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H

56« r«un» seje Izvršilnega odbora LILO glavnega mest« Ljubljane, ki jo
61 la V sredo dno 19- julija 1950 od 16.30 do 21.10 ar« v sejai »tki
predsedstva MLO - Lingarjeva al, 8t* l/I.
K a r » o fi i:
predsednik:
podpredsednik:
podpredsednik:
členi:

MeležiS Hfctija
Sitar France
Gorjanc Joške
Nebee Frano
Zdešar Henrik
Fodbregar Eraa
DrobeS Franc
Repifi Ivanka
Pelko Gašper
lUklavič Zvone
Trtnik Lojse
Eefiek Lsopeld
Kooijan arii« Danile
Skitek Ermln
Kodel« Viktor
vajeni: Bajub Stenka a« Kontrolno komisijo
Vernik Stane sa Biro E& goap. koordinacijo
Grošelj dr. Leopold za Poverjenlštvo aa fin<'*a«e
Šter Mlltei za Pever jenlžtvo s a obrt
Snolo in«. Bogdsn s« P©verjeniStvo za gradnje
Brajnik Ivan sa Poverjenistvo za gostinstvo
Matoh Ivan sa P« verjeništve ss dele
Pernui Jože s« Javno tožilstvo mesta Ljubljano
Riba Lado sa UOV
odsotni: Kovač15 Leo
Ifagllč Stane
Sveder Fanl
Jelena Aleš
Kutin Franc
Pleiko Srečko
Reka? Iva
Pubar Dosinlk
otvorl 36. redno sejo Izvršilnega odbora

d & i tf a 1
1. Vprašanje gotovlnsksga plana «
2 . VprsSanje tržnega doblefca.

radi

Soglasno sprejete t

k ^UM.
afe
bil® že na eni- zadnjih M j gospodarskega sve^.
•avaavaae vprašanje gotovinskega plen«, vefcd&r p« nekatera vprašanja
so oxle tečae analizirana in
aatorej preložen« na eno kaaaejših seri.
t pa t» vprašanje ni važno le sa gospod^rak* poverjenike, je prišlo na
j® Isvršilaega <*4b»ra. Pa vseh podatkih, j g razvida©., da feaoe veftje
listke kot dohodke, aaradi česar je treba pregledati, sekaj pl«j6. r , a©in prekoračujemo gotovinska lopjačila, Tako »no nasaeeto 45 mili\qv plu» iteeečaefeil&ft««
• dosegli 1§ Bilijonov minusa. Potrebno je sate
f
J*' •?2V5? e l i*J® fr^skutlra, kajti nastaja vprašanje; fie'
10 aploh R©sli dati plač® &telavesa Intt»l«Ž&e*9isuPlan ijcplačli prekoSajeae sa S4 i&ilijeaev, poaameane tokove vplačil p» komaj doeegamo. *
PUa je ; u nilljenov vplačil in 287 milijonov izplačil,
snaia
»ilijonev plua rald«, realisaoija pa je 342 vplačil in
ailijonov
gačij, kar je 15 .aili jonev alno* »»i*« - raalika je tor©j 70 milijonov.
J
Vplačila; trgovina: planirano
882,000
'
doaeieao 250,246.000 « raslih -l.936.ooo-'
gestlnotve:planlr«ne 55*519.000 •
d*ae£eno
60,314.000 « rac lik« + 6,795.000
usluge:
planirano
• «77* «000
lhpl.51!« (trt 1):

7.200.000 - i.578.000
planirani 195*954.000
realleaeija S2f,457»OQO
prekoračeno 55.483 »000
fiškup atffietijakih pridelkov:
plaair^ae 10;710,000
realisaeija
,705.000
prekoračeno 27,955.000
Planirani plan plaž em» prekoračili a a 55 milijonov, vendar pri tea '
•J "sjete £ me p U č c oe«*** P«djeUJ # snpak tudi avJznlfc ln Republiških
au
g« poeeseatf teto«! ne črpajo prekomerno. S a J e S
S
^ l a vxs«fci.
S k f Pyi izplačilih ^plač ne »ajemaja® sacio plače
nadur,
S r si»»
f
poatki
tištee*
K
^katera peg jot j« izplačujejo zadnjega in prvega v aesoo^fZato
He Boraw> aetvajriti niti to&ae »lika,fcakose izplačuje m
ktfbeaea* P* poka,atelje Komunalne banke se je povpreSo
t Z
JP
povprečje v aprilu 4780 din* v pOsamisalh panogah o®
de do moonzfc8nasprotij. Primer v živilski prSi«voflnjl od 1455 2 4287
i? * p a d a n j * ali od 5078 na 6860« k*r je ! V ^ / V s a S
jirf. aoiraajapodatkov aekj« ne sere bi%l točao, saj nata m 5 i T 2
ft realna olike, kakšne .je povprečje plaž« ne posale^ega ElSftSIea
l o v K ? ^ Ž I Ž ^ •S e
^ goatinski aureži^'^ *
Igovlai sa 249 aailijonev, i go»tinatv» 117 ailijonov. Tu atsa
i
podjetja, kjer »a^Jajo «alo«e 86 milijonom; aatali aSrati
« 54 milijonov
o i ^ o P a še točni*, podatkov «a va« podjetja
Si!!! S
^ i ^ La«f ninenja,
f ^ - ^ blego a« gre saradl
tja, kjer
vemo!
dfi«
oVaofjili.
nekateri
visokih
vročenih
, treba pa
najti kupoe na ^imOr nm deželi. (JeapodarokiTLoda bi
p
*« «1.pravilno črpali obratnih aredsfcev*
.
govosi •raifioajakadra v trgovini, kjer je bilo calia^o
^ pk o j . ^ ž a , v
BiiijoBOT. V povprečju M ie
^ J
trgovin® aekvalljfleiraa kade*. V furiJ.,
v zadnjih dveh mescih kader d v i ^ l i . povproflS S a 6 vt
** *

Ml

^

«1»

D na 4870 v juniju, povprečje plač v Prihrani jo 4000r v Tefcetilu pa
0 din. Kader v trgovini, je znižan na ainiaw»»
. GtotevineldL plan v mestnih podjetjih je znašal lanske leto 540 do 560
ijonov, medtem ke je letošnji. 269 milijonov* V splošnem je kvota Kmanj& ter'smo ugotovili, a® bi se marsikje še.dalo znižati, kot na primer
Fa-Sa, kjer je bilo siaer znižano od 120 na 80 milijonov in bi bile
oče še, snižarije 20 ciilijencv. Če bi trgovska mreža bil« sigurna, da bo
no dobila plego, ne bi bilo borbe s& kreditc* Kolikor zadeva' pek^^ntbiago, smo kljub znižanju een imeli pri tem 35 milijonov tržnega dota,
'
•
I«r je mnogo likerja na- zalogi, bi bilo praV, da se ga razproda, čev ga že čes dva meseca n e b o , ker ni izgleda, da bi ga še izdelovali
»M pomanjkanja sladkorja. Plan v prosti trgovini je prekoračen, medtem
izpolnitev v garantirani preskrbi pada in je 1« 80
Mestna trgovska
ža dosega gotovinski plan, problem pa je na področju ostala trgovske
že is sider V podjetjih., ki ne spadajo pod KLO. Cankarjeva naložba na
atr ne raavija dovolj borbe za izvršitev gotovinskega plana.
yov« I-o^reganeva ugotavlja, da je potrebno v podjetjih napraviti
analizo, keke' je s plačasi, ker doslej še nimamo oelotne slike. Vpraje gotevia&kega plana je treba dane® načelno rešiti. Najhujše vprašanje
i»k a i, te ae plača. Vendar pa še ni jaano, ali ae to prekoračuje v
Bik podjetjih, ©siroma koliko v republiških in zveznih podjetjih. Tudi
La planiranja je nepravilen In realizecjija fetovinskega plana nič ne
1* Pestevlja s« vprašanje, kako je mogoče, da smo tako visoko prekora.plan. V maju je bil postavljen 275 in realiziran s 277 milijoni, v
ju pa smo planirani le 125 milijonov, kar je 80railijenov.manjkot v
L ter bi na ta nsčln v Ljubljani morale 2000 ljudi ostati br«* plače*
V Il.^krajtalu emc videli, da ssao tek 1 prekoračili se 63 milijonov,,
troaesečja v trotaesečje greao v večje zadrego* Delno bo krivda tudi v
1 ker se.v eaem meseeu isplaČujeje dvakrat plače za naprej ia za nazaj«
drugi strani pa ugotavljamo nerealnost pestr.vljaaa plana fenda plač, ki
bil izkoriščen a 94 jt. Odstotek realiaecije je nižji kot j« bil realiut plan delovne sil«, tako na primer v industrijski grupi 83
Je-pa
vprašanje »anega sistema dela pri planiranju. Vzemimo »a primer Reaoont
•je bilo planiraao 690.000 din* odobranih 558.000, realiziranih pa le
,000 din,
•
.
'
i V lokalni industriji plač« naraščajo in je odstotek primerjave pokazal
w ea 22
'Hudi nadur« ae mesečno dvigajo in so dosegle V juniju preko
BOO. Z oaireia Aa močno zaostrite*" v &eB«cu aareu se je delovna disciplina nekaj caafi. izboljšala, v juniju pa s ©pet sočno padla, kar keže na
Majske jrešev^anje tega vprašanja.
Tovr Kodela v rvesi S povišanjem povprečja plač pove, da je na predlog
ip^dasakega' sveta izračunan, proporc pri Komunalni banki in po podjetjih,
Klar ne po grsaali t&r znaša od januarja 3105 din, v juniju
3830 din,
ir so vštete tudi nadure. Sasie pri "počijet ju Alko je bile 1463 nadur v
ijem mesecu* Povprečje 2iadu* zuaša v januarja 11 dni ii& oelotne osebje,
p&njem mesecu pa 8.2. Da 50 nadure potrebne, je krive pomanjkanje delev»lle« V I- tremeseČju bi moralo biti v industriji 2470 delaveev, bile
Ijih je le 1938, kar zna . a 156 razlike, v IX. troesesečju je bilo petreb12080 delava«v, bilo jih je 1768, kar znaša razliko 312, v III* i n U .
tarsečju. pa bi moralo biti £77 delaveev več, če hočemo ostati bre* nadu
lepolajevfcti vse aalogei
[ V Koliaskl tovarni je bilo 328 neopravičenih izostankov. leaed 9f
joslenih ai bilo jaogoče aajti niti enega prostovoljca za Pšato* SV03 vi-t
icleajavo imajo p»av nasproti tovarne, obdeluje pa se s plačate delovne
1», Od 9Ž vseh zaposlenih je 35 uradnikov.

Tey« dr«, Grošelj pore, da je prav danes prišla brsojavka, 9 katero
wo .ioiništrstvo obvešča, d« feo trtk sa vsako nadure posebne dovoljenja«,
f
gorjanc oposori na t©,' da gre na račun fonda plač tudi iaplaČeJe sooialnega savarovaiija, ki se ©bracimav© končan meseca« Vse prispevki. jih je prej plačevalo socialno zavarovanja, plačaj« »daj podjetji,
prSv tako obremenjuje fond plač*
'.' •'
gye4sednlk Mala alc J a mnenja, naj gresta zastopnik ptoverjenlšsa fjLaenca skupno" s predsednice planske komisija, k tovariša ministru
liifcnca in se tam pogovorita o točnem sistema planiranja« Stanj® Je vedbolj kritične, toda ne le pri Zfcas, marveč v vsej republiki«
I Z nadurami je treba prenehati« V gotovih primerih so potrebne, vendar
astaja dvom, če i-ee ni mogoče določenega dela izvršiti v osmih urah,
• 'Zaloge v :trgovini ustvarjajo umetno dviganje cen blagu. V tea leže
6ne milijarde, denarja, medtem ko bi ljudje to blago rabili« Zdaj" js
rtbpo vše salogeviaa hitrico prodati, ker v aobesem primeru ni pravilno,
jih zadržujemo. Če bomo blago dajali ljudem, bodo podjetja morala kupe«
nove blago,
.-.'•'
[ Tudi gostinstvo se mora'pri prodaji kupljenih pijač ozirati na gotorki plan« liker naj gre na deželo, ker je boljše dobiti denar kot pa
iti da leži v s slogah likerja,.
[ Tov. podpredsednik ^Sitajg. opozori na to, da bo z ©žirom na. ukinitve
potre on© ', da"'vb i "upravnildl- pristopijo k delu sa normiranje« Sa račun
ir normirano dele peša. '
.. „•
Kolikor Kadev* prodajo blagajne smemo odvračati trgov«« is drugih
Ublik, ki hočejo kupiti blago pri nas« V industrijskih ©bratih so prav
m še velike zaloge, ki jih je"treba dati na trg, kar bo pripomoglo k
laitvi gotovinskega plana«
goyf arhA Kocljan ©pomni, da v komunalni dejavnosti na bo mogoče pata« opustiti nadure« Tako na primer leplranje tržni© vršijo ponoči, kesr
»re biti isvršeno v rednih urah- V podjetju Labod se je pokvaril »troj,
a ja bil« treba popraviti la to s nadurami« Pokvaril ae je vodovod in
je bilo nujno treba popraviti, pray tak« « nadurami. Vsako podjetje naj
pfecaaal« problematiko, gospodarska komisija pa naj to uradi, kar drugac«
t»goč« prevzemati kakržne koli odgovornosti, Hadure so potrebne tudi pri
isticijah, sa katere je itak tažk© dobiti delavce, kar velja tudi sa
»vljanja oest,
Tov« Tgtnik navaja .primer šoferjev, pri katerih je skoraj nemogoča
nadur, kar ne morejo j^reklaiti vožnje le zaradi tega, ker je delovni
potekel, Prav tako velja to sa tramvajsko službe. Pa bi pokrili prosta,
re uslužbencev, je potrebno vsaj Še 40 ljudi. Od voznega osebja jih je
ia bole«enakih dopustih« Kadar« so torej nujne ln če hočem*, da borna
U br«s njih, moram« ali planirati zadostno število ©e«bja ali pa- smanj
tramvajski promet,
Tov«, Star pripomni, da je v obratih 70 f ljudi, ki stanujejo is/en
iljane, plačo pa prejemajo v Ljubljani. Gotovino koslstije torej isven
iljaae. - Pri gradnjah- bi bilo treba Sprostiti dejavnosti, ki.so daflInvestitorji obljubljajo nadura ia to vsi trije sektorji: priVfctal,
srni in republiški. - Čeprav imamo v- nekaterih obratih normirano del«,
potrebne nadure sa izpolnjevanje proizvodn^ih nalog.
gov. .py«dg«dnik.Maleljo poudarja, da nihče ne misli na normirano delo
il bil« povsod postavljene realne norme, nadure ne bi bile potreba«,
m .kjer bi bil zastoj pri delu kot je na primer lahko to v komunalni danosti.
[ tov,,qy. Grošelj pojasni, da so posamezni tokovi prekoračeni, Gotofei plan sa III.fcvartalzii bil odobren in se "že sedaj, dela bras plana
pioer po junijski kvoti« V bankah je bilo treba prekiniti dal« na'gete*
(kam planu sa Iti, kvartal. Predlo« ie bil 1. .^T^.tMUi.ftnD. .

»ta pa j« (.>09,000»000 dinarjev, če poskusimo to razdeliti na banke, se
da nimam© pojma o delu,
Po rasnih tokovih je -preveč nizko odmerjena kvota, tako na primer tok
Tokovi 6*7,f so povečani * dobavo blaga kot na primer tok 6 z« potno
rošk*, kjer emo dobili 4C,73&iOOO. Samo za plače (tok 1) je bil a&u pred\ 50b milijonov, dobili pa **© 599 milijonov.
?f,vt t jrcdccdai'^
pred?.ega, ae so iz ti rtih padjetSj, ipr ni
Surrega c.elr - iia fcm v«F dr.lcvne v,lis f f- čemer bi re a«<'r.re drrgjc rman
le, Vprpi&nje nadvirreco dela se n^afia najjusn* ne p Isti lit V nekaterih
imalhlh podjetjih pa bedo nadure »e potrebne* V|aragan^o radur pf- jc nato treba postavljati rolsv ostro»

! •
gčegoa: d&i« podatke glede rtovlla
Zdaj je 5733 de~
jerv In fj*,"*? «®r,®?-čer.<5«v:- Jrcr j« 1*1*6 v fceriat delavcev* V t«®. ča#t- se
jxižel* itrvi.lv rnireščenoev r?a 50 ljudi, Stavile dolavocv p« 185* I5JO
cvičali žt.f»vl?.o de?«veev na 546 in 265 nameščeno©v,
je razmer.: je
„3. V eclctl jo razrezj«
Črobr. j« intenzivno pristopiti k ficaajiji/ neprec'uktivn.ee«, kadra in odpraviti posebni dodatek sa uuttiuKio dola v
fluiatraoijl kakor tudi omejiti vsa osebno dodatke*
ievc .Podbre^ar^eva pripomni, da je razmerje med delaVoi in acstLnlatrav tfeJjilSiT^"prolzv&dnji še ved na slaba« Tako znaša realizacija, v meseou
liju 76 £ delavcev i 24 $ administracije.
Tov* Kcč-ele p-ojasn? , da je bilo v. januar ju na en diner plače H din
dBost^ /medtem ko je koncem junija 8 , 6 , čemur je vzrok povlšr.nje nadur
vrednost surovin. Podrobno je treba pregledali, kolika je vredroet aufip in norme. Jfsdure sviš»jejo tudi br-lerjenski in porodniški dopusti«
Tov. Pernub
ae dotakne vprašanja norm, kajti tu gre za vprašanje preiti je «
sbJ normo postavljene, še dele izvrši v določenem času. Vaiina
tnal vprašanje žektu*, ki večkrat niso poslane pravočasno, zaradi Čeaar
i blago v skladi&uih. Birokratska poslovanje s fakturami povzroča, da s«
Igu ne eta-ažfiu Prav -cako s« dostikrat skriva pod firmo delavca admiuistrc
ni kader« V podjetjih nastala šal)lončka dviganje plač e osebnimi dodatin nagradami, zaradi česar s« zvišuje iond plač* Pri prosti trgovini
to pa*ha«
* '
4
ge^og ©pereri, de je v trgovin močan naval dr?avrik .pod j ©tij,
hccejr refevljati po prestifc cenah, nir-o jim važne cene,
da dobijo
igr, 2ate bi bilo potrebno omejiti takšno nakupovanje državnlr. podjetij*
Jti iz tega je razvidne, da šarijo s denarjem«,
ftcrndi kevinega izdelka Pro.la., tJ je. seda j pe višji cetii, ae členi
Ja, de se pe preilngv ter. Kebeca da v dopolnilno preskrbe, ker ga si©te smatrati kot potrebno živilo vanj v prehrani našegfc prtoivrUatva. Tof
po višjih penah,, je nsrekovela zvezna uredba? kakor pcjagai tcraril
Bar
| Tov* predsednik Maležie pripominja, da gočejo direktorji višje kre-'
te, medtem 1ET ]lii bo ireba zmanjšati. Znižati je treba prav tako adstini—
rctlvnl aparat in dati Čim več ljudi v produkoija. Potreben je dober
igled administrativnega kadra v poverjeništvih in upravah podjetij«
Dalje predlaga, da Izvršilni odbor poveri tov, Hebeou. sestavo aveta
jfcUgovnl premet,,
V poverjeaištvu za gostinstvo in turizem je treba urediti taka, da
bo osnoval poseben urad za turizem, ki bi imel nalogo propagirati V
»zemstvu naš tvutlaom* kar bi pritegnilo tujce v našo državo in bi prišli
ii de devlft«
[ Vsa vina, ki je na zalogi, je treba dati v promet ne oziraje ae na to,
fffl hnnn m#>cfT <
Sol« 4a.a«<4

Tov. Byajnlfc pripetimi, da manjkajo aamo presto*i ze
za turi, k tfckbj bi bil astarifv 1 jen» V vprašanju vina pfcre, d» je bil največji
zum vin« 25 vagonov, medtem .ko je sdaj 12 vagonov. Večji dobiček je pri
nit čeprav se je količinske znižala, Pivu 90 se oeije zvišale, prav tak®
bode isvišale VIEUU-Produkcija 'likerjev v nadaljnjem ni prešvidftaa in bi
0 potrebne, če namerava že razprodati zalogo, obraniti vsaj nekaj rove,
ffofrfft T)ove. da so težave s kamionom za potujočo trgovino,
•rjeniatve sa lokalni promet naj da na razpolago kamion. Če a« karaienl
rebul popravila, jlfc be trgovina same popravila.
ffevj y»ftnlk pojasni, da isitaje &JU*r tftmione, vendar pa ao neupop« kti nix*ja lazeavtlh dolcr, Jta itteii bi potrebovali 500000 devi a%
»neojjp, da je dobro, če ta trgovina orientira na
!»3<J pteV a
trgovino«!, Zerafl1 uporabe kamionov za daljšo A
lati jO Baj bi sO ** pr4vos« poftestu»porabljala konjska vprega. ZadruSd re na zadnji keaferenol poveže?!, da jim konji stoje v hlevih« la
»voza po M *9 jih 1 »hto porabilo.
a^gv^,
so dotJlcca vprašanj« obrtniških obratov, kje* ao upravni administrativ«!, medtem ko bi bili l«L*c to mojitri, ki bi istočasno
rftvljall pisarne ln d«lavnle«. Zaradi mnogih poročil ln obraaeev sedi V
blkaterl pisarni
administrative«v, kar jo popolnoma v nasprotja s
loganl, ki jih imamo pri zmanjševanju administrativnega kadra«.
Psi je predlog za državne mojstre ln sicer da Ima mojster 12»000
točnih prejemkov ln 5 $ od storilnosti. ¥*£ predlog naj bi s« izdelal
kho «a vse republiko«
Tov, predsednik Kaloii^ predira, d?, ot v obrtniških obratih taji ukine t»ko birokratsko poslovanj*, nest v/i kot upravnika mojstra, ki
[v eni eaebl vodil obrat, zmanjša kader v risalnistraolji, pa čeprav no
m-izdelani ebrazoi ln poslana tolikšna porodila.
H
BfrraiaaJ« tržn«g« dobička
Pgd^rodgfdnlk Sitar govo ; drugi točki, d* j* bil plen t*ŽneItobifcka lf,400,000, medtem ke~je realiziranih le 392 milijonov * I« pol'
Jk| kar poelenl 26 p realizacije, v prvi dekadi julija pa j* bil6 6«
Lk>2.419 dla tržnega dobička, Vse to kaže, da se nl3m» belj odločne boli ea popolno, realiiaoljo kržn^gA. dobile, la ia sjio v večih primerih
Lvlj. taiLi ca« viroks* zaradi katerih plaj. tržnega dobička ne bc«|tO mogli
AiJaegto &a takoj s-ač^t&u pridnem« uporno borbi
dosege ireCjmega plana. Res je, da -je v planu Ministrstva za komunalne- zadevo sapop s v ee}etl lokalna industrije bree oslra ha to, d« dela a« garantirani
kikrbe JLa usluge sa JAk vendas am«trame, da moramo korigirano veeto
llUjaydo 170 »Alljenoc ©boelutne doseči. Zaradi tega moramo zajeti vse
lose« pri katerih jO mogoč tržni dobiček.
Ttvj fpffirefigfrjfvfc smatra, da je.treba plan tržnega dobička odbiti
Iptjl gospodarskega sveta jo bilo sklenjeno, da pove*jeništva izdelaj«
fttiplaao* Industrija ln obrt sta reano zagrabila za to delo, Rasllka j
•Bilijonov, kar bi mogli dobiti*Is gostinstva, državne nabave »o tudi
kaile tržni deblČek, medtem ko jo ostala trgovina pri istem. Pri plana
1 le tržni dobiček Ispolnjujo boljšo, vprašonje pa je, ali podjetja odlaje tržni dobiček« Prav tak« je vprašanje, kako v bankah obravnavajo
Id dobiček«
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pojasni, da nekatera podjetja ae vedne ae postavljajo
krilno eene«, C« jo mogoče prodati blago pe višji aeni, naj se tudi preda,
p seč j« povsod fasllšna in je pri naa merda močnejše ko« drugj«. Pr«Kltl j« tjr«ba p soda je blaga pe proizvodni e«nl brez trinoga doblCka,

,
pove, da morajo aaradl poaonjkaaja surovin marsikdaj
^o uslužnostnim podjetje®, Tržni dobiček bi oe dal dobiti tudi is graj gre marsikdaj opeka preko zadrug v privatne roke«,
£o.v. ggpfelj pripomni.„ da Čakajo na povečanje tržnega dobička tučDL
unon, saj je se v juliju potreben povečan tržni dobiček.

Ker je M 3 dnevni red izčrpan tuv. predsednik Kaležic zaključi

Stert fašisiau - svobodo narodu !
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