(

IZVRŠILNI ODBOR

Mestnega ljudskega odbora
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53« redne seja Mestnega izvrSilnega ®db®r&. ki sa
je vršila 17„ maja 1947» od 8 do 11.45 ure dopoldne
v predsedstveni sobi«,
IT AVZOČI%

predsedniki tov, Albreht Fran
podpredsedniks tov0 Maček Leopold
člani s tov«, Dekleva-Modic Marica
tov. Buser Tilka
tovo Puc Danilo
tcva Gorjanc Jogko

tov« Tuma Brane
tov& Stopar Viktor

t ov0
tove
odsotni s tov.
tov®
tov*
tov«
vabljeni;t©v.
tovo

Lulik Anton
dr« Pretnar Jože
Drobež Prane
Kudlan Marička
ingo Marentič Vera
polk., Vrhove Loj 2©
Ravnik Ev gen
Gašperič Maks

tovo M aležič M a tija

tov0 Repine Ivan
®ov. predsednik »tvori ©b 8 uri
predlaga sledeči dnevni red?

sjutraj sejo Izvršilnega odbora ter

Pregled sklepov 52. redne seje ter odobritev zapisnika,
2. Poročilo o izvedeni fuzdji ČLO~ov v rajone,
3. Predlog za dodatni proračun za leto 1947«
f* predlog sa odobritev obratnih kreditov mestnim podjetjem.,
P-edlog za odobritev kreditov za osnovna sredstva mestnim podjetjem
o. Odobritev pravil ž a, Kmetijske zadruge "Barjef%
b. Nabavne in prodajne zadruge w"Polje",
s« Nabavne in prodajne zadruge Ježica",
7, Slučajnosti,
Jj predlog tov. Albrehta je 10 sklenil, naj se v bodoče črta iz dnevnega reda sej Izvršilnega odbora točka "slučajnosti% take, da se bo
sleherna zadeva obravnavala kot posamezna točka dnevnega reda*
ITa predlog tov. Gaspariča se je točka 5 dnevnega reda opustila in se
Obravnavalo, na prihodnji ceji 10 MLO.
[Ad'.., j;K Preglec, sklepov 52* redne seje ter odobritev zapisnika*
Bede nagraditve referata statistike poroča tov. Gašperič, da je delo
pregledal ter ugotovil, da referat ni delo vseh tov. na oddelku, ampak
feaco onefja čir
ki sc
okoristi j s t ji(
J c mnenjai
ua ce t o variš-.j ne nagradi, kar vzame ;;o člani 10 na znanje *
V sveii s pomanjkanjem prefesionistov-sidarjev sprejme 10 na predlog
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tov, Gašperiča aklep, da se naj takoj na vseh gradiliscih
MLO pristopi k priučevanju najsposobnejših, nekvalificiranih delavcev za kvalificirane.
rnov.
„ Gcrjanc poroča, da je davek na lusruzne predmete urejen v zvezi, z
zvezno uredbo«
V zadevi obdavčitve likovnih umetnikov poroča tov. Gorjanc, da bode
pritožbe reševali individualno.
Zapisnik 52. redne seje je sprejet.
Ad. 2. Poročilo o izvedeni fuziji ČLO~pv v rajone:
Tov. Maček poroča, da so se že izvršile fuzije Četrtnih ljudskih odborov v rajonske. Združitev je bila izvedena ob popolnem soglasju in ni
bilo nikjer stavljenih vprašanj, zaka& je to potrebno. Radi preselitev„
bolezni, prezaposlenosti in nedelavnosti precejšnjega števila voljenih
odbornikov ČLO-ov, je bile pri sestavi nevih rajonskih odborov potrebne
kooptirati nevoljene člane. Razdelitev dela po resorjih še ni enotno
urejena. Bato prečita tov. Maček sestav novih rajonskih odborov.
V zvezi s tem sklene XO, naj tajništvo preštudira katere posle bi se
oddalo na rajone in kako naj isti urede poslovanje.
-a predlog tov. ^ulika sklene 10, da obvesti tajništvo stanovanjski
oddelek, naj v bodoče obvešča o svojih najvažnejših odločbah pristojne
Ad. 3. Predlog za dodatni proračun sa leto 1947:
Tov. Gorjanc predlaga sledeči dodatni proračun?
Ošabni izdatki za reguliranje plač
l,25o.ooo«Kurjava,razsvet1 java,voda
15«.©00
Redno vzdrževanje in sneženj« poslopij »inventar ja ter cezde snažilkam
1®«oOOO
Potni in selitvneni stroški
Poštni-telefonski stroški
Vzdrževanje prevoznih sredstev
Za izpopolnitev tnale nabave invent.
Službena obleka in obutev
Reprezentančni fond
Poklicna gasilska milica
|Uprava cest
Mestni vrtnariji za vsdrževanje
parkov
Državna gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij
Prosveta, snaženje šolskih prostorov

zvišanja mezd snažilkam
na l«8e«a-

5©.ooo.lOOcOOO
lOO .000 .—
64 «©CC * -

37So000„—

v proračunu premalo
predvideno

3oo.000 .—
2oc.ooo.~ v e dr že van j e pr os t o r o v.
57®.cooo-

9e>0ooc
20o00C.-

; ud.sk e knjižnice
5o.ooo„Večerni tečaji ljudske univerze
loo.ooo.—
Ljudski odri
5c oooc
Dijaški domovi,razkuženje in ureditev
vodovodov in stranišč '
65.000.Za ve t iš ča-nas tavite v vzgojnega osobja1 2 0 . BOCv/

za urade MLO

za honorarje predavateljem v proračunu premalo predvideno
razre dijaške exkuraije,
uporabljanje šolskih pro«
štorov in telovadnice kit
snaženje ni predvideno
is rednega proračuna
črtano
število osobja se je dvignilo po navodilu min.
prosvete voeld tega je

pri nakupu ležišč
primanjklaj sa. 12©.oc
kolonije

Socialno skrtstvo-poSitniSke kolonije
ITooCOO«,Starostna zavetišča
lf365oeo«»~
Zavetišče Sv« Jožefa, nabava rjuh, kuhinjske posode itd« Zvišanje prejemkov strežnega osebja« Zavetišče sa onemogle v % r j a niSču in Jozefišču, premajhni krediti za prehrano v rednem proračunu, Sijetna hrana,,
Zdravljenje v zdraviliščih TBC
Xsooo.occ„Povečenje oskrbnin-. v zdraviliščih od povprečja So.- na 12o„Zdravstvo - reševalna postaja
9o.ooc.Preniski krediti za vzdrževanje avtomobilov.
Obveznosti Iz prejšnjih let
loo.ooo.Šolo sedaj nan prihajajo razne fakture aa dela, izvršena in
angažirana v letu 1546. z opravičili, da«niso imela potrjenih
cen, ali da so bili računi pomotoma nepravočasno vloženi.
Osnovna sredstva novoustanovljenim gospodarskim podjetjem pod upravo
LILO, rajonov in KLO
8,2QO»OOO.~

Tov. l'ilka Bussrjeva priposmi, da je obveščena, da bo moral MLO predvideti v proračunu tudi vzdrževanje oskrbovancev iz drugih...okrajev, ki
se nahajajo v <žr»»jth domovih, so pa vjLjubljani as od leta' 1945.
Izvršilni odbor sklene, naj tov. Gorjanc Joško poizve o rešitvi gornjega problem pri Ilinistrstva financ in naknadno poroča
I z vr š i Inemu odb or u«
Tov. Gašperic predlaga, da as SEE sek sa osnovna sredstva 'za aestna in
rajonska podjetja poveča.*
10 sklene, da predloženi osnutek dodatnega proračuna osvoji,
ter bodo za 'neodložljive potrebe.mogoči prenosi z virmani.
Au, 4. Predlog so odobritev obratnih kreditov mestnih podjetijr
10 je an predlog tov«, Gorjance sklenil, da se že o tvor jeni okvirni kredit pri llestni hranilnici ljubljanski v višini 4o rniljonov dinarjev poviša
95 jniljoncv. Direkcijam se naroča,da točno
obrazložijo potrebe po svojih obratnih sredstvih, obenem pa
naj iste prenehajo z.najemaajem kratkoročnih posojil.
fov. Gorjanc po.-iovno poroča o posojila 65«ooo„- dinarjev IZOS-u, ki tega
znaeka se sedaj ni poravnal.Kar so knjige že zaključene predlaga, da bi
se znesek poravnal is proračunske rezerve, medtem ko stoji tov. Stopar
na stališču, da nora dolg poravnati IZOSc Tov« Puc pa pojasni, da jim
tega ni mogoče
10 sklene, da zahteva finančni oddelek ,iskaz, v kakšne namene
je bil denar porabljen ter naj na prihodnji seji poroča o ev„
možnosti izterjave.
Ad, 6o Odobritev pravil: a. Kmetijsko zadruge »Barje*,
b „ $ a bavne in pr o da j zi e z adruge. »Polj e ",
co Fabavne in prodajne zadruge nJežiea*o
Ha i-Tedlog tov. Mačka se pravila gora .j navedenih zadrug odobre.
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AcU 7«, Siučajnos ti s
Tov. predsednik poroča, da se Društvo za kult- rno sodelovanje s SZ obrača na, HLO s prošnjo za rodpore, ker so redni dohodki društva nezadostni za kritje tekočih potreb« V zvoni s tam sklene 10» da se bodo v
bodočo dodeljeval« podpore le tistim društvom .02 * organizacijam,
ki niso v r e ^ - m r^račimu LRS 02. MLO, je pa dolžnost MLO-a
da jim pomaga«
vsako dodeljeno podporo se nora v bodoče
zalit svat i obračun potrošnje«
Za t obstoja
f. da ce prosilci obračajo sa podpore pri
vso forumih istočasno, cs poveri finančni oddelek, da v sodelovanju 3 finančnim ministrstvom skuša urediti razdeljeVanjo
podpor le preko enega foruma«
Tov. Busarjava poroča, da je tre-ba odločiti, komu naj se prepusti imovina biv. Kollnanove ustanove,, ki znaša din 215.2CC.6c, k?r društvo .-.lepih prosi, da ar; gornji vsota dodeli njim.
Izvršilni odbor sklone, naj se imovina proč a ministrstvu, sa
^
socialno skrbstvo, kar isto vsd.viu.js omenjeno društvo.
Tov. Busarjova prosi 10, da sz uredi vprašanje načoinika oddelka za soc,
skrbstvo in ljudsko zdravj0» Odeok za socialno skrbstvo, stoji pred važnimi nalogami, sama pa j3 preveč obremenjena na ministrstvu, da bi lahko
uspešno vodila obe mesti«
10 oklene, da tov« Sitar poišče primerno osebo v najkrajšem
času«
I7a 'predlog četrtnega odbora ^e&Lca sklene 10, da novi KLO nadaljuje o
deli na Sternevem kopališču, obenem pa re zadolži tov. Mačka
in Mu&arja, da lastninsko vpraSanj* rovita ali h razlastitvenim zakonom ali pa z zamenjavo sa hišo, kot lastnik želi«
Tov.- Maček poroča o pogodbi med Direkcijo trgovskih in gostinskih oodjetij MLO ter mod tvrdlco "Tribuna" (F-Lazar), ki odstopa podjetje v
last državi« Celotna vrscLnosi blaga znaša 9 «258,115 «70 d m , lastnik pa
bi želel imoti izplačan smeeek 4 miljone, ostale pa pokloni državi«
Člani 10 sc načeloma strinjajo s pogodbo, vendar je treba pred
podpisom pogodba pregledat vrednost blaga, če vsota odgovarja
na ve uo ne mu sna a ku.
Tov. Maček poroča o predlogu Direkcije trgovskih in gostinskih podjetij,
da se ustanovi državne trgovsko podjetje MLO Ljubl-jana sa promet s strelnim orožjem in drugim razstrelilnim materijalom "Strelivo",
10 načeloma odobri predlagano podjetje«
Tov, dačet predlaga, naj bi so ustanovil koordinacijski odbor MLO ter
predlaga za predsednika tovariša Repinca Ivana, biv, sekretarja okraja
Sassnik, člana LIK« kavsoči e-s strinjajo.
Ob 11,45 uri dopoldne' zaključi tov, predsednik sajo.

Za tajnika l;o MLO s
poupred^edmik;
Mac o k. ijeopold

Predsednik 10 MLO;

