IZVRŠILNI ODBOR
EST1IEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A

Z A P I S N I K
5. redne seje Izvršilnega odbora MLO, ki je bila dne 24.junija
1948 od 9. do 15» are v sejni: sobi predsedstva MLO Ljubljana,
Lingarjeva ul.l.
N A V Z O Č I

:

predsednik: Maležic Matija
podpredsednika; Sitar France
Gorjanc Joško
tajniki Kovačič Leo
dlani: Drobež Frake
Ko c i j an ar h. Danilo
Maček Leopold
Naglic Stane
Pleško Srečko
Podbregar Erna
Puhar Dominik
Repic Ivanka
•Svetina Albert
Trtnik Lojze
Nebec Franc
odsotna: Rakar Iva_
Miklavic Zvone
Tovc predsednik otvori sejo ter pred prehodom na dnevni
red -ugotovi, da 30 bili sklepi zadnje seje izvršeni, vendar jih
je treba še nadalje Izvajati«
Nato predlaga aledeci
d n e v n i
r e d :
1,) Izvajanje proizvodnega oz, delovnega in finančnega plana.
2.) Ukrepi na vpr&šan.ja znižanja polne lastne cene.
3») Diskusija o trgovini in gostinstvu ter ukrepi o tem vprašanju.
Tov. Malažič povdari, da čez teden dni zaključujemo polletje drugega leta petletke ter smo prav vsled tega postavili na dnevni red
izvajanje proizvodnega os. delovnega in finančnega plana, tako,da
vsa poverjeništva prekontrolirajo, kako je plan izvršen«
1. ) Izvajanje proizvodnega.oz« delovnega Bih. finančnega plana,
i
Tov. PocVbregar jeva poroča,: V komunalni proizvodnji, konkretno
v Plinarni smo dosegli plan v 5 mesecih s 112$, t.j. prekoračili
'za 12$. V industriji kovin in predelave kovin s 112$, t.j« presegli
za 12$. Opozorila bi, da je $ zelo nizek, ker je bilo januarja in
februarja pomanjkanje materiala« V kemični industriji smo pod planoii,
plan smo dosegli le an 66$, vzrok temu je pomanjkanje surovin. V
lesni industriji smo dosegli plan s 93$, t.j, l"/o pod planom. V industriji predelave papirja je vseskozi borba za material. Izrabljale
so se le stare zaloge«. Plan .je dosežen s lo6$, t.j. 6$ nad planom.
V tekstilni industriji je plan dosežen s 86$, t.j. 14$ pod planom.
V žibilski industriji je bil plan izvršen s 111$, t.j. prekoračen
za 11$.
Tov. Naglič poroča, da je bilo na račun vplačila dobičkov v
5 mesecih vplačano 33,68o.5oo,- Din, t.j. 88$ od planiranega dobička. Plani so bili dejansko prenizko pestavljeni, le r so bili vsi
v večini prekoračeni.
Sestavljena so navodila za sestavo finančnih planov. Prvotno
je bila predvidena amortizacija 31 milijonov, po pregleda pa se je
dvignila na 46 mili jamov.

Predvideva se reorganizacija finančne Službe predvsem, s teti,
aa se finančni plan loči od" izvajanja plana«
Davek na promet proizvodov je bil presežen za 54$. Plačani
so vsi zaostanki dohodnine is prejšnjih 3e t, razen onih, ki plačujejo na obroke. Od tekoče dohodnine za letošnje leto pa je vplačanega
samo t>o$ po planu predvidenega«
Pri nacionaliziranih podjetjih smo ugotovili premoženjsko
stanje, razen tr 2o primerih«,
Do 15«. julija 1948 bo potrebno sestaviti vse finančne plane
sa celo leto 1948 in za tretji kvartal 1948,
Tov«, Pleš ko... V vseli naših podjetjih je bil dosežen plen, rasen
pri Iliriji, ki ni bila preskrbljena s surovinami„ V Pletenini bo
plan dosežen. ko bo izvršena barvarna in pralnica. V Mizarstvu in
Unitas se izdelujejo tudi polizdelki in ker ti niso evidentirani
izgleda, da plan ni bil dosežen. Preseg finančnega plana oziroma
akumulacije se je izvršil za 12.7/6« Plan je nižji na podlagi aortimana, na podlagi kapacitete pa je dosežen, oziroma presežen« Skofci
v planu so vs&ifed tega, ker podjetja vrše me se d, dva proizvodnjo"
polizdelkov ter se šele z izvršitvijo produktov dviga odstotek*
Tov. Kovačič.; Ogromni skoki so dokaz, cla plani niso postavljeni
po kapaciteti, ampak po razpoložljivih surovinah. Kjer so poliz~
delki, "bi se moral izkazati uspeh plana tudi po vrednostnih pokazateljih.
Tov. pelko; Plan proizvodnje so-dosegla vsa podjetja, razen
Testenine in Peciva s 8o$, Plan Vinoceta bo nujno popraviti, ker
je že sedaj izpolnjen celoletni plan, prav tako plan Žike, ki ga
je presegla sa 27$ v prvem polletju ter bo prejela veliko količino
surovin v predelavo. Klavnica je presegla plan pri svežem mesu za
[21$, maščobah '56$, mesnih izdelkih 31$ tako, da bo potrebno plan
iste t udx«#p opravit i.
Tov, Kocjan; Ustanovljena so bila podjetja Cementnimi, Kamnolom ter pečarstvo. Produkcija se je dvignila med 12 Finančni
efekt pa še ni ugotovljen. Proizvodnja Cementnine se je dvignila za,
j33$, pri Pečarstvu do 32 $«
V podjetja Papiro1 se je dvignil promet na usluge za 12$.
iriacional izirane opekarne bodo vključene v sklop "Megrada"cer bodo
I delale v dveh izmefeah, da se bo zasigurala potreba po materiala«
Podjetja so vsa aktivna»
Plan gradbenih podjetij. Na gradilišču v biški smo pod planin?
ea 8.2$, na gradllišČih 15 in 15 za 16$»
Pri pregledu operativnih planov se je ugotovilo, da niso bili.
[realni.. Termina ko so se raztegnili kljub temu, aa bi z razpoložljivo
j delovno silo lahko dosegli plan.
Pri izvajanju investicij so težave glede kreditov. Vsled tega
je ovirana borba za znižanje proizvodnih stroškov.
Tov. Naglič: Za prvih pet mesecev je bilo' planiranih 67 milijonov proračunskih kreditov za investicije«, Krediti se lahke dvigajo, vendar podjetja ne obračunavajo pravočasno» oziroma ne koristijo kreditov*(
Tov. Podbregarjeva predlaga, aa bi se od podjetij, ki ne izpolnjujejo plana zahtevala dnevna poročila, da bi ne bilo še večjega
zastoja ter da se vpelje na gradiiiščih res dobra evidenca.
Tov. Kocjan; Kritične stvari naj bi vsa gradilišča poročala
dne vno tele fonično,
Tov. Male žic: Mnenja sera, da manjša gradilišča ne moremo. obremenjevati s pisarenjeci. Poiskali bi le odločujoče faktorje in bi lesa te stvari zahtevali poročila,
Tov«. ITa&lič;. V 5 mesecih j a od administrativnega proračuna
ostalo 25$ neizkoriščenega. Treba je prihranek upoštevati pri dodatnem proračunu. Personalni izdatki so doseženi.
.

Tov, frrtnikž Delovni plan
je dosežen s Io6*, po vrednosti pa je dosežen s 12o*. llleprom je dosegel plan s 145* ter "bo
potrebno postaviti novega, ker je dosedanji nereelen. Z ozirom na
večje število voz je plan presežen za 16*, Imamo stalne neprilike
s knjigovodnji, ki ne uče novega kadra ter se izogibajo vsakemu
prekournemu delu.
Tov. Nagllč: V zvezi s poneverbo v podjetju Meprom predlagam,
da se da nalog na vsa poverjenlštva, da Izdajo vedno poleg naloga
za izplačilo v gotovini} še poseben nalog v zaprti kufrertl, podpisan
od diirektorja, ki mora točno obrazložiti, za kakšen namen se dviguje
gotovina.
Tov, Maček: Od Direkcije državnih posestev Se za lansko lfcto
nismo dobili zaključna bilance.
Če bomo imall dobro .letino bo oca 1 milijon aktiva na posestvu
Cankarjevo. Podjat j« Jesenkovo pa bo valed deževna doba pasivno.
Pri cbah posestvih se vodi evidenca, run podlagi katero sie bo ugotavljal dvig in padec proizvodnje. Težko je valsd delovne sile, ki
stalno uhaja, ker ni Se urejeno vprašanje stanovanj.
Tov« Sitar predlaga, ds bi ae vodila evidenca za posamezne
kulture tako, da bi se koncem leta lanko ugotovilo, katere kulture
so najbolj donosne.
Tov« letina ž Nujno je zvišati plan Plinarne. Po vrednosti
je plan dosežen s 113*p je ps to vsled popravila komorne peči.
Mestni vodovod je dosegel pl^n s lo3*» kar pa je -vašted večjega konzuma vode, izkoriščena je maksimalna zmogljivost vodovoda. Mestna
vrtnarija je postavile pavšalen plan, kajti do danes je dosežen •
143*. 45* je presežek po vrednosti.
Tov. Maležič; Ugotavljam, da je bil pregled zelo koristen in
potreben* 88* vplačila po preračunu, vendar se z ukrepi lahko dvigne.
Da orno postavili plan za 67* višji od lanskega leta in smo dane
na planu značl, da so ljudske sile neizčrpne. Vendar nas dobri uspehi ne smejo uspavati* temveč nam morajo biti garancija, da bomo
proizvodnjo še zvišali in prav tako akumulacijo.
Z ozirom na lepe dosežene uspehe predlagam, da si postavimo
nalogo, da izvršimo letošnji plan do 29. novembra.
Nujno je, da se novo prevzeta trgovska in gostinska podjetja
planirajo, da se napravi bilanca ter se za II, polletje poviša plan
z ozirom na prevzem podjetij.
Interno za poverjeništva naj se vodi ločeno plan za stara in
na novo prevzeta podjetja.
Velik presežek plana kvarno vpliva na ljudi in je nujno, da se
v vseh takih podjetjih plani popravijo.
Postavljanje, da bilance niso bile izvršen® vsžftd pomanjkanja
kadra je nepravilno, ker je nemogoče voditi podjetje brez evidence,
ali je aktivno ali paaivno. To je samo posledica napačnega odnosa
do ljudskega imetja«
Kmetska podjetja so sicer v težki aituaciji, vendar je tudi
tu nemogoče delati brez plana, evidence in kalkulacije, kajti brez
tega nam lafeko propadajo velikanske vrednosti,
^ujno je na osnovi uredb, ki so izšle, izvršiti vse ukrepe,
da se vzpostavi red in pravilno finančno poslovanje.
Prav tako je potrebno vzpostaviti proizvodno evidenco v industriji.
S k l e p i ;
I.
Do 15. avgusta morajo vsa podjetja dostaviti bilance za prvo
polletje 1948, za prvo tromeseČje pa do konca junija 1948.
i

•
•
Za nacionalizirana in prevzeta podjstja je sestaviti s 1.7.48.
redne plane, ki bi se le interno vodili ločeno M drugih podjetij.

Vse nerealne plane proizvodne in delovne povišati.
IV.
Podjetja morajo do 15.julija.ponovne napraviti finančne plare
za celo leto 1948, posebej pa se za tretje 5/4 let-je,
V.

•

3?over jeništva pa abirne finančne plane do 2p. julija.
VI.
Napraviti j® plan kadra.
a » ) ^krepi na vprašenju znižanja polne lastne cene.
Sov, llaležlčž Znižanje polno l&3tne cene je predvideno za
7.5$. iboslej smo v vseh podjetjih polagali pažnjo le na proizvodnjo, nismo pa gledali na cene. Nismo pomislili ne^o, da bo treba
povzeti na oblastvene ukrepe, da se bodo znižali proizvodni stroški.
Prav tako je nujno izdelati plan za zn&Žanje polne lastne oene .
Prvenstveno je možno znižanje v manjših obratih ter v gradbenih
podjetjih.
Tov. Epdbregarjevan: Po dosedanji analizi v posameznih gospodarstvih MLO smo izdelali prvo oceno znižanje polne lastne cene, ki
znaša cca 5o milijonov din. Ker pa posamezni zneski, ki sestavijajk
navedeno celotno števila* ne predstavljajo Se nikakršne globlje
in po;drž>b.xie analize Številnih pogojev- ki omogočajo znižanje, bo
končne število znižanja polne lastne cene znašalo najmanj 65 milijonov dinarjev.
r
Izvršena racionalizacije komornih peči v Plinarni in zbitranje koksa sta pripomogla do znižanja polne lastne cene v letu 1948
za 1 milijon dinarjev.
Vodovod* 2 napravo navila vodometov in štednjo vode bi lahko
prihranili 600.000.- dinarjev.
Vrtnarija. Znižanje za 600.000.- dinarjev.
Pogrebni zavod: Z uvedbo norm in pravilno zaposlitvijo spremljevalcev na pogrebih, v delavnicah bi se doseglo znižanje za
300.000.- dinarjev,
V podjetju za vzdrževanje snage je zabeleženo 44.7$ izostankov. Od tega 2o$ neopravičeno, Je še precejšnje število starih ljudi, nov kader pa je zelo slab. Postavljeno je znižanje za pol milijona dinarjev*
..'..:
Kmetijstvo• Prevladuje caiehj©, da pridejo v pošteV za znižanje
polne lastne cene . le industrijska podjetja, kar pa ne drži. i^a
ooc^tju Verd, bomo lahko, znižali proizvodne stroške za 515»occ.-din.
Priponfiftila bi še, da je potrebno ea zimske roesec^ preorie&ti.rati
delavce na drugo delo. Z, boljšim izkoriščanjem delavnic "bomo številko znižanja lahko še povišali. Organizirati bi bilo neko gospodarsko komisijo, ki se bo bavila specielno s temi vprašanji.
Pri podjetju Jesenkovo je bilo planirano 600.000.- din izgube,
pri pregledu pa smo ugotovili, da bo planirana izguba v oeloti
krita. Koordinirati bo treba delo med obema posestvama. V delavnicah
rta Verdu se bo lahko izdelovale orodje tudi za posestvo Jeseiikovo
sa mnogo nižjoirceno, kot pa && ga sedaj kupuje ns prostem trgu.
Iz gozdov bi ae lahko dobivala s^elja, mesto, da se za to kupuje
žaganje. Odpadki lesa bi se lahko prodajali drobnim proizvajalcem
igrač. Ka področju kmetijstvu bo znašalo znižanje cca 1,615.000.-din.
<•1

/

Najvišjo postavko znižanja lastne proizvodne cene l6,7oo.ooo.din bomo dosegli v gradbeni stroki, kjer pa še niso upoštevane
gradnja, ki jih vršimo v republiškem merilu. V gradnjah je bila
napravljena velika aapaka, da niso bili pravočasno ladelfihŠ. projekti, niti predračuni.

0» h

V iniiistriji in obrti je bilo predvideno znižanje za 15 aili•onr/v din tei je bil plan -loseSen šc v prvom polletju, taka, da bo
potre b n o p 1 aic b i s t. veno is ;• r e iiio n i t. i,
Kade Lje v ECi 1 milijon, Mepron Too.ooo.- din, Gostinstvo
l,5oo.ooo.~ din, Trgovina 800.000.•• din.
O ono/110 vprašanje seuaj je, da bodo plan:-, znižanja polne lastne
ceno prišli na teren, .tako, da bo vsak delavec seznanjen st-em, kako
in na,] ..nora delati, da bo plan dosežen« Vsa. odgovorni pa morajo stremeti za tei-i, d«; bo plan izveden ter da bomo dosegli čir-i večje znižan;e
Tov. Maležič; V zvezi z vprašanjem znižanja polne lastne cenae
jo nujno uvesti normo, kaj vi ne moremo povečati naših sil brez uvedb
norm. **iro£i vodilni ljudje ne uvidi jo, da ee pri uvedbi norm napravi
n manjšim ,truden mnogo več.
Kontrolna komisija jc ugotovila, da eo še po mnogih delavnicah
in podjetjih stroj j. in surovine, ki se ne izkoiiščejo, ko nam ;.ih
po drug:. 31 rani primanjkuje .
'o svet it i j «5 pažt-.jo, da se bo na kmeti j čilih posestvi!, v deževni
dobi in v zimskem času pravilno izkoristilo in zaposlilo delovno silo.
Teko-. - lanskega leta in deloma tudi letos smo na c s novi nauka
Lenina totasljito reorganizirali nas upravni aparat. Do reorganizacije
jc bilo še v upravnem aparatu vso polno ljudi stare miselnosti in
aparat, ki je delal v kapitalistični družbi ne more sodelovati pri
'zatiranju ostankov kapitalizma.
111smo pa še pristopili sistematično k reševanju tega vprašanja
po naših podjetjih kot so Vodovod, ECŠ, Plinarna, 1 odjetje za vzdržvanj3 snage itd. Treba je takoj pristopit. 1: temu in za vsako ceno
razbiti staro miselnost in vzgojiti novo.
Odnos do Partijo 32 ni povsod pravilen« Zavedati 30 šeramo vsi,
da danes ni mogoče graditi socializma, Se v velikih podjetjih ni
niti enega Slana Partije. Treba je, da poverjeniki poverijo veliko
pažnjo vprašanju kadra, V okviru našega poverjooištva za personalne
aadeve ter 3 sodelovanjem ostalih poverjeništev naj se poostri čut,
da 3" bo v podjetjih nameščal raxad, zdrav kader,
±ov*
. -3t avl jam predlog, da bi o pover je niš t vi imeli
, kjer bi se obravnavala kadrovska vpcašanja«
.Sklep
VII.
l>a se na prvi seji postavi na dnevni red kadrovsko vprašanje.
Jm. )m Diskusija, o,, trgovini in gostinstvu ter, ukroji o tem; vprašanju.
Tov, ITebec: likvidacija trgovin jc- v celoti izvršena izvzoraši
pekarn, gostiln, mesarij' in slaščičarn.
V državnem sektorju imamo 212 trgovin za garantirano preskrbo
ki 1TS trgovin za prosto trgovino, lian je izpolnjen -939». Do konca
meneča .bo odprtih še 7o poslovalnic, ?p pa cstane zaprtji dokler ne
to povooun kontingent. Eno lavnih vprešanj je vprašanj: kontingentov in kadra. Imamo precej težkc borbo e posameznimi ravnateljstvi.
' c trgovina!:. 00 je delalo pc večini s starim kadrom, katerega jj bilo
preveč.
Predvideno je, da bo potrebno preiienjati skoro ves kader bivših trgovcev, sedaj poslovodij. Okoli 4-0 jih bo.potrebne premestiti
na druga službena mestat ker delajo še v svojih podjetjih, 15 -- 2o
odpustiti , nekeg. kadra pa z o sirom na ne pravile/ odnos do dela premestiti i:.a nižje položaje.
Potrebno je rešiti načelno, vprašanje odškodnine za prevzeto
tla .0 in luVceiai •
Sestavili smo komisije: za reševanje splošno trgovinske politike
ro-sevanja ••rpra.lanja kadra, trgovsko ure že in vprašanje zunanjega izgleda trgovine.
Vprašanje trga. Cene so še vedno previsoke ter pomanjkanje

» C materiala -za zadostne pr&sJterbo Ljubijan«• astavili
i - aiai^n
ki se a&vl 2 iTpspašaa^em p^s&rbe našega cr* u
Fnrir.o Je
tj
gjgtft,' 2cpr v^ms-vij^' *
•
eredstev
Radie 'in zelenjavo«
Tov,
I^e: ".eran^ki^ seatanJ- i
je načelo vprašanja
prtvilns. diitrit^al^e in trcP**ke »arsiše teir- 'se cd ž j., 4a i.m. bo
teren v tem pogleda lahko. nudil prece; jon&51« l&nesl* eo s s upravlčane £.•••fiiJLfce xa»i2
v "v-.#ttui ŠOŽ. '.i; >.X
^iii pitilcgi
1 nekulturne pc-strasiba-t i^po&taviCiiT
t.-gvvin« laaaai..« ©e je
Vri s k a ra^li
kruha*
Toya I^-g^eo^s Vi»tem je'd&sstiJfcrat vzrok tudi ilab peresna!.
Vpeljali asio pročl^jo »te« a ? ? tedensko* pjrar zate s da s-i opravi jo
».vrata* Preko argm
.ji je APZ
irvedli »kpi^o
nabiranje
i pozdnih sadežev.
gcv0 Sc*
o sirom ata Stavilo prstir&ls*;*
iu.ujno, da
si ra^sli-a
isTt-karn, oskrbi doro« mleka v jutranjih urah ter
vpelje v »jih prodaje saij^* x«lcnj&Ve in fcr&oa.
Tov^ Febecg Isvečati bo kapaciteto Mlekoprometa in agiadlti
v dogladnem c*s?ti hladilnico« Izdelujejo 36 že cirtem* zn irag&ae«
Tov, Pžlkot Skladale eo ©e pegodb-a <3 ostalimi ro-ouOliksai
brea vednosti ?iT0~ja in pod;st±j in to calo za artifclo, katerih
n® proizvajamo6
Ha&alje poroda» da je državnih mesarij 52, pviva':nih Sa
lalaščidara - trgovin ?.4, privatnih 11< T rlašŠičnrakik d«?l«vnio
I je bilo opuičenih in f & bo pecivo -oričelo izdelovati v tovarn."?.
| Sumi. Pekarij 4o todavnih, 25 privatnih.
Predvideno je bilo, da ne bo v Domžalah zgrradilu
kjer bi se delalo ra ftare* Adaptacija eo bilo proSvi-dene .^a
rznašale oca 5 mili?oniv dinarjev«
Tov. Oorianc. poroča, &ž. I >do tekom današnjega dae^a ukinj€-r;ž.
Irsi privatni obrati« Trenotr.o je predvideno9 da bc vst^l^ odprtih
| okoli lo2 obrata* SSasnačenc
pa S« krajevna octrabe po 35 obratih.
[ Bfujno bo pristopiti k temu >.«. se otvorijo še Oft tla gostinska
podjetja,;, v katerih se '^ahaj^jo ra^na pisarne :Ui u s t a n o v k a t e r e n&j
! BitflttfiiJLenamana .In dvigu, gosrtinatvae /erjsvno bodo nastala te Salve glada pres^b« jbratov a živili in pijača in prav tako v pogleI tu &&lza o
Predvidena je men^a. sa uuliibenoe MK in 15t0-.ja v prostorih
Ins. Poljanski cssti*
• Tov, •feleii^? Od osvoboditve do danes as je mreža gostinskih
obratov skrčila aa tri Četrtine. V ve lokala so
vselile, pisarne
lin B&j onski ljudski odbori ter bo vsled potrebe po novih obratih
likrbcti za to* da ss ti lokali Čimpreje izpraznijo in ioiele
stinstvu.
Poverjeništvo za gradnje^ stanovanjske zadeve, trgovino in
prea^fco t<sr turizem in gostinstvo morajo na podlagi regulacijsket^a plana maata Ljubljane napraviti p?,an trgovin, go^tilzii. nad&ij®
j^ali, DID-ov, prostorov za terenske plaarus, p^sdvaem tudi tam,
kjer se zidajo novi stanovanjski bloki«

I

Izvršilni odbor soglasno aklene*
VIII •
Po posameznih rajonih naj poverjenifitvo
trKovino in prei stobo tar poverjeništvo živilske industrije organizirajo sestanke
I is gospodinjami /posvetovanj©/' r > ^rašaaiju trsa n preskrbe« To je
izvesti tekom prii^odnjega tednao
IX5
V 3vrho razširitve trgovske mreže za posamezne artikle n&j
K v naših mlekarnah takoj prične s prodajo sadja, zelenjave in
kruh&o

Gostinski in trgovski lokali- ki so dobro opremi jeni in
po na primernih mestih, na i se vrnejo trgovin.1 in Gostinstvu.
XI,
Ob likvidaciji ^on-tinatva ee mreža ne sme dcrčiti.
XTI.
E _ Novo prevzete gostinske obrate se izroči v upravljanje
delno IuJjO-ju, aeino rajonskim in krajevnim Ijuask.m odborom,
Po sprejetju sllercv zaključi tcv. predsednik seja ob L5 uri.
laa-znu. - svcfccdč narodu'
Tajnik 10 MIO:
/K o v a/ S i c Lo o/

T

Predsednik 10 MLO:
/M a 1 e ž i e Matija/
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