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57. skupne seje mestnega zbora MLOL

I

z dne 4, 3. 1955

ljudski odbor
»ga mesta
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Ljubljana9 dne U « marca 1955.
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sisapas sej« mostnega zbora in zbora proizvajalcev .MLO glavnega mesta
B p « , dna 4, marca 1955«

Igkltpt Sprejeto je porodilo verlfikacijake komisije mestnega zbora
o izvolitvi odbornikov prof. Staneta Miheli&a in Miroslava
Ceraivca v 2• oz« 6« volilni enoti mastnega zbors«

iffl^ffting ^ r o ^ t e iM-alite i i s ^ ^ sircca*
Sklep« Sprejeto je poročilo verofokacijske komisije »bora proizva«
jalcev o izvolitvi fiaa Jožeta Jagra V 51. volilni enoti v
zbor proizvajalcev«

Iffltf^gfrffl

Vnv?

prgizmMm«

oklepi Sprejeto je porodilo Sveta sa komunalne in gradbene zadeve
J£LO o >>lii i')rifc delit v letu 1954«
S sprejetjem poročila so bili sprejeti naslednji sklepi ožiro«
ma predlogii
a) Komisija, ki je bila imenovana za pregled dela v Plinarni
naj poda na eni prihodnjih soj MLO poročilo. Svet za gradbe
ne in komunalna zadeve pa naj prouči uporabo zemeljskih
plinov in lokacijo plinarna«
b) Svet aa gradbene in komunalne zadeve naj z vso zmogljivost*
jo pristopi k delu za centralni načrt komunalne izgradnja
kanalizacije in vodovoda«
c) Podjetju EGZ je treba dati podporo in preskrbeti denarna
sredstva za izvedbo nujnega programa«

MalllrVft m fiareflftgaffi

Sklepi Sprejet je bil odlok o spremembi odloka o dopolnilnih plačah
in položajnih dodatkih uslužbencev Revizijsko tehničnega zavo*
da v Ljubljani, kot je bil predlagan«

Sklepi Sprejeti sta bili odločbi i
a) o ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani,
b) o prehodu Mestne hranilnice ljubljanske kot Komunalne
banke na poslovanje hranilnice«
«8>e po predlogu«

gospodarstva* MLO.

t sprejeta je bila odločba o delnem umika akte e razlastitvi
" Y v k.o. Dobrova sa potrebe bivšega fiLO IV. Rakov«

1

pravni odsek tainižtva
Alep»

^

sprejet je bil aklep, da ae imenuje komisija sa obravnavanje
in potrjevanje tarifnih pravilnikov gospodarskih orgaadzacij
na območju MLO Ljubljana. • komisijo so bili imenovani
odborniki t Bor;onir Dragar, Miroslav Cernivec, Franc Pipan,
Franc Kavelar, Tone liartinžek, Jane« Barlič In Franc Bvabf
sa tajnika komisij« ae imenuje Zdenka Podrekar.

gkltpi Sprejet je sklep, da se imenujejo v upravni odbor Komunalna
banka v Ljubljani! Franc Bebec sa predsednika, Ivan Bnunan
sa podpredsednika in sa Slana» Lojze Bukovec, Leopold Potočni!
Rudolf Klarič, Franc Posaršek, Milan Ster in Loja&a Steiner.
1
Istočasno aa razrešita Ivan Bruman in Rudolf Klarič kot Slana
1
upravnega odbora Narodno banka Sol.
i sprejet ja aklep. da se imenujejo v nadzorni odbor Komunalna
banka v Ljubljani« Janko Dekleva sa predsednika, za Slana
Franc Svab ter Franjo Vetrih.
Sklep t Sprejet je sklep, da se imenuj« Uiko Kavčič sa direktorja
komunalne banke v Ljubljani.
Sklepi Sprejet je aklep, da se na lastno prošnjo rasreši Alojs
Babnik kot direktor Mizarske delavnice "Krim", Linhartova
^ m
ul. 49/a*
t Sprejet je aklep, da se na lastno prošnjo razreši Srečko
Seljak kot poslovodja trgovine "Golovec* Dolenjska cesta

58.
i Sprejet je sklep, da ae imenuje Franc Vertačnik sa upravnika
Produktivna zadruge "Parke tar*.
t Sprejet je sklep, da se imenuje Karel Pečenko sa poslovodjo
trgovine "Konus".

Sklepi Sprejet je sklep, da se Imenuje i&jko Bernardi sa poslovodjo
r
Obrtne delavnice "Fo*o - kamera".
Bklept Sprejet je sklep, da se imenuje Jože Lekše sa upravnika
ljarake zadruge,Žaloška cesta lo.
Odsek za p e t t T " ^ f T

1

^«^
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57. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev MLO
glavnega mesta Ljubljane,dne 4, marca 1955*

Sejo je vodil dr.Marijan Dermastia,predsednik MLO.
Zapisnik seje je vodil Silvo Šivic, tajnik MLO.
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena odbornika
ic Pozar&ek in Jože Humar.
Seja je bila sklepčna,ker je bilo od 69 odbornikov
mestnega zbora prisotnih 49» od 59 odbornikov zbora proizvajalcev pa 44,
Na seji so bili navzoSi tudi republiški poslanci Janez Tipotnik1Angela Ocepek in Ivan Curk.
Zapisnik 56« skupne je bil soglasno sprejet.
i
Predsednik je predlagal naslednji
d n e v n i

redi

1. Poročilo verifikac i j ek ih komisij obeli zborov.
2. PoroSilo Sveta MLO za gradbene in komunalne zadeve o delu
v letu 1954.
3. Sprememba odloka o dopolnilnih plaSah in položajnih dodatkih m
uslužbencev Revizijsko tehničnega zavoda v Ljubljani.
4. Ustanovitev Komunalne banke v Ljubljani.
5. Razprava in sklepanje o delnem umiku akta o razlastitvi za
potrebe bivšega KLO I?.
6. Personalne zadeve.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

H

POROČILO VERIFIKACIJSKIH KOMISIJ OBEH ZBOROV

a/ Odbornik Jože Hribar 3© poročal v imenu verifikacij sko komisije mestnega zbora,da Je komisija na podlagi potrdil
in zapisnika mestne volilna komisije ugotovila pravilnost izvolitve novih odbornikov prof •Miheliča Staneta«Ljubljana)Miklošičeva c.lo in Črnivca Miroslava,Ljubijana,Ambrožev trg lo v 2.
In 6« volilni enoti mestnega zbpra.
*

b/ Odbornik Franc Žagar je poročal v imenu verifikacij ske komisije zbora proizvajaloevtda je komisija ugotovila na
odlagi potrdil in zapisnika mestne volilne komisije pravilnost
»volitve odbornika Jožeta J agra, Lj ub 1j ana, Bizovik 69 v 51 »"volilni enoti zbora proizvajalcev«
Poročili sta bili soglasno sprejeti.
Nato je predsednik MLO zaprisegel novoizvoljene odbornike* Črnivca Miroslava,Staneta Miheliča, Ivana Deua in Jožeta
Jagra (poročilo o izvolitvi odbornika zbora proizvajalcev Ivana
Deua je podala verifikacijska komisija na $1.skupni seji.)
II.

POROČILO SVETA MLO ZA GRADBENE IN KOMUNALNE
ZADEVE 0 DELU V LISTU 1954.
Poročilo je podal odbornik Ostoj Turna - predsednik
Sveta MLO za gradbene in komunalne zadeve (poročilo je bilo
objavljeno v "Glasniku" št.14,15 in 16).
Odbornik Franc Sitar je v razpravi predlagal,da
Svet za gradbene in komunalne zadeve prouči probleme Ljubljanske
plinarne in s tem v zvezi uporabo zemeljskih plinov ter lokacijo
plinarne*
Odbornik Franc Drobež pa je v razpravi govoril o
problemih Električne cestne železnice in je dejal,da bo možnost realizacije programa dana s sprejetjem družbenega plana
MLO za leto 1955.
e

O poročilu sta še razpravljala odbornika ing*Ivo
»rnencič in Albin Baznik.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

III.
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O SPREMEMBI ODLOKA O DOPOLNILNIH PIAČAH IN POLOŽAJNIH DODANIH USLUŽ BENCEV
REVIZIJSKO - TEHNIČNEGA ZAVODA MLO V U U B U A N I .
Odbornik Božo Mravlje - Slan komisije za proračun je
jal,da se spremeni odlok o dopolnilnih plačeh in položajaih dodatkih uslužbencev Revizijsko tehničnega zavoda v Ljubljanski je bil sprejet na 32. skupni seji MLO dne 14.maja 1954»
l.Člen spremenjenega odloka se v bodoče glasif
'od

1
2
3
1

do

direktor zavoda (višja strok.izobrazba
3»ooo.- 5«ooo.~
revizorja (višja strok.izobrazba)
2.000.~ 5.000.revizorji (srednja strok.izobrazba)
2.000.- 4.000.knjigovodja - inštruktor (sred. strok, iz olj) l.ooo.- 2.000.Spreaeaba naj velja od 1.januarja 1955 dalje.
Predlog je bil soglasno sprejet.

IV.
K:

'«
USTANOVITEV

?

KOMUNALNE BANKE V LJUBLJANI.

Odbornik ing.Ivo KlemeneiS»predsednik Sveta MLO za
gospodarstvo je po obrazložitvi predlagal,da se sprejmeta odločbi:
a/ Odločba o ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani,
lošičeva c.lo.
Komunalna banka opravlja naslednje poslet

1* zbira prosta denarna sredstva,
2* dovoljuje kredite do višine zbranih denarnih sredstev,
opravlja po pooblastilu,ki ga dobi od Narodne banke
določene posle v zvezi s plačilnim prometom s tujino,
4. opravlja plačilni promet v državi za svoje komitente,
5. opravlja blagajniško
v zvezi z izvrševanjem
računov lokalnih enot, po odločbi Zveznega izvršsfrga Sveta pa
vodi tudi knjigovodstvo o izvrševanju proračunov teh enotj
opravlja tudi določene posle po proračunih federacije,ljudske
republike in avtonomne enote,
6. opravlja službo v zvezi e posojili lokalnih enot,
federacije,ljudske republike in avtonomne enote,
7* opravlja posle,katere ji v zvezi z javno službo
poveri Narodna banka iz svojega delovnega področja,
8« opravlja druge posle,ki se jI naložijo z zveznimi
ali republiSkiml predpisi oziroma odloki ljudskega odbora ustanovitelja*
Poleg teh poslov lahko opravlja Komunalna banka na
podlagi pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom FLRJ in z Jugoslovansko loterijo določene posle tudi zanje.
b/ Odločbo o prehodu Mestne hranilnice ljubljenke
kot Komunalne banke na poslovanje hranilnice.
Mestna hranilnica ljubljanska opravlja v bodoče
i-c le
poslet
1« Organizira ljudsko denarno varčevanje,
2* zbira prosta denarna sredstva,
3* dovoljuje do višine zbranih denarnih sredstev
kredite po veljavnih predpisih«
Poleg teh poslov opravlja Mestna hranilnica ljubljanska na podlagi pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom FLRJ,
Jugoslovansko loterijo,Narodno banko in Komunalno banko določene
posle tudi zanje*
Obe odločitvi sta bili soglasno sprejeti*

RAZPRAVA IN SKLEPANJE O DEIITSM UMIKU AKTA O
RAZLASTITVI ZA POTREBE BIVŠEGA RLO IV.
Odbornik Janko Dekleva,predsednik komisije za predpise In organizacijska vprašanja je predlagal,da se sprejme odloSba o delnem umiku akta o razlastitvi MLO glavnega mesta Ljubljane z dne 3»12.194-8 in to za parcele v k,o. Dobrava,bivša
last Janka Šviglja Ljubljana,Kožarje št«9o»sedaj last Splošnega
ljudskega prdaoženja v upravi "Uprave nepremičnin MLO" v Ljubljani »Delni umik razlastitve se predlaga na predlog Republiške komisije za vprašanja razlastitve pri Državnem sekretariatu za
občo upravo in proračun LES •ker se razlaščene nepremičnine niso uporabile oz« se ne uporabljajo za svrhefza katere so bile
razlaščene*
0 predlogu so razpravljali odborniki i Ostoj Turna,
dr*Jože Pretnar in Janko Dekleva«
Predlog je bil sprejet z veČino glasov«

TO«

P3HSCEALNE ZADEVE«
Odbornik Lojze Vršnik je predlagal v imenu komisije
za izvolitve in imenovanja«
a/ da se imenujejo v Komisijo za obravnavanje in
potrjevanje tarifnih pravilnikov gospodarskih organizacij za *
področje MLO Ljubljana odborniki$ Bogomir Dragar kot predsednik,
Miroslav < W v e c , I * a n c Pipan,Franc Kavelar.Ione Martini*,
Janez BarliS in Franc Švab kot Člani* za tajnika komisije se
imenuje Zdenka Podrekar,uslužbenka ML©*
b/ da se imenujejo v upravni odbor Komunalne banke v
Ljubljani s Franc Hebec - za predsednika,Ivan Brumen-za podpredsednika in za Člane t Lojze Bukovec, Leopold Potočnik,Rudolf Klarič,Franc Pozaršek,Milan Šter ter Lojzka Steiner«

Odbornik Rudolf Klarič in Ivan Brumen naj se istočasno
razrešita kot člana upravnega odbora Rarodne banke - podružnica
6ol,

c/ da se imenujejo, v nadzorni odbor Komunalne bank® v
Ljubljani t Janko Dekleva 9 za predsednika, Franc Švab in
Pranj o Vetrih pa za Člane,
8/ da se imenuje Hiko Kavčič za direktorja Komunalne
banke v Ljubljani,
d/ da se na lastno prošnjo razreši Alojz Babnik kot
upravnik mizarske delavnice "Krim", Linhartova ul«49/a,
e/ da se na lastno prošnjo razreši Srečko Selj ak,kot
poslovodja trgovine "Golovec",Dolenjska c«58»
f/ da se imenuje Franc VertaČnik za upravnika Produktivne zadruge "Parketar" Ljubljana,
g/ da se imenuje Kari Pečenko za poslovodjo trgovine
"Konus" Ljubljana,
h/ da se imenuje Rajko Bernardi za poslovodjo obrtne
delavnice "Foto-Jeamera",!£rubar jeva c»25§
i/ da se imenuje Jože Lekše za upravnika čevljarske
obrtne zadruge Zaloška c.lo.
Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti*
Dnevni red je bil izčrpan in predsednik je zaključil
sejo,
P r e d s e d n i k

Vodja zapisnikat

t
*

Silvo Šivi c, l,r.

Dr*Marijan Dermastia, l«r*

Overitelja zapisnikai
Jože Kumar , l»r*
Franc Pozaršek, l.r.

>

*
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57„ skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, ki se je vršila dne
4-. marca 1955 od 16.3o do 19.oo ure v sejni dvorani Magistrata
v Ljubljani. Predsednik Mestnega ljudskega odbora tov. dr.
Marijan D e r m a s t i a
začne sejo, ki je bila sklicana na
podlagi 89. člena Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih
občin.
Zapisnik seje vodi tov. Silvo Š i v i c , tajnik
MLO.
Predsednik predlaga, da se za overitelja zapisnika
izvolita ljudska odbornika: P o z a r š e k
Franc in H u m"a r
Jože.
Predlog je bil s o g l a s n o
sprejet.
Seja je sklepčna, ker je od 69 odbornikov mestnega
zbora prisotnih 49 in od 59 odbornikov zbora proizvajalcev
Navzoči pri seji so bili tudi republiški poslanci:
V i p o t n i k

Janez,

0 e e p e k

Angela in C u r k

Ivan.

Izostanek so opravičili odborniki: Bajuk - Sagadin
Stana, Borštnik Franc, Dular dr, Marijan, Klanjšek Ada, Kumše
prane, Marentič ing. Vera, Ne.bec Franc, Novak Franc, Trtnik
Tone, Vidmar Ciril, Vrhove Stane, Brulc Štefan, Čotar ing.
Rado, Jelene ing. Danilo, Kimovec Janez, Matelič Lojze, Mikanec
Mato, Polajnar Tone, Sintič Božo, Vidmar Ivan.
Izostanka niso opravičili: Avšič Jaka, Keber Jože,
p?ajger Olga, Mazovec Lado, Modic dr. Heli, Suhadolc Anton,
Cepina ing. Marijan, Urbančič Marijan, Vrhunc Viljem, Alič
p^anc, Delač Ivan, Kregar ing. Vinkio, Strojinc Franc, Tomec
Metka, Vlachy Adi.

Zapisnik 56. seje mestnega zbora in zbora pro=
izvajalcev prečita tov. Silvo Š i v i c , tajnik MLO.
Zapisnik je bil s o g l a s n o

sprejete.

Nato predlaga predsednik naslednji
d n e v n i
r e d :
X. Poročilo verifikaci j ske komisije obeh. zborov „
2. Poročilo Sveta za gradbene in komunalne zadeve o delu v
letu 1954.
Sprememba odloka o dopolnilnih plačah in položajnih dodatkih
; uslužbencev Sevizijsko tehničnega zavoda v Ljubljani«
Ustanovitev komunalne banke v Ljubljani.
5„ Razprava in sklepanje o delni umaknitvi akta o razlastitvi
za potrebe bivšega RLO IV.
6o Personalne zadeve.
Predsednik da predlagani dnevni red, ker ni bilo
nobenih pripomb na glasovanje.
S o g l a s n o

sprejeto.

Ad I./ POROČILO VERffiFIKACIJSKE KOMISIJE OBEH ZBOROV.

a) Poročilo verifikacijske komisije o izvolitvi novih
odbornikov v 2. in 6. volilni enoti mestnega zbora poda tov.
Jože H r i b a r , kakor sledi:
Na osnovi 8o„ člena Zakona o ljudskih odborih
mest in mestnih občin (Uradni list LRS št. 19-9o/52) je verifi=
kacijska komisija pregledala potrdili o izvolitvi dveh novih
ljudskih odbornikov in to v 2. volilni enoti M i h e l i č a
Staneta, Ljubljana, Miklošičeva cesta št. lo„ in v 6. volilni
enoti Č r n i v c a
Miroslava, Ljubljana, Ambrožev trg št. lo.
preiskusila pravilnost njunih izvolitev.
Iz zapisnika Mestne volilne komisije v Ljubljani
B & što 25/55 z dne 3o. I. 1955 je namreč razvidno, da sta bila
r 2. volilni enoti, v kateri je bilo treba izvoliti enega odbor=
r^-ka predlagana dva kandidata in sicer:

a),Boštjančič

Dolfka, ki je dobila
t) Mihelič Stane, ki je &obil .

223 glasov in
619 glasov.

V tej volilni enoti je glasovalo 864 volivcev.
Za odbornika je bil torej izvoljen M i h e 1 i č
Stane, profesor v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. lo.
V 6. volilni enoti sta bila tudi predlagana dva
kandidata in sicer:
a) Črnivec Miroslav, ki je dobil

505 glasov in

b( Neuman Jože, ki je dobil
264 glasov.
V tej volilni enoti je glasovalo 786 volivcev.
f
Z
a
odbornika je bil torej izvoljen Č r n i v e c
iroslav, geodet v Ljubljani, Ambrožev trg št. lo.

b) Poročilo verifikacijske komisije o izvolitvi
novega odbornika v 51« volilni enoti zbora proizvajalcev
poda tov. Ž a g a r
Prane, kakor sledi:
Verifikacijska komisija zbora proizvajalcev, je
ugotovila v zvezi s poročilom in ugotovila, da se je razpis
volitev izvedel pravilno, pregledala je volilne spise, ki jih
-je prejela od osmih volilnih odborov in ugotovila:
V volilni enoti št. 51, ki voli enega odbornika
so bili predlagani trije kandidati in sicer:
1. Jager Ivana Jože, Litostroj, Ljubljana, Bizovik
2. Levičar Vincenca Stane, Litostroj, Ljubljana, Litostrojski
blrnki 12.,
3. Turšič Miha Miha, Litostroj, Ljubljana, Vodnikova cesta 199/19.
Na vseh voliščih te volilne enote je bilo oddanih
za kandidata:
1. Jager Jože, ki je dobil
1 8 O66 glasov,
2. Levičar Stane, ki je dobil 425 glasov,
3. Turšič Miha, ki je dobil

355

glasov.

Neveljavnih glasovnic na vseh voliščih te volilne
enote je bilo 125.
V tej volilni enoti je glasovalo 1971 volivcev.
Volivcev vpisanih v volilne spiske 22o3.
IE
Mandat se dodeli J a g e r
Ivana Jožetu, Litostroj,
pdubljana, Bizovik 69.
Predsednik da poročilo obeh verifikacijskih komisij

I

1

^ T P U M L

gradbepjsKlln

Letno poročilo o delu Sveta za
gradbene in komunalne zadeve MLO

Svet za gradoene in komunalne zadeve MLO je atopil v 1.1954
v sledeči sestavi:

pre&sedniksing.irh.Teplna 'Marjan, ljudski odbornik-mestni zbor
tajnik;
tov. Jelene Aleš, uslužbenec MLO
Slani:*
ing. Lap a j ne Sonja, ljudski odbornik, mestni zbor
tng.Mlhevc Ido, dr2avljan.prof.TVS
ing.Turnšek Viktor, državljan, direktor Zavod« za preiskavo materiala
ing.DobovlSek' A..državljan, direktor ŽTP
ing.Cotaf2_Bado, ljudski odbornik-zbor proizvajalcev
ing.SvetineZBeno, ljudski odbornlk-zbor proizvajalcev
ing. Kobe^Boris, državljan,prof.TVS
tov.ŠtolfalRafael, ljudski odbornlk-zbor proizvajalce*
tov.pela5/ Ivan, ljudski odbornik-abor proizvajalcev
tov.SuŠteršiS'. Tine, državljan
K a seji Mestnega ljudskega odbora dne 23.7.1954 je bil postavljen
Svet v sledeči sestavi:
Predsednik:tov.Turna/Ostoj, ljudski odbornik-mestni zbor
tejnik:
ing. Prežel j/Msrjtn, uslužbenec MLO
81»ni:
ing.arh.Eobe^Boris, državljan, prof.TVŠ
ing.Svetlna?Beno, državljan, uslužbenec MVŠ
ing.Cotar/Sa;3o, ljudski odbornlk-zbor proizvajalcev
ing.Rupnik^Zdenko, državljan, uslužbenec L*LB8
ing.Iregsr Vlnko^ijudski odbornik, zbor proizvajalcev
tov.Koblar X.,državljan, uslužbenec? gospod.sodišča
tov.Dragar)Bogomir, ljudski odbornik, zbor proizvajalcev
tov.Miirtinsek?Tone, ljudski odbornik, mestni zbor
tov.|ubiclMiran, državljan, sekretar Badio Ljubljana
tov.6umi]Kače, državljan, uslužbenec sestnega muzeje

Svet za gradbene in komunalne zadeve je do 1.avgusta 1954 reševal vsi

vprašanja s področja komunalnih zadev, gradbene inšpekcije in gradber

pravnih zadev, regulacije mesta, geodetsko katasterske zadeve in prQ«
... .

-

-

,

«*-

HamatikD stanovanjske g® fonda. -EM^-sm^iru^
* Ozirom na vedno večji obseg dela, posebno s področja stanovanjske
Problematike pa s® je po sklepu Mestnega ljudskega odbora

z dne

1954^ formiral poseben svat za stanovanjske politiko,.

I

M

(p

, je prežel s l.THEfr.1954 val"delo aa stanovanjski problematiki,

Li^Sasno je 'bila pri MLO formirana komisija za urbanizem mesta Ljubit.
jjac®
as2rt

z

aalogo, da pakrene vse, da se izdela generalni regulacijski

Ljubljane, Pri S^etu za gradbene in komunalne zadeve oz. njego-

v a Tajništvu pa ostane urad z® izvajanje regulacije. S 1.XX. 1954
je bil® izločana iz kompetence Sveta za gradbene in komunalne zadeve

ge katasterska uprava, ki je prešla v koapetenoo Sveta za gospodarstvi
gvet za gradbene in komunalne zadeve je imel 24 sej ter je pripraiil
e

svojim kadrom vse osnovne odloke, ki se tičejo družbenega upravlja«

ja zgradb in odlok o financiranju kreditnega ^onfe^zl stanovanjsko
| izgradnjo ter j a nudil novo nastalemu svetu za stanovanjsko politika
VBO možno pomoč.

^Je^ft.

/Dalje je obravnaval Svetff&odeffeprobleme: reorganizacijo gospodarskih ustanov s samostojnim finansiranjem v fin.sam.zavode, investicijski plan z® leto 1954 ter njegov rebalans, predlog predpisov o
plačah delavcev in uslužbencev t fin. sam. zavodih, problematiko
Mestne plinarne in Mestne kanalizacije, delo komisije o šel.vozlu,
o reorganizaciji osebnega lokalnega prometa, program/ izgradnje Z o«
ološkega vrta, predlog o razdelitvi Sveta za gradbene in komunalne
zadeve na Svet za gradbene in komunalne zadeve, Svet za stan. politiko in Komisije za urbanizem v Ljubljani, o uporabi vodnega sklanja,
o predlogih zborov volilcev v zvezi z rebalansom plena, o programu
izgradnje komunalnih naprav v 1.1955, o zaščitenem pasu Mestnega
.vodovoda, o tarifah pogrebnega zavoda, poleg tega pa še celo vrsto
jtekočih nadev.
prisotnosti članov Sveta na sejah moremo ugotoviti, da kažejo
•lani veliko zanimanje z« komunalne in gradbena vprašanja mesta,
P® ne morijo radi preobremenitve na svojem delovnem mestu ali sploh T
^ulbenem življenju posvetiti ono pozornost problemom gradbene in f
komunalne dejavnosti, kakor je potrebna z ozirom na pomen, ki gs^dbe
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\

javnosti 4 e t v s a k d a n j e m življeipju mesta.

IfOt za gradbene in komunalne zadeve je v toku svojega dela ugotovi
p, j® za konkretno reševanje določenih vprašanj zelo uspešno delo
preko komisij, ki so sestavljen iz strokovnjakov in državljanov,
Ki so zanimajo za določeno področje komunalne delavnosti n.pr. olebni lokalni promet, kanalizacij® itd,
pri Svetu za gradbene in komunalne zadeve delajo sledeče komisije:
Upravj* komisije,ki ao formirane na podlagi tozadevnih
^nedh pri Svetu za gradbene in komunalne zadeve

;

1. Komisija za revizijo investicijskih programov in glavnih projektov, ki jo vodi ing. arh.5ernive"o^Josip.
2. Komisije za določanje zemljišč v gradbene namene, ki- jo vodi
I

ing. JelenciBitnilo.
h/strokovne komisije:

1. Komisija za rešitev žel. vozla v Ljubljani, ki jo vodi tov.ing.
H

srh. Teplna^Marjan.

2. Komisija za Izdelavo gen. plena kanalizacije, ki jo vodi tov.
•

ing. Doln i č a a^Fr an ce.

3. Komisija za cestno mrezV, ki jo vodi tov. ing.Čota^lado .

4. Komisija za študij ogrevanje mesta, ki jo vodi tov. ing. lavrenI

Čič^Bošo.

5. Komisija za ureditev centralnega pokopališča, ki jo vodi tov.
B

OorJanT^oSko.

6. Komisija za ureditev stare Ljubljane, ki jo vodi univ.prof.tov.
ing.arh.lobe^Boris.

7. Komisija za imenovanje ulic in numeraeijo mesta, ki jo vodi tov.
Dragar^Bogomir.
8. Komisija za oskrbo mesta z električno energijo, ki jo vodi tov,
ing. Hupnik^Zdenko.

9. Komisija za rekunstrakoijo osebneg^lokslnegs prometa, ki jo vodi

J

tO

L^
Lisij* PO<i 15. a A

in 2 se redno tedensko sestajat® in rešujeta te-

j05e naloge s področja revizije 1 mrest, programov in glavnih projektov
L

s

področja določanja lokacij novogradenj. Slednja komisija za l o -

mijo novogradenj je mnogokrat v veliki zadregi glede lociranj®

Ljektov, kar ni izdelan regulacijski načrt Ljubljene, Prepričani smo,
bo novo formirana komisija za urbanizem mesta Ljubljane v dogledcetn

Času izdelala generalni plan regulacije s čimer bo omogočeno pospe

geco delo na izdelavi generalnih planov komunalnih, naprav, ki ao z nji
tesno povezane.
v

Od ustanovitve komisije za določanje uporabe zemljišč v gradbene na-

flane se je znatno pospešilo In kvalitetno dvignilo vse delo v zvezi z
obravnavanjem in odobravanjem lokacij objektov In to radi koncentrirat
ja obdelave vseh primerov v tej komisiji in ter zaradi večje strokovne
in stvarne poglobitve v analitičnem obravnavanju posameznih primerov.
Vendar se pa čutijo še močne ovire v poslovanju komisije, ki nastajajfi zaradi pomanjkanja urbanističnih programskih in ostalih osnovnih

elementov za ureditev mestnega področja, ki pa so zs odločanje v konte
kratnih primerih neogibno potrebni. Pogrešajo se zlasti: ureditveni
coflting /razdelitev zemeljskih površin na predele za urbanistične

zazidalne, prometna in druge potrebe/rešitev vprašanj« železniškega
vozle, cestne prometne mreže, rešitev problema razmestitve novih
zlasti večjih javnih zgradb /upravnih, k u l t u r n o - p r o s t v e t n l h ,

umetniš-

kih in zgodovinskih, zdravstvenih in soolalno-skrbavetnlh tujsko-pro-

lakih i t d . / .
pomanjkanje teh važnih instrumentov močno zavira delo komisije, odaoano povzroča v poslovanju negotovost in deloma tudi neodločnost.

p o l o g o v .ftd.l.QkQv.J.:LOiale.de uporabe zemljišč za gradbene^

I
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• .optr-aa,®, ;,v, •, stsislu. Uredbe o uporabi ze
ljišč ZB gradbene namene je doslej uspel« le T enam primeru In si«
GQt

za zaščitni pas mestnih vodovodnih naprav.

^Vrsta dragih predlogov ZB take odloke, ki bodo ae morali biti izdani n.pr. za določitev zemljišč za posebne potrebe kmetijstva,
industrije, stanovanja, javne parke in zelenice, za Železnico,
javne zgradbe itd. pa doslej ae ni mogla biti pripravljena niti

ga ne obdelane, ker manjkajo za to potrebne urbanistične ureditve <
ne osnove, Sijih priprava, odnosnc prfskrbt je pa izven delokroga
in pristojnosti navedene komisije, ki pa s svoje strani opozarja
Komisijo za urbanizem pri MLO na te pomanjkljivosti.
S tem v zvezi se tudi ugotavlja, da na mnogih predelih mesta sili
zazidava terena tudi na področja, na katerih ni nikeke javne kanalizacij eke mreŠe. Zato se na takih terenih po sili razmer pojava
Ijfijo greznice in tudi legalno ali ilegalno zgrajene ponikovalnioe
za fekalije, ki danes dejansko Se ogrožajo obstoječe komunalne'
vodo - praskrbne neprave, kot na primer v Šentvidu, kjer so že
ugotovljene infiltracije fekalij ter mikrob v vodnjake za pitno vo
do. Tudi zasebni vodnjaki na teh področjih, ki SOK deloma Se v u• porabi zaradi nezadostne mestne mreže, JDo zaradi takih ponikovalui
Se ogroženi, Iz tega stanja izvira neposredna nevarnost okužbe vode s škodljivimi bakterijami in s tem nevarnost razširjanja epi it-

i mi j. Te pojav nujno terja omejitve v zazidivl teraatoakih ploskev
i

•sanitarno še dopustne predele« čemur ae mora.nujno•in brez od-

i loga, podj.fe&UJSalgiBft^

, za noji^ gre d-

beneftb.jekte«S tem v zvezi je vprašanje Čimprejšnje napravenin
"K
uveljavljanja urbanističnega oo$lnga z& postopno zezidevo mestnega
I področji.
7
ladalje se opaže, da je v zvezi e vparaattaijem odobravanji proglasit
ve zemljišč z® stavblšČa in za določanje ožjih Ifckaoij objektov
tudi vprašanje podrobniBih tehničnih in ostalih predpisov in

IP
mm

Q

mm

gj.X glede pogojev in zahtev z& odobravanje konkretnih zemljišč
»joridbišča v pogleda lege, velikosti, terenske in talne konfigajjfl '
H ^ j e ter sestave tal, lege talne vode, odnosov zemljišč« in bo. xih objektov na njih do sosednih gradbišč in objektov /odmik, r a zio '
I pij® Itd./ glede izvedb© komunalnih naprev in napeljav v zvezi z
Igfidbiači it d. Teki predpisi, odnosno določila, bi znatno olajšali
in izpopolnjevali oblastvene ukrepe v zvezi z odobravanjem lokacij,
j Q gemer bi vse tozadevne odločbe postale kompleksnejše ter bi v
f gnioTOljivi meri hkrati ščitile raznolike splošne ljudske koristi

l/aealtarne, požarno-varnostne, prometne, urb ani e tično-este tske, itd./
l£i.ydroč,1u komifcije za revizijo -inv. programov iac 83% glavnih projektovse pojavlja-:sledeča problematika:
^Investicijski programi so bili doslej še obravnavani v delokrogu revizijeke komisije pri Svetu za gradbene in komunalne nadeve v pričakovanja, da bo te posle čimprej prevzela posebne Komisij® za revizijo investicijskih programov v delokroga pristojnega pc Sveta za
gospodarstvo, kamor spadajo po svoji vsebini in namembi ter predpilih.

jBevizija predloženih tehničnih dokumentacij, t.j. idejnih in glavnih
prolaktov gradbenih objektov je v teka preteklega leta pokazala,
4e se je kvaliteti elaboratov znatno izboljšala, vendar se je moglo
ugotoviti,da precej elaborate še vedno ni bilo izdelanih brez pomanj-

niso bili dodelani in tudi niso ustrezali veljavnim posebnim sanitarnim, delavako-aaščitnim, požarnovarnostnim in drugim predpisom.
Taki nedostatki izhajajo iz nepopolnih ali nepravilno postavljenih
gradbenih programov, ki dostikrat niso kompleksno zajeli problematike
glavnega projekta /n.pr. pri cestah niso bile v dovoljni meri soupo-

•tevane potrebe glede drugih naprav in napeljav, zlasti kanalizacije,
vodovoda, elektrike, telefona itd., skratka vse, kar je neposredno

% zvezi z zgoraj navedenim je treba ponovno opozoriti na vprašanje

porsilne in materijalne odgovornosti glavnega projektanta vsakega projekta. Vprašanje je tudi nt kakšen način in s kakšnimi sredstvi naj
i$ praktično izvaja GesSei ta odgovornost proti odobrujočim državnim
organom ter vprašanje konsekvenc proti neodgovornim projektantom.
Ob primerni rešitvi teh vprašanj bo mogoče dvigniti kvaliteto projektnih elaboratov n« ustreznejši nivo v korist investitorjev in v
interesu hitrejšega in lažjega poslovanj® gradbenih organov.

v

V tam ozira se pogrevajo tozadevne določila v Pravilniku o projektantih, pooblaščenih za gradbeno projektiranje /br.l.PLBJ št.41/54/.
le vedno se opaža, da obstoja v sedanji projektantski službi ozko
grlo v gradbeni dejavnosti, skozi katero ne prihaja v zadostili meri,

odnos no dovolj pravočasno, vso tehnična dokumentacija, ki je potrebaje gradbena operativa na gradbiščih. Ta ne&ostatek se Čuti zlasti
•

pri elaboratih statik®, ki v večina primerov znatno zaostaj^za projektnimi elaborati za gradbeni del objekta. Zaradi tega ga

wiwiin

Ifein zaradi nestrpnosti investitorjev ter v zadnjem času tudi izvajalcem gradbenih del ja»n togi fniii "^ nastajajo občutne motnja in
z s stoji za gradbiščih^ ne/glede na ovire, ki se pojavljajo pri komisijah za revizijo grojektov, ker obravnavani projektni elaborati niao popolni. To se dogaja posebno v aa** primerih, v-imfroiifa.j a bil

€
odobrujoči grsdbni organ v tem oziru preveč popustljiv ter je na siljenje investitorja^ ali na posebno intervencijo obravnaval in odobraval parcialne gradbene-tehnična dokumentacije^ ali^je dopustil
fSfeatek gradnje Se pred dokončnim popolnim razčiščenjem celotna

lahnlčne dokumentacije.
•Lede na to je nujno treba povečati krog pooblaščenih projektantskih!
/ti

enot ob 4*topasni primerni selekciji projektantov, ki naj dobijo po-'
sebno individualno dovoljenje za projektiranje na osnovi izkazane
praksa in sposobnosti. S tem bo dosežena večja ekapeditivnost kon-

1

| 0liranja projektantske službe, ki naj se hkrati nepravi tudi doegXjit®jso

z i manjše investitorje, da se preprečijo posli nelegalne

projektiranj©.
^gtoječi tozadevni predpisi uredbe o gradbenem projektiranju vežejo
'gradbeno oblastvo m

pogoj, da smejo biti pri reviziji projektov in

Egi izdaji gradbenih dovoljenj vpostevani in obravnavni ls oni projektni elaborati, ki so napravljeni od za to pooblaščenih projektantskih podjetij in birojev, ki tudi ©dlni odvajajo s projektantskim
poslom vezano akumulacijo. Število teh. podjetij in birojev, njihove
kapaoiteta ter organizacija poslovanja, pa niso take, da bi mogle
zajeti vse potrebe na projektantski službiVlzpad®jo zlasti drobni
projekti, t.j. manjših stanovanjskih in drugih objektov, adaptacij,
Itd.. Badi tega se pojavljajo pred revizijskimi komisijami vedno pogosteje projekti in načrti, ki niso napravljeni in podpisani od po#

oclEašSerdh projektantskih podjetij in birojev, kakor je to predpisane
po zakonu. Taki projekti, ki so dostikrat tudi po formalni in konstruktivni strani neustrezni, bi morali biti dejansko zavrnjeni, kar
bi pa zelo oviralo malo gradbeno dejavnost in bi bila v tem tudi
občutno prizadeta splošna stanovanjska politika MLO. Zavrnitev

pro-

jektov bi tudi povzročila veliko nejevoljo med ljudstvom,ki zaradi
tiskih zahtev premnogokrat gleda v Izvršujočih organih revizijske
službe le birokrate in nepotrebne zaviratelje gradbene dejavnosti.
^Operativna kapioiteta v Ljubljani je razdeljene n® o«. 16 gradbenih
podjetij socialističnega sektorja, ki imajo pretežno svoje sedeže
v Ljubljani in na da.16. obrtnikov gradbene stroke.
Zerftdi še ne urejene registracije in evidence ta opera t i ve pri pri«
•lojnemu gospodarskem organu 1ILO ni znan točen seznam teh podjetij
-i

ln obrtnikov niti niso gradbenemu organu znani avtentični pe&arfcH
o njih, zlasti a vsebine pooblastitev in dovolilnic za poslovanja

)

•Lade na vrste in te žice gradenj.
f zvezi a Izdajanjem gradbenih dovoljenj in z izvajsnjem gradbene
Z

R

Z

/ I

Hppekoije nad gradnjami pa so gradbenemu organu in gradbeni in~
-alcolji pri MLO nujno potrebni točni autantični podatki o te$ ope-ativi in o njenem strokovnem vodstvu, ki je odgovorno gradbenim
organom ob Izvajanju gradenj. S tem v zvezi bo tudi treba čimprej

j -©sčistiti vprašanje inženjerjev in tehnikov, ki morajo imeti poobla
atila pristojnega državnega organa, da lahko prevzamejo In izvajajo posle odgovornih Vodij za posamezne vrste gradbenih objektov in
ael v smislu Pravilnika o strokovni izobrazbi inženjerjev in tehnikov kot odgovornih vodij za posamezne vrste gradbenih objektov in
del / U r . l . M J št.36/54/. To vprašanje vkljub Že zapadlim terminom
po cit. Pravilniku še vedno ni rešeno, je pa njegova rešitev nujna,

aa se napravi večji red in dosežeta večja interna disciplina gradbeni
operative in odgovornosti napram gradbeni inšpekciji.

vedno otearcrjS ozko grlo v gradbeni operetivi,ki se pojavlja slasti
ot ^ričetku večjih državnih investicij /t.j. takoj po odobritvi tozadevnih finančnih investicijskih planov/, odnosno v poletju.
Posledice te ožine se izražajo zlasti pri drobni gradnji, t.j,mulih
stanovanjskih in drugih objektov, adaptacijah,* itd., ker se večine
gradbenih podjetij socialističnega sektorja ne zanima za take gradnje, malih obrtniških gradbenih podjetij pa ni dovolj. Zaradi tega
prihajajo mnogi mali investitorji s prošnjami za dovolitev gradenj
•"lastni režiji«-, kar je v nasprotju ne le s formilnimi predpisi,
temveč tudi s stvarnimi, splošnimi koristmi/odgovornost za strokovno Izvedbo, šušmarstvo, odtegnitev od plačevanja akumulacije itd./.
S tem v zvezi je tudi vprašanje izredna visokih gradbenih stroškov,
ki jih podjetja zaračunavajo investitorjem, kar je zelo občutno,

odnosno dostikrat tudi preveliko breme, posebno za male investitorja

1 Podjetja namreč priračunavajo k čistim stroškom izvedenih gradbenih I
del še pribitek za režijo podjetja in za akumulacijo v višini 270% .
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I -jjdl tega.s© taki investitorji zatekajo k nedovoljenim /skritim/
B ^ a j a m v •lastni režiji* pod raznimi formalnimi naslovi.
/js tem v zvezi se ugotavlja Se

&

*

K r g d i vse večjega števila intreaentov gradenj individualnih stanotujskih hiš na področju MLO Ljubljana /180 v 1.1954 napram 120 v

H

Hjp53 t. j.50S& več kot v letu 1953, kar sledi iz izdanih gradbenih
j^oljenj/ se vidi, da obstoja vse večja težnja gradnje lastnih
stanovanjskih hiš. Kdor si hoče graditi a čim manjšimi stroški, si
pomaga na ta način, da dela v lastni režiji. Običajno si vsak graditelj s sorodniki pomaga na ta način, da sami izvršujejo zemfcljska
dela ter vršijo pri kvalificiranih delih pomoč. Kvalificirane delavce pa je graditelj dobil po rednem delovnem času, da so mu pomagali
s kvalificiranimi deli. Tak način gradnje ni bil običajen samo na
ljubljanskem področju temveč tudi v vsej Sloveniji in tudi v celi
državi.
Do takega načina del« je bilo težfco zavzeti neko Izjemno stališče,
ker tudi

zvezna uredba o spremembah Uredbe o gradnji z dne 26.1.

1954 v 5.čl. predvideva, da lahko izvajajo investitorji gradben® dele
v lastni režiji ter da bo Zvezni Izvršni svet izdal predpise o izTajanja, gradbenih objektov v lastni režiji. Ti predpisi pa do danes,
mo leto po Izidu uredbe, še niso Izšli.
h i delu v lastni režiji so ostala do danes odprta predvsem »l+HleČ«
vprašanja:
1. Kako z®varovati delavce, ki delajo po rednem delovnem času in
2.nadzorstvo nad izvajanjem gradbenih del ter odgovornost za pravilQ0 Izvedbo.
Določiti je treba, Se se sli v kakšni meri dopušča samo nadzorstvo
s strani gradbenih ali obrtnih podjetij ali posameznikov nad pravilnim izvajanjem gradbenih del. To vprašanje naj bi rešila posebna

H

R

O
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bi v okvira članih predpisov uredila strokovno nadzoeratvo
L d izvajanjem gradbenih del,
tako bi bilo ttreba na isti naSin prta« pristopiti k rešitvi
rJ(?frov®nja delavcev, ki po rednem delovnem Sašu grade individualne

!

Ulle*
letu 1954 je zavod za soo. zavarovanje toleriral delo po rednem
plovnem času, ne da bi bilo treba za ta izredna dela delavce pose•

1

gsvarovsti, vendar to samo v primera, ce si gradi hišo delavec

ili uslužbenec, ki je državni nameščenec, za vse druge primera bi
bilo pa treba posebej zavarovati.
Obrtna podjetja lahko zaposle največ 5 delavcev, zaradi tega odrejenega števila delavcev lahko one uradno prevzamejo le nekaj del. Iz
tega razloga tudi ne prevzamejo veS del, kot bi jih sicer lahko,
28to zasledimo v zadnjem časa, da se poajarljajo pri obrazcih ••izja-

ve graditelj«", ki jih zahteva tukajšnji MLO, pripoteba, da graditelj,
vrši samo nadzorstvo nad gradnjo. Pri tem nadzorstva se pa lahko
skrivajo delavci, ki so ali niso zaposleni pri podjetja, odnosno,
ki so ali niso zavarovani.
Število obgtaih podjetij, pa je na ljubljanskem področja premajhno,
de bi b Ifithko ista na pravilen način gradila manjše gradbena dela
tot so stanovanjske hiše, adaptacije, gospodarska poslopje, ograje
; itd. Ta manjše gradnje pa iz leta v leto naraščajo z ozirom na vse
večjo stisko stanovanj.
•pe^LedC^kvalitete gradbenih del v lastni režiji ni bilo v letu
1954 opaziti takega nekvalitetnega dela, da bi bilo treba podvzeti
posebnih mer s strani gradbene inšpekcije, fo p® še ni razlog, da
ne "bi bilo treba rešiti vprašanje nadzorstva s strani investitorja,
eteosno zato pooblaščenega podjetja ali posameznike po pooblastilu

Ikio«
NodeČ po današnji sitakaciji bo celotne gradbena dejavnost v letu

[ 1955 padla zt 20$ ter zato izgleda, da ne bo treba z® gradnjo indivin
Idualnih hiš iskati delavcev, ki fei po rednem delovnem časa gradili

I

-

3

M

hiše, ampak v rednem, v okviru večjih irii manjših podjetij; Če
DO de'1 za srednjo, podjetja primanjkovalo, se bodo morala ista lotiti gradenj manjših objektov. Vsekakor bo pa treba iskati načina
•Lako povečati sedanje število frobrtnih podjetij^ če hočemo priti do
rednem gradnje.
l^eprev bi s tem v čim manjši meri omejili dela v lastni režiji, jih
•bo še vedno nekaj ostalo ter je tudi za take primere najti načina
kisfco »#> ščititi zakonitost in istočasno pospeševati stremel j en je
graditve stanovanjskih hiš.
I^okler ne izidejo predpisi o izvajanju gradbenih del v lastni režiji
Do moral zavzeti MLO do tega vprašanj® načelno stališče, ki 'ga bo
:

morala gradbena inšpekcija-upoštevati in kontrolirati na terenu.

,7|den

predlogov bi bil alodoal:

^

*

"^predvsem moramo stremeti za tem, da se vsa gradbena dela oddajo gradbenim in obrtnim podjetjem, ki dela v celoti izvrše e11 pa vrše samo
potrebni strokovni nadzor. Gradbena dela lahko nadzorujejo tudi osebe, ki imajo po novem pravilniku o strokovni izobrazbi in|enjerjev
in t hnikov kot odgovornih vodij za posamezne vrste gradbenih objektov in del od IS.avg. 195£ potrebna pooblastil©,
i.Z ozirom ne predvideno povečanje izgradnje stanovanj je pričakovati,
dii:;. se boyustanovila posamezna zadružaa. gradbena podjetja, ki bodo
gradila izključno samo stanovanjske hiše. Ta bi pripomogla k odpravi
SuŠmarstva, ki bi se omejilo na najmanjšo mero,Če upoštevamo znižuje letošnjih investicij,
i (Delavcu ali nameščencu, državnem uslužbencu, ki pa nima možnosti
toMti izvajalca gradbenih del, to je registriranega gradbenega ali
črtnega podjetja, se naj dovoli gradnjo v lastni režiji, če si
Oskrbi potrebno nadzorstvo kot je zgoraj omenjeno. Glede zavarovanP

delavcev naj bi p© tudi v letu 1955 xaškxt veljali isti pogoji

obnosno praksa iz 1.1954, ki jo je dovoljeval zavod za soc.zavarovan
Je,

•

/J7,

I

- 13 -

^

>

z obravnavanimi konkretnimi prošnjami intreaentov za dovojjeoj« odkopsvanjs terena zaradi pridobivanja gramoza za potrebe
Lgdbenih podjetij aa pojavlja sledeča problematika:
potreb®

po kamnitih agregatih za gradb. podjetja, ki grade na pod-

a j a MLO, je take velika, da centralna aepsraoija Tovarne gradb,

1

polizdelkov, ki je bila zgrajena prav v ta namen, ne more i z dobavit i
jermenih količin agregata. Strojna oprema in stroji, ki so v obratu,
jj6 odgovarjajo predvideni kapaciteti obrata /140.000 MS letno/. Prav
t*ko tudi ne kvaliteti, ki se je prvotno predvidevala. Zaradi dragih

1

strojnih investicij ne kaše aa rrVirif vse preurediti na ustrezno kape oi te to in kvaliteto, kar bi bile te nove Investicije predrago ter
jih ne bi prenesla cena agregata. Poleg tega so pa nastopale težava
T tam, ker ni bl|.o v začetku leta zaradi nejasnosti gradbenih del
uročil ter tudi separecijs nima možnosti, da bi si ustvarila večje
deponije sortirane ga agregata. Zato ao bili prisiljeni prodajati
H a ga t celo v druge republike.
Eer s e je v drugi polovici 1.1954. gradbena sezona v glavnem šele zajela, ao pa naroČila visoko presegla zmogljivost obrata, zaradi česar
je nastalo pomanjkanje pranega in sortirane ga agregata. Zaradi ne jas*
nosti v gradnjah si tudi gradb, podjetja niso mogla ustvariti potrebnih rezerv,
Iz pregleda o potrebah po kamnitih agregatih z® '1.1955 in iz poročila

Tovarne polizdelkov je razvidno, da znaša potreba cca 100 t i s o č m3,
točim bo predvidena kapaciteta separaoije le 50,000 m3.
Sam-, iz tega dejstva je razvidno, da je treba iskati razliko drugod,
k a t e r a podjetja, ki s pomanjkanjem agregata Se računajo, so si Se
kadile svoje gramoznica in celo napravile separaoije, da, postanejo
s

tem v kar največji meri neodvisna od centralne separaoije TGP. Tako
Tehnika v Fužinah svojo sepsraoijo, kjer ae tudi deloma pere

fregat, Megrad izčrpava gramoznico v Fu2inah, vendar brez eaparecijs
P>aova pa dobiva materijal iz Save,

•

/r
— I4nr
ff

*

% gotov lit uae Ja, da bo#Slovenija ceste potreboval** veliko količino

gejanegfi in pranega agregata za gradnjo avto ceste ter predvidevajo j
i

dobavo iz Centralne separacije TGP. S tem se bo stanje za gradben«
podjetja v Ljubljani še poslabšalo, ker centralna separacij® TGP £»
gldaj ne more slediti naročilom.

piti je a * J e tudi ugotovil^, da TGP ne more dobaviti a epranega peska J
' ter ga zato podjetja večkrat sama sejejo v svojih gramoznicah /Tehnika, nagrad/.

1 uprava cest MLO ne potrebuje za ceste čistega agregata, zato sejlovod

<

X

1

•li z materijalorn, ki ga dobiva v gramoznici v Šentvidu ter krije
poleg tega svoje potrebe tudi pri centralni separaciji z drobijenimi
TQP

kroglami. Separacije^/sicer ne bi imela poleg železnice za t® odvisen
mat erij al p o trebne ga o d j emal ca.
ZB ureditev vprašanja gramoznic ter oskrbe gradbišč ne področju MLO
z ustreznim kamnitim agregatom je sprejel Svet za gradbene in komunalne
X. Pri zadeve
Izkoriščanju
smernice:
gramoznic na področju MLO je- treba uapostaviti
l
paoternoat pridobivanje, ki ga je dovoliti le pod gotovimi pogoji in
to na področjih, ki so določena sporazumno z Uradom z« regulacijo.
L

2. Glavno področje prlodobivanja gramoza, odnos no njegovih f rakci -i
aj bo ob Litijski cesti ooa 25 m od predviden* regul* Irtfcob terasi
e-

I in pa področje, ki je se bilo svoječasno pi^videno za centralno se-

P^ci jo I»CP v Obrlju. Za Upravo cest se dovoli Se naprej izkoriščanji

[ terase v Šentvidu. Pri lokacijah gramoznic je treba X$. imeti v vidu,
areditev želez, vozla in področja ob predvideni regulaciji Save.
(3. Gradiš, Me grad,ftbnovain Uprava cest MLO si ure de gramoznice a
reparacijami ob Litijski cesti na mestih, ki so določene sporazumno
2 Uradom za regulacijo.
ZB gre-in jo cest, katerih Izvajalec je pre&vaem

m

i

podjetje. Sloveni«.

£

h ceste na celem teritoriju republike naj si izvajalec uredi posel)-

•
W

<//«

reparacijo, ki bo oskrboval® ta gradbišča z ustreznim pranim i a
h.

.^tiranim agregatom. Lokacijo ne,j si poišče izvajalec, sam, odnosno
upore2orna z investitorjem po predhodni odobritvi pWsatjaih obIfiMnib organov
0j£oXf^£!

>5. TOP

po možnosti izven teritorija ožje-ga gradbenega

Ljubljana /n.pr.onkraj Save/.
Uncaga perspektivno dvigne letino X®!®1 o i te t o ne ooa

60.000 n5 izbranega agregata, ki bo ustrezal vsem predpisom ter na
jodrobno prouči vprašanje kvalitete njihpvcgfe agregata /a oz. ne

odplaki j i ve priaeai, granulacijski sesjjliv §>osameznih frakcij / tako,
d* bo pri pravilniki z delavi betona zjftaajfen* predpisana kvaliteta
\
« . /
\
,f fM
betona od marke 220 navzgor. v ta namoči naj se poveže z zunanjimi

//

sodelavci in pristojni«! zavodi za raziskavo materij®1®T Stremeti je
Ha znižanje cen agregatoma

\

Ze6. Gradbena podjetja naj si pravočasno oaigurejo potrebni agregat

Be ored sezono, da bi se v gim\ve£ji meri osigurslo enakomerno obrateranje centralna separrcij^ ki bo ustavila produkcijo samo v čaau

•e likih popravil, ki naj bi se redno vršile pozimi.

)-

Zelo uspešno deluje komisija za rešitsr železniškega vozlišča v Lju/ /
V.
'

Jajnl, ki je napr vila vse potrebne analize, meritve, a on da že ter
[ pripravlja zaključni poročilo a konkretiaimk jcct predlogi, da jih v
|. pričetku leta da v Razpravo KL0 ter drugim organom.

Komisija za i z de£/vo generalnega plana Mastne a^nalizacije dela pos«j
Ipeš®no ter bo predvidoma izdelan generalni plan

konca februarja. .

Manj uspešno Jelujeta komisiji za cestno mrežo in študij ogrevanja <
j šesta • Baz l/g moramo iskati v tem, m

v samem tajništvu ni n® raz-

Ipolago odgovarjajočih strokovnih moči, svojega lastnegaS^iroja p®
voaialji/nimata, ker

ni dobiti potrebnega kadra,

pomisi/e za reorganizacijo osebnega lokalnega prometa je zaključila
prvo fazo svojega dela e poročilom MLO, ki ga je osvojil. 1
IprLrtopa sedaj k realizaciji prve etape reorganizacije osebnega
ralftega- prometa
^misija z® ureditev centralnega pokopališča sicer redno dala« ni
. / jJ^t

i

^

t/ro

I

Zo,
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„rs enkrat prišle do

IHfinnnrff nekih konkretnih zaključkov. B jena

^nlama tika /predvsem vprašanje krema torija/ je vezana na popolnoma
S0tft>

in nepreštudirano področje v naši državi.
zr ureditev stare Ljubljano in komisija za imenovanje ulic

L

"bili formirani šele v zadnjem Času ter sta z delom že pričeli.

^ B g navedenih komisij obstoja pri Svetu še odbor za osiguranje
pjotneta v Slučaju-.enega, ki ima nalogo, da Izvrši vse potrebna prip$re za sJLn^aj^ča zapade katastrofalna količina snega, f tem odboru m

zastopniki Uprava cest, Železnice, Jli,S2DL, TMZ in tajništva

d gradbene in komunalne zadeve.
Haloge odbora je, da pripravi mobilizacijske ukrepe za delovno silo,

Orodje, prevozna sredstva ter operativni plan aa prve dni katastrofe.
Komisija pri Svatu bi mogla svoje delo mnogo uspešnejše izvrševati,
Ki bi bili pri vsaki komisiji formirani biroji, ki bi delali stalno
it rešitvi konkretne naloge in jo občasno predlagali komisiji v pregled in pridobitev novih navodil. Taka praksa je pokazala zadovolji-

ve uspehe pri reševanju železniškega vozla in generalnega plan©
kanalizacije.
Za izvajanje konkretnih nalog po družbenem planu MLO za 1 . 1 9 5 4

je

imel svet za gradbene in komunalne zadev© MLO na razpolago sledeča
7
sredstva t
s / , po rednem proračunu za 1.1954 za vzdrževanje komunalnih naprav
P*ed rebalansom M. ***

rebalansu pa 330.621.000^ciin.

V x po proračunskih Investicijah za 1. 1954 pred rebalansom *
po rebalansu pa 3 7 2 . 5 8 1 . 0 0 0 . - " din.

^oti koncu leta 1954 je v zvezi z znano blokado aredstev in potreb
I po prihrankih Svat sprejel sklep, da zniža sredstva po rednem proračunu za 7,330.87^- din in sredstva za proračunske Investicije za
21,764.276.jr^din, ^ar je kazalo, da bo nekatere investicije radi
Objektnih razlogov zelo težko izvesti,
S*vršitev rednega proračuna po rebalansu za 1.1954 je razvidna Iz

M
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9PKanj* tabele:
p z; i v postavke

pl n
!n-,
za ?1.1954

I
ioS ^ r
zaS ^
1,1954

* izvršitve
'

—

08etni izdatki

13.435.000,/s: f s.

01e r 3§Ini a troŠki

104013.000.-

13.457.746.600,458-.-

operativni stroški
vzdrževan ja komunalnih
av

186.618.000.1

OoUcije

114.655.000.- 1 4 4 . 6 5 5 . 0 0 0 j i

Sfcapaj

186.612.834.

330.621.0C0.« 330.385.438U
4-

101.6
-&Qr 9 9

99.99

100
99.9].

Ml

Osebni izdatki po proračunu so bili preseženi radi
-zplačila novoletnih nagrad uslužbencem Tajništva za gradbene in
Banu ne ln e sa de ve v smislu tozadevnega sklepa LILO in uredbe Zvezne vlade.

Med materijalnimi stroški,ki so bili realizirani v
fcšini 1 5 , £ 9 9 . d i n ali z 93 % je največja postavka
• , 7 6 4 . 2 3 7 ^ za popravilo obrežnih zidov ob Ljubijanici.Delo je
ft^ajal Zavod za raziskavo materijfala LRS po posebni metodi injiliranja slabih delov zidov,delno pa tudi z obnovitvijo predložne«
K betona.S tem načinom,ki temelji na zamisli strokovnjakov Tajništva za gradbene zadeve in Mestne kanalizacije,je bil dosežen
• l i k prihranek,ker bi prvotno zamišljeno popolno porušenje slabih delov zidov ter zgraditev popolnoma novih,zahtevalo skoro za
M f0 večje izdatke.Delo na obnovitvi zidov je v glavnem zaključend
ITa! urejanju struge Ljubljanice bo v tekočem letu potrebno še osnažiti dno Ljubljanice,kjer se je tekom zad ijiE 15 let nabralo
M k r o g lo.ooo m5 raznega materiala,posebno od jezov,ki so bili poBtavljeni med* vojno SeJli-* povečanja požarne varnosti ter odstraI n i t i jez na "Špici"! Pp navedenih delili bo možno uporabljati
pso doslej izvedeno regulacijo (Grubarjev prekop ter obe zatvornici in na Ljubljanici) za reguliranje vodne gladine Ljubljanice
po potrebah Barja,samo Ljubljanica pa za plovbo v določenem obsegu.
Druga postavka so stroški komisije za železniški vozel,ki so znašali l,S37*o9o//- din ter obsegajo one stroške Biro|ja za rešitev železniškega vo/zla V Ljubljanski jih mora nositi glasom dogovora med MLG Ljubljana in Direkcijo železnic naš
JO.Iz teh sredstev je bil med drugim nabavljen teodolit z vso
opremo ter izvršena večja sondažna dela v trasi južne obvozne
roge in na zahodnih trasah pod Rožnikom.
Ostala razporeditev stroškov za upravno delo je razvidna iz podrobnega pregleda izvršitve proračuna na konču poroči-

la.
Operativni stroški vzdrževanja komunalnih naprav 1»
1954 so bili realizirani v 1a 1954 s 186,012.834^-j din ali
99.99
Največje stroške smo imeli v preteklem letu z vzdrževanjem cest,mostov in naprav na njih«

M

Uprava cest MLO DC V la-bu 1954 ima v oskrbi 848,4
k n cest,^ od teh je 31>35 km cest I.reda, 9.91 km cest II.reda,
62,11 km: cest III.reda ihm 745«o2 km cest IV.in V.reda.Z ozil rom na svojo utrditev je 775»5 km makadamskih cest,35*° km
i asfaltnih cest raznih sestavov in 37«9 km tlakovanih cest s
kockami ali betonom.Kakor vidimo je razmerje med utrjenimi cestami in makadamskimi zelo slabo,kar povzroča tudi velike vzdrževalne stroške,ker makadamske ceste niso sposobne prenesti
obremenitve,kakor nastajajo v zvezi s stalno naraščajočim
automobilskim
tako v pogledu števila vozil,kakor tudi
njih obtežbe.lfeiefi tega je nujna potreba,da se pristopi k širši utrditvi cestišč,s čimer bodo nastali prihranki tako v pogledu vzdrževanjak kot tudi

na vozilih

zmanjšanja okvar.
A,JTa enega cestarja odpade popvrečno 2,5 do 3 km
ceste,na
cestah,ki imajo stalno cestaijko službo.Pri veliki
dolžini cest za^tnlOutl še ni mogoče imeti na vseh cestah cestar je,ker jih ni dobiti,zato si pomagamo z občasnim vzdrževanjem po posameznih grupah.Danes je zaposlenih pri Upravi cest

127 cestarjev,med tem ko je še 21 mest nezased£ih. Za popravilo lesenih mostov in ograj je formirana posebna tesarska gru- I
Pa-

W i
Ifeled- pojacane cestarske službe se je zboljšalo tu
di stanje na cestah,čeprav ne v onem razmerju,kakor bi pričakovali, to pa radi istočasnega naraščanja obremenitve cest.

^ tolčenim gramozom se oskrbuje Ljubljana iz kamni
lomov,ki jih je na področju Ljubljane danes 5 v upravi Uprave
cest MLO.V teh kamnolomih smo proizvedli: 15*454 m3 tolČenega
gramoza za posip cest, pri drugih proizvajalcih ga je bilo naA
bavljenega 6443 m3,iz lastnih in tujih gra-moznic pa se je na*»
bavilo II.0I5 m3 raznega gramoza (peska,eiglja in tolčenca).
Skupno je bilo v 1.1954 porabljenega vsakovrstnega gramoza za
vzdrževanje cest 32.912 m3«Z nadaljevanjem mehanizacije kamnolo
ma v Podutiku se bo Uprava cest v bližnji bodočnosti skoro popolnoma osamosvojila v pogledu pridobivanja raznovrstnega tolčenca in agregatou za potrebe vzdrževanja in gradnje cest.
Samo za vzdrževanje makadamskih cest je bilo v 1.
1954 porabljenih skoro 53 miljonov din.Stroški vzdrž evanj eC so
znašali-od 130.000-^do 2oo.ooo>^*'na km ceste in leto,kar zavisi od njene obremenitve.Seveda pa s tem še ni bilo možno

f vzdrževati makadamske ceste v estem obsegu, kakor bi bilo potrebno'z ozirom na promet,ki makadamske ceste mnogo bolj izraBlja
leot utrjene.
Večja popravila makadamskili cest so bila izvršena nap površini llo.878 W",kjer so se cestišča tudi uvaljala.
Z vzdrževanjem asfaltnih cest je manj dela ter je
fcilo zanje porabljeno le ^2 milj.din ali 148,ooo .^-din/lan.
Še nekaj ugodnejšo sliko v pogledu stroškov vzdrfževanja nudijo tlakovane ceste s kockami in betonom,ker so ti
• stroški znašali le 14o. ooo.^a in/km. Iz jemo tvorijo tu betonska
v
j.»ot»' IttfrPIV
fcestišča na cesti I.reda Sem tvid- Medno in na cesti iTreda^kjer
i je cesta zgrajena slabše,T^t©^česar je treba 2 x letno zaliva|ti rege med ploščami z bitumensko maso,ker steče v votline pod
»ploščami,če je masa redkejša,če pa je gostejša je pa tudi krhIkejša in se pri prometu hitro lomi in izpada iz reg.Večja pospravila cest tlakovanih s kockami so bila potrebna na Tržaški in
Hšmartinski cesti,kjer se je cestišče močno poseko.
V preteklem letu je bilo obnovljenih 7114 m2 hodnikov iz litega asfalta,na onih mestih,kjer je tlak že popolnoma
I dotrajal,V tekočem letu se bo moralo nadaljevati z obnovo asBfaltnih hodnikov,k§r grozi nevarnost,da bo začela razpadati
• t u d i betonska podlaga,kjer so hodniki že preveč izrabljeni.
Ha področju mesta je 21 večjih in preko 613 manjsih lesenih mostov in mostičkov ter 89ooVobcestnih ograj.V leJtu 1954 je bilo poprvljenih 31 mostov in ostičkov ter 135° m ?
lesenih ograj.
V kritičnem stanju se nahajajo isss jekleni mosto-.
vi na cesti Ljubljana- !Tariboiy pri Črnučah,pri Šentjakobu in ^
v Tacnu tako v pogledu njih vzdrževanja,kakor tudi dopustne
• obtežbe in svetlega profila.Losfovi leže v tiru cest I.in II.
•K
reda ter bi jih morala vzdrževati Uprava za ceste LRS.
S snegom v letu 1954 ni bilo posebnih težav,ker
zapadlo^,več težav je povs^cala poledica,ki jo
"pravočasno omejiti,ker še nimamo posebne mehanizacije
njeno odstrani vanje , ročno delo pa je prepočasno,
V šfcub Uprave cest spada tudi oprema cest s prometnimi znaki in signali.V preteklem letu je bilo postavljenih
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i n o v i h prometnih znakov,na glavnih vpadnih cestah pa posebni
Myetl.;:cni kažipoti,pri vhodu v mestu pa orientacijske table z
'lavnimi prometnimi smermi.

Do leta 1953 je prispevala določeno vsoto za vzdržeV m j e cest I.in II. reda,ki jih upravlja na območju Ljubljane
»prava cest MLO,tudi Uprava za ceste LRS. V naslednjih letih pa je
•prava za ceste LRS ta prispevek ustavila.Ker na ponovna opozorila za plačilo zapadlih zneskov Uprava za ceste LRS ni reagirala, je Svet za gradbene in komunalne zadeve MLC sprejel sklep,da
•ih od 1.februarja t.l. dalje Uprava cest MLO ne bo več vzdrževala
• ' d a jih predaja v vsej dolžini v oskrbo Upravi za ceste LRS«
Izdatki za navedene ceste v letu 1953 in 1954- znašajo okrog 19 mil
jonov dinarjev, ki nam kljub ponovnim obljubam še niso bili rendirani.

Za vzdrževanje kanalizacije je bilo v letu 1954- poB b l j enih ZL.oSH. ffsrfLln. . S temi sredstvi je bilo izpranih in os
•enih 11.997 m neprehodnih , 38 .f>oofprehodnll$ kanalov ali več kot
ena tretjina celotne kanalske mreže v Ljubljani.S tem smo se pri^•.žali normalnemu poteku snaženja kanalov,ki je potrebno vsaj vsa
B tretje leto.Dalje je bilo osnažensbh 9.45o m odprtih odvodnih
^fecov ter dvakrat vsi požiralniki na cestah .Pregledanih in izpraznjenih je bilo 37 komadov ppnikovalnic.Hudorurnikov je bilo
*e j enih 135° m. ^
¥sl»d večjih poškodb je bilo rekonstruiranih 275 m
kanalov raznih profilov.
Kakor vidimo je bilo v letu 1954- opravljeno na pojdročju vzdrževanja kanalizacije zelo obsežno delo,čeprav so pri-

I

omočki za snaženje kanalov še zelo primitivni.Tudi tu bi se uspeh
faela močno povečal,če bi bila opremljena mestna kanalizacija z
•paaničnimi pripomočki za vzdrževanje in snaženje kanalov.Zaen|rat pa takih naprav še-ne izdelujemo doma,uvoz pa je nemogoč.
Vzdrževanja vodovodnega omrežja ni povzročalo nekih
posebnih stroškov niti posebnih ukrepov.Pri obračunavanju potrošene vode povzroča težave pomanjkanje vodomerov ter moramo pri mnogih potrošnikih to patfšalirati,ker so vodomeri iz uvoza predragi,
lomaČi proizvodi pa niso kvalitetni.Mnogo starejših vodomerov je
•gubilo točnost ter,začno registrirati vodo šele pri odvzemu preko
jBo l/ha.

Za vzdrževanje parkov in nasadov je bilo v letu 1954
orabljenih 19,956.000^ din.S temi sr.dstvi so bili vzdrževani
javni parki in nasadi.V Tivolskem parku so bile renovirane zastarele partije,ukinjene nekatere poti,tlakovani odtočni jarki,obnovljene klopi po novih modelih.Prešlo se je od <§2?a%se dvakratne
letne košnje na stalno košnjo radi utrditve travnih površin.
I\[a otroških igriščih je bilo postavljeno 11 novih
igral in 62 popravljenih^>ostevljene so bile nove košarice za
sneti,lope za pesek za •Jftu^ff poledice ter popravljene ograje«
Obnovljeno je bilo stopnišče v Tivoliju in lopa na
igrišču na Hesljevi cesti.
Ma posebno frekventiranih parkih so bili vgrajeni ob
L poteh ozki robniki,da zavarujejo travni rob.Jeseni je bilo preštihanih 6 000 m2 dotrajanih travnih površin.Posebno vprašanje
predstavlja vzdrževanje otroških igrišč.Od 35 zgrajenih igrišč
m h je 11 postopama odpadlo,tako da jih je d-anes 24 več ali
ctanj v uporabi.S straniščem in vodo je opremljeno le eno igrišče,
B v o d o 5 igrišč,vsa ostala igrišča pa so brez vseh sanitarnih naprav.Močno se občuii na igriščih pomanjkanje stalnega vzgojnega
nadzorstva ^ 'VoTosUoesar vse naprave in nasadi na igriščih hitro
propadajo.
Svet za gradbene in komunalne zadeve je razpravljal
o vprašanju otroških igrišč na eni zadnjih sej ter je dal potrebna navodila in pripravil predloge,da se igrišča primerno urede
ter se prepreči škoda ,ki nastane vsled premale zainteresiran-osti
prizadetih organizacij za njihovo,dobro stanje.
Mestni zavod "Snaga" dnevno snaži 42o.ooo m2 javnih
•hrršin (cest in hodnikov) z dnevnimi in nočnimi snažilci cest.
fjedensko se izpira okrog 3 8 0 . 0 0 0 m2 tlakovanih cest in hodnikov.
Škropljenje cest proti prahu je bilo v letu 1954 zelo omejeno,ker
smo imeli le dva škropilna automobila,ki sta pa tudi stara okrog
let ter potrebna stalnega popravljanja. Delno smo nadoknadili
Pomanjkanje škropilnih automobilov z uporabo sulfitne luživMe iz
•®o^arne v Medvodah,ker je treba v ugodnih pogojih škropiti cesto
let enkrat na teden.Ker pa se je sedaj pojavilo že več interesentov za sulfitno luŽE&aae- iz drugih mest, imamo težave pri nabavi«

•
-ih
. Smeti odvažamo iz 18 smetarskih rejonov z dvema kamionoma in konjsko uprego.Letno je bilo odpeljanih okrog 2 3 . 0 0 0 m3
smeti.
Za odvoz fekalij iz greznic ima "Snaga" na razpolago
le star pneVmatični voz na konjsko uprego.Od cca. 64oo greznic,
kk s# nahajaj-o v Ljubljani, je bilo v letu 1954- izpraznjenih, preko
"Snage" le 34-3 greznic,iz ostalih pa so bile odpeljane fekalije
od okoliških kmetov ali pa spuščene v zemljo.
Kakor smo že ponovno ugotavljali^ je ves način snaženja
esta se zelo primitiven,v
delo je le ročno,vJ^^cesar je tudi efekt temu primeren.Nujno je misliti na mehanizacijo v širšem
bbsegu tako pri izpiranju in škropljenju,kakor tudi pri odvozu«
hišnih smeti in fekalij.

S predvidenimi investicijami v letu 1955 bomo napravili
fcrvi večji korak k zboljšanju javne s-j-nage na področju Ljubljane.
Za vzdrževanje javne snage na.področju Ljubljane so znašali stroški s strani MLO le 27,o33«ooo^ din ali okrog 270^' din/na prebivalca in leto,medtem ko znašajo v Beogradu okrog 52o^-din/na
prebivalca in leto ob bistveno večji mehanizaciji,ali na Reki
ibkrog 730^6-in/na prebivdca in leto.
!Ta področju razsvetljave cest je bilo obnovljeno
12.812 m prostih električnih vodov,14 prižigališč in 8.28o m poKLuge £«-£,230 kom. raznih svetlobnih mest
izmenjanih 5951
larni^ ter porabljeno 1,562.000 H H električne eneggijj^z gornjega a^cfa/da smo morali skoro vse žarnice izmenjati jS—SC na leto,
Bar kaže na slabo kvaliteto žarnic po eni strani, po drugi pa tudi
na njih namerno uničevanje po zlikovcih,ki jih ali kradejo ali pa
namerno razbijaj o^kot je bil to nedavno primer na Streliški ulici;
Za njeno vzdrževanje in obratovanje je bilo porabljeno 27,888.000^/
din.Obsežnejša vzdrževalna dela so bila izvedena šele v letu 1953
in 54,da se nadomesti že popolnoma dotrajane naprave,ki so posta-
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jale tudi že življenjpko nevarne in nesigurne v obratovanju.
V.okviru vzdrževanja in obratovanja javnih kopališč smo
imeli 2 , 1 3 2 . 0 0 0 din predvidene izgube,ki izvira iz razlike med
ceno uslug in obratovalnimi stroški.Delno se je ta izguba v lelu 1954 zmanjšala napram izgubi v letu 1953,ker so bile nekatere
naprave (kurišča in kotli) obnovijeni.Drugače pa rezultira v
glavnem iz visokih cen kurjave in dajatev,da ne moremo za usluge računati ekonomsko ceno,ker vidimo iz izkušnje iz leta 1952,
tV\
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ko so se dvignile cene,da je padel obi :k kopalcev tako,da se še
|,jo danes ni dvignil na višino v letu 1951/52.Z istimi težavami
<
1
a-, bore javna kopališča v drugih mestih naše države.Vsekakor pa
-je število javnih kopališč premajhno,ker se mora. -O zavjžedati,da
Kna le 23 /' stanovanj svojojkopalnico.Vsi ostali prebivalci pa so i
navezani na primitivno higieno doma ali pa na javno kopališče.
i
Živalski.vrt je za svoje vzdrževanje porabil v letu
!
1954 4,261.ooOj/"^din*0bisk je znašal okrog 7 0 . 0 0 0 oseb,bil bi vse- 1
llakor več j i, ko bi bil primerno urejen. S predvidenimi deli za leto
1)55 se bodo vsaj v neki meri odstranili nekateri nedostatki.
Za vzdrževanje grobov talcev in gramozne jame je bilo
[porabljenih 370.000^ din. Z postavitvijo spomenika in ureditvijo
fca...ozne jame pa bo treba posvetiti grobovom žrtev za našo svobod
pe večjo ozornost kot doslej.
Preko proračuna Sveta za gradbene® in komunalne zadeve
H | dal MLO sledeče dotacije:
plavalni zvezi Slovenije 3,8 milj,za nadaljevanje del
nr kopališču IColezija,pomorsko brodarskemu društvu "Cveto Močnik"
B S aanjša popravila na kopališču ob Ljubljanici, Zvezi borcev na Je
H b i sc ;.opr?"rilo i::: vzdrževanje grobov padlih borcev 6 0 . 0 0 0 . - din
občinskemu ljudskemu odboru Polje za elektrifikacijo vasi Javor,
•Bnica, Zg.Kašelj in Sostro 1,5 mi]/j, Turističnemu društvu Ljubi j a«
Ki 2,5 milj. za ureditev kopališča na Jezici, Direkciji PTT kot
•fcspevek z,?, postavitev javnih telefonskih govorilnic 6,6 milj.
A.n to?? :a leo d" '. din zs rekonstrukcijo lokalnega osebnega prolefta«
€
Podrobnejša raždelitev predvidenih in realiziranih izdatkov je razvidna iz priloge A na koncu poročila«
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izvršitev p r o r a č u n i h investicij po rebalansu je razvidno
a« e
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Enota T z vrIT1;e"v "pl ena fTia fd" Izvršitev
mere po količini.
vrednosti plana po
.••.„, ,• :„,;
...
v ooo Dla • vreanoati
•este-ur© ditev
m2
23.o41,o
162,877.807 162,495.296 99,7«
Kidali za olja
m2
2.661,5
78.289.471 77,156.499 98,5'
lo.4oo,3
vo dne nap rt ve m
62,583..690 62,468.58© 99,8]
mm
j,!:i!vna snaga
2o,31o.ooo 2o,©62.026 98,71
jgvn® razsvetljava mm
lo,900.000 10,617.553 97,4c
mm
zoološki vrt
£,324.000
5,463.7o7 86,35
2atf0.rnIoa na L jih. ton
9o
6,5ol.000
5,834.241 89, fU
pokopališča
2,352.000
2,345.929 99,74
jstni parki in nasi cll
1,213.000
1,081.632 88,1 j
•
jsvaakopališčfl
629.558
629.148 99,9
javne pralnica
200.000
140.259 70,14
358,160,626 548.B94.S7Q
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tri cestah ni všteta gradnja Dolenjske ceste na odseka Sadnik-SkofIjloa, ker je bil© izvršena iz sredstev republike. Površina tlaka
iz kock znaša 32.938 m2
fcrava cest je v letu 1954 zgradila 4.3oo m novih utrjenih cest v skupi
površini 21.588 m2 ter obnovila odnosno dokončala del® na 6.632 m1 cesti
[T površini 6o.219 m2.
'Glavna dela, ki so bilalzvršena v 1.1954 so: Roška cesta, Zaloška cesti
/skozi Polje/, Biharjeva ulica, Gesta v Rožno dolino in križišče z
ppjavčavo cesto, Frankopanska cesta, Gest®<J ^Vgvče£^stroškom za FranItpansko ulico in Casto v Vevče so prispevanrraelovnTkolektivi, ki
imajo svoje obrate v njih blif£ni;/81ovenija vino, Alko, Papirnica
T
wSe/ la&t larirovafija že tlakovanih oešfv^recTvplivom prometa in
•taoaferili j so bile ceste zalite z bitumenom na Titovi cesti od že=
paiškega prelaza do začetka asfaltiranega dela ter na Dolenjski cesti
oi
Orlovskega mostu do Rudnika. Zgrajeni sta bili tudi dve ograji, ki
M® ostali nedodelani iz 1. 1954.
f Perspektivo dograditve v 1.1955 so bila začeta sledeča dela: Šmar®
^aka cesta od podvoza do Pokopališke ulice, kot ena izmed zadnjih
obremenjenih upadnih oest v mesto In važna prometna zveza v
Pptrljski predel v Mostah.
pzov t<fg pred leč j o kliniko, ki bo kmalu popolnoma urejen. Istočasno
r° urejeno aatem mestu tudi primeren dostop do Ljubljanice, f zvozi
iferabei' Ljflbljnnioo ao Solnoarenjc. 7 zvozi z predvidenim odkritjem
imenika na Di;hu smo začeli z deli ca ureditvi sprehajalne poti čez
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do Ur ha. Vsa ta dela so glasom sklep® MLO nadaljujejo Že sedaj
^ • d o ob določenih, rokih dokončana.
^^Kozornosti je posvetil Svat tudi mehanizaciji Uprave cest, ki je
Lfllf' 2 kiparja FiP, uredila in epremaalla je precej dobro svoje
Jmvnice ob Povsatovi oestl, nabavila drobileo za kamnolom v Podutiku
^^Lnostrtnske
pluge zn oranje snega na cestah za montiranje na
K jatomobile. Z nadaljnjo izgradnjo kamnoloma in mehanizacijo bo
^ i l a Uprava cest sposobna, da lzvršoja tudi ©baažnajša cestna dala
^•ere upamo, d. bodo na r zpolago potrebna finančna sredstva v
dlžnji bodočnosti.
Posebne težave ima Uprava cest z nastanitvijo delavcev. Izvor delavna
se je napram stanju pred vojno močno spremenil. Takrat so l a k a j l l : !
.fc0rc vsi delavci iz Ljubljane ali njene okolice ter so imeli svoja
Ltaaovanja, danes pa prihajajo v glavnem iz Prektanrja ter jim je potre!
L preskrbeti začasno stanovanje v Ljubljani. Tudi gleda strokovnega
H a je občutno pomanjkanje, posebno manjka višje kvalificiranega
Lira in sposobnih delovodij, teko za potrebe vzdrževanja kot za novo«
|pg&nje. Hič bolj i ni položaj v pogledu visoko kvalificiranega teh.nl 3»
pga kadra, ki v sedanjem številu ni sposoben posvetiti del svojega
M študiju novih metod gradnja mestnih cest.
prvotnem plana investicij za 1.1954^ je bila predvidena tudi rekon*
atrakcija Ižanske ceste, v odseku od Kar,lovskega mostu do Jurčkove poti,
^•rom ca svoječasne^graditeljev a«vto ceste, da se bo ves promet
tržil kljub gradnji po Dolenjski cesti. Ker pa se je pokazalo, ko je
padaj a že močno napredovala, da to ni mogoče, je bil ves promet pre=
Maerjen m Ižansko cesto,
česar seveda ni bilo mogoče pričeti z
leno rekonstrukcijo, ker bi s tem onemogočili ves promet proti Zagrebt
Jeseni 1, 1954. je osvojila komisija za rešitev železniškega vozla
|Jasno obvozno progo,kot sestaven del rešitve ljubljanskega železniškega
»ozla, kar je postavilo načrtu rekonstrukcije Ižanske ceste nova prob«
leae, v kolikor bodo potrebne rešitve izdelane in osvojene ter dana
Qc
m p o l a g o potrebna sredstva, je možno predvideno rekonstrukcijo
paapke ceste v 1.1955. izvršiti^Eno največjih del na področju kana«
Il
2 :cije, ki je bilo v 1.1954 v groben dokončano ter predano v poskus«
•H/

pO obratovanje, je gradnja velike čistilne naprave za odpad,nej_fakalne
s področja Šentvida. Ka njo so priključene že nekatere velike
p d b e na področju Šentvida, vttfcto&eraletu pa se bo na območju zgra«
kanalske mreže s priključki nadaljevalo. Bavnotako se je v 1.

začelo nadaljevati z gradnjo velikega severnega zbiralnika,ki j©'
prekinjena 1949,leta. Gradnja je z ozirom na razpoložljiva meha«
sredstva zelo težka. Dalje so bili zgrajeni kanali v Blharjevi

1 lici, v naselju Bskovnik in po BakovnISki cesti, v Zadružni ulici,
V. Ofljevici, v Mariborski ulici, v Kamniški ulici, na bloški ceatl
j v- Soški ulici. K gradnji kanalizacije v Kamniški ulici"so prispe«
f«liittdl prizadeta podjetja "Mestna instalacij a" ,*$aturnus»in *Karoaa>
Ljg«. Skupaj je bilo zgrajenih 2.661,5 m kanalov raznih dimenzij.
p & o kot Uprava cest se je tudi Mestna kanalizacija borila s slabo
^ nizacljo, kar se je posebno pokazalo pri gradnji velikega severne«
rslaike.

|jja področju študija rešitve kanalske mre Se in sploh odprave odpadnih
fn fekalnih vod z ozemlja Ljubljane, je bil napravljen velik korak
smo pričeli z izdelavo generalnega plana kanalizacije,ki
Bflpr®j,
bo predvidoma predložen v revizijo in odločitev v bližnji bodočnosti,
g tem bo zopet položen nov temeljni kamen za izgradnjo komunalnih
jiiprav Ljubljane.
flpotreba po izvajanju širšega programa izgradnje kanalizacije postaja
iz dneva v dan toolj pereča. Kakor je znano je v Ljubljani na kanali«
gflcijo priključenih le 23^ vseh hiš, ostale imajo greznice ali ^odtoke
T odprte jarke, iztoki glavnih zbiralnikov leže v neposredni bližini
bolnice, več pa se jih izliva v Ljubljanico, Gruberjev kanal in Gra«
das&Loo brez kakega predhodnega mehaničnega ali biološkega čiščenja.
Tako stanje v odvajanju odpadlih in fetalnih vod, ja vsekakor zelo
nehigijenično in lahko povzroči p M goteriSfr pogoj%:'epidemijo, ki bi
pomnila veliko gospodarsko in^č^Lpveško škodo. Ko bo izdelan generalni
plaa kgnallzaci je^bo treba galstopinl k njegovi hi trt realizaciji, vsi
v ajer.h delih, ki« so z zdravstvenega stališča in s stališča izgradnje
.stanovanjskega fonda nujno potrebni.
/i'0 druai
atrani pa otežava slabo razpredena kanalska mreše gradnjo
večjih stanovanjskih zgradb in industrije na zemljiščih, ki kanali®
zacije še nimajo. Tudi Mestna kanalizacij® trpi na pomanjkanju meha«
lizacije za vzdrževanje in novogradnje, vsled česar m more dela
^zvrševati^felo
primitiven način.
Stanje izgradnje mestnega vodovoda je v nekaj boljšem položaja kot
•estne kanalizacije. Vodovodni^reSa meri danes 219 km. Ha njo je
Priključenih 67$ vseh« zgradb v Ljubljani. Danes imamo na področju
niesta tri črpališča taiae]vode> in aicer v Kleč ah, Hrast ju in Šentvidu.
Mednje je bilo zgrajeno v 1.1954 s pomočjo JLA ter s kapaciteto
2
x 9 l/eek, pokriva vse potrebe svojega področja.
M a t e r i vodnjaki v *lečah in Hrastju so opremljeni še ^.prorisoriSni
črpalkami^ za katere pa so že naročeni nove definltivn^f^^Litostroj
fo*. v letu 1954 nI bilo občutiti večjega pomanjkanja vode, kar mora
H
"ist u.
810
"pripisati novim vodnjakom in ugodnim vremenskim prilikam. 4
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naletu 1954.je "bilo zgrajenih žc&fO m radiih cevovodov v sledečih
h ±n
cestah: Prijateljeva ulica, Gerbičeva ulica, Rihar jeva
aXoo®
ce9ta, Gesta na Vič in Poki j uk ar jeva ulica, ob Dolenjski cesti,Hru«
geV9ki cesti, Id ti Jaki cesti, KamnoaaSki ulici, Cesti na fužine, ob
Ejtndki cesti, Einapilerjevi ulici, Devovi ulici, Ob Celovški cesti,
i Uršičevem štradonu, čadovi ulici ter zvezni cevovod med vodnjaki
7 ga nt vidu in retervarjem .

]Vedno močnejfe pa se javlja potreba po povečanju glavnega napajalnega
Kerovoda Klečeč—*'Ljubljana in po zveznih cevovodih med posameznimi
vodnjaki v Klečah ter za povečanjem rezervarjev, ker je brez teh del
• ^ako podaljšanje vodovodne mreSe na periferne predele brez posebnega
efekta, kar ne dobe po ozkih cevovodih potrebne vode. V tekočem letu
to pričeto veliko delo na rekonstrukciji glavnega napajalnega cevovoda
sa katerega so cevi Se nabavljene. 3 tem bo omogočen preiSt^na 5aati?
potrošnje.
|lnte3ticije za javno snago so znašale v 1. 1954. So,o62,o26.- kar
predstavlja 98,78^ realizacije letnega plana. Nabavljen P * je hov
tovorni auto P&P za odvoz smeti ter pločevina za izdelavo novih posod
IjG ocivoz smeti, l^osod Še ni bilo možno izdelati, kar se je osvojil
enoten tip posod za vso državo. V tekočem letu bfl> v Ljubljani se v
pretežni meri uveden nov način odvoza smeti.
„ ...
[M področja jercrne razsvetljave je b i l o montiranih^novih svetlob,
are jene posluge na dolžino V, km ter je postavljenih 9 električnih ur
a centralno ure na starem magistratu. Vsa delni v zvezi z urami so
bila izvršena z domačimi podjetji "Iskra" in "Slektrosignal*, v veliki
mori pa v režiji zavoda samega.
p« so bila postavljene odnosno obnovljene: na Magistratu, na nunski
pttkvi, na T*šaški cesti, no Ajdovščini, pri autobusni postaji pred
kolodvorom, pri Linhartovi ulici, ob Celovški cesti, pri Vodnikovi
cesti, na ^aloški cestl^ pri vojaški bolnici in n© ^arlovški cesti
B ECS tu.
italor pri drugih zavodih je tudi pri javni razsvetljavi zelo težko
'Pisanje mehanizacije, predvsem pa sposobnega vozila z lestvo, ki
hitra popravil« in izvedbo novih montaž,
[zoološkem vrtu so bile izvršene investicije v višini 5,463.7o7y^din
p z 86,33$. 3 temi sredstvi je bil dograjen medvednjak, napeljan
P4ovod do vrt® in pričete gradnja vhodna lope. Do primerne ureditve
01
oškega vrta pa nas čaka ::'e precej naporov ter bogpotrebna tudi
finančna sredstva skozi daljšo dobo let, da bo urejen tako, da
r ®Užil naši mladini in odraslim v ('zabavo (in pouk.

Hi
%

-

^

-
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L sredstev proračunskih Investicij In delno iz sredstev vodnega
^•podarskega skledo je "bila dograjena zatvornioa na Ljubljanici
pji "Gukrarni". 8 tem je bile zaključena ena etapa načrta, katerega
liSetek realizacije sago še v 1. 19o9. 2 zatvornico bo mogoče držat
fodo Ljubljanice na oni višini, ki je potrebna za poljedelstvo na
^•frju in iz hi gi genski h ozirov v strugi skozi Ljubljano.
Tkicupni stroški za vsa dela v zvezi z opremo 2 a tvorni oe znašajo
72,153.356^od tega je bilo v 1.1954 investiranih 5,834.241.-din
iz rednih proračunskih investicij in

iz vodno gospod.sklada.

Ha centralno pokopališče v Ljubljani je bil napeljan prepotrebni
vodovod. V tekočem letu pa bo še napeljan po samem pokopališču in ta
bodo postavljene primerne fin t a ne.
popravljenet^C bila mrliškec, vezat na
ter dani v delo
načrti za novo, pokopališče v Šentvidu ter za ureditev centralnega
pokopališča v zvezi s krematorijem.
Celotni stroški v gornje namene so znašali 2,345.929^ ter je bil
letni plan izpolnjeni z 99,74$.
Za javne parke in nasade je bilo v 1.1954 investiranih le l,o81.632.
din ter je bil letni plan izpolnjen le z 89,17f«. Delno je iskati
vzrok nizki realizaciji v tem, ker ni bile mogoče dobiti podjetja,
ki bi prevzelo dela na urejanju Študentovske poti na Grad, posebno *
• kar se tiče tlakovanih del. Urejena je bila okolioa spomenika HGB
prelazu na Erjavčevi cesti ter pričeto z deli ne Vrazovem
- trgu, ki se letos nadaljuje.
j [ _ H a J p o d r o č j u javnih kopališč je bila obnovljena fasada M j
kopališču v Kolodvorski ulici. Z deli na kopališču v kegoliSču. je
nadaljevala Plavalna zveza, ki pa radi težav pri nabavi opreme še ni
mogla predati kopaliSSa v obrat. Obstoje možnosti, da bo kopališče
•s Izgrajeno do začetka sezone.
U?e večjo javno pralnico v Ljubljani je bil izdelan investicijski
program in predložen v revizijo..
Tječino navedenih del so izvršili zavodi z lastno operativo; Uprav«,
cest, Mestna kanalizacija, Mestni vodovod,Mestna vrtnarija in
J« va OJR >i;|zs ve ti j ava * Ostali zavodi pa BO oddajali svoja dela odgova
jajOČim podjetjem.
\fosebno poglavje v našem delu je vzdrževanje vodotokov /rek,potokov
in jarkov/ in njih regulacija. Do 1.1954 ae temu delu,ni posvečalo
Tr&lrnb (T
nobene posebne pažnje. Obstoječe regulacije so frglod opuščenega

^evenj® popolnoma ali delno propadle. Tako je uničena vs« regulacij«
" re od ^ecna do Šentjakoba, poškodovan® pa je regulacije Malega grabna,
1
fttt_L;
|&0f®demQ le dva primera.
1,1954. je bila sprejeta uredba o financiranju vodno gospodarskega
jed^v katerega plačujejo gospodarske organizacije, ki uporabljajo
^ o eilo ali onesnažujejo vodo, določen odstotek od brutto dohodkov.
pd.0d pri MLOsfu se je v času od 1.1?. 1954. do konca lete nabralo

0 274.467 din. V breme tega sklade so bila pričeta v 1.1954 manjša
„djževalna dela na Savi in Ljubljanici, ki jih je izvajala Vodno
jepodsrak® skupnost za ljubljansko Barje in Vodno gospodarska uprava
|a gornjo Savo. Do 31.XII. 1954. je bilo porabljenih 15,441.191^-din^
1 sicer za sledeča dela
y prispevek jza sanacijo zidov ob Ljubljanici v višini 2,286.619/^
nadaljevanje zavarovalnih del na obrežju Save pri Obrijsh je
finansirala delno Uprava za vodno gospodarstvo LBS v višini
4,618.ooo//'din ter MLO v višini 3,138.S53//din
,,/ v smislu pravil Vodno gospodarske skupnosti za ljubljansko Barje
ji je MLO dal dotacijo v višini lo.ooo.ooo/f za ureditev odvodnikov
no ®arju, regulacijo Pržanjoa ter za snaženje jarkov na Barju v
dolžini 6*. čim.
\f za izdelavo načrtov za pričet® in predvidena, dela in za stroške
uprave je bilo porabljenih 15.719^fdin
Ostanek v višini 11.8SS.276^din pa je bil prenesen na sklad za
1. 1955, ko se bodo začele^/izva jati v širšem obsegu,
»t za gradbene in komunalne® zadeve je ponovno razpravljal o organiz©«
jafci strukturi finančno samostojnih zavodov z možnostjo njihove |iis=
to preosnove v komunalne podjetja. Ha podlagi daljših diskusij je
fišel do sklepa, da je družbeno upravljanje na področju komunalnega
»podarstva naprednejša ojblika upravljanja kot samo delavsko samo«
Ovijanje ,-^posebno a aŽireaTna nastajajoče komune. S a dal je smatra
de je sedanja oblika prikladna tudi z ozirom na to, da so ne=
zavodi tudi nadzorni organi na področju svoje vrste komunalne
'tevaosti ter imajo tudi neko izvršno funkcijo /n.pr.Uprava cest, ka=
Racija in Mestna vrtnarija, pogrebni zavod itd/.
rst

za gradbene in komunalne zadeve smatra za svojo dolžnost, da opozor
Ha dejstvo, da danes nimamo v Ljubljani nobenih drugih kapacitet
l&adnjo komunalnih naprav, kot le mestne zavode, ki pa se hi morali
^ as tveno brigati za njih vzdrževanja, medtem ko bi morala gradbena
^ M j a prevzemati, na podlagi licitacije, novogradnje. Vsled takega
smo prisiljeni razvijati v zavodih tudi kapacitete za novogradnjo
. m

•

& T
od časa do čase negativno odraža na samem vzdrževanju.

• lo žene ga pregleda izvršitve rednega proračuna in plana investir a i 1954, so razvidni deteljni podatki o količinski in vredr i i 2'.

* "

izvršitvi del v 1.1954.
•K l 0 g e t iem poročilu ni posebej obravnavana rekonstrukcija oskrbe
2 električno energijo, kar ni bila v neposredni kompetenoi Sveta
r j B b e n e in komunalne zadeve temveč jo izvaja podjetje Blektro
B ] a n a - mesto Iz kreditov MLO-a in republike. V 1.1954. je imelo
Ujetje odobrenih kreditov 154,5 mil j.din, od katerih je porabilo
1 7 milj. din ali 66$. S temi. sredstvi so bile zgrajene predvsem
transformatorske postaje: »Litostroj«, Ilirska ulica, ŠubiL a ulica, Šentvid <TL&, Sibirija, Zg. Kašelj, »Krim*, Bruščioa,
lje, Budnik, Tržaška cesta ter prosti vodi v dolžini 18,5 km za
•
779 iun za lo KV in 2,o4 km kabla 6 KV. TeČja izvršitev je bila
nepripravljenih načrtov in omejene gradbene oper a ti ve.
Iddll pa nadaljuje Slektro Ljubljana na transformatorskih postajah v

bst&b, na ^ežici, Šiški in Prulah.
fti Svetu za gradbene in komunalne zadeve je bila ustanovljena komisij«
[nalogo, da vodi in nadzoruje Izdelavo generalnega načrta rekonstruk^ H s k r b e mesta z električno energijo.
B poročila je vsaj v grobih obrisih vidna problematika komunalnih
Kpav v Ljubljani, ker bi podrobnejša obdelava na tem mestu zavzela
preveč prostora in časa. Izdelan je poseben elaborat, ki bo kmalu
čfln v obravnavo.

•
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Prilj
L j u b U « ^ 2.11.1955.

, mir
Pre gL ed iz vr 811 ve_,rebalan3 ir sme ga rednega
prprestane za leto 1954^
—

Plan pO
Izvršitev plana
vrednosti . • 1954.1.• •
, Svet
v
Osnovne plače
f posebni dodatki
r. lankoi jski do datki
• Honorarji
45;ipriap.aoo.zav.

8,460.000
275.000
13o.ooo
400.000
• 4,17o.ooo
13,435.000

8,141.797
701.120
95.000
439.417
4.080,41213,457.746

1 Stroški za prešelj.strank 53.000
l, s t r o š k i za žel.vozel
l,838.ooo
j, objave v Časopisa
147.ooo
i, fzdrŠev&nja vodotokov lo,765.ooo
Stroški komisij za ar. 1,163.ooo
184.000
H .me racij s me sfc a
**88 «000
7, vldrževanje katastra
318*000
Hfifa mesta
832.000
^pvizik-a katastra
135.ooo
^•hnične potrebščine
llo. ooo
l, Kopiranja načrtov
24.000
Išeji
ISo.ooo
il* Dotacija društvu IT
29.000
i, Stroški potovanje

50.382
1,837.o9o
146.992
10,764.237
1,162.230
183.600
148.838
3o7.572
831.142
134.314
77.314
3.638
150.000
28.323
. - - 74.180

5. Publikacije

75.000

96,23
254,9
73
lo9,8
97,8
lol,6

T5,W3.OOO

4.261.1X1
4,263.000
78,914.953
78,916.000
Uprava cest
26,054.795
26,055.000
H Mastna kanalizacija
27,033.078
27,o34.ooo
}• Sllaga
27,888.662
27,889.000
t* Javna razsvetljava
19.956.977
19,957.000
5* tastna vrtnarija
2,132.778
2,133.000
H m a kopališča
L slab. - 371.000 ..,
370,480
&orbovi talcev na
186.618.ooo
186, 612.834

k

% Čr
-kredit®

zoološki vrt

99,99

taO^-

po Tzvrsitev
vrednost i

Dotacija
J L a zveza Slovenija
• S Močnik*
Eborcev <*ešica
Bul ie-Ja vor-Be s nI ca
• i e -3 oa t r o-Z g. ^ a Se 1 j
Etično društvo Ljubljana
Kija PTT

3,800.000

3,800.000

Go.ooo
1,200.000
3oo.000

1,200 . 000
500.000

200.000

2,5OO.OOO

6,595.000
>. (
114.655.000

Ee

^^^Hfe t
' funkcijski izdatki
Komunalni zavAdi
, iotaci je

200.000
00.000
2,500.000
6,595.000
, 00 j
114.655.000

loo

k a p i t u l a c i j

.114.655.000

13,457.746
15,799.852
186.612.834
114.P**

330,621.000

330.525.432

13,435.ooo
15,913.000

186,618.000

9^,97

koaba: Do končanega obračuna se bo rezultat še nebistveno spremenil.
I a č e 1 n 1 k t

C i*

z

g r I n
komunalne
Ljubij
ana
}

Pregled Izvršitve rebalansiranega investicijskega
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[Cob j ekta-opretae

Plan po
vrednosti

.vodovod
1,160.313
BfSaSpaatje-abjekt I
S23.ooo
T
Kleče
»
VIII
šČe 2,793.293
6,o78.83o
lV;DV0Cl vic ?
Dolenjska cesta
l,538.9ol
Bihsrjeva
628.000
7,8o8.o87
HruSevaka
Celovška „cest a
1,740.000
mjj.nad vodnj.Šentvid
2,9o3.ooo
•rod p o Iz enski, Id, tljsk:
Baski" in %amoseSkl ul.
'13,643.000
idelava načrtov
46o.ooo
[dovod v kamniški ul.
253.266
Devova ulica
900.000
i^rsičev staadon
2,354.000
«
Šentvid
19,5oo.000 •
62,583.690

»edlte v medvednjs
ipeljava vodovoda
Idnja zun.ograje
idelava načrtov

Izvrirtev f» ~5r panja
plan®•
kredita
1,158,313
822.799
2,793.293
6,o78.83o
1,538,9oI
627.148
7,8oS.o87
1,739.978
2,901.445

99,82
99,97
loo
loo
loo
99,86
loo
99,99
99,94

13,642.230
458.874
253.266
891.897
2,25 0.519
19 1500.000
62,468.580

99,99
99,75
loo
99,o9
95,73
loo
99,81

1,531.219
2,429.491
1,291.641
•211.356
5,463.707

76,56
99,99
99,35
35,84
86,33

2,352.000

1,874.488
60.999
120.005
290.437
2,345.929

99,76
loo
99,18
99.86 •
99,74

499.000
614.000

493.500
538.340

2,000.000

2,434.000

lopiel,5oo.ooo
590.000•

6,324.000

[le
ipeljava vodovoda
pravilo mrliške veže

1,879.000
61.000
121.000

»Pokopališče v Šentvidu

... 291.000-

rti

fetaa vrtnarija Rohodi na ljubi j. grad
IJark ne Vrazovem trgu
Pfezov trg oorema
Ppotnenlk v Božni

98,89
87,67

50.000
. 5o.ooo • . ... 49.792 . 99,58
89,17
1,081.632
1,213.000

4,o63.ooo
JEtev poslug in pridigalil
effftt: 1 rVhviHIVi m-ua
in
sa
svetlobnih
mest "in
el.ur 6)771.200
7l.2oo
de lava načrtov
__ 65.8oo
"" ~
10,900.000

M BJ rV. ^ ..V

t ovo r. a nt omob. FAP
km t

15,310.000
5,000.000
2 0,3 lo. 000

3,982.965
6,589.788
44.8oo
10,617.553

98,o3
97,32
63.52
97,4o

15,121.750
4.94O»276
20,062.026

98,77
99 •
98,78

cest
1,621.542
•ta oestfc
15,5oo. ooo
Htiuska cesta
12,741.772
lloska cesta
9,698,7355
Ejrjava cesta
p®''v Bosi.dol.in križišče Brjav"m*
19,361.718
Jeve
20,212.000
livanje kock Titova o
11,6 oo. ooo
ilivsnje kock Dolenjska c.
6,244.000
isko? aneks ulica
4,000.000
-fizov trg
300.000
Baovo nabrežje
2,5oo.000
l; s ti; v ^evče
3oo.ooo
H c Zaloška cesta
1, Soo. 000
it do Urha
1,602.000
ludlj načrti
lema:
»Sna žag®
iktromotor *a drobileo
ižni plfegl
tor zi, valjer lot
^ B v Povletovl ulici
bodje za mehanično delavnico
»al ni ca
icinskl motor
paski stroj
^ B p a rja PA p
»biLe č—Upreva oe st

k analiz acijff
na naprave v Šentvida
Ni Hihsrjeva cesta
pi Rakovnik
Nlnik Litostroj looste
*arlborsks cesta
• Kamniška ulica
Ga 1 je vi ca
m Zadružna ulica
a klperja

1,621.542
15,500.000

12,741.772
9,698.775
19,361.718
20,212.000
11,600.000
6,244.000

3,987.918
298.644
2,500.000
2S9.475
1,800.000
1,600.985

loo
loo
loo
loo
loo
loo
loo
100
99,69
99,54
loo
99,82
loo
99,93

1,410.000
38,446.000

loo
83,37
95,8o
97,37
99,95
99,99
95,54
9o
loo
99,74

162,877.807

5,419.500
162.495.296

99,7o

28,700.000

28,356.914

1,436.000
5,183.000
12,000.000

1,436.000

I60« 000
500.000
2,000.000

3,438.000
951.000

871.000
2,000.000
loo.ooo
1,41o.000
38,546.000
5 4420.000•

3,900.000
3J 076.471
4,800.000
500.000
2,494.000
15 t300.000

78,289.471

16 0.000
416.888
1,916.000

3,437.6o6
95o.6o7
870.923
1,910.943
90.000

5,002.100
11,529.656
3,844.119
3!976.471
4,793.331
500.000

2,477.9oS
15.240.000
77/156.499

98,88
loo
96,89
96,08
98,56
loo
99,85
loo
99,35
96,99
98,57

Jv/f

Plen po vredIzvršite**
nosti -1954.
-•piana

^jakta - oprema
vooališča
•Kače v Kolodvorski ulici
Cgvilo fasade v Kolodvorski al.

rialnica
^ nač rti
f£>rnio*

na Ljubljanici - grada
oprema

% črpanji
kredita

606.000
25,658
629.658

6o5.49o
25.658
629.148

99,91
lop •
99,9o

200.000

140.259

7o,l4

933.2o6
4.9 ol.035
5,834.241

75,31
93,14
89,74

1,239.000
5,262.0006,Sol.000

H e k a p i t u 1 a c i j a

vodovod
ti vrt
vrtnarija
•zavetij ava
Hat
kanalizacija
1 kopališča
^Hnica
rnics na Ljubljanici

62,583.690
6,324.000
2,352.000
1,213.000

lo,900.000
20,310.000
162,877.807
78,289.471
629,658

200.000

6.Sol,000
352,180.626

62,468.580
5,463.7o7
2,345.929
1,081.632
10,617.553
2o,062.026
162,495.296
77,156,499
629.148
140.259
5,834.241
348,294.87o

98,80

Do končnega zaključka vseh računov s© "bo končni rezultat še nekoli
^•ipremenil. Blstvenih sprememb ne bo.

?
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Prednje poročilo je bilo objavljeno v
zadnjih treh številkah "Glasnika" t.j. številkah 14,, 15« in
Iz gornjega poročila bi povzel samo najvažnejše stvari in
sicer:
Problemi, ki se pojavljajo pred svetom za
gradbene in komunalne zadeve zavzemao iz leta v leto vse večji
obseg, pač ustrezno naraščanju mesta, tako po številu prebivalst=
va, kakor po površini. Glede na vedno večje zahteve, posebno na
področju stanovanjske politike in urbanizma, se je v avsgustu
1954 formiral poseben svet za stanovanjsko politiko, istočasno
1
pa imenovala komisija za urbanizem, z nalogo, da izdela generalni!
regilacijski načrt in se je s tem sestav sveta in komisij zmanjšal;

Od leta 1935 je število prebivalstva naraslo
za 2.28, vzel sem letu 1935 zato ker je bilo to najnormalnejše
imirnodobsko stanje, površina mesta aa 6 krat, gostota prebivalst
va je pa padla dal§č pod polovico, (37%) od prvotnega stanja.
To dejstvo predstavlja za MLO izredno obremenitev, ker je potrebne]
f
komunalne naprave širiti na nove predele, ki so bili mestu pri=
ključeni in niso imeli ustreznih naprav. Ljubljana sicer slovi
kot mesto z urejenimi napravami, ki daleč prednjači pred ostalimi
jugoslovanskimi mesti. Slika pa le ni tako rožnata, če se vanjo
poglobimo. Pogled na "statistični godišnjak" za leto 1954 po=
kaže, da ima Ljubljana najmanj voznih linij na km£ da je na
zadnjem mestu glede priključkov zgradb na kanalsko mrežo/ca 25%/
da odpade zaradi ozemeljske razsežnosti največ vodovodne nape=
ljase na enega prebivalca itd.. Statistika pa ne pove, da so bile
nekatere komunalne naprave zgrajene še pred več kot loo leti in
'bi bile lahko paradni komad kakega muzeja in da je Ljubljana
edina od jugoslovanskih mest, ki nima sodobne triangulacije in
se delno še poslužuje geodetske osnove iz časov Marije Terezije«

Tako stojimo danes v Ljubljani pred obeir=
nima nalogami pri izgradnji komunalnih naprav. V prvi vrsti moramo:
rešiti vprašanje železniškega vozla, cestne in kanalske mreže,
oskrbe mesta s pitno vodo^barjani jo pijejo še danes iz jarkov),
rekonstrukcijo osebnega lokalnega prometa, obnovo električnega
omrežja in da moramo na novo premeriti Ljubljano, ker še danes ni
stanje tako kot je, temveč smo 2o let v zaostanku.
Važno vprašanje, ki ga je Ljubljana komaj,
komaj načela je področje sprostitve naše žene pri hišnem in
: gospodinjskem delu. Na tem torišču bi morali naši hišni sveti

pokazati več iniciative, zlasti pa je to ledina, ki jo "bo
morala zorati naša industrija, vsa predelovalna, posebno še
Živilska, če je prisluhnila govoru Maršala Tita v Kopru in
njegovi novoletni poslanitio
Poročilo, ki je objavljeno v 14., 15. in 16. številki
"Glasnika" podrobno navaja delo sveta , njegovih komisij in
Zavodov. Omenil bi samo nekatera tehtnejša vprašanja.
Povdaril bi ugotovitev sveta, da konkretna vprašanja
zelo uspešno rešujejo posebne komisije, sestavljene iz strokov=
njakov in državljanov, ki se zanimajo za določena področja ko=
munalne dejavnosti.
V sklopu sveta deluje 11 takih komisij. Od teh se bori
z največjimi težavami komisija za določanje zemljišč v grad=
bene namene. Komisija ne razpolaga z osnovnimi elementi, kakor
so: ureditvenin coning, rešitev železniškega vozla, cestne
mreže, načrt razmestitve večjih javnih zgradb in zelenila itd.
Komisija je do sedaj lahko pripravila le en odlok t.j. odlok
o zaščitnem pasu za vodovodne naprave.
V Ljubljani je zemljišče izredno neugodno izkoriščena9
(prevladujejo majhne hiše). Posledica tega je izredna dolžina
komunalnih naprav, cest, kanalov, vodovoda, električne mreže
itd. Ob takem načinu gradnje še dolgo ne bomo zgradili zadostne
I komunalne mreže v že obstoječih predelih mesta, še manj pa sle=
Idili z njimi v nove predle.
Stanovanjska stiska še povečuje že itak izrazito težnjo
ljubijančanov po lastni hišici z vrtom. Danes je v gradnji
okrog 313 takih hišic, ki so raztresene po vsem pomerju mesta.
[ Za enkrat nimamo predpisov, ki bi preprečevali tako nenačrtno
izgradnjo in širjenje mesta razen v primerih, ko leže prizadeta
| zemljišča v območju rezervatov za javne naprave. Vsem drugim pa
I moramo dovoljevati gradnjo, dasi vemo, da bodo v kratkem času
1
vsi zahtevali komunalno graditev, čeprav se danes odrekajo,zaradi
' pridobitve gradbenega dovoljenja. Kanalizirati vse male gradi=
I telje z lastnimi zemljišči ali brez njih, na določen kompleks
! z urejeno komunalno mrežo in določenimi zazidalnimi predpisi, pa
s no mogoče. Takega večjega kompleksa MLO namreč nima, odnosno je
j zemljišče splošnega ljudskega premoženja razbito na majhne dele
vse povsod. Praktično je tudi nemogoče zahtevati od državljanov,
K da bi vsi gradili v enem predelu Ljubljane. Iz tega sledi, da bi

- 4-3 morali imeti v Ljubljani več takih urejenih kompleksov. Kako
priti do takih gradbišč pa ni enostavno, to je bolj zamotana
stvar.

Ena mišel je, da bi bilo umestno razlastiti vsa zem=
ljiišča v gradbenem okolišu Ljubljane. Na ta način bi na enkrat
dobili zadostne površine. S tem postavimo na isto bazo vse las'
ne in tiste, ki lastnih nimajo. Če bi razlaščali le posamezne
komplekse in parcele, bi bili prizadeti le nekateri, medtem ko
bi drugi lahko s svojimi zemljišči nemoteno razpolagali. Taka
splošna razlastitev pa bo mpžna le takrat, ko bo izdelan coning
ki bo razdelil površine na predele za: urbanistične, zazidalne,
prometne in druge potrebe. Gpning bo zakonita podlaga za vse
nadaljne ukrepe.
Seveda je še druga pot, ki privede do cilja, to je
odkup vseh potrebnih zemljišč. To pa zahteva ogromna denarna
sredstva, ki se na ta način imobilizirala in zavrla na daljšo
dobo Izgradnjo mesta, nekaterim državljanom (srečnejšim) pa
omogočila boljše življenje.
Težave, ki jih ima omenjena komisija z izdajanjem
dovoljenj za lokacijo za vse vrste zgradb, bodo odpadle takrat,
ko bo izdelan in sprejet regulacijski načrt Ljubljane.
Osnova za sodoben in ekonomičen razvoj Ljubljane leži
torej v izdelavi generalnega urbanističnega plana, zato je
nujno da MLO zagotovi vso podporo komisiji za urbanizem,
tako v materialnem pogledu, kakor tudi na področju personale.
Komisija za revizijo investicijskih programov deluje
danes v sklopu Sveta za gradbene in komunalne zadeve. Vsebina
njenega dela je osnovno ekonomskega značaja, poleg tega je pa
močno vezana na gradbene predpise. Glede na važnost obeh mornem
tov predlagam, da se komisija za revizijo investicijskih pro=
gramov
izloči in Svet za gradbene in
komunalne zadeve formira kot posebna upravna komisija pri MLO.
Opozoril bi na dejstvo, da je pocenitev gradnje od=
visna v veliki meri od smotrenega projekta, ki je pravočasno
izdelan. Marsikaj smo zgradili in še gradimo ekstravagantno in
"kunštno". Zakaj? Ker hočemo imeti vse najpopolnejše in za
vse slučaje, pri tem pa pozabimo na konkreten namen objekta
in naše stvarne možnosti.
Tak način projektiranja zmanjšuje tudi kapaciteto
projektantskih podjetij, tako da primanjkuje zlasti kvalitet=

•jih projektov za malo gradnjo, kar močno ovira posebno manjše
investitorje. Zaradi nestrpnosti investitorjev, ki pričenjajo
gladiti brezpotrebne osnovne dokumentacije, ki jo predpisuje
uredba o gradnji v 25»členu, se pojavljajo občutne motnje in
zastoji na gradbiščih, brezplodno se vežejo znatna finančna
sredstva itd. Da se odpravi tako divjo gradnjo je nujno, da
današnja skupščina sprejme sklep, da se mora tajništvo za
gradbene in komunalne zadeve z zadevo strogo In brezpogojno
prepričati, da so vsi pogoji podani predno izda gradbeno dovo=
ljenje in da mora odklanjati vse zunanje intervencije.
Gradbena inšpekcija pa mora brezpogojno prijaviti
sodniku za prekrške vsako kršitev gradbenih predpisov.
Ostale komisije več ali manj uspešno delujejo, našteval
jih ne bom , ker so več ali manj navedene v "Glasniku". Rezul=
tati njihovega dela pa bodo obravnavani na posebnih razpravah
pred skupščino.
Izvršitev rednega proračuna je razvidna iz objavljenih
tabel v "Glasniku" in ni posebnih pripomb. Da je izvršitev
proračuna potekala ugodno ni samo rezultat prizadevanja aparata
ampak se moramo zahvaliti za uspeh tudi lanskoletni gospodarski
situaciji. Edino glede vzdrževanja cest prvega in drugega reda
(glavne ceste) je povdariti, da je potrebno urediti odnose
med upravo za ceste LRS in našo upravo za ceste v smislu obsto=
ječih predpisov. Po predpisih morafe ceste I, reda oskrbovati
LRS, ker imajo pa te ceste tudi mestni značaj, mora seveda
MLO sodelovati v okviru predpisov.
Izvršitev proračun-ekih investicij je prikazana v
objavljenih tabelah. Plan je po rebalansu predvideval dela v
vrednosti 352,18o,626,-9 izvršeno je pa bilo del za 34-8,294,87o
din. Kar velja za proračun velja tudi za izvajanje investicij.
Izvajanje investicij bi lahko bilo uspešnejše. Pozno
sprejet družbeni plan pomanjkanje načrtov, slaba mehanizacija/
komunalnih podjetij, pomanjkanje gradbene operative, so onemo=
gočile večjo uporabo sredstev, ki so se pojavila ob rebalansu
družbenega plana na osnovi polletne bilance.
Važnejša dela v letu 1954 so: Smartinska cesta, čistiln
naprava za odpadne in fekalne vode v Šentvidu, ki mislim, da je
edina na Balkanu, pričetek gradnje severnega velike zveznega
zbiralnika, črpalne naprave za pitno vodo v Šentvidu ip.
zatvornica na Ljubljanici pri Cukrarni, Ostale stvari so v

glasniku podrobneje navedene«
Na področju študij in projektiranja je omeniti, da je
izdelan generalni program Mestnega vodovoda, ki je že odobren,
pristopilo se je k izdelavi generalnega plana kanalizacije, kar
je glede na potrebe povečane Ljubljane še veliko premalo. Imam
načrte, ki jih bom na koncu pokazal.
Posebno poglavje je vzdrževanje vodotokov in njih regu=
lacija. Obstoječe regulacije so večinoma propadle^ (Sava od Tacna
do Jakoba, Mali graben), zaradi opuščenega vzdrževanja. D a bi
se to preprečilo je bila sprejeta uredba o formiranju vodno gospodarskega skladg. Iz teh sredstev so bila pričeta vzdrževal=
na dela na najbolj ogroženih mestih bregov Save in Ljubljanice.
Izgledi za letos so pa precej slabši, ker je del sredstev skla=
da prevzet.
Svet je večkrat razpravljal o organizacijski strukturi
komunalnih finančno sfea samostojnih zavodov in prišel do zaključ=
ka, da je na področju komunalnega gospodarsjenja najboljša oblika
lupravljanja - družbeno upravljanje, posebno še glede na bodoče
Ikomune.
Ob koncu naj povdarim, da praznuje Ljubljana letos
Ilo-letnico osvoboditve. Obračam se na vse tovariše odbornike
1 obeh zborov in preko njih na hišne svete in podjetja, da vendar
i že uredijo okolico svojih zgradb. Se danes visijo stare napisne
•table in druga taka st^.ra ropotija, ki učinkovito krasi mesto,
fin spominja na okupatorja. Skrajni Čas je, da vse to odstranimo
lin se ne zanašamo na Upravo cest,"Snago", v katerih delokrog
ito itak ne spada.
Končno bi Vam pokazal še načrte in to:
Prvi načrt prikazuje generalni plan Mestnega vodovoda,
I obstoječe črpališče v Klecah, dalje prikazuje narejenih 7 vod=
njakov, dočim jih je v projektu 15. Drugo je delo v Hrastju,
kjer sta dva vodnjaka izgrajena trije pa so še v izgradnji.
ILalje je prikazan rezervuar, ki je pereča točka našega vodovoda.
•Vidi se tudi glavni cevovod od katerega je najbolj pereča točka
| cevi 0 54 in 55 cm. Hitrost toka vode je velika in obstoja'
[nevarnost, če bi postal tok sunkovitejši je ogroženo redno obra=
htovanje tudi v odstoku vode. Če več potrošnikov na enkrat po=
Itrošnjo ustani lahko cev razžene in tako stanemo brez vode.
potreben nam je en cevovod z cevjo 0 7 0 , da nam bo večji tok

»ne ;očen,ker imamo za to čepalne naprave,ki so močnejše in bomo
I lahko Irpali vodo v oddaljenejše kraje,zaradi tega ker sedaj ja|cost ne dosega periferije.S to Izmenjavo se lahko izboljša stanje
todovoda na oddaljenejših področjih ne glede na to,d se lahko
3 ce/vTii manjšega profila kaj pametnega ukrene. Predvidena je tud
pdsavitev rezervoarja v Šišenskem hribu in na Golovcu tako,da
do ti predeli lahko imeli lastno vodo,kajti autonomnejši pritisk
§j.z->načuje rezervoar je.Predel Barjancev pa je vprašanje bodočnosti
dij bomo lahko omogočili vodovod tudi na tem predelu. Predvideno
e Itudi tretje črpališče - podtalnice.To delo se je pričelo v tej
bmeri,da smo sprejeli odlok o zaščitenem pasu Mestnega vodovoda.
• prvi vrsti mora biti zaščitena higienska stran.

Dalje bi pokazal načrt kanalizacije.Ta je vsekaej
or bolj žalosten.23 % stavb je priključenih na omrežje.Vse ostalo]
|e grajeno na ponikalnice in jame,kar je vezano na odvoz.Kanalizifrrmo je le centralno področje,treba pa je urediti to stvar tudi
ugod,kajti higienska ureditev zahteva,da ne spuščamo edad odpadu
ode v odtoke,temveč da jih zberemo,da gredo skozi čistilne napra-:
e,ker je predvideno in tudi potrebno,da gre čista voda v Ljublja-j
lico .Vso odpadno vodo bi morali zbrati ne pa tako kot danes,da
e stekajo kanali malo pred bolnico v Ljubljanico.Predvidena sta
načrtu dva zbiralnika,vendar nas to delo še čaka. stanje kanalizacije je najbolj zaostalo v vsej državi.Nekateri kanali so še
iz kamenitih plošč.Ker je kanalizacija slaba se izgublja ta nečista
oda v podtalnice.To ni samo v Ljubljani,temveč tudi v drugih na[ših mestih.Naša kanalizacija ima betonske cevi v drugih krajih pa
majo glazirano opeko.Ta slaba stran naše kanalizacije nam ni prav
hič v ponos,čeprav se vedno trkamo na prsi,da smo zelo napredni.
Predsednik da poročilo tov.Turne v razpravo.
S i t a r Prane:
V poročilu Sveta za gradbene in komunalne zadeve
[sem pogrešal vprašanje naše plinarne.Res da ni to komunalno podjetje, vendar smatram,da ima izrazito komunalni karakter in baš
radi tega.se mi zdi potrebno,da tudi to vprašanje obdelamo. Plinarna ima najbolj zastarele naprave ,morda ne 1 oliko kot kanalizacija, a na drugi strani moramo upoštevati,da se plin uporablja kot

t^-.vo v industriji ,gospodinjstvu itd. Ba g
p[o Jreba problemu plinarne

osvežiti več

radi

te;;" smatram,da. bi

okornosti v ot r daj,

Kiv od drugod v drugih mestih ' jer imajo celo slabše pogoje so šli
n 30 v večji m e n z• čeli uporabljati zemeljske pline s tem,
H i emen j u j e pline v plinarnah in tako dobe ^onzumenti zemeljske
I ^ K za široko potrošnjo.O t--... "en razpravljal z parimii tovariši
Cfospodarskega sveta in smo ugotovili, dr bi se pri nas dalo .maz
sikie napraviti,da bi se uporabljal ceneni zemeljski plin butan in
fo^cgfen plin in.še nekateri drugi,katere bi se dobilo lahko iz poLendave*Ta plin je znatno cene jši,do:;im lahko ugotovimo,da
c? purtirno plinarno nr samostojnem gospodarskem računu,da bo morals
H a c ••-•-••- svišati»Zvišati moramo i za široko potrošnjo in za in•ttsjlrijo ali pa moramo zvišati samo industriji v?5 , zato da bi
[i^Hfeca potrošnja imela še vedno tarifo kot jo ima.Pršd letom dni ^^•formirali komisijo,ki naj ugotovi vse.nedostatke v plinarni in
Jki r/j bi ljudskemu odboru o tem poročala.Jaz nevem za to,da bi
Sporočilo ljudski odbor dobil.Ta komisija bi morala ugotoviti prvo
te nedostatke rešitve katerih bi se morala plina na lotiti bolj
^ H o , d a bi plinarna lahko odigrala tisto vlogo,ki jo v tem pogleB m o r a odigrati, da bi zadovoljila potre ijo i izboljšala kvalirfce JO.Tisti,ki uporabljajo plin vedo,I:"ko loraš včaril čakati predne
v

•tj skuhaš in drugič pa je tudi cenr elektrike osti nižja.Ge bi
ti i eli elektrike dovolj,bi bilo veliko vpraš nje,':.a!:o bi plinar• svoj plin prodala,posebno e,če ni v pravem sora merju z ceno
^Hctrike.ITu.jno je,da se plinarna loti tega vprašanja in najde reši
^^•Lki. bo mnogo koristili za nadaljni obstoj in razvoj same pli-r
^•rr.e .Drugo pc je še rešitev problema sedanje lokacije plinarne,
r.-z širitev ni .... nožno, ti in v kolikor bi se dopolniia dejavnos
j^Bsmel j skimi plini bi lahko obstala na mestu kot je in zadoščala
J k kr it j e p o ir eb.
Dalje ser ;0ore"al v oročilu vprašanje električne cest-j
j^Hkeleznice in troleybuca.Električna cestna železnica je sicer saH
fcc-tojno podjetje,vendar je izrazito komunalna stvar,katerega proHex.,e bi vsekakor vsebovati poročilo,vsaj v tej "meri ,kako daleč
d zadeva v zvezi
troleybusi ,nakupom licence,nabave šasij,da
Ibi bili tako ljudje seznanjeni ,kako stoji ta z"deva,kajti to je
• e n od glavnih problemov,1:! zanirr zelo veliko ljudi.To ni r.ič
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anj važno kot je vodovod,ceate, Pa ne ovorimo o Lalah,Snagi
itd.Svet za komunalne in gradbene zadeve naj bi v eni od nasledi
nijh številk "Glasnika" informiral ljudske odbor/nike kakor tvdij
prebivalce mesta Ljubljane o tem problemu.
K l e m e n č i č
I• ! • . . . . . • • • •
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ing. Ivo:
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Tov.Sitar ne je izzval ,!:o je začel .diskusijo glede
plinarne . :islim,da je dobro razpravljati o ten,~a začne tudi
plinarna misliti na svoj razvoj in na kak način bo lahko oskrbovala mesto z plinom.Ha kratko bi povedal nekaj številk,ki osvetl
oskrbo mesta z zemeljski, i plini t.j. butanom in slične.V bližnji bodočnosti bo v J u oslaviji zemeljskih plinov precej,ker je
to kot stranski produkt proizvodnje nafte,kakor tudi rafinerije
nafte.Postavi pa se pred nas vprašanje investicij.Za vsako gospodinjstvo bo treba bombo,ki se ds sic:r napraviti loma,stane
pa lo.ooo. dinarjev.Poleg tega je treba za uporabo butana in prc
pana reso,ki stane 4 - 5.ooo. - din.To je investicija za vsako
posamezno gospodinjstvo.Ras en tega so potrebne cisterne za prevc
teh plinov,ker ne moreno aisliti na cevovod iz Lendave.To so take investicije,katerih si danes nobeno proizvajalno podjetje ne
more privoščiti.Če vzamemo da samo eno gospodintsvo.stane l^.ooc
dinarjev je takoj tu investicija,ki bo stala 15,ooo.ooo.- aina j
Večja proizvajalna podjetja rabijo velike količine tega zemeljskega plina kot n.pr. Jesenice, Guštanj ,Mežica itd.Oe se ta ali
uporablja v ~spodinjstvu so investicije neprimerno večje,kot če
se uporablja za kalorično o revanje.Vsekakor pa je treba misliti
na to,da je plinarna v slabem stanju in da mestu ne odgovarja za
daljšo geaefekefcive perspektivo,kar pa plinarna nebo mogla rešiti
z svojimi investicijami pa tudi amortizacija plinarne nebi zadoš
čala za naprave za kurjenje butana in propana.Dobro bi bilo razm
sliti ta problem,ki ga je načel tov.Sitar,da vidimo,Če se to
izplača ali ne.Cena butana je 4o.- za kg in ena bomba vsebaje lo
kg.kar zadošča za en mesec v gospodinjstvu.Zakaj so investicije
tako drage.Za uporabo tega plina se potrebuje več bomb,ki se morajo v gospo .injstvih menjati in te bombe je treba prevfati od
kraja potrošnje v Lendavo in nazaj in napravijo svojo krožno
progo trikrat na leto. Zakaj samo tolikokrat ? Zato ker en mesec
jo uporablja potrošnik ko rabi iz nje plin,potem se jo dostavi
v Lendavo,kjer zopet čaka na polnjenje.ITatO gre zopet pot nazaj

io potrošnika.Baš.radi tega počasnega obračanja je treba uložiti več investicij.Dobro bi bilo nabaviti.železniške cisterne
r katerimi bi bilo možno dostavljati plan na kraj potrošnje.
Vstem slučaju se investicije zmanjšajo.Cilj naš je v tem,da gre
Ipor ba plina v čim širšo potrošnjo.

B a g n i k Albin:
Iz poročila je bilo razvidno,da je v Ljubjani tako
•inalizacija kakor vodovod v kritičnem stanju.Mnenja sem,da bi
oral Svet za komunalne in gradbene zadeve z vso z zmogljivostjo
ristopitite 1 delu za centralni načrt komunalne izgradnje in prit
I
^predlogi na skupščino,da bi ugotovili,kje bi se začelo.Sredstv
0 treba nekje dobiti,ker je to pri nas zelo pereče.Slaba kanaliz
lija upliva tudi na druge stvari kot na zdravje in treba je misli^
1 na, zaščito prebivalstva mesta Ljubljane.Ce pogledamo samo koimalne naprave proti Šiški.Tu kanalizacija ni urejena.Greznice j
e ne Čistijo redno,ker tudi podjetje "Snaga" nima dovolj sredstev na razpolago tako so marsikatere greznice prebile in se polj
in vrtovi namakajo z to vodo,kar povzroča okužbe,kar vsekakor mo-J
amo preprečiti.To škoduje tudi vodi,ki se zbira v naš centralni
azen in okužuje talne vode,kar moramo urediti ,dobiti pa moramo j
potrebna sredstva.Vsekakor je za pozdraviti uvidevnost,da je Svet]
za.komunalne ir gradbene zadeve prišel do tega,da je nujno potre'
no.Seveda je tu vrrašanje sredstev,mislim pa,da se bodo.ista mo- I
rala dobiti.Morali jih bomo ustvariti,kakor bo pač mogoče.
Dotaknil bi se še oskrbe s plinom.Če bomo ustvarili j
dovolj veliko vozlišče za oskrbovanje industrije,se bodo lahko
ospodinjstva oskrbovala z elektriko,ker bo na ta način elektri-j
ke "ovolj.Jasno je tudi ,da je za gospodinjstvo uporaba elektrike!
bolj higienična kot plin.
Kar se tiče vprašanja ureditve našega prometa bi pri j
pomnil,da smo mi že lani ir predlasnkim letom razpravljali stali-J
šČe našega prometa.Mi vemo,da je naš tramvaj star in da so sredstva,':! so nam za ureditev tega potrebna zelo majhna.To vprašanje!
je treba v najkrajšem času razčistiti,kajto tako ne gre več daljel
Danes se z prevažanjem po tramvaju izgubi ogromno časa,pa naj si j
bo to delavec, uslužbenec ali pa kdorkoli ima tak opravek,da se

-

5e

-

mora s tem voz it i. "V normalnem času in normalnih prilikah bi se z
gotovo relacijo n.pr. izgubilo lo minut časa.Sedaj ps se porabi
mimogrede 1 uro.Podjetju je treb" dati podporo in pomoč,da se to
vprašanje uredi.
D r o b e č

-rane:

Verjetno je
predsednik .Sveta za komunalne
in gradbene zadeve izpustil to poročilo,ker.vprašanje programa
tii treba več obravnavati,ker je "i izvajanju.Pogledati moramo tu
v prvi vrsti,kako je s sred_stvi,ki so potrebna za rešitev tega
vprašanja in kako se je podjetje potrudilo,da bi čiri manj stalo
in da bi Čim manj uvozili.Veliko stvari bi bilo t-eba rešiti že 1
letu 1954.Dobavni roki so bili z inozemstvom določeni že za lansko leto,verdar nismo imeli dovolj sredstev,da bi plačali akonta>
c -. j e. lo se je za 45o.ooo.- $ ,katere MLO ni mogel dobiti,saj
vsi vemo,kakšne težkoče so z devizami»Zato tudi pogodba z Zueriško tvrdko ni bila realizirana,ker nismo plačali.To stanje je
napredovalo v toliko,da bodo začeli izcčobavljati mr.terial in da
fcje dogovorjeno,ko bo plačilo izvršeno prejmemo prvo trenŠa v
4 mesecih.in to za prvo troleybusno opremo.Pravočasno smo se Orii
entir^li in zapotovili izdobavo 17 -tih
sas1j za troleybu.se.
^Poseben problem je napajanje trolejpfbusov ,kar je zelo kritično,
ker je potrošnja še enkrat večja,ker so vozila preobr menjena.
Trdim,da bi bilo treba najprej rešiti vprašanje napajalnih nepraH
Glavne izdobave za troleybuse omo prejeli od podjetja Rade Končar iz Zagreba,delno pa iz uvoza.Vprašanje načrtov za izdelajo
omr ez n a .1 e
delno že gotovo,imeli pa smo težave,ker nam komisija
za urbanizem ni mogla dati pravočasno osnove za projektiranje
v glavnem za izpadnice kot n.pr.Celovška cesta.Vprašanje rešitve
delavnice in garažiranja se lepo razvija in nam dela napredujejo,
V lanskem letu se je iz vseh sredstev zbralo 496.000.000.- od
tega je bilo 90,000.000. - lastnih sredstev.V tekočem letu bomo
gabili 56C.ooc.ooo.- sredstev in za prvo fazo obnove tega pro# ,
eta 936,OOO.OOO.-. Vsa ostala sredstva,ki t"do še potrebna in
kje se bodo dobila,dobo naznačena v družbenem planu v okviru
reditnega sklada,ki ga bo ljudski odbor imel v letu 1955»Za.,
krat nemorem še pojasniti,kakšno je stanje teh sredstev.HajVažnejše • i bilo to,da bi dobili toliko sredstev,da bi lahko prv

*rv-" fazo prometa obnovili sedaj,saj se cesto zgodi,da nimamo
v jutranjih urah in v opoldanskem času,ko je največji promet v
'renizi prav rob ene — erve in vsa vozila tečejo, kar gre cesto
adi veli" ili o"var v T.:odo potnikov,ki hite v jutranjih urah v
šlurbo.Res dr je izjemo kritično stanje in da je podjetje veliko
s svojim trudom in z dežurno službo doprineslo,da se promet lahk<
sploli še vrši,vendar lahko pričakujemo vsak čas katastrofe.

S u m a
Ostoj:
Glede plinarne vidim še eno rešitev in sicer se je
o ten Se razpravljalo na Svetu za gospodarstvo LRS,da bi se Plina:
a opremila.z cevovodi po katerih bi se dobavljal zemeljski plin
potrošnikom.S ter bi odpadle investicije za gospodijnstvo seveda,
'a bi bilo treba zmanjšati kalorije od 5000 navzdol,ker naše gospodinjstvo ne prenese tako visoko kaloričen plin.Hogli bi zmešati
z generatorskim plinom ali kako drugače reducirati.Glede tega je
bilo že govora na pari1 komisijah in se bo ta stvar uredila.

.Kar se.tiče prometa - v prvi vrsti tramvaja- je odgovaril že tov.Drobež.
I~ar se tiče kanalizacije bi pripomnil,da imamo'tri
ko ris i je, 1: i se r tem vprač njem bavijo in bo prišla ta stvar v
razpravo »Da bi se vsa stvari: uredila bi potrebovali najmanj
35 miljari za sodobno mesto.
*

Predsednik da poročilo.z predlogi,ki jih je iznese!
tov.Tumgi v obrazložitvi na glasovanje.
*

Poročilo je bilo sdglasno sprejeto.

r

AD 3, RAZPRAVA IN SKLEPANJE O SPREMEMBI ODLOKA O DOPOLNILNIH
PLAČAH IN POLOŽAJNIH DODATKffiH USLUŽBENCEV REVIZIJSKOTEHNIČNEGA ZAVODA V LJUBLJANI.

Predlog odloka obrazloži tov. M r a v l j e
Božo, član Komisije za proračun MLO, kakor sledi:
Tovariši ljudski odborniki!
Mislim, da bomo razumeli to, da imajo naši revizorji in vodilni
uslužbenci Revizijsko-tehničnega zavoda v Ljubljani ogromno
dela in da zahteva njihovo delo veliko znanja. Poznati morajo
gro zakonov, gospodarskih uredb, pravilnikov in ostalih zadevnavodil-da lahko vrše v redu svojo slušbo-tako preventivno»kako
tudi inšpekcijsko. Ker so bile plače teh uslužbencev doslej
nizkar, oz,, ker niso prejemali dopolnilnih plač, se je dogajalo to,da je kader iz tega zavoda uhajal, kakor tudi iz službe
na inšpektorskih mestih na samem MLO-u. Vidimo namreč to, da
imajo.ljudje-v podjetjih precej boljše plače na teh mestih.
Zato mislim, da je prav sprejeti ta odlok, ker nam bodo v nasprotnem primeru ljudje uhajali v podjetja. Poleg tega se slišijo pripombe, češ, da kljub temu, da imajo ti kadri večje znan,
pa manjše plače kot drug kader, dajati instrukcije ljudjem v
podjetjih. To velja predvsem za knjigovodje, ki so v podjetjih
dobro plačani, med tem ko v ustanovi niso.
Predlagam, da skupščina MLO sprejme naslednji odlok:

^—LJUDSKI

ODBOR

V B mesta Ljubljena
• I I t v o

L j ub I Ja na,dnc 20. |f# 1955

J

/T

Na podlag t IS« točke $5« člena Zakona o ljudskih odbon mestnih občin / Uradni list LRS št.19/52/, v zvezi z 9.člene uredb« o nazivih In plačah uslužbencev državnih organov/Ur*
št. 4/54/ Izdaja Mestni ljudski odbor glavnega m*sta Ljubijalogu finančno samostojnega zavoda * Revizijsko tehničnega
Ljubljani, ter po sklepu 53* skupne seje odbornikov mestnen zbora proizvajalcev z dne
1955.

Q 0 L O K
fepncAbt odloka o dopolnilnih plačah In pVležajnlh dodatkih ur. lužcgv Revizijsko tehničnega zavoda v Ljubljani, sprejetem na 32« skup• l VL'. dne I4.maja 1954«
I« člen
idMo I člena odloka o dopolnilnih plačah In položajnih dodatkih
tižbencev Revizijsko tehničnega zavod« v Ljubljani se spremeni In
•fctor zavoda / v i š j a strok. Izobrazba
frizerja / viš.strok.Izobrazba/
^ K r j 1 / srednja strek.izobrazba /
njigovodja Inštruktor / sred.strok, izobrazba/
2.

3.000
S.ooo
2.ooo

I «ooo

do
5.ooo
5 ,ooo
4.ooo
2.000

člen

olntlne plače, priznane s tem odlokom, se bodo Izplačevala od l.jaga IJ55. dalje.
livrlut- s-ve-i
R-tftS v Lj-ub4f-aw 1»

3« člen
^
€n h

' i/ i

r

A

ft
SpolniIne plač«, sprejete s tem odiokom, veljajo glede vsega osta>določbe, sprejete z odlokom e dopolnilnih plačah"in položajnih dolih uslužbencev Revizijsko tehničnega zavoda v Ljubljani z dne 14
»954.

Smrt fašizmu - svobodo narodu 1

P r e d s e d n i k

MLO

/dr. Dermastia MarI j an /

Predsednik daje gornji Odlok o spremebi odloka o dopolnilnih
plačah in položajnih dodatkih uslužbencev Revizijsko-tehnicnega
zavoda v Ljubljani v razpravo. Ker ni bilo k gornjemu predlogu
nobenih pripomb, daje predlog odloka na glasovanje.
Sdlok je bil

/

s o g l a s n o

sprejet.

AD 4 . RAZPRAVA IN SKLEPANJE O USTANOVITVI KOMUNALNE BANKE
LJUBLJANI.
predlog obrazloži tov. K l e m e n č i č
Sveta za gospodarstvo MLO, kakor sledi:
Tovariši!

ing#Ivo, predsednik

Svet za gospodarstvo MLO predlaga v odobritev dve odločbi in
sicer odločbo o prehodu Mestne hranilnice ljubljanske kot Komunalne banke na poslovanje hranilnice in odločbo o ustanovitvi
Komunalne banke v Ljubljani. Teh odločb ne bi čital, ker so
stvari v zvezi s tem povedane v Uredbio bankah in hranilnicah,
pač pa bi na kratko obrazložil principielno plat ločitve Komunalne banke v Ljubljani od Mestne hranilnice ljubljanske.
Kakor se spomnite smo lansko leto ustanovili Mestno hranilnico
ljubljansko insicer istočasno kot komunalno banko in hranilnico
Vendar je tešila Narodna banka za tem, da bi se ta hranilnica
oz,Komunalna banka v Ljubljani spremenila v nekakšno filialno
Narodne banke. S tem pa seveda nikakor ne bi bile dosežene tist«
prednosti, ki naj bi jih imel ljudski odbor in same gospodarske organizacije na našem območju, ki jih lahko.oz.moramo od
take organizacije bančne službe pričakovati, niti ne bi mogla
^estna hranilnica ljubljanska efikasnodelati na organizaciji
ljudskega varčevanja, kar je prav za prav njena glavna naloga.
Letošnji zvezni družbeni plan predvideva gotove, večje kompetence ljudskim odborom do posameznih panog našega gospodarstva
in sicer predvsem do trgovine, gostinstva, turizma in obrti,
tako, da zvezni družbeni plan nekaterih panog gospodarstva ne
obdavčuje z zvezno participacijo na dobičku in ta sredstva
pušča, da ljudski odbori določijo njihovo uporabo, vendar vzporedno z dajanjem t/h takih kompetenc v odnosu do teh družbenih
organizacij smatram, da bi moral imeti ljudski odbor prav tako
večje kompetence glede bančnih odnosov do teh panog našega, gospodarstva. Zato predlaga Svet za gospodarstvo MLO, da izločimo
dejavnost Komunalne banke iz sestava Mestne hranilnice Ijubljans
ske, tako, da bi Komunalna banka poslovala samostojno, Mestni
hranilnici ljubljanski pa bi ostala v glavnem izključno delokrog organizacije ljudskega varčevanja. Ta Komunalna banka v
Ljubljani bo imela v glavnem sledeči delokrog:

seveda v okviru Uredbe o bankah in hranilnicah. Komunalna
banka v Ljubljani bo vodila bančno poslovanje sledečih panofe
gospodarstva:
1« obrti, tako socilaističnega kakor tudi privatnega sektrorja
2. banano poslovanje vse trgovine na drobno,
3. bančno poslovanje turizma in gostinstva, razen tistih organizacij, ki imajo večji promet z devizamo, kakor n.pr.
podjetje "Putnik",
4. bančno poslovanje gradbenih podjetij, razen večjih gradbeni
organizacij, tako n.pr,"Gradis"-a in "Tehnike",
5. bančno poslovanje prometnih podjetij, razen Železnice in
Poste, /v to skupino spadajo vse špedicije/,
6. vse bančno poslovanje z vsemi drugimi družbenimi ihraganizacijami.
Poslovanje do teh gospodarskih organizacij bo v glavnem predstavljalo kretkoročno kreditiranje in vodenje vseh planov gospodarskih organizacij. Razen tega poslovanja bo Komunalna
banka v Ljubljani vodila tudi proračun MLO-a, skupaj s proračunskimi investicijami in komunalno-stanovanj skimi skladi,
prodajo taksnih vrednotic, račune hišnih svetov,račune privatnikov in seveda hranilno službo kot svojo vzporedno dejavnost.
Razen tega bo Komunalna banka v Ljubljani pooblaščena od strani Narodne banke, tudi za vršenje poslov v zvezi z odkupom
tuje valute in za vršenje nekaterih drobnejših bančnih poslov.
S tem se bo seveda delokrog Komunalne banke v Ljubljani bistveno razširil. Predvideva se celo, da bo Komunalna banka v
Ljubljani prevzela od Narodne banke v Ljubljani, msilim, da
5 podružnic NB na teritoriju ljudskega odbora, skupaj seveda
s prostori, kadri in inventarjem, ki odgovarja tem poslom, ki
jih bo Komunalna banka v Ljubljani prevzela od Narodne banke
v Ljubljani. MisTim, da je v interesu samega MLO-ra, da lahko
vodi preko take organizacije bančno službo za te panoge gospodarstva, da vodi MLO svojo politiko preko takega zavoda v
skladu z razvojem teh panog gospodarstva, kar se v glavnem
izraža v dajanju kreditov gospodarskim organizacijam, kar bo
olajševalo delo v okviru Komunalne banke v Ljubljani, tako,
da se bodo n.pr#dopolnilni krediti dajali brez licitacije,
ampak bo Komunalna banka v Ljubljani predvsem presojala stanje
gospodarskih organizacij na bazi ekonomičnosti, oz,likvidnosti
dotične gospodarske organizacije.

Mislim, da se bo ta naš zavod, Komunalna banka v Ljubljani,
po mojem mnenju, nujno razvijala v bodoče v smeri poslovanja
banke, to se pravi, da gremc z ustanovitvijo take organizaci
naprej, v nadaljnjo decentralizacijo, tudi kar se bančne

službe tiče, kar mislim, da je vsekakor v korist MLO-a in
njegovega gospodarstva. Zato predlagam, da se naslednji
dve odločbi sprejmeta in sicer:
1. odločba o prehodu Mestne hranilnice ljubljanske kot Komunalne banke na poslovanje hranilnice in
2, odločbo o ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani.

tal ljudski odbor
javnega mesta
1
Ljubljana
,^5569/2-54

Ljubljana, dne 4.5.1955

Na podlagi 6. točke 65. in 117. člena zakona o
odborih mest in mestnih občin / Ur.l.LttS 19-90/52/ v zvezi
l.»
7o. in 75. členom uredbe o bankah in
Tjglnicah / Ur.l.tfLHJ 4-34/54/ izdaja Mestni ljudski odbor v
iublja*11 P° predlogu Sveta za gospodarstvo in po sklepu 57. skupne
|jjje mestnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 4.3.1955
l1ud9kih

o d l o č b o
ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani.
1. člen
Ustanovi se samostojna gospodarska organizacija
posebnim položajem pod imenom "Komunalna banka".
Sedež Komunalne banke je v Ljubljani, Miklošičeva
testa lo.

2. člen
Komunalna banka opravlja tele posle:
1/ zbira prosta denarna sredstva,
2/ dovoljuje kredite do višine zbranih denarnih
sredstev,
3/ opravlja po pooblastilu, ki ga dobi od Narodne
banke določene posle v zvezi s plačilnim prometom s tujino,
4/ opravlja plačilni promet v državi za svoje
komitente,
5/ opravlja blagajniško službo v zvezi z izvrševanjem
proračunov lokalnih enot, po odločbi Zveznega
Izvršnega sveta pa vodi tudi knjigovodstvo o
izvrševanju proračunov teh enoti opravlja tudi
določene posle po proračunih federacije, ljudske
republike in avtonomne enote,
6/ opravlja službo v zvezi s posojili lokalnih enot
in določene posle v zvezi z notranjimi posojili
federacije, ljudske republike in avtonomne enote,
7/ opravlja posle, katere ji v zvezi z javno službo
poveri Narodna banka iz svojega delovnega področja,
8/ opravlja druge posle, ki se ji naložijo z
zveznimi ali republiškimi predpisi oziroma odloki
ljudskega odbora-ustanovitelja.
Poleg teh poslov lahko opravlja Komunalna banka
1
podlagi pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom FLRJ in z
&oslovansko loterijo določene posle tudi zanje.

3. člen
Upravni odbor Komunalne banke sestavljajo
edsednlk,
podpredsednik
in 9 članov,
or
p
Predsednika, podpredsednika in dve tretjini
*lanov upravnega odbora imenuje Mestni ljudski odbor v Ljubljani,
eDo tretjino pa izvoli kolektiv banke.
Direktor Komunalne banke je po svojem položaju
glan upravnega odbora in ga imenuje ustanovitelj,
i

4. člen
Nadzorstveni odbor Komunalne banke sestavlja
5 do 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj.
5. člen
Komunalni banki da potrebna sredstva ustanoritelj, ki je tudi porok za njene obveznosti.
6« člen
Komunalna banka je pravna oseba in posluje
na podlagi gospodarskega plana, veljavnih predpisov in svojega
3 tatuta.
7* člen
Gospodarsko upravni organ Komunalne banke je
Sret za gospodarstvo Mestnega ljudskega odbora v Ljubljani*

Predsednik MLO:
/Dr.Dermastia Marijan/

jjggtnl ljudski odbor
glavnega mesta
§ Ljubljana
A.Jt. 1665/1-55
p

Ljubljana, dne 4.3.1955

Na podlagi 6. točke 65» in 117. člena zakona
ljudskih, odborih mest in mestnih občin / Ur.l.LRS 19-9o/52/
Y zvezi s i . do 4-., 9o., 91. in 92, členom uredbe o bankah in
Hranilnicah / Ur.1.FLRJ 4-34/54/ izdaja Mestni ljudski odbor po
predlogu Sveta za gospodarstvo,soglasno z upravnim odborom Mestne
^anilnice ljubljanske in po sklepu 57. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 4.3.1955
0

o d l o č b o
o prehodu Mestne hranilnice ljubljanske kot Komunalne banke na
poslovanje hranilnice.
1. člen
Mestna hranilnica ljubljanska, ki je bila
ustanovljena z odločbo MLO v Ljubljani z dne 23.4.1952 pod št.
Preds. 136/52 in na podlagi odločbe MLO v Ljubljani z dne 11.6.
1954 št. G 5369/1-54 prešla na poslovanje komunalne banke pod
imenom Mestna hranilnica ljubljanska, preide na poslovanje hranilnice.
2. člen
Mestna hranilnica ljubljanska opravlja tele
posle:
1/ organizira ljudsko denarno varčevanje,
2/ zbira prosta denarna sredstva,
3/ dovoljuje do višine zbranih denarnih sredstev
kredite po veljavnih predpisih.
Poleg teh poslov opravlja Mestna hranilnica
ljubljanska na podlagi pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom
FLRJ, Jugoslovansko loterijo, Narodno banko in komunalno banko
določene posle tudi zanje.
3. člen
Organi Mestne hranilnice ljubljanske so:
upravni odbor, nadzorstveni odbor in ravnatelj.
,Havnatelja imenuje ustanovitelj.
Število članov upravnega in nadzorstvenega
odbora ter način njihovega imenovanja oziroma izvolitve se določijo
s statutom hranilnice.
Spremembo statuta je predložiti v potrditev
Mestnemu ljudskemu odboru v roku enega meseca.
Za obveznosti Mestne hranilnice ljubljanske
jamči kot ustanovitelj Mestni ljudski odbor v Ljubljani.

4* člen
^

Mestna hranilnica ljubljanska je pravna oseba
posluje na podlagi gospodarskega plana, veljavnih predpisov
in svojega statuta,
itl

5. (51 en
Gospodarsko upravni organ Mestne hranilnice
ljubljanske je Svet za gospodarstvo Mestnega ljudskega odbora
T Ljubljani,
Predsednik MLO:
/ Dr,Dermastia Marijan/

(d JU

Utemeljitev k predlogu za izdajo:
1. odločbe o prehodu Mestne hranilnice ljubljanske kot Komunalne banke na poslovanje hranilnice in
2, odločbe o ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani,
je naslednja:

•

!
U t e m e l j i t e v
^ps
•
•
% predlogu za iadajo
>
odločbe o kstahovitvi Komunalne banke' V Ljubljani
2„ odločbe o prehodu Mestne hranilnice ljubljanska od Komuir nalne banke na poslovanje hranilnice« •
-

<

»"

u

Z odločbo Mestnega ljudskega odbora glavnega
esta
Ljubljana
z dne 4»HI«1955« št« G--5369/2 se-zaradi ns*a
gtale nujne potrebe ustanavlja za območje mesta Ljubljane
Komunalne,/* banka s sedežem v Ljubljani«
Po tej odločbi in v skladu z veljavnimi predpisi uredbe o bankah in hranilnicah Komunalna banka opravlja
tele posle:
....
:•»• «X
Le...
1„ zbira prosta denarna sredstva*
2« dovoljuje kredite doavišine zbranih denarnih sredstev;
% opravlja po pooblastilu* ki ga dobi od Narodne banke določene
I; posle v zveai s plačilnim prometom s tujino*
4« opravlja plačilni prpmet v državi za svoje komitente*
5» opravlja blagajniško službo v zveai z izvrševanjem proračunov
lokalnih enot, po odločbi treznega izvršnega sveta pa vodi
tudi knjigovodstvo o izvrševanju proračunov teh enot, opravlja tudi določene posle po proračunih federacije» ljudske
republike in avtonomne enote$
6, opravlja službo v zvezi s posojili lokalnih enot in določene
posle v zvezi z notranjimi posojili federacije, ljudske
republike in avtonomne enote*
7, opravlja posle* katere ji v zvezi z javno službo poveri narodna
banka iz svojega delovnega področja*
8, opravlja druge posle« ki se jim nalogcržijo z zveznimi ali
republiškimi predpisi oz* odloki ljudskega odbora - ustanovitelj
Bazen teh poslov lahko opravlja Komunalna banka
aa podlagi pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom PLRJ in z
Jugoslovansko loterijo določene posle tudi zanje«
Navedene posle je pred ustanovitvijo komunalne
banke opravljala na podlagi odločbe MLO-ja Ljubljana z dne 11»
H«1954* št«G- 5369/1-54 Mestna hranilnica ljubljanska Jte4»
komunalna banka« Uredba o bankah in hranilnicah navaja v členih
65« in 91» ločeno, katere delavnosti spadajo v delokrog komunalne bankef katere pa v delokrog hranilnice« Da bi se čimbolje
vskladilo poslovanje Mestne hranilnice ljubljanske z veljavnimi
predpisi uredbe in ker bi bilo bančno poslovanje uspešnejše,
oe bi se komunalne zadeve opravljale ločeno od zadev hranilnice,
ae je pokazala pogreba, izločiti zgoraj navedene delavnostmi
ia obsega poslovanja Mestne hranilnice ljubljanske in ustanoviti
sa ialočene delavnosti samostojno gospodarsko organizacijo
a posebnim položajem pod imenom KOMUNALNA BANKA s sedežem v
Ljubljani« 3 to izločitvijo se je delokrog Meetne hranilnice
*natno zožil« Ostali se v delokrogu Mestne hranilnice ljubljansie
le v členu 91* cit« uredbe« predpisani posli* Tako preide Mestna
taenilniea ljubljanska popolnoma na poslovanje hranilnice z
Naslednjo delavnostjo«
organizira ljudsko denarno varčevanje*
2. zbira prosta denarna sredstva*
3. dovoljuje kredite do višine zbranih denarnih sredstev*

^azen teh poslov opravlja Mestna hranilnica ljubljanska na podlagi-pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom PLRJ, Jugoslovansko loterijo, Narodno banko in Komunalno banko določene
Posle tudi zanje«

Povdarja se, da smejo po dikciji zadnjega odstavka c,
in 91«člena omenjene uredbe Komunalne banke kakor tudi
ce na podlagi pogodbe z Državnim zavarovalnim zavodom F J J J ^
Jugoslovansko loterija, tarodno banko opravljati doloSe£T>
zanje ter jim je možnost take delavnosti na podlagi cita 3
tudi dana«
*"
~

Svet za gospodarstvo predlaga Mestnemu ljudskemu J
glavnega mesta Ljubljana* da sprejme oba zgoraj navedena jj
^loga« ^
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D e r m a s t i a

dr»Marijan:

Slišali ste Poročilo predsednika Sveta za gospodarstvo MLO
in predlog za izdajo odločbe o prehodu Mestne hrabilnice
1jubljankse kot Komunalne banke na. poslovanje hranilnice in
odločbe za ustanovitev Komunalne banke v Ljubljani.
Dajem ta dva predloga na razpravo, če ni nobene pripombe,
dajem predlog za izdajo obeh odločb na glasovanje.
Predloga zaiizdajo obeh odlo"cb sta

s o g l a s n o

sprejet

AD 5.

RAZPRAVA IN SKLEPANJE O DELNI UMAKNITVI AKTA O RAZLASTITVI ZA POTREBE BIVŠEGA RLO IV.

Predlog obrazloži tov. D e k 1 e v a Janko, predsednik Komisije za predpise in organizacijska vprašanja MLO, kakor
sledi:

/

I

tt&ffci. št. 152/55

Ljubljana, dne 4.3.1955

P O H O Č I L O
aa 57. skupno sejo MLO v
Ljubljani«
K odločbo / aktum o razlastitvi/ Mestnega ljudskefcdbora glavnega mesta Ljubljane Tajn.št. 3987/1948 z dne 3.
,1948, ki JM
jo jje
^.Ai/f^l
I, potrdila bivša Vlada LHS t. S-zak. 728 a dne
jena v korist države in za potrebe biv.
2 . 1 2 . 1 9 4 8 , je bila odre,
Jj0 Rakovnik-?!« /HLO IV// popolna razlastitev nepremičnin in
par:
1. paro*št. 2o24/l, travnik v izraeri 7361 wZ$
2. parc.St. 2o24/4, travnik v isaeri lo86 m2,
3. parc.St. 2o25/2, vrt
v izmeri 317o o2.
4. 4/5 parc.St. 2o24/3, travnik v približni izmeri
787 m2,
5» del parc.št. 2o25/l, vrt v približni izmeri
3ooo t&2,
6. del parc.št. 133/1, stavbišče v izmeri 1229 m2

t

in
7. pare.št. 133/?, stavbišče v izmeri 85o ci2, vse
telpisane vl.St. 363 k # o. Dobrova II. last pokojnega £ v i g 1 j a
jdfca, Ljubljana, Kožarje št* So.
Ž odločbo Mestne razlastitvene komisije v Ljubljani,
št j 1/49 z dne 26.2.1949, ki jo postala pravnomočna z dne 29.4.
1949, so bile razlaščencu razlaščene zgoraj cit. nepremičnine in
»urijena odškodnina v driavnih obveznioah v znesku din 381.674*-,
It je že bila, po izjavi Baredne banke PLBJ, Direkcije državnih
posojil v Beogradu, nakazana r&slašSencu oz. dedičem z dnem 28»
12.1953.
Hazlaščene nepremičnine so že vknjižena v zemljiški
ajlgi okrajnega
sodišča
preaoženje
r od organom
.. ^_ II.„ v Ljubljani na„ Splošno
L ljudsko
___
upravlJanja
Uprava nepremičnin
MLG* v
Ljubljani In to a sklepom
z dne "
14.11.1953/dn.št.
6423/53,
JanežiČ Draga roj. i i v i g e l j
je v imenu dediw po pokojnem Švif,lju Janku vložila prošnjo z dna 28»12«1953,
»katero prosi, da se predmetna razlastitev razveljavi, če ne v
c
2 3loti, pa vsaj delno in da se vrnejo dedičem v last parcele št.
°24/4, 2o24/3, 2o25/l in 133/5 z utemeljitvijo, da te paroile
^ ™ i ž i j o občekoiristnim namenom, temveč, da se z njimi okoriščajo
ebniki. dočlrn dediči po pokojnem razlaščencu nimajo sredstev
preživljanje«
Parcelo št. 2o24/4 uživata Kušar Janez in Frančišiz Kozarij št. 117, ki sta postala solastnika te parcele na
lagi menjalne pogodbe s dne 8.1.1954, Tajn.št. 2387/53, s ka~
( sta izročila v last Splošnega ljudskega pre. oženja del svoje
•št. 2o24/5 v enaki izmeri in to iz javnih interesov.
Parceli št. 2o25/l in 2o24/3 imajo v zakupu najemSjfi stanovanj razlaščene hiša, ki stoji na paro.št. 133/5*
Svoboda" ima v brezplačnem najemu oziroma zakupu del pare.št.
J^/l, to je prosvetno dvorano s x>ripadajočiia zemljiščem. Parceli
2o24/l in 2o25/2 predstavljata v naravi fizkulturni prostor.

Parcela št, 133/5 predstavlja v naravi staro
^preurejeno stanovanjsko zgradbo s goapodarskim poslopjem in
pripadajočim zealjiSčem.
M
Stanje zgradb se je po razlastitvi močno spremenilo in so bile na večini njih izvršena znatne investicije*
finančna sredstva aa te investicije in preureditve je dala na
•ppclago delno fuzioiirana Uprava z&radb biv. RLO 17 in Uprave nepremičnin, v pretežni meri pa KUD Dolomit os. množične
epganizaoije«
?o izjavi C m e t a Alojza, uslužbenca Stanovanjsice uprave 1» pa obsega stanovali j sk& hiša, ki stoji na parc.čt.
l3?/5» po kartotečnem listu sledeče prostore; eno stanovanje,
dve posebni sobi in tri poslovne prostore*
Svet za gradbene in komunalne zadeve MLO je na
svoji lo. redni seji s dne 27.5.1954 sklenil, da se prošnji
janežiS Drage ne ugodi in vzdrši izvedena razlastitev v veljavi.
Itepubiioka koiuisija aa vprašanja razlastitve pri Državnem
sekretariatu za splošno upravo in proračun LiiS Je obvestila
i&O v Ljubljani s svojim dopisom št. Bas 99/54-2 z ene 13.12*
1954 kakor sledis
n
Y e^oraj označeni zadevi glede razlastitve za
.otrebe biv. HLC Bakovnik-Vič / 2a zadružni dom v Kožarjah/
ae z mnenjem Sveta za gradbene in komunalne zadeve MLO Ljubljana,
ki ste nam ga 3poroSili v Vašem dopisu a dne lc »6.1954 Uajn.
St. 2837/53, n : strinjamo.
Ogled na kraju samem, ki smo ga po našem
predstavniku izvršili one 19*11*1954 je pokazal, da se razlaščene nepremičnine v pretesnem njihovem obsegu niso uporabile
aa svrho, za katero so bile razlaščene* Dejansko oe je v to
svrho uporabila samo stavba bivše kasarne na pare.št. 153/1 / za
kinodvorano/ ter vmesni prostor med to stavbo ter stanovanjsko
stavbo na paro*št* 133/5 / kjer se je zgradila stavba za
trgovski lokal/. Hazen tega se je v razlaatitvene avrhe upo- .
rabila še parc*št. 2o24/l in št. 2o25/2 / za kulturne prireditve/. Vse druge razlaščene nepremičnins so se u_ orabile za
avrhe, za katere bi razlastitev bila sploh nezakonita.
Zato predlagamo po 3* točki odločbe o ustanovitvi Bepubliške komisije za vprašanja razlastitve / Ur.l.LHS
£t« 36/49/ v zvezi z I. točko navodila za izvajanje T2R
/ Ur.l.FLBJ št. 85/48/, da se akt o razlastitvi, ki ga je
[-ICL0 Ljubljana izdal dne 3.12.1948 pod štev. 3987A948 d e l n o
u E a k n e in sicer glede celih parcel štev, 133/5. stanovanjska stavba in /it. 2o24/3, travnik / • koli or je razlaščena/,
glede 3/5 razlaščenega dela paro,št. 2o25/l, vrt ter ustreznega vzhodnega dela paro.št. 2o24/l in 2o25/2 do črte. ki jo je
pote^Jiiti v podaljšku prej nje tiejne Črte med parcelama št.
2o24/l in 2o24/5 / last Kušarja Janeza/ v primerni oddaljenosti od stanovanjske biše paro.št. 133/5 d» glavne oeste in po
Odbitku onega dela parcele štev. 2o25/2, na katerem- kakor bi
izhajalo iz delilnega načrta- stoji prizidek za trgovski lokal.
Umakne naj se tudi akt o razlastitvi glede onega / vzhodnega/
dela gospodarskega poslopja, ki ni preurejen v stanovanjsko
hišo. Yes obseg, kakor ga predlagamo na umik akta o razlastitvi
je v spisu priložene^ delilnem načrtu obkrožen z rdečim svinčnikom.

7 primeru* Se MU) tega predloga ne oSTOjI,
»pia ponovno predložite s navedbo delnih izmer onih delov
el, katere umik akta o razlastitvi predlagamo le uelno."
i
3vet za gradbene in komunalne aadeve MLO Ljubijaje na svoji prvi redni seji s dne 6.1.1955 ponovno sprejel
Hlep» da odklanja,delni umik akta o razlastitvi z utemeljitvi*
jq da predstavlja razlaSCena površina zaokroženo celoto, ki bo
Chko služila svojemu namenu takrat, ko bo imZda izaelitev strank,
mk stanu.1elo v poslopju, ki je tudi razlaščeno« Nadalje Je Svet
ttidi mnenja, 4a bi se v slučaju osvojitve predloga Republiške
Etej&islje sa vprašanja razlastitve razbila celota in sa ustvarilo
nemogoče lastninsko stanje, kar dokazuje tudi delilni načrt,
pbkrošen a rdečim svinčnikom.
S sklepom Sveta sa gradbene in komunalne zadeve
BJjG pa se Republiška koraiuija »a vprašanja razlastitve ne strinja aziroma sporoča s svojim dopisom Raz It* 99/54 z dna 24*2«
H B ? , da Svet ni pristojen za odločitev, ker gre -sa spremembo
tkta o razlastitvi, ki ga predlaga republiška komisija po I*
točki Navodila za izvajanje TZR, Za odločanje o tej spremembi
pa Je pristojen samo organ, ki Je akt o razlastitvi izdal, to
je KLO na zboru.
Predmet delnega umika akta o razlastitvi so torej
sledeče parcele:
1,/ del paro »št. 2o25/l v pribil ni ismeri 16oo u2
2»/ del paro,§t. 2o24/l v približni Izmeri 3oo m2
5»/ del pare. t. 2o25/2 v približni izmeri 76o rnZ
4./ del pare.št. 133/5 v približni izmeri 74o m2
in
5#/ parc^St, 2o24/3 v izmeri 858 m2«
trosimo, da oba zbora razpravljata o tej zadevi
in odločita, ali se osvoji predlog Republiške komisije za
Ktašanja razlastitve ali ne.

I

tf*

ljudski odbor
" glavnega mesta
Ju b 1 j a n e
J
n. §t. 152/1-55-Ge/Čk

Ljubljana, dne 4. marca 1955

O d l o č b a
( Delni umik akta o razlastitvi)
I
Na osnovi I. in IV. točke Navodila za izvajanje Temeljnega zakona o razlastitvi (Ur. 1. FLRJ št. 85-732/48) ter na
predlog Republiške komisije za vprašanja razlastitve pri Državnem
sekretariatu za občo upravo in proračun LRS je Mestni ljudski odbor
glavnega mesta Ljubljane na 57. skupni seji odbornikov mestnega zbora
in zbora proizvajalcev MLO v Ljubljani z dne 4. marca 1955
o d l o č i l

t

I.Delno se Umakne odločba /akt o razlastitvi/ Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane z dne 3. 12, 1948, Tajn.
št. 3987/1948, ki jo je potrdila bivša vlada LRS štev. S-zak. 728
z dne 22. 12. 1948, s katero je bila odrejena popolna razlastitev
v korist države in za potrebe bivšega RLO Rakovnik-Vič in to glede
v ko» Dobrova ležečih nepremičnin!
1. del pare. št. 133/5» stavbišče v približni izmeri
74o m2,
2. del pare. št. 2o24/l,travnik v približni izmeri 3oo m2,
3. pare. št. 2o24/3f travnik v izmeri 858 m2
4. del pare. št* 2o25/l, njiva v približni izmeri l6oo m2
,
5. del pare. št. 2o25/2, vrt v približni izmeri 76o m2,
[vse pripisane vi. št. 1217, bivša last Š v i g 1 j a Janka, iz
Ljubljane, Kožarje št. 9o, sedaj last Splošnega ljudskega premoženja,
ki ga upravija n Uprava nepremičnin MLO* v Ljubljani.
in

II. Mestni razlastitveni komisiji v Ljubljani se naroča,
da izroči razlaščencu Šviglju Janku iz Ljubljane oz. njegovim pravnim naslednikom v točki I»/ te odločbe navedene nepremičnine v posest in last ter uredi novo zemljiškoknjižno stanje v š&adu s to
odločbo.
U t e m e l j i t e v :
Z odločbo Mestnega ljudskega odbora fcfcavnega mesta Ljubljane, Tajn. št. 3987/1948 z dne 3. 12. 1948, ki jo je potrdila
M v š a vlada LRS štev. S-zak. 728 z dne 22. 12. 1948, je bila odrejena v korist države in za potrebe bivšega RIO Rakovnik -Vič popolna razlastitev med drugim tudi v dispozitivu te odločbe citiranih

<bU
nepremičnin, ki so bile namenjene zgraditvi zadružnega doma za
Kožarje in okoliške vasi.
Ker pa se ta razlaščene nepremičnine niso uporabile
oz. se ne uporabljajo za svrhe, za katere so bile razlaščene,
fcato se je odloČilo, da se v smislu I. in IV, točke Navodila
ia izvajanje TZR delno umakne cit. akt o razlastitvi glede v
dispozitivu te odločbe navedenih nepremičain.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Predsednik aaLO:
(Dr. Marijan Dermastia)

D e r m a s t i a
dr.Maijan:
Sliašli ste obrazložitev k delni umaknitvi razlastitvenega
akta bivšega RLO IV.
Dajem poročilo predsednika Komisije za predpise in organizacijska vprašanja n-a razpravo.
Ali bi tov. T u r n a Ostoj lahko pojasnil, kakšno stališče
je zavzel Svet za gradbene in komunalne zadeveMIO?
T u r n a Ostoj;
Če to vrnemo, bo ta kompleks zemlje imel privatni lastnik.
Res pa je to, da to zemljišče trenutno ni izkoriščeno. V tem
primeru pa je seveda razumljivo tudi to, da razbijemo celotno
zemljišče na manjše dele. Teren tam nekako ne soglaša s tem,
da bi povrnili to zemljišče privatnikom.
D g k I e v a

^ anko;

Gledal sem celotni načrt. Celota, ki je razlaščena, se razbije
na tri dele. Na eni strani bi ostalo ljudsko premoženje, katere
ga predstavlja nova Kino dvorana, v sredini pa bi ostala v
tem primeru privatna lastnina, če bi seveda zemljišče vrnili,
na tretji strani pa je travnik. Ta se uporablja za oddajanje
in prirejanje veselic. S temi ljudmi skrajna lastnika nimata
nobenega stika. Na eni strani je kino-dvorina, v kateri se
vrše razna predananja, na drugi strani, p» je teren, ki slu?i
sedaj za veselice-, nekoč bo pa služil za kakšno športno igrišče ali kaj podobnega. Pripominjam, da so ljudje v okolici
komisiji izjavljali, ko je te stvari pregledovala, da so za to,
da se zemljišče vrne, ker je družina pozitivna, tako politično,
kakor tudi v vsakem drugem pogledu, kar v pravni presoji stanj*
ne bi igralo nikakršne vloge. Mislim, da je to, da se je stvar
uporabila v druge namene kot v tiste, za katere je bilo zemljišče namnejeno, tudi politično škodljivo. Zakaj, zato, ker razlaščenec vidi, da imajo drugi privatniki pri tem dobiček, med
tem, ko jr on od tega odtrgan in bo imel mogoče celo občutek,
da ga tolčemo, kar pa sigurn« ni res,

F r e t n a r dr.Jože:
Ne gre samo za ta konkretni primer. Gre pri tem za neko načelo.

jmamo zakon«?, ki jih izdajajo naša oblastva. Ti čisto točno do-

ločajo, pod kakšnimi pogoji se lahko osraji ali napravi daljši
poseg v pravice privatnikov. Ti zakoni še vedno veljajo in v teh
[je Čisto jasno opredeljeno, za katere stvari, oz.namen se lahko
neko zemljišče uporabi. Pri tem konkretnem primeru se je reklo,
čta. se bc zemljišče uporabilo v tak namen, uporabilo pa se je za
drugi namen. Smatram, da je tako dejanje s tališča naše zavesti
naših dobrih državljanov, ki rešepektirajo to, kar je oblast pred-l
pisala, da se ti zakoni tudi spoštujejo in mislim, da smo ravno
mi tisti, ki moramo paziti na to, da se ti zakoni spoštujejo.
w
a.ša dolžnost je, da damo dober vzgled v spoštovanju naših zako-r
nov rudi drugim državljanom. Če vidimo, da se je zakon izvajal
na način, ki ni z zakonom v skladu, potem moramo že z ozirom na
politično gledanje stati na stališču, da dokler se zakon He izpremeni, ga je treba spoštovati. S tega načelnega stališča bi
podpiral predlog, ki ga je postavila Republiška komisija za vprašanja razlastitve in katerega je osvojila tudi Komisjja za predpise in organizacijska vprašanja MLO.
D e r m a s t i a

dr.Marijan:

Dajem predlog Komisija za predpise in organizacijska vprašanja MIC
o delni umaknitvi akta bivšega RIO IV na glasovanje.
Predlog je bil sprejet z večino glasov /2 proti,lpa se je vzdržal
glasovanja.

AD 6. PERSONALNE ZADEVE.

a/ Razprava in sklepanje o predlogu za imenovanje Komisij- za
obravnavanje in potrjevanje tarifnih pravilnikov gospodarskih
organizacij na področju MLO Ljubljana:
predlog obrazloži tov, V r š n i k Lojze, predsednik Komisije
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:

Po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah delavcev
in uslužbencev gospodarskih organizacij čl.13 in 14 /Ur.1*FLRJ
Št.54/54/ obravnava osnutek in daje pritrditev k tarifnemu pravilniku, poleg v tej uredbi predvidenih organov tudi ljudski
odbor za podjetja, katerih sedež se nahaja na njegovem področju.
Po čl,14 omenjene Uredbe lahko ljudski odbor prenese to nalogo
na komisijo, ki jo v ta namen imenuje.
V zvezi s tem predlaga Svet ta gospodarstvo MLO komisijo v tem
sestavu:
1. D r a g a r
2. 5 e r
3, P i p
4, K a v
5, M a r

Bogomir-šef transportno tehničnega oddelka "SAJ
kot predsednik komisije,
n i v e c
Miroslav-geodet pri Geodetsekm zavodu LRSkot član komisije,
a n Franc-tajnik Republiškega odbora sindikatov obrtnih delavcev-kot član komisije,
e 1 a r Franc-mojster-kljucavničar-Železniške lokomotivske delavnice, kot član komisije
t i n š e k
Tone-direktor Centralnih obratov "Gradie"kot član komisije,

6, B a r 1 i č

Janez-šef energetskega oddelka "Litostroj"-akot Član komisije,
7. o s a b Franc, direktor podjetja "Merkur", kot član komisij;
8. P o d r e k a r
Zdenka, uslužbenka Tajništva MLO-kot tajnik
komi sije.
D e r m a s t i a

dr.Marijan:

Slišali ste predlog Komisije za izvolitve in imenovanja MLO
za imenovanje komisije za obravnavanje in potrjevanje tarifnih
pravilnikov gospodarskih organizacij na področju MLO Ljubljane,

• j »m predlog v razpravo.
Ker h gornjemu predlogu ni nobenih pripomb, dajem predlog na
glasovanje.
Predlog je

s o g l a s n o

sprejet.

b/ Razprava in sklepanje o predlogu za imenovanje upravnega in
nadzornega odbora Komunalne banke v Ljubljani:

f fredlog obrazloži tov. V r š n i k Lojze, predsednik Komisije
za fzrvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
fV zvezi z ustanovitvijo Komunalne banke v Ljubljani je potrebno,
I da v smislu 70."51.Uredbe o bankah in hranilnicah /Ur.l.FBRJ št.
4/54/ imenuje Mestni ljudski odbor upravni odbor Komunalne b*nke
[ v Ljubljani.
[ Upravni odbor Komunalne banke sestavljajo predsednik, podpredsednik in 5-9 članov,
f predsednika, podpredsednika in dve tretjini članov upravnega
•• odbora imenuje Mestni ljudski odbor, eno tretjino članov pa iz[ voli kolektiv banke.
Za upravni odbor Komunalne banke v Ljubljani predlagamo:
1. za predsednika: N e b e c Franc, direktor podjetja "Prehrana1
2. za podpredsednika: B r u m e n Ivan, tajnik Gostinske zbornice za mesto Ljubljana,
3. za Člane: B u k o v e c
Lojze, direktor podjetja "Tkanina",
P o t o č n i k
Leopold-drž-obrtni mojster,
K 1 a r i č Rudolf, direktor Tovarne mesnih izdelkov, Ljubljana,
P o z a r š e k
Franc, komercialist pri podjetju
"Sadje-zelenjiva",
Š t e r Milan-drž.obrtni mojster,
S t e i n e r Lojzka-upavnik samostojnega mostišča
"Majolka".
Po čl.75.omenjene Uredbe imenuje Mestni ljudski odbor tudi nadzorni odbor Komunalne banke v Ljubljani.
Nadzorni odbor sestavlja 3-5 članov.
Za nadzorni odbor Komunalne banke v Ljubljani se predlagajo:
1. za predsednika: D e k 1 e v a Janko, drž.podsekretar Se-

J 7!
1

kretariata za splošno upravo in proračun LRS,

Š v a b Franc-direktor Trg.podjetja "Merkur",
V e t r i h Franjo-drž.obrtni mojster,
D e r m a s t i a
dr.Marijan;
Slišali ste predlog Komisije za izvolitve in imeonavanja MLO
za imenovanje upravnega, in nadzornega odbora Komunalne banke
v Ljubljani,
Dajem predlog na razpravo.
K l e m e n o i o
Tovariši!

ing.Ivo;

Tovariša B r u m e n Ivan in K 1 a r i č Rudolf sta že
slana upravnega odbora NB-podružnice 6ol, zato smo na seji
Sveta za gospodarstvo MLO predlagali, naj bi se zgoraj omenjer
tovariša razrešila dolžnosti članstva upravnega odbora NBpodružnice Gol in bi bilo zato kasneje treba predlagati izpopolnitev tega upravnega odbora NB-podružnice 6ol.
D e r m a s t i a
dr-Marijan;
Dajem predlog predsednika Komisije za izvolitve in imenovanja
MLO za imenovanje upravnega odbora in nadzornega odbora Komunalne bnnke v Ljubljani, s pripombo tov. Klemenčič-a Iva,
da se tov. B r u m e n Ivan in K 1 a r i č Rudolf razrešita dolžnosti članstva upravnega odbora NB-podružnica 6ol,
Predlog za imenovanje upravnega in nadzornega odbora Komunalne
banke v Ljubljani, s pripombo tov. Klemenčič-a ing.Iva je
bil s o g l a s n o
sprejet.
c/ Razprava in sklepanje o predlogu za imenovanje direktorja
Komunalne banke v Ljubljani;
Predlog obrazloži tov, V r š n i k Lojze, predsednik Komisije za izvolitve in imenovanja MLO, kakor seldi;
Po Čl,8o Uredbe o bankah, in hranilnicah imenuje Mestni ljudski odbor direktorja banke.

Za direktorja novo-ustanovljene Komunalne binke v Ljubljani
predlagamo tov. K a v 5 i o Nika. Imenovani je rojen 7.XII.
1915 v Škofji Loki. Dovršil je Državno trgovsko akademijo z
maturo ter je dol leta 1941 služboval v banki, Po osboboditvi
je bil v službi pri Sekretariatu za notranje zadeve LRS.
J> nosilec Spomenice 1941.
D e r m a s t i a
dr.Marijan;
Slišali ste predlog predsednika Komisij? za izvolitve in imenovanj a MLO za imenovanje direktorja Komunalne banke v Ljubljani,
Dajem gornji predlog na razpravo.
To je stari bankarec in se na posle razume.
Dajem gornji predlog na glasovanje.
Predlog je bil

s o g l a s n o

fc

^

sprejet.

č/ Razprava in sklepanje o predlogu za razrešitev tov. B a. b nii k Alojza dolžnosti upravnika. Mizarske delavnice "Krim",
Ljubljana, Linhartova ul.49/a:
Predlog obrazloži tov. V r š n i k Lojze, predsednik Komisije
za izvolitve in imenovabja MLO, kakor sledi:
Tov, B a b n i k Alojz, direktor Mizarske delavnice "Krim",
Ljublj-na, Linhartova. ul,49/a,je podal ostavko na položaj direktorja. Kot razlog navaja, da se smatra nesposobnega ter da
zato tudi nima na razpolago dovolj uspeha pri svojem d elu.
k

D e r m a s t i a

dr.Marijan:

Slišali ste predlog predsednika Komisije za izvolitve in imenovanja MLO z* razrešitev dolžnosti direktorj* Mizarske delavnice "Krim", Ljubljana, tov. B a b n i k \lojza.
Dajem predlog na razpravo. Če nima niše k predlogu nobene pripombe, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je

s o g l a s n o

sprejet.

d/ Razprava in sklepanje o predlogu za razrešitev tov. S c 1 j a k Srečka dolžnosti poslovodje trgovine "Golovec",

lc
rf

Predlog obrazloži tov. V r š n i k Lojze, predsednik Komisij«?
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Tov. S e 1 j a k Srečko, poslovodja trgovine v sestavu ffirgov•skega podjetja "Rožnik", Ljubijana-trgovina "Golovec", Ljubljana, Dolenjska c.58,je podal ostavko na. položaj poslovodje.
Ostavko utemeljuje s tem, da se bo zaposlil na drugem mestu,
ki odgovarja njegovi kvalifikaciji.
Svet za gospodarstvo MLO predlaga, da se tov, S e 1 j a k
razreši dolžnosti poslovodje trgovine,

Srečk

D e r m a s t i a
dr .Marijan:
•^ajem predlog predsednika Komisije za izvolitve in imenovanja ML<
za razrešitev tov. S e 1 j a k Srečka dolžnosti poslovodje
trgovine "Golovec" v sestavu Trgovskega podjetja "ROŽNIK",
Dajem gornji predlog na razpravo.
Dajem gornji predlog na glasovanje.
Predlog je s o g l a s n o

sprejet.

e/ Razprava in sklepanje o predlogu z» imenovanje tov. V e r t a č n i k Franca za upravnika Produktivne zadruge "Parketar", Ljubljana,
Predlog obrazloži tov, V r š n i k Lojze, predsednik komisije
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Po Uredbi o obrtnih delavnicah in obrtnih zadrugah obrtne zadruge
ne bodo imele v bodoče predsednikov 'zadrug, pač pa se Imenovanje
upravnika zadruge izvrši v skladu z Uredbo o ustanavljanju podjetij in obrtov,
V zvezi s tem predlaga Svet za gospodarstvo MLO, da se za upravnika Produktivne zadruge "Parketar", imenuje tov. Vertačnik Franc
Imenovani ima mojstrski izpit ter je v tej zadrugi od osvoboditve
Od leta 1950 je bil poslovodja zadruge. Imenovani imavse strokovne in ostale pogoje za upravnikaimenovane zaduge.
D e r m a s t i a

dr.Marijan:

Slišali ste predlog predsednika Komisije za izvolitve in imenovanja MLO za imenovanje tov. Vertačnik Franca za upr-vnika
Produktivne z-druge "Parketar-

Dajem gornji predlog na razpravo,
^ajem gornji predlog na glasovanje.
Predlog je bil

s o g l a s n o

sprejet,

f/ Razprava in sklepanje o predlogu za pritrditev k imenovanju
P e č e n k o
Karla za poslovodjo prodajalne pod.iet.ja "Konus
Ljubljana?
Predlog obrazloži tov. V r š n i k Lojze, predsednik Komisije
za. izvolitve in imenovanji MLO, kakor sledi?
Po 39.51.Uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah nastavlja poslovodjo prodajalne Proizvodnega podjetja
upravni odbor podjetja v sporazumu z ljudskim odborom, na katerega območju se prodajalna nahaja.
Upravni odbor podjetja "Konus" je imenoval za poslovodjo trgovine v Ljubljani tov. P e č e n k o
Karla.
Ker ima imenovani vse potrebne strokovne in moraln* kvalifikacije, predlaga Svet za gospodarstvo MLO, da se izda soglasje
k tej pritrditvi.
Dve r m a s t i a

dr. Marijan:

Slišali ste predlog predsednika Komisije za. izvolitve in imenovanja MLO za pritrditev k imenovanju tov. Pečenko Karla, za
poslovodjo trgovine oz.prodajalne v Ljubljani, podjetja "Konus",
Dajem gornji predlog na razpravo,
h gerirnj emu predlogu ni nobenih pripomb, dajem predlog na
glasovanje.
Predlog je

s o g l a s n o

sprejet.

g/ Razprava in sklepanje o predlogu za imenovanje tov, B e r n i
rdi
Rajka. za poslovodjo Obrtne delavnice "Foto-rkamera",
Ljubljana, Trubarjeva c»25:
Predlog obrazloži tov,

V r š n i k

Lojze, predsednik Komisije

za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:

$Ta razpis mesta poslovodje Obrtne delavnice "Foto-kamera", Ljubljana, Trubarjeva c.25,se ni javil noben prosilec. V t e m primeru imenuje poslovodjo MLO v smislu 92.čl.Uredbe o ustanavljanju
podjetij in obrtov.
Svet za gospodarstvo MLO predlaga, da se za poslovodjo Obrtne
delavnice "Foto-kamera" imenuje tov. B e r n a r d i
Rajko«
Imenovani je rojen 24.VIII.1912. Za fotografa se je izučil 1.1929
Izpit za fotografskega mojstra je položil 1.1937. V fotografski
stroki je zaposlen od leta 1929. Poleg strokovne kvalifikacije
ima tudi ostale pogoje za to mesto.
B e r m a s t i a
dr.Marijan:
Slišali ste predlog predsednika Komisije za izvolitve in imenovanja MLO za imenovanje tov, Bernardi Rajka za poslovodjo
Obrtne delavnice "Foto-kamera", Ljubljana.
Dajem predlog na. razpravo.
Ker ni nobenih pripomb, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je

s o g l a s n o

sprejet.

h/ Razprava in sklepanje o predlogu za imenovanje tov. L e k § e
Jožeta za upravnika Čevljarske obrtne zadruge, Ljubljana,
Zaloška c.lo:
Predlog obrazloži tov, V r š n i k Lojze, predsednik Komisije
za. izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Za Čevljarske obrtno zadrugo, Ljubljana, Zaloška c.lo, je bilo
razpisano mesto upravnika, vendar ni bilo na razpis nikakega odziva.
Ker v tem primeru v smislu 31.92 Uredbe o ustanavljanju podjetij
in obrtov imenuje upravnika MLO, predlaga Svet za gospodarstvo ML
da se za upravnika čevljarske zadruge, Ljubljana, Zaloška e.lo,
imenuje tov. L e k Š e Jože.
Imenovani je rojen 11,IV.1914, končal je osnovno in obrtno šolo
ter se izučil za čevljarja. Kot pomočnik je bil zaposlen pri
raznih čevljarskih mojstrih vse do leta 1948, ko je bil od Republiškega odbora sindikatov poslan za sindikalnega funkcionarja
v Slovenske Konjice. Po reorganizaciji sindikatov se je v tej
tovarni zaposlil zqj§t v svoji stroki.

Delavski svet zadruge- je prav tako predlagal, da se tov, Lekše
Jože imenuje za upravnika zadruge,
D e r m a s t i a
dr,Marijan:
Slišali ste predlog predsednik« Komisija za izvolitve in imenovanja MLO za imenovanje tov, Lekse Jožfcta Z5 upravnik« čevljarske obrtne zadruge, Ljubljana, Zaloška o.lo.
Dajem gornji predlog na razpravo.
Ker nima nihče nobene pripombe k predlogu, dajem predlog na
glisovnje.
Predlog je bil

s o g l a s n o

sprejet

Žer je bil s tem dnevni red izčrpan, predsednik zaključi sejo.

Vodja zapisnika:
Š i v i c Silvo l,r,

Predsednik:
Deripastia
dr,Marijan l,r.

Overiteljs zapisnika:
1» H u m a r Jože l,r,
2, P o z a r š e k Franc l.r.

