Izvršilni odbor
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z A P I S N I K
5oo redne seje Izvršilnega odbora MLO, ki se je
vršila dne 28o feb. 1947. od 16 do 2o.3o ure in
dne 3. marca 1947. od 8 do lo ure dopoldne v
predsedstveni sobi.
NAVZOČI t

predsedniki
podpredsednik:
tajniks
člani:

tov
tov
tov.
tov.
tov0

Albreht Fran
Maček Leopold
Turna Branimir
Stopar Viktor
Dekleva-Modic Marica
tOVo Drobež Franc
tov o Gorjanc Joško
tov«, Kušlan Marička
tov, Trtnik Lojze
tov. Puc Danilo
tov. dr. Pretnar Jože
tov«, Busar Tilka
tov. Lulik Anton
odsotni: tov. Vrhove L0jze
tov, ing. Marentič V e r a
vabljeni: tov« Gašperič Maks
tov. Ravnik Evgen
tov* Maležič Matija

Tov, predsednik otvori 5o. sejo 10 ter predlaga sledeči dnevni red:
1

* Pregled sklepov 48. in 49« redne seje 10 MLO,
2 i Direkcije j^djetij,
PorociTo o likvidaciji ULI ter o likvidaciji odseka za reparacije,
Personalno vprašanje,
Finančna pomoč mladini iz dohodkov kina Matitre in Sloge,
Reorganizacija gospodarskega oddelka,
Predlog o reorganizaciji fin. poslovanja v pogledu nabavk*
Slučajnosti.
Tov* Trtnik poroča, da je nastopil mesto šefa gradbenega odseka pri Gospodarskem oddelku MLO in s tem postal državni uslužbenec. Ker v smislu predpisov zakona o ljudskih odborih ne more biti istočasno član Izvršilnega
odbora in uslužbenec MLO se odpoveduje mestu v 10 in poverjeništvu biv„
gradbenega oddelka, Uprave cest in uprave MZIZ.
10 sprejme poročilo tov«, Trtnika na znanje« Tov. predsednik pa se mu v
imenu 10 zahvali za doslejšnje delo.
Ada I. pregled sklepov 48„ in 49« redne seje 10 MLO:
Po poročanju tov«, tajnika o izvršitvi sklepov, se oba zapisnika sprejmeta s sledečo izpremembo v zapisniku 49« redne seje:
2. odstavek na strani dve se glasi pravilno: "Pravtako niti sami nimajo
občutka oblasti"
Stran 3 zadnji odstavek se glasi pravilno: ".......da je vodstvo KP in
sekretarijat fronte že sklenil glede nove razdelitve Ljubljane za fronto,
bo pa nujno treba, da 10 MLO sklepa še glede delitve po oblastni liniji«
Ad« 2Direkcije podjetij:
Tov«, Maček: podrobneje ne bom razlagal tega problema, ker vas bo s tem
seznanil tov. Gašperič* Doslej je bilo več oblik mestnih podjetij, na čelu
.caterih je bila.uprava,
ki jo je vodil tov. Šivic. Vemo pa, da tako velikega resorja ne more1 en človek voditi z uspehom. Niti ni tistega načrtnega dela, kot bi v takih podjetjih moralo biti. Zaenkrat so za Ljubljano
mesto, predvidene tri direkcije in sicer po sorodnosti podjetij. Značaj

podjetij mora biti večja oblika podjetja t.j. operativnost. Te tri direkcije bi bile«
1. direkcija živilske industrije MLO, direktor bi bil tov. Sivic,
2. direkcija mestnih gradbenih, lesnih in kovinskih podjetij, direktor
bi bil tov. arh. Kocjan,
3. direkcija javnih naprav in podjetij, direktor bi bil tov. teh. Miklavčič.
Tov. Gašperič: tako, kot je sedaj, ne moremo iti naprej« Zato se nam je
zdela ta razdelitev najpametnejša. V direkcijo živilske industrije so vključena sledeča podjetja: Mestna klavnica, Vinocet, Mestna pekarna, Kmetij
sko podjetje Jesenkovo, Žika, Viaki mlin, Šumi ter tovarna Vojnovič.Naloga
živilske industrije je predvsem # v tem, da izdeluje predmete, ki gredo
takoj v potrošnjo. Gledati moramo, da živilsko industrijo razširjamo v tej
smeri, da zadosti potrebam ljubljanskega prebivalstva.
Direkcija mestnih gradbenih, lesnih in
kovinskih podjetij stoji trenotno pred največjimi težavami v Ljubljani.
Sestoji se is sledečih podjetij: Megrad, Projektivni biro, ^stno kleparsko in instalacijsko podjetje, Stavbno podjetje Rojina, tvrdka Rupena Lutz, Alurnil, Uprava cest, ki upravlja način nizke gradnje ter kamnoseško podjetje Toman. Upravi cest bi odvzeli odvažanje smeti in bi jo
dali mestnemu prevoznemu podjetju. Predvidena so še nekatera potrebna
podjetja kot steklarsko, ključavničarska itd.
Direkcija javnih naprav in podjetij
MLO bi obsegala: Mestni vodovod, Upravo j ovnih nasadov, Pogrebni zavod,
Plinarno, Upravo mestnih zgradb in zemljišč, ECŽ, Meprom, Elektratno
kot razdeljevalnico toka.
Kot samostojna podjetja izven teh direkcij bi pa vezali na 10: Kroj,
Karton, Kuverto, Vrvarno, Ščetko, Žimarno in Erman Arhar.
Tov. dr. Pretnar: Z upravo direkcij se popolnoma strinjam. Nikakor pa
se mi ne zdi prirodno, da bi nekatera podjetja vezali direktno na 10.
Določiti pa je kompetence in pravni
značaj direkcij.
V bodoče pa bi prosil: že nekoč preje smo sklenili,, da bomo staro prakso
spremenili, da bo vsak poverjenik izročil predloge določen čas preje
tajništvu, ki jih bo nato izročilo vsem poverjenikom. Če bi morda imel
načrt preje v rokah, da bi ne bil preje samo posredno informiran, bi
morda sedaj lahko več povedal. Nisem bil obveščen o konferencah, ki so
se vršile pri načrtni komisiji, zato tudi ne morem prevzemati odgovornosti, Reorganizacija uprave podjetij pa je zelo nujna.
Tov. Maček: načrtna komis^a je imela predvideno sejo v nedeljo, da bi
napravila dokončen predlog. T a namen nam je prekrižalo minja trstvo in je
seja tako odpadla in se zato vršila šele včeraj. Posledica tega je bilo
da nismo mogli pravočasno dostaviti sklepov. Ce se vam zdi potrebno, pa
preložimo predmet za prihodnjo sejo.
Tov. Pucs tov. dr. Pretnar je povedal popolnoma pravilno: ne g.re dajati
odgovornosti poverjeniku* istočasno pa ga od dela v načrtovanju izločiti in mu nalagati samo odgovornosti. Sam vem, da je bil isti slučaj v
teh mesecih, ko sem bil na preskrbi. C e prevzame na eni strani poverjenik odgovornost, je ne prevzame samo formalno, ampak dejansko pred vsemi
volilci ter j"e zato potrebno, da je o vseh stvareh poučen.
Tov. dr. Pretnar: predlog tov. Gašpariča je koristen. Sem mnenja, da se
glede manjših podjetij, ki niso tako važna, vprašanje še preštur.ida.
Mnenja sem, da se ta podjetja predajo rajonom, ker vendar niso take važnosti. Do tedaj pa bi ustvarili zanje posebno direkcijo.
Tov. tajnik; načelno z ustanovitvijo direkcij ne smemo odlašati in tudi z vodstvom ne. Nugno je pristopiti k organizaciji*, Zato predlagam,
da se sprejme razdelitev podjetij na tri direkcije kot sklep 10.
Tov. Dtopar: se pridružuje izjavam dr. Pretnarja ker tudi sam ni bi',l
doslej pravočasno obveščen o raznih sejah. Tako ne pridemo naprej. Mnenja se m, „ da. se že disre leti lovimo okoli teh podjetij ter smo vedno samo
preizkušali.- imam .oseben občutek, da stvari sedaj še niso jasne, da še
niso dovolj preooskutirane , Naša slabost je v tem, da aimamo dobrin

- 3 Tov. Puc5 v začetku so se postavile direkcije kot nekak administrativni
aparat. Sedaj se direkcije ne sme smatrati kot birokratičen aparat, ampak
kot usmerjevalec, načrtovalec. ,To bomo lahko vršili z majhnim aparatom do
5 ljudi. Zakon o gospodarskih podjetjih točno govori, kaj je naloga upravnika* ravnatelja, direktorja podjetja« Kadar napravi direktor napako, ga
pokličemo na odgovornost, dajemo mu pa vse možnosti, da se sam razvija. Di
rektorjev tudi ne bomo smeli menjavati« če je nekdo nastavljen za direktorja-, ne more dati vsega od sebe v kratkem mesecu* Doslej smo vsakega, ki
je kaj zagrešil v prekratkem času zamenjali« Direktorja je treba opazovati dalje časa, in mu dati dovolj časa, da pokaže in razvije svoje sposobnosti
Tov. Maležič: Kakšen namen ima diretecija, kdaj se postavi? Po zakonu o
državnih gospodarskih podjetjih se vidi, da so direkcije telesa višje stop
nje, da nastanejo direkcije po združitvi podjetij na neki višji stopnji.
Pri naši direkciji lahko opazimo, da se ne more pravilno voditi, ker si
podjetja niso enaka (eno izdeluje špago* drugo sadi sladkorno peso itd).
Po mojem mnenju so glavne veje direkcij 4:
1* Trgov,- gostinska, 2. živilska, 3. gradbena, 4. obče-mestna v ožjem
smislu,
Kar se tiče ostalih podjetij, manjših, se jih ne da združiti v direkciji,
ker niso sorodna. Zato bi se dalo taka podjetja na rajone. Našim podjetjem
je treba dati veliko odgovornost pa tudi mnogo kompetenc. Ddgovornost
podjetja ni zmanjšana s temi če pade odgovornost tudi na direkcijo podjetij , Moram pa kritizirati tajništvo, da ne obvesti pravočasno vseh poverjenikov o zadevah, ki se bodo obravnavale na seji. Sicer pa Izvršilni odbor ni kompetenten odločati o tem, ali bodo postavljene direkcije ali ne.
Zakon o ljudskih odhorih pove, da ima to pravico MLO, to se pravi skupščina* Pravtako mora skupščina potrditi direkcije. Lahko pa do zasedanja
skupščine ustanovimo take direkcije, ki jih potem naknadno potrdi skupščina« Zato naj 10 na svojo odgovornost do takrat postavi svoje direkcije.
Ne moremo odločati, kaj damo rajonom in kaj ne, ko jih še niti nimamo.
Zato predlagam, da ugotovimo, da je formiranje navedenih direkcij nujno,
ker tov. Šivic s tem načinom dela ne pride nikamor, posebno se ne moremo
pripraviti na gradbeno sezono. Zato je nujno, da postavimo direkcije. Za
podjetja pa, ki so namenjena rajonom, ki jih še ni, pa naj skrbi tov.
Sivic kot doslej.
Tov. tajnik izjavi, da se v glavnem strinja s kritiko glede slabe priprave
sej. Ugotavlja pa obenem, da leži krivda tudi na poverjenikih, ki ne stavljajo pravočasno utemeljenih predlogov za sejo 10 tajništvu, temveč se
dnevni red sestavlja na temelju perečih, a često manj važnih vprašanj, ki
spadajo v kompetenco 10 in se stekajo v tajništvu, V zadnjem hipu, često
na sami seji 10, se pa pod "slučajnostmi" obravnavajo najvažnejši problemi, Zato bo v bodoče tajništvo odklonilo vsak predmet načelne važnosti,
ako ne bo dana možnost priprave referata za sejo 10. Jasno pa je, da pri
tem ne bomo stvari birokratizirali, ker je često potreben pristanek 10
za nujne zadeve, ki ne trpe odlašanja.

Tov. dr. Pretnar: predlaga^ da se za najvažnejše probleme stavijo predlogi poverjenikom MLO preko tajništva pismeno, vsaj tri dni pred sejo. Manj
važne pa vsaj 2 dni preje.
Tov. Maček: danes ne smemo biti formalisti. Vsi se moramo zavedati, da
smo odgovorni ne samo pred narodom, partijo, 10« Ni se bati, da bi zgrešil:
poti. Imamo polno nepredvidenih stvari, ki pridejo nenadoma, ki prekrižajo naše načrte,
Tov. Kušlanova je mnenja, da se mora o tako važni stvari, kot je gospodarsko vprašanje, člane 10 preje obvestiti.
Zato ke sklene, da se zapisnik seje na načrtni komisiji in predlogi razmnože ter razdele članom 10 v proučitev in nadaljnje sklepanje na seji 10,
Ad. 5« Poročilo o likvidaciji ULI in odseka za reparacije ter
Ad. 4* Personalno vprašanje.
Tov. tajnik poroča: Uprava ljudske imovine je .likvidirana tako, da preidejo

odjetja na posamezne resore, finančno poslovanje na finančni oddelek,
ravna pomoč pa pod obči oddelek - tajništvo. Vršil se je sestanek na TJLI.
inančni oddelek bo prevzel posle s i . marcem. Bazar preide z vsem persolalom na trgovino. Trije uslužbenci; "tov, Šinkovec, Kržišnik in Simončič
odo premeščeni v obči oddelek.
iklepi o reparacijah, ki jih je vodil doslej tov. dr. Letnar niso hitni
er bo tov. dr. Letnar prevzel posle tov* dr. Dolenca* ki je na dvomesečnem
»olezenskem dopustu.. Ostali 4 uradniki so na Razpoloženju, trije bodo šli
operativo, tov. Aplenc pa je izvežban matičar ter ga bomo uporabili na
em polju* ker smo morali prevzeti posle, ki jih doslej nismo vodili pri
IffLO.
lov. Lulik poda še kratko poročilo o TJLI«
id. 5 - Finančna pomoč mladini iz dohodkov kina Matice in Sloge j
!oV. Turna poroča: finančni položaj Mestnega odbora mladine je zelo slab
;er zato predlaga, da bi jim prepustili v izkoriščanje dohodke določenih
iredstav v kinu Matici in Slogi, Dolžnost LO je, da pomaga mladini, poseb10 še sedaj, ko organizirajo delo za mladinsko progo,,katero povzroča
>recejšnje stroške.
•ov. Deklevova pojasni, da bomo morali kino Slogo odstopiti KMSc
la predlog tov. Mačka sklene 10;
Vse kinopredstave enega dne se odstopi mladini v izkoriščanje,
proti povrnitvi efektivnih stroškov. Tajništvo se pooblasti,
da se v tem smislu sporazume z Mestnim odborom mladine.
jfrd. 6» Reorganizacija gospodarskega oddelka:
tEov. poverjenik dr* Pretnar poroča: v zvezi s sklepom 10 MLO so bili vsi
juslužbenci trgovinskega, obrtno-industrijskega, kmetijskega, gradbenega
in zadružnega oddelka obveščeni, da so stavljeni na razpoloženje. Obenem
|se je takoj pristopilo k formiranju novega gospodarskega oddelka, nastanilo začasno na novokreirana mesta osobje brez ozira na njegov prejšnji
[položaj ter ukrenilo potrebno f za nemoteno poslovanje uradov. Preostalo
josobje je bilo takoj izločeno in dano na razpoloženje personalnemu oddelku.
Posli operative so se stroga ločili od funkcionalnih ter njih vodstva poirerllij- tov. ŠivTcu kot načelniku operativne direkcije. Obenem se je pospešeno izvršila preselitev vseh uradov Gospodarskega oddelka v poslopje
Eresije.
Tov«, .poverjenik poroča nato o zasedbi novih službenih mest. Predvidene so
pa še nekatere spremembe in dopolnitve. Najbolj pereč problem igra referat
za strokovno šolstvo. Do sedaj še še ni posrečilo dobiti primerne osebe za
vodstvo tega referata.

t poročilu tov. dr. Pretnarja pripomni tov. Stopar, da je treba posvetiti
največ pozornosti vprašanju preskrbe. Ljubljana je že lansko leto v tem
pogledu hirala*
Tov. dr, Pretnar predloži še seznam trgovcev, ki so imeli na dan 6. januarja 1947. zaprte trgovine.
Tov. Maček je mnenja, da se ljudi pokliče na odgovornost in jih primora,
da upoštevajo naše predpise, popuščati pa ne smemo8 Zato predlaga, da se
osvoji sklep, da se jih kaznjuje.

Tov. Stopar pa pripominja, da se naj v sliČnih primerih postopa hitreje
in sicer naj bi prejel vsak tak človek plačilni nalog že takoj drugi dan«
Po daljši debati sprejme 10 sklep, da se imenovane kaznjuje. Seznam odsto^jpimo oddelku za notranjo upravo.
Pobrana kazen gre v republiško blagajno. Tov, Puc pojasni, da je bil to
prvi rlučaj kaznovanja* v bodoče se bo postopalo hitreje, ker kaznovanje
pc to ikem
času brez efekta,

- 5 A d 7 « Predlog o reorganizaciji finančnega poslovanja v pogledu nabavk:
tov. tajnik poroča, da se je tekom pasa izkazalo, da so sklepi glede
podpisovanja računov bili preozki ter jih je treba spremeniti. Ob izdelanem proračunu in načrtu glede porabe kreditov ni pomislekov, če bi
kompetence razširili na poverjenike oddelkov«
Tov. Gorjanc predlaga nov pravilnik, s katerim pa se člani 10 ne strinjajo,
ker je še vedno preoyčzek«
Tov. Stopar je mnenja, da je naš zakon tako elastičen, da ga lahko prilagodimo kot hočemo, brez nevarnosti zlorabe.
Tov. Puc je mnenja, da bi nakupoval ekonomat pisarniške potrebe za vse
oddelke ter bi se mu zato dovoljeval nakup do višjega zneska.
Po dolgi debati sprejme 10 sledeč sklep:
IZneski, odobreni v proračunu MLO so na razpolago oddelkom
k j 10 MLO ter za pravilno izrabo kreditov odgovarjajo poverjeniki
«'odnosnih oddelkov 10 MLO«
Ad. 8. Slučajnosti:
Tov. tajnik poroča o dopisu finančnega oddelka, ki predlaga, da se odpiše
din lo«823»17, ki jih je tov. Pajk Stanislav, izvršilni organ biv. občine
! ljubljanske kasiral v letu 1943« za mestne davščina in prispevke &ZSZ, ki
jih pa ni odpremil mestni blagajni, pač pa jih je zadržal. Denar je bil
namenjen OF«
s f 10 sklene, da se danar odpiše pod pogojem, da imenovani dokay I že, da je bil znesek resnično poslan OF«
Na predlog stanovanjskega oddelka Sprejme 10 sklep, da se nagradi uslužbence stanovanjskega oddelka xxnagiaižam± z denarnimi nagradami.
Uslužbenci so do dela pokazali veliko razumevanja, ter se
odrekli svojemu rednemu počitku. Nihče ni poznal uradnih ur,
l
temveč je delal od jutra do večera.
Tov. Drobež poroča o četrtnih prostorih sledeče: z novimi rajonskimi
uradnimi prostori bodo težave« Četrt Cente£ se je preselil v Knafljevo 7,
vkljub temu pa je obdržal dosedanje prostore za OF in LMS ter se bo na
tak način še vedno nahajal v več ptslopjih«
ČLO Moste bo šel v prostore, kjer je
čevljarska zadruga« Prostori bi odgovarjali, zadržek je pa ta, da bo hiša vrnjena lastniku. Mladinski dom na Kodeljevem ne odgovarja, ker izgleda poslopje kot stara kasarna. V poštev bi morda prišla še Mergenthalerjeva vila ter še sosednja« Imajo-pa najbolj ugodne prostore tu, kjer so.
bi bili v Somu
služkinj.
Rakovnik_in_Vič bi šli v prostore
Vrhovčeve gostilne na Mirju "Pod Lipo".
Tov. tajnik sporoči, da je obvestil načrtno komisijo, finančni oddelek,
predsedstvo MLO, obrtno-industrijska podjetja ter gospodarski oddelek o
investicijskih kreditih za leto 1947« S tem v zvezi sporoči tov. Drobež,
da se naj opofcori zdravstvo, naj pripravi dela za protituberkulozni dispanzer, ki bo z 2o* tcm« prazen, da ne bomo zamujali časa.
Tov. Turna poroča, da je dr. Dolenc nastopil dvomesečni bolezenski dopust
ter je potrebno p^oiskati namestnika načelnika občega oddelka.
Posle v zvezi z državljanskim stanjem bo prevzel tov. dr. Letnar, medtem,
ko za prvo nimamo nikogar. Tov. Drobež predlaga jurista Erjavca iz stanovanjskega oddelka.
tov. tajnik predlaga, da se cenilni odsek iz občega oddelka prenese v
gospodarski, stanovanjske cenitve pri občem oddelku pa v stanovanjski odd.
Tov. Drobež povdari, da bo to zelo velika obremenitev stanovanjskega odd.
Eksekucija naj bi se vršile še na finančnem oddelku. 10 Odobri predloge.
Tov. Turna poroča o želji gledališča, ki bi hotelo izvršiti majhna adaptacijska dela na operni zgradbi v višini 38.829.39 din. Tov. Deklevova

[.z javi, da je proti temu, da "bi gledališču pošiljali denar sproti, poleg
tega pa nam/je znano, da dobiva gledališče pomoč od ministrstva prosvete.
j 10 odkloni prošnjo«
Dov, Turna poroča o izdatkih, ki jih ima Uprava cest s čiščenjem snega iz
ilic. Dnevno se potroši do 80,000*- dinarjev. Uprava cest vprašuje, ali
Ln v kakšnem obsegu naj omeji izdatke za predmetna dela. Člani 10 so mnenja
la se mora Čistiti naprej, a samo center mesta. Poročilo pa paj bi obsegalo tudi znesek, ki je bil prihranjen s prostovoljnim delom.
Dov. Turna poroča o prošnji sekretar!jata LMS klasične gimnazije, ki potrebuje za svoj nov daljnogled stojalo. Stroški bi znašali okoli 15.000.iin. Prosvetno ministrstvo odstopa dopis MLO-ju s pojasnilom, da jim tega
zneska ni mogoče nakazati, ker so za posamezne ustanove določene postavke
skrčene na minimum. Tov, Deklevova pove, da od kredita 65o.ooo,- din ni
ostalo ničexar več. Člani 10 odklonijo prošnjo, ker je kredit min. za
prosveto zapadel, MLO pa za sedaj še nima potrjenega proračuna.
Pov. Turna poroča, da je Uprava cest postala samostojno podjetje. Ker mora
iprava kot podjetje imeti svoj finančni plan predlaga sledeče, kar 10 spre j
Ine:
1, da se preimenuje v proračunu predvidena taksa v odškodnino
za vzdrževanje čistote mssta in kanalizacije,
2o da je ta odškodnina dohodek Uprave cest,
3. da se prenesejo posli te odškodnine od finančnega oddelka
na podjetje samo,
4. da se hkrati s prenosom poslov premestita tudi tov. Som
Jože in tov. Vrhove Karla iz finančnega oddelka k Upravi
cest,
Tov, tajnik poroča o dopisu MZIZ glede prevzema zgradb in zemljišč po
&L0, Vršil se je že tozadeven sestanek s tajniki ČLO Št.Vid, Ježica in
Polje, ki prevzamejo že v upravo nekaj zgradb in zemljišč«
Tov. tajnik poroča o predlogu Mestnega vodovoda v Ljubljani, da se odpiše
posojilo v znesku din 1,215o151.12, ki ga je dala biv. Mestna občina ljubljanska iz mestnega zaklada vodovodu v letu 1943, 44- za zgradbo vodovodnega
rezervarja* posojilo je bilo porabljeno v celoti za rezervar.
10 sklene, da finančni oddelek gornji znesek odpiše in se
isti prenese kot povečanje osnovnih sredstev na vodovod.
Tov. tajnik poroča o dopisu zavetišča sv. Jožefa na Vidovdanski cesti.
Usmiljenke so nakupile za maševanje precejšnje količine vina. Lansko leto pa jim je bil odvzet ključ od kleti, kjer je ostalo še okoli 800
litrov vina. Sedaj do njega nimajo več dostopa češ, da naj za maše kupujejo
vino same. Ključi so bili resnično odvzeti, izdajanje vina za maše ustavljeno. Vino je bilo nabavljeno za oskrbovance zavetišča in ne za maševanje. Trenotno je vina še okoli 600 litrov. Na predlog tov. ^ačka sklene 10,
/ da se dodeli 80 litrov vina za maševanje,. ostalo pa se naj
porabi izključno za oskrbovance.
Tov. Turna poroča o dopisu direkcije 01 podjetij v zadevi tvrdke Kristal
pod upravo ULI v Mariboru in Ljubljani. Glavno vrednost ljubljanske filijale predstavlja stroj za matiranje šip, ki ga nima niti mesto Ljubljana,
niti Maribor. Napram tvrdki Kristal pa obstoja okoli 4oo.ooo.- din terjatev, Zastopniki mariborskih podjetij, so predlagali, da poravnajo vse dolgove tvrdke Kristal pod pogojem, da Zadružna gospodarska banka izroči celotno
podjetje MLO Maribor. Uprava mestnih podjetij namerava koncentrirati vse
stroje v Mariboru, predvsem napravo za matiranje stekla. Ker pa ima MLO
Ljubljana, kot upravitelj zaplembene imovine prvenstveno pravico prevzeti
imovino v sklop mestnih podjetij predlaga tov. Šivic 10-ju predlog, ki
ga I1'sPre0me^Maribor prevzame s celotnim plačilom dolga centralo ter
filijalo, MLO Ljubljana se ne protivi prenosu stroja za
r
matiranje? vendar pa pristane na prenos stroja pod pogojem,
^
da nam ostalo orodje in upravo prepusti brezplačno.
Tov, Turna poroča o prošnji prosvetnega oddelka za podpore svojih mladinskovzggj^ih ustanov Doma Ivana cankarja, doma Anice Černejeve in Doma Toneta
lomsica, ki v proračunu za leto 1947, niso bili upoštevani. Potrebna bi bil

r 7 mesečna podpora 4o0ooo.- dinarjev za preskrbo, nabavo opreme in pa razliko vsled tega* ker odpade pratsuonat „
10 sklene, da bo prispeval za nabavo opreme iz proračunske rererve za prvo tromesečje dinarjev 6o.ooos- za kasneje naj priskoči
na pomoč Uprava socialnega fonda*'
S tem v zvezi poroča tov. Modieeva, da bodo oskrbovali gojence iz tu
jih okrajev le do konca meseca marca. Okraje so obvestili o tem. Poskušali so vse možnosti,, vendar jim sedaj ne preostane ničesar več, kot to.

Tov. tajnik poroča o predlogu Kontrolne komisije, ki je ugotovila nerednosti pri podjetju Odeja. Tov* dr. Pretnar poroča, da je zahteval še isti
dan pismena poročila. Prosi pa člane 10, da bi podal poročilo na prihodnji
seji 10« Pravtako bi podal pismeno poročilo inšpektoratu KK.
Tov« tajnik poroča o poročilu Kontio lne komisije glede pregleda Uprave
ljudske imovine in o zaključkih in predlogih.
Tov. tajnik poroča o potovanju nekaterih tovarišev v Prago«, Odšli bodo:
tov. Amonf Kogovšek, Pirnat in Urek. TJprava cest pa prosi, da bi se dovolilo oditi v Prago tudi trem njihovim strokovnjakom, ki bodo morali izbrati posamezne nadomestne dele za cestne valjarje, ki jih tu nimamo.
10 pooblasti tajništvo, da uredi to vprašanje.
Tov. Puc poroča, da si je ogledal predele, katerim grozi poplava*
Določen je bil za vodjo komisije, ki si naj takšne predele ogleda. Momentano
nevarnosti še ni, Nekatera zemljišča so poplavljena, je pa padla voda
že za pribl* 1 meter. Prebivalci ao mnenja, da se bodo že sami pravočasno izselili, obljubili smo jim samo pomoč s čolni. Navzoči so bili tovariši iz Uprave voda in milice.
Glade oSkupa žitaric poroča« da je bilo zbranega okoli 17-ooo kg žita®
Odziva ni bilo^iz četrti št. Vid in Polje. Tov, Maček pripomni, da je
treba pri ČLO £t. Vid vztrajat i na tem, da predpisano količino oddajo.
Tov-, predsednik vprašuje, če bi se ne dalo na nek način pripomoči k izboljšanju tramvajskega prometa. Stalno se opaža, da vise potniki na stopnicah tramvaja» ker je premalo vozov. Sov. tajnik pojasni, da število
vosov ne zadošča vsled tega, ker jih je več pokvarjenih, in jih ni mogoče takoj popraviti. So pa v prometu že letni vozovi.
Glede ureditve kartoteke na stanovanjskem uradu poroča tov. Drobež, da
se vrši ureditev naprej. Vendar pa bi bilo še treba pomagati ter predlaga,
da se namesti za nekaj dni do 5 tovarišev, ki so sedaj na mazpoloženju.
Imenovani prejemajo itak mesečno plačo ter nismo ne mi ne oni oškodovani.
Na prodlog tov. tajnika sklene 10, da se o tem pogovori poverjenik s tov.
Sitarjem, ki naj določi pet tovarišev za celodnevno pomoč.

Z ozirom na sklep 10, da se naturalna stanovanja služiteilj ev in
upraviteljev ukinejo ter na predlog tov. Dekleva Modic Marice
/ sklene 10, da se v tej zadev:, počaka na izjrfid republiškega zakoni J na. Ker bi se moralo pričeti s pobiranjem stanarine s 1. marcem,
se ta&oj obvesti finančni oddelek, da še počaka.

Tov. tajnik poroča o dopisu iz predsedstva vlade ki poroča, da poseduje
tov. Kozina Marica v Novem mestu dvonadstropno hišo, katero bi potreboval
ljudski odbor za potrebe mestnih podjetij, ter predlaga zamenjavo te
hiše. Imenovana predlaga zamenjavo hiše za stavbo v Ljubljani, Nunska 19»
10 poveri stanovanjski oddelek, da pregleda obe stavbi ter stavi konkreten predlog.

- O predlog gospodarskega oddelka sklene 10, da se za Izvršitev razdružbe
podjetij, pri katerih imajo privatniki še svoje delnice in sicer; Kuverta, Vinocet, lana, Velepič & Belihar in Erman & Arhar
• zadolži Gospodarski oddelek, ki naj stvar izvede.
\

Tov. tajnik poroča, da je ministrstvo financ odobrilo pobiranje 3 do^
4 $o od prodanega blaga pri državnih grosištih v korist strokovnemu solstv^
pod pogojem, da gre ta promil v breme marge detajlista.
Ob lo*3o uri zaključi tov. predsednik sejo.

F
Tajnik 10 MLOS
(Turna Branimir;
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