IZVRŠILO ODBOR
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z A P I S N I K
10. redne seje Izvršilnega odbora BULO Glavnega mesta Ljubljane, ki
je bila v torek, dne 9« novembra 1948. od 9. do 14. ure v sejni sobi
predsedstva MLO, Lingarjeva ulica l/I.
N A V Z O Č

I:

predsednik: Maležič Matija
podpredsednika: Sitar France
Gorjanc Joško
tajnik: Kovačič Leo
člani: Drobe2 Franc
Kocjan arh. Danilo
Maček Leopold
NagliČ Stane
PleSko Srečko
Pelko Gašper
Podbregar Erna
Puhar Dominik
Rakar Iva
Repič Ivanka
Svetina Albert
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
vabljena: Kodrič Tone
Grgič Edo za Javno tožilstvo mesta
odsotni', Modio dr. Heli
Miklavič Zvone
.
, , Nebec Franc
Tov

' Predsednik Maležič otvori sejo, nakar Izvršilni odbor po
ugotovitvi, da od prisotnih članov k zapisniku zadnje seje ni stavljenih nikakih pripomb, istega odobri."
Tcv« tajnik Kovačič opozori voe poverjenike, da predlože tajništvu vse spise, ki spadajo v pristojnost komisije, imenovane na
zadnji seji Izvršilnega odbora, v katere pristojnost spada odločanje c višini kazni za storjene prekrške v smislu temeljnega zakona
o prekrških.
Nato se osvoji naslednji
d n e v n i
1.)
2.)
3.)
4.)

Sprejetje
Obravnava
Obravnava
Sprejetje

red:

kreditnega plana za 4. tromesečje 1948.
o investicijah za leto 1949.
o gradbenem planu za leto 1949.
novih odločb.

Ad 1. ) Sprejetje kreditnega plana za leto 1948.
Tov. Nafllič poroSa , da je poverjeništvo za finance v mesecu
septembru prejelo navodila od ministrstva za finance za sestavo
kreditnega plana za 4. tromesečje 1948 v okviru celoletnega kreditnega plana. Predlog se je sestavljal v sporazumu s posameznimi
poverjeništvi, plansko komisijo, upoštevaje dnevna in mesečna po-

ročila o maksimalnem izkoriščanju kreditov ter v povezavi z Harodno
banko in Mestno hranllnico0 Prvotni predlog kreditnega plana z«
zadnje tromesečje je bil sestavljen za znesek din 485,700*000*-» ministrstvo pa je z ozirom na dejansko izkoriščanje gotovih postavk
kreditni plan znižalo na din 421,500.000.- za kratkoročne kredite,
za investicijske kredite pa je dodelilo kontingent 191,000*000»-dint
Rezerva din 2/. .300*090."' je ostala nespremenjena, ker je ministrstvo sa finance za zneske, ki so bili porabljeni Iz rezerve za naša podjetja, zvišalo mestnim podjetjem obratne kredite. Za redna
obratna sredstva se je povišal kredit mestnim podjetjem za 30 miIjonovj kar se je razdelilo predvsem na mestna gostinska podjetja
in wMegrad*.
Globalna razdelitev kreditnega plan« sa 4. tromesečje 1948 je
naslednjas
za kratkoročne kredite *
. „ „ din 421,500-.000.za investicijske kredite . . . . . . . . . . . .
* 191»000o0Q0.rezerv(% po kredithem planu . . . . . . . . . .
f
24.500.000.akupno , . . . . o din 656,800.000.Gornji krediti bodo uporabljani?
a) kot kratkoročni krediti aa zedna, obratna sredstva«
drž ogospodarske podjetja lokalnega značaja
din 282„000.000.gospodarske podjetja aadssužnih organizacij
*
96,100.000.obrtniki . « . « » . . * . . . . . . . . . .
"
3,800*000.w
ostali • . . . # » . . , s . . « i . . . .
39.600.Q0Q.skupnc . . . . .
din 421,500.000.b) kot Investicijski'krediti (dolgoročni)s
za stanovanjsko-komunalne delavnost, kakor
tudi za osnovna sredstva drž-gospodarskih
podjetij lokalnega pomena . . . . . . . e . din 164,000-000.gospodarska podjetja zadružnih organizacij .
*
9,600=000.TRZLIIŽLJL E » O O « 4 O C . ^ J D P V U ( > » » «

^

1 } 000 ® 000 •

ostali (stanovanjska izgradnja V mestu in na
vasi) ter drugi investicijski krediti . .
*
16,400.Q0Q.skupno , » . , < • din 191.000 000.~
Kratkoročni krediti v i^esecu oktobru so bili črpani 77#, po
sedanjem stanju v mesecu novembru pc, le
to pa zato, ker naša
trgovska podjetja v tem času niso sklepala večjih nabavk in ima
samo "Prehrana* neizkoriščenih kreditov cca 30 miljonov din, dočim
ima za poravnati fakturo pri republiškem podjetju M^itoB v znesku
10 čili j &uov din iu
drugih neplačanih faktur, kar je povsem
nepravilno, ker so ne.
«trgni neizčrpani krediti pri podjetju
"Prehrana", na drugi strani pa mora podjetje "Žito* iskati kredite
prav veled neplačila računov in tečejo tako dvojne obresti, Keal*"
no »t postavljenega kratkoročnega kreditnega plena je pedaiia,, kar
se bodo v tem tremes*?Čju izvrgli« fie večje n&b&vke sladkorja iu
vina* prav tako pa ee bode izrabili tudi dolgoročni krediti za
investicije.
Tovc podpredsednik Sitar povprašuje zais^ je v postavki za obrtnikeše predviden znesek 17497 o50.- din pod imenom "ostali", ko
je bilo že pri sprejemanju celoletnega kreditnega plana postavljen
sklap. da je trebe pri dodeljevanju kreditov privatnim obrtnikom
postopati eim bolj riguk0fc.n0. Prav tako morajo vsa podjetja skrbeti, da bodo plačala ^sč raCune, da se ne bodo pojavljali v prihodnjem letu neplačani/ računi za letošnjega leta.
t

i
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Tovs Igaglič pojasni, da se bode iz postavke 1,497*630*- din dodelili krediti le onim privatnim obrtnikom, za katere bo planska
komisija* na priporočilo pristojnega krajevnega odbora» stavila
pradlog za dodelitev. Ostali znesek pa se bo virmlral sa droge potrebe oziroma se bo ta znesek vodil kot rezerva.-.
Tov,- predsednik Male žig pripominja, da je potreben pregled dejanSk® porabe kreditov po podjetja ''Prehrana", dalje po gostinskih
in živilskih podg&piter stremeti za tem, da denar ne bo ležal neizkorisČenj ker je od njega treba plačevati obresti in s tem tudi
ne služi pospeSevanju lokalnega gospodarstva* Boriti se je za čim
manjše kredite, zato je treba neizrabljen« kredite vrniti*
Po pregledu posameznih postavk osvoji Izvršilni odbor
1» g k 1 e p g
Kreditni plan za 4« tromeaečje 1948, po osnutku, ki ga je pred®
ložilo poverjeništvo za finance, se odobri«
Ad 2) Obravnavo, o investicijah za leto 19490
Tov, Podbregar Brna poročaj Bazdelitev investicij sa leto 1949
je bila izvršena'v sporazumu z vsemi poverjeništvi« Celotni predlog
je za II mlIjonov višji kot je plafon, ki ga je postavilo ministr•
stvo za komunalne zadeve in bo v primeru, da se ne bo osvojil predlog MLO potrebno izvršiti nekatere spremembe« V tem primeru bi bilo
možno Črtati postavko predvidene za okrevališče Siljevica in pa
Ljubi janki grad, za polovico pa bi ae morala znižati postavka, predvidena za ceste, ker eo vse druge postavke takega značaja, da jih
ni mogoče izločiti iz Investicijskega planac
Razdelitev Investicij za leto 1949 v skupni vrednosti je nasled«
njas
A.ffapltalna is&radn.1 a ž
1, Kovinsko podjetje "Unitas* - povečanje obrata din 13,000.000.2 a Mestne opekarne, nabava elektromotorja in
poljskega tira . . . . . . .
*
767*000«*
3. Mestno tesarstvo - dograditev pom« Sage . . * *
550*000«4« Mastna klavnica - zmrzovalnlca . . . . . . .
"
3,075 sODO«**
5= *Vinocet" - dograditev objektov; konzervirnica,zelenjarna in sušilnica • . . « *
2,225.000*6. Jesenkovo - postavitev dveh silosov,hlevov za
govejo živino in kokošnjakov« zasteklitev toplih gred . . . . . . . .
*
5,770.000,
7• Cankarjevo - zgraditev dveh silosov, kokošnjakov in lope za gosi ter ureditev
vodovodne naprave . . • . . . • * .
"
2,870®000.
8» "Cementnine" - skladišče za izdelke . . . . . "
497.000«
9. Mestno pečarstvo - dozidava . . . . . . . . .
*
3,086«000«
10« "Meprom* - ureditev mehanične delavnice « « , *
4,000.000«
skupaj . . . . . . . .
dte 35,840.000«
B. Družbeni standard i
1, Stanovanja - dograditev, gradnja provizorijev,
nadzidave •
-din 140,000.000
2. Dom učencev
"
14.000.000
3« Dom igre in dela
"
«»000«000
1 s
4 0 Dečji dom
T SSS nnn
5« Okrevališče Siljevica
1,000.000
6. Komunalne naprave s
•
a) vodovod - zgraditev nove vodarne . . . . ^
bj zbirni kanal/
-

Prenos
din 191,425*000,c) ECŽ - mehanična dalavnica? tramvajski
B
tiri e o o « a » o « » » » i >
2 O , OOO o000o —
B
Ca ste — tlakovanje „ c „ » <> „ * . « »
10,000*000»Mestna plinarna - komorna peč»destilarna *
4$725»000*elektrifikacija - obnova starih in namestitev novih svetiljk „ . .
"
1,129«000.»
7. Ljubljanski grad
•
«
g,700.-000,skupaj. . . . . . .
din 232a977.000«V zvezi a posameznimi postavkami bi bilo potrebno obravnavati
postavko za kmetijstvo, kjsr je za Jesenkovo in Cankarjevo predvidenih preko 8 miljonov dinarjev investicij«
Umrzovalnioa na »33tri klavnici se bc dogradila, verdar trenitno
Še ne bo služila svojemu namenu* temveč bc predana v uporabo poverjeništvu za trgovino in praskrbe, ker nujno potrebuje prostore za
vukladižčenje sočivja in zelenjava» Najem teh prostorov se bo izvrgli v sporazumu s poverjeništvom sa živilsko proizvodnjo, ki Itak
zmrsovalnice ne bo potrebovalo, ker Se ne razpolaga z dovoljno koločino r2'u sa, poleg tega pa je dvomljivos če bo v prihodnjem letu
mogoče uvor.iti potrebne »tro^e potrebne za zmrzovaInicp«
Ostale postavke so razmeroma nizko postavljene in gre le za dokončno izvršitev del, ki so bila začeta v letošnjem letu in ki so
nujna«
*
V razdelitvi investicij pa ni zapopadenih 40 miljonov din kredita« predvidenega za Izvršitev predora pod gra&oou Pri Izvršitvi
oalotnega dela po planu pa je za predor ta plafon prenizek, ker
znaša proračun za vsa dela 43 Bilijonov din.
ffpv* predsednik M^gžlč, zastavi vprašanje, Č® je bilo ministrstvo &a komunalne zadeve opozorjeno na svojsčasni sklep 10, de naj
bo povprečni procent kredita investicij za stanovanjske zgradbe sorazmeren procentu drugih, krajevnih ljudskih odborov tako, da ne gre
visok znesek, ki je namenjen za stanovanja v Škodo na/šega lokalnega
gospodarstva tor da se ne bomo v nekaj letih znašli v položaju, da
prav zaradi predalih investicij, namenjenih za lokalno gospodarstvo
rr* bomo v stanju ustvarjati to, kari se bo od nas zahtevalo, temveč
bomo na breme republike«
•K temu pojasni tov* Podbre^arjeva., da planska komisija izračunava proporce z ozirom na dvig lokalnega gospodarstva, da pa je
ministrstvo za komunalne zadeve,že prav z osirom no. tolik obseg
gradnje stanovanjskih objektov, mestu Ljubljani dodelilo neprimerno
večji*plafon kot ostalim okrajem, kjer vprašanje gradnje stanovanj
ni ena glavnih postavk investicijskega plana.
Hato se preide na podrobno obravnavanje posameznih postavk
investicijskega plana*
gcv., Trtn.lk osporava izpad postavke za gradnjo garaže podjetja
TSSsp^oia"» kar je samo na $kodo celotnemu gospodarstvu, kar se avtobili, ki so na -prostem,občutno kvarijo,
|
Po etaenju tp;/^, opdjjr ed%9d.rilke Si»ar.1 a ni umestno, da se na Jeaenkovem In Cankarjevem gladijo kpkošnjaki v več Jam obsegu« ker
to n® bo imelo izdatnega uspeha v pogleuu večjega dotoka jajc na
ljubljanski trg. Potrebno pa bi bilo predvideti kredit* potreben
za ureditev posestva v Vojvodini, kjer je bil mestu Ljubljani «
strani zveznega ministrstva dodaljen večji kompleks semlj® in kjer
bo gojenje perutnina in svinjegojatva zahtevalo smogo manj stroškov, pogoji za uspeh pa so neprimerno večji« Na posestvu Jesenkovo
in Cankarjevo pa naj sa goji le ono število perutnine, ki sa goji
običajno pri takih poaeatviho

Tov, Pelko pripomlnjas da bi morala posamezna poverjeništva
priskočiti na pomoč » potrebnim kadrom tako posestvu Jesenkovo
kot posestvu na Verdu v času, ko tem posestvom primanjkuje potrebne delovne sile.
Tov. Koc.1 an obve šča, da bo podjetje "O^mentnine*' v zimskem
času, izdelovalo cementne izdelke za prihodnjo gradbeno sezonot
Po mnenju tov« predsednika naj se dol razpoložljivega cementa
uporabi tudi za gradnjo teme J. j sv sa postavitev' garaže pri podjetju wM<aprom*. Garažo je vsekakor zgraditi in jo je treba vnesti
v investicijski plan* Z deli pri predoru pod gradom je pričeti
že v novembru in nadaljevati vso zimo, ko je na razpolago zadostno Število delovne sile in pa potrebne količine cementa. Za odvoz
materiala je urediti poseben tir«
Tudi s gradnjo temeljev za vajeniški dom, ki je predviden, da
bo dokončno dograjen v prihodnjem' letu, je treba pričeti že le-"
tos, da bo mogoče takoj v prvih mesecih »pomladi nadaljevati z
delom« (zidanjem)
Po mnenju tov? Brobega ne bo spomladi na razpolago v dovoljni
količini zidne opek© za vse predvidene gradnje ter predlaga, da
bi. a® v prvi polovici leta gradili provisoriji, fiksne gradnje pa
v jesenski dobi v pervi in drugi fazi gradnja,
!£& rešitev težkega problema, ki je nastal v vprašanju šolstva,
se po naziranju tov«. Podbregarjave ne sme postaviti na linijo gradnje
novih iolskih poslopij, temveč je treba izposlovati izpraznitev
13 šolskih poslopij, ki jih je zasedla republike oz. vojske in jih
staviti na razpolago namenom, za katere so bili zgrajeni.
Po mišljenju tov. Replčeve je vprašanje šol tako pereče, da bi
bilo potrebno posvetiti šolstvu posebno točko dnevnega reda na
eni prihodnjih sejo Republiška planska komisija je proti gradnji
novih šolskih poslopij v Ljubljani vse dotlej, dokler se povoljno
ne reši to vprašanje na Primorskem, kjor je zelo pereč©. Vendar
to nazlranje ni povsem pravilno, ker Ljubljane ko* center republika mo,?a imeti primerno število šolskih poslopij , kajti dosedanji
absolutno ne zadoščajo. V drugem šolskem letu je predvidena otvoritev višje gimnazije v Št.Vidu in bo za to potrebno graditi provizorijo Ljudske množice na masovnih sestankih so se izjaviles da
so pripravljen© dati potrebno delovno silo na razpolago za dograditev provlsorija. Doslej se skoraj v vseh Šolah vrši šolski pouk
v dveh turnusih.
Tov, predsednik MaložlC obrazloži težko stanjfc vojske, ki nima
za svoj® potrebe primernih prostorov in je prav zato bila vojska
primorana zasesti šolska poslopja. V Ljubljani kot strnjenem naselju, se lahko vrši pouk v dveh turnusih, kar je pa na deželi
nemogoče in je zato trenutna potreba po gradnji šolskih poslopij
na deželi, predvseas na Primorskem* večja• Potrebno pa bo pristopiti k gradnji internatov, da se bodo izpraznila ona šolska poslopja, v katerih ©c nameščeni Internati.
Po gornji diskusiji osvoji 10
Hi i i i H
Predlog investicijskega plana za leto 1949 v skupnem znesku
din. 2689817.000o- »e odobri e pripombo, da ae vnese v investicijski planj pod poglavjem kapitalne izgradnje, gradnja garaže z
zneskom 5,000.000.-» planski komisiji pa
prepustila svojem delokrogu
ta znesek zniža ostale postavke. Prav tako je pre&vi-

'
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«

d®ti poseben snes^k sa ureditev posestva v Vojvodini in a ozirom
na to smanjsati postavko za postavitev kokošnjafcov na posestvu
Jesenkovo in Cankarjavo* V primeru, da plafon ministrstva za koronnalns sadova v znesku din 259t.200c.000o- ne . bo zvišan* se prepušča planski, komisiji, da spravi razdelitev investicijskega platna v »klad z odobrenim plafonoiBp K gornjim investicijam pa ni
prištet znesek din 40«000.000.- za izvršitev predora pod gradoms
kar je ministrstvo za komunalne z&devs dodelilo poseben znesek ter je z deli v zvezi s predorom pričeti še v mavecu novembru t .1.
Ad 3) Obravnava o Kradosntm planu za leto 1943"
Tov. Vi obež poda preglad gradnje stanovanj v letu 1949»
in aicsrs
1.) Dograditev v letu 1948 nedograjenih zgradbr
Ctiovdks cesta, bloki 9 - 16 . . . - .26,814 mS 32S22Q.Q00*~ din
2-,) Dograditev novogradenj iz 1.1948
Celovška cesta bloki 17,18 In
»
Vrhov (Sava ullaa . . . « . . . . » .
11s552 w
19,680 o 000«
«
direkcija ob Healjevi cesti . . . .
1.803
3,772.000.
3») Nadzidave, pričet«? v 1.1946 . . . . .
1.755 "
3,909.000,- *
4») Novogradnja stanovanj v 1.1949?
a) nadzidave pričet® in dokoafian®
26,644*000.> 8v500 *
b} polprovisorl,11 Cs&msk« stanovanj®;11,0C0®*
21,867 »000 .>c i Nadzida ve v surovem sa&ate 1949
5 «700
7,052*000.- «
&) novogradnja stanovanj v blokih
pričata v 1.1949 in asxajene v
sirovem
13.900 *
21,530.000*- H
zgradba v Fr*r.Xor*.n»ki ulici .0ao) 3 «140 *
10,650.000.skupno . . . . . . . . . . . 147,574*000.- din
V programu* ki obsega 13„900 m2 zazidan? površine v znesku
21,580.000.- din je zspopaden tudi program BC&, ki se je vključila
v gradbeni plan s lastno delovno silo in pa Zveza prosvetnih delavcev, ki j® pripravljena prispevati prostovoljno delovno silo pod
pvgojem, da bodo prhali člani Zveze primerno stavilo stanovanj»
Prav tako so pripravljena nuditi prostovoljno delovno silo mestna podjetja "Želelo® • "Mcprom" In "Megrad8' > Tudi po mnenju tov.
ministra JkSLdlje Šentjur de ve
potrebno vključitev OF v celotni
plan bolj konkretizirati na posamezne ustanove, »tvfda pa preko
povprečne obvsz« -srn skupno delovne akcij®«
Tov •, prsdaaclr
lik Malpfog
da imajo pravico do sta.4 predvsem
Tt VARITROO-N oni,.
I-I»L't?
' ki'
norsuij
pri prostovoljnem delu najboljša izkaStijo n« glade na to? v kakšne zgradbe in namene so vložili svoje
prostovoljno, delo« Vsekakor pa je treba upoštevati one/ ki bodo
polejj os t alih obvez pravzeli še obveza pri gradnji gotovih {stanovanjskih objektov. Sar ae je letos ugotavljalo v mesečnih pročllih kot nodoofeganje pians pomanjkanje delovne »ils,
potrebno
v bodoče ljudi saintereairatl za posamezna dela (nadzidave In »115no), ki naj' jih iavi"*o polag »vojih rednih oh v« z*
£S& svetuje, da se pri gradnji stanovanjskih ?gradb
uporabJT« n & b r t B k i so i>% v dva letni dobi Izkazali kot najboljši
in priporoča, da investitorji ne zahtevajo za vsako posamezno
zgradbo posebnih načrtov, kar delo otežuje in aa. latouje« Posebni
naffrti naj bi ar. Izšolali 1« za gradnje, ki že pa legi parcele
zahtevajo poseben, načrt o
'govf Palko povprašujes kdo je porok, da bodo gradnje,katere
odobri 10 tudi v strokovnem cziru izvršene v rodu.

ITa to odgovarja tov, Koc.1an, da je posebna strokovna revizij«
eka komisij« pri ministrstvu s© gradnje-, ki pregleda vse načrte in
pa urad za regulacijo, ki predpisuje* kakšne gradnje se v posameznih predelih mesta smejo graditi.
Kljub obstoju omenjene komisije pa ugotavlja tov, Rakarjeva,
da je načrt Dečjefa doma slab« ker eo prostori salo slabo israbljeni, kjer so hodniki preširoki (3-60 m), aobe pa nimajo, prav
vsled velikih hodnikov, dovolj sonca« Vsi načrti bi se pred gradnjo morali pregledati skupno s pristojnim poverjeništvom. Prav
tako j« po mnenju tov. Podbregarjeve neprimerna nova zgradba RLO
Rakovnik-Vič.
Tov. predsednik Maiežič opozarja, da mora poverjeništvo za
gradnje kritičnejšo pregledovati načrte in da še vedno velja sklep
Izvršilnega odbora, da mora biti vsak načrt odobren pred izvajanjem
od 10» Mnenja ja, da bi se pristopilo k gradnji stanovanj z nadzidavami o
Tov s Drobež omenja, da je poverjeništvo za stanovanjske zadeve v sporazumu s poverjeništvom za gradnje in projektivnim birojem
poslalo na teren posebno komisijo, ki ugotavlja vse hiše» ki bi
prišle v poštev za nadzidavo. Te ugotovitve se po grupah pošiljajo
uradu za regulacijo, ki jih bo v teku enega tedna do dostavi pregledal in .poslal mnenje, katere zgradbe se smejo nadzidati« Ker je
sa prihodnje lato predvidena gradnja 50 nadzidav, bo potrebno aa
ostale nadzidave zainteresirati ustanove, ki ne bodo sposobne graditi nova stavbe. Polprovizorijl pa naj bi se predvsem gradili za
samske stanovanja, t,j. etažni sistem, s enim nadstropjem. Prednost
teh etanovanj pred družinskimi stanovanji je v tem* da se pri samskih stanovanjih sanitarne naprave in napeljava vodovoda zgrade
skupno, do&im j« treba pri družinskih stanovanjih to upoštevati za
vsako stanovanje posebej o S tem bi odpadlo tudi izkoriščanje podnajemnikov po najemnikih velikih stanovanj.
111 o a k 1 e p t
Odobri ae plan gredenj stanovanj za leto 1949 v skupnem znesku din 147,574.000.HaČrti za nadzidave in provlsorije morajo
biti iagotovljeni do 31» decembra t do
Ad 4) Sprejetje novih odločb.,
a; Pečati - tajn. št. 3713/1948.
Tov, ts.jnlk RovaSid poroča, da je aa potrebe Mestne kontrolne
komisije kot organa tuk« ljudskega odbora in za potrebe povarjeniStv« sa delo nabaviti še dvoj« pečatov normalne velikosti.
IV, 3 k 1 e ps
Izd« a« odredba, da se »a potrebe Mestnega ljudskega odbora
Glavnega mest« Ljubljane nabavi še dvoje pečatov normalne velikosti
» številkami 42 in 43» tako da znaša stavilo vseh tovrstnih pečatov
pri MLO 43.
b) Rimski obratovalni čas trgovin, trafik in pekarno
tSTHTTt. 3711/19*8Tov, tajnik IfrvV^ič poroča, da je z ozirom na zimski čas potrebne spremeniti tudi obratovalni čas v trgovlnan, ti*afikah in
pekarnah ter prečita osnutek odredbe, ki jo je predlagalo poverjeništvo za trgovino in preskrbo.,
V. s k i e p Ž
Izda ae odredba o zimskem obratovalnem čssu trgovin, trafik in
pekarn, in sicer s

1.) trgovin© naj obratujejo od 8* do 12. ure in od 15«-18*ures
2.) trafike od 6,30 do 11.30 in od 15. do 18. ure9
3-) pekarne od 6»30 do 11.30 in od 15. do 18. ure«
Trafike in pekarne morajo biti ob nedeljah in dela prostih
dnevih odprte in to trafike od 8. do 12. ure, pekarne žtd 8o do
11 .ure v območju vsakega RLO oz.KLO vsaj po en obrat, v centru
dva obrata. Baspored službe odobri poverjeniltvo z& trgovino in
preskrbo„
trgovko, podjetje "Mleko*, prenos prodajaln "Mleka" na
RLO in KLO« - T a j n * S t . 3372/1948,
Tov, tajnik Kovačlč poroča, da «e je t» 1 marcem izvršil prenos prodajaln "Mleka* na rajone oz* kraje in je za ta prenos v
smislu temeljne uredbe o prenosu delov osnovnih sredstev drž. gospodarskih podjetij potrebno Izdati odločbo v sporazumu as Izvršilnimi odbori rajonskih in krajevnih LO ter 10 MuOc
VI«
k I e p;
Izda
odločba, da ss iz osnovnih sredstev trgovskega podjetja
"Mleka* v Ljubljani izločijo pomožna sredstva (inventar) v prodajalnah "Mleka* v Ljubljani in prenesejo na?
1.) trgovsko podjetje "Mlakoce.iiter* v Ljubljani, Wolfova ulica 4,
ki je pod operatlvno-upravnim vodstvom X0 RLO Center, v knjižni
vrednosti 214 «134 .>75;
2.) trgovsko podjetje "Mlekoprodaja" v Ljubljani., Celovška e.27,
ki je pod operatlvno-upravnim vodstven RLO 3e£lgrad*Si9kas v
knjižni vrednosti 103«922.65i
3.) trgovsko podjetje "Mleko* v Ljubljani, Ciglarjeva ulica 12, ki
je pod operatlvno-upravnim vodstvom RLO Moste, v knjižni vrednosti din 54.363*-|
4«) trgovsko podjetje "Miekovlr" v Ljubljani, Ri&ska cr-sta 17» ki j
pod operatlvno-upravnim vodstvom RLO Rakovnik-VIČ, v knjižni
vrednosti din 80.201.15-?
5.) KLO Ježica v knjižni vrednosti din 6.386,75*
6.) KLO Št.Vid v knjižni vrednosti din 26.722.75.
Osnovna sredstva podjetje "Mleko® es znižajo za din 485-733.75,
vpišejo pa »e kot osnovna sredstva podjetij? navedenih pod fcofi.
od l-oa
5)ffazžlritevCelovške ceste - tajn. št, 3599/48.
Tov.. Trtnik poroča* da je 10 MLO prvotno razlastil nepremičnine
ki so tvorile ovire »a razširitev Celovške ceste, na predlog predsedstva vlade pa je bil sklenjen med lastnikoma dr. Stale Albinom
In laškar Janesom sporazum o prodaji odaosno zamenjavi nepremičnin.
Predmetni'sporazum more odobriti X03
Vil* e k l e p s
Odobri se
I.) kupno pogodbo sklenjeno med MLO Ljubljena in dr. Štele Albinom,
gleds prodaje semljiščs vi. št. 1051 k*o. Sp..Šiška v izmeri
512 m2 - hiša z dvoriščem za skupno veoto din 208.950.- in
2t) menjalna pogodb« med MIO potom RLO Bežigrad-SiŠim, m nepremičnino pare.št• 509* vi,št,749 k.o, Zg.Šiška Uilša in vrt)
in Taekar Janezom, ki zamenja za gornjo nepremičnino svojo dosedanjo posest pare,šte 58/1, vi,5-3 k.o. Sp.Šiška* V tem smislu je izdati tudi odločbo o^izločitvi prvonavedene' nepremičnine iz uprave RLO Bežigrad-Šlška.

d) Prenosi osnovnih sredstev.
Podjetje "Testeninein A. Volk - tajn. št»5279/48*
JSa predlog tov. Pelka osvoji Izvršilni odbor
VIII. s k l e p i
Ttda se odločba »a
1.) prenos aeia osnovnih sredstev drž. podjetja "Testenine",
obstoječega iz raznega mehaničnega orodja v knjižni vrednosti
din 16.261.- na Mestno klavnico ter
2.) prenos ene olrkulaike s pripadajočimi deli v vrednosti din
240»- od bivše tovarn® A«Volk, Resijeva cesta 24, na Mestno
klavnico.
Za navedena zneska se znižajo odnosno zvišajo osnovna sredstva
podjetij.
Tvrdka Brcar - tajn^št. 3651/48 In "Pletenine*,- tajn*št.3370/48.
Ha predlog tov. Pleška osvoji lavršilni odbor
IX. a k 1 e p s
Izda se odločba o
1.) prenoau dela osnovnih sredstev - inventar trgovine v vrednosti
din 16.666.- od podjetja, Fr»Brcar na republiško podjetje "Žito"
in dela obratnih sredstev - blago v vrednosti din 48.486.48.
2.) prenosu dela osnovnih sredstev mestnega podjetja "Pletenine* v
Ljubljani - 60 šivalnih strojev v skupni vrednosti din 45*000.na republiško podjetje "Pletiljka* v Bajhenburgu. Za navedeni
znesek se znižajo odnosno zvišajo osnovna in obratna sredstva
označenih podjetij« Prenos oe izvrši brez povračila protivrednosti in brez prenosa odgovarjajočih pasiv.
«) Priključitve k fre o b s t o j e ^ podjetja
Tov. PleŠko poroča, da so ob drugi nacionalizaciji prišla v
sklop M W mod drugimi tudi podjetja, ki radi majhnega obrata ne
morajo samostojno obstojati in jih je priključiti k že obstoječim
večjim podjetjem. To so podjetja "Jugokeinoteh", Svečama Kopač 4
Ko., "Zvon", Janežič - knjigoveznica in Sinkovee-Soss. Vae te
priključitve pa mora odobriti Izvršilni odbor.
X* s k 1 e p Ž
Izda se odločbe o priključitvi naslednjih podjetij J
1.) K podjetju "Ilirija" se priključi podjetje "Jufiokemoteh" z
osnovnimi sredstvi v vrednosti din 80.258.- in obratnimi sredstvi v znesku din 228.975*96 - tajn*, št. 5596/1948.
in pa podjetje Svečarna Kopač & Ko o z osnovnimi sredstvi v
vrednosti din 4,'740.474.50 in obratnimi sredstvi din
2,540.805*91 - tajn. št. 5594/1948.
2.) K podjetju Unitas* se priključi nacionalizirano podjetje
"Zvon"g osnovnimi aredatvi v vrednosti din 2,793«160.- in
oDra^nimi sredstvi v znesku din 847.111*25 - tajn.št.3595/48.
5o) K podjetju "Karton1* ae priključi knjigoveznica nacionalizirane
tvrdke Janežič z odnovnimi sredstvi din 1,509»553»90 in obratnimi sredotvTv znesku din 3,394*744.05. - tajn.št. 3598/48.
4.) K podjetju *Angora* »e priključi nacionalizirano podjetje
Šinkovec - Soss z osnovnimi sredstvi v akupni vrednosti din
lU96o2l5:-"""-"tajn.št. 3597/19481.
Za navedene zneske se zvišajo osnovna in obratna sredstva
matičnih podjetij.

f) Ur S al Iste ki konvikt - razlastitev - tajn.št, 5473/1948«
Tov. Repičeva poroča* da prostori Uršulinskega konvikt®
služijo splogno-prosvetnim namenom ter so v njem nameščene VI«
in VII« gimnazija, Šola za medicinske sestre, strokovna šola,
internat srednje tehnična šole, višja pedagoška šola in drž.založba Slovenije. Ker mora MLO za te prostore plačevati najemnino,
stavba služi pa prosvetnim namenom, je v javnem interesu, da preide v državne roke in predlaga, da se Izda odločba o razlastitvi.

XI« s k l e p ?
Izda se akt o razlastitvi,za potrebe proevete » premoženja
t.j. nepremičnine in pravice na njih s pritiklinami vred v vsem
Inventarjem - last Uršulinskega konvikta v Ljubljani, in sicer s
1„> pare.št« 142/2, okrasni vrt v izmeri 296
parc.št. 165, šolsko poslopje, v Izmeri 1^27 »2,
parcošt. 162, šolsko poslopje, v lameri 224 s2
del paro.št. 70„ stanovanjska hiša v vl.št«l4 k.o« kapucinsko
predmestje,
2-) parc.št«, 142/4, okrasni vrt, v izberi 288
paro.št.164, gospodarsko poslopje, v izmeri 621 »2 v vložku
št. 236 k.o. Kapucinsko predmestje?
Baalaatitev je popolna.
«) -TtegiJskA stroški in,_atopnja dobička v aastlnakih podjetjih,
tajn.št. 3689/48.
gpv. Kodrlč poroča, da so v »vosi a odredbo vlade LRS (Ur.l.
LRS št»7*37/47) ljudski odbori pooblaščeni, da sami, odrejajo odstotke režijaklh stroškov in stopnje dobička za državna gospodarska
podjetja lokalnega pomena.* SJjšto mora 10 izdati v tem pogledu odločbo os mestna gostinska podjetja.
XII. s k l e p ;
Odstotek splošnih režijskih stroškov in stopnje dobička za
državna gostinska podjetja lokalnega pomena in sicer za vsa podjetja,razvrščena po kategorijah v smislu uredbe o spleinih načelih
za kategorizacijo o atro&klh, dobičku, razdelitvi dobička in skladih vodstva urž. gospodarskih podjetij lokalnega pomena, znaša:
v kategoriji B - stopnja dobička 15$, stopnja režije PQ&
v kategoriji C - stopnja dobička 10$, stopinja regije 15#
v kategoriji P - stopnja dbbičk*i
stopnja režije 10$,
h) Kamnolom Poflpeč^- prenos od "Gradlsa* n» MIC - tajn,3708/48.
5ov. Kocjan poroča, de je že pred Časom ministrstvo za gradnje
dalo"v upravo MLO - podjetju za nizke gradnje - kamnolom v PodpeČl
proti odškodnini inventarja In zaloge izdanega materiala v skupnem znesku din 527,220.86« Kor je dejanski prenos že izvršen je
potrebno urediti prerps ž© is pravnega stališča«
Tov. podpredsednikJ?it ar ugovarja prevzemu podjetja proti
plačllTodTkodnine Tker je MLO ve* podjetja, ki so se prenesla v
•ifpravc republike oddal brez vsake protivrednosti in predlaga, da
se izvrši enako tudi predmetni prenos,
XIII. s k l e p *
Odobri se prenos kamnolom v Podpeči ©d republiškega podjetja
"fefcdls* na Sfcstni ljudski odbor - podjetje "Beton* - toda brez
povračila odškodnine za inventar in zalogo izdelanega materiala«

i) nstanovltev podjetja za gradnjo cest - tajn.št. 34-68/48.
Tov, Trtnlk poroča, da ee je Izkazala potreba po ustanovitvi
novega podjetja? katerega skrb bo, da bo gradilo In vzdrževalo
ceste in mostove ter naj bi tako podjetje ustanovil Mestni ljudski odbor na svojem prvem zasedanju«
XIV«. a, k U
p;
Mestnemu ljudskemu odboru se bo predložilo v odobritev usta«?
novitev novega podjetja za gradnjo cest, ki naj bi poslovalo pod
imenom *Cestogradnja*.
j 5 Preimenovanje lekarn - ustanovitev uprave»
Tov o 'Rak&rf1eva poroča, da so vse lekarne v upravi MLO poverjenistva za socialno skrbstvo in ljudsko zdravstvo - katerih
dosedanji nazivi niso ve3 primerni o Za vse lekarne pe bi bilo
potrebno ustanoviti posedbno direkcijo odnosno upravo.
XV, e. k I e p i
Pri poverjeništvu za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo
naj ss osnuje posebna uprava, ki bo vodila vse lekarne v Ljubljani. Na prihodnjem zasedanju MLO pa se bo predlagalo spremembo
nazivov lekarn, in sicerV
1) II. mestna lekarna na Miklošičevi cesti naj bi prejela
ime? "Lekarna za zavarovano«*,
2) IIIo mestna lekarna ma Gospcsvetski cesti« "Lekarn«; Ajdov-«
Ščina%
3) IV. mestna lekarna na Celovški cesti: "Lekarna Šiška*.
Palje poroča tov. Bakarjev«, da se bo poverjeništvo za zdravstvo
in socialn«? skrbstvo ločilo ter da ee ta ločitev že praktične
izvaja? defenitivno pa bo zadeva rešena na prihodnjem zasedanju«
k) Mestna hranilnica - preimenovanje v Komunalno banko.
Po podatkih, ki jih je tov. KagllS prejel na ministrstvu z«
finance »e bodo ustanovile po rajonih Rajonske hranilnice, v Kiti
pa bodo vršili posle hranilnice kreditni odseki potrošniških
zadrug ter zato ni več razlog«,, da bi se Mestna hranilnica ne
preimenovala v Komunalno banko.
Po daljši diskusiji oevoji Izvršilni odbor
XVI» s... k l.e
Mestnemu ljudskemu odboru se bo na prihodnjem zasedanju predložile v odobritev ustanovitev Komunalne banket ki naj bi poslovala pod imenom? "Komunalna banka Glavnega mesta Ljubljane (Mestna hranilnica)9.
Nadalje se odobri na predlog tov. Nagllča, da s« onim trgovcem, katerih trgovski obrati niso 'bili nacionalizirani in jim
premoženje ni bilo zaplenjeno, so pa svoje obrate oddali MLO,
izplačuje pogodbeno določena kupnina po individualni presoji
posameznih primerov, največ do zneska din t 50.000.- letno.
Prav tako se odobri v odločbi predvideni procent, ki. naj
ga vplačujejo posamezna poverjeništva v centralni fond ze stip®ndiatef» tet je namenjen za strokovni dvig kadra.
N&jggjdej.
Tov..Zdečar prosi za pristanek IG* da bi se nagrade v glavne aT3!zpTaSivaIe 1. maja in 29. novembra ter kakšen naj bo kriterij pri dodeljevanju liagrad v podjetjih« da se ne bi ponovile
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iste napake, kot pri saduj1 delitvi,
SVIIo a, k l e i) i
Izvršilni odbor »e strinja 2 delitvijo nagrad ob glavnih
državnih praznikih, v kolikor se ne dele nagrade za posamezna
dela, ki jih je po izvršitvi potrebno nagraditi. Podjetja naj
sestavijo sama sezname nagrajencev, ki naj »e pregledajo po
poverjeništva pod čigar operativno-upravno vodstvo spadajo in
naj »e dosege »porazu®«,
Evidenco o teh-nagradah pa vodi tudi poverjeništvo aa personaln«
posle *
Po izčrpanju dnevnega reda, seja zaključena ob I4«uri.
Smrt faSiamu ~ svobodo naroduI
Tajnik 10 MLO

Pr«d»«&alfc i,O MLO

