IZVRŠI LITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z A P I S N I K .
51. redne seje. Mestnega izvršilnega odbora,
ki se je vršila dne" 21, marca 1947. od 8.3o
do 12.3o ure dopoldne v predsedstveni sobi*

NAVZOČI: .

podpredsednika: t iv. Maček Le opold

iE0v„ Vrhove Lojze
tajnik: tov o Tuma Brane
člani: ttrv. Stopar Viktor
tov. Drobež Frane
tovc Busar Tilka
tovc JCušlan Marička
tov. puc Danilo
tov. dr. Pretnar Jože
odsotni: tov. Albreht Fran
tov. Gorjanc Joško
tov. Lulik Anton
tov« Dekleva-Modic Marica
vabljeni: tov. Gašparič Maks
tov. Preželj ing* Marijan
tov., Maležič Matija.
tov. Klemenčič
tov. zastopnik tožilstva

Tov. podpredsednik Maček otvori 51. redno sejo 10 MLO ter predlaga sledeči -dnevni red:
1* pregled sklepov !?o. redne seje,
2. Investicije za leto 1947»,
3. Določitev tipa stanovanjskih hiš,
4. Proračun dohodkov za leto 1947.,
5o'poročilo o direkcijah*
6. Slučajnosti,
Ad. 1. Pregled sklepov ^o. redne seje:
po'pregledu sklepov 5o„ redne seje 10 MLO se zapisnik sprejme z izpremembo sklepa glede prenosa cenilnega odseka na gospodarski in stanovanjski odd
10 MLO v tem smislu, da se cenitve prenesejo izključno na gospodarski odd.
Id, 2. Investicije v le'u 1947.
I—:
V sveži s predloženim razdelilnikom investicij MLO za glavno mesto Ljubljana za leto 1947. je Izvršilni odbor po temeljitem pregledu navedenih postavk in živahni diskusiji § strani večine članov Izvršilnega odbora sprejel sledeč.sklep:
Predlog načrtne komisije 10 MLO se v načelu odobri, osrojeni predlog pa naj se odstopi Predsedstvu vlade LRS
v dokončno odobritev. Isti predlog naj se predloži v
odobritev tudi skupščini MLO na prvem zasedanju«
Predloženi predlog se izpremeni samo v točki 8 na prvi
strani, kjer naj se kot koristnik .imenuje Izvršilni odbor s podpisom predsednika in tajnika 10 MLO in ne
odbor za gradnje, kot "je v predlogu navedeno.
.
Dodatno k temu sprejme 10 še sklep, naj gospodarski
oddelek 10 MLO v sporazumu z navedenimi koristniki
nemudoma pristopi k oddaji del, ki so v investicijah
predvidena« 'Direkcije in podjetja pa smejo sprejemati
in izvrševati dela,., ki po planu niso predvidena le s
predhodnim pristankom 10 MLO.

- 2 lov, Gašperič poroča o 'razdelitvi investicij v letu 1947.:
itanovanjske zgradbe 76 miljonov, vodovod in naprave 8,74o«ooo.- din, jcatalizacija in vodotoki 4,745.000 - din* utrditev cest in hodnikov l,644*ooo,
lin, zdravstvo in socialno skrbstvo 14,235«ooo«- din, prosveta 5,000.000.linarjev, mestna industrijska podjetja 19,o96«ooo«~ dinarjev, mestna trgovska in ±5nžaxixi^xk» gEiž^ak^a gostinska podjetja l»5oo.ooo,- din, prometne
tiaprave 4,4oo,ooos- din, požarna varnost 4oo»oco«- din, za živinorejo 25.oor
lin, skupno 135»785'*ooo.- din*
Ad, 3« Določitev tipa stanovanjskih hiš:

Dov« dr, Pretnar poroča o treh tipah načrtov stanovanj v stanovanjskem
bloku na Celovški" cesti« Vsi trije načrti so bili pretresani na ankatah,
pri katerih so sodelovali zastopniki sindikatov, gradbeni in tehnični strokovnjaki ter zastopniki ministrstva• Od predlaganih tip je predvsem zastopnikom sindikatov ustrezala prva tipa« kjer se more praktično in koristno
uporabljati stanovanjska kuhinja* V vseh 6 stanovanjskih blokih bi pridobili 2oo stanovanj, v skupnem znesku 58,4oo.ooo.- din«
10 sprejme sklep, da se osvoji tipa I«
Ad« 4« Proračun dohodkov za leto 1947.s
Tov« tajnik poroča:
Ministrstvo financ je poslalo proračun dohodkov v višini 154»585.ooo<,- din
in nakazalo iz česa se'ti dohodki sestoje. Glede podjetij nam še ni jasno
v toliko, ker zanje finančni plan še ni izdelan« Trošarina je precej visoka
ter je verjetno ne bomo mogli doseči (73*623*ooo.- din.;. Ta primanjkljaj
pa bomo lahko krili in morda še presegli s dohodnino, Ze v mesecu marcu
smo pobrali na dohodnini 35 miljonov dinarjev, medtem ko je v proračunu
dohodkov predviden znesek 3»2oo.ooo.- din« V celoti se bomo proračuna
verjetno držali, ne pa v posameznih postavkah«
Problem trošarine bo treba obravnavati še posebej« posebna pozornost bo treba posvetiti davčnemu vpaaSanju« Državni sektor ne plača več
dohodnine in bo treba iz zadružnega in privatnega sektorja dobiti
156 miljonov din«
Tov. Maležič povdarja, da zavzamemo sledeče stališče: prav gotovo je, da
so slučaji, kjer 'je davek nesorazmerno visoko odmerjen, popolnoma jasno;pa
je» da imamo še več takih slučajev, posebno med trgovci: ki so neprimerno
več zaslužili, kcj>
je bilo prijavljeno. Zato moramo našo odmero davkov
diferencirati• Pri vseh onih majhnih, ki so težko prenašali, to leto, je
treba malo odnehati« Nasprotno pa pri tistih, kjer je v našem interesu, da
čimpreje zašferta, zaostrimo davčno politiko,

Ad, 5« Poročilo o direkcijah:
Tov. dr. Pretnar poda poročilo: direkcije so urejene. Vršil se je sestanek
vseh novih direktorjev, vseh upravnikov, kjer smo izvedli predajo poslov,
la Za direktorja trgovinskih in gostinskih podjetij je imenovan tov.
Skitek Ermin, za 'pomočnika in kadrovskega šefa je določen tov, Nedoh Danilo
II, Za direktorja živilskih podjetij je imenovan tov, Šivic Silvo, pomočnik
in kadrovski šef pa tov. Žagar Farni,
III. Za direktorja gradbenih lesnih in kovinskih podjetij je imenovan tov
arh* Kocjan, pomočnik in kadrovski šef tov. Sega &ojan,
IV« Direktor splošnih (komunalnih) podjetij bi bil tov« Miklavčič Stane, \
pomočnik in kadrovski šef tov« Šefic Ludvik«
,
Gospodarskemu oddelku poveri 10 nalogo izvesti čimhitrejšo
fuzijo tvrdke Karton in Kuverta,
Ad , 6, Slučajnosti!
Tov« dr. Pretnar poroča, da se bo gradil Dečji dom na zemljišču pri št« Peterski kasarni. Vršila so se že tozadevna pogajanja z lastnikom zemljišča,
vendar hočejo imeti za svoj svet zamenjavo kje drugje. Ministrstvo za zdrav
stvo pa stoji na stališču, da se svet odkupi«
10 sklene, da se naj stopi takoj v pogajanja, da se zemljišče odkupi, z deli pa naj se prične takoj, V slučaju, da
lastnik ne pristane na naše pogoje, se vloži na Predsedstvo
VLRS predlog za razlastitev.
Izvršilni odbor odobri naknadno izplačilo zneska din 19«413
din porabljenih iz rezervnega fonda za telefonska popravila
in naprave«
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v tainik poroča o prošnji združenja vojnih invalidov FLRJ, ki naprošajo
,0 da'jim prepustimo kioske, kjer se prodajajo tobačni izdelki v upravo,
izjavi tov. Miklavčiča bi se predlogu ugodilo, ker TJMZIZ težko vzdrzuje
majhne objekte.
10 sklene, da prepustimo omenjene kioske v upravo združenju
|
•
vojnih invalidov, brez najemnine proti obveznosti, da skrbe
za redno vzdrževanje, ter proti plačilu letne priznavalnine
v znesku din loo.-,
predlog oddelka za notranje zadeve pri 10 MLO se imenuje radi prestavitve
tov. Poglajena Stanka za predsednika komisije za pobijanje (
nedopustne špekulacije tov. Hočevar Albin, sedaj preiskoval*
na razdelku za pobijanje nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.
>v dr, Pretnar poda poročilo o podjetju "Odeja". Pismeno poročilo o neredjstih bo poslal tudi Inšpektoratu kontrlone komisje MLO.' V zveži s poroLlom sklene 10, da se podjetje
"Odeja" odda četrti, v slučaju pa,
da se podjetje ne bo obneslo, pa se naj liicvidira, ali
priključi sličnemu podjetju.
JV dr. Pretnar poroča, da so se rešili disciplinski prekrški v klavniL dan za dnem ter je njih posledica odpustitev iz službe 15 namešcencev.
[dnje čase se je pa stanje izboljšalo, tudi delo samo je bolje kot prejer
jv tajnik poroča glede zamenjave hiše v Novem mestu, da smo odstopili
jis Predsedstvu VIRS z načelnim pristankom za alpari zamenjavo.
ov. Maček poroča o prošnji sester v zavetišču sv, Jožefa. V zavetišču je
1 sester, od katerih je vključenih v delo 53, ostale pa ne. Prosijo, da
smple ostale orejemati brezplačno hrano. Člani 10 so mnenja, da naj one,
" ki delajo, skrbe za prve. Tov, podpredsedniku se poveri
da sporoči sestram naš odgovor.
lede Sterkovega poslopja "Bellevue* sklene 10 načelno, da se zgradba rezervira za potrebe MLO in se v tem smislu prično pogajanja- z lastnikom za zamenjavo in ev. doplačilo. Tov.
Sterk je dal svoj pristanek za tako zamenjavo.

Ob 12.3o uri zaključi tov., .podpredsednik sejo,
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