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sej® Mastnega izvršilnega odbora-, ki
j® vršila 21. junija 1947« ®b 3 uri v predsed«*
stveni pisarni ter končala ob 13 ur±8
HAVZOČIi

\

predsednika tcv« Albreht Fran
podpredsednik i tov* ^aček ^eopold
Slani s tov* Dekle va-Modlc Marica
t©v6 Buser ®llka
tov® Puc Danil®
tov o Gor janc Joško
' r.'*
tov® Tuma Bran® "
tev„ Lulik Anton
^i
tovo dXc Pretnar Jtež®
tov. Drobež Frano
•daotnls t©va p®ik0 Vrhove Loja®
\{
tov« Stepar Viktor
t ©v« Kuilan %riSk&
tov« ing« Maritnti5 v era
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*ov» predsednik ©tverl ob 8« ari sejo ter predlaga sledeči dnevni
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• lo Vprašanje tajnika 10 MLO,
Reorganizacija, gospodarskega oddelka 10 MLOv,
Organizacija trgovinska
smislu zaključkov gospodarske koaf#renee pri Predsedstvu vlade LRS?
'>
t
4•'Uetanavltev podjetja "Kurivo" g
5« Ustanovitev pedjet ja»$ehho$port5 v.. >
60 Izdaja akta & razlastitvi zemljišč za stanovanjske zgradbe
Qe•lovški cesti j
7,- Izdaja akta © razlastitvi zemljišč za potrebe Dečjega doma£
6« Xm®noyanj© članov Mestne", razlastitvene komisije za izvedbo razlastit
vene ga postopka v gornjih zadevah, y ..
_ 9» -Dodatne investicije zrn Električno Rastno železnicos
10, sprememba k predlogu 2 o milanskega dodatnega proračuna,
11, Prenos uprave
kopališča ^Ljubljanica" na rajon Rakovnlk-ViS»
12, Predleg m uvedbo dokiade, ne dohodnino aa leto 19471
13o Poročilo © proračunskem zaključku za leto 1946,
14a Potrditev nova razdelitve dodatnih investicij,;
15» Odobritev pravilnika Mestnega vodovodaf
16o Vprašanje povračila vlolenih Investicij Filmskega podjetja v
stavbo Vajeniškega dpass v Št- »Vidu.
Na predlog tov* predsednika a* vin«se V dnevni red še pregled sklepov
zadnja 6«Jev i Slmer* se 10 .strinja«
Tovc Gorjanc pripomni, glede oddaje poslov
rajon® 355» SLO 1». gledeposlovanja9 da je nujno' potrebno.ugotoviti» kaj borne iz posameznih cdd«
10 MLO prenesli na rajone os« JCLO to pa iz razloga« da s® bo lahko izde«

lal proračun. K temu pripomni tov* podpredsednik Maček, da so HLQ in
KLC $e precej problematični in da bo potrebno pristopiti h konkretna«
mu. študij u* da s® bo prenos pravilno izvršila
Glsd® posojila IZQS~u v višini'din 65»OQO*~ poroča tov« Gorjanes da j®
tov. Stopar zadtvo preiskal in predlaga Izvršilnemu odbora, da se posojilo odpis®s
podlog tov. Stoparja ss sprejme.
Tov. predsednik pbro&*4 da j© bil imenovan za načelnika socialno-zdravstvensga oddelka t©v. Slosar Štefan.
Dalj® poroča tov. predsednik,,! da bo potrebno predvideti novega predee&nika za koordinacijski odbor pri MLO, ksr j® dosedanji predsednik
A
tov. R®pii30 Ivan določan drugam.
' .
Gl@d@ neplačanih oskrbovalnih izjavi tov, Gorjanc 'sledeče« vsa neplačan« oskrbovalnih naj a® prijavijo« k likvidaciji tega vprašanja pa
bo mogoče pristopiti lele po načelni rešitvi Min. za financ®.
Ad ,„... 1» Vprašanje tajnika 10 MLO i
Sov« predsednik poroča, da j® 10 MLO po premestitvi tov. Tuša® Branimi«
ra na Predsedstvo vlad® LBS* takorekoč br«s tajnika in sato pr@dlgga*
da s® kooptira v Izvršim! odbor in
tajnika 10 MLO tov. Plaško Srečko g proti naknadni odobritvi skupščin® MLO.
,
, Predlog ja bil soglasno aprejst.
Ad.., „_2.«. Keorganisaaija gospodarskega oddelka 10 MLO s
V sva zi z gornjim vprašanjem pradloši tov« dr« Pretnar shemo ter pojasni?
Pokazala &e je potreba po reorganizaciji gospodarskega oddelka. Glavni razlog j© v tam« da nastaja nov. režim glede trgovinske mreže. Ha
konferenci predsedstva iflade j« blld Ijndskim odborom pre&očenos kakč&e so perspektiva trgovin®. Stvar naj se uredi tako« da bodo okrajni
IjO n& splošno v a XX Sloveniji imeli trgovinske magazine* ti pa svoje
poslovalnic® in m bodo oskrbovali preko grosističnih podjetij t®r do«
bivali robo neposredno od uprav ali tovarn, Ljubljani je dana možnost9
da to vprašanje reši. po potratah z voč maga^lnic,
Ta stvar'in ukinitev sedanjih grcal&tičnih podjetij ter njih razformlrajaj® na okoliš Ljubljana sta narekovala reorganizacijo gospodarskega
oddelka* Zato stavlJam"kot poverjenik gospodarskega oddelka sledeč predlog r p or g&ni&aoi j e s
1. Gospodarski oddelek« ki bi v^ljučevcl trgovino in preskrbo ter kmetijstvo, nanj pa. bi alie vezan?-! direkcije trgovinskih podjetij, direkcija gostinskih podjetij in direkcija živilskih podjetij«
£„ Gr a&b©no-komunaini oddelek & priključeno direkcijo ssa gradbena in
komunalna podjetjas
3* Obrtnp-industrijeki oddelek s direkcijo m industrijska podjetja,
od nekom E;E sadružnl&tvo in strokovno Šolstvo'«.
po daljši diskusiji v kateri so sodelovali skoro vsi člani 10 ja bil
sprejet naslednji načelni sklep?
Iz dosedanjega gospodarskega oddtlka s® izloči kot- samostojni oddelek » oddelek za preskrbo in kmetijstvo0
ostala dva oddelka pa ostaneta začasno še skupaj v
perspektivi* da se osnuj® samo3toj®n komunalni oddelek
in oddelek za obrt in industrijo,
Poverjeništvo prvega oddtlka s® poveri tov« dr. pr#t«

narju, pover jeništvo ostalih dveh oddelkov pa tov. podpredsedniku tov. Mačku.
Za pomočnika povsrj©nika oddelka za preskrbo in kmetijstvc
s« imenuj® tov. le »ar Jože, pomočnik poverjenika ostalih dveh oddelkov p& s® določi naknadno«,
Tov. Mal®žič povdari« naj se sna vselaj odpravi naziv načelnik in uporablja 1® na siv pomočnik poverjenika«, V najkrajšem Času to treba doaači, da bodo poverjeniki 10 MfcOi ki so na vseh oddelkih polno zaposleni, opustili dosedanja službena ms sta drugod in prejemali nagrad«
pri ML0-,
Dodatno k izvedeni reorganizaciji je bil sprejet sklep, naj s® kinopodjetja MLO izloči iz direkcije aa trgovino in gostinstva in prenese na prosvetni oddelek 10 ML0*
Ad* 3. ^organizacija trgovinske mre S o v smislu zaključkov gospodarske konference pri Predsedstvu vlad® XtB3i
Tov. dr. Pretnar poroča, da j® organizacija v smislu danih navodil ž«
iavedana in da o t#J stvari ne kaže razpravljati.
Ad* 4,., Ustanovitev podjstja Mf$rivc"»
10 MLO je v načelu odobril odločbo o ustanovitvi mestnega trgovskega
podjetja m nakup in prodajo vs^h vrat kuriva, m strinja
pa s
predlaganim nazivom "Gorivo" in bo o določitvi imona sklepal naknadno.
V zvezi z gornjo točke pripomni tov« M&l@žlč, naj sa prične takoj in
s največjo resnostjo reševati vprašanj® preskrb® Ljubljana aj drvmi.
Biv, Kurivo-promet je im®l na pode i ju. sklenjena številne pogodb« gsa
drva. novoustanovljeno podjetje naj skuša skleniti oimvač novih pogodb in naj pristopi k doslednjemu izvajanju obvea iz teh pogodb. Vse
kršilo® js ti-aba izroditi javnemu tožilstvu.
dalje* naj sa na mitnicah takoj ukinejo v o sni 2»istkx m dovos drv v
Ljubljano, ter naj so opusti dosedanja prestroga praksa odvzemanja
manjših količin živeža, ki ga posamezniki prinašajo v Ljubljano/
Tov. Dr ob o S dodatno pripomni, da j«
prebivalstvom Ljubljana potrebno vzbuditi samoiniciativnost aa preskrbo z drvici ter priporoča* da
bi 39 strankam izdajala nakasila sa ssanjao količino drv, pri tem jih
pa napotilo, da si drva pri privatnikih
kmetih - sami nabavijo o
t,
n
Ad. S. Ustanovitev ped je t J.?. Tohnošp-rt ?
10 je na predlog gospodarskega oddelka in načrtne komisij« sklenil«
da se ustanovi podjetje sa isdelavo in poplavila otrogkih vozičkov,
sestavljanja kolen in trgovino & istimi predmeti, ne strinja aa pa
•a nafiivoa podjetja tt3?eimošport«,:
Ad» 6, in T
V zvezi z neodložljivimi potrebami in v javnem interesu s« oba predloga sprojmata* mostni razlastitveni komisiji pa naj se naročis da
razlaščenim lastnikom jasno pove, da v zarteljavo na bodo dobili drugih zemljišč in naj
iSčejo zemljg drugod« Razlog je namreč v tem. da lege vsa zemljišča MLO,
ki bi prišla v poStev ba samfenjavo na takih mestih, kjer
se regulacija še izvaja in ti eato nujno sledile nadaljnje razlastitve ga ©nkrat razlaščenih lastnikov»

Za imenovanje članov mestne razlastitvene komisije s© pooblašča
Predsedstvo in Tajništvo 10 MLG*
Ad.9o Dodatne investicije za ECŽ?
Pri tlakovanja Tržaške ceste se je pokazala potreba, da se preloži proga električna oerfcne železnice iz sredine oestišča k desnemu in levemu,
hodniku.V ta namen je bilo določenih 2 miljona dinarjev. Z nakndno spre
membc načrta pa se je regulacije Tržaške ceste podaljšala še za sektor
od Bleiweisove ceste do Langusiove ulice, vsled česar so nastali novi
izdatki v višini Too.ooo.- din.
Ker bo is prometnih ozirov opuščena dosedanja dvotirna proga na sektorju cd Bleiweiaove cest® do Languaove uliee in so na razpolago tračnice,
ki se iste uporabile za položitev dvotirne proge na Zaloški cesti v sek
torju od Splošne'bolnice do železniškega prelaza. Izdatki znašajo 500.000
dinarjevc
10 sprejme gornji predlog.
Sprememba k predlogu 2o miljonsksga .dodatnega proračuna?
Raai neodložljivih del prosvetnega oddelka 10 MLO ja 10 na predlog
KaČrtne komisije sklenil, naj se zniža na partiji 3 znesek, ki je
predviden sa financiranje gospodarstva in inveetioi
je od prvotnih 8,57<S.ooo.- na 7 »59,850.- dinarjev,
razliko pa razdeli na partiji 7 s 476.150.-dinarjev
za inventar na II. ženski gimn. in na partiji 8,"
1 4 o « o o o d i n za obnovo I.ženske gimnazije.
M « 11. Prenos uprave kopališča svLjublJanica" na rajon Vič-Rakovnik1
Na predlog Načrtne komisije je 10 sklenil, naj se
prenese uprava kopališča na Lj^bljmiioi aa rajon
IV. (Rakovnik-Vič), ker j® a tom podana garancija
da bo kopališče bolje delovalo.
M 'J-2, Predlog
uvedbo dokl.arte na dohodnino
1. 1947. %
tov, Gorjanc poročaš Ker ima MLO poleg v proračunu predvidenih
datkov, često še icnogo drugih neodložljivih in pa? da s®1 morebitni
primanjkljaj na doh. izravna, predlagam, da se uvede 25% krajevna
doklada na dohodnino iii to s
1./ na davek kia&tov
2»/ n a davek na dohodek zadrug (rasen kaseti j skin zadrug)
3 V na davek na dohodek družbenih organizacij
4 V na davek od zasebnih poklivea in premoženja.
Adol3. ^oroSilo o proračunskem zaključku sa 1» 1946.
tov, Gorjanc parate predlaga v odobren j a računski zaključek sa proračunsko 1.1946o in poteča2

a) ZAKLJUČEK J?O BEDNEM PRORAČUNUs
proračun izdatkov
uspeh - izvršeni izdatki

prihranek

5.2»5Sl.TSo.-^o din
3i,35o»o73.5^

'""

74'I.i>7o'. S t' flGT

b) ZAKLJUČEK-PO IZE3DNEK PRORAČUNU!
proračun, izdatkov
29*985,495,5o din
uspeh - izvršeni izdatki
27,479,792.49 din
prihranek
— * gft^Tffi.oI dfe
c) ZAKLJUČEK PO llVPRORAČUNU ~ 7f* PARTICIPACIJA?
proračun izd eikov
8f 4o6.551.5«? din

•

- 5 Uspeh - Izvršeni i;sdatki
7 »463.937. og
prihranek
*
"
942.614 «42
č) ZAKLJUČEK ODOBRENEGA BREZOBRESTNEGA POSOJILA NA RAČOM
VIŠKA DOHODKOV«

odobreno

6,000.000.-

uspeh izvršeni Izdatki
5,277«014.39
;
prihranek
1
.
d) Izvea. proračuna smo izplačani na plačah in pokojninah, ki bi Jih
imelo povrniti ^iniatratvo za finance
l,84o.o58«14
a)
b)
o)
6)

PRIHRANEK M IZDATKIH ZNAŠA?
po čednerri proračunu
• ,
741.676.97
po prvem izrednem proračunu.
2,5o5.7o3<cl
po II. izrednem proračunu. - 7$ participacija
942.6x4*42
po oaorebenem brezobrestnem posojilu
722.969*61
skupni prihranek
4,912.S8o.01

ako o&Stujeno Od prihranka izdatkov isven jroračims
lt04o,058.14 dobi«
mo prihranek na prorač diskih izdatkih
kot gospodarski.&spoh 1. 1946»
3) REDNI
133,169.000.prc- račm., donodkov
182,089.153.16
torej
efektivno doseženi dohodki
1
.j,
m
M
|
ja presežek
1
j U ,»-4.3 P « .LO
gospodarski uspeh 1. 1945.
proračun dohodkov Ifo participaoije znaša din 8,4o6,55i«5o ter je
bil efektivno realiziran z letim zneskom«
Oeloletsn gospodarski uepsh v proračunskem 1. 1946. znašaš

a J prihranek na izdatkih.
3#o72.921.»7
b) presežek nad proračunskimi dohodki
43«92o»153«.18
skupaj '
46,^3.075.0^'
proračunski višek dohodkov nad iačLr/.tJci
v 1. 1946.
69,591.754.- k
temu prištejemo Še gospodarski uspeh
46,993.075.-ter
dobimo celoten višok dohodkov nad izdatki
116,3847829.o5
od Izkazanega viška dohodkov nad izdatki din 116,584,829.o5 smo
porabili za začasna izplačila, ki nam bodo povrnjena v 1. 1947c
din. 5*495» ostanek din 116,579*334.05 smo pa oddali Ministrstvu
za finance.
10 odobri poročilo tov. Gorjanca
Tov« Sfealežia pripomni» nsq 33 izdelava proračuna MLO ze leto 1547.
poepešl in vsekakor sprejo* oa skupščini sns v prvi polovici teg*.
leta. s tem v zvezi je trat>* prat^žno rešiti, kateri posli s® bode
prenesli na rajonske oz. krajevne LO.
10 3klsane, da bo skupščina v aoboto, dne 3o. junija 47.
Dnevni red naj v glavnem obsega finančne zadeve« računski
zaključek za proračunsko leto 1945, 25$ doklada na dohodnino, odobritev proračuna za leto 1947 ter ev, važnejša gospodarska vprašanja.

Dalje pripomni tov. HaležlS, da "bi morda kazalo postaviti posebnega poverjenika za obči oddslek, ki bi bil član 10 in istočasno dragi tajnik
10 MLO, Glavna naloga tega poverjenika bi bila odgovornost za razvoj
gospodarstva na RLO oz, KLO ter reševanje problematike na teh mestih,
S tem bi bilo tajništvo močno razbremenjeno številnih drobnih poslov
in bi lahko z vso doslednostjo pristopilo k koordinaciji dela MLO,
Personalni odsek pri 10 KLO mora stremeti za tem, da bodo RLO oz« KLO
dobivali najboljše kadre *
Dvigniti je treba avtoriteto izvršilnega odbora na sploh ter vsakega
posameznega poverjenika, pomočnikov poverjenikov in šefov odsekov«
H® kaže namreč, da bi uslužbenci ministrstev nadaljevali s dosedanjo
prakso v odnosih do MLO-ja in vodilnega osobja sploh.
V zvezi s diskusijo o problemu razsvetljave mesta Ljubljane, poveri 10
tov. Turni, da se pobriga na Predsedstvu vlade LR3 za prenos
elektrarne na MLO ker je nesmiselno, da bi bil 10 odgovoren za razsvetljavo mesta« elektrarna pa bi bila v sklopu
republiških podjetij.

Tov. Maležič poroča dalje? promet je pri nas še vedno boleča točka.
Z električno cestno železnico ns dosežemo vseh predelov mesta Ljubljane in je zato potrebnog da prevzamemo od DAPS-& vse avtobuse in pojačlmo avtobusni promet na vseh mestih, kjer to pokaže potreba. Vedeti
moramo namreč, da j© avtobusni promet močno povezan s stanovanjskim
vprašan1em
Tov. podpredsednik Maček se poveri, da se o gornjem vprašanju pozanima pri Predsedstvu, vlade LRS in poroča 10-ju.
Tov, Busarjeva poroča, da je treba rešiti vprašanje dograditve stavbe na
Siljevici in predlaga, naj bi posebna komisija na lisu mesta
pregledala, v koliko prihaja ta dom še v postov za kolonije MLO* oz.
v zdravstvene avrhe.
Tov. Gorjanc poroča, da ima Mestna hranilnica številne stavbe širom
Jugoslavija in tudi preko mej ter predlaga, da bi MHL dostavila načrtni
komisiji točen seznam vseh stavb, ki jih poseduje«
10 predlog sprejme»
id. 14. Potrditev nove razdelitve dodatnih investicij:
Tov. Gašperič predlaga odobritev novega razdelilnika dolgoročnih inv.
kreditov, ki so po republiškem kreditnem planu za leto 1947. določene
za MLO in sicer?
1. gradnja 2oo novih stanovanj v blokih ob
Celovški cesti
85 ,000 «000 . — din
2. Preložitev tramvajske proge na tržaški cesti
2 ,7oo 6 000.— din
3« Položitev I I t i r a tramvajske proge na
Tržaški cesti
5oo o 000 o — din
4« Položitev vovodovo«l& na Tržaški cesti
1 ,45o a000 o —din
5» Obnovitev tlakovanih hodnikov
1 ,000 jOOOC- din
6. Rekonstrukcija mostu čez Savo v Taonu
6oo 9 00 0 6 — din
7. Dograditev in delna nabava za Vajeniški dom
w St. Vidu
1 flOO.000 O — din
8. Dopolnitev javna razsvetljave
4oo OOOOE- din
9. Za gospodarsko delavnost rajonskih LQ
1 I^OO AOOO o — din
lo. Mestnemu prevoznemu podjetju za nabavo prometnih sredstev in ureditev vseh delavnic z orodjem 2,15o9ooo.- din
11« *odjetju za snaženje mesta za nabave orodja in
opreme
9 O G 9 O O O O - din
12. Veliko popravilo kopališča ob Ljubljanici
3oo.ooo.- din

skupno
13« Za osnovna sredstva" gradbenih podjetij
stolpno
.i

,:

,

98 ® ooc 9 ooo o ~ din
4wQCO,O;K.-c-~ din
102a000O000«- din

't

ZNESEK din S>1,5OO.OOG.-, ki je bil prvotno namenjsn za dograditev Bokale, s® je porazdelil aledeŠe ž
1» zvišanje kredita za gradnjo stanovanj
15«oca*ooo*« din
2.. »a svUe.nje kredit® za preložitev
tramvajske proge na ^rlaški očisti.
Toooooo«- din
3« za zvišanje kredita s a preložitev vodovoda na Tržaški cesti
15o»ooo«~ din
4, za položitev XI« tira tramvajske proge na
Zaloški oasti
„
500o©00«~ din
5» za dograditev Vajeniškega doma. v št,Vidu
X*7oo*aoo*~ din
6t za gospodarsko dejavnost HSO in KL0
1300» ooo o- din
7c tU«prosa, as nabavo prevoznih sredstev in
orodja
^i^ooo^Jia

skupno

21«5ooooos«- din

10 potrdi novo razdelitev dodatnih Investicij..
Ad«...15*. Odobritev pravilnika iffgst&aga vodovodni
V zveni s predloženim pravilnikom Mestnega vodovoda o oddaji vode
in mnenjem načrtna komisije pri 10 MLO
»klene 20* da se način pobiranja vo&arine ne ispre-meni
do izdaje zakone s strani Min* sa delo o
Ad,.„16, Vprašanje povračila vloženih, investicij Filffi.sk« g a podjetja
v stavbo Vajeniškega doma v Št c Vidu g
Keaf smatrajo člani 10» da predmetna »adeva fe ni dovolj raaiHSŽtea&v s«
o tej točki dnevnega r eda ni razpravljalo«
Tov« predsednik z&kljuSi sb 13» url dopoldne »ejo«

- @cn<

Tajnik 10 MLOž
(Plaško Srečko)

Predsednik 10 3E.Q»
(Albreht Fran/
C/

