IZVRŠILI ODBOR
MESTNEGA LJODSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z

A P I S N I K

11 o redne seje Izvršilnega odbora MLO Glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v torek 23» novembra 1948. od 8.30 do 10*30 ur« v
sejni sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ul.l/I.
N A V Z O Č Is
podpredsednika: Sitar France
Gorjanc Joško
tajnik : KovaČIČ Leo
člani : Drobež Franc
Kocjan arh. Danilo
Maček Leopold
Miklavič Zvone
Nag11č Stane
Nebac Franc
Pleško Srečko
Pelko Gašper
Podbregar Brna
Puhar Dominik
Rakar Iva
Repič Ivanka
Svetina Albert
Trtnik Lojze
Z&ešar Henrik
vabljena s Kodrič Tone
Bajuk Stanka
odsotni : Maležlč Matija
Modic dr. Heli

'

,
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Tov« podpredsednik Sitar otvori in vodi sejo, ker je tov.predsednik vsled bolezni zadržan. Po pregledu sklepov in ugotovitvi,
da so bili vsi izvršeni, ae zapisnik zadnje seje odobri.
Nato se sprejme naslednji
d n e v n i r e d s
1.) Priprava za zasedanje Mestnega ljudskega odbora.
2.) Sprejetje odločbe
Ad.l.) Priprava,, za zasedanje Mestnega ljudskega odbora«
Tov, podpredsednik Sitar obrazloži pomen in namen, ki ga mora
imeti prihodnje zasedanje Mestnega ljudskega odbora, ki bo prLhodnji teden, po končani zvezni skupščini in na katerem bo treba položiti bilanco o celoletnem poslovanju Izvršilnega odbora in pa
ljudske odbornike Informirati o nalogah MLO, da bodo vse to poročali na zborih volilcev, ki so predvideni v mesecu decembru. Ker
razprava o sprejetju dodatnega proračuna še ni aktualna, naj bi bil,
po njegovem mnenjut dnevni red zasedanja MLO naslednji;
1.) Poročilo o delu in nalogah ljudskega odbora.
2.) Ustanovitev novih podjetij.
Ker je dosedanja praksa pokazala, da so bili prav na zborih volilcev^
iznešeni dobri predlogi, ki se pa niso polno upoštevali, je potrebno't

da ae celotno delo in pa naloga za bodočnost prediskutlrajo na
zborih volilcev in naj bi ae na osnovi teh poročil izdelal plan
dela za prihodnje leto« Zato naj bi pod prvo točko dnevnega reda podal splošno poročilo o delu LO tov. tajnik, tov<f Pleško pa,
kot poverjenik najmočnejšega gospodarskega poverjeništva,obširno
poročilo o celotnem delu gospodarske dejavnosti. Po tah dveh glavnih poročilih naj bi bila diskusija, v katero bi posegli poverjeniki po posameznih sektorjih. Tov. Podbregarjeva naj bi obravnavala vprašanje investicij, tov. Drobež vprašanje stanovanjske in
gradbene dejavnosti, tov. Naglič po vprašanju odmera dohodnine in
izterjavah ter splošni davčni politiki, kar vsa s* predvsem razpravlja na zborih volilcev.
'lov. Podbregar j eva pristavlja* da naj poročilo tov« Pleška
vsebuje celotno proizvodno delavnost, t. j. tudi iz delokroga živilskega in komunalnega poverjeništva tako, da bo podana celotna
slika proizvodnje in celotna problematika. Ker je bil 29.november
postavljen kot termin
izvršitev proizvodnih planov, bo potrebno objaviti tudi rezultata,.kako so bili ti plani izvršeni. V diskusiji pa bi se objasnila še druga važna vprašanja, s katerimi
morajo biti seznanjeni ljudski odborniki in na katera bodo morali odgovarjati na zborih •volilcev.
Tovo podpredsednik Sitar narcčs tov. poverjenikom, da se
dodobra seznanijo s problematiko svojega poverjeništva, da bodo
lahko diskutirali r;a zasedanju odnosno dajali pojasnila na stavljena vprašanja s strani ljudskih odbornikov.
I. s. k i e p.:
Osvoji se predlog tov. podpredsednika Sitarja glede dnevnega
reda zasedanja MLO. Obširno poročilo pod prvo točke bo podal tov,
tajnik Kovačič in tov. Pleško, dočim bodo ostali poverjeniki podali problematiko svojega poverjeništva v diskusiji.
Ad 2.) Sprejetje odločb.

a) Trgovsko podjetje "Vlnotrg*, prenehanje« Tajn* 3752/48.
Tov, tajnik Kovsčič poroča* da je podjetje "Vinotrg" s 1.9.
1948 zaradi reorganizacije prenehalo obstojati ter je obratna
sredstva prevzelo izvozno podjetje " Slovenj, ja-VinoM* Odločbo o
prestanku podjetja bi bilo predložiti mestni skupščini v odobritev.
II. s k l e p :
Mestnemu ljudskemu odboru se bo na prihodnjem zasedanju predložila v odobritev odločba o prenehanju trgovskega podjetja "Vinotrg".'Prenos se izvrši z drugim polletjem 1948.
b) Avtotaksi. ustanovitev podjetja, tajn.št« 3870/48.
Tov. Trtnik poroča, da se je pojavila potreba po ustanovitvi
podjetja Avtotaksi, ker se je ugotovilo, da vsa vozila MLO niso
polno izkoriščana In nad njimi ni zadostne kontrole. Pri tem podjetju pa bi se vsa vozila centralizirala in bi podjetje opravljalo vse
vožnja prvenstveno za poverjeništva in mestna podjetja, pa tudi za
privatnike. Ona poverjeništva, ki rabijo avtomobile in kjer so
isti polno izkoriščani, bi jih še nadalje obdržala. Poverjeništvo
za lokalni promet je zbralo 32 avtomobilov, ki bi prišli v sklop
novo ustanovljenega podjetja, od katerih je 10 v uporabnem stanju,
ostala so pa potrebna reparature.
fov. podpredsednik Sitar pripominja, da so reparature avtomobil ov~£aEtevaTe~^
ni se pa o izvršenih popravilih
vodilo kontrole kako so izvršena in kako se ti avtomobili upravljajo, zato je ustanovitev tovrstnega podjetja nujna. Za kampanjska

dela poverjeništev bo podjetje stavilo na razpolago za gotovo dobo
avtomobil in šoferja, po opravljenem delu. pa se bo vodila evidenca
o nadalnji uporabi pri podjetju.
Tov. Rakarjeva pristavi, da bo s tem tudi boljše izkoriščana
delovna Bila, ker doslej šoferji pri posameznih poverjeništvih niso
bili polno zaposleni. V zvezi a tem pripominja, da bi bilo potrebno rešiti vprašanj« avtomobilov reševalne postaje, kateri se bi
moralo dodeliti manjši avtomobil za prevoz bolnikov. Sedanji avtomobil porabi namreč ogromno bencina in bi ga bilo nujno zamenjati
z drugim.
III. s k 1 e p:
Meetnamu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev odločba
o ustanovitvi mestnega podjetja "Avtotakai* s sedežem v Povšetovi
ulici št.12 z osnovnimi sredstvi 500.000.- din in obratnimi sredstvi 400.000.- din. Poverjeništvo za lokalni promet bo v sporazumu a posameznimi poverjeništvi ugotovilo, kateri avtomobili, ki
so sedaj pod upravo poverjeništev odnosno podjetij, se bodo dodelili novo ustanovljenemu podjetju.
c) Gutman Ivan, Tacen 114> zamenjava parcel. Ta.in.št.3786/48.
Tov. Drobež poroča, da Ima Gutman Ivan Iz Tacna gradbeno dovoljenje za gradnjo enodružinske hišice v Št.Vidu. Ker je predmetni
prostor predviden za gradnjo tovarne bi bilo potrebno izvršiti
zamenjavo parcele. Gre za malega Človeka.
Tov. Kocjan pripominja, da se naselja ne smejo širiti anarhično,
ker pri tem nastopajo težkoče pri napeljavi sanitarnih naprav, zato
je potrebno pri zamenjavah paziti, ali so zamenjane parcele predvi*dene v regulačnem načrtu za gradnjo manjših hišic.
IV. s k 1 e p t
Izda se odločba o zamenjavi parcele št. 585/4 k,o. Vižmarje,
last Gutmana Ivana z odgovarjajočim delom parcele Št. 469 ter 475
vi.št.184 k.o. Vižmarje, last' splošnega ljudskega premoženja.
č)nUnltasg zamenjava dela osnovnih sredstev. - Tajn.št.3669/48.
Tov. Pleško poroča, da ima podjetje "Uhitas* na svoji zalogi
4. kom. namiznih avončnih aparatov za galvaniaiiranj«, ki jih ne
potrebuje in katera bi zamenjal z dvema elektromotorjema 2 KS s
podjetjem Elektromehanlčne delavnice v Mariboru. Vrednost zamenjave z obeh strani je 10.000.- din tako, da bi fišina osnovnih sredstev obeh podjetij ostala nelzpremenjena.
v
V. s k l e p :

Izda se odločba o zamenjavi 4. kom. namiznih zvončnih aparatov
za galvanizlranje v vrednosti din 10.000.- last tvrdke "Ubitas*
za 2. elektromotorja 2 KS v vrednosti din 10.000.-, last Elektromehanlčne delavnice v jšariboru.
d) Ahačič Luka, priključitev k stavbnemu mizarstvu - tajn.3668/48.
Ha predlog in po obrazložitvi dejanskega stanja nacionaliziranega podjetja Ahačič Luka (tov^Pleško) ea osvoji
VI. s k l e p ;
Izda se odločba o priključitvi nacionaliziranega podjetja Ahačič
Luka k mestnemu podjetju "Stavbno mizaratvo" z osnovnimi sredstvi
v vrednosti din 1,270.000.- in obratnimi sredstvi v vrednosti din
593*575.49 ter se za ta zneaka povišajo ^osnovna in obratna sredstva mestnega podjetja "Stavbno mizarstvo0«,

