IZVRŠILNI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z A P I S N I K
52o redne seje Mestnega izvršilnega odbora, ki
se je vršila dne lo, aprila 1947» od 8 do 13.3o
ure dopoldne v predsedstveni Tobi,
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Albreht F r a n
Maček Leopold
Turna Brane
Gorjanc J oško
Lulik Anton
Drobež France
Kušlan Marička
Busar Tilka
Pue ^anllo
Stopar Viktor
dr. Pretnar Jože
Dekleva - Modic ! %rica
ing. Marentič Vera
polke Vrhove Alojzij
zastopnik IJDV
Vrhovnik-Notranja uprava
Malešič Matija
Bešter Mara

Tov. predsednik otvori ob 8 uri zjutraj 52* redno sejo tez predlaga
sledeči Inevni red:
1. Pregled sklepov 51. redne seje,
2. Poročilo personalnega oddelka,
3v Poročilo gospodarskega oddelka:
a. investicije v letu 1947.

b. Preskrba,
c. Odločbe o direkcijah ter pravilniki,
d. Dodelitev podjetij posameznim direkcijam v upravo,

e„ Dodelitev podjetij invalidoms
f. Fuzija vseh podjetij manufakture in galanterije v
eno podjetje,
1
g. Odločbe o ustanovitvi nekaterih podjetij,
4* Dodatni investicijski plan, določitev tipa stanovanj,
5« Odločba o blokiranju stavbnega materijala,
, 6. Proračun 1947«
7.Poročilo c preureditvi prostorov v Lingarjevi ulici za potrebe
socialnega skrbstva in zdravstva«
8, Vprašanje prostorov za potrebe vojske vpoklici regrutov) od
2o do 27. aprila 1947,

9 i. Slučajnosti i
*

i

Ad,
Pregled sklepov 51. redne seje 10 MLO:
lov. tajnik pripomni k predzadnjemu zapisniku, da se je pogodba s
tvrdko Kristal spremenila v toliko, da ostane stroj za ma.tiranje v
Ljubljani, sporazumno z MLO Maribor.
Zapisnik 51^ redne seje je sprejet,

#

Ad« 2. Poročilo personalnega oddelka:
Tov. Sitar poroča, da se je število funkcionalnega aparata zmanjšalo
za 57 ljudi, čeprav smo dobili inšpekcijo dela, Materinski dom na Viču
ter Zavod za zaščito matere in otroka v Lipičarjevi ulici. Del kadra je

irešel v operativo. S krčehjem aparata pa so nastale težkoče vsled bolezen|kih in rednih dopustov. Skupno primanjkuje dnevno 86 ljudi ter nimamo nalomestnib ljudi sanje. Predlaga, da se v to svrho vzgoji leteči kader, ki
i ga po potrebi pošiljali na taka mesta, kjer bi se pokazala potreba. Seseda bi morali biti to ljudje, politično vzgojeni in bi jih kasneje
ahlco porabili za vodilna mesta.
irugo je vprašanje nagrad, posebno v funkcionalnem aparatu. Težko je stališče trošarincev, ki imajo eelo niska plače, vendar pa vkijub temu še preiej dobro živijot kar gre na račun trošarine« Je mnenja, da se jim določijo
iagrade ter bi se za to osnovala posebna komisija, ki bi izdelala za vsako
linijo norme (količnike) ter določila višino nagrad preglednikom, vodji
jinije in kontrolorjem, kolektivno za tisto linijo.
lov. Malešič povdarja,- da se mu ne zdi umestno ustvarjati leteči kader, ker
i s tem mašili le luknje, česar bi se tovariši tudi zavedali ter bi tak
ostopek nanje vzgojno zelo slabo vplival. Ha pripombo tov. dr. Pretnarja
lede prenizkih plač povdari, da je bolje ljudi nagrajevati ter popraviti
ri plačah le kričeče primere,
ov. Stopar povdarja, da so posebno četrt.i zelo opustile prostovoljno delo,
ovdarja, da je vkijub skrčenemu aparatu še vedno preveč ljudi ter bi s tem
tevilom lahko še povečali storilnost dela. Nujno pa je dajati nagrade.
ov. Kušlanova povdari glede plač, da so porazdeljene nesorazmerno.
ov„ Gašperič povdarja, da so plače pri ljubljanskem LO za 2o do
višje,
:ot pri drugih LO.
10 sprejme sklep, da naj tov. Sitar skupno s predsedstvon
in tajništvom 10 MLO uredi kričeče primere plač. Vprašanje nagrad za trošarince pa uredi personalni odsek, skupno s finančnim oddelkom in tov. Mesojednikom.
ja predlog tov. Gašperiča sprejme 10 sklep, da se nagradi tov. Prezlja s
5„ooo<,- din in tov. Luštka s 3.ooo„- din, ker sta se
pri izdelavi1 investicijskega plana posebno dobro izkaza%

i

a

1

ravtako sprejme 10 na predlog tov., Gašperiča sklep, da se tov. Kocjanu
poviša plača na 5*5oou- din ter doda še terenska doklada* tov. Scagnetiju pa na 5.4oo*- din.
a predlog tov. Kušlanove sklene 10, da se poviša plača tov. Matoha na
4.4oo«,- din. Tov. Sitarju se poveri, da uredi plače
še za pomočnike, ki so prav tako premalo plačani.
lede nagraditve ref. statistike se sklene, naj tov. Gašperič predhodno
ugotovi vrednost izdelka in poročalO MLO.

d. 3 •• Poročilo gospodarskega oddelka;
o Investicije v letu 1947.
a poročilo tov. dr. Pretnarja sklene 10, da prevzame gospodarski oddelek
j
nalogo skrbeti za pravilno izvajanje investicijskega
in preskrbovalnega plana. Posebnih pooblaščencev 10 ne
določi, ker bo izvajanje načrta itak morala spremljati
načrtna komisija in sam 10.
± Preskrba - velja isto.
t Odločbe o direkcijah ter pravilniki:
10 sprejme predložene osnutke«
» Dodelitev podjetij posameznim direkcijam v upravo:
Na predlog gospodarskega oddelka sklene 10, da prevzamejo posamezne direkcije podjetja kakor sledis
I. Direkcija trgovinskih in gostinskih podjetij MLO:
1. trgovsko podjetje MLO "Prehrana"
2. gostinsko podjetje MLO "Gostinstvo"
trgovsko podjetje MLO "Manufaktura-galanterija"
4. trgovsko podjetje MLO "Strojpis"

5„- trgovsko podjetje MIO-"Usnje in čevlji"
6« trgovsko podjetje MlO "Železo"
7« kinematografsko podjetje MLO
II Direkcija gradbenih, lesnih in kovinskih podjetij',
1» "Megra&% 2* "Projektivni biro",
5. ^Mestno kleparsko in instalacijsko podjetje"
4. "Alumil"
r
jA Kamnoseško podjetje "Marmor"
6. "Rupena - Lutz"
7. Stavbno mizarstvo (I,Praznik) in parna žaga
(Šuštar)
8. "Pleskarstvo % 9. "Uprava cej&t"
III. Direkcija splošnih komunalnih naprav in podjetij1» "Mestni vodovod"„ 2. "Mestna plinarna"
3. "Pogrebni zavod", "Mestna vrtnarija",
5. "E C Ž", 6« "Meprom", 7* "Oprava zgradb in.
zemljišč", 8« Podjetje za snaženje cest in
kanalov, 9* Kopališča.
IV. Direkcija živilskih podjetij:
1. tvornica bonbonov "Šumi"
2* p razama "Sika"
3v "Mestna klavnica"
4* "Pecivo" f> a "Vinocet* 6« "Viški mlin"
7. "Jesenkovo"
Podjetje Vojnovic - vijaki in kvas - se izloči iz' direkcije ad II« oz
IV."in se v celoti preda ministrstvu industrije in rudarstva LBS.
Preko poverjenika za gospodarstvo ostanejo povedana direk ,uo na 10 sledeča podjetja:
X^Kro:i;% 2.. "Karton%
"Muver
4,, "Mestna vrvarna in žimarna" Tvrdka Srman Arhar
eo Dodelitev podjetij
invalidom:
Sa predlog Gospodarskega oddelka sklene 10, da preda v upravo Invalidskemu združenju vse mestne br.ivnice in podjetje
"Čepica" . dr. tako olajša vzdrževanje invalidov.
Glede Pot opreme sklene 10 načelno, da se podjetje
preda imanovanemu združenju, vendar je potreben
predhoden podroben razgovor« PO MLC v ta podjetja
vložene investicije invalidi vrnejo«
t\ Fuzija vseh podjetij manufakture in galanterije v eno podjetje:
ITa predlog Gospodarskega oddelka sklene 10, da
fuzionira vsa manufakturna in galanterijska podjetja v eno podjetje«
£> Odločbe o ustanovitvi nekaterih podjetij:
ITa predlog Gospodarskega oddelka sklene' 10 ustanovitev sledečih podjetij:
"Prehrana4', "Gostinstvo", "Manufaktura-galanterij«
"Usnje-čevlji", "Strojpis", "Kinematografske
podjetje MLO", "Ekonom", kamnoseško podjetje
"Marmor" in "Stavbno mizarstvo""
Ad, 4« Dodatni investicijski plan. dpločitev tipa stanovanj: ,
10 potrdi dodatni predlog Načrtne komisije, s katerim se povišuje investicijski plan za nadaljnih 9a miljonov din, od kaih odpade 7o miljo.npv za gradnjo 2oo ni voh.
stanovanj, 21 in pol miljona za lograditev doma.
na Bokalcah, 3 * 3 o o . o o o d i n za preložitev
i I' j
tramvajske proge in vodovoda na Tržaški cesti,
1 milj. za tlakovanje hodnikov, investicije v
podjetja 1,600^000«- din in za rekonstrukcijo
mostu v Tacnu 6oo«ooo«- din.
Za referefta za komunalne zadeve v koordinacijski

odbor pri Predsedstva vlade določi 10 tov. Turno Branimirja.

10 naroči Megradu, da nastavi in sklene pogodbe z inženirji
i Z privatnega sektorja, obenem mora gospodarski oddelek mobilizirati vse opekarne na svojem teritoriju.
Obenem vzame 10 na znanje, da preidejo gradbene investicije mesta v prvi
prioritetni razredo

i.

Ad. 5

Blokiranje stavbnega materijalas

Tov—dr. Pretnar poroča, da je vsled čimprejšnje izvedbe gradbenega plana
v prvem letu petletke in smotrene uporabe starega in novega gradbenega
materijala, nujno potrebno izdati odločbo, kar 10 v celoti sprejme s
1
1, Vsi zasebniki,ki posedujejo gradbeni materijal, ter vsi lastniki ruševinf iz katerih je možno dobiti uporaben gradbeni
materijal j so ga dolžni prijaviti, z navedbo količine, vrste
in kraja nahajališča, najkasneje do 3o. aprila t.l* Gospodarskemu oddelku 10 MLO za glavno mesto Ljubljana - odseku za
gradnje (Kresija, Lingarjeva ulica št« 1/11.nad«.)
2« Gornji predpis ne velja za one, ki že imajo gradbeno dovoljenje in bodo gradili v letu 1947» ter so materijal, ki ga
posedujejo, že prijavili.
3. Zaradi oskrbe prioritetnih del s potrebnim materijalom, smejo
privatniki s svojim gradbenim materijalom razpolagati šele
. "po predhodnem pristanku MLO. V kolikor bi tega ne dobili,
bo smel Izvršilni odbor MLO za glavno mesto Ljubljana,, v
smislu predpisov osnovnega zakona o razlastitvi z dne 1. aprila 1947« potrebni gradbeni materijal vzeti v začasno uporabo.
4, Kršilci gornjih predpisov bodo kaznovani s kaznijo odvzema_
prostosti do dveh mesecev ali denarno kaznijo do 3*oooe- din«
Ta odredba velja od dneva objave v časopisju«
Ad« 5. Proračun za leto 1947.
K predloženemu proračunu poroča tov«, Gorjanc, da še ni dokončen ter da
ima vsak oddelek možnost staviti nove _
predloge„„
Tov» tajnik povdarja« da vsak oddelek natančno pregleda proračun, ce je
morda kaj izostalo.
Tov«, Lekleva Marica poroča, da je izostal predlagani znesek din 2oo*ooo„«
za ljudsko prosveto ter je ta znesek
nujen.,,
10 sklene, da se gornja vsota naknadno vnese v proračun«
Tov« Drobež poročaj da je znesek'2o.ooo,~ din za delošacije prenizek« Članj
I 10 so mnenja, da se bo razlika krila iz nepredvidenih dohodkov.
i Na predlog tov. Puca poveri 10 odseku za finance, da preštudira vprašanje
povišanja davščine na luksuzne predmete.

Ad. 7 e poročilo o preureditvi prostorov v Lingarjevi ulici za potrebe
I socialnega skrbstva in zdravstva-;
Tov. tajnik poroča, da je na temelju svoječasnega sklepa 10 o koncentraciji vseh uradov MLO v poslopje v Lingarjevi ulici proučilo vprašanje
premestitve oddelka za socialno skrbstvo in zdravstvo v skupne prostorev pritličje. Glasom poročila komisije in tehničnega pregleda prostorov bi
bila potrebna temeljita preureditev. Ker je investicija nesorazmerno visoka se postavlja vprašanje, če je preureditev teh prostorov umestna«. Po
\< kratki debati sklene 10, da se počaka na odgovor ministrstva sa zdravstvo,
če prostori odgovarjajo za socialno-zdravstveni oddelek,
istočasno pa naj se prouči, če bi se dalo v te prostore
namestiti koga drugega.
i Ad, 8« Vprašanje prostorov za potrebe vojske (vpoklici regrutov) od
2o do "27. aprila s
i Tov o tajnik poroča, da postavlja Vojni okrug II zahtevo, da mu za cas od
2o do 27, aprila, ko se bodo zbirali regruti (9oo) stavimo na razpolago

' primerne prostore in predlaga v to svrho šolo na Ledini, ki je že služila
temu namenu. Odstop šole v te svrhe je pa vezan ne samo s precejšnjimi
I stroški (preselitev, desinfekcija itd) temveč je problem, ki ga na tak način ne smemo reševati. Odgovor je treba sporočiti do 12. aprila, ker mora
vojni okrug razposlati pozive.
Po daljši debati sprejmejo člani 10 sklep, da se naj to vprašanje sporoči Predsedstvu vlade in Prosvetnemu minstrstvu v načelno odlo

čitev, V skrajnem slučaju pa se odstopi za ta slučaj šolo
na Ledini *

Ad. 9,« Slučajnosti:
•.
V zvezi s prošnjo Direkcije pošte, ki namerava zidati ter na njen predlo
da se odstopi dr. Gostiši v zamenjavo za njegovo zemljišče vilo v Zibertovi ulici 7 sklene 10, da se Direkcijo pošte opozori na zakon o razlastitvi), od.no sne odkupuo
Ker je prevzel KSS prosvetno društvo Pavel Mcrgan, se njihova prošnja
za dodelitev podpore odstopi KSS*

Tov, tajnik poroča o prošnji Doma srednješolk Anice Cernejeve
dotacijo ain 165,052«-, ki ga dom izkazuje kot primanjkljaj za vzdrževanje go
J en
. ?®Yi Primanjkljaj je nastal 2 izpadom prispevka patronata, od januar
ja 1947* so pa tudi okraji prenehali s prispevki.
10 sklene, da prosvetni oddelek uredi vorašanje prispevkov
okrajev, da pa po potrebi MLO založi denar da zavod ne bo
imel težav.
Tov. Marica Dekleva poroča o težavah likovnih umetnikov pri plačilu ore
pisanega davka. VeČina umetnikov v letu 1945. ni se delovala,
10 sklene, da finančni oddelek stvar ponovno pretresa in
v sporazumu z društvom likovnih umetnikov ponovno ugotovi
davčno zmogljivost poedincev
Tov. Turna poroča, da je naša direkcija za trgovine sklenila z lastniki
pri trgovini Pečenko dogovor, glasom katerega prevzame trgovino -s svojo upravo s tem, da izplača v treh le + ih polovico protivrednosti skladisca, ostalo polovico v vrednosti cca din 2,400.000.- pa Pečenko daruje arzavi* Obenem se za skladišča določa mesečna najemnina din I.500*in din 2.5oo6- preživnine materi tov. Pečanka, ki se krije s protivrednostjo inventarja, v višini 4 8 9 . 0 0 0 , - din,
10 odobri pogodbo.
Tov. tajnik poroča o^začasni pogodbi med ČLO Ježica in tov. Cstrožnikom,
lastnikom kopališča Stern. Vrednost kopališča znaša Po cenitvi MLO din
t,>32.000.Ostrožnik je voljan odstopiti kopališče v zameno za druso
0
nepremičnino. Tr, . .
*
10 sklene, da pogodbo do nadaljnjega ne prizna, ker je
podana možnost razlastitve, Gradbenemu odseku se nalaga,
da stvar prouči.
Na predlog Litostroja sklene 10, da uredili Litostroju .ime "Industrijska oestaw ali kaj sličnega. ker je naziv Litostrojskc cesta neprimeren
zf oz. na to, da je že sama tovarna d.velj karakteristična za svojo okolicoo
Tov. tajnik

poroča o predlogu KSS-a, da iat. odstopi v upravo kino Slogo.
10 sklene, da predlog prouči oddelek za orosveto, v sporazumu z M00J%
Na poročilo tajnika sklene 10, da se račun? Projektivnega biroja izplačujejo in ne kot je glasil sklep lanskega leta, da se samo
kn jižbeno 3 zkaže j o
Na prošnjo fiskulturnega društva Krim za dograditev kopališča v KoJeziji
(2,5oo.ooo.- do 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , - din) sklene 10 na poročilo Načrtne komisije,
da letos te investicije ne morejo priti v poštev.
Poročilo Notranje uprave glede nedostatkov v prometnih prilikah v Ljubljani vzame 10 na^znanje in naroči tajništvu, da izda potrebna navodila Upravi cest, ECZ in reševalni postaji.
Ob 13,3o uri zaključi tov. predsednik sejo.

