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7« redne sej« Izvršilnega odbora MLO Slavnega mesta Ljubljane,
ki je bila dne 20<> avgusta 1948 od 9o do 14«30 ure v sejni sobi
predsedstva MLO, Lingarjeva ul.l/l.
H A V Z 0 Č Is
predsednik: Maležič Matija
podpredsedniki: Sitar France
Gorjsne Jože
Bodic dr. Beli
tajnik? Kovašlč Le o
Člani: Drobež Franc
Socjan arh„ Danilo
Maček Leopold
SELklavič Zvone
Baglič Stane
Sebec Franc
Podbregar E m a
Pelko Gašper
Puhar Dominik
Bakar Iva
Svetina Albert
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
vabljeni s Grgič Ed@ za Javno tožilstvo mesta
Kutin Frane za Notranjo upravo
odaotna: Pleš ko Srečk®
Bepič Ivanka
Sif. predsednik Maležič ©tvori sejo ter po pregledu sklepov zadnje seje ugotovi* da~so bili vsi sklepi Izvršeni«*
Zapisnik 6* redne seje Izvršilnega odbora »e popravi v
toliko, da se glasi prvi del 9» odstavka na strani 3 pravilno:
"Opravilen je odnos do posameznih ministrstev. Nekateri poverjeniki smatrajo, da j« edini njihov nadrejeni organ nadrejeno
ministrstvo in ne upoštevajo Izvršilnega odbora, dočlm drugi
obratno ne upoštevajo v radostni meri ministrstev".
Zapisnik se nat-o odobri®
Tov. predsednik predlaga nasledni
d n e v n i
r e ds
1} Dodatni proračun«
2) Poročilo o bilancah podjetij in o izvršitvi polletnega plana.
3; prejem odločb in razprava o odlokih in odločbah, ki se bodo
predložili v sprejem r.as^danju Mestnega ljudskega Odbora.
| 4) Razprava o dnevnem redu za zasedanje Mestnega ljudskega odbora«

Tov, ffagllč poroča* 8 ozirom na premajhno kvoto, ki nam ja
bila nakazana ©d ministrstva za proračun za 1.1948 v znesku din
208,608.000.- za MLO In din 35,540*000.- za RLO in KLO »11 skupno
din 241t948.000.- smo nakazali ž« ob priliki sprejetja proračuna
na zasedanju MLO~a» da že obstojajo nujne potrebe izdatkov, ki so
neodložljiva za normalno poslovanja«
Vzporedno z razširitvijo gospodarske dejavnosti ae je nujno
razširila tudi administracija«
Tako m t* z dodatnim proračunom zvila j o- Izdatki .rodnega proračuna za lato 1948 in sicerI. za investicij© za kapitalno izgradnjo cd 15,529-000.- na
25»167»000o- ali za 9«858.000.- t«J. za 73$|
II. za družbene koristno investicije od din 119,865.000.- na din
12?*69%000o4-S) ali za din 7,830.000.-, t.j. aa 6.5$?
III0 za prosveto in ljudsko kulturo od din 57«822.445 na din
51,151.633.- ali za 13,329.190*- t.j. za 35$l
IVn za socialno skrbstvsno zaščito ljudstva od din 24,566,150»- na
din 3S.Q6S.7C0.- alt z® 14,503.550.-din, t.j. za 59$i
V., za državno upravo od din 44,867.407.- na din 59.489*367.- ali
aa din 13,621.960«- t.j* za 3Q# (Dotacija družbenim organizacijam din 5 , 1 0 0 . 0 0 0 j
VI. za obveznosti iz leta 1947 od din 1,500.000.- na din 1,560.000.
ali za din 60.000o^ t.j. e« 4$.
Če torej k rednemu proračunu pristajamo dodatni proračun v
ssneeku din 59,182.700.- (MLO 4 4 , 8 4 0 , 5 0 0 . R L O in KLO din 14,342.200
isnag®, »*upaj proračun MLO, RLO in KLO za leta 1948 301*130.700*- din
Na ta način aa ja povečal redni proračun za 24$» celotni proračun
za leto 1948 pa znaša petam takaa napram 1.1947 za 41$ vec (1.1947
din 212.892.078.-)o
Ob primerjavi razmerja med posameznimi proračunskimi deli leta
1947 napram letu 1948 dobimo ©ledsčo sliko 8
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Vsi izdatki dodatnega proračuna ae bodo krili iz dobičkov
50P333»OQQ.- in amortizacijskega sklada din 8,849«=790*-s
Če.upoštevamo« da smo plan dobičkov za prvih 6 metecav dosegli
t 107$j je jasno, da so dohodki za kritje dodatnega proračuna realno
predvideni >
V ilustracijo pocla tov,, NagližS poročilo c dohodkih in izdatkih
i proračuna za prvo polletje 19489 in alcers

Izvršenje prorftžktaa za I o -polletje 1948»
Os t varjeni dohodki
do 51 «-7® 19481
1 0 ) Krajevna dohodnina din 20,251*790.2«) Uradi in ustanove
"
326.058«.3*) Bazni nepredvideni
* 10.657.040.znižanje polne l.c. *
4.) Delež davka na p 0 p.
5.) Delež na taksah
6*) Delež na davku na
dohodek
*
9*462,175*7.) Dotacija

#
12^

Plan za 1.1948?
16,571 ,000.•1,496.000,1 4 5 0 0 . 0 0 0 , 33,800,000
30,000.000.7,000*000.20$

49,442.000.20,000*000.»

77,273*629«38$ 208,608-. 000.Če odštejemo dotacijo, znižanja polne lastne
cene in deleža na p«pu ter teka v znesku .....
90*809. 000.-,
kar se "bo v celoti pojavilo v drugI polovici leta.
1e plan » . . » . » . . » • . . » « . . . . .
118»803.000«—
dosežen z 77,273.629»- din, t.j. 65^,
Dosegli bomo vse postavke razen deleža na dohodnini, ker se
vsled nacionalizacije podjetij in odpovedi ter znižanja davčna
lestvice za leto 1948 zniža davek za 1.1948 napram 1.1947 za
31,910.000.- in s tem v zvezi participacija za MLO za 13*533.700.»
din. Ta primanjkljaj so bc kril.iz presežka znižanja polne lastne
cene.
Z g; d a i k if •
s
Plan za 1*1948 s
Izvršen je*.
#
X. del
135,192.000«33,636,175.25 *
in
(vredno izvršenega
IIo del
dela je 55,300.000,ali 41*
III. dal
31 »510o720.8,793*655.21 i>
(u6.itel j II .poli. )
IVo del
15*226.650.7,936.53?.53 <
del
27,178.630.15*032.436.55 f
VI, del
l,500o000.~
68 4
208«-608i,000.—
66.420.191 o32 $
wr@&ii08t Isvršs^ih del pa znaša 4-6 4
Izven proračunske.Investicije s
Plani
Izraba do danes?
>
49t6G7.000.37,820,603.75 t
Dodatni proračun je sestavljen na bar,! doslej izrabljenega
rednega proračuna, zato se ni v celoti upoštevalo predlogov posameznih poverjeništev, ker so bil! isti previsoki in nereelni.
Da p& bo dodatni proračun možno roalisir&ti morajo pover jeništva
posvetiti glavno skrb svojim pod jot j r?m v pogledu izvajanja znižanja polne lastne cene in odvajanja teh zneskov na račun dodatnega
proračuna, ker bo le v tem primeru mogoče dodatni proračun, realizirati.

Tov. Podbregar Brna potrdi navedbe tov. Kaglič* glede
ne ree ln»gA sestavljem ja proračunskih In dragih planskih predlogov a strani povfcrjeiiiŽlev.
Dodatni proračun dejansko dopolnjuje najnujnejša odprta
vprašanja, ki se niso mogla upoštevat I v rednem proračunu zaradi
prenizkega plafona. 0b3toja pa nevarroat, da investicije predvidene za gradnjo stanovanj ne bodo pravočasno izrabljene, če upoštevamo črpanje investicij do današnjega dne in pa dejstvo, da
je do zaključka gradbene sezone le še dobra dva meseca. Treba je
poiskati vzrok, kje tiči zastoj.
Plan znižanja polne lastne cene je zakon, ki ga je treba
dosledno izvajati, predvsem pa se premalo bavijo s tem vprašanjem
podjetja, ki spadajo pod poverjeništvo za industrijo in obrt.
Kot primer navaja podjetje "Kuverta", katerega upravnik je na
vprašanje, zaka^j niso pristopili k znižanju polne lastne cene,
izjavil, da so sele pred kratkim prejeli višino zneska, ki jim
ga je določilo poverjeništvo in katerega bodo sigurno odvedli do
konca leta s prihranki, dobljenimi pri izvajanju norau To kaže,
da je bil. znesek prenizke postavljen. Prav tako je nepravilno,
da se v podjetju na javnem mestu istočasno s prikazovanjem o že
doseženi stopnji letnega pisna, izobešajo grafikoni, ki prikazujejo kapaciteto podjetja, kar bi morala držati podjetja v tajnosti
Jftadalje povdarja, da se bo v prihodi?jih letih družbeni
staudard bistveno spremenil, ker bo z dvigo® kapitalne izgradnje
možno v lokalnem gospodarstvu proizvajati znatno večje število
artiklov in bodo mestna podjetja v stanju proizvajati predmete
sa naš prosti trg in tako svobodno razpolagati z vsemi artikli,
izvršeni®! izven plana, kar bo obogatilo naš blagovni promet,
na drugi strani pa bo to nov vir dohodkov.
Tov. podpredsednik Sitar pripominja, da taora imeti mestno
podjetje
vsekakor previsoka obratna sredstva, kar ne
obračunava pravočasno storjenih dele
Pc mnenju tov. Drobeža so previsoka obratna sredstva vzrok
da ni stimulacije, na drugi strani pa so prav mestna podjetja na
zaostanku pri plačilu s kontingenti dodeljenega materiala- Obstoja
bojazen, da bodo ob zaključku leta zopet potrebni virmani. Z ©žirom na izvedbe petletnega plana je potrebno, da se določeni latni
zneski potrošijo za predvidene namene, ker drugače ob koncu petletke ne bodo izvršena dela po predvidenem načrtu.
Tovo predsednik laležič ne verjame v realizacijo postavke,
predvidena za mestno gledališče, ker ae z delom še ni pričelo
in je še vse na mrtvi točkie Sa to pojasni tov, MiklaviČ. da ima
poverjeništvu v načrtu v letošnjem letu ustanoviti enoletno gledališko šolo za kader 25 ljudi. Prvotno predvidena izvedba petih
gledaliških predstav v okviru mestnega gledališča ni izvedljiva
z ozirom na pomanjkanje vodstvenega strokovnega kadra, ki ga je
sicer prvotno obljubilo ministrstvo za prosveto, kasneje pa je
od tega odstopilo.
Postavka predvidena za vzdrževanje prevoznih sredstev
je po mnenju tov. predsednika previsoka in jo je treba brezpogojno
»nižati. Z ozirom na to je potrebno pregledati vozni park in obdržati le one avtomobile, ki so sposobni r-s& vožnjo, vse ostale pa
odprodatlo

V eatal®m pa pripominja tov, predsednik. da iakasuje tako
rodni, kot dodatni proračun deset ln stotlsoce vsote predvidene
za gradnjo stanovanj ter tvori to eno glavnih postavk proračuna.
Pograjena stanovanja se v pritežni večini dado v uporabo nameSčeno«m raznih republiških in zveznih ustanov, ki hi morala sama preskrbeti stanovanja za svoje potabe« Ker mora Mestni ljudski odbor
povrniti kredite, ki jih je in š® bo prejel za gradnjo stanovanj
in ker s tem trps ostale panoge, ki bi morale biti upoštevane v
mestnem proračunu, se je pokrenila akcija, da bi s® v plafonu upošteval le oni procont za gradnjo stanovanj, ki je v sorazmerju s
proračuni ostalih okrajnih ljudskih odborov. Vse druge gradnje pa
naj bi se gradilo izven plafona s posebno dotacijo. Zato naj se
izvrši pregled rednega in dodatnega proračuna v pogledu gradenj in
stavi predlog za povrnitev razlike.
1 e 21
V smislu pooblastila Mestnega ljudskega odbora Glavnega mesta
Ljubljane, izdanega na II. rednem zasedanju dne 31.7.t.l,, da sme
Izvršilni odbor razpolagati s presežki Aohodkov, v kolikor bodo doseženi, za potrebe, ki se bodo pojavile tekom leta, Izvršilni odbor soglasno odobri«
1) dodatni proračun za leto 1948 in izda finančno odločbo
k I. dodatnemu proračunu, ki s© glasi«
1« člen.
Mestni dodatni proračun za leto 1948 znaša skupno
din 59*182.700»dohodkov . «
. . . . . . . . . . . . .
0
4
59.182.700.izdatkov «. . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . .
2. člen.
Mestni dodatni proračun za leto 1948 obsega«
a ) dodatni proračun Mestnega ljudskega odbora
.din 59,182.700,z dohodki v anesku . . . . . . . . .
n
4^,640.500.in izdatki v znesku
b) skupne vsote proračunov rajonskih in
krajevnih ljudskih odborov, in sicer«
I. rajon (Center) z dohodkih v znesku .
.din
»
3,757.000.in^izdatki v znesku .
II. rajon (BeŽigrad-Šiška) z dohodki v znesku "
2,460.000,in izdatki v znesku"
III. rajon (Moste) z dohodki v znesku . . .
2,140.000.in izdatki v znesku . .
IV. rajon (Rakovnik-Vič ) z dohodki v znesku
3,712.000."
in izdatki v znesku
KLO Ježica z dohodki v znesku .
753.200.in Izdatki v znesku
m.
KLO Polje z dohodki v znesku .
in izdatki v znesku .
640.000.KLO Št.Vid a dohodki v znesku «
in izdatki v znesku
880.000,3«člen.
Saradi ravnotežja dodatnih proračunov rajonskih in
krajevnih ljudskih odborov s® odstopajo rajonskim in krajevnim ljudskim odborom potrebni dohodki od dobičkov
mestnih gospodarskih podjetij, kakor sledi«
I. rajon (Center) . . .
.din 3»757,000.n
2,460.000,IXo rajon (Bežigrad-Šiška

III« rajon (Moste) . . . . . . . . . . . . . . . . »din 2„140o000oIV, rajon (Rakovnik-Vič) . . . . . . . . . . .
. *
7«712,000.KI o Je žica . » 0 e * . « o < > < > » 4 < . c * ® . ° e w
753o2Q0o—
KLO Polje <, „ . . . o . o . « » <, . « «, . . . o M
640o000®KLO Št aViCi o o o o a a a v & v e t e o e c o o
v
o ^
S80 © Q0Q © ©
4o člen«,
Izdaki v mestnem dodatnem proračunu se bodo krilit
a) z dobički mestnih gospodarskih podjetij v znesku 35»990o800®)-% amortizacijskim skladom v z ne? ki;
9V 849-700,
5» člen«.
Število uelužbenc-kih mest && m
povsčati po predlogu Izvršilnega odbora Mestnega Ijjdskfcga odbore v soglasju e PredsedMdatvea vl&de LRS;. oddelkom sa zakonodajo in organizacijo državne uprave in v soglasju. s ministrom za finance LKSs v okviru odobren® sistemizacije,
6® členo
Obvoze v breme proračuna se smejo ustvarjati samo v mejah
kreditov, ki so odobreni
zadevni namen®
Vse nastale obveznosti ro morajo likvidirati in izplačati
do 31»decembra 1948« Krediti angažirani z® dela? nabave in storitve p ki so do toga roka ne morejo likvidirati in izplačati,
ufj morajo do 31. decembra 1948 prijaviti pristojnemu finančnemu
organuo
<7 XT
i v J-tlil e
Prenose kreditov med posameaaimi proračunskimi oddelki smejo
v r š i t i odredbodajalci pod pogoji i z točke a) IS.člena Uredbe o
i z v r š e v a n j u proračuna.
Z virsanom zmanjšane p o z i c i j e se ne smejo več p o v e č a t i ,
oziroma povečanje
3«> čionc
Vodja knjigovodstev (računodajalci) odgovarjajo odredboda,1alc®mh oba skupaj Izvršilnemu odboiUj kakor tudi ministru za
finance LRS.
9o dlan«
Ta odločba velja od dneva »prejema po Izvršilnem odboru, in
katero bo .naknadno potrdil Mestni ljudski odbors
Z) a k l e p s
Poverjeništvo za lokalni promet mora pregledati ves osebni vozni
park predsedstva in poverjeništev c&r vsa neuporabna vosil$ izločiti odnosno zapečatiti, da 33 s tem prepreči preveliko trošenje denarja sa nekoristna popravila avtomobilov. Po Izvršenih
ugotovitvah bo poverjeništvo za financ® i;opogledno spremenilo
dodatni proračuh«
2) Poročilo o bilanoalv pod.letl.1 in o izvr51tvl polletnega planft«
Tj3V» g&ftlt* JoroSa? Planiran dobilel: j a postavljen na 100
mil j ono v din« "torej za prvo polletja din 50*000.000«*-« Ost varjen
po bilancah (razen za prvo četrtletje 6 podjetij s Hfegrad, Tesarstvo, Projektivni biro» "Peirivo^ *AIko" in Črevarn® in 25 podjetij
za II. četrtletje in to 4 republiškaj Zm& j» Štora, Hribernik,
Tovarna dekorativnih predmetov in lokalna podjetja s Jane žič.
"Fleparstvo*, Broar, "Pecivo", "Alko^V ^Testonina", Plinarna«
vt
Mefp-ad% "Tesarstvo*, M a k a gradnje, "Obnova% Projektivni biro,
Centralna lekarna, 11%, III» in XV* lekarna, Sanitaria in Kinoj c . l j e t j e ) pa je bil ^a din. 55 ,374.*
in planirani toda ne iz-

Icoriščeni za gradnje, živilsko proizvodnjot komunalne zadeve in
kino din 5,970.000.-» kar znesek skupaj . . . . din 59.344*175.po odbitku 10* sklada vodstva . . . . » . < , „
5.934.417*torej znaša odvod čistega dobička „ . „ . . . »din 53,409.758.od tega odvedeno . . . . « . . . » . . . , . „ *
59«6833583oneodvedeno . . . . . . . . . . . . . . . . . .din 14*156.175.Doseženi dobiček snaga 107*.
Nepravočasni predložitvi bilanc je vzrok nezadosten kader,
po mnenju tov, podpredsednika Sitarja pa premalft povezanost in
nezadostno dajanj© potrebnih navodil in tolmačenj s strani odgovornih strokovnjakov na poverjeništvih.
0 izvršitvi polletnega plana poroča tov- Podbreffar Erflf;
planska komisija je v zvezi z ministrstvom za komunalne zadeve
pregledala polletni plan po kriterijih, ki jih je postavila republiška planska komisija, Isvedba se je izvršila za vsa proizvodna,
gradbena, komunalna in prometna podjetja MLO, RL0„ za produktivne
zadruge in privatni sektor.
a) Podjetja MLOs
lesna industrija
količinsko 101*
vrednostno 88.5*
ksmlČna industrija
38*
60*
«
k
tekstilna industrija
95*
74 o 5*
n
I kovinska indu s t r 1 j a
117*
120*
«
m
papirna industrija
102,5*
94,5*
rt
«
elektroindustrija
117*
114*
er
pr ehr ambena ind us t rl j a
128*
gradbena industrija
113*
feupaj vse atroke 100.5*» poverjeništvo za industrijo in $brt
je izpolnilo plan 7"
b) Podjetja BI/O
lesna industrija
količinsko 126.5*
vrednostno
104*
M
laična industrija
88*
»
cv
ikstllna industrija
65.54
82.5*
rt
j&S&a in obutvena industrija f»
100*
95.5*
S
t
«r
covir-.Fka industrija
88*
:baj_tore j 85$
c) Produktivne zadrugo
Jbena industrije
količinske
vrednostno
94*
100*
«
r
tekstilna industrija
52*
59*
w
usnjena industrija
142*
193o5^
fypaf1 torej 109*
d ) Privatna, podjetja?
lesnr industrija
količinsko
116*
vrednostno
n
kemična industrija
55*
66*
»
»
asajsna industrija
38*
45*
»»
«
kovinska industrija
91 5*
80*
|aipaj 77.5*
Skupna izvršitev plana lokalne industrije!
IEL0 o . .
. . . 100
pjO . . . . . . . . . . . .
85*
Produktivne zadruge . • . . . 109*
privatna podjetja . . . . . .
77. _
Pt.1 99 ..4% to je 0.6 izpod plana
I) Poverjenlštvo za lokalno industrijo in obrt.
ll) les
sna industrija v okviru podjetij pod TJOV MLO je dosegla svoj

r

polletni plan po količini (101$), ni ga pa dosegla vrednostno (88.5),
ker ni bilo na razpolago kvalitetnega lesa iz katerega so bili planirani proizvodi. Z ozirom na material se je proizvodnja preusmerila
na cenejše artikle. V okviru, podjetij RLO pa je bil plan tako po
količini (126.5$)» kakor tudi po vrednosti (104$) presežen. Njihova
delavnost je usmerjena predvsem na delo po naročilu, kjer so naročniki skrbeli sa kvaliteto materiala. Produktivna mizarska zadruga Vič je plan vrednostno dosegla (100$)» ni ga pa dosegla količinsko
(94$) vsled nezadostne oskrbe z osnovnim materialom. Privatni sektor
jc plen po količini in vrednosti presegel, vzrok pa j§, da dola
v glavnem a a usluge, kjer mu nar-ečniki preskrbe materi«-*, sami ter
po v tem pogledu precej razbremenjeni, v borbi za nabavo materiala.
Osnovna tsžava v lesni industriji je pomanjkanj« suhega !©«&
in okovja za stavbeno in domaše pohištvo. Z ureditvijo velik® sušilnic® za les e® bodo odstranil® tožave, ki sedaj ovirajo proizvodnjo.
2o) Kemična industrija je trpela vsled velikega pomanjkanja surovin,
ki ae morajo uvažati o Mestno podjetje- "Ilirija* je Iskalo možnosti,
da nadomesti razne osnovne surovin® ter je v tem pogledu ž® uspelo,
kar bo omogočilo dvigniti proizvodnjo in doseči plan za II.polletje.
Podjetja pod TJOV MLO no izpolnila plan samo
po količini, 60$ po
vrednosti«
3*) Tekstilna industrija je v okviru podjetij pod upravno-operatlvnim vodstvom* MLO dosegla plan po količini 95$» po vrednosti pa le
74«5$= Tekstilne industrij® so prejel® surovi:« in naročila šel® v
II. tromesečju, kar je oviralo količinsko Izvedbo pl&na V p*rv?m
polletju. Vzrok, da je plan po vrednosti dosežen le 74j5$ j® iskati
v tem, da so morala podjetja radi pomanjkanja boljših ter vsled tega
dražjih surovin (svila* volna) preusmeriti proizvodnjo na cenejše
proizvode iz bombaža. Tekstilna podjetja pod upravo R10 in KLO niso
izpolnila plana niti po količini, niti po .vrednosti, kor so trpela
na pomanjkanju osnovnih in pomožnih materialov ter so se morala orientirati v veliki meri na usluge. Položaj pa se v II. polletju&istvfino
izboljšuje, ker je dobava surovin zagotovljena. Z istimi težavami s?
je borila Oblačilna produktivna zadruga, ki je dosegla plan po količiri le 52$, po vrednosti pa 95$»
4») Industrija gonja lil obutve je izpolnila polletni plan po koiičl:ii
100.5$ po vrednosti 110$. Izpolnitev plana je bila zaslgurana z reč~»
no dobavo surovin In pa z ukigučitvl jo republiških In vojaških aaro~
611, za katera je bil dan material s strani naročnikov* Privatno poftjatjo Okršlar (sedaj nacionalizirano) ni doseglo plana* kar so bile
surovine dobavljene šele v mesecu maju. V 11» polletju bo podjetje
vsled redn® dobave surovin in pod novim operativnim vodstvom uspešno
vršilo borbo za dosego plana«
5.) Kovinska industrija jr» v celoti dosegla plan po količini
91.5$, po vrednosti pa 98 o 5$» Podjetja pod TJOV MLO so dosegla plan po
količini 117$, po vrednosti 120$« V veliki mori so vsa
podjetja
delala po naročilu svesa.-? in republiške industrij® in sic^r nujne
nadomestna dil« in armatur®
r.mn» stroje, kar jo zaeiguralo nemoteno obratovanj® podjetij. Za vsa ta dela BO prejemala potrebne surovine od naročnikov samihspoleg t®ga pa so koristila notranje rezerve
in lokalne vir® surovin. Niso pa ta podjetja izpolnila dopolnilni
republiški in zvezni plan, ker niso bile pravočasno sklenjena pogodbe, dostavljena specificirana naročila in dobavljen material.
Plani kovinskih podjetij ao bili po nekod n®pravilno.postavljeni,
ker so planlr&la podjetja popolnoma drug® proizvod®, kakor so jih
morala po naročilu koiletnikov ladolovatl. Podjetja t<s> vrste pod
upravo RLO niso razvijala zadostna iniciative v pogledu iskanja
lokalnih surovin in preusmeritev proizvodnje t®r zato niso izpolni-

lft plana (Tribuna) , na drugi strani pa jim tudi MLO ni nudil zadostna podpore. Večina privatnih kovinskih podjetij je s nacionalizacijo prešla pod upravo republika in MLO, kjer se pod novim
vodstvom kapacitete podjetij polno Izkoriščajo, medtem ko so preje
mnogi stroji stali radi malomarnosti in nepravilnega odnoaa do plana prejšnjih lastnikov. S fuzijo raznih podjetij kovinske strok®
bo njih delo postalo racionalnejša ter ae bo proizvodnja bistveno
povečala«
[6,) Papirna industrija je v*« pod O W MLO ter je doaagla svoj polletni plan po količini 102°5$» po vrednosti pa 94.5$. Razlika je nastala radi tega, ker so se izdelovali s ozirom na razpoložljive surovina in potrebe cenejši proizvodi , napram kvalitetnejšim planiranim proizvodom, ga katere ni bile surovin»
7») Elektroindustrija je vsa pod UOV MLO in je dosegla plan po količini lIlJT po vrednosti 114$. Podjetja Pirnat in Elrna* ki sta bili
vodeiii v prvem tromeseoju še v planu MLO sta prešli, po nacionalizaciji v upravno operativno vodstvo republike ter jih pri obračunu
plana nismo upoštevali, posebno ker ao svoj prvotni plan spremenila
po nalogu"nove uprave«
11» Poverjeništvo za živilsko proizvodnjo.
Podjetja tega poverjeništva so dosegla plan po vrednosti 128$, po
sortimentu plan v nekaterih proizvodih ni bil polno dosežen, ker
ni bilo dovolj sladkorja, vanilije in ječmena. Najvišje je doseglo
plan podjetje "Alko", ki je doseglo po količini 143$ ing po vrednosti
142$. Tovarna "Testenine" plana ni dosegla, ker ji je primanjkovalo
surovin ter je bila odvisna od naročnikov, ki so z naročili dostavljali tudi svoje surovine*
V splošnem so podjetja živilske industrije plan postavile dobro
ter razvila valiko iniciativno pri iskanju surovin iz"lokalnih virov.
V II, polletju bodo podjetja živilske industrije presegla svoj plan
v še večji meri, kar je dotok surovin z ozirom na dobro letino vačji«
111» ^overjeništvo zg gradnje c
I
a) Uprava industrijsko gradbenih podjetij.
1; Mestno pečarsko podjetje ja izvedlo plan v I.polletju tako po
količini kot po vrednosti 100$* To podjetje je nastalo po nacionalizaciji privatnih pečarsklh podjetij? Kalmus & Ogoralec, Kovačič Antona
ter se j® proizvodnja v teh podjetjih bistveno dvignila, ker je novo
vodstvo aaČ©lo plansko izkoriščati vse razpoložljive kapacitet©, ki
preje v privatnih rokah niso bil® Izkoriščene«
2) Mestno podjetje "Zidak", ki vključuje obrat v Mestnem logu in Kosezah je Izpolnilo plan po količini in vrednosti 108$. Presežek plana je bil dosežan radi Ibaljšt organizacije dela«
3) Mestno podjetje "Cementnine® je količinsko izpolnilo plan s 105$,
vrednostno a 109$« To podjetje je v glavnem zaposleno z delom za naša
investicijska dela o
4) Mestno podjetja *Kamen* združuj® v eni upravi mestni kamnolom v
Podutiku, Podpeči, Lanišču in nacionaliziran kamnolom v Podutika.
Plan je izpolnilo po vrednosti 103$« V okviru tega podjetja se j® pričalo proizvajati tudi apno za potrebe MLO Ljubljana«
5) Mestno podjetje wBakul«" (nacionalizirano podjetje J,Puh) izdeluje
Stropno opai is letvic. Kadi nedootavljanja surovin in neiniciativnosti prejšnjega lastnika podjetja v I. polletju ni doseglo plana
(82.5$),
Povprečno so dosegla podjetja gradbene industrija svoj plan po vrednosti 115$«

I
10 b) Gradbena podjetja?
I Mestno gradbeno podjetje rtMegrad% ki gradi vse večje stanovanjske
t industrijske gradnje v okviru investicijskega plana MLO je izpolni6 svoj plan po količini 93$» po prednosti 92$. Izpolnjevanje plana
virajo na eni strani pomanjkanje kvalificirane delovne sil©, omeltve in težave pri dobavi gradbenega materiala« predvsem pa premaa povezav®. med upravo podjetij in sindikatom®
) Mastno gradbeno podjetje "Obnova* je izpolnile svoj polletni plan
01$ po količini in lQQy» po vrednosti.
) Podjetje za Nii.ka gradnje je izpolnilo svej polletni plan po kolibi 104$$ po vrednosti pa 105$»
I Mastno tesarsko podjetje j© izpolnilo svoj plan po količini 92$,
o vrednosti 91$.
Povprečna izpolnitev pisna mestnih gradbenih podjetij je po
slanosti 94«
IV, Pover jeništvo za komunalno gospodarjenja«
•Ms s t ni vodovod je dosegel v I« polletju plan
E&estna plinarna je izpolnila tvoj polletni plan po količini 116.6$,
ovrednos»u 118.6^»
) Mestna vrtnarija je dosegi«, plan po vrednosti 104$.
Ifedoaegan.je plana v mestnem podjetju "Snaga" izvira iz slabega
odstvac.podjet j® nima uvedenih norm, povezave mod upravo in sindikiioit ni Čutiti pri delu o
Dosega plana po vrednosti. in količini v komunalnih podjetjih
M a povprečno XQ3$
V« Poverjeništvo
lokalni .promet«
| "Jfeprom* je izpolnil avo^plsn tako po količini, kakor tudi po
radnoeti in eioer 147
Preseganja plana temelji :a& povečanem
tevilu prevoznih sredstev in pravilnanizkoriščanju, V II« polletju
o plar povečan in z ozirom na razpoložljivi vozni park tudi dosežen«
) Električna cestna železnica je postavljeni plan tako po količini,
akor tudi po vrednosti presegla.- Po vrednosti je plen presežen za
m- Iz pregleda je razvidno., da je ECŽ izvršila mnogo uslug na tuj
lian in sicer za naša gradbena podjetja* za katera je izdelala dvltla in pcrevljala razne gradbene stroje*
Skupno je pl&n podjetij lokalnega prom&ta dosežen '124$®
losr* podpredsednik Sit^r pripominja, da pretežna večina podjeijs ki niso dosegla polletnega plana, nimajo postavljenih norm* Opaa^o se tudi veliki izostanki od delas kar ima
posledico> da mor®
stalo uslužbenstvc vršiti dele- prek©" delovnega časa, kar je vezano
a zvišano plačilo mezd in je samo podjetje "Snaga3 plačalo za nad«
mc delo 143*000.- din* dočim beleži v svojih spiskih 3^000 ur izšptakov o
Tov. Podbrega^sva dostavlja, da je izvršena analiz* planov in
Ikliaa aooav všegt materiala
pokazala, ds je v naših podjetjih
•ogromna rezerva materiala in da bi 03 z organizacijo dela po vseh
Kdjtftjih, predvsem v vprašanju upsljave nora, zvezala akumulacija,
Kar vae bodo morala poverjeništva upoštevati pri sestavi predlogov
• let© 1949. jrapa&i« je naziranje pover jeništev, da je samo planska
fclaija „yOkliaaaa za to, da ae bavi 3 planom« temveč mora imeti
•aio
jeništv.»o svoj planski sektor, ki svoj plan podrobno izdela,
lanske, koaisija p» ga prekontrolira in spravi v sklad z nalogami
Kletnega pisna, ki mora biti basa pri sestavi letnil. planov*

Tova Sdešar opozori, da j« vse gospodarsko udejstvovavanje
povezano s personalno politiko in posvečajo poverjeništva temu
vprašanju premalo pažnje« Personalna mreža po večini ni izvršena
popolno in je premajhna povezava s sindikati« Stimulacija z nagradami se ne sme dajati tam» kjer so podjetja pod planomo 0 vseh
izdanih nagradah, neposredno po podjetjih je obvestiti poverjeništvo s« personalne zadeve radi evidence«
Tov, predsednik MaležlČ ugotavlja, da je kljub vsem pomanjkljivostim, ki so bile ianešene, polletni plan 100^-no izveden
in celo presežen in to kljub vsem težavam, ki so v drugem letu petletke najtežjes Pokazalo se je kljub klevetam, ki so nagrmadile na
Jugoslavijo, da je bil plan realno postavljen in da so se vse težave prebrodile sprišo delovnega poleta naših ljudskih množic.
Iz poročila pa je razvidno, da so predvsem pod planom podjetja,
ki spadajo pod poverjeništvo aa industrijo in obrt in rajonska
podjetja, kar znači, da se je tem podjetjem posvečalo premalo pozornosti*
Na osnovi ugotovitev, da je finančni polletni plan presežen
in da bi se lahko dosegla še višja številka ob odstranitvi raznih
aapak, ki so se dogajale pri izvrševanju plana, bo mogočs izvesti
sklep Krajevnega sindikalnega sveta in izvršiti letni plan do
29« novembra* Zato pa je pristopiti takoj k popravi mesečnih planov in skupno z masovnimi organizacijami k izvedbi tega sklepa.
Sklep?
Izvršilni odbor soglasno sklene:
1») vsi poverjeniki se zadolže, da se po podjetjih postavi izvedba
letnega plana do 29«, novembra.
2c) Posebna komisija, sestavljena iz tov. Rakar Ive kot predsednice
in članov Svetine Alberta in Puhar Dominika bo Izvršila s pritegnitvijo strokovnjakov pregled podjetij z ozirom na izvrševanje dela po normah ter bo skrbela za takojšnjo uvedbo norm«
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predložile,v sprgje^ zgsgflanjuffestgefiftljgiflgfogft odbpr?,
Tov0 tajnik Kovačlč poroča, da je v zvezi z zadnjo nacionalizacijo pa tudi sicer nujno vskladiti stanje pri mestnih podjetjih
e predpisi splošnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih in
predlaga s tem v zvezi, da Izvršilni odbor predhodno pretrese tozadevne odločb® in jih predloži v naknadno odobritev ljudskemu
dboru na njegovem tretjem zasedanju«
Tovc tajnik je konkretno predlagal ustanovitev 15 novih podjetij«
g E 1 e
Izvršilni odbor je po temeljiti proučitvi sleherne odločbe
vseh njenih točkah sklenil, da predloži ljudskemu odboru v odobritev naslednja nova podjetja in tozadevne odločbe:
1.) mestno podjetje "Ključavničarstvo"
2«) mestno podjetje "Stara žaga" (Izvršilni odbor se je odločil za ta naziv iz razloga, ker gre za strojno podjetje,
ki naj bi v spomin na prvo partizansko industrijo, ki je
bila v Starih žagah nosilo predlagani naziv),
3 m e s t n o podjetje "Elektra",
4 0 ) mestno podjetja "Roleta",
5«) mestno podjetje "Žaga - Škofljica",
6.) mestno podjetje "Oprema",
7°) mestno podjetje "Angora%
8«) mestno podjetje "Totra",
•
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9.) mestno podjetje "Optika",
10e) mestno podjetje "Torbica",
11.) mestno podjetje "Spectrum",
12o) mestno podjetje "Labod",
15oJ podjetje *Mestni industrijski servis*,
14») mestno gostinsko podjetje "Pri Nacetu",
15») mestno odkupno podjetje "Gostinstvo"*
Tov, tajnik Kovačič poroča nadalje, da
glede ustanovitve
ostalih novih podjetij s« ni mogoče sklepati, ker #e niso znana
niti v približni vrednosti oanovvji in obratna sredstva} niti ni
dokončno regeno vprašanje, katera izmed nacionaliziranih podjetij
naj bi dejansko tvorila posamezna nove, podjetja.
Had&lje predlaga, da bi bilo potrebno ukiniti posemezna podjetja in to iz razloga, kar so kot samostojna podjetja nepotrebna
in bi jih kazalo priključiti ket osnovna in obratna sredstva drugim Se obstoječim podjetjem® Pri tem predlaga konkretno ukinitev
podjetij "Alurnil* in ''Kovinsko pedjetje", katerih osnovna in obratna
sredstva naj bi se dodelila razširjenemu podjetju "Uhitas". Enako
predlaga ukinitev trgovskega podjetja "JColoniale*$ ker bo vsa tozadevna dejavnost vključena v že obstoječe podjetje "Prehrano" ter
ukinitev trgovskega podjetja "Agraria*> ker je neznatnega obsega,
pc predmetu poslovanja pa delno enako ^Prehrani"* ki bi tudi prevzela vsa sredstva.
Izvršilni odbor sklene, da se predloži ljudskemu odboru v
odobritev ukinitev podjetij i
1.) "Alumil* in "Kovinsko podjetje",
2.) trgovsko podjetje "Koloni&Ie* in
3«5 trgovsko podjetje "Agrar
Po predlogu tov. tajnika, da bi mestno podjetje "Tehtnica",
ki, j t. aumjšeg« obsega prtnesli is uprave MLO pod upravo RLO Center
in obratno i da bi s® industrijsko in trgovsko podjetje "Tribuna*,
ki je bilo doslej pod upravo RLO Rakovnlk-Vlč in katerega pomen
ln zmogljivost je precejšnja, preneslo pod Upravo mestne kovinske
Industrije, s čemer »oglaša ministrstvo za komunalne zadeve LRS,
je Izvršilni odbor
s k l e n i l ?
Gornji predlog tov. tajnika »e osvoji in predloži ljudskemu
odboru v odobritev*
Uad&lje Izvršilni odbor na predlog tov. tajnika
s k l e n e ,
da predlaga ljudskemu odboru v odobritev preimenovali je nazivov firm naslednjih že obstoječih podjetij i
1.) "Podjetje za vzdrževanje snage - Ljubljana" se preimenuje
v mestno podjetje "Snaga",
2.) "Podjetje za nizke gradnje" v mestno podjetje "Beton",
3«) "Tovarna dežnikov v Ljubljani" v mestno podjetje "Dežnik",
4.) mestno podjetje *Viški mlin" v mestno podjetje "Mlin"
(ker ima vključen tudi obrat na Fužinah),
5«) mestno"gostinsko podjetje "Vesel" v mastno gostinsko
• podjetje "Jadran"s
6.) mestno gostinsko podjetje "Slamič" v mestno gostinsko
podjetje "Slavija".

Tov. podpredsednik in poverjenik za turizem in gostinstvo
m t jene Jgžj> predlaga Izvršilnemu odboru preimenovanje številnih
gostinskih pod jat i j •
predlog tov« predsedaiJmIzvršilni odbor
S k 1 O N 3 J
ljudskemu odbora naj ae na III« zasedanju radi rešitve gornjega
vprašanja predlaga imenovanj« 6 do 8 članaka komisije, ki naj
do prihodnjega zasedanja skupščine stavi konkretne predlog« ssa
nove nazive mestnih gostinskih podjetij«
tov.- tainik opozori Izvršilni odbor, da bi bilo v amlalu
ptestojeiiih predpisov potrebno predložiti ljudskemu odboru v
laaknadno odobritev naslednja odločba, ki jih j© sicer brez pravne
Oanove toda radi neodložljivostl nalog apiaj«£L Izvršilni odbor?
lo) ustanovitev mestnega podjetja "Heklamservle",
2.) prenos uprave tovarne pletenin "Lana*" ia RLO Center
pod upravo Mestnega, ljudskega odbora.
3») prano« uprav« pofliatja Srnan & Arhar is uprave KLO
Št.Vid pod upravo Mestnega ljudskega odbora«
Glsde pranoaa ad %) in 5 ) J« bilo soglasno tudi ministrstvo
za, komunalne Zadeve LRS.
S k i s ps

LjadaScearu olboru ta predloia v naknadno odobri .ev predlagane
Iftiočb®*
Hadalje poroča tov, tajsvLjs, da daje Meseni ljudski odbor
iz svoj ga proraSuna dotacija in pomoč družbenim organizacijam,
predvsem Mestnemu odboru Osvobodilne front©, Id. ima ob isvajanju
velikih hk.ilj j^roime stroške, Sar je nepotrebno, da bi ti Rtro~- ..
iki OT iramanlli prers^uh WGt bi bila najboljša rešitevv da se
o.V.& Ifeatn;."u-j, odboru pg v [ a s a f e u p v.'.a kinopod.leiaa
It % r m r v s dohočkT teh Vincpodjetij kril svoje: stroška.
Sklep?
Ljudskemu odbora se predloži v odobritev predlog .Izvršiln^b*. odborat po katerem Mestni ljudski odbor prepusti v,<?& svoja
k i n o p o d j e t v brezplačen zakup Mastnem•% odboru Osvobodilne fronte,
$ri čemer sa IsvrSilr.i odbor pooblašča« da sklana toz&Scvno zakupno pogodbo.
Tov, tftjrjik poroča nadalje, da je v siiislu 14ž Slana temeljmin- ssakou* o prekrških nujno prllsajditl
pravnfewpr«duiii>6 MLO.
U,
pruAriks .In določajo apr&vna k ftglooilom o i %.
i. a m iptk-aaii, d a s o b i l i na območju m© it* Ljubljana
[tozadevni predpisi lssdani izključno od lavršllnaga odbora« ki
zato ni pristojen in da ao velad tega val ti predpisi protizakonitit S tem v zvezi »prejrna Izvršilni odbor nesladnj 1
a h 1 a ps
Vsi predpisi? a katarimi ©o pradplsane ka.imi ra kršitve
in katere je doale.i iadal tukajšnji Izvršilni odbor? ae r*sr/a~
liavijftlo. lfeatnemu ljudskemu odboru se predloža
njagovem
1X1. radnam aaaadaiij^ v odobritav nc»vl odloki, ki bedo uredili
,5<* aktualno vsebino k a ve 1 j a vi j enih prt&pleov. In aieart

odlok o obveznem vodenju, seznamov hišnih, stanovalcev9
odlok o zaščiti parkov, javnih nasadov in pokopališč9
odlok o splošnem redu v mestu Ljubljani,
odlok o omejitvi razpolaganja z blagom in inventarjem v trgovskih in drugih obratih,?
5c) odlok o vzdrževanju čistoče in varstvu higiene v
območju, mesta Ljubljane*
,, ;
60) odlok o cestnem redu na območju mesta Ljubljane o
Dodatna k gornjim odlokom sklene Izvršilni odbor, da zaradi
nujne izboljšave ssmianjega lica mesta predloži ljudskemu odboru
v odobritev tudi novi odlok o odstranitvi neodgovarjajočlb firm
in rasnih napisov po zidovih,.
4*) Bazprava -o dnevnem redu za zasedanje.
ljudskega .odboTA«
Izvršilni odbor osvoji dnevni red III* rednega zas®da^.ja
Mestnega ljudskega odbora, ki bo 21*avgusta t J . ob 3 <• uri In
sicer s
I.) Poročilo Izvršilnega odbora o delu*
2 u ) Poročilo predsednika Okrajnega sodiščar
3o) Razrešitev in volitev sodnikov in sodnikov priaeduikov
Okraju* g«t s o. J.š ča*
Ustanovitev podjetij o
5o} Sprejem odlokov«
jKer je dnevni red izčrpan? zaključi tov«; predsednik
sejo ob 14 o 30 uri o
Smrt fašizsi
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