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Y f - ? ff odbora MLO glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v ponedeljek 16, oktobra 1950 od 100 do 14.30 ure v sejni sobi predsedstva ML0s Lingarjeva ulica l/l.
Navzoči:
predsednik: Maležič Matija
podpredsednika: Sitar France
Gorjanc Joško
tajnik: Kovačič Leo
člani i Jelene Aleš
Kocjan arbu Danilo
Kodela Viktor
Kutin Franc
Sveder Fani
Mikiavič Zvone
Naglic Stane
•Nebec Frane
Pelko Gašper
Podbregar Erna
Rakar Iva
Repič Ivanka
Skitek Ermin
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
zastopnik vlade LRSiKavčič Stane, član vlade LRS
vabljenih Pangeršič Franc za poverjeništvo za kmetijstvo
Maček Tone za poverjeništvo sa gradnje
Matoh Ivan sa poverjeništvo za delo
Oeepek Lojze za kontrolno komisijo MLO
Ster Milan za poverjeništvo za obrt
odsotni: Maček Polde
Drobež Franc
Pleško Srečko
Puhar Dominik
Tov, predsednik Maležič otvori 39» redno sejo Izvršilnega odbora ter pozdravi člana vlade LRS tov. K a v č i č
Staneta.
Nato predlaga naslednji
d n e v n i
redi
1. Gotovinski plan0 2» Jesenska setev.
5. Sprejem odločbo
Soglasno sprejeto!
Ado 1 •> Gotovinski plana
Tov. Naglic analizira gotovinski plan MLO za prvo, drugo in
tretje četrtletje. Gotovinski plan pokaže kupno moč prebivalstva,
stanje blagovnih fondov z ozirom na cene in potrošnjo, Planirani
dohodki morajo kriti izdatke e. Med dohodki so kot najvažnejša po-

stavka dohodki trgovine, kmetijskih zadrug, gostinstva, uslug,
prometa, komunalne dejavnosti, dohodki od privatnikov in sliČno.
Med izdatki zavzemajo največjo postavko plače, nato BO obveznosti napram kmečko obdelovalnim zadrugam, pokojnine, prosti odkupi,
operativni izdatki podjetij ln ustanov, hranilni ln ostali dvigi
gotovine•
Plan dohodkov je bil v i * Četrtletju dosežen 106*, v II. četrtletja 105« v lil« četrtletju pa 101*; plan izdatkov državne
blagajno pa jo bil lsvršen v I. četrtletju 109*, v II. - 106* ln
v H I . četrtletju 106*.
Vaj bel j odločilnega pomena ae dohodki ls trgovine ln gostinstva.
Promet v trgovini je od I. do III. četrtletja stalno raetel. Analiza je pokalazala, da eo blagovni, fondi v tem rasdobju niso večali, temveč gre porast gotovinskega plana na račun povišanja cen.
V I . četrtletju jr bil gotovinski plan v trgovini presežen za 30
miljonov t.j. od 765 na 789 miljonov, v II. četrtletju je porastel
od 802 na 840 miljoaov, v III. četrtletju od 861 na 898 nlljonov,
sa IV. četrtletje pa je planirano 884 miljonov din. Gostinstvo pa
e odvedlo v proračun v I. Četrtletju 216 miljonov, v II. 263 mlJonov, v III. 293 miljonov, dočim je planirano za IV. četrtletje
246 miljonov din.
Med izdatki pa zavzema največjo postavko plačni fond, ki je
bil v i . četrtletju presežen za 2$, v II. za 7*, v III. pa za 1*
in je znašal v i . četrtletju 840 miljonov, v II. 916 miljonov^ v
III. 860 miljonov din* Jtetraztzmljlvo pa je, da se predvideva za
IV. Četrtletje povišanje plačnega fonda za 24 miljonov napram III.
Četrtletju in to kljub temu, da je bila v mesecu septembru močna
redukcija ualušbenstva. Zato bo potrebno pred potrditvijo gotovina
skega plana sa IV. Četrtletje izvršiti temeljiti pregled fonda plač
in ugotoviti ali gre dvig na račun večje proizvodnje ali na račun
raznih nagrad in dvojnega plačevanja.
Pri primerjavi blagovnega fonda in fonda kupne moči ugotovimo,
da je bil v I« Četrtletja kupni fond sa 31 miljonov večji napram
blagovnemu premetu, v II. četrtletja pa ae je povečal na 88 miljonov, v III. četrtletju pa je bilo pra*- nasprotno ln je bilo izplačanega na plačah in mezdah 110 miljonov manj gotovine, kakor pa je
državni in zadružni sektor imel dotoka v trgovini ln gostinstvu.
Vzrok temu je, da ao oena artiklom po planu II rastle, niso se pa
večali blagovni fondi. Zato je potrebno gotove artikle po planu II
preuemerlti v kraje, ker je kupna moč še vedno zelo visoka, to je
v kmetska predele. Kupni fond prebivalstva je n.pr, znašal v juniju
226 miljonov, v juliju 355 miljonov, v avgustu 383 miljonov, v
septembru 348 miljonov; blagovni fond pa je znašal v juniju 242 miljonov, v juliju 388, • avgustu 417 in v septembru 391 miljonov din,
to se pravi, da ao od meseca avgusta dalje občutno padali 1 blagovni 1 kupni fondi, kupni fondi izkazujejo v maju viška 24 miljonov,
dočim se v juniju že kaže primanjkljaj 15 miljonov, ki se v naslednjih mesecih stopnjuje na 33 miljonov ter doseže v septembru že 43
nlljonov primanjkljaja.
Za proste odkupe je bilo v I. četrtletju izplačanih 45 miljonov
din, v II. - 109, v III. - 138 miljonov, za IV. četrtletje pa je
lanlrano 130 miljonov, dočim je obvezni odkup znašal v I. četrtletju
4 miljonov, v II. ~ 14 miljonov, v III. le 3,100.000.- in je planiran za IV. četrtletje v višini 3 miljonuv. Zato je popolnoma pravilen ukrep vlade, da je treba najprej izvesti obvezen odkup, čemur
naj sledi prosti odkup kmetijskih pridelkov.
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Hranilne vloge PO samo pri DOlavoih. in nameščencih padle od
7.400 vlagateljev v januarja na 1000 vlagateljev v avgustu, dočim
so dvigi večji napram vlogam* Padec hranilnih vlog v jeseni preteklega leta je "bil mnogo manjši napram padcu v letošnji jeseni.
Dohodnina in prometni davek privatnega sektorja se je v I«
četrtletju povišal od 30 na 42 miljonov, v II. od 29 na 39 miljonov, v III. od 28 na 34 miljonov, za IV. četrtletje pa je predviden
znesek 38 miljonov« Dosedanje delo komisij za izračunavanje narodnega dohodka kaže, da je proizvodnja zelenjave in žitaric padla za
50>9 dočim se je proizvodnja krmskih rastlin povišala na 221$, kar
vsekakor ni v sorazmerju in je gotovo, da se skušajo kmetje s tem
izogniti plačilu davka in obvezni oddaji,. Ker so cene na prostem
trgu porastle za 49$* proizvodnja pa je padla za cca 20$, je dvig
akontacije^ na račun davka doslej znašal 10$, bo pa se lahko akontacija dvignila še za nadaljnjih 20$.
Pereči problem so t udi ohišnice članov kmetijskih obdelovalnih
zadrug«. Zakon predvideva
znižanje davka članom zadrug, ki imajo
ohišnice, V Ljubljani gre na račun ohlšnic 28? ha orne zemlje in
precej živine o Nekateri zadrugarji pa se prav malo posvete obdelovanju zadružnega posestva, t<&i»vee pretežni del svojega truda vlože
v delo na oblšnie&n, zato bi bile'potrebno tudi pri odmeri davka
izvesti diferenciacijo med ftoaasosnimi Slani ksf*5Čko-obcelovalnih
zadrug z etirom na delo v zadrugah.<,
ga
Realizacija gotovinske /plana prve , da j® bilo v ma^.u od planiranega priliva 563.000,- izvršenega odliva sa 24 mi&jonov, v juniju je bil planiran priliv 63 miljonov, dosežen 15 miljonov, v juliju planiran 46 miljonov, dosežen 33 miljonov, v avgustu 44 miljonov, dosežen 33 miljonov, v septembru planiran .101 miljon, dosežen
43 miljonov. V zadnji številki pa je zapopodsno še ljudsko posojilo
V znesku 27 miljonov, doolm se sa zadnje četrtletje planirajo komitenti v znesku 37 miljonov
n.
Iz vsega tega diodi,. d,a je treba znjsti dohodke iz kmetijstva
ir obrtništva, kjer jo kupna sao& še vodno zelo visoka. Proizvodnjo
artiklov jo piann II js tr&ba ppja&ati ln jo_ plasirati slasti v
kmečka predela. V mestih .js pa za gotove artikle, ki so potrošnikom
nujno potrebni in ki so zapopadeni v planu II, ? ozirom na manjšo
kupno moč prebivalstva,•snizati cene^ Prav take js potrebno' pojačati
propagando' za hranilna vloge«. a ozirom na padec uslužne dejavnosti,
namenjeno za prebivalstvo naj tovrstna podjetja pojačajo delo uslug
prebivalstvu.
tov«. Podbredarjev« priporslnjada je z ozirom na dvig fonda
plaS potrebno podrobno'anal&asirati, v Starih gospodarskih panogah
'in v katerih, podjetjih šo predvideva. dvig za xV. Četrtletje. Evidenčna služba pri planski komisiji j« rtoolej ugotovila, da je največji -povišek plačnega .fonda v industriji in to zlasti v podjetju
sa sečnjo lesa, dalje zaradi prevzema republiških podjetij v mestni sektor. Močan, porast fonda &1&Č pa bfj kaže tudi v gostinstvu,
kjer so zmanjšanje kadra aadsEešša s plačanim nadurnim delom. Posaj&ezaa poverjeništva bi morala v«©k peviček plačnega fonda analizirati in navesti razloga, ki povišok opravičujejo,
Jte zadošča pavšalna ugotovitev,da je kupna moč v zadnjih dveh
mesecih padla za več kot 100 miljonov, dočim ae je še pred dvema
mesecoma ugotavljalo, da je kupna moč večja od blagovnih fondov in
je tudi v tem primeru potrebna podrobnejša analiza, ker je treba
upoštevati kmete in privatne obrtnike, tudi v Ljubljani, pri katerih
je kupna moč Še izredno visoka.

Pri izračunavanju narodnega dohodka so ce rajonske komisije
dale zavesti kmetom in kmečko~obdelovalnlm zadrugam, ki so jih
prepričevali, da je hektarski donos zelo padel« Tu gre za špekulacijo, ker je popolnoma nemogočev da je v primerjavi z I„194-9 do nos žitaric padel
pO;*- kairske rastline pa so n ar as t le za 240$,
to pa zato, kor v kmrskiii rastlinah ni obvezne oddaje«, Davčne osnove so bile prenizke, ker so »e pavšalno vzele cene svobodnega
trga v preteklem letu g 10$ pribitkom. Podatki statističnega urada
pa liskaKujejo, da so se -cane d"rl,gnila v primerjavi s preteklim letom 7.» aq..9$„ To daje nujnost povišanja davkov, ker pri kmetih je
denar p analiza ljudskega paaoj.Lla pa je pokazala, da ae je pri
kmetih v Ljubljani
1« minimalen zneaak v ljudsko posojilo«
Tov.- Skitek glede na izvajanje gotovinskega plana v trgovini
pove, da trgovina gotovinski plan;;kljub vsakomesecnim izpadom garantirane preskrbe, dosega/ ker sc ti ispadi krijejo s povečanim
preme t on prost«* trgovine. V septembru je izpad garantirane preskrbe znašal preko 12 miljonov din, vendar bi bil gotovinski pian
dosežen 100$, če ne bi ministrstvo sa finance pred koncem meseca
povišalo plan za 10 miljonov na račun okraja Dravograd, kateremu
je*plan znižalo in je bil vsled tega gotovinski plan dosežen le 96$.
2 osirsn na padanje kupne moči v Ljubljani bo potrebno za zagotovitev dotoka gotovine pojačati potujočo trgovino, po drugi ekrani pa
bo potrebno za gotove artikle ceno znižati,, ker ostaja blago, Se tudi
ga prebivalstvo potrebuje, vslsd previsokih cen v trgovinah« S porastom cen v trgovini so ras'g le tudi cene pri preducentu t »j » v
industriji odrosno pri kmetu*
Tov« Kvedreva v pogledu povišanja personalnih izdatkov v gostinstvu <Senl*,~da se je to povišanje nanašalo predvsem na letno
sezono, da pa so ae v zadnjem kvartele. p 3.nčr.I fcndrL zi.ižali« Znaten prooerfc povišanja fonda plač gre na račun Odkupnega gostinskega
podjetja z ozirom na prešanje grfzaja, dalje ns račun persenal«>
ki je odšlo v brigade« Poleg tega pa so gostinska podjetja vezana
v pretežni večiri na prosti trg, za kar so ;ira potrebni nakupovalci, kar ima zopet aa posledico večanje plaenaga fondas V ostalem
pa ne nanaša povišanje predvsem na rajonska gostinska podjetja®
radurno delo se plačuje le v izjemnih primerih, ker je v gostinstvu
uvedena stimulacija D«, osnovi katere ee potem obračunavajo mezde«
Tov, sodpr^sednik Sitar podkrepi navedbe tov. NagliČa in pripomni, da se je dotok gotovine, povečal vsled povišanja faktorja
pri prosti trgovini od 2*7 ha 3»8$- Analiza gotovinskega plana je
pokazala, da je bil v zadnjih mesecih dotok gotovine višji kot izdatki, zato je po drugI strani, nerazumljive«, da se frnd plač sa
XV četrtletje zviša za 24 mil« onov in je vsled tega nerazumljivo,
da se je samo pri gostinstvu fond plač v IV« četrtletju povečal
za 5 miljene, čeprav je sezona pri kraju. Vsako nadurno plačevanje
v gostinstvu, kot tudi v industriji naj odpade, ker je namen redukcije ta, da se z boljšo organizacijo in boljšimi prijemi opravlja isto delo z manjšim kadrom In je višek fonda plač utemeljen
le, Če gre na račun povišanja proirvodnje odnosno priključitve novih podjetij.
'
Pruge je p& vprašanja dohoakov v zvezi s pravilno odmoro in
praviln« davčno politiko. Ocen* kmet* v T.jaM jani t T*, nisni okolici mora biti drugačna kot v ostalih krajih Slovenije. Kmet 3i je
doslej za svoje Iztržene produkte nabavil 1«? malenkostne predmete
, za lastno porabo in je pretežni del gotovine ostal pri kmetu. Analiza ljudskega posojila jž pokazala, da se z ljudskia posojilom
nI zajelo ari kmetu dovolj gotovino« Sujno je zato revidirati akontacijo davka, ki se mora povišati ne le za 10$, kot je bilo izvede;«

no, temveč minisaslnc
?0 do 4<#-o Isto j« pri privatnih obrtnikih,
kjer
prav i.oko denarne viške. zajeti s povečanjem davkov«
Kar se tiče nepravilnega ugotavljanja dohodnine v zvezi z
narodnim dohodkom, ceš, da se je povečala proizvodnja krme, je
prav go+.c.vr,f
~s:e t u z a špekulacijo in ho potrebno podvzetl primerne ukrepe«, V preteklem letu se je planiralo večje površine zemlje za povrtnino kot tudi za krmo z ozirom na to* da se zagotovi
prebivalstvu večje količine zelenjave in mleka in to na škodo žitaric o Vendar uspeh ni bil zadovoljiv» Prav gotovo je, da v kolikor predstavlja krma višek proizvodnje, jo je treba zajeti in obdavčiti«,
Tov, predsednik Maležič povdaris da je ljudi, ki dajejo napačne" podatke "klicati "na""odgovor kot. tudi člane komisij» ki se
dado zavesti in ae prekontrolirajo d eni h podatkov na terenu«,
Izvršilni odbor je pred
meseci večkrat obravnaval vprašanjef kako povečati pritok gotovine v državno blagajno. Površnemu
opazovalcu bi se pri sedanji situaciji, ko je dotok v državno blagajno večji morda zdelo* da se je položaj shol^šal. Vendar je važno politično \pre?-5Jij2 ^prsvllr^ jras-riiiti situacijo in na njo tudi
pravilno odgovarjati«. Žre z dvoma je, da je ktipns moč pri delavcih,
zlasti pa pri nameščencih padla-, doči-it s.s je pri obrtn.lki.fe, kmetih
In svobodnih poklicih šs povečala.
Hranilna služba kaže v letošnjem letu občutno nazadovanje« saj
so se vloge v lanskem letu od aprila do decembra povišale od din
idv.GdOo" ha 1,700.C00.~. V jesenski dobi sa js sicsi šts-vilo dvigov povečalo, vendar ne v taki meri kot v letošnjem letu, ko so
hrariln« vloge padle od 2,,135.000.- .na 376.000.- din in to vkljub
temu, da je v letošnjem leta Ž s enkrat v$o hranilnih blagaja in
ps&voj&E® Stevilc vi« ga tel j «» To je samo majhen primer, da »o se
morali delavci le. nameščenci poslal.lt 1 prihranjenega dinarja za
nabav v življenjskih artiklov,, S povišanjem
s© bili kmetje in
obrtniki prisadsti le posredno, ker je bila težlna višje cene prensšan& ra delavca in. nameščenca« Zato je višek gotovini pil kmetih
zajeti z direktivi ukrepi - davki, Cene živilskih In askaterim
drugim osnovnim artiklom pa je revidirati. Žs v leto&sgi spomladi
so bil® borbe s direktorji trgovskih podjetij, ki s o. s® upirali
dvigu cen žIvijenakim artikle® i« enostavnega razlaga, kur so iz
neposrednega stika s potrošniki vedeli., sa Ijusijar^ki prebivalec
ne bo kos visokim cenam* Dejansko se 60S& prebivalstva ne more posluževati prostega trga« (Ljubljana^ ki je imela malo nižje cene
na prostem trgu kot drugje - kar se tiče državnega sektorja - je
bila radi tega kritizirana od Gospodarskega sveti, češ dB kvari
republiški povp*«§«k» Prav vsled tega js bil, 2.?.hzc rečetjo umetne
zvišan faktor cen od 2.7 na
)
Tav^ minister Kavčič ?ordari važnost iavršltve petletnega plana, a~katariar bože sagotftvljs^a tri »snovna stvari 1« to Sjiergetika
(,yrodskc.ij.a 3S.ftc is.
<» s?etal?>rgjjf» (gradnja železarn, livarn in tovarn sa stroje) ter obrambna industrija,
kar vse smo
bili in smo se vesaui ua u.vd&« F-sgvji za .isvl&ltcr/ petletnega plana pe
? o?irom n« inforabirojevsko gonjo težjih Osnovna bitka
v zvezi s samim petletnim plenom pa je povezana z borbo za ohranitev alvljenskega slaudaida vsaj na današnjem nivoja garantirane
preskrbe, ki pa je zadnje mesece ne dosega več in s tem tudi standard stalne pada. Izvršilni cdbor sa ne- sme zadovoljiti z ugotovitvijo, da le gotovinski plfc.n izpolnjen, češ« da sa ie kril Iz
prosto trgovina7 temveč mora analizirati, kaj pomeni Izpad 12 miljo
nov din garantirane preskrbe in kaj m potrošnikom Gjubl.iaae lahko
v

nudi za isti znesek v prosti prodaji, kolik je procent zadovoljitve
napram garantirani preskrbie Prav gotovo je, da gre to na račun
znižanja življenskega standardno Gotovo je., da so ljudje za nabavo
ozimnic« potrošili pretežni del svojih prihrankov in zato se hranilne vloge ne bodo pojaaale, ker jj*» to nemogočev temveč se bodo
le šs nižale« Vprašanje:pa je, kam gre ves ta denar? Z producentu kmetu, kjer si ljudje za drag denar nabavljajo življenske artikle,
to pa zato, ker je premočan izpad garantirane preskrbeo Prav zaradi tega teži uslužbenec za večjim zaslužkom., ker ga k temu sili
življenje zame., Saloga Izvršilnega odbora je, da stoji na braniku
življenskega standarda delovnih ljudi in da le z nakazane perspektive gloda izpolnitev planov* ker vse druge so zgolj le številke
brez prava vsebine®
Pravilno je nakaza}a današnja diskusija', da komisije za odmere narodnega dohodka niso zadovoljivo rešile zadane naloge* ker so
nasedletaaetomne da bi posamezne primere razčistile in je prav,
do ae odgovorne pokliče na odgovor in. v težjih primerih preda sodišču« S takim postopanjem; je nemogoče zagotoviti potrebne prehrambene fonde., saj je za gotove artikle Slovenija navezana na samooskrbo«
Povečati bo potrebno proizvodnjo plana II, mu določiti cene,,
za kar bodo morali skrbeti uradi za cene, ki naj bi bili pri pover jfs-uisitvlh ca £Laanpf„.An ki bi 1© adreinl.strativno Izvajali ukrepa "ho. naloge IrrrišiTaiog« odbora, ki bo dnjful srcemice za pravilno
Politike »on« Klara. II Je rce &m s®«*rs.ti kot izključno dopolnilna
preakrbon,
v fiusa^ih. primerih* slasti v mriatu:> krije tudi osnovne potrebe s Po drugi (strani pa oe bo moralo v večji meri proizvajati
predmete potreba iaaetu in jih plasirati-v kseSkih. predelih po višjih kome.relelnik. ceaaii*
Slovenija je r odkopih najslaMa izmed vseh republik, to pa
prav vsled tega.. kr?r se potrošnik pojavlja neposredno pri producentu, kjsr saknpuje po aveHodnih eeaafc, v kar je pr.i£W*r«r.f ker
p s garant irani preskrbi ni zadostno onJrrbovan >
Iz nakazanega sledi., da jo treh* vse številke in plane, gledati
.le skozi perspektivo življeaejcegs «teH>fJ^*d»i delovnih ljudi in se
zadovoljiti iele tedaj , ko ugotovimo. da je staadard, Se se
ni
zbo.13.3al. ostal vsaj na lati višini«.."
omenjar da so finančni pokazatelji v podjetjih
bili zadovoljivi same aa^o, ker so se cen« produkte.« vedno večale
in je vse to breme v pretežni meri nosil mali človek,
pa teh
cen v zadnjem času ne zmaguje v e č T o ima za posledico, da delavec
išče, poleg svojega stalnega zaslužka, dalo Se drugje, čemur sledi nedosszanje xwjrmf kor so svsji
službi :aa posveti v zadostni miri * Za to je treba stremeti za stalni« dvig produktivnosti
in posameznim artiklom inkrat določiti stalno ceno, ki naj se ne
spreminja* Državni sektor je tisti* ki nora biti regulator oen na
trga.
•
Tov, Zdešar je mnenja, aa se bo % kakršnokoli omejitvijo cen
prostega trga zmanjšal dotok živil na trg in bo skušal kmet svoje
viš^e prodati ne arug način., S tam bo zopet prizadet mali potrošnik, Ohišnica so vsekakor prevelike, kar kmetje z n j lati špekulirajo ta. bi 8i?,o popolnos&a pravilno* da. se zmanjšajo in pravilno
obdavčijo, kar I® tako bo mogoče uepelo pripraviti kmeta do tega;, da bo imel večji interes do pridelovanja zelenjavo*

TOV . minister, Kavčič poj as al, da se bo Z zagotovitvijo garantirane preskrb« istočasno zmanjšalo povpraševanje po blaga
pri producenfeih. Znižanje cen posameznim artiklom pa velja lo
za laau3trijske predmete, ki jih potrebuje delavec in nameščenec, dočiKi se bodo isti predmeti za kmete prodajali po višjih
conan, ker le aa ta način bo možno zajeti viške gotovine, ki se
steka na kmete o Vse to pa se ne bo smelo obravnavati kot generalno ztrišanje os« srlfhtnjo%
03 bode morali posamezni problemi reševati sprotni,
Ifc priponi JO ter,
glade valčkega izvoza živine pojasni
tov. mlnlster K^vžič, da pomeni, ir.vojs živin« le majhno postavko
v celotnem isvesli, ki je potreben za osiguranje predmetov potrebnih za izvršitev p**lat2fll Is. katere moramo uvositi. To stanje pa
se je v zvezi s sportia
rmbircjcvizkih držav poslabšalo, ker je
naša dr?«va navezana izkl jučno na uvoz iz zapadrJh držav,.
Po kcnčiuiii diskusiji s* o&veji
T m r- V 2 #•> p *
Gospodarski svet 'tfLG s-e sačolži, da isivrii piegled ct-n artiklov lckalre irdeatri/e kot. tv.di artiklov, ki se prodajajo v trgovski in gostinski mreži tffr jih »pravi v skladi s smernicami, ki jih
je nakazala današnje diskusija«
iT • -
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Ad 2® Jaacr.cki?. c.6tyvy
gov. fodtredsežnik Sitar oriše težkoče, ki so v zvezi z jesensko setvijo in je zato potrebno z del-a® pohiteti, ker je od pravilnega pristopa k j33stiski sstvi tudi odvisna prauukacija pridelkov
v prihodnjem letu, Ta teritoriju Ljubljana je še volno 14-6 ha
krompirja v neaO^i, ki ga je treba v najkrajšem Saar [1 ieden) izkopati, Tasenska aatev j3 v merilu vas Ljubljane izvršena le 56^.
Najbolj kritična situacija je v Pol^u, kjer so največji kmetijski
predeli i.n to konkretno pri zadružnem sektorju, ki ima izvršeno
jezersko setev le 175^-no- Sata naj rajonski ljudski odbori Izdajo
potrebne »krope, da bo kroopir iafcapaa. in zemlja pripravljena za
setev.
aapsravilao j« postopanje nckat*ixa.h upravnikov ekoaaffiij In poaaatev, ki se branijo prostorIjjaa delovne sile
T-zi izknpu jBrcnptrJa, Seprav bi pri ran delu prostovoljci lahko
wa-rwjo ha-riat 1XHL, .Ttet1tfv.aU. vprašanje dovoljn® ssalu&Vtve c;rga v spom
iMM»<3lh J« t e „ Taer takrat ^e M'i"uu ou^aviti produkt«
trg*
V prihodnjem letu morejo biti obdelane vao površine in je
zato potrebno Se »edaj pr&Jvidatiy kateri
»e net o zazidali
v koliki meri,, d«
neterdoponavl^iJi primeri, ko je
bila zemlla predvidena za stavbišče- vendar se ni zavidala in je
ostala mrtva«. Po drugi strani na. ife
de te zasejane
.površine apteaarm v gradili««** Prev tako pa se je pri lokaciji
gradbenih parcel ozirati'ra plodnost senlje in prvenstveno za stavbižtša uporabiti
rodovita® površire.,
Pristop k ohdelovaji^u državnih pojest«.1?v isora biti v prihodnjem
letu boljši in ni pravilne.. da so ta pos^r.tva n&ve*»na rso izključno prostovoljno delovno siio. Le take bo zagotovljeno, da bomo*
12. drsavnio poseefcev prejemali one količine 'produktov, za katere
iltujo pogeje.
Tre orientacija proizvodnje v nftsih zadrug ah gre za povečanjem
proizvodu je zelenjave,, kar je potrsbuo stimulirati, da 33 to čimbolj eosjloši v vseh sadrugah. V letošnjem letu oe je edino zadruga

vio popojjioiia preusmerila na obdelovan j & zelenjave in jo je treba
postaviti za vzor ostali.ii zadrugam. Sago t oviti pa je potrebno, da
bodo zadruga?ji pr^okrbijeni
krohiam, Cie voled preusmeritve proizvodnje ne hao.o v zadostni taeri prxdoiali iiitaric za lastne potrebe»
Ker
je v letošnjem letu pokazalo, da so se kmetje v pretežni večini aktlvisirall na d«lu pri ohišnicah in je zato trpelo delo
v zadrugah bi bilo a ©sirom .aa proveliko obsežnost »hifnic iste
skrčiti6
Pri zadružnih posestvih je izvesti arondacijo s privatniki v
svrho lažje obdelave. Pregledati je vso stroje, neizkoriščene odproda+i, pokvarjene pa popraviti. Prav tako nnj s« odvišnji konji, ki
jih imajo zadruge odprodajo,
S tem v zvezi je sklican za 17®t.m0 sestanek z zadrugarji, kjer
se jim bodo dale smernice, kaj se od zadružnikov - lanetov pričakuje,
to je več kot od privatnih kmetov, kje so vzroki, da kmetijske zadruge niso bile to, kar se je od njih pričakovalo, zakaj so bili
kmetje pri zadružnem delu pasivni* račistilo se bo vprašanje ohišnic
in druga aktualna zadružna vprašanja«
T ov. Pangeršjč navede stanje posameznih zadrug z ozirom na izkop krompirja kot i udi v koliko je izvršena jesenska setev. Pri privatnem sektorju je setev izvedena 80-90^, r-lebSo pa v zsarugah in
na državnih posestvih, kjer primanjkuje delovne sile.
Tov, rifedseOiiik K&ležlč opozori, da se v zvezi z jesensko setvijo ne 'sme postavljati v drugo vrsto pridelovanje zelenjave, ki. je
za ljubljanske zadrug«; prvenstvenega pomena. £a utrditev zadrug bodo
potrebni posebni ukrepi, tako po vprašanju kmečke proizvodnje, ohišnic in investicij v zadrugah. Preštudirati bi bilo Tudi vprašanje
obvezno oddajo povrtnine v Ljubljani«
V prihodnjem letu naj se puste okononijo tovarnam in podjetjem
ter ustanovam le ped pogojem« čr bojhs dana gr.rr.ro ijr...
bodo dobro
obdelane, v r^r-prctr.cc. prit?err. pa se bo zemlja srzdfclils zasebnikom
v občelevo.
Lelna krivda za slabe uspovanje zadrug je v tem, ker zadruge
nimajo zadostne delovne sile ir. je r.r^nej maijge delovne sile po
letu 194!> odšlo v industrijo in administracijo. Hujno je* da se te
ljudi vrne kmetijstvu, da se v
cngetovi večja produktivnost
kmeČko-obdelovalnih zadrug« Po drugi strani pa bo potrebno proti
zadrugam oil«Č:?«je nas t epa t i ir. vse špekulante kaznovati.
?odbr®gay j sva pripomni, da se je na zadnjem sest aoku z
okraji- pokazal odpor proti spremembi odnosa med kulturami. Edini
okraj, ki ja pristal na povečanje proizvodnje zelenjave v svojem
okraju j« bil Grosuplje. Zato bi bilo potrebno i[.»poslovati pri vladi pristarekv da M okraji spremenili ivo.lo kmetij
proizvodnjo o
Tovc, Ocepak dcstavl, da jfc kostna kontrolna komisija sklicala
sestanek vseh jronfcroLuiii koit.l&ij ^kisadetih okrajev, kjer se bo zadeva razčis lila »nato p\s bodo sledili ukrey£, ki bodo izdani v sporazumu s republiško kentroj*.^ komisijo«
Ila a k 1 a o s
Prvr.r j&ni« tve ta kmetijstvo raj iz vabe popis vseh ljudi, ki so
odšli po letu. 1945 is kmetijstva v administracijof ra k£.r se bo izvršila prevmeritev tsh ljudi nazaj v kmetijstvo:
Ohlšnice naj se zmanjšaje rs največ 20 arov zemlje. Izda naj se
nalog, da se odvisni konji v sadrugah odprodajo. Prsv tako je odprodati vse neizkoriščene stroje, pokvarjene pa popraviti. Čiinpreje je
Izveš ti vse investici je o* zadružnih posestvih ?gradaja silosov,
gospodarsjcin poslopij in a lično }c

M

3» Sprejem odločbo
A G r a d n j a Soma OF in tiskarne - razlastitev» taji^ 1203/50o
Trv.. ,tajnik Eova^lč porcčay da namerava Izvršilni odbor OF
Slovenl;i(B v^prihodnjeiirietu ob priliki 10-letnice OF'pričeti z
gradnjo Doma OF in tlekarne na vogala med Tyrševo, Prašakovo„ Cigaletovo in Trdinovo ulico ter zato predlaga razlest^tev omenjenega kompleksa* razen strnjenega tloka treh stavb na vogalu Cigsls—
tove in Trdinov« ulice»
III o s k l e p ;
Izda se akt "o razlastitvi vseh nepremičnin, ki pridejo v poštev j?a gradnjo P O K E 01* jLu tiskarne v cetvrrokotu med Tjrševo cesito4 hftžskftvo, CiguIfjtcvo ii--Trdinove ulico«. Akt, *e predgorij ti v
potrditev prc'dec;d£tra vlade*
B« - Grom Jr.žef ustanovitev državnega obrtnega obrata - tajno

J - S J I & J L p o r o č a o predlogu pover,leništva za obrt
glede ustanovitve državnega obrtnega obrata wAlpa* - braDilni proJsvcd:-., ki bi ga vodil državni mojster Grom Hoie,
IV« c L 1 t, 11
Flenumu IfeiatiMr&fc ljudskega tabore, m bc piedlufilt v odobritev
dlečbr c ustanovitvi državnega obrtnega ofer«!«, M. bo posloval pod
'•senom? Držcvr.i obrtni acjjater C-ro«r, Joiic, "Alpe" branilrib proizvodi«
Predmet poslovanja je? izdelovanje hranilnih proizvodov«.
Ker se nihče več ne oglasi k besedi, zaključi tcv, predsednik
Maleišič sejo ob 14.20 uri«,
Siurt fašizmu - svobodo narodu!

