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46® redn« s«j« Izvršilnega odbera MLO glavnsga mesta LjubiJan*
ki j« bila v letak 5« januarja 1951 »d 9« do ll«pO ur« v sejni
e@bl pradsedstva MLO<, Llngarjeva ul«l0
F > v z e 5 l:
predsedniki Maležič Matij*
podpredsednika t Sitar France
GorJane Jošks
ta jnik s Kovačlč Leo
članis Jelene Aleš
Kocjan arho Danilo
Kodela Viktor
Kutin Franc
Maček Polde
MiklavlČ Zvone
Haglič Stane
JSfebec Franc
Podbregar Erna
Rakar Iva
Repič Ivanka
Trtnlk Lojze
vabljeni s Pangeršič Franc »a poverjeništvo za kmetij' tvo
latah Ivan sa poverjsništvo z« delo
Rasnik Juičl za Mostno kontrolno komisijo
Fajfar Tone, minister in predsednik Sveta a
lokalno gospodarstva pri vladi LRS
Ing0Toplna Marjan* predsednik Sveta za kom jalne zadev« pri vladi LRS
iCrivic Vlado, sekrstar MK KPS
PernuS Jože *a Javno tožilstvo masta Ljubi m «
odsotni sr. „, v „
Drob«ž Franc
Kvader Fani
Skitek Krmln
Polko Gašper
Pleško Srečke
Puhar Dominik
Zdešar Henrik
Tov« predsednik Maležlg otvorl sejo Izvršilnega odbora in
pozdravi navzočega minlstr* in predsednike. Sveta za lokaln® gospodarstva pri vladi LRS tov. Fajfar Toneta ln predsednika Komi *
teja za komunalne sadove tov«- ing, Tspino Marjana«
D n e v n i

r«d?

Vprašanje investicij za leto 1951«
Soglasno sprejatot

Vprašanj* investicij ga leto 1951»
Tov, Pedbregarjava ponovi izvajanja, ki jili je poda" i
na 42. redni seji Izvršilnega odbora, ko so se obravnavalo in* »aticlje za leto 1951. Na mesto Ljubljano odpade 26*5$ ali 47.1
miljonov din Investicij, od katerih odpade na družbeni standard
43o5 miljona, za kapitalno izgradnjo pa 4 miljon« ln to izključno za potrebe kmetijstva.
Najvažnejo postavko predstavlja dograditev stanovanjskih zgradb,, t.a kar je predvidenih 25 mil jonov din. Za mestni
vodovod je pr«dvidena postavka 7 miljonovr za kane li«»» oljska c »la
pa je po planu predvideno 3.5 miljona din, l'a kvota je znatno prenizka in na bo zadoščala niti
dograditev kanalizacije v St-Vldu9
za katero delo bi potrebovali najmanj G miljonov din* Za zdravstvene potreb* pa
v {2tx.u £ ali j eno v din, Lar »fo bo perUsiio za do~
4,2tditov tretjega tif.ktk dečjegu doma. Z dodeljenimi kvotami pa
xii upošiet« v sidrisevanje itanovai.jck*g» ftJOUR, ki j« v golt?'slabem
stenju in bi zo rajnujne jfio potrr.l« Siahtev4.lt} vsaj 60 zailjono^- din o
Za vzdrževanje etanovanjskoga fonda primanjkuje zlasti inatalf dijake ga' materiala. Pomanjkanje toga tvuifiriala ae močno čuti tudi
pri gradnji privatnih staLC-vsjijakih hišic in bi se privatna liiciatlva še bolj ojačala* čt 11 bil* t s razpolago vsaj zadovoljive
količine kritičnega material«*
Glade investicij v kmetijptvu je predvidena celotna evota
za moetne ekonomije„ odprt J? pa je vprašanje investicij za KDZ
Zc potreb* proFjpta ni v plapu predvidenega nikakega
zneska. Predvidena investicije ne bodo zadoščale niti za pokritje
vseh nadaljevalcih <?s3f k.i jih je Ljubljana pričela v preteklem
ir prejšnjih 3etihf
Ei-itično jo vpre.&an;e meBtne plinarne, kjer bo treba
dokccčanJL peS-catvorkc, da za e. ttc. poveča proizvodnja plina M
nadaljnjih 7.0C0
kei desedanje. proizvodnja predstavlja zm tno
manjše kc-liČiUA ket jo ljubijans potnvbuje. Izredno
kritično j«
vprašanj« postavitve obdoiovalj3i.es v pod*etju 4 uaitas®6, ki predstavlja grlo podjetja in ki kljub fuziji 3 obratov v podjetju
"Uni t as" »zaradi premajhna pMelovalrJ.Ce ni mogoče proizvodnjo
dvigniti* da bi krila potrebe objektov kapitalne Izgradnje. Nadaljnji problem pa je postavitev valike mlekarne, za katere opremo j« odobren kredit prek® 7 sniljoncv din.
Tov*,ffrtnlkprikažfc tefcke »stanje prometa z ozirom na
elabe cestet vendar ni v inv« a tiči j ©ko m planu za potrebe lokalnega prometa predvidena nobana kvet£. Za vzdrževanj« cest je
Ljubljana v preteklem letu porabila Iti miljonov din, dočim je letos, kljub predlogu poverjsniš+.vs.* ta ae vnese v proračun postavka 14 miljonovf prodvidtnlh le 10 miljonov din.
Najbolj pereči problemi v lokelnesi prometu so s
lo nabava transf ormatorak«? poeitajv (i' miljona din), ker je v »elo
alabem stanju in bo z uvocbc trol«jbutn«
Ljubijana-J%žica
š« močneje obremanjent.v
gradnja dvojnega "tira n* Celovški cesti v$*67Qo000c~din) tor
oprema in nabava rezervnih dalov aa tramvajske vozove (6 m. lj«)»
3. tlakovanja Streliško ulice, Domobranska in Celovške cesto, za
' kar so Že prlpra/ljsms *ocke v vr«adnOdti 10 miljonov din, za
izvrsiitav del pa ti pocrsbovaii Sa nadaijnjin 6 miljonov din,

4e sa »v t op ar It 5 Bilijonov*
Za vsa ta dela bi potrebovali 25 ljudi poleg dosedanja delovne sile, ki je zaposlena samo na vzdrževanju cest* $d kjer
je ja nemogoče premestiti^
5 0 Dtgraditev garaže ^Maproma", kamor bo mogočo spraviti vsa metoma vozila«
Tov«, Rakar jevft pripomni,, da j« 8-miljonski kredit, ki J
dodeljen poverjenlštvu sa ljudsko sdravetv® sa dograditev dež ega
doma po isjavi ministrstva za gradnja uporabiti Izključne s« soji dom* čeprav j® poverjenlStve namaravalo a tem sneskom tudi
delna kriti druge pereče probleme na polju zdravstva«. Z ozirc
na to nI na razpolago potrebnega kredita za dokončanj® pkreva i~
šča v Šiljsvici (2.900,000,- din), ki bi ga bilo nujno potreb o
postaviti v uporabno stanje, ker Ljubljana nima nikakega obmc skega okrevališča sa oolne otroke« Za nabavo kritičnega material pa
bi potrebovali najmanj 800«,0000- din* Sa ureditev deČjega dispanzerja bi potrebovali na nabavo kritičnega materiala 700 d® 800 tisoč dinarjev* Za zajezitev Širjenja tuberkuloz« se j« osnoval;;,
mansa isa tuberkulozne* treba bi bile urediti še letalno varan o
s 18 posteljami, sa kar bi potrebovali 400.000,- din* V Mosta? ,
kot najbolj ogroženem predelu mesta po tuberkulozi bi bilo nu ao
potrebno s oslroin na slabe stanovanjske prilike urediti jasli ki
bi lahko sprejele cca 60 otrok* Najnujnejša investicije za to al
znašale 800.000*- din. Otroci lis jasli za' Bežl^rdom se bodo preselili v novozgrajeni dečji dom, za Bežigradom pa bi se atavbo J
manjšimi preureditvami ln popravili usposobilo za nove jasli, si
bi zajemale področje Bežigrada ln Ježice* Popravila bi znašal* cca
250.000.- din. Rešiti bi bilo tudi potrebno vprašanje azila zt.
tuberkulozne, kar je v Ljubljani okrog 900 bolnikov z odprto 1 tberkulozo. Povečati bi bilo število sektorskih ambulant? ker sad* i je
n« zadoščaj«0 2a ves KLO Pelje je le ena sektorska ambulanta in ša
ta v zelo slabem stanju* kar ni čudno »aj poslujejo ambulante od
T ure zjutraj do 8 ur« zvečer«,
Xa vse najnujnejša potrebe sse saoral« Izvesti na področju zdravstva bi poleg odobrenih 8 miljonov, potrebovali še din
5 »250 »000 o.-®
Tovc minister Fajfar pojasni, da bo treba kritični mate* al
Iskati'po diape&eraki liniji« ker ga pe planu n« bo mogoče sag rantirati, kar se pa tiče finančnih sredstev pa verjetno ne bo ta koč* kar bodo na razpolago sredstva is izkupička ameriške pomo i,
ki se bo uporabil prvenstveno
adravatvtne ln kulturna namen. »
Tovo podpredsednik Gorjano ebjasni stanje socialnega skr atva
v Ljubljani in prikaže predvsem nujnost rostavrlranja gradu Bo alki že pet let propada« Ureditev tega doma ni stvar samo Ljubljane, temveč tudi republik«, saj sprejema Ljubljana v svoje domove okrog 150 oskrbovancev 1« vse republike, stroški gredo pa na
račun MLO. V ta dom bi se lahko sprejelo tudi vpokojenoe in tako
sprostilo stanovanja v mestu, Za postavitev Bokale v uporabno etanje bi potrebovali 8 miljonov din,
Tov, podpredsednik, Sita? pripomni, da so bila z dodelitvi jo
Bokale v uprav« MIO zagotovljena tudi finančna sredstva v višini,
25 miljonov din in bi Ministrstvo za kmetijstvo, od čegar je MLO
prevzel to stavbegmoralo preddkazatl odobreni kredite
Tqv« ffebec obrazloži nujnost gradnje večjega objekta za mlekarno, ker dosedanja kapaciteta mlekarne zmore komaj 50fi dotoka

mleka, ki znaša 35-000 11 rev .'tirao, ab predvidenem povečanju
prihodnjem letu na 4 5 . 0 0 0 litrov dnevno pa IDO zmogljivost mlekarna Se slabša* Mnogokrat nI mogoče pasterizirati vsega mleka pot abnega za dojenčke *
Že več let Čaka na rešitev jsmorzovalnica na klavnici , ki a
kot stavba dograjena* manjka jI pa aparature, ki bi se morala u oziti iz inozemstva« Z ureditvijo zmrzovalnice pa bi se na eni s rani lahko založilo Ljubljano z mesom, ki bi se delil v poletnih mesecih, k« ni odkupas na drugi strani pa bi služila tudi kot skla.dišče za podjetja Sadje-zelenjava, ki je brez primernih skladišč,
Nadaljnji peraČ problem jo gradnja centralne pekarne o V po« v
gladu pakarn j« Ljubljana padla od predvojnih 70 na 47* Deloma gre
to na račun 3tarlh obratov, ki so bili nehigienlčni in jih ja prepovedala zdravstvena komisija, deloma pa, ker sa ja zaradi okva a
gotovih delov (cevi) več obratov »družilo v en obrate Aparatura
ki 30 nave&ane na uvos naj bi sa nabavilo iz reparacij, ki jih o
Jugoslavija prejala od Italija.
Tov? aekrdtar Krivic sa ne strinja z mnenjem* da mora Lju Ijana graditi samo velika obrate, kar ima to, v sedanjem težkem
stanj«, glad« grsdenj, lahko za posledico, da ae bo dejansko Lju Ijana v nekaj Istih znašla v kritičnem položaju in n« bo mogla kri 1
potreb po peki kruha* Smatra za nepravilno likvidacijo tolikega
števila pakarn napram predvojnemu otanju in ja nujno, da ae pri
stopi k gradnji manjših obratov, ki ne bodo zahtevali uvoznega
materiala (pekarna OB* postavitev pači na drva).
Tov, Ing* Teplna navade, da ja vsa dosedanja diakuaija ob *vnavala le vprašanje denarnih sredstev za potrebna gradnja, ni b ia
pa podana analiza kapacitete gradbenih ln obrtnih podjetij, ki : i
ta gradnja v primeru odobrenih investicij izvedlao Z ozlrom na
nujnost isvedbe osnovnih nalog patlatnaga plena MLO na more računati na republiška podjetja, zato zagotovitev denarnih sredstev
še ne more rešiti situacije.
Tov, Jelene pevdarig da dela, ki jih vrši mesto Ljubljana
ne služijo same Mastnemu ljudskemu odboru« temveč tudi republiš;. Lm
in zveznim ustanovam, ki so v mestu in bi zato morale k delu prispevati tudi te ustanova., To velja tako v pogledu postavitve komorno pači v plinarni kot tudi v pogledu kanalizacije, ker brez
teh osnovnih faktorjev institucije na bodo mogle obratovati*
Za vzdrževanje stanovanjskega fonda» ki je zelo kritično,
je potrebne po planu zasiguratl potreben material* predvsem plo<fe vinaf ker sa s esirom na strogo izvajanje plana izvanplanska da^ \
ne morejo ali vsaj a silnimi težkočami izvršujejo o Mnogo stavb
propada prav vslad nelzvršenlh kleparskih popravil (letalska šo;a)»
V preteklem letu ja bilo kljub materialnemu kritju dodeljeraga
3C$ kritičnega materiala, zato ja za bodoča lato težko verjeti,
da bo možno pri izvenplonskih delih preskrbeti potreben materia".»
Tov. Kutin Jcritisira nerazumevanje, ki ga imajo odgovorni
ljudje do vprašanja zaklonišč, ko se mora povarjeništvo aa notranja
sadeve, ki lata v proračunu 15 »ifejpnov din aa zakloniščas borlts«a .taiaalava potrebnih »ačrtevi. Za urejene gasilsko-službo LjubIvanin »ujPiffi potrebuj* nov finsUski-don, ker aadauje-poslapj» na KrtrVovew trgu al, bilo primerno? alti-nima potrebne aparatura
pa^
treba gaallsk« službe v sjugaju- -letalskega-aapačac
brezugpešno potegovati sa potrebne kredite in izdelavo načrtov,ki
jih nihče.noče prevzeti v delo. Isto velja sa primer gasilskega doma.
^era2umnevanje sa materialne potrebe PAZ ni'opravičljivo in škoduje
napredku organizacije.

Tov. MtklaviS omeni a oairou &a i*ped Investicij *a kulturo
vprašanje dograditve »estnega gledališča, ki bi »• lahko dogradilo
v »imskih mesocihu Herošeno je vprašanje ureditv« dvorane »a Bežigradom v stavbi oblastnega odbora« Urediti bl bilo Uavje ln restavrlrati Rimski »Id, ki razpada.- Vse t6 bi ss dalo urediti *
gradbsnim podjetjem Curk« ki j« že aedaj angažirano s deli po liniji poverjeništva »a kulturo«
Tovo R«pi3«va erl5« težko stanje, ki bo v letu 1954- nastopilo
po vprašanju šolskih prostorov, ker se bo v tem lotu povišalo število Šoloobvoanih otrok sa 2«000, dočlm so se Šolski prostori *maaj~
šali od 224 v letu 1939 na 100 v letošnjem leta. 2 vrnitvijo Mladiko šolskim namenom bo preskrbljenih prostorov za 500 otrok* nerešeno pa ostan« še vprašanj« za 1500 otrok.- Pri tem ni misliti
na ukinit«v internatov, ker ae bodo z razširitvijo učiteljišča in
učiteljske šol« prostori za internate morali tudi povečati* Enako
pereč« pa je vprašanje vzdrževanja obstoječih šolskih poslopij in
bi za mizarska dela v gimnaziji Vegova ulica in na VII« gimnaziji
bil potreben znesek 2 miljona din. Poseben problem pa je
•Aognrmi počitniški dom v Kraljeviči, ki bi zahteval za 800,000*dln nujnih popravilw
Tov. Pangerllč osvetli težko stanje, ki j« na Pšati zaradi
neprimornlh stanovanj, zlasti za zakone«* ki so zaposleni na pos«stvu
Tov« pr«dsoanik MaležlČ smatra kot nepravilno diskutlranje
v pravcu ali s« bo gotov« objekt«, ki iz raanih vzrokov ni3p prišli
v plan, gradilo, ali ne, ko je gotovo* da se morajo graditi in s«
bodo za to našla primerna sredstva« So gotova dela* za katsra niti
ni potrebno, da so predvidena v planu in s« Že grad« (komorna peč,
mestno gledališče itd*)« Z gradnjo mlekarn« bo prič«ti spomladi in
s« bo potrebno orientirati na prostovoljno delovno silo in pa na
iskanj« ievttnplanskaga materiala* Isto j« s tlakovanjem cost« »a
kat«r« so granitne kocko ž« -pripravljen« Za preskrbo potr«bnlh
stanovanj delavstvu na Pšatl bo potrebno »graditi vsaj provi»orij«<
Prav tako j« treba dograditi jasli v Mostah,
Tov* Ina, Teplna pristavijag da bi ae objekti, kjer odloča
samo gradbeni j&fnoralnl material dalo rešiti v povezavi s Fronto*
ki bl gradnje teh objektov stavila v svoj program«
TOT. tajnik Kovačič pripominja« da bi krediti, ki bl jih
moral MLO dobiti v smislu d«janskih potreb, ki so bile v diskusiji osvotl«n«i znašali 200 miljonov din, kar pa ni verjetno v skladu
a kapacitetami naših podjetij in bl bilo potrebno prvenstveno poiskati material, ki gotovo še loži po skladiščih ln istočasno »asigurati potrebno strokovno in prostovoljno delovno siloe
Na pripombo tov« Jelencaf da bl za vzdrževanj« zgradb in
pr«prečonj« nadaljnjega propadanja bil potreben znesek 1 miljarde
din odgovarja tov sekretar Krivic v da so te številke izračunan«
na birokratski "način brez vpogleda v jadro, kdo je dolžan 3krbetl
za popravilo in vzdrževanj« stavb» V prvi vrsti so za to poklicani
lastniki, ki morajo stavbe vzdrževati že po uredbi « vzdrževanju
stanovanjskega for.\da in bl se jih moralo tudi klicati na odgovor
oz« kaznovati« Prav vsled opuščanja majhnih popravil, ki bi s«
lahko izvedla z malenkostnim, tudi starim materialom, so nastopil«
v«čje okvar«, ki naravno zaht«vajo večje količine mat«rlalas J«
mnogo popravil;, jjredvsem kleparskih, ki no zahtevajo nlkokoga materiala, tamvett le obrtnika, ki bl to popravilo izvršil (poprav«
il«bov), Pravilno j«, da s« 10 bori za veftj« kontingent«, vzpor«dno
pa bl moral skrbotl, da s« sproti vršijo popravila, kar bi s« dalo
organizirati*,
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