Izvršilni odbor
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37» seje Izvršilnega odbora MLO g Iavnega mesta Ljubijane, ki je
bila v četrtek 21« septembra 1950 od 16* do 21. ure v sejni sobi
predsedstva MLO - Lingarjeva ut„.|/l»
N a v z o č i;
predsednik:
podpredsednik:
tajnik:
člani:

Maležič Matija
Gorjanc Joško
Kovačlč Leo
Drobež Franc
Je I ene AIeš
Kocjan arh* Dani I o
Kode i o Viktor
Kveder Fan i
Mlklavl? Zvone
Nag I i č Stane
Nebec Franc
Podbregar Erna
Rakar Iva
RepiČ Ivanka
Zdešar Henrik

vabljeni: Ocepek Lojze za Kontrolno komisijo MLO
Matoh Ivan za poverj en ištvo za delo
Pernuš Jože za Javno tožilstvo mes+a Ljubljane
Jelušič Dušan za Okrajno sodišče mesta Ljubljane
odsotni: Sitar France
Pelko Gašper
Trtnik Lojze
Maček Polde
,
Skltek Ermin
Kutin Franc
P Ieško Srečko
Puhar Domi n i k
Tov.
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37» redno sejo
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U Reorganizacija Izvršilnega odbora
2. Sprejem odločb.

in njegovega

aparat«.

Soglasno
Ad. I.- Reorganizacija

izvršilnega odbora

in njegovega

sprejeto!

aparata«

Tov, tajnik Kovač iČ poroča, da je izvršilni odbor na osnovi
navodi f Tn~odioH&e lweta vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti pristopil k reorganizaciji aparata izvršilnega odbora
in k skrčenju tega aparata. Postavljena kvota za M L O se je dosegi«,
še veČ, izvršilni odbor je to kvoto še znižal, dočim se kvota, postav t jena za RL.O-e še nI dosegla in izkazuje 48 uslužbencev več$
0 tekočem mesecu pa se bo izvršila še nadaljnja redukcija tako, da
se bo tudi pri RLO dosegla postavljena številka« V praaksi se je

pokazalo, da so žele na osnov! redukcije uslužbenstva poverjeni'
štva pristopila k r eorganl zac i j 1 poslovanja. V zvezi s tem se bodo ustanovi I a pri MLO dva Sveta: Svet za blagovni promet In Svet
za komunalo«
*
Svet za blagovni promet je organiziran tako, da b o v sebi zdru*
Seval poverj eništvo za trgovino in preskrbo, poverj enlštvo za turizem In gostinstvo b upravo za odkup, ker se bo poverjen Iš+vo za
državne nabave ukinilo« Poleg poverjenikov, katerih poverj eniŠtva
bodo spadata v sklop sveta in upravnika uprave za odkup, bodo Slani sveta še direktorji važnejših podjetij«
Svet za komunalno dejavnost bo zajemal urad za regulacijo, poverjenlštvo za urbanizem, poverj en ištvo za promet in poverj en ištvo
za stanovanjska zadeve« Tudi tu bodo ravnatelji večjih podjetij
£1an1.sveto /kot Plinarna, ECŽ, Vodovod, Kanalizacija, Podjetje
za ceste, .Snaga, j.ale/»
Pr? Studijo r-corgsn!zac3je MLO In RLO se j« pokazalo^, da so
Fieko+era pover jen? 2+V/a na rajor-sMh ljudskih odborih nepotrebna,
kot n.pr* paverjen?štvo
komufi&Int
proaveio fer se
bodt> moral I no rajcfliklh LO za t« veje ustanovit« svet! dr*avl )«•»
nov, + or«J o.rgara I, kjer bodo direktno sodelovale ljudske množice«
Načelo, ki ga je postavil Zvezni svet za zakonodajo
za negospodarsk,po*'crjenfšfva J« f da n<ij b! to poverjeni Stva ne letela svojega aparata, ampak svete, ki bt združevali vso dejavnost na gotovem področju«
TemeljItejše se je obdelala tudi pravna služba pri MLO« Dosedaj
je pri Mii.0 16 pravnikov samo v upravnem aparatu. No konferenci pravnikov se je ugotovilo, de so pravniki le do polovice zaposleni s
svojIm strokovnim delom« Rezultat konference je bil, da za upravni
aparat MLO zadostuje 10 pravnikov ter da rtsj bi s e o so n v a f a centr« ? n« pravna slu#b<»s kjer bodo prov^F^? zadc^že^l,za določene
sektorje tako, da bo en pravnik reševal pravne posle za vež povei—
jeništev. Le na poverj en ištvu za gradnje In sekretariatu za personalno službo bi ostala pravnika pri svojih edlnlcah z ozlrom na
specialno delo. Na ta način b? ne samo prištedlll na kadru, temveč bi bili pravniki tudi boljše izkoriščeni«
Biro za gospodarsko koordinacijo je v sedanji obliki nepotreben ter naj bi bil le minimalni aparat Gospodarskega sveta.
Rešiti bo tudi potrebno vprašanje poverjen i štev za šolstvo
pri RLO. Na konferenci s poverjeniki za Sois + vo vseh RILO se je
pek8?.ata, da so +© pever jeial št*® ne RLO nepotrebna, ker so uprav i t e l j e v o šo? lahko ®«p©sr«dno vftzfcfti ra pover j en l štvo za šolstvo pri MLO* Stično je s k u H u r o ?n znanostjo, za kar obstojajo
na RtO & d s « M za Ifvdsfc® prosve+o. V kolikor je potreben ljudski
prosvetl profesionalec, naj bt se posluževali ljudi v Mestni zvezi ljudske prosvete In naj preide ljudska prosveta na amatersko
delo« Za te veje pa bi se volilo sveffc državljanov. Pokazalo se
je, da je oblika svetov, ki že obstojajo in imajo tradicijo, dobra
In da je potrebno pristopiti k upravljanju poslov po svetih tudi
v nakazanih primerih.
Sllčno je tudi glede poverjenfštev
mesto katerih bi se ustanovili sveti,

za stanovanjske

zadeve,

V zvezi s tem In z nadaljnjo reorganfzacI jo pa se Je In se
bo še Izdatno znižal upravni aparate Na Mestnem ljudskem odboru
se je koder v upravnem aparatu znfžal od 456 na 327 nameščencev,
na RtO pa od 679 na 537 nameščencev, vendar RLO po postavljeni
kvoti še Izkazujejo presežka za 48. uslužbencev, V ustanovah
In

podjetjih MLO se je znižal administrativni kader za 258 i i ud i, v
rajonskih podjetjih in ustanovah pa skupno za 153 ljudi« Po odločbi Sveta pri vladi LRS za zakonodajo in Izgradnjo ljudske oblasti
bi moral imeti MLO in RLO skupno 77 j uslužbencev, dejansko jih pa
ima 819 ter se bo nadaljnje znižanje izvršilo še tekom tekočega
meseca.Posamezna poverj en Ištva kot tudi RLO pa niso povsem pravilno
pristopila k krčenju svojega upravnega aparata, ker so dajala predloge za odpust uslužbencev, ki so tik pred upokojitvijo, ali so
bolni, dočim so drugi spet pridržali le star kader In niso skrbeli
za vzporedno usposabljanje novega mlajšega kadra« Pokazalo se je
tudi, da so nekateri poverjeniki takoj po znižanju stavili ponovne predloge za namestitev novih moc I»
Ker bo potrebno še nadaljnje znižanje kadra, zato naj posamezni poverj enikI še nadalje študirajo, kako bi čim boljše in demokratičnejše uredili poslovanje svojih organi zaci jski h enot, kjer naj
se pokaže direktno sodelovanje množic, ki naj bi tudi Izvajale svoje lastne sklepe. Pri tej reorganizacljl pa naj sodelujejo partijske in sindikalne organizacije ter delavski sveti In upravni odbori«
Do 26. septembra naj poverj en ištva dostavijo celotno shemo svoje
edinice, ki naj pokaže stanje, ki bo na pover j en i št vu Jc oktobra.,
Toy,^ K oc j a n smatra za umestno, da se istočasno z ustanotvTjo
Sveta"~za komunaTo reši tudi vprašanje operativno-upravnega vodstva
podjetij, ki v svetu niso vpošteta /Zoološki vrt, Dekoracija, Cirkus v
Labod/ kot tudi podjetij, ki so sicer v Svetu* za katere pa še ni
določen operat i vno«=upravn f voditelj n c pr tf vrtnarija,, ki je obrtno
podjetje po svoji strukturi, istočasno pa spada pod Svet za komuna IOo
Ta d i ierenciacI j a se bo morala izvršiti v sporazumu s Komitejem za
komuna Sne zadeve, ker Komite obravnava vsa komunalna podjetja kot
ce I otov.

T o v j p r e d s e _d n k _ M a t e ž j č odgovarja* da pri r eorgan i z ac i j i u
nov in poHjeTTj ne sme bTt" ovira zakon o državnih gospodarskih
podjetjih, ker v bodoče administr^tivno-upravnega vodstva ne bo eeČ
ter se ne sme reorganizacijo gledati samo od zgoraj navzdol, tern~
več jo je prilagoditi čim boljšemu poteku i r? upravljanju podjetij
samih* ki naj dajejo In kažejo smernice za prav i I no ureditev v i š-»
jih organ Izaci jski h enot«
Številka 819 nameščencev v upravnem aparatu MLO in RLO bre« \
učiteljev, zdravnikov, brez podjetij In ustanov , pove, da je za
mes-fro Ljubljana še previsoka in jo do treba v dogilednem času znižati! najmanj na polovico.
Tisti poverjeniki, ki tega na razumejo,
pristopajo pr«kticistlčno k reorganizaciji in se ne zavedajo, da
je to veliko politično vprašanje, ki- ga je treba rešiti« Redukcije
pa ne bodo prenehale, temveč se bodo nadaljevale vzporedno z odmiranjem države do komunizma«
Takoj je treba pristopiti k ustanovitvi svetov državljanov,
ki morajo biti voljeni ter posle, ki so se doslej opravljali admiril strat ivno na pover j en l št v i h , prenesti na te svete /zdravstvo,
socialno skrbstvo, prosvete, kultura/c Za trgovsko stroko pa naj
bi se za področje posameznih poslovalnic, mlekarn, špecerijskih
trgovin in sllčno, prav tako ustanovili sveti konzumentov, ki bi
imeli oblastveno vlogo urejati pravilno poslovanje teh obratov«:
Tov. Rakar;eva oriše stanje zdravstvene službe v Ljubljani«
Na poverjenTTTvu je skupno 10 ljudi, ki opravljajo administrativna posle, na RLO pa po 4, vsi ostali so operativci. V zvezi z
operativnim delom je nujno povezano tudi administrativno delo, kot
oskrba sektorskih ambulant s potrebnim materialom« izdajanje živilskih kart, sestavljanje plačilnih listov in s I Ično, s čemer se

ne more obremenjeval i zdravnik« in sploh strokovno osebje, ki je
že Itak preobremenjeno«! Predlaga, da člani Izvršilnega odbora og I edajo poslovanje drugih poverj en i štev, ker je verjetno, da bi našlf
še boljše prijeme sa ureditev poverj en i štev, Hesar vodeč? poverjenik
prf svojem stalnem poslu In delu ne more opaziti«
Tov« ZdeŠar navaja^ da se je pr? dosedanji redukciji reduciralo
predvsem ono usTužbenstvo, kf že doslej ni bilo zadostno zaposleno,
da pa bo treba pri nadaljnjem zniževanju kadra preiti na drug sistem
dela ? ki bo zahteval manjše število uslužbencev In ki bo dal garancijo, da se upravni aparet čim boij demokrat1 z ira» Zalo so neprimerni pomisleki In ugovori proti zniževanju kadra. Pri tem pa je seveda
upoštevat? strokovno in politično kvaI H l k a c i j o, dalje bolne uslužbence, za slednje je po daljšem bolehanju uvesti postopek* ki ga pred
pisuje zakon o socialnem zavarovanju 0
Dosljej so bi U t«,w [jlto obdelane poverjen iŠtva: za šolsivo,
industrijo, trgovine In preskrbo, gostinstvo in tu i rztm, ki bodo
skupno s partijsko ln sindikalno organizacijo ter delovnimi sveti
Izdelalo podrobno shemo o bodočem sestavu do
Ostala poverjeni štva pa se bodo Še v tekočem ln naslednjem tednu podrobneje obdelala tako, da bo mogoče s t« oktobrom Izdati vsem odpuščenim odnosno
premeščenim potrebne dekrete«
—
Tov, Drobaž n®vaja # da je priprava za osnovanj e svetov po stanovanjskem vprašanju v poltem teku in bo v najkrajšem Času oredložen
Izvršilnem odboru konkreten predlog. V načrtu je osnovanja rajonskih
svetov, ki bi bill sestavljeni s predsednikov terenskih svetov, ti
pa s predsednikov odnosno voditeljev hišnih svetov. Ker pa se v sta<=
novanjskem vprašanju reševanje posameznih zadev tiče tudi dveh ali
treh rajonov,, bodo v takem primeru poklicani na sejo sveta predsednici s v r h prizadetega terana*- Na pover j en i š+vu za stanovanjske zadeve pa se bo s tem v zvezi tudi skrči I aparat na 10 - IT l judi«
Tovjpredsedn-I ktt.%I ažl Č priporoča, da se k se j i s /eta povabi
tudi prf z a d e Te~¥Tr a n k e^ ic T pa Imajo samo posvetovalen glas s
Tov / -Kode I a v zvezi z reorganlzacI j o poverj en ištva za Industrijo predi aga J da bi se ukinile vse uprave, ki tvorijo vmesni člen
med podjetjem In pover jenlštvom,
j «t»l šive pa bi se oreosnovalo
v Glavno direkcijo, pri kateri ot bili strokovnjaki za posamezne
veje In ki b! z d r u Ž e v a n po svojih vejah vsa podjetja In bi bili
Istočasno opora ln pomoč poverjeniku a H glavnemu direktorju® V
i<arte!no povezavo je možno združit? p o d j e t j a lesne stroke, dočim
je pr? drugln strokah to težje z ozi*torri na različnost surovin«
Centralno vodstvo za gotove veje kot je planiranje, skrb za zadosten dotok surov i n in pravilno distribucijo, pa je potrebne , kar
vse bt bila naloga aparata prt Glavni direkciji«
Po tem vprašanju se razvije daljša debata, v kateri se med
drugim pokaže, da obstojajo na posameznih poverj en i štv i h uslužbenci, ki skrbe oziroma Iščejo material za poverj en Ištva odnosno podjetja, čeprav bi to ne bilo potrebno, ker bi moral material ob pravilni ureditvi centralne dispečerske službe redno In po planu pritekat? v podjetja*
oriše organizacijo Sveta za blagovni promet ter
omenjaj da bo"mo^no na ftiLO postaviti isto obliko, s Čemer se bo
aparat še zmanjšal« Decentralizacija trgovine na rajone se je pokazala kot pravilna, Je za gotovo stroko,, kot je destr I buc I j a mesa
b? bilo umestnejŠe, če bi se upravljala Iz enega centra, ker bi se
na ta način lahko z manjšim številom In boljše izkorišča! kader®

Dalje pripomni^da se mu zd?»d« bt zadostovalo za vs« mesto
eno javno tožilstvo In ena Narodna banka In so podružnic« na rasJonih nepotrebne«
Tov^MIk Uv ?Č s« strinja z navedbami Jci jih j« podat tov.
tajnTkgTefjT 1 judsk« prosvet«,vendar je mnenj[a,da j« triba vso
zadevo detajlno preštud I rat 1, v koliko bi se prihranilo na .finančnih sredstv5n»če bi se ukinil referat orf
pov«r j en < št vu odnosno,
s« plačevalo profesiona 8ce pri Sjudski prosvetI sami*
bodo sveti,kot sv*:t za mestni muzeJ * svet za arhiv
bodo predvsem ljubitelji te veje,bo pa potreben
osi u*S:ben«c,kf bo opravlja} administrativnem delo«
tpv»predsednlk Matežlč je mnenj a,»da je treba pri tjydskl

rajonih In bt
Ustanoviš! s«
itd,v katerih
organ odnosflo
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prosveTT pre ITt* na' prostovoljno
le to po/daj® garancijo,
da se bo ljudska prosveta dviga M e,«i je prav vsled birokratskega
r e s' e v .5 n J a n a z $ do v o! &
t sto se. kale tUdI pri f i zžVj {-.tur I *v
*
Tov« Repi ^eva pove?da je. z.ustanovItvl?o gospodarskih svetov fvA vzgojnih ustanovah odpadlo
reševanj« p gospodarstvu
šot no rajonIh«Ker bo tudi finančno poslovanje. pre"«s2eno na raestho poverjenI2tvo
fInanc«,osta I I pc^s! i pa dfr.iek/too pr Ikl juč«nl
na poverjen 12tvo *« Sols+vo pri iAI.Q,b!r>do ta poverjeni&ty* r»a r<4,jpn ?h odpad! a®. ReS It! pa bo treba vpraSanje .predv.o.j aške. vzgoje In
f l zku I ture* za kar je bilo doslej zadolženo .pover j eh.lStvo za Šolstvo«)/ bodoč? s« namerava s p-redvoja2«o vzgojo zadolžiti posanez^
ne resore In Zvezo borcev, da bo pove'rjeništvo tK žol.stvo skrbelo
le z« predvojaško v?goj'o v šofsV- Sporno I e 'Te vprašanj« pod katero pristojnost bi spada Se organiziranje razrih fIzkuI turni h
tečajev in po??vttye Mak jI turnega Ž i jvJ j en j a med d? j akt ter organiziranje medšolskega tekmovanja v flzkulturi*
Tov, predssdn i k Ma leži č je mnenja, da bi tudi rr to poanogo
b i J o potrebno »i-g« a l _ i r a W " s V e t as f fjzkv I turo prt pover j en 12tvu
za šoj stvo i« kjter-sga naj bt sestevilja? I prizna »i. Ia dabri flzkul turn-Jkl, ki 5? i na t-em po! ju da-a H:' p r o s t o v o l j n i t j. I a veselja do f l zkuI ture«
if
• Po končani debati
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I s t Svet _za blagovni promet,, ki bo združeval t pover ] «ruš t v o "IFiTTrgbv 1 ho m preskrbo, poverjeništvo ze turi z«m in
gostinstvo, upravo za odkup ter brlpadejcčč podjetja«
Usj^anovX_se 5v«t ze komunalo,, ki'bo združeval: urad za regu*-TacTjč,. pove r"fen 11?tV0 z a "urE an i zjem* poverj en ištvo za promet
In pover j en i št vo za s + anovan j skef zndev.e ter pripadajoča podmletja«
j
. ,

3«- Ukinejo se uprave: kovinska, lesna* papirno-kemlčna,, tekslilna
in direkcija živilske sndusirS jej poverjenIštvo za Industrijo
pa se preosnuje v GS&vno direkcijo lokalne industrije«
Pripraviti

je ves rnsteriaS za znižanje administrativnega

osebja,

5«- Do 5. oktobra je pripraviti predSoge za svete drž av t j anov,
6.s<- S
i«oktobrom je vsem podjeijem !n ustanovam dostavili začasno
sistematizacijo,, ki naj obsega: delavstvo, adalnl stratlvno in
tehnično neprodu.kt J vno osebje,, -pover j en i štva pa naj do 5«okto~
bra izdajo potrebne odločb« ta odvilno osebje v podjetjih«

7,- Ustanovi

se poverjenlštvo za reševanje urbanističnih

8«- Us+anoyI se podjetje Mestna kanalizacija

vprašanj.

In Podjetje za ceste«

Z ozlrom na novo organizacijo in personalno ureditev Je potrebno reorganlzacija samega Izvršilnega odbora. Po predlogu, ki ga poda tov. tajnik Kovačič se osvoji nadaljnji
II, s k I e p i
Za predsednika Sveta za blagovni promet se Imenuje tov. N e b e c
Franca;
2*- z« poverjenik« trgovine In preskrbe se Imenuje dosedanjega poverjeniki za državne juabave tov. S k I t e k
Ermln«;
3,- z« predsednika Svet« z« komunalo $e imenuje dosedanjega
nika z« gradnje tov. J e I e n c
Aleše;
4«- z * v.d, poverjenika

poverje-

z« gradnje se imenuje tov. M a č « k

Toneta;

5.- z« poverjenika za kmetijstvo in gozdarstvo se. imenuje tov*
P « n g e r š 1 Č Franca;
6o- za poverjenika za delo tov. M a t o h

Ivana

7.- za v.d. predsednik« Kontrolne komisije tov. 0 c e p
8.- za direktorja Mestne klavnice tov. P e I k o

e k

Gašperja«

V kolikor spada i. In 11. sklep v pristojnost Mestnega
odbora s« bedo p red lož H « zadeve v potrditev »a prihodnjem
plenum« Mestnega ljudskege odbora*
Ad 2«- Sprejem odločb.

Lojzeta;

ljudskega
zasedanju

,

A«- Izdajanje odločb 6 službenih razmerjih..
Tov. Zdešar poroča, da je na podlagi uredbe o določitvi pristojno s t T ~ z F T z 3 a T a n j e odločb o uslužbenskih razmer j i h v bodoče:
i/ z« oostavitev n« položaj, oziroma na službeno mesto, odstavitev In premestitev & po lož«j a vod i te I jev ustanov in direktorjev
podjetij ljudskega odbora pristojen izvršilni odbor MLO, za položaje
v izvršilnem odboru, pomočnike poverjenikov, sekretarje sekretariatov, načelnike oddelkov In Šefe odsekov pa predsednik izvršilnega
odbor«,
; ••
-"'
2 / Za izdajanj« vs-«'h drugih vrst odlečb o uslužbenskih razmerjih
za vj,« uslužbence tzvršllneg« odbora ter uslužbence ustanov MLO je
pristojen predsednik tO MLO«
3/ V smislu 3* Člena točke f/ ter čl*5 točke e/ ter skladno s
temeljnim zakonom o gospodarjenju z državnimi gospodarskImi podjetji
In z višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih, urejajo us I užbensžta razmerja t^r izdajajo odločbe o uslužbenskih razmerjih za usiužbence, zaposlene v podjetjih direktorji podjetij, odnos»•o opravit odbori.
>
•
4/ Glede na prednje nove przdpiž*. predlaga Uprava Za personalno
•s.lušbo, d3 -Izvršilni odbor pooblasti tajnika 10 za Izdajanje odločb
i) uslužbenskih razmerjih za uslužbence izvršilnega •.odbor«,, kakor .
tudi, z« odločb« o uslužbenskih razmerjih voditeljev ustanov In direktor j -ev' podjetij Ijvdsfceg* odbora, v kolikor jih nt izda Izvršilni odbor-, poverjenika z« ljudsko zdravstvo, za šolstvo; za znanost
In kulturo, za socialno skrbistvo pa se *»©«bl«st1 z? izdajanje odločb
uslužbencem ustanov pod njihovim vodstvom /oodjetj« sama/.

5 / V kolikor je v smislu prednje uredbe za izdajo odločb
/prehod i« stroke v stroko/potrebnfc predhodno mnenje strokovne
komisije pri matičnem resoru stroke, bodo pooblaščeni poverjeniki ter direktorji pošiljali predloge matičnemu resoru stroke
preko Sekretariata za personalno službo pri 10 MLO,

1

6/ Na osnovi okrožnice sekretariata za personalno službo ln
na podlagi začasne odločbe o s Jsfernat izacljl delovnih mest Sveto
v!ode LRS za zakonodajo in izgradnji ljudske oblasti, predlaga
Uprava za personalno službo še, da Izvršilni odbor M L O odobri pri
Isti devet, delovnih mest, dosedanjo upravo pa preimenuje v Sekretariat za personalno službo pri 10 MLO, ki je kot samostojna organizacijska enota vezana na predsednika 10 MLO.
:

Iti, —s k I e p;
izvršilni odbor predlog tov.Zdešarja po nakazan i h točkah
soglasno osvojl»
Nadalje poroča tov
Zdešar, da je poverjeništvo za finance
poslalo okrožnico vsem poverjen 1štvom MLO o razporejanju ln strokovnem šolanju knjigovodskih kadrov, za kar je po tej okrožnici
potreben predhoden pristanek poverjenika za finance. Ker je to v
nasprotju z zakonom o gospodarjenju državnih p©dj«tI j In višjih
združenj I h, bi bilo predmetno okrožnl c o prek I Icati odnos no popraviti.

IV, s k l e p :
Izda se dodatno pojasnilo k okrožnici poverj en ištva za finance
št, 298/90 z dne I5.9.I950J, kater« se popravlja v toliko, da uslužbence v podjetjih nastavlja, premešča ln razporeja direktor podjetja odnosno upravni odbor.
Tovc Zdešar poroča še o postopku, ki ga Ministrstvo za notranje zadevi uporablja napram uslužbencem odseka za državljanska stanja, ki jih brez predhodnega pristanka SzvršlI nega odbore odpušča
ln nastavlja nove. Tu gre predvsem za starejše uradfllke. V juliju
mesecu Je ministrstvo izdalo odločbo, s katero nastavlja kot šefa
odseka za državljanska stanja tov„ Buda! Staneta, dosedanjega nižjega upravnega referenta pri poverj enlštvu za notranje zadeve 0L0
Kranj, razrešuje pa .tuk, šefa tov. Babšek Fronjo« Ker je to v nasproiju z zakonom o ljudskih odborih, ki določa, da uslužbence pover jen fš tv« za notranje zadeve nastavlja I zvrši I hl odbor v sporazumu ln na predlog Ministrstva za notranje zadeve, bi bilo umestno
na to določilo opozoriti ministrstvo..
V„ Sj k I e p :
'fov. Zdešar naj stopi v stik z načelnikom oddelka na Ministrstvu za notranje zadeve tov. Mlklavcem ln mu obraz Iož l neprav11nost
postopehj« ministrstva, s katerim se Izvršilni odbor ne strinja ln
je. mnenja, da naj fov. Babškova še nadalje ostane kot Šef odseka
za državljanska stanja.
B«- Prenos osnovnih

sredstev,

{.»/ Prenos nepremičnin od podjetja "Protek tor-Ljuht j sna"
Tov._ Kode t a poroča, da se republlčko podjetje n Protektor" vseli
v obraTne"~prostore bivšega podjetja "Alumil", ki se je premestil v
novo livarno "Unitas"« Prostore podjetja "Protektor" pa bi prevzelo
mestno podjetje rtKJ jučavnlčarstvo" # ki s tem pridobi
udobnejše prostor«, v katerih bo mogoče namestiti tudi obrat "Pilarn«", k J, mora
svoje prostore člmpreje izprazniti na zahtevo Direkcije drz«zeleznic«

VI*. S k i c pi
V sporazumu z Mtnis+rs+vom za lokalhl promet se Izda odločba
o prenosu nepremičnin parc.š+» 284/2 z na njej stoječimi zgradbami
In pare.St. 284 - vr+ pripisani zemljiškoknjižnemu vložku £+.458
k.o.Sp. Šiška v skupni vrednos+l din 775.158.23, od republiškega
podje+ja "Pro+ek+or-Ljubljana" na mes+no podjetje "KI jučavnlčarstvo". .
2./ Prenos av+omoblla S+udebacker od Av+obaze na Mes+nl klavnTcI' "na~po?Je^je "VTnočeF 1 ;
Po poročilu +ov. Kodefe se osvoji
:• VII.. s k I e p:
Lzda se odločbo o prenosu av+.omobila S+udebacker od Ab+obaze
na Mes+nl klavnici na mes+no podje+je "Vlnoce+".
3 ./ Prenos motorla za is + osmernl +ok od Hotela Uni.on n h M r o "ce n^ r 5*1 b"
a v a ^ vHBo s T a F T ^ ^ Z ^
+ aTKršTTTPgb/So,!
Tov. Kvedrova poroča, da i m« podje+je Hotel Union motor za
Is+osmernl +ckj, ki ga podjetje sarao ko+ tudi ostala podjetja MLO
ne potrebujejo In bf g« bilo ods+opl+l h f d r o c e n f r a M M S a v a " v Mos+ah,
ki se za +a mo+or zanima*
-

Vi I j » s k l e p :
IzdJi
odločfca o prenosu motorje za Is+osmergl tok od podjetjo Hotel Union na h Idrocen + raI o "Sava* v Mos + ah - Žirovnica.
C«"" Spoj I +ev pod j e+ i ].

Tov. Nebec poroČo, da bi se v svrho znižanja admlnIstoativnega
+er +rgovsTeg«
Izboljšanja
kakovos+l
rrgovsKeg« kadr«,
itaora, znižanja
znizenja s+roSkov,
sTro»M»v, «
j
^ u ^ ^ ' • •kadra,
i, možnosti lažje speclaI i zaclj e poslovalnle In ev.zvlšanla bIagovi
'nega
_
prometa združilo podjetje "Usnje" s podjetjem "Teks+ll" v
eno podje+je.
IX« s k I c p:

#

. ."

Meo+nemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobrl+ev odločba o spoji + v I podje+je "Usnje" s podje+jem "Tekstil" v eno podje + je,
k! bo poslovalo pod firmo "feks+ll"«
2./ Spe {I + e v podfe+ia "Izbira" in "S+roj r is"_j/_nov o_£odU + re *TIbTrt W . - +a jn„S +e I I 18/50«
Iz Istih razlogov kot za prej navedena podje+ja predlaga
tov. N e b e c , da se podje+JI "Izbira" In "S+rojpls" spojl+a v eno
podje+je.
. ••
X. s k I e p :
Mes+nemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev odločba o spoj I+vI podje + ja "S+rojpls" s podje+jem "Izbira" v eno podje+je, ki bo poslovalo pod-firmo "Izbira".
Z . - Lekarna pri Sv.Jakobu, določl+ev naziva, + 4j n.š + «I052/50.
Tov. + a i nI k Kovač Ič navaja, da je bil na zadnjem zasedanju
pooblaščen Izvrši1*1 odbor, da določi lekarni pri Sv.Jakobu Ime,
ker se +*ki? IzvršilnI odbor, kakor Mes+nl ljudski odbor z imenom
"Planjav«", ki ga je predlagala Uprava mes + stih lekarn, nista strinjala,.. ' VV;.'

XI« s k E _ e
Ker nosijo vse lekarne imena po krajih sedeža obrala eklene
Izvršilni csdfaor, de se izda odločba o ustanovitvi lekarniškega
obrata, k? naj posluje pod Imenom "Lekarna Seni Jskob", ker na lem
Irgu lekarna tudi sloji«,

-

i

O.- Zveza polrošnIšk ih zadrug, Iikvidac I j a.
Tov« Nebec poročaj, da je z likvidacijo Zveze potroši* I šk I h
zadrug"treba razveštIII tudi premičnine In nepremičnine, ki jih
je upravljale navedena zadruga, vse pa v soglasju s sklepom občnega zbora navedene zadruge«
X11 ® s k I e p :
Izvršilni odbor je mnenja, da se premičnine In nepremičnine,,
ki jih je doslej upravljala ZPZ razdele:
I,- Upravno poslopje ZPZ s skladišči In pripadajočimi stranskimi
poslopji se prenese pod upravo podjetja "Prehrana", vendar
tako, da "Prehrana* da v na}em potrebne prostore trnovskim podjetjem RLO I "Preskrba" oz.'RLO II "Speceri Ia"t
2*- Hiše, lasi raznih rajonskih PZ s« prenesejo fli RLO, V katerih
območju ležijo«.
3, ~ Kamioni, ž katerimi ,>30 razpolagate PZ, se. razdelijo na posamezne
RtO po ključu, ki se deleči sporazumno«;
4 0 - Vinsko skladišče v Šiški se prenese pod Direkcijo gostinskih
podjetij MLO.
: N a d orne slov aa j « pover | tjn I kov»
Ker se mnogokrat primeri, da so poverjeniki za oslj časa odsotni In so poverjen!šiva brez predstavnika ljudske oblast!^ aaj poverjeniki
časa svoje odsotdosil poobNiste dryg«§a poverjenika*
k» ge bo n aco^eščs
za

9?li*.

posestvo "'Pa&ia^c.

-Tp_v», tajjftlk poročaj da Je z« drlo ns^PŠstl" potrebno formirati
brigado T0<3 Tjudl, ki bo v dob! enega aer-eca poroaga' a pr! spravljanju j esensk I h' pr l d« I kov !•« pr! krčenju terena ln pripravi za prihod
njo setev« Brigada mora bili sestavljena do .d6«i«fn<>
Vsa pover j e»} i Siva vključno aoiran/o uprav«', s t zavežejo, da bo
prispeval® potrebno število' t|odl«

Smrt t«šIzrnu « svobodo narodu!
Tajnik

tO MLO s '

/ K o v f/t t č

Le o/

Preds^ar f k . f 0 felLOs

j^SmS^

M . » ' > ^ 1] č

Mat 1 j n/

Z a p i s n i k
skupne o«je Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane in
Izvršilnega odbora Osvobodilne fronte za mesto Ljubljana, ki je
bila v četrtek 26« oktobra 1950 od 16. dc 20«13 ure v sejni
dvorani'MLO» Mestni trg"št, 1»
N a v

o č i:
Člani Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane®
Člani Izvršilnega odbora OF s a me p t, o Ljubljana«
Predsednik vlade LRS Miha
Marinko,
Zastopniki rajonskih ljudskih odborov.
Zastopniki rajonskih OF odborov,

ToVf predsednik MLO Maležič Matija stvori skupno sejo Izvršilnega'c^ForsT^
nc katero so bili povab- '
Ijeni tudi zastopniki rajonskih LO in rajonskih OF odborov» pozdravi 'predsednika vlade ter sekretarja OF Slovenije tov. Miha Marinke,
i Sato predlaga naslednji
d n e v n i
redi
l.
11») Vprašanj® preakrbljenosti Ljubljane,
r 2« Vprašanja upravne razdelitve mesta Ljubljane na rajone.*
Soglasno sprejeto!
IAcl»
) Vprašanje preskrbljenosti Ljubljane.
fff-pv, podpreds?dalk 10 .MLO Slta:y France s .
Vprašanje kreskrbe? je v sedanji situaciji eno najbolj perečih
[vprašanj. Samo dejstvo, da se je Ljubljana v zadnjih letih povečala
|in pa da agrarna reforma ni šle vzporedno z razvojem industrije( se
[odraža na preskrbio Tc sicer ni eden glavnih vzrokov, da preskrba
Iv Ljubljani ni zadovoljiva, je pa,gotovo, da Ljubljana s 120,000
[prebivalci zahteva več,.'kot pa-je pred leti, ko je imela 80,000 prebivalcev* Z večanjem prebivalstva pa se v Ljubljani saoii ni sorazmerno večala proizvodnja artiklov 2a zalaganje ljubljanskega trga
lin je bil ljubljanski trg v glavnem navezan na dobave izven Ljubljane in izven naše republike. Ge upoštevamo še sušo, ki je tudi vplivala na samo proizvodnjo In da Ljubljana s svojim zaledjem ne more
v večjem procentu reševati vprašanje lastne preskrbe., se pojavijo
[še večje naloge in skrbi, kako Ljubljeno založiti s potrebnimi rekrambenimi artikli in kako zagotoviti, da bo Ljubljana imela zadoMtno prehrano za svoje prebivalstvo, -Naslednje številke bodo pokazali« j, kako je bila Ljubljana do tega čaoa preskrbljena s prehrambenimi
artikli in kakšne ukrepe je Igvršilni odbor p odvzel, C.a bi se zholjčala situacija, da ti.lahko bolj smelo gledali v-bodočnost,
; • V prvih 3 mesecih tekočega lete je bila Ljubljana pr oskrbljena
z moko 90„$#„ s maščobami 70.5$, ? mesom 67 8$, n sladkor-jem T\.2$>,
Izpad garantirane preskrbe v finančnem pogled a snaša na 62,000v000«~
lin, Vzroki za to so v tem, ker so bili fondi v tekočem letu zmanjšani , to pa zaradi slabe letine in ker se ni odkup izvajal 100$~.ao,
poleg tega pa, ker sama struktura kmetijskega gospodarstva nI dala
toliko, da bi lahko v celotnem obroku krili garantirano preskrbo.
To ao bili objektivni vzroki, so pa tudi subjektivni vzroki med katerimi je gotovo eden glavnih ia, da je bilo premalo uporne torbe
pa realizacijo potrebnih količin.blaga za garantirano preskrbo*
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bajva.šne 3šili. artiklov - krompir . - .jo trenutno krit 1*
kislo
seli« 40%* v enakem razmerju tudi ostala'zelenjava (repa,ev8Ž« za[ 1 je., korenja )„
Prod par meaw»ci se je prietopilo h konzerviranju mesnih izdeli kov in me i«, kar "bi služilo za kritje potreb Ljubljane po mesu v
I spomladanskih mesecih, ko je primanjkljaj svežega mesa največji,
J Za spomladanske. meseee bi Ljubljana potrebovala 50 vagonov mesa,
I. doe^daj p« je konzervirano komaj 1/10 potrebne količine in bo zatos
[ Čeprav malenkoatno na škodo garantiran« preskrbe, potrebno še nadaf lje konzervirati meso in mesne izdelke, da se bo zagotovilo potrebe
I po mesu 'V najbolj perečih mesecih. ,
Za čim boljšo preskrbo prebivalstva na sploh, je bila izdana
• uredba zvezne vlado o čuvanju blagovnih fondov* Namen te uredbe je,
Ida v sedanji težki situaciji mobilizira čim širši krog ljudi-k soI delovanju in izvajanju uredbe* Nezdravo je enostransko tolmačenje
[ navedene uredbe, ko se govori samo, o ukinitvi privilegijev, pjrezre
[pa 3« v«e ostalo, ki je prav tako bistvene važnosti. Prav zaradi
tega, ker gre diskusija le v eno smer, ni dobila uredba tistega izlra»a, za kar ,1© bila izdana. Pri Izvedbi kontrole, ki je bila vzpoI stavljena sa zagotovitev ČimboljŠe .štednje in Čuvanja prehrambenih
[fondov, se je naletelo na nerazumevanje pri aktivistih n« terenu,
I ko niso razumeli, da j« gradnja.provizornih silosov, polno izkoriič«1 »je nepokošenin travnikov, pala živine itd«,, potrebno »a^o sata, da
[ 36 pXfi V 0G &Sno iSa varuje potrebna krma za živino in a tec
jjarantira
boljša v »rt j a živine;, kar ima zopet za poaiedlcti cečji dotok mesa..
K zadostni oziroma boljži preskrbi ljubljanskega.trga "bi lahko
[prispevala proizvodnja zelenjave8 ki je izpadla iz neobdelanih, po[višin na ssaea teritoriju cmesta«, V letih, pred vojno, kot tudi v prvih
letih po vojni, so bile v, e parcele v Ljubljani akrbno obdelane >kar
[je gotove prispevalo k preskrbi prebivalstva a potrebno zelenjavo,
[ker s ''tem vrtiSkirji niso bili na ves-- ani na ljubljanski trg. Za prihodnje leto je treba izvršiti temljiti pregled vseh površin, da bo
[obdelana vsaka ped zemlje«,
0 dvigu živijanskega standarda v zednjih meseaih gotovo ni možno
[govoriti in je brčz dvoma krivda na nas vseh, ker se nismo v zadost[ni mori borili za preskrbo potrebnih Živijonskih artiklov. Da bomo
[mogli Življenski standard ohraniti v;,aj na sedanji višini garantira[ ne oreukrbe, bo treba uporno borb«, ker je z izpadom garantirane preIpkrbe potrošnik nujno vezan na prosti trg, kar ima za poeledieo, da
L se denar izteka na-kmete, ki cene, artiklom neprestano dvigajo, po
idrdgl strani pa je to prevelika obremenitev sa aetjaega potrošnika 1 delavca, .ha&ešeenea ~ ki je navezan na odmerjene mosečn« prejemke«
Healisacija gotovinskega plana sa I., II., III. troaesečje je
[pokazala, da je ta trditev pravilna« V. I. četrtletju je znašal do| tok denarja 33 miljono.v- din več kot jo bilo "blagovnih fondov, v
•drugem 88 miljonov din, v tretjem pa je -bilo prav nasprotno, ko je
I bilo izplačanega rte plačah in mezdah -a 110. miljonov din manj gotovine , kakor pa je-državni in >sauru#ni sektor imel dotoka v trgovini
Lih gostinstvu« Da oe to savre, je potrebno prvič nuditi potrošniku
artikle gor n tiran« pš^akrbe brse izpadov, drugič, spremeniti politiko
cen dopolnilne preskrbe in to ločeno za potrošnika - delavcat nama! ŠČenca
in ločeno za potrošnika - kmeta, privatnika*
I
Poleg navedenih mer, ki so potrebne v borbi za zadostno preskrbo potrošnikov Ljubljane, pa se ne sme prezreti in opustiti ostre
|orbe proti s..bo.torjem in špekulantom na s:«mym področju .kmetijstva,
kot tudi na področju' k trgovine ter v&e prestopke Čim strožje kazno-

vati o i« na t« način »e bodo preprečil® špekulacij« in Go't>otaž«¥ ki
es> &« vedno v
pre&krbova.inl »r^ži*
,
Prav .gotovo ja, da 30 nakazane naloge tako Široke, da jih sam
InvrSilni odbor MLO in Ir.vrtilni odbor Pronte no zmoreta, temveč
[ je treba podpore množio<» Vse akcije morajo dobiti odraz pri aleherpristašu Osvobodilne fronte, pri slehernem človeku, ki mu je
; pri sreu aa§a domovina in »graditev socializma ter s tem pridobitve
1 HOV in naporov po vojni«
ffov, Hebec Franc dopolni izvajanja tov. podpr edaedniJca Sitarja
i« podčrta visoko postavko 80 miljonov din pri izpadu garantirane
ipreskrbe« kar pomeni preko 800 miljonov din vredhoati nlaga proate[ ga trga«. Prav to nam. pove, da je treba dosledno izVeoti preskrbo na
I področju garantirane preukrbo in tudi na področju oslonlo, Se hočemo
zagoto/ifci usp^&no preskrbo v ekonomskem lotu 1551» Preskrbo uesa
| je Ljubljana pokrila le 40-50$ to pa sate, kar obvezni odkup sivina
|na področju Slovenije ni bil izpolnjen- Oe pa pogledamo prost« odIkupef vidimo, da bi bil t.idi obvezni odkup lahko izpolnjen 100fo.
Za bodoče ekonomsko leto mora Ljubljana vokladišoiti preko 500
I vagonov
koruse« Pri tem bodo moralo ..odelovati frontne organiIsaeljn, d« bo vakladi^onje' pravi Iho, knt cadi bodo moral« množice
l sodelovati pri občasnea prezračevanju sveže koruze» da se vsled vlaIgo, ki jo vsebuje, no bo pokvarila. Prav tako je z ozimnicami večjih
I ustanov in podj-i iij, kjer su prav vsied p ^ona jiiaoga nadzorstva nad
I f sklaldisiČ jnin bl'?.go.ii vrel občutna škoda j
Odkupni plani po vseli rajonih tudi niao bili reAlno postavljeni,
tako je a*pr. ŠLO i inpolail plan odkupa žit '->00%;analiza je pokazala, do .je bil odkup planiran le na eno sa&rugo• V krompirju je bil
celotni plan izpolnjen 79$ in co na področju privatnega sektorja 57$»
zadružnega.
iT s dal ji problem je odkv.p in preskrba Ljubljane z
mlekom. Odkup jo i »poln j on le
od tega pri privatnikih 70^, pri
zadružnikih pa le 45^- iz onisnio pa le H"j>Q TO pove, da je bilo do
[samih zadrug ket tudi do privatnih kja.itjv y £juinj.»m leiu ^odvjetih
premalo energičnih ukrepov i.a da jo bilo premalo oot ro borba aa izpolnitev postavljenega pla^i.•« Ker plana odkupa ne bo možno izpolniti
v aadnjeia četrtletja' 100;», se by o:l zaoe iankar jev aa.hteva.io a a pokritje. planu odgovarjajoče količine raaščab«
Na področju Ljubljane je razvoj špekulacije mnogo ve^ji, kot v
.drugih' krajih, to p« zato, ker je Ljubljana ve it; a na na večje količine
kinetljsicih produktov o Ee s«mo to, naši kmetje celo skušajo izvažati
aelenjav* v drug,4 mesta, čim vidijo, da bodo svojo produkie lahko
plasirali .is 'pj višjih ©snah* S takim načinom prodaje s^bavlju celo
.isjo zadruc*i in Je za- > nalogu jk*3ih
organlajLelJ * la se tak
.iiaoin trgovanja »prameni in da iiadrugj ne gledajo predvsa* nu »voj
"ij^nčni -efakt,• ;*civse v prvi \.»rdii na počr?b# Ljubljane„
Spremeniti bo vprašanje politik« e*n v odno3U do mestnega ln
kmetijskega prebivalstva« Ža garantirane proizvoda so v bistvu enot•ne osne-, ki se no spreminja jo« Finančni plan garantiran© preskrbe
Bosega oboega 1/4 blagovnega prometa mesta Ljubljana, vse ostalo
gre na račun prostega trga, ki ima pa važno vlogo v dopolnilmi preskrbi i« s tem za ohranitev standarda delovnega'človeka, V naši indnatriji, kot tudi v sani trgovini ,se je v zadnjih 6 mesecih, ko je
bila prenesena pristojnost postavljanja cen na direktorja in upravne
odbore podjetij »pokazala tendenca zviševanja cen sa dosego plana
tržnega dobička.. Za vskladit e v kupne moči ie blagovnih fondov je potrebno doseči plan trdnega dobička, toda nepravilno je, da se pri
t'
)
•'
'
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zviševanju <->en. ne' ozira na potrebe delovnega Človeka v mestu, {in
da »t. r e dosega presežek kupne moči prifcnetsketnprebiva.' -tvu
Doslej sa se formirale cene le na bazi ponudbe in povpraševanja
•tako,' da
delavec oziroma nameščenec ki je nav-eaan. na usodne
prejemke, 'plačeval artikle, po istih cenah».kot kaetskl proizvajalec • To bo treba v bodoče spremeniti ia se pri tem jaočno okleniti na sveč« potrošnikov, de,
tudi
takih primerih ne. bodo vršila izigravanja. Zato j« naloga naše industrije, da preusmeri
gotovi del proatega trga v kmetska predele, kjer je presežek kupne moči, ki ruši odnose med blagovnim in finanoriai fondom.
Važno j€; tudi vprašanje čuvanja blagovnih rondov. Samo pregled
pokaže, da ima Ljubljana preko 2000 .'molznih trove je
j živina
krav, čeri.; r o ledi , da.bi moral biti l-jtni prirastek telet do 1500«'
n^vezna oddaja pa iskazuje la 100 glav telet, kar je vsekakor premalo in je gotovo, do se je mnogo telet poklalo nekontrolirand,
to pa zato, ker ni^o evidentirani, kar gre na škodo živinskega
fonda in obveznega odkupa« Tudi vzdušje, ki j.e vlaualo* v Ljubljani,
ob priliVi raznih veselic ali izletov, ko se je trosilo arrogo blagovnih fondov, js treba preprečiti, ker Je
to delno vplivalo
na. obvezno oddajo. Vsi se moramo zavedati, .da ie štednja nuj.na,
če a® hoče zasigurati življ er.skih etanilarčU
Štednja se mera kazati povsod tudi na področju kuriva* I-Jnoge
ustanove irt ^poč je tja že sedaj prskomerno kurijo v 3vcjin prostorih,
mast o "la bl^iranili kurivo za ziiaslce" r. eseco * Vse to pov-j, V;.a je
treba na vsakem koraku, in ob vsaki priliki Št ecl.it i is da mora ta
duh preiti v vse ljudi, ker ls tako bo uspeh zagotovljene.
Po "izdaji • uredba o ' oddaji ekonomi;} rajonom so se pokazali
nedopustni primeri, ko so nekatera polja ija ali vštano-ve pričele
si-tematično klati. Sivino, kar je vsega obsojanja vredno. Tudi
pogostejša revizija potrošnikov garantirane preskrbe je potrebna,
ker se
večji propast čin nastane- daljša rasdoDje in se vrine j o me a upravičence živilskih nuk&zn.ic oae^e, ki bi se .lanfcc prehranjevale is p o;.tpga trga. Priporočljivo' j«, oziroma nujno, da
se izvaja revizija preko sleherne terenskar OF organizacije. V borbi za ohranitev živi:jenakega -standarda delovnega človeka, ki ,1o je
nakazal CK oziroma paša Partija prav v aaunjea času, lahko mnogo
koristimo s sveta. -potrošnikov, ki naj sc1 ustanavljajo pri posaaea-'
nih poslovilni
' o-Vicsno na terenih i. naj bi nekako nr..dom«st©•vali nekranje potrošniške zadruge. Doslej je na RLO I ustanovljenih 10 svetov potrošnikov, na področja SI.C II—
8X0 III - 21,
•s
RLO IV - 21 in RLCV ~ 5., skupaj 90. svatov« • Gotovo je, ua za vse
področje mesta ljubljen?' ta št.rviik;. ni sudo&vai* in je treba organiziran
svetov potrošnikov .postavit 1 aa širše bazo., S tem sa
bo doseglo . da r-e bo ra »del je vanj.v živil, vrnilo pravilno in da
a .do v primeriv i spada kakega predme*, a prvenstveno $skrkovani oniki so uo oskrbe uij jolj upravičeni H.:io;;a -..•vrtov bo tudi v ora i
vilnera r.vzd...-Ijevanju. mleka, v pravilnem vskladiščevanja blagovnih
iondov in o-i-ivaia, V:\ci* l-vi nalog ae je treba v ^vlni mori zavajati in jih prmesti .iJL erenake orguvlzacije, ker ero-rsa izvajanje
kolektivno odgovor J.r
Tov v Panter 81 ž pripominja . k <:.'*• kupnin planom, la ti, v kolikor
tičejo od ki-.pa iLompirjSj niso pravilno post arljeni* Samo ;«jon
II :Lm 20 - 55-000 kg viška,.
odkupov j.: 9 la pravil-ao vajama
tudi '•i.vke poi sa 'rL"f.ah, kot pri privatniki . Š, pravilnim &aVt jem
obvozne ou-iaja f
tudi viškov • « bode lahko i rile vse potrooe
X* reč, ostajalo ra ho celo i a izvoz. Izkop krompirja žc ni v ec.-iofd. izve?en CZadroprava 15 ha, Kašelj
ha,

Zalo-; 2 hfl)." Zato je t r«ba frontne orgaai&aclje ialiterealratl ea
sodelovanj* pri Izkopu, kor delovne* sli« na »adružnih posestvih
prinanjkuje. Vse graje pa jc vrodno postopanje zadružnikov v Zg.
Saši ju, ko -so v sedanjem Času organizirali izlet no Rab (4 dni)
ns~to, da bi osredotočili to delovno silo pri delu na posestvu.
Ta priaar jc .troja predati Javnemp tožilstvu«
Gradnja provizoričnih silosov za ©nuvanje sci*a ne'napreduje
v zadovoljivi seri, to pa zato, ker imajo tako privatniki, kot "
tudi zadružniki na svojih posestvlL shranjene dovolj krme ter ne
Čutijo potrebe po gradnji silosov, kaaor naj "bi se vskladiščila
kraa za prohirnuo sadruiine živine. Odkup sena se ne izvaja pravilno
in se do.3aja.j0 prioeri, da' druge republike odvažajo seno, toverjeni.Jtvo za notran.u' sadeve pa premalo ostro kontrolira manipulacije
»[ senon.
Vee.la ti morala viti kontrola nad oddajo nloka k osiroa na
moliaost travs kar J:i so«ovo. mnogo prispevalo k pokritju garantiraj
ne pr::s;.vrbe « mlekom.
Velik« ovira pri proorientaciji proizvodnje na zelenjavo
je porar j}r»r:;jf delov c sile in bo potrebno-v prihodnjem letu kme.tsko i;lovno silo, l::.l s3 je po leta 1945 preusmerili* v administracijo s ponovno pritegniti na. dala v' kmetijstvu.
Tov. Ravnlhar je mnenja, da bi za vočjo proizvodnjo krompirja bila nujno potrebna izmenjava aerenskeg« krompirja« Distribucija
krompirja od proizvajalca do potrošnika je obsodbe vredna, ker so
krompir r-zvaža si. slabem vremenu, pri prekladanju »e mu ne posveča
nobena ,ažnja, take da potrošnik dobi že zelo slab krompir, ki ne
v3drži daljše hrambe in se predčasno pokvari. Zato je prav* da se
vse, ki ni»a.; j o pravega odnosa do prehrambenih fondov,pokliče ne odgovor. Za zagotovitev 100^ produkcije pa so potrebna zemlji dobra
gnojila In pa zadostna delovna sila, ki je vajena kmečkih del«
i'o Vjt Smer kol navede razloge zakaj ka; tljsko-obdolovaln« zadruge ne dosegajo plana obvezne oddaja« Prva grešks je na samih
rajonskih ljudskih odborih, ki n« sestavljajo proizvodnega plana
skupno s prrl-tavnibi kmetijskih zadrug. Rajon II je za odmero narodnega .dohodka vezi G.000 kg krompirja na ha. Ni čudno če se poteč;
ugotavljajo nalverzaelje in špekulacije, ker bodo kmetje vsled"
air.kega predpisa lahko ostali krompir prodali po višjih cenah*
meto, da bi se .v. a svoj -višek boriti le potom večjega hektarskega
donosa. KOZ v Stežicah-je poleg tega, da so zadružniki pridelali
šovolj 'ironpiria ca 1-. sine potrebe na ©hit; ni?, ah, dodelila se vsak.-.ku članu gotovo kolicxiio krompirja iz sadre, e in ti ga bodo prodajali naprej po prodtih cenah, mesto da bi -s. ta krompir sajel v .
ga: ant irar.o p r e b o .
Ugov?cr KOZ za gojenje zelenjava vsled pomanjkanja delovne
sile sicer drži, vendar bi morali zadružniki pristopiti k bolj
naprednonr način;, gospodarstva,»kj bi v marsičem nadomeščalo delovno -silo. Vse to pa je potrebno, da a«* zadružnikom pravilno
tolc.ači ter da obstoja stalna pove-sava red upravnimi odbori zadrug
in pristojnimi 1 rajonskimi ljuaski odbori. Da 'oakup mleka ni zadovoljiv in tur, i ni realen, so delno krivi nizko postavljeni pisni s strani rajonskih ljudskih odborev, po arugi strani pa nepoštenost -zadružnikov. Produkcija ml«ka od ene krave ne sme biti
manjša cd letO.O litrov, letno. Kako je od^ajn uleka*rastla, naj pokaže primer j ki je bil izvršen pri KOZ Kožarje-Tržaška cesta, ki
ima 13 krav, oti katerih je bila oddaja prvi dan 34- litrov, drugi
dan- 59 litrov, naslednji 41» ko pa je prišla živina v skupni hlev

ae. j* oddaja povišala aa 47 litrov, v naaleunjlh dneh pa celo na 5?
Ixtrov 1» -s.w izključeno, da s<3 bo- ta številka še povedala aa 60 do
TO ili,rov»oile.ia dnevno * Prav tako je oddaja mleka iz ohlšnie zelo
slabaf prvič sate, ker upravni odbor KOZ ne vpliva dovolj na zadružnik® j da bi povečali oddajo, po drugi strani pa zadružniki prejemajo
premalo 'sladkorja in so vsled tega navezani na mleko*
EDZ VI.<5 je obdulala.5*5 ha površine aa zelenjavo in oddala
cca 3 vagonov selenjave ln T vagonov krompirja na Ij,ubijanski trg«,
To površino j . bo zadfcuga. povečala na T ha, Težkoee o o vlsed tegaa
ker je bre -ej barjanske zemlje in manjka njiv iz sladkih terenov,,
Ob rasforBUM^lji ekonomij »»p« lira KDZ Vič na predsedstvo MLO, da se
rcdrugi * prizoru razpusta d odo 11 ekonomija Siarnič in po nekaj aeolj* od ekonomije Ljubljanskih op.akarn, katerim je KDZ Vi?« pyad dvema
isioma o-l-rsopila cca 10 ha površin«, ker je bilo rečeno< da se bo na
tej površina ooristika glina, v resnici pa se jo porabila r.a potrebe
eknbi-uflija v
Slaia i<5trib».eij& in slabo gospodarjenje s krompirjem se opaža pov&od, •le,3ti v trgovski mreži iit bi bilo zato priporočljivo, da
se pri t avl zo transport krtepli ja potrebne gajbice, ker bi s ter. odpadlo vsako repotrobno premetavanja -.
, .
"Tf^ju.lno raaumevaEijc siliranja pri naših zadrugah gre delno
aatr,rsčur Sl^r.ov upravnega odbora* ki polagajo predalo pažnje na sllaSo
• i «n j« .med s, h: ražniki •• vlada da so -stopili v sa drago zato, da 3« o
tsigjJo i»,div,.dualni oddaji in a tem tudi" davčni Odmeri.- Da teau. ni
take naj dok« i« j g naša zadruge, ki -morajo tudi politično pre.vi7.ga jati
21 nas ssadrtig, da bodo razutaeli pravi
zadružništva«
/

7.sv V) foftaednžic Male Ž jo opozori ne povrlnoat,.fciŽe vedno
vlada i'Ti d' >tr±buci ji -.krompir ja kljub temu, da je lavrSilni odbor o
tam Žo i ouovno razpravljal la te nofclli krikitelji postavljeni že
p.re-d »edižč«« Tc kač« pomanjkanja- *uta dt čuvanja prehrambenih artiklo*
Z dodelitvijo celotnega oaroke krompirja potrošnikom ne bo zagotovljena sačostr* p te skrb a s krompir .le t.} Če i« jim bo delil moker krompir,
ki
' t>v> v »dr
vskladlščan ja preko zime» 7 kolikor bo privatniku
'sjžnc yc3-4»ri;ii krompir» bo to
pri ustanovah in men z ah, ki moro.jo^vskiacVidjJLti ogromne količin* krompirja* Vse,; ki kljub nepre3tani53 opozori-.v. i preko. 3«aopi3ja, kot tudi na sestankih* nimajo pravega odnosa 3 oe pravilnega trnapor tiran ja artiklov» je brezpogojno
in tako-1 .pred« :i t o Sil.-, »t mi. • '
? x w j j- d& naš akt .v ve za toikoče v garantirani preskrbi in
da jih. t udi r.iavilno tolmači 3 judeir. na i.-«3t.£,nklfc, vendar ni »amen
. čmašn j* cbravnave o preskrbi Ljubljana predvsem ta, temveč, da s«
zavorno1 ts..di sufcjoktivrjlh -r^tokev, zal? j je praekrbl janost Ljubljane
'a pr e.; rame-s ni ..vi ar cikli- v Ljubljani oil j; * kot v ontalih krajih
Slovenije, I\smi\ so delno erivs naše organizaolje ln trgovska jarežk,
ki bi -»e jjtoraM aama boriii za člm/večji odk»jp in n.? čakati na dispozicije s 11 rani. SiinieitrfltiM* Vprašanje odkupa je po-rriza::iO s jorbo
špekulaj^tov n- vasi,
H;, da okrajno cC.upna polj j tja niso v .
toliki meri .^ainVera '-iraj-a k a odkupet ki- -gredo 'v v.r»::ist Ljubljane,
kot -.es-cna pod je t ja,. Oclap
področju mesta -jsiaega je dokajvil, da
je bilo prema o jorbe za realizacijo plani« odkupa, da sestra podjetja
niso čutila dovolj odgovori?o:-ti napram garantirani preskrbi in da
30 bili prav .-sledfcags1;' idj« prisiljeni preusmeriti izpad garantirana preskrba na prosti
kjer a o cene ne^res^ano ras i l e D a se
obdrži življe.iski. .standard delovnega Človeka na dafeaSr.jem nivoju garantirano preskrb--* ji? oot-iebno zaostriti vprašanj p odkupov, znižati
cone. živi j eno ki s? artiiloaj. dopolnilna preskrbo za delavce in nameščenca

^ v t ,fišk^ž'j^v* k©t 51&u ljuuši.« inšpekcije ua ieruKU iznese
•razne &*;*©«tatke, ki jih je ljudska i<iisp?fcci ja. ugotovila tako v . I pogledu zalog pri zadrugah in privatnikih« ko se j* skrivala pšenica, kot r pogledu k r o m p i r k j e r a« j® sigotovilO, da s« laotno
I.patreteno popolnoma sadoatuja pridelek krompirja iz ohišnlo, ia je
T ali nepravilen postopek zadrug®» dLa je članom nakazovala še kr©m~
Ipir i« xadružnsga'posestva. Inšpekcija je dalje ugotovila, da ae
I boljše krmi živina .last zadružnikov, kot pa zadružna živina,,. dalj
Ida ae r>eje na chlanicah predvsem pridelke, ki s« jih lahko prodaja
[po visokiheenahj da v zadružni imovini ni plemenske živine, da ni
[pravilna oddaje mleka zaradi nezadostne kontrole in polno slienih
['primerov« Č« upravni odbor zadruge oam ne vidi teh nedostatkov,
I?'i ao otipljivi že pri površne;; pregledu, bo pač potrebno podvzeti
[otrožje administrativne mere proti saclružnlkom in članom upravnega
fodbrra. ITIdovolj) . C o. se samo trgovska mreža nabi % razrezi planov»
[t. odkupi, s pravilnim razdeljevanjem, temveč ae mora v to vključiti celoten aktiv na terenu*

I . Predsednik vl&de LHd tov., Miha Marinko? Problem preskrbe
»ovesan s .težavami", ki sc v zve si z izgradnjo »oelaliv-na in a induatrljalizacijo naS® države. Današnji, položaj v pogledu preskrbe
pospešuje Špekulacije„ ker prehrambenih artiklov manjka, boriti
pa se je treba kako bi to parallzirall. Gotovo je, da je delno to
fcogoče n izpolnitvijo obveznega odkupa, ker bi se 3 tem isasigurall
garantirani fondi in bi denar delavca in nameščenca v čim manjši
[meri; outekai na kmete ter v večji mori krožil v 3 c c ia II r t lenem Bok~
~rju5 vendar dokončnih uspehov sa enkrat tu že ni mogoče doseči,.
[Čimprej« ;je treba zgraditi - osnovne objekte zvaše težka industrije
bate, da' oo dana možnost mehanizacije•naše proizvodnje.In stoti hi; trega razvoja proizvodnih artiklov široke potrošnje do največjega
[obsega« Po irsoolnitvi kapitalne izgradnje tode nrstopili tudi druhjučni ekonoiaaki ukrepi med izmenjavanjem industrijskih in kmetijskih proizvodov-« Ko bo zgrajena naša težka industrija, potem se
[bomo IfthkOj. če bo potreba^ poslužili Uvoza prehrambenih artiklov,
Q& bomo zagotovili socialističnem«, sektorju? delavcu In nameščencu
• votrebna' živi j enake s r.tikle, kar bo i;oelo tudi za posledico , da
[to socialistični sektor tisti ki bc usmerjal ekonomsko politiko
[kmetijski proizvodnji« Doslej je kljub vsem 'ukrepom le privatni
[sektor tisti, 1ki se največ koristi z dosedanjimi nagimi pridobitvaj Čeprav k-h ji m najmanj prispeva« Kljub t emu-, da je negodovanje
f 1,3 kmetih,- čeS da kriat ni svoboden, ker se mu diktira oddaja, j®
[ vendarle kmet tisti,
h kateremu se stoka denarg to pa veled tranutnega pomanjkanji6 prehrambenih artiklov«, Prav zaradi tega so efip.asni ekonomski'pobegi trenutno nemogoči, ker »e pretežna večina
vseh »redbtav vlaga v kapitalno graditev, potrebno pa je, da-IsvrLllnl odbor na svojem področju podvzame vse potrebna neraia se
to Čimbolj onejir
.
/ preteklih litih jo ailo napačno za Slovenijo formiranje eejan.^a žitaric, kar je bilo sicer v okladu a stinino +eadenco krneč' kega' pr izvajalca* Žita^loa lastnega pridelka sa zailo^ju© preskrbo
prebivalcev Slovenije ne zadoščajo ia"je popolnoma pravi In« pr£u.e~
' meritev prolč^odiije * ^elenjadaratvu in na artikle, a katerimi lahko Slovenija zadosti svojim potrebam« Kar je "edla istočasno zabili—
f.zaolja delovne sile* so se dejansko površine zemlje z vrtnicami v
iprxtiie.ru a predvojnih stanjem precej zmanjšale, socialna struktura'
[pa sa je cpreiienila tako, da bi ae morale površine vrtnin 2e pove«
IČatiA Zanimivo je« ua no r« Imetje pri obvezni oddaji "itari« isti
upirali 'Češ aa zix dovolj pridelka, docim,sedaj, ko je obvezna odra* j a znižana, kljub temu aejejo žito in se izgovar.ia;io.s da jim za

proizvodnjo ar
- Jocie t i j ejtih produktov primanjkuje delovna sile ,
Rns pa je tuc-l.j da kmet prideluj« predvsem ona artikle, kl.au d®~
naša jo hajvočj« izkupičke ne czireje se na potrebe potrošnikov ter
skuša n^ vseh koncili in krajih* izigravati .raoionelnO politiko zagotovitve zadostne
oskrbe. Stihija in špekulacija je močne razbohotena zato, ker prilike to dopuščajo. SrčcVtva preti teiau 60 politično organizacijska, Organizacijo odkupnih podjetij bo traba
preusmeriti, kot je ge naglasi! tov, Kaležifc tako, da se bodo poč-,
jetja združila ia 3 ten ojačala svoj aparat, po drugi strani pa
bo meuto kot r.li m i potresa! center zainteresirano, da bo tc podjetja 1005»' iavršilo svojo nalogo in to no .5*00 pri odkupu obvoano
oddaja, temveč da i.« bo a enako borbo vrglo 'udi na odkupovanje
. ptod ktov dopolnilne prosJcrbe*.
Procenti kritja 'garantirane preskrbaf ki so bili navedeni na
današnji konferenci se v.: strinjajo t; podatki, ki jih ima r.s razpolago predsedstvo vlade ;ln bi bilo potrebno stvar pregledati in
ugotoviti kje je pomota. ker je ugotovitev eejanekega stanja nujna
in val!na zadeva* dr se gotovi• kontingenti ne izgubljajo neevidentiraj 10»
V«'# delo odkupnih podjetij kot tudi področje njih delovanje
»i»orq biti javno zato, da politične in frontna organizacije lahko
eflkaano kontrolirajo' njih izvajanje., Enako.je po.itopat.l pri diatrirbuexji blaga« 'To je osnovni način, ki nej pokaže čim'tesnejše souelovasij« upravna,ja upai-ata 3 potrošniki«'
• Nepravilno je medsebojne zamenjavsnje blaga med podjetji, kar
c« Če.uo dogaja, kar sa s ton blago oltarne širotet potrošnji, po
drugi strani pa tako postopanj« zavaja v^malvarsaolje in zlorabo*
Uradi a o štaunji in ukinitvi raznih privilegijev ni bila ±z~
. dana. zgolj vsled auše in jo 'nepravilno, da se to na vseh 3eStankih
močno povdarja,. ker tb ustvarja paniko ned množicami, ki Še v večji
meri odhajajo na deželo in odkupujejo poljsko pridelke 00 visokih'
<re.aah, Kar je na ras.'. le -najI.en dol kab tov .na socialistični osnovi,
pretesna-večina >a 3e na drobni blagovni' proizvodnji kapitalističInega sistema, je razumljive, da je tudi položaj zadrug /trenutnem
tanou m^ogo teijd i:, slabši od privat iin k.jsto.% Ko pa bodo pri-ULks
toliko dozorele, da bb socialistični sektor lahko ekonomsko interIveuiral na vasi se bo položaj zadrug zb olj šal,- kmetj.e pa bodo po
, Aaai ekonomski nuji prisiljeni vključiti s3 v zadru .e,'
Trgovina bo.polagoma v čin večji meri prehajala v roke samih
.potrošnikov i. so j rav "zato ustanavljajo sveti potrošnikov, ki da•ne a. kontrolirajo poslovanje trgovine, ki jo bodo pa sčasoma prevzeli v -.Lastne roke« Konzuime zadruge pred vojno niso bila zadrga v
sedenjem-sadslu, ker s« niso otresle kapitalističnega
izkoriščanja.
De lave o odnosno nnr.eščenffc je bil pra r tako izkoriščan, ker. so konauana društva nabavljala blago pri grosistn., ki je izžemal oa zadruC čin večji dobiček in i bilo osnove, da bi se potom zadrug ustvarjal socia?Izeza, kar je v proizvodnji vladal kapitalizem. Danes je
to p ovsu m drugače, -ko ni /00 ka-pit lističnega izkoriščanja in gredo
f>3i viški nazaj v proizvodnjo,.zadruge pa je tipična socialistična
jastanova, ker isskorisčar ja v proizvodnji ni, Zategadelj je popolnoma
[razumljivo, la s eti potrošnikov neposredno kontrolirajo trgovski
aparat in bo Sel r^ voj trgovine za tem/ da bodo tudi del grosirarja
prevzele ustanove, k J. -'bodo v rokah potrošnikov«.
I ^ ; Za uravnovešanje kupnih In blagovnih fondov je potrebno povijati oono industrijakia proizvode«, ki se plasirajo v kmečke predela«
itažje pa bo obdržati,r o jo med proirvodi dopolnilno pru-krbo, nam^s je-

nižal
delavce in nameščene« ter Istimi proizvodi, namenjenimi za
kmete in ostale svobodne poklicec Zato je treba predvsem stremeti
za tem-, da se znižajo cene artiklom, ki prvenstveno služijo delavcu in namoSčoncu.
• •
Preobrazba vasi se ne srn« izvajati samo potoni aktivistov in
Članov Partije, ki izvirajo iz kmečkega delavskega razreda, t e m več jo nujno, d» jim pri tea» d lu v Izdatni m#ri pomagajo naša
roesta. in industrijski centri, ki imajo večje izkušnje in s tem v
zvezi tudi boljše organizacijske prijeme« le 3 skupnimi napori
vc:>h delovnih r-inc^i.c v mestih in industrijskih centrih kot tudi
u; ppdeželju. 3e bo doseglo, da se bo izvršila socializacija vasi,
kar bo vplivalo l udi na boljše
"'bovanje mest s potrebnimi kme1
tijskimi proizvodi«,
' '1 žJUUŠUL'
'
•
Sveti potrošnikov naj so osnujejo po trgovskih poslovalnicah
v čim večjem številu, toda na na administrativni osnovi., temveč . naj operativno p'osrg\» jo v trgovsko mrežo ter istočasno skrbijo za
čim kulturne j3o postrežbo potrošnikov«' LkuSa naj se doseči dostava živil po :-.owovir vsaj enkrat mesečno ob prejeme prvega in glav-nega obroka,
'V ostalem pa naj se postopa po smernicah, ki so bile nakazane
v referatu in d i;, tuši ji.
A d. 2, ) Vpraš anje, upravne razdelitve mesta Ljubljane na raj one.
Tov :• ta.1n.iM>'..ovačip poroča,, da/je pr' Svetu vlade LfiS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti ob priliki razprave upravn«
razdelitve mesta lir.ribor iznesel predlog in mišljenje o. potrebi
revizijo upravne razdelitve mesta Ljubljane Češ, da so nekateri
rajoni preobsežni in naj bi se razdelili v dva rajona kot rajon I
in rajon XI., Ojtem 30 izšli ž« nejcat^ri članki v dnevnem časopisju,
vendar so ti članki prebivalstvo mesta postavili že nekako pred
getevo dejetvo in ee ni vršila diskusija v tej »meri, v koliko bi
bila ponovna razdelitev Ljubljane na več rajonov umestna. Gotovo
j. , da kadar govorimo o približevanju ljudske oblasti aolovnim ono,Žicam, ne mislimo pri tem ZP približevanje birokratskega aparata,
temveč je..treba poiekat.l take oblike dela, s katerimi lahko pri- t -gnemo ljudske množica k sodelovanju« Prav valed tega naj bi diskusij • o navedenem predmetu pokazala, v koliko bi bila nove. rajonizacija že v letošnjem letu potrebna in umestna, .
predsednik vlade, LBS Miha Marinko; Bazdelitev mesta Mar-bor na rajone je delo že daljšega študija in je prav, da ee mesto, ki šiteje cca 80.000 prebivalcev razdeli na rajone, ker se

tožko uprevlja is onega centra,. V zvezi a tem se je lznesla misel
c reviziji rajonov mesta Ljubljane, ki naj bi se izvedla še pred
< )litKami. Gotovo j , da sedsnja rajonizaci„'a ne odgovarja in je
potrebna kvrektur, vendar je ,0 delo daljnega študija in temeljit« priprave, ker predlagana sprememba nikakor ni dobra in bi
3f> v kasne, j dam času zopet pojavili predlogi o spremembi, kar vsekakor ne bi bilo zdravo in v ugled ljudske -oblasti« Trenucne neosti valed rometnih ovir (železnica in elično) bi se dale
o, praviti
z postavitvijo potrebnih mostov r,a pešče in b i c i k l i o t e o
1 'Eif.l«ki o strukturi prebivalstva posameznih rajonov ne drže, ker
e t.-ko v centru mesta, kot v obrobnih delih nastanjeni 1 delavci,
i nameščenci t«r to ne more biti vzrok neve rajonlzaclje mesta Ljubijan,„ Prav tako z ažirom na attfvllne naloge,, ki so poverjene ra~

• ~ ii f jenom prpiv v sedanjem času, ni pripordiSljlvo spreminjati obatg
[ rajonov, ker bi t« dsj&nffko silno« obremenjevalo ln zaviralo ekspej ditivnuat dela izvršnih organov, po drugi strani pa jo Ljubljana .
I ^rav »edaj v proces«, intenzivne p-reusmeritv* ljudskega upravljanja,
v procesu. prencna kowpet#nt od rajonakib. odborov u&. potrošnike in
je potrebna zato prtuhodn« utrdit sv novih oblik dela,,, Bova rajoIhir.acijt »p bo lahko izvedla tudi po vollt*&h, ker »e bodo v prilaneru potreb« lahko izvedle v smislu zakona lope}niln# volitve. Pri
tutrjevanju in približevanju ljučlake oblasti tmožicom ne gr« aaiao
I za to, da 3>2 ustanavlja vež rajonovy temveč j« pri tam važna kva- .
Kitata kadra ki irvršula ljudsko oblast-, ki bi bila pri drobljenju
[Mjific-v got&Vo slab?*-«' že. v današnjih'prilikah s* op a*«, <?a je na
prsc*. j r.9tsgl.jaacatl ln de j* peal wn,jo rajonov Če- -.
[stokrat kritieiraae, ker »e cd I-jnblj&n? kst centra
Slovenije sate t sva
>:•; v-i oran j? t.ako v uredit1 ist ustanovah* kot kulKzrnejša. postrežba v trgovinah ta podjetjih,.' Po latvedeagb volitvah
Ee potrebno Izvršiti dsoentr ?»li s« o 1 j o kedro in o j »5^.11 .rajone, ker
Lis tako b.vdo lahlč bctjSc vršili pclitičn? in oblastvene naloge,
ki motajo Iti vsp ; xednc? s. nalogami frontnih 0-rgar.ls9.2i3' -te pa ne
jo Čakati ha direktive organov oblasti, temv?č morajo biti prav
Ifne vsi od In eiedstvo* ki vpliv«, jo na smer i .c raČin lrvajanja oblartv.tr.ilB relcg. Vsak
mor* biti jasno,, de izvršne organa oblasti
kos t b vl j Si 3judšca fronta- Zategadelj je - treba razumeti, 'Je je pofitiSna oi-genizacij-ff hcr-agen® celota e evejia vodstvom, & katero
/ai strinjam-:--, in da j? naloge frontnih organizacij zagotoviti,
vri c v sani okvcotl tu politiko liVve je jo» Pronta mora biti tista.»
ki daje sugestije o evV'spremembah posameznih ukrepov* fronta mora
biti tista, ki iKVKja lastno iniciativo« Hu)i»t
da morajo naše
golitiorganizacij« ta princip demokratitnega centralizma pravilno pojrcveti in razlagati ljudskim mac£ic&«u Princip demokratičnega
tantrakizma n&j ae izraža- tudi v te«., da laja pcsamrzrik tel i ko pravic, kolikor je izvx&il dolžnosti in .chvas*.
Ijr nataksnega,smut.rasv d« bi bila sprememba upreVrie razdelitve
iira a ta Ljub.1 jare ?lcer potrebne, vendar naj ae »etleva predhodno teRCSO. jito preštudira-, »e F.cdaj P * naj ae cd predlagane spremembe upravr»« .Molitve if.«eta f.jr-bljnne odstopi,
R
£QYS. Pregorea M I JU ko navaja, d« s S I R E N I prebivalstva N I teženj
^PRELTR-^O' RAJONOV'^ Kovi rajoni ti rsahta\all XIOVV PO&lovne pro~
F:.ioreV Z A JCAX - U B * T O J & v IjuVijfciii P R E C E J Š N I T- sc.it.iu:.. POLISG tega
[PA bi S S .T Z V E Z I T novim R A J O N O M , CENOV&le V Z P O R E D N O N O V E frontne
ln POLIT.':?) ne organizacija, ki bi fiopet I-.ahtt.va3 V odgovarjajoč® pol-slov&e . prostore k.
Tov
fic Ladvtk smatra, d' bi bila nova rajonizacija v teko[čem letu pračiranjena, ker s* j® o celotni s.adevi pr-inusld dlakutlra? lo mti i i.joiJih ln t
a« juh frontnih odlovov sa j« >oatavE.ja.lc vprašanje, zaka; se namerava pristopiti k pnveftanju rajonskih
II aO.nkih ofiborov pr^v
ob redukciji državnega aparata, ker je
['.jasno, da bo''..o i t ^ rajoni j?.&ht'eva. .;• novr« moči in s tem državni'
rapara.t p-oye-.Tali in r.e zmanjšali JCojtkretno rajon Moata je pri avop a a pregledu ugotovil
bo s a*?4wvjim kadrom lahko Opravljal poI lit ione in gospodarske posle na avo/jem 'podroc jut
'l-£V/» pradJadnlk. PdV.) Maločig ugotovi, ds predlagana sprememba
upravne laadelitve Ljubljane n: ^ilf. izdana iz konkretnih potreb
'isr da ni problem: d«mol^-atlBaelje
tam, ali ima Ljubljaim pat ali
setom .rajonov, t^mv^c- "je problen čemikrfat izučijo v
kullko -i o
:ali-;c
organi, c v..aili in pomor.nl' t-.cgi.nl 4 s ku. t lati s-1 za jama
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vse prebivalstvo i«, kakšne kompatenee imajo d oi^anl«, Zato ni problet
v zmanjšanju teritorija, temveč v vsebini dela rajonov.
V smisla poteka diskusije se osvoji
:
y
IIa
izvršilni odbor iLC glavnega mesta Ljubljene in Izvršilni odbor Ok Ljubljane sklene'.a,' da se predlog, ki je" bil stavljen Svetu
vlad& LKS sa zakonodajo in izgradnjo ljuusks oblasti o spremeiabi
upravno-teritorijalne razdelitve mesta Ljubljana umakne o
K;r se nln«k'
no oglasi k bsaedi, sakljjičL tov. predsednik
::.lčž:>..Č sxupno sojo ob «*<">. drd•«
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