IZVRŠILNI ODBOR
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A .
2 A P I S N I K
Bc redne saj® Izvršilnega odbora MLO Glavnega mesta Ljubljane,
ki je "bila v torek, dne 24 c avgusta 1948. od 17. do 21 »30 ure
in v sredo, dne 25* avgusta 1948* od 14o30 do 17* ure v sejni
sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ulica at»1/1.

|-A- ¥. . g Q Č. 11
predsednik? lalešič Matija
podpredsedniki« Sitar France
Gorjanc Jože
Modic dr o Heli
tajnik s Kovačič "Le o
člani i Drobež Franc
Kocjan arh«, Danilo
Maček Leopold
Miklavič Svone
Naglič Stane
Nebec Franc
Podbregar Srna
Pelko Gašper
Puhar Dominik
Fakar Iva
Mešar Henrik
vabljen s Butara Jože aa Notranjo upravo
odsotni i Pleško Srečko
Repič Ivanka
Svetina Albert
Trtnilc Lojse
Tov> predsednik Maležič otvori sejo ter omeni« da se bo zapisnik
zadnje seje pregledal na prihodnji seji, ker še ni gotov.
Nato predlaga
d n e v n i
redž
Ifezprava in sprejetje kreditnega plana aa leto 1948«
ter pozove tov, Nagliča da poda poročilo•
Tpv NagllČ. s Kreditni plan služi za kritje potreb gospodarske
dejavnosti, ki niso vpoštete v rednem in dodatnem proračunu. Deli
ae na kratkoročni (za obratna sredstva) in dolgoročni (investicije)
kredit* Novost kreditnega plana v letošnjem letu jes d& je sestav**
ljen samo globalni in bodo mogoči virmani® Upoštevali so .se predlogi optrativno-upravnih voditeljev naših podjetij, upoštevajoč
ctratn* sredstva in dejansko izkoriščanje denarnih sredstev. Izredni krediti in sezonski krediti v kreditnem planu niso vsebovani,
temveč bo ministrstvo financ za take potrebe dodeljevalo posebne
kredita 0
Kreditni plan aa leto 1947 je bil odobren v znesku din
212,320,-, dočim j® m leto 1948 odobren v znesku din 623,500.- t.j,
zr 121$ povečane

Obratni krediti eo se povedali od din 154.020.- na din 406»400.t.j, za 164$ odnoano z rezervo vred na din 426 <,400.- t*j« 176#, investicijski pa od din 128.380»- na din 196.650«-» t.j. za 53$.
Orgavna gospodarska podjetja lokalnega pomena eo imela v lata
1947 v dobrem obratni kredit din 58*520*000*-* ki je bil do konca
lata zvitan na din 104,704*000.-, letoa pa na din 272,400o000.-, t.j.
za 365$ oziroma 161
podjetja poslujejo aedaj torej e din
178,766,742.- lastnimi obratnimi sredstvi (MLO 166«534<>545o-, RLO
In KLO pa 129232«196.-) in 27'2s400o000.- a tujimi obratnimi sredstvio
Skupna obratna sredstva znašajo torej z 20 miljonsko rezervo
vred din 471,166.742-i- ali 38$ lastnih in 62# tujih,
Sfiso pa
vpoštovana vaa zvišanja iz raSunov dobitka 1947,
ti sa bodo pokasala v lastnih obratnih sredstvih v znesku cca 40
ailjonov.
Delitey obratnih sredstev državnih gospodarskih podjetij:
Leto 1 9 4 7
Leto 1 9 4 8
znesek
$
znesek
jfc
teotijstvo
~
700*0.-25
ndustrija
26*890.25.69
50.366.«
18,67
obrt in usluge
5.662»5,-40
9.010.3.30
promet
2.540»<*
2.24
600,0.22
stavbarstvo
3*600«3.44
trgovina na drobno""
15.610.14.91
116*27442.68
ostala trgovina 47.922.45.97
65.712.31.46
kulturno goc,
delavnost
140.0.14
3*388.lo2*
druge gospodar^k^
delavnosti
2.548*«
2.43
5.680.2.08
rezerva
* ~
.168«*»
0,30
104o704o100$
272.400,100J*
Tako s»e j® svjjal kredit iz leta 1947 na 1948
za kmetijatvo . . . . . . . . . . . . v celoti
za industrijo . . . . . . . . . . . . 89.16%
za obrt in usluge . . . . . . . . . » 59.13$
m promet (znižanje)
. 25.64$
za trgovino na malo . . . . . . . . .644.875*
ze ostalo trgovino . . . . . . . . . 78 fi
za kulturo in socialno delavnost . . 24.30S&
aa druge gospodarske delavnosti . . .123
$
rezerva . . . . . . . . . . . . . . . v celoti.
Obratni kredit za zadružne organizacije se je zvišal od $3,200.000.v letu 1947 na 87.450.000.- v letu 1947, t.j. povečanje za 38#$
se obrtnike od 3,000.000,- na 3r300»00G«.-, t.j, za 22#j ostali krediti pa od 3 2 . 3 0 0 o 0 0 0 n a 42,750,000.- t.j. »a 52$. Med temi so
všteti potrošniški krediti od 23,300.000.- na 25,080.000«- din.
Sezonski, krediti so bili v letošnjem letu koriščenl oziroma
dodeljenji v anesfcu din 132,380.000.-, letos oa je predvideno maksilno koriščenje din 130,790.000»- (november).
Investicijski krediti snaSajo din. 126»650.000.-, ki se delo
(obenem primerjava z 1.1947) takole j

m 5 m
1«1947 o
le1948.
MLO, RLO in KLO
102,000.000** 79*7$
168,852.000.86*
Zadružne organiz. 20$30G*000.~ 15*8*
10,450.000.5«3*
5.) Obrtniki
*
1,000*000,0*5*
4.) Ostali
6,OQQ.QOQ4.5*
16,348.000.8»2*
Skupaj
128,300.000.196,650*000«Tako so sa celotni investicijski krediti povečali napram 1.1947
od din 1 2 0 . 3 0 0 o 0 0 0 n a din 196*650*000.za din 68,350.000.»11 5*3*
Za državna gospodarska podjetja lokalnega pomena so predvideni
Investicijski krediti v znesku din 168,852.000.- in sicer:
a) za osnovna sredstva s
pover jeništvu za industrijo in obrt . . . . . . . . din 7,158 <,853.n
w
živilsko proizvodnjo
. . w
6,723*755*" kmetijstvo . . . . .
.
o
*
3,525*000.131
gradnje . . . • . .
.
.
"
23,594.938.w
" trgovin© . . . . . .
c . * 16,837*265*"
" gogtins&vo in turizem
. . *
6,650*000.t»
« lokalni promet
. . w
7.000.000.Skupaj MLO
din 70,889*813*z a BLO in KXO
o o . . . . . .
Skupaj . .
din 85,946o351oTako odpad® od skupne svot® za osnovna sredstva 82* na MLO in
18* na RLO in KLO«je.
b) Za komunalna dela MLO in stanov.Izgradnjo . din 54,247.648.n
w
"
RLO lnnKLO *
•
281658*000.Skupaj . . . , . .din 82.905*648.torej na MLO 65* in na RLO in KLO 35*.
I Skupni investicijski kredit znaša za MLO, RLO in KLO din
168,852.000«- od tega
MLO . . . . . . din 125,525.000.- » 75$ *
RLO in KLO . . *
43,327.000«- = 25*
V primerjavi z leto 1947 ©e pokaže sledeča raislikas
1.1947*
1.1948.
'I. del
37,657®t.j. 37 *
81.362,t.j. 51*5$
|Hodel
64.343»t.j. 63*
75*483*t.j* 84*3$
iz česar izhaja? da I* del močneje raste kot drugi«, Razmerje I.dela
>« je dvignilo od 37* na 51.7*» II* del pa od 63* na 84.3**
prištejemo k investicijskemu kreditu še redni in dodatni
proračun, dobimo med 1.1947 in 1.1948 sledečo primerjavo s
Tako znesejo investicije po rednam, dodatnem proračunu, kreditnem planu in iss lastnih sredstev ter dotacij z« obnov«
v letu 1947 . . •. . .din 285,658*000.v letu 1948
* 357,372*000.- t.«, zvišanje
u 25*9
Razmerje med I. in II. delom pa je v 1*1947 in 1,1948 sledeče*
1*1947 . . . . . I. del 27*9*
II. del
72.1*
1.1948 « o . . o. I. del 38.6*
XI. del
61.4*.
Tudi v tem skupnem znesku za investicij® je razvid: IQ, da

- 4 I. del sorazmerno bolj jača kot drugi0
6e pa primerjamo celotne investicije MLOs RLO in KLO pa
vidimos
1.1947 o
1948«
MLO
274,058*000«- t.J. 95o9#
314.045.000»- t.j. 88$
RLO in KLO
11,600.000,- t.j. 4.1#
43,327,000.- t.j. I2J*
Virmani sa obratne kredite so dovoljeni med vsemi sektorji
rasen zadružnega, b& katerega s® lahko virmira le v njegovem lastnem okviru. Istotako se virmirajo Investicijski krediti v soglasju
s plansko komisijo.
Virmani med obratnimi in investicijskimi krediti so nedovoljeni.
Ker so podjetjem v šakalu čl. 25 zakona o državnih gospodarskih podjetjih dani obratni krediti zgolj v uporabo, morajo dajati
vse viške sproti na razpolago operativno-upravnim voditeljem in ti
poverjenlStvu za finance<>
Pri na© »o uvedeni meaečni in tromes^onl plani - do 20. v
£1686cu za prihodnji mesec odnosno tromesedje.
Poverjeništvo
finance bo povsiialo na ta način svojo rezerve, iss kfetere bo zpp*t dodeljevalo kredite za nove potrebe. Vsak
zahtevek za povišanje kredita mora biti točno obrazložen, naifi revizorji pa bodo potrebe ugotavljali na licu mestav
kratkoročne, t.j. obratne kredite rc 1$ obresti za državni sektor, za privatni sektor pa
Za izvanredne obratne kredite
državnih podjetij pa j© obrestna mera 0 in to za zaloge preko norme
surovin, ppl^abrikatov in fabrikatov ter za kritje začasne zgubej
za vsa ostala izredna pa
Za investicijske kredite je obrestna
mera 2$ za državni, za zadruge 1$, sa privatni sektor 3$, masovna
organizacije
Avansi se dajejo če je gradnja v lastni režiji 20$, če pa jih
delajo gradbena podjetja pa 15ft«
Kreditni plan za obrtnike se j e sestavil na osnovi dejanskih
psfcrsk kreditov, ki so vknjlženi pri Mestni hranilnici in bi v primeru, da bi jih kreditni plan ne predvideval, zapadli v takojšnje
plačilo. Mestna hranilnica izdaja kredit® obrtnikom na predlog
irajevnih odborov ir. po odobritvi planske komisije MLO ter nakn&d**
ni potrditvi ministrstva financ.
Nato Izvršilni odbor podrobno pregleda in predlskutira posamezne postavke kratkoročnega kreditnega plana.
Tov a. podpredsednik Sitar, je mnenja, da je v preširokem obsegu
sestavljen kreditni plan obrtnikov, kjer so vsebovani obrtniki, ki
so znani kot Špekulanti in predlaga, da se ta sektor kreditnega
plana ponovno pregleda in izloči vse špekulativne elemente. Prav
tako povprašuje, kje so vsebovani zneski, ki so bili odobreni posameznim podjetjem iz račun®, dobičkov, doseženih v letu 1947 s
pripombo, da se bodo ti zneski vrnili pc odobritvi kreditnega plana.
£Ta to pojasni tov, FagliS« da ©o delfeo ti zneski up oš tet i v
kreditnem planu, odnosno da so se pe razdelitvi dobičkov iz leta
1947 med obratna sredstva posameznih podjetij, ta »redatva zvišala
v toliko, da sc podjetja l&ako iz zvišanih obratnih sredstev plačala
nakasane zneske.
Tov. PIftko osporava prenizko določeni kredit za podjetja živilske proizvodnje (Sumi, Vi&oati, Alko in druga), ker m pri podjetjih živilske proizvodnje morajo ustvariti zaloge za
kc potrebnih predmetov ni ne rezpolas-o Sn povprašuje če obstoja garancija.

d« bo povarjeništvo za financ« lahko v vsakem času Imelo mo&ioat
virmlranja«
Istega mnenja je tov« ffebsc v pogledu podjetja "Prehrana",
za katero podjetje se mu zdi določeni kredit 50 miljonov prenizek,
ker hi to podjetje Me v preteklem letu lahko izvršilo mnog© nakupe«
pri č®m@r so ga pa ovirala nezadostna denarna sradstvs«,
Pri trgovskem podjetju "Na-Maw leži neizkoriščenih obratnih
sredstev za 24 miljonov din v kolesarskih delih, kar so cene teh
artiklov preglsoke in ne gredo v promet«, Zato ho vsekakor treba ta
sredstva sprostiti ali z znižanjem csna( ali s plasiranjem v druge
potrošna oentr®, kar pa ni priporočljivo, ker teh predmetov primanjkuje v naših mehaničnih delavnicah, le cene so previsoke« V primeru
znižanja cene bi se razlika krila iz regres® ter bo poverjeništva
za trgovino in preskrbo stavilo tozadeven predlog na merodajno mesto®
Po mišljenju ;toy<> predsednika Male žica previsoki krediti niso
I priporočljivi, ker se lahko zgodi"
1«) da ni možnosti nakupa blaga v višini kredita, za katorega je
plačevati pbresti,
I A) da kljub temu, da B® plačuje nepotrebna obresti,se odtegne kredit
drugemu podjetju, ki bi ga morda nujno potreboval,
J s ) previsoki kredit nehote vpliva na nemarno poslovanj® trgovskega
aparata z denarnimi sredstvi*
K t®mu do* t avl tov« tajnik feovsčič, da morajo podjetja skrbeti za čim hitrejš® in večkratno kroženj® obratnih sredst«\, gleda
hitre prodaje salonskih artiklov, kakor tudi glad® poživil ve trgovine sploh pa je treba čimprej® vzpostaviti uspešno reklamo«
K isvaj&njem tov« P©lk& in tov« Hebca o prenizko prsdvid®nlh kreditih pojasni tov.ff&Kllč<;da bo v prlmsru potrebe »adno
| možno z virmani dobiti v®č ja danarna sredstva In ni bo jam., da
bi bil primer, ko bi bil sassžan vsa razpoložljiv kredit«
Tov. Ploko opozori na nepravilnost pogodbe, ki je bila svoje časno sklanjana med poverjeništvom m živilsko proizvodnjo !ja republiškim podjetjem "Vino0', s katero s® j© podjetja "Alko" obvezalo«
da mora imeti na svoji zalogi do konca leta 1948 potrabn® količina
špirita za Izdelovanje likerjev zg Izvoz po-podjetju "Vino". Vslid
pomanjkanja sladkorja republiško podjetje "Vino" n® dodali sladkorja za predelavo in laž® obratna sredstva v alkoholu neizrabljen,
ker mora podjetje "Alko" z ozirom na sklenjeno pogodbo hraniti alkohol na zalogi« % izdelavo likerjev © sladkorjem lastnih zalog? bi
podjetje lahko samo Izvozilo predmetne proizvod®, žako pa mu laž®
neizkoriščena obratna sradstva in se obenem prepušča zaslužek, ki
bi ga lahka podjetja beležilo v svoje dobro, drugemu podjetju.
Po nmanju tov. predsednika in ostalih članov 10 naj poverjaništvo za živilsko proizvodnjo takoj pokrene postopek za razveljavi
Ijenja pogodb® in o zadevi obvesti Inšpektorat kontrolne komisij®«
Slični primi je po navedbi tov. Nebca a podjetje "Prehrano"
ki ima stalno zasežena obratna sredstva v višini 10 do 15 miljonov
din za potreb® Ministrstva za trgovino in preskrbe. Po mnenju tov.
podpredsednic Sitarja bi se lahko ti posli prenesli na trgcMnskl
servis, ki ja v sklopu Ministrstva za trgovino in preskrbo.
Po daljši debati izvršilni odbor soglasno cevoji naslednji
s k 1 « pŽ
I
Kratkoročni kreditni plan za redna obratna sredstva v letu
1948 s® odobri § pripombo, da pov*rjeništvo za financ® takoj orga*

«» S —
nizira revialno vesla kreditov, izdanih obrtnikom ter a« vrši redno
in stalno revizijo po vseh mestnih in zadružnih podjetjih glede
izrabe obratnih sredstev.
Nato preide Izvršilni odbor na podrobno obravnavanje dolgoročnega kreditnega plana t.j. investiciji katerega analizo poda
tovo Nagllč«
Ker bo kreditni plan investicij bremenil drugo leto redni proračun MLO, ga je treba po naziranju tov, predseftnika uporabiti za
koristne in neobhodno potrebne investicije, kar pa predloženi
plan v polnem <sb&$gu ne izkazuje, f&ko so predvideni previsoki
zneski z« nabavo opreme> inventarja, za adaptacije prostorov in
se morajo ti znesB. znižati odnosno črtati iz kreditnega plana*
Po pripombi tove Pepca je nengčrtno odkupovati inventar in
privatnikom isplaSevatx večje vsote, ker je ta inventar čeetokrat
v slabem stanju, in bo po par le tih neuporaben*
Tov» Rakg.r.ieva osporava kreditni plen, ker ne predvideva potrebnega zneska za gradnjo dečjih jasli* dočlm je ze reševalno postajo
predvidena nabava avtomobilov, za kar pa ni garancije » če jih bo
možno nabaviti® Isto je z kinoaparaturo na Ježici.
Po mišljenju tov. po&isff^^lt&ka. Sit ar j a so nereelne postavke
glede nabeve Iivalnih strojev 'sa rajonske šivalnice in je prepričan,
da bi se pri oelotnem investioijskem planu lahko precej prihranilo«
Prenehati se mora s stalnim adaptiranjem. lokalov v pisarniške prostore c Ljubljani primanjkuje trgovskih lokalov ter se isti tudi
ne smejo spreminjati v trgovske magazine, Prav tako so p/menju
tov o xa1rtlka nepotrebne adaptacije kina Kodeljevo, kamor se je Se
v preteklem letu vloiilo večje vsote. Previsoka je postavka za
odkup deležev (1 niljon) in za odkupe zemljišč* Odplačila za od"*
kupljena podjetja ne.j
ne izplačujejo naenkrat, temveč naj «e
raztegnejo na daljšo dobo«.
ffovc Probejž obrazloži težko gtelišče poverjeništv® z® stanovanj«*
ske ssadeve v pogledu preskrbe potrebnih prostorov sa trgovske raaga»in*9
raigiritev Mestne fcrenilnio* in 2adrušnt banke, ker Ljubljana potrebnih prostorov nima in si mora za nujne potrebe pomagati
z adaptacijami.
ffove.predepdrik ©saenja, da bo jaor&l Izvršilni odber na eni prvih
prihodnjih sej razpravljati o ustanovitvi novih gradbenih podjetij
in o iskanju možnosti nabave Čim večjega števila potrebnih strojev,
da se bo na tc* naSisi. povečala gradbena delavnost, ker le take bo
mogoče rešiti težko stanovanjsko krizo Ljubljane«,
S ozirom na to«, ker e.o rasne postavke v predloženem kreditnem
planu aereelne, odnosns? nepotrebne, bodo poverjeniki in njih pomočniki za svoj sektor dela (vključno KLO in KLO) plan ponovno preštudirali in stavili ispreminjevalne predlog poverjeništvu za
finance. 3»to se razprava o kreditnem planu investicij zaključi
in se bo nadaljevala 25«8. (naslednji dan)«
Zaključeno ob 21«30 uric
Nadaljevanje seje, dne 25» avgustja 1948 ob 14 a 30 url*
Po preučitvi kreditnega plana inveeticij & posameanimi poverjeniki se js kreditni. plan korigiral ter so se vpoštevala le ona
dela, sa katera j® Me vnaprej aaslgur&n material, odnosno so se
anižala izplačila -ž« pogodbeno kupljenih nepremičnin na najnižji
i znesek* parav t»ko so se ir,vršile korekture pri nabavi opreme in
inventarjac

fov„ Haglič nato poroča o izvršenih izpremembah, Izvršilni
odbor posamezne primere ponovno prediskutira in osvoji naslednje
korekture s
a) Za osnovna sredstva državnih gospodarskih podjetij lokalnega
značaja:
1} Poverjeništvo za živilsko proizvodnjo s
"Testenine* - preureditev obratnih prostorov in naprava ograje, se zniža od . * . « 40oQ00- na
20,000
2) Pover J eni š t vo za trgovino in preskrbo i
^Direkcija mestnih magazinov:
*Manu,f akt uragalanterija'* - ureditev
sindikalnega magazina št»2, popravilo
rolojev,.sončnih plaht ter raznih poslovalnic, zniža od . . . . . . . . . . . . . 400®000o- na 200.000
*Reklamservis,s, adaptacija prostorov,
nabava inventarja in strojev,zniža od
515»000o- na 300»000
"Žalezo*, adaptacija,pisarniška oprema*
računski stroj in oprema trgovin, od . » . 630.000.- na 330.000
Mrekcija odkupnih, podjetij s
'»Kurivo* za napravo skladišč, zniža od
l,000c000c- na 500.000
transportni oddelek direkcije,zniža od
5*300.000.- na 3*300.000
"Sadje-zelenjava* - ureditev novih poslovalnic, odkup inventarja od *Sada* >
ciklonska postaja v Ptuju, gradbena
obrtniška dela»industrijski tir in
oprema, zniža cd . . . . . . . . . . .
2,500.000 ..-na 2,300.000
"Prehrana* - odkup inventarja za otvoritev novih poslovalnic, zniža od . . . 3,500.000.-na 3»000.000
3) Poverjeništvo za gostinstvo in turizem?
črta se besedilo odkup posestva "Ruski
ca®13 zemljišče »zgradbe,inventar ter postavka 2,200.000»-, namesto tega #e
vstavi: ureditev ekonomije "Ruski car1" s
kreditom 247.000.- ter odkup posestva
"Ruski car*1, davek, takse, zemljišče,
zgradbe,inventar in ostale obveznosti
kupne pogodbe s postavko 933.000.- torej se zniža od • - . . . . . . . . . . 2,200.000.-ns 1,240.000
(ostanek din 960.000.- bo poravnan z
zamenjavo hiše iz 0plodna ljudske imovine in % izplačevanjem maaečnih din
4.000.- do popolnega izplačila)
Kavama "Kasna*,adaptacija,o&neva inventarja in prostorov, se zviša od « » 1,200.000&-na 1,260.000
b) Za komunalna dela in stanovanjsko izgradnjo:
1) Poverjeništvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
Kafilerija - adaptacija prostorov, nabava
in prevoz strojev, nabava ©preme za delavnico »nabava pnrvozrih ©rsedstev,«« zniža 0»5O0«9O$.- na2?000.000
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2 ) Fovsr .1 enJš tvo za komunalno Kospodar jenie g
Odkup zemljišč in zgradb za gradnjo novih stanovanjskih zgradb, - za novo gramoznico in regulacijo mata, zniža od
5 »000 o 000 o-na 2,000*000
3) Pove r j eni č t TO za šolstvoi
Črta se postavka določena sa gradbena
in obrtniška dela v koloniji "SiljeViC2t<* « o « i o * * • » i « .»«, o « 9 a ..,
o 000 o —
Vstavi pa se postavka s besedilom; po~
verjenlŠtvo za šolstvo, selitev, čiščenje in nabava poslovnega inventarja,
150*000
4) Pover.ieništvo za kulturo in umetnost;
Mestni ljudski oder s obnovitev prostorov, odra,nabava inventarja in opreme,
zniža od . t
.
567»OOGo-na
200o000.
Mestna knjižnicas preureditev oprema
prostorov - zniža od » . . . . . . . .
Kestni muzej? preureditev prostorov in
odkup muze ali j , ta postavka se zviša od

40GoQ000-na
150 o000 <>-na

100-000,

317 o000,

5) Pover.ieništvo za socialno skrbstvo in
ljudsko zdravstvot
Beševalne postaja - nabava novih reševalnih avtomobilov, ureditev delavnic, na Dava strojev in orodja, zniža od - - - . 2,275.0QO*~na 1,900.000
lekarne - dokončna ureditev lekarne na
Miklošičevi cesti in Centralne lekarne
900.000.-na
550.000
Ha novo pa se vstavi postavkas
l>eč je jasli na Besljevi cesti s" kreditom
3,000.000
Seč .je okrevališče pri »v.Ani s kreditom
300.000
6 ) Poverieništvo za stanovanjske ižaaevo:
Direkcije - gradbena dela, zniža od
5,000.000.-na 3,000.000
7) BIfl III - Moste ž
Kino Kodeljevo - nadzidava poslopja,
gradnja kabine,ureditev dvorane.zniža oči 2,200 ^000»-na 1,500.000
8)

Je žica s
Črta se postavka predvidena za nabavo aparature v kino Ješica . . . » .

450«000*-

5 Sa osnovi izvršenih korektur dolgoročnega kreditnega plana
(investicij), z vpoštevanjem zvišanja odnosno vstavitvijo novih
postavk, se ugotovi, da je nastal prihranek v višini 10«160»000.-din.
Sa vsota se porazde i na sledeči načini
Pri investicijskih kreditih za stanovanjsko komunalno delavnost, kakor tudi za osnovanje sredstev državnih gospodarskih podjetij
jik lokalnega značaja, je vstaviti kot posebno postavko:

rezervo v višini o
„
. * . din
take, da bode znašali vsi tozadevni krediti po
isvedenife korekturah din 160f000»000»-o

l p 208.000«,-

Bal je je pri investicijskem kredita •Ostalo"
(stanovanjska izgradnja v mesta in n® vasi),
zvišati vsoto kredita od 16,548„000*- na 2%,000.000,to je za . . * .o . . . . . . . » . . . . . # . . . 4,652.000.ln končne je zvišati tadi reservo po celotnem kreditnem planu od dosedanjih 20*000.000.- na
24,000.000o— din, to je za
. . . . . . . . . . . , 4.200*000.skupno torej . . . . . . . .din 30*160.000.Sovo predsednik pripominja, da naj se RLO in KLO-jem dostavi
plafon kreditnega plana z navedbo za kaj je predviden, vendar z
dostavko»f da morejo rajoni, in kraji istega spremeniti v mejah svoje pristojnosti, toda s pristankom in vednostjo g&stnega ljudskega
odbora*
Sklep?
Dolgoročni kreditni plan (investicij) za leto 1948 se z gornjimi popravki ža. dopolnitvami odobri»
Po izčrpanju dnevnega reda poroča tov, tajnik kovačlč še
naslednje s
*
Bazširlter,gelov^ke ceste - razlastitev - tajn.št.2701/48.
Za. razširitev Celovške eeste je potrebno izdati odločbo (akt.
o razlastitvi}9 s katero se popolno razlašda štiri lastnike nepremičnin, in zq'. Taškar Ivana, Pretnar Stanka, Hodtnik Ivanke in
drv Štele Albinao Bazlastitev je v splošne® Interesu, ker je razširitev potrebna zaradi odvrnitve nesreč cestno-prcnaetnegs značaja.
S fc X
Izvršilni odbor soglasno odobri izdajo odločbe o razlastitvi
nepremičnin?
1* j psrcošto 58/1 - hiša z dvoriščem v izberi 709
lagrt Tažkar
Janeza, Celovška cesta 77,
2o) pare.št. 66 - klša z dvorišče® v izaeri 186 si2 ter
parcoŽSt«, 67 - vrt v izmeri 149 m2» last Pretnar Stanka,
Celovška
3o) parcošt« 68/2 - hiša s gospodarskim poslopjem in dvorišče« v
skupni izmeri 1*181 m2 ter
parecšt« 69/1 - vrt v izmeri 168 ra2, last Eostnik Ivankep
Je m e jeva c. 1 •,
4«) del parcele št« 64 - hiša z dvoriščem v izmeri 512 m2, lastit. Štele Albina, tjrševa c*. 1/b*
Bazlastitev je popolna«
gjomisija '-i a preimenovanj e gostinskih podjetij«
V zvezi s sprejetjem odloka o odstranitvi neodgovarjajočih napisov na zadnjem zasedanju Mestnega ljudskega odbora in z izvolitvijo
posebne komisije ?sa preimenovanje gostinskih podjetij, oposorl tov.
predsednik MaležiČ na to, da mora navedena komisija takoj pričeti s
poslovanjem* Upoštevajo naj se tudi rajonska podjetja. Po potrebi je

- io pritegniti k delu še potrebno število ljudi. Vse delo mora biti
izvršeno v določenem roku tako® da bo sprememba zunanjega izgleda
mesta vidna. Isti postopek mora izvesti tudi poverjeništvo za
trgovino in preskrbo v pogledu trgovino
Ker se nifaČe več ne oglasi k besedi * zaključi tov.
predsednik sejo ob 17»uri«
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
JL

tajnik 10 MLO«.
(S o v a č i č Leo)
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Predsednik 10 MLO:
{H a 1 e ž i*č Matija)

