IZVRŠILI?! OPBCR
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z A P I S N I K
42« rodna seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v soboto
novembra 1950 od 16» do 18, ure v sejni
sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ulica št.l«
': ..
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predsednik: Maležič Matija
podpredsednika t Sitar France
Gorjanc Joško
tajnik< Kova.čič Leo
člani« Drobež Franc
Jelfcns Aleš
Kutin Franc
Kveder F&ni
iliklavič Zvone
Naglič Stane
Nebec Franc
Podbregar Erna
Rak&r Iva
Eepič Ivanka
Skitek Ermin
Trtnik Lojze
ZdeŠar Henrik
vabljeni % Mat ob. Ivan za pover jeništvo za delo
Pangeršič Franc za poverjeništvo za, kmetijstvo
Pungerčar Franc za kontrolno komisijo MLO
»dsotni? Maček Polde
Pelko Gašper
Pleško Srečko
Puhar Dominik
Tov« predsednik Maležič ©tvori 42. redno sejo Izvršilnega
cdbara ter predlaga naslednji
d n e v n i
red:
1» Investicije za leto 1951«
2« P.azno«
Soglasno sprejeto!
Ad 1. Investicije, za le c 1 $5).*.
Tev. Podbregar^eva poroča. da bo z ozirom na izvršeno
reorganizacijo'pri izvrševanju investicijskega plana r.astopila
v letu 1951 sprememba, ko bo glavni investitor za lokalne investicije Svet za lokalno gospodarstvo. V zvezi s tem se tudi investicijske kvote posameznim poverjeništvom dodeljujejo pc» resorni liniji«

V letu 1951 ae v plana investicijskih del še močneje odraža
peastrerii kurz v izpolnjevanju osnovnih nalog petletnega plana0
Zate je za lete 1951 asnevni fond družbenega standarda znatne manjSi napram letu 1950. Celokupna vrednost lokalnih Investicij, ki se
bile doslej daločen« 1« za gradbena dela znašajo sa vse republike
Slovenija 168 miljonov din« Od te vsote odpada na meste Ljubljana
kot republiški center 2 6 „ v snesku din 47o 5 miljonov din. Ta
kveta predstavlja .55»plana is lata 1950» Is raslega* kar je kvota »a investicije nizko ae be prvenstvene porabila sa dograditev
nedokončanih objektov is preteklih let in je v planu sa lete 1951
fte vnaprej tečne določene, katere objekte morajo dograditi posamezni ljudski odborio
Kveta din 47*5 miljena se dells
na drušbanl standard v sneaku din 43.5 miljoni,
na kapitalne izgradnje in to isključne sa kmetijatve v znesku 4 miljo
ffajvašnajš« postavko v kvoti sa družbeni atandard predstavlja
dsgradltev stanovanjskih sgradb, sa kar i« predvideno 25 miljonov in
to sa dograditev stanovanjskega bleka v Sliki 15«8 miljona, Ambrožev
trg 5 miljonov, rajonska stavba RLO III - 2,2 miljona ln rajonska
etavba RLO IV - 2 miljona din.. Odprte pa je vprašanja dograditve
bloka v Nevlh Jaršah in dveh stanovanjskih hišic na Jesenkovem ter
gradnja stanovanjskega objekta na Pšati*
Za mastni vedovod je odobrena postavka 7 miljonov din, ki bi
ae rasdelllai
dograditev VI. vodnjaka . . . . .
. .din 100.000.dagraditev VII. vodnjaka
400.000»( "
dograditev VIII. vodnjaka ,
» 600.000.globinsko vrtanj« VIII« vodnjaka, priključek
5ooooo
w
VI. vodnjaka na III cevovod
100.000.-»
skupno
. din lj500JD0Q. zgraditev jaška v Jaršah. * . . . . . .
Din 1,000.000.globinske vrtanj« jaika v Jaršah .
"
300.000.«
zgraditev cevovoda na Šmartlnski cesti . . . . . » 3»50QeQ0Q.akupna . . . . . .din 4»800.000.gradnja cevovoda v koloniji na Kodalj«v«m , . . .din
700,000.Za
kanalizacijo j« predvidena peatavka 3»500.000.-, kar je
aal« male, ker bi samo sa dograditev kanalizacij« v Št.Vidu potrebovali 6 miljonov din. Pri tem pa ostane popolnoma odprt« vprašanje
kanalizacij« v Drenikovi ulici, Strallškl ulici in na Zaloški cesti
ter celotna vprašanj« sblralnega kanala.
Za zdravstven« potreba pa j« v investicijskem planu predvidenih 8 miljonov din0
Za kapitalno izgradnjo je predvidena vsota din 4 miljona,
vandar še ni jasno ali so v tej vsoti sapopaden: tudi investicije
sa kmečke obdelovalne zadruge ali j« to le za km«tijska posestva
Meotnega ljudskega odbora. Psverjenlštvo sa kmetijstvo Je planirale
1 «11jen dinarjev sa dograditev objektov na Jeaenkovem 1», 3 miljene
sa posestva Piata. Poleg tsge pa ao posamesnl reeeri planirali
laven investicijakega plana šes sa regulacijo Pšate 8.7 miljona din,
Ministrstvo sa zdravstvo sa dela na Psllkllnlki 8 miljonov din,
Ministrstvo sa znanost sa adaptacija v Baragovem semenišču 4 miljene,
Ministrstvo sa socialne skrbstva sa Btkalce 25 miljonov din, vendar

pa je bila ta postavka pe telefonak«m aporočllu črtana« Poverjeništvo »a socialno skrbstvo pri MLO izjavlja, da bi za najnujnejše potrebe potrebovalo 4 miljone din ln te za napeljavo vodovoda 2 miljina, nadaljnjih 2 miljona pa za ureditev prostorov za
oca 100 postelj«
Investicijski plan za leto 1951 je Izredno kritičen z
ozirom na rešitev vprašanja vzdrževanja nn sploh, naj je bila samo za redno vzdrževanje stanovanjskih zgradb prodvidanih prake
60 mil.} ono v din ln zato do sedaj odobrenih 25 mi lja.no v zn gradbena dela stanovanjskih zgradb ne predstavlja nikake ?rid©b4.t-'e.
ddprto
vprašanj« vzdrževanja o-st,
kar j« bilo p-^dvidanih
Al lalljenav* vprašanje gradnje privatnih stanovanjskih hiSio, kjer
bi bilo potrebno zagotoviti vsaj nekaj kritičnega Materiala; vpraimajv luveatioij v kmedkw-obdeiov*lnih zadrugah,
S poltrčja 5w»,pjLt«C'iggrmduje bi bil* potrebno izposlov**ti investicijo sa
AC "i
urfograunjfc mick&iue, investicije
za mestno plinarno, ker je sedanja komorna peč yr<sohreroa2?.j«rs kot
tudi investicije za ostale destllarne nrprave, k«r i?e sna zgoditi,
ca bo potrebni* proizvodnjo plina ustaviti, Če popravila ne bodo
pravočasno izvršenao
liodoredatonik Gorianc v zva*i % ureditvijo grr.du
Bekaieo pripominja,"da s«f v socialne domova sprejemajo oskrbrvancl
iz pcdrcčja vet republike ter ao cekako potfeljšape roke bolnioe in
bi prav zaradi tega ministrstvo moralo razumeti potrebe po vzpostavitvi doma ne Bokalcck In ruditi pzl&oioo denarno pomole 1* drugih
okrajev je v »skrbi v domovih Vestnega ljudskega odbora Ljubljane
135 oskrbovancev, za katere noai vse stroške MLO«,
Ttv, P<|njcoršlč navaja, da bi bile potrebna Jpvssttoijo »a
sa«atn* posastva"Tbrez Logatca) v višini 16,850*000,- in j* sate
postavka 4 miljone odločno prenizka«
Tev. Rakar.lava v zvezi z investicijami za zdravstvo označi
kot nujno dograditev okrevališča v Šilje.ici, kjer manjka še napeljava vodovoda ln pa vaa zaključna d*lae Zs. ta dala bi znašale Investicije 1,500 «000
Za ureditev dečj^ga dispanzerja bi bil potreben znesek 1 miljona din0 Nujno je potrebno povečati število
sektorskih ambulant vsaj za eno v vsakem rajonu in pa ustanoviti
zobne ambulante za predšolsko mladlnOo Brez prave koristi so tudi
vsi zneski, ki se izdajajo za dnevni 3anatorij» čs ^o istočasno ne
reši vprašanja asiia za tuberkulozne, ki naj bi bil v sklopu doma
na Bokalcah® ker so sedaj nuojdravijivi bolniki dama in okuižujejo
s-"« j o skrila©«. 3« dogradi Lev djč joga d o m pa je prod videl«* ministrstva
n^mvatvo v ovijea proračunu d i lil jonov din«
grtnlk prikaže težko stanja premeta z enlron n* slabe
&4St4 jdx bi bila za'i*<vdao vzdrževanja o« s t nujne potrebno zagotoviti v investicijskem planu 10 miijonov din polog 10 »iljonov, ki
greuo v bromw proračuna, dpo&ievati je treba., da j» bil v tekočem
letu ywet.0*ai <1©1
a« pri prav:, josi na
do&im ga bo
potrebno sa bodo?.s Ir.tn So
Nadaljnje pereče ~/p: «.Š&njc jil dabav® nw"'.omwfinih - rezervnih delov za tovorne avtomobile, ker so v zelo slabem stanju .In pa
dograditev garaže "Heproma"« Za vse to bi bil potreber ^reisek din
2!> mil;©nov. V prihodnjem letu ee napvarava pristopit.! k p(Oe??.tvi
arugfe//;a tira lj ubij ona-Št .Vid, d očim se za vlč-J.jnbl jane. predvideva
kti&bi;;iira:u pi omet; tramvaj - trolejbue 0

TtVo ffebec ©pomni na £rt.rtr j« centralne mlekarn« »a v«« m«oto
t«r smatra, da j« k t«mu delu treba pristopiti« ker j« oprema s«
»lekarne sag«tovlj«na, Ljubljana pa tako mlekarno potrebuje«
N

Tevo Dr«b«ž pevdarl* da je v*dzž«v%nj« stanovanjskega fonda
v celo kritičnem stanju in je bilo Se v tekočem letu težko preskrbeti »adoatne količine potrebnega materiala (©strešniki* pločevina, Instalacije, steklo itd,). Isto jo a kritičnim materialom
pri novogradnjah, slasti ps pri privatnih gradnjah, ki bi lahke
mnogo aeprlnesle k povečanju stanovanjskega fonda v LJubljanif
vendar bi bilo potrebno, da Imajo sasiguran vsaj del potrebnega
materiala« V sklop investicij bi spadale tudi vprašanje ureditve
trgovskih lokalov za novo naselje v Šiški, kar se je pri gradnji
naselja zanemarjalo in aato danes okrog 3*600 ljudi nima v svojem
okolišu potrebnih trgovskih lokalov. Vsa ta vprašanja, ki so
nujna, ki pa v investicijskem planu niso vpošteta mora Izvršilni
odbor postaviti na ostrino in prikazati velike potrebe Ljubljane
nadrejenim instancam, ki naj v mejah možnosti pomagajo ln omogočijo
Izvršitev najnujnejših del0
Tov, predsednik Maležič povdarl* da se j« o problemih, ki
so bili izneveril! v diskusiji že mnogokrat razpravljalo na sejah
Izvršilnega odbera in so vsem Članom dobro poznani, bilo bi pa
dobre ln koristne na eno prihodnjih sej povabiti enega izmed članov vlad« ter ga seznaniti z vsemi problemi in težavami, katerih
rešitev bi bila nujna. Vendar s« tudi s tem ne bo bistvene spremenil plan investicij za prihednj« lete, ker je treba prvenstveno
izvršiti ključne objekt« ln zagotoviti obratovanj« naši težki industriji« Sate pa je potrebne usmeriti delo na Izkoriščanj« rezerv,
ki s« I« na razpolago. Samo utesnitev poslovnih prostorov in uradov nam pokaš«, ds bo Ljubljana na ta način pridobila več stanovanj, k«t ps je bile to možno doseči s novogradnjami. Bedukclja
uelužbenstva s« bo morala nadaljevati, ker j« nemogoč*, ds bi se
na vsakih 151 prebivalcev v Ljubljani,kot kaže statistika, zaposlil
1 državni uslužbenec (Maribor na vsakih 340 prebivalcev 1 uslužbenec), kar bo omogočilo, da e« bodo državni uradi š« belj ut«snili*
Vzdrževanje zgradb j* povezane s dobrim upravljanjem ln je
mnogokrat vsrek s-labs vzdrževani zgradbi prav zanemarjenost upravitelja, ki k pravočasnemu ln malenkostnemu popravilu ne pristopi
takoj, temveft pusti, da stavba propada« Zato bi bilo potrebno sprejeti in izvajati odlok ljudskega odbora, ki naj zadolži tdgovorn«
os«b« do čuvanja ljudske imovine* Prav zato, ker zaradi nezadostne
kvot« sa investicij«, ki so dodeljene Ljubljani, n« bo mogoč« izvršiti vseh del, bo potrebno z notranjo boljšo orgsnizaolje, s
boljšimi prijemi, s lokanjem in Izkoriščanjem rezerv, omogočiti,
da bo Ljubijama izpad, ki bo nastal vsled nizkega investicijskega
plana, čim manj občutila.
I. s k 3, e p i
Izvršilni odbor vzame na znanj« predloženi pJan investicij
za leto 1951» ugotovi pa, da ne zadostuje za potrebe Ljubljane ln
smatra za potrebno, da na eno prihodnjih sej povabi člana vlad«
(tov. Kraigher in tov. Fajfar), katera bo podrobno informiral o
posameznih problemih, da se tako tudi vlada seznani s proolsmi
mesta Ljubljane.
S sestavo dokončnega plana investicij se počaka.

Ad 2» Rasne,
Imenovanje 'upravitelja na osnovni šoli na Ledini in
'Jažloi.
Tov« Replfieva poroda, da je potrebno na cenovni Soli na
ledini kot tudi na Ježici imenovati nevega upravitelja, Za upravitelja na Ledini bi bil najbolj primeren bivSittelakinadzornik v
Murski Soboti tov« Pe5e Oskar, za osnovnoflolona JeJSlci pa njegova
žena o
II* fi I f. P ;
Za upravitelja na cenovni Soli na Ledini ae imenuje tov.
Pe5e Oskar, za upraviteljico osnovne Sole na Je žici pa njegovo ženo P«6<? Slavo,
&?.r d® nihJSa ve3 ae ogla«! k b^edi,- aakljuoi tov« predsodnik saj© ©b 18, uri.
Smrt f^,Sivim:;. - svOLtido narodu i
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