IZVRŠILNI ODBOH
AISSTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z A P I S N I K
41. redne seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v četrtek, 9» novembra 1950 od 16. do 19. ure v sejni
sobi predsedstva MLO, Lmgarjeva ul.l.
Navzoči!
predsednik: Maležič Matija
podpredsednika;: Sitar France
Gorjanc Joško
tajnik: Kovačič Leo
člani: Jelene Aleš
Kocjan arh»Danilo
Kodela Viktor
Kutin Franc
Kveder Fani
Miklavič Zvone
Naglič Stane
Bakar Iva
Repič Ivanka
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
vabljeni: Pernuš Jože za Javne tožilstvo mesta Ljubljane
Kavčič Marjan, predsednik Komisije za razdelitev
stanovanj
Lušt8k Miro, član Komisije za razdelitev stanovan,
^trašek Vili, pomočnik poverjenika za stan,zadeve
Ster Milan, pomočnik poverjenika za obrt
odstonl: Drobež Franc
Maček Polde
Febec Franc
Pelko Gašper
''
Podbregar Erna
Skitek Ermin
Maček Tone
Matoh Ivan
Gcepek Lojze
Pleško Srečko
Puhar Dominik
Tov, predsednik Maležič Matija otvori 41. redno ssjo Izvršilnega odbora ter predlaga naslednji
d n e v n i r e d :
Razprava o predlogu Komisije za razdelitev stanovanj na Ambroževem
trgu in v 18. bloku v Šiški«
Soglasno sprejeto!

Dodelitev stanovanj na Ambroževem trgu in v 16. bloka .
Tov6 XavČtč Marjan kot pr«ds3unik Komisije "a ragaui j<Avanje
sta-iova j v stavbi 2.a Ambroževet: trgu in v 18 o bloku v Šiški poroda *
da ' » Komisija prejela od 1overjeništva za stanovanjske zadeve 320
\-xmerov v rešitev, od katerih naj ni se podelila stanovanja 64 prosilcem o V tej števili i pa je zapopadenih tudi tO stanovanj, ki so
bila dana na razpolt.go potrebam JA? Narodne milice in UdV Oddalo
naj bi se 6 encaobnih, 23 dvosobnih in 20 trosobnih stanovanj o Komisija je pre.e-1 ča a vseh 320 prin.erov in ugotovila, do so vsi, rasen
4 prosilcev,. nuji.o potrebnl s t ar. cvanj » Pri ocenjevanju se je Komisija ozirala na »ocialno in zdravstveno stanje v družini, m. število
otro2;s na sesluge / KOV kot tudi na zasluge, ki jih imajo prosilci
pri graditvi socializma. Na osnovi tega kriterija se je podelijo 54
f tanovanj ir. eo tako prejeli 805? oddanih, stanovanj Slani ZB od teh
65$ družin, ki bol.ijejo na 1BC in 60% družin z večjim številom trsk,
odtem ko sc vse družine, ko so prejela stanovanja z enim ali več
roki o Le same f. obe sn se dodelilo no v op o r 0 č ene e m6
V i*vezi s preselitvami očnosno dodelitvami f-tano^anj v rovih
: fcib ostalo uporabnih 30 starih stanovanj medtem ko je 2? sta-vanj treba črtati
iz se snemaj ker ne odgovarjajo sa bivanje T j udi«.
iieljo ntrank ;o
lavedle tudi kombinacije tako, da so se'iz dven
aosobnlh stanovanj j zselile stranke v eno urooobno stanovanje (star1 in poročeni otroci), jter za trosobua stanovanja ni bilo toliko pro
»i A.C0V *

.

/

Komisija ;,e poleg tega sestavila seznam prosilcev, ki naj bi
pri prihodnji delitvi prišli kot pt-i v po štev ker 30 nujne potrebni
primernih stanovanj, vendar se jih spričo mejh .ega štev-'Is stanovanj
pri sedan d de ..it v . ni moglt upčštevati *

1 ov» Straneh, pripominja, da je poverjeništvo za stanovanjske
s »d« /e
i rcd?.?ge Komisije in ugotovi o, da so bila stanova• y- razdeljena upravičencem in j«, bile dele Ko-nisi^e tež* o z azirom
na
't. p soih problemov. Vseh 320 sri&frov* ki jih je prejela
K o : . j u v pretres je bilo i a branih na podlagi temeljit g* pregleda
I j višji stanovanjski k^m. siji ob sc»dalovonju poverjeni!, ov za stanovanjska zadeve STO tc 1 -spubliška in Hfestn® ko it r akne komisija, kar
P0V3 d P. ie nilo d 1 c Komisija r«?s -.e^kc« Je p prišlo :.s pc erjen
štvo več pri to*'
rti dodelitvi etsncvanria l ^er^t Zdrevku, učitelju
v GluhonemnJ cj , ateremu je bilo dodeljeno tro-obno staj ovanje na
amb::o?.sver:. trga, H i j As. ga ni petrot Jii. ker i:aa primerno stanovanje
v Zalogu.
1'ri e tanovanj e so rezervirana za hišnik«, s katerimi razpolaga
Uprava zgradb prizadetega lajras, polog t*>ga jo prostih še 7 stanov&n
in to« 2 inosobna, 3 dvosobna ix 2 trisobna stanovanja, ki ti jih bilo treba se ratfdelt-ti med upravičence.
,' rCfcvSi 5
ipoalrja, da j'? 0->erne Zdravko učitelj v G-luhoiici: kjer™js
lednovno zaposlen
je po is j &vi ravnatelja zavod
10 potrebno in v korist zavoda, da se Omerza preseli v Ljubljanot
jc sedaj zaradi tvojega oddaljenega stanovanja njegovo delo v za• ' močro ovirano«
Pri nadaljnji razpravi se ugotovi, 3a bi med najnujnejšimi
rl.ieri, ki bi prisil, v poštev za dodelitev sedmih še prostih stanaas j,bilo upoštevati ihg. Oolarifie, ki las«. neprimerno stanovanje in
bolij® na tuoe3-kulozi, Kavčiča 5z Rss\jev^ ne steŽagar Zorana, dr.
TekavčiČ Bogdana, UlčarJa, iouoračleaonika Kontrolna komisije LRS
Valeta,. dr. Valentineičevo in Sk^rlj Popco, ki ima preko 3*000 ur na
gradilisčti Ambrože/ trg ter st.snujfr v selo ne?"inernem podstrešnem
1 ta • >vanju v. Gospo/ti ulici, je dslavklt in vslečl svoje skromnosti ni"
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ki bo Iz stanovalcev hiše zbral stanovanjski svet. Naloga hišnika
pa ni, da bi skrbel samo za pobiranje najemnine, temveč tudi za
ledno vzdrževanje kot tudi za izterjanje povračila škode od povzročitelja.
Tov. Strašek pojasni, da so pri vseh večjih zgradbah že imenovani upravitelji in hišniki, katerih naloga je skrbeti za vzdrževanje zgradbo
V zimskem času se bo po rajonih izvršil pregled vseh vloženih
prošenj za stanovanja, jih razvrstilo po terenih, na kar bodo terenski stanovanjski sveti pregledali prošnje in podali svoje mnenje.
Na ta način se bo v prihodnjem letu lahko pristopilo k reševanju
najnujnejših primerov.
Tov. MlklavjČ predlaga, da se pri reševanju stanovanjskega
vprašanja ne.sme pozabiti na rešitev Mestne knjižnice, ki naj bi
se razširila še v II. nadstropje, za kar pa bi bilo potrebno dodeliti strankam v tej hiši druga stanovanja. Ureditev Mestne knjižnice se vleče že več let In je potrebno* da se enkrat zaključi ter
dobi Ljubljana primerne prostore za svojo knjižnico.
Tov.. .Kutin kritizira postopek rajonskih poverjeništev za stanovanjske zadeve, ki uslužbencem Narodne milice ne dodelijo stanovanja kljub temu, da dobe predhodno zagotovilo^o dodelitvi stanovanja, ue si ga- poišče prosilec sam. Notranja uprava je izorala
med prosilci 76 najbolj perečih primerov ln nI prav, da ae j^ pri
sedanji delitvi uslužbencem NM dodelile le dvoje stanovanj.
Tov« Rakarjeva še pripomni, da je potrebno v zvezi z uredbo o
prehoda počitniških sindikalnih domov v mrežo gostinstva, preskrbeti primerne stavbe za zdravstvene domove ob morju ali na Gorenjskem. Za dodelitev zgradb v zdravstvene namene pa je potrebno vlo*
žiti prošnjo na republiški Komite za turizem, ki v soglasju a
zveznim komitejem lahko dodeli uporabo etavbe v kori^čanje izven
gostinske mreže..
Tov» tajnik Kovačič navede, da je pri predaji stavb v Lukoianu
ljudski odbor" Izrazil bojazen o oskrbovanju teh stavb in dokončni
dograditvi ter bi bilo prav, da bi ee lzposlovala dodelitev počitniškega dnma v Lukoranu zdravstveni ali šolski ustanovi Ljubljane,
Tov. Zde& ar pripominja, da bi bila za zdravstveno kolonijo
primerna ko&& na Možaklji, ali Poštni dom v bližb.1 Radovljice in
.naj tozadevno stopi poverjeništvo za zdravstvo v stik s Komitejem
Ea turizem in gostinstvo„
Po razmotritvi predloga Komisije za dodelitev stanovanj na
Ambroževem trgu in v 18. bloku v Šiški, kot tudi stanovanj, ki so
se izpraznila v zvezi s preselitvami se osvoji
1.5 k 1 e p:
Odobri se predlog Komisije za dodelitev stanovanj prosilcem
na Ambroževem trgu in v 18. bloku v Šiški, kot tudi dodelitev Izpraznjenih stanovanj po predlogu komisije.
Zadeva Drnulc Vinko se ponovno preišče in prosilca napoti, da
se preseli na deželo, kjer že prebiva žena z otrokom^,
Sedem še prostih stanovanj pa
dodeli prosilcem, kot je nakazano v diskusiji, po predhodnem pretresu posameznega primera pri
peverjeništvu za stanovanjske zadeve.
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Do prihodnjega planoma Mastnega ljudskega odbor« naj pripravi
poverjanidtvo ca stanovanjske zadev« pravilnik, ki bo urejal upravljanje ln vzdrževanja državnih zgradb v mestu Ljubljani,
M i *?®r S®
več ne oglasi k besedi, zaključi tov. predsednik
Maležio sejo ou 19*uri.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Tajnik 10 MLOs
(ž- o v/ i/ 5 i S Le o)
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Predsednik 10 MLO t
(M a 1 e ž i 5 Matija)

