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IZVRŠILNI ODBOR
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z A

P I S N I K

14. redne seje Izvršilnega odbora MLO Glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v petek 31« decembra 1948 od 9. do 11.45 ure dopoldne
v sejni aobl predsedstva MLO, Lingarjeva ul.l/I.
*

N A V Z O Č

X:
predsednik:
podpredsednik:
tajniki
člani:

Maležič Matija
Sitar France
Kovačič Leo
Drobež Franc.
Kocjan ar Ji. Danilo
Kodrlč Tona .
Maček Leopold
Miklavič Zvon«
Naglič Stane
Nebec Franc
Pleško Srečko
Podbregar Erna
Puhar Dominik
Rakar Iva
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
vabljena: Bajuk Stanka ca Kontrolno komisijo MLO
odsotni s Gorjanc Joško
Jelene Aleš
Pelko Gašper
Repič Ivanka
Svetina Albert

Tov, predsednik MgležlČ otvori 14. redno sejo
Izvršilnega odbora ter predlaga naslednji
d
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1. ) Razprava o kvartalrjem planu dela MLO.
2.) Spreje:ii odločb.
Ad 1,) Razprava o kvartalnem planu dela MLO.
Tov, tajnik Kovačič poroča, da se je kvartalni plan
dela izdelal na osnovi kvartalnih planov poverjeništev, iz
katerih, so ae povzeli načelno-važni problemi in naloge, ki jih
bo treba izvršiti v prvem kvartalu. Pri sestavi plana sta se
upoštevali dve nalogi in to organizacijska naloga 10 in naloga,
ki jo ina 10 kot oblastveni organ na ven, Tako spada pod organizacijske naloge organizacija celotnega MLO, sistemizacija
nest, vprašanje kaurcv, dvig kadrcv, evidenca na kadrom in ostale naloge, ki so osredotočene okoli teh problemov. Prav tako
pa nora biti razvidna iz plana borba proti kapitalističnim elementom na vprašanja stanovanj, preskrba, odkupov, davkov, zadrug
in vprašanje dviga življenskega standarda, ki zajan« skoraj vsa
poverjeništva. V zvezi z dvigom življenskega 3tanrdarda bo treba

obravnavati vprašanje kapitalne izgradnje in proizvodnje
lokalne industrije o
ro podrobnem pregledu in obravnavanju plana po posameznih
poverj«ništvih, se osvoji naslednji plan dela za prvi kvartal 1949.
I. s k 1 e p :
I. Isvršilni odbor.
Ae
a) Zasedanja ljudskega odbora*
Razpravljanje o proračunu za leto 1949 in poročilo o izvršitvi plana sa leto 1948.
Ustanovitev Komunalnega aervisa in Podjetja za eksploatacijo
gozdov - rok do 51-1-1949.
Reorganizacija aparata Mestnega ljudskega odbora in rajonskih ljudskih odborov tar razpravljanje o statutu MLO na
zasedanju do 51.5.1949«.
b) Seje Izvršilnega odbora MLO.
Razpravljalo se bo poleg nalog iz kvartalnega plana vprašanje proračuna ln investicij za leto 1949, analiza o izvršitvi
kvartalnega plana za 4. tromesečje 1943, analiza zborov volivcev, ki so bili v decembru 1948.
Izvedba nove upravne razdelitve mesta Ljubljana do 15.2.1949.
Izvedba prepisa novih volivnih imenikov po novi upravno-teritorialni razdelitvi. '
Obravnavah!« vprašanja preimenovanja ljubljanskih ulici do
28.2*1949 Skupna seja Izvršilnega odbora-z Izvršilnim odborom enega
rajonskih LO, na kateri bo RLO podal sroje poročilo o delu
odbora. Predhodno pa se bo izvršil komisijski pregled tega
rajona. Rok 20.2.1949.
Ukrepi v pogledu mobilisacije delovne sile.
Po prvem sasedanju MLO v letu 1949 isvedba zborov volivcev
dv, 51.5.1949.
B.
Reorganizacija Mestnega ljudskega odbora, prenos nadaljnjih
kompetenc na rajonske ljudske odbor« ter izvedba sisteaatizaoije
mest do 51.5.1949»
Izvedba nacionalizacije nepremičnin tujih državljanov do 1*5.1949.
II. Delo poverjeništev.
1.) Poverjeništvo za personalne posle«
Pregled vodilnega kadra, pravilna zaposlitev in premestitve
(prevedbe in napredovanja) - Rok 28.2.1949.
Slsteiaatisaoija delovnih mest in polosajni dodatkl8 - 51*5.1949
Tečaji: upramo-politični tečaj,
pripravljalni tečaj za upravno-politični tečaj,
seminarji za upravni aparat, prva skupina 150 ljudi izvedba do 51.5.1949.
Organizacija seminarjev na rajonih in po podjetjih.
2.) Planska komialjau
Izdelava plana znižanja polne lastne cen« do 51.1.1949»
Izdelava osnovnega plana proizvodnje za obrti, kmetijstvo
in gozdarstvo privatnega sektorja - Rok do 31.1'1949»

Izdelav« osnovnega plana Investicij (gradbeni in dinamični
plan) ~ Rok do 31.1*1949.
Koordinacija planov MLO s plani QF za leto 194-9 v pogledu
prostovoljne delovne sile - Rok 31-1.1949«
3.) Poverjeništvo &a industrijo in obrt.
Izdelava normativov planskih artiklov do 31.3*1949«
Izdelava bilanc *a loto 1948»
Izdelava plana artiklov široke potrošnje, ki so posebno iskani.
Rok 31-1.1949.
Podjetje "Volnenka" - pričetek obratovanja v prvi fazi 31.1*49»
v drugi fazi do 28.2*1949.
Podjetje "Angora* - pričetek obratovanja v polnem obsegu do
31-1.1949.
4 ) Pover jeništvo za živilsko proizvodnjo^
Razširitev mreže pekarn in mesnic ho. stanje čred prevzemom Rok do 28.2.1949.
Izvedba kumulativnega proizvodnega plana
do 31.3.1949.
Izdelava plana artiklov široke potrošnje, ki so -osebno iskani.
Rok 31.1.1942«
' ""
5.) Poverjeništvo.za .trgovino in preskrbo.
Prenos poslovalnic "Kuriva" na RLO za široko rotrošnjo, docici
ostane pri ZLO nabava ter oskrba ustanov in podjetij. -15.1.1949^
Izdelava plana trgovske mrežo za mestna podjetja do 15.1«1949,,
za ostale sektorje do 30.1*1949.
Razširitev trgovske mreže: 5 novih poslovalnic "Prehrane" do
31.1.1949»
5 novih poslovalnic "Prehrane" do
28.2.1949,
3 'novih poslovalnic "Prehrane11 do
31.3.1949,
1 novo poslovalnico "Usnje-čevlji"
do 1.3«1949,
17 novih poslovalnie v,Manufaktura~
galanterija" do 31*3*1949«
Korektura in uvedba novih norm v trgovini do 28-2„1949.
-Osnovanje večje ekonomije za mestno menzo in svinjegojstev
pri obratih družbene prehrane do 31.3«1949*
Znižanje arže od 10 na 8$ pri podjetju "Šadje-zelenjava"
do 20;. 1,1949«
Podjetje "Mleko" - vzpostavitev sirarne, bazenov za ialeko„
predelevalnice za Jconaen^irano mI«ko, jugurt ter suho mleko.
Rok do 31»3*1949*
Podjetje "Lileko" - sklenitev novih pogodb za dobavo mleka *
zadrugami na vseh okrajih do 31.1.1949.
Rešitev vprašanja definitivnih nazivov in napisnih desk nad
trgovinami dc 28.2*1949.
6«) Poverjeništvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
Izvršitev likvidacije strojnih kmetijskih zadrug z vključitvijo
v KZ ter formiranje strojnih odsekov pri KZ do 31.1.1949*
Ustanovitev dveh zadružnih ekonomij pri KZ do 28»2.1949»
Sestava plana posestva "Cankarjevo" in "Jesenkovo" do 31*1.1949.
Ugotovitev agrarnega sklada za RLO in razdelitev agrarnega
sklada do 23«2..1949.
Revizija agrarne rsformc do 15=2*1949.
Povečanje obdelovalne površine na "Jesenkovsm" ca 30 ha«.

7«) Poverjeništvo za koguaclno gospodarjenje,
Izgotcvitev načrtov za gradbena dela za leto 1549 (parki,
kopališča, prebodi, javna razsvetljava, živalski vrt in dru~
ga etapa zbiralnega kanala) do 31.1.1349.
Revizija nora in vpeljava novih norm v podjetjih do 31»1.1949«
Ustanovitev komisije za pregled nazivov za mestna in rajonska
podjetja - izvršitev do 28.2.1949.
8*) Poverjeništvo za turizem in gostinstvo.
Gostinska šola, izvedba do 31.3.1949.
Izdelava vodiča po Ljubljani » sodelovanjem poverjeništva
za kulturo in umetnost - Rok do 31«5.1949.
9.) Poveljoništvp za stanovanjske zadeve.
Dograditev 79 stanovanj za lo,6oo»or?e.*-dln - rok 31,3.1949«
Komisijski pregled vseh privatnih stanovanjskih zgradb za
nadzidave in sklenitev pogodb s privatniki - rok 31.3*1949.
Koluvdacija objektov iz 1 ta 1947/48
Ustanovitev remontnega podjetja in izpopolnitev že obstoječih remontnih podjetij pri vseh rajonskih uprava zgradb z
novim kadrom.
Izdelava plana distribucije stanovanj, ki bodo pridobljena«
a) z administrativnimi merami reko rajonov 83 stanovanj
b) z akcijo, proti kapitalističnim elementom 50 stanovanj
c) z novogradnjami in nadzidavami . . . . . . 79 stanovanj
V zvezi s tem organizacija tečaja za 30 ljudi - delavcev,
s katerimi se bodo izpopolnili rajonski in mestni aparat
za dietribucijo stanovanj, Rok do 31»3-1949«
10.) Pover jeništvo za gradnje.
Izdelava prvih glavnih projektov za investicije do 31*1.1949.
Izdelava ostalih glavnih projektov do 31*3*1949.
Preko zime pregled vseh lokalnih virov za mehanizacijo
gradbenih podjetij.
Uvedba tečaja za delovodje in zidarje - zaključek do 31.3-.I94 9.
V gradbenih podjetjih v zvezi a pripravami za novo gradbeno
3ezono dokončati vse priprave ao 31.3.1949.
Organiziranje gradbenih podjetij pri vseh rajonskih LO Rok 31.3.1949.
11.) Poverjeništvo za lokalni promet.
Ustanovitev podjetja s konjsko vprego v RLO II - do 31°3»1949«
Za ostale rajone proučiti možnosti za ustanovitev takih podjetij ter vključitev obstoječih prevoznikov v plan prevoza
Rok 31.3.1949»
.
Izdelava plana ekeploataclje prometa do 15.1«1949 in razbitje
plana na posamezna javna in gospodarska podjetja do 31.1.1949
ter Izdelava delovnih in operativnih planov za mehanične
delavnice do 28.2»1949.
Izdelava plana potreb prevozov do 28.2.1949.
Uvedba norm v vseh delavnicah do 31.. 1.1949.
Izdelava projektov za odstranitev vseh prometnih ovir do 31-3.49«
(otvoicitev frančiškanske pasaže in prehoda Wolfova-Šelenburgova
ulica.)
,'„"' ••'

12«) Poverjeništvo za delo ,
Pregled 38 podjetij po inšpekciji dela:
15 podjetij do 31.1-1949,
5 podjetij do 28.2 1949,
. 13 podjetij do 31.3.1949.
Pregled in kontrola 20 podjetij po vprašanju nor«, udarnistva, plač in kvalifikacij,(pravilna razvrstitev v skupine)
do 31.3.1949.
Uvedba strnjenega tromesečnega pouka v vseh šolah za učence
v gospodarstvu.
13.) Poverjeništvo za finance.
Aaaliza izvršitve rednega in dodatnega proračuna za leto 1948
do 15.2,1949.
Sestava predloga proračuna MLO In priprava osnutka finančne
odločbe do 15-2.1949.
Kontrola in instruktaža pri finančnih odsekih RLO in KLO do
20,2.1949.
Analiza finančnih planov za leto 1948 z razčlembo vseh ugotovljenih nedostatkov do 31.1.1949 in izvršitev obračuna o
izvedbi finančnega plana za leto 1948 do 31.3.1949«
Sestava finančnih planov državnih gospodarskih podjetij
lokalnega značaja aa leto 1949 do 31.1.1949.
za prvo tromesečje 1949 do 31.1.1949
sa drugo tromesečje 1949 do 31-3-1949.
Sestava plana investicij o proračunu in kreditnem planu;.
xa leto 1949 in I. tromesečje do 31.1.1949
sa II. tromesečje 1949 do 31.3.1949.
Analiza kreditnega plana za leto 1948 ter ugotovitev stvarne
potrebe v pesajetjih po kreditih do 31,1,1949.
Sestava letnega kreditnega plana za 1949 do 28,2.1949.
Izdelava priprav za planiranje dohodnine in obrtništva in
ostalih davčnih zavezancev po V.obliki do 28.2.1949.
Priprave plana blagovnega prometa na drobno in kupno noč
prebivalstva do 15.2.1949«,
Zaključitev individualnih računov davka za promet proizvodov
in republiške razlik« za leto 1948 po odsekih za finance
do 31.1.1949.
Planiranje dobička in amortizacije za leto 1949 do 31*1*1949.
Izvedba 14 rednih revizij državnih gospodarskih podjetij
.lokalnega značaja in 4 uradov (pove*jeništva za finance RLO)
Rok do 15.2.1949.
Pregled odmere dohodnine obrtnikom in ostalim zavezancem
V. skupin« do 15.3.1949.
.Uvedba poejeiotenega knjigovodstva in vzposobiti vsa podjetja
za tronasečne globalne obračune proizvodnje (tečaj za knjigovodstvo in kvartalne obračune) Rok do31.3.1949.
14. ) Po ver j aništvo za. 1 j udsko z dravstvo «
Izdelava pravilnika o higienski ureditvi gostinskih obratov.
Rok 28.2.1949»
Pritegnitev vseh zobozdravstvenih delavcev v državni sektor.
Rok 31.3.1949.
Ustanovitev nove javne zobozdravstven« ambulante na JeŽici
do 31.1.1949 in za univerzitetno mladino do 28.2,1949.
15-) Poverjeništvo aa Šolstvo,
Sistematičen pregled dela v razredih in domovih ter analiza
učnih usp«hov in idejno-politifine vsebine pouka In vzgoj« na

konferencah z vzgojitelji, direktorji in upravniki domov
do 28 o2.1949.
Uvedba študija v strokovnih komisijah za pomoč učnemu ln
vsgojnemu kadru pri strokovnem ln političnem študiju. Bok 31,3.49.
Uvedba predavanj v strokovno izobraževalnih tečajih sa nekvalificiran kader in pomožne vzgojitelje do 15.2,1949.
16,) Poverjeništvo za kulturo jn umetnost.
Izdelava načrta za mestni muzej do 15.2-1949»
Dokončati zbirko vsega materiala sa mestni muzej do letalLOO rok 31.3.1949«
Začeti, z izdajanjem zgodovinskega časopisa do "51-3.1949«.
Osnovanje rajonske glasbene šole (Šiška, Polje,. Št„Vid,Moste,
Vič) do 23.2.1949.
Osnovanje centralne tamburaške šole do 31.3.1949.
Ad 2.) Sprejem odločb.
\
a) Selan Karel - razlastitev - tajn*8t. 3640/1948.
Tov, tajnik Kovačič poroča, da je potrebno za zgraditev
Doma kulture na Brdu razlastiti del nepremičnin v skupni Izmeri
539 m2 last Selan Franca, mizarja, Brdnikova ulica"Št.34.
II. s k l e p ;
Izda se odločba o razlastitvi dela nepremičnine in pravie
na njej pare,št, 1777 - njiva v izmeri 5*9 m2 vi.št.417 k.o.Zg,
Šiška, last Selan Karla, za potrebe RLO Rakovnik-Vič. Razlastitev
je popolna.
t ) Berfiaan Oton, razlastitev nepremičnin, tajn.št. 4190/48»
Tov, tajnik Kovačič poroča,, da je potrebno za potrebe novoustanovljenega državnega gospodarskega podjetja "Mestna kafilerija"
v Zg. Kašlju razlastiti razne nepremičnine in zemljišče Bergmana
Otona.III. a i k 1 e p;
Izda se odločba o razlastititvl nepremičnin:
1) pare.št. 226/2 - travnik v izmeri 6980 m2,
2) pare.št. 226/3 - travnik v izmeri 167 m2,
3) pare.št„ 456 - tovarniško poslopje v izmeri 126 m2 ter
4) pare.št. 457 - garaža in lope v iameri 90 m2.
Razlastitev je popolna.
c) Vknjižba lastninske pravice na nepremičninah prosvetnih
ustanovi ~ tajn.št. 4221/48*
Tov g tajnik Kovačič poroča, da je po navodilih ministrstva
prosvete potrebno, da prevsame poverjeništvo sa šolstvo v svojo
upravo vsa Šolska poslopja in da se izvrši prepis upravnega organa
tudi v zemljiški knjigi pri sodišču, ITa osnovi tega se osvoji
XV. 3 k 1 e p
MLO Ljubljana, poverjeništvo za šolstvo je upravni organ
sledečih nepremičnin vpisanih v vložkih:
vl.št, 63 in 142 k*o. Gradišče, vi.št. 54, 56 in 188 k.o.
Poljansko predmestje, vi. št. 333 k.o. Ljubljana-mesto, vi.št«
176, 426 in 842 k.o. sv.Petra predmestja I.del, vi.št.181 in
191 k.o. Kapucinsko predmestje, vi.Št. 488 k.o. Karlovfiko predmestje, vi.št. 2327 k.o. Trnovsko predmestje, vi.št. 483 k.o.
Moste, vl.št. 36 k.o. Udmat, vi,št. 107 in 598 k.o. Sp.Šiška,
vi« št. 758 k,o. Zg.Giika, vi.št. 279 k.o. Rudnik, vi.št.690,694

•trn f v
in 1295 k.o.ViČ, vi.št. 4-04- k.o. Št.Vid, vi.št. 218 k*o.Bizovik,
vi.št. 383 k.o. Jožica, vi.št. 77 k.o. Slape«
Č) Vknjižba lastninske -nravica na Ministrstvo za promet
nm
- tajn.1 št v 407V1D4Š/
Tov ^ tajnik. Kovačič poroča, da Ministrstvo sa premet FLRJ
stavija predlog, da se imenuje za upravnega organa nepremičnine,
ki se uporablja za sivilno letališč« Glavna uprava oivilnega
zračnega prometa v Beogradu pri tem ministrstvu* ter da »e .izvrši
vknjižba lastninske pravice na splošno ljudsko premoŽenje iiv
zaznamba tega upravnega organa v zemljiški knjigi.
V. s k l e p ;
Izda se odločba, s katero se določi za upravnega organa nepremičnine parc.št. 221/13 - njiva vpisane v vložku 171 k«o.
Moste last ESnot3.j£.d£jc?ga odbora - Ministrstvo za promet
FLRJ, slavna uprava civilnega zračnega prometa v Beogradu«
d) Hleko* - odavojitcv lokomobilea - tajn,št.4067/48
Tov, tajnik Kovačič poroča, da predlaga poverjeništvo za
trgovino in preskrbo / d a se izda odločba o prenosu lokomobile
od podjetja "Mleko" na podjetje "Iskra*, ki jo že dalj časa uporablja in da se izda a tem odobritev za znižanje osnovnih sredstev podjetja "Mleko" za 176.000,- din.
Po ugotovitvi, da Je lokomoblla potrebna mestnim* podjetjem
(Vinocet), ki bi jo potrebovala za svoje obratovanje, se osvoji
VI. s k l e p ;
Zavrne se predlog poverjeništva za trgovino in preskrbo na
prenos lokomobile iz mestnega podjetja "Mleko" na republiško
podjetje "Iskra", Od "Iskre" se zahteva vrnitev lokomobile.
Tov, predsednik .MaležlČ povdari ob zaključku zadnje seje
v let ošnj eza le tu, da je celotni 10 kljub večjim in manjšim napakam, ki so 30 storile tekom Ista, lahko ponosen na velike
uspehe, ki so ss dosegli v letu 1948. Iz referatov, ki so bili
podani v Ivesni skupščini, predvsem iz referata tov. maršala
Tita in tov. Kidriča je razvidno, kakšne ogromne, že vnaprej
predvidene ovire je bilo treba premestiti pri izvrševanju plaha
in kako so nastopile Še nepredvidene ovirs, ki 30 jih delale
predvsem države ljudske demokracije in do je bil kljub temu plan
izpolnjen. Četudi se slišijo glasovi, da so številke potvorjeno,
vemo, da to ni res, temveč je treba ogromen uspeh pri izvrševanju našega plana pripisati našim delovnim ljudem, ki so spričo
teh objektivnih ovir potrojili in podesetorili svoje sila.
Drugo leto bo izvajanje plana v marsikaterem pogledu težje,
pa tudi lasje. Planska dela bodo sla bolj v globino in 3e bodo
koncentrirala predvsem na težko industrijo, rudarstvo, vojno •
industrijo, promet in kmetijstvo ter bo tudi v okviru lokalnega
. gospodarstva potrebno podpirati ona dela, ki so v zvezi s osnovnimi sektorji. Vsi naši ukrepi po vseh vprašanjih preskrba,
stanovanj, industrije, gostinstva itd. raorajo biti prvenstveno
usmerjeni v to, da krepimo nakazane osnovne sektorje v prihodnjem le tu. Prav s krepitvijo težke industrije bomo dosegli, da
bomo v stanju čimprej izdelovati doaa stroja, ki bi nam jih
sicer po pogodbi moral4 pošiljati naše sosedne države, ki pa
se teh pogodb ne drže In kar nas bo prisililo, da se bomo čim-

preja osamosvojili. Zato v prihodnjem letu ne sme hiti lggčvorov
zaradi pomanjkanja materiala zay&W&Bticije radi nezadostnih
s
kadrov itd.,
»kupnimi napori pristopiti k
izvajanja
^feo^a?^ lastnega dela pa ho potrebno
posvetiti izredno pažnjo kmetijskim ekonomijam,. Zvezno in republiško industrijo pa bo morala naša lokalna industrija podpreti
na ta način, da bo prevzela produkcijo marsikaterih artiklov za
široko potrošnje, ki jih je dosloj izvrševala zvezna in republiška industrija.
Izkušnje dosežene v letošnjem letu bodo koristile sa boljše
delo v prihodnjsc letu.
Na predlog tov. predsednika pošlje Izvršilni odbor predsedniku
vlad« 2.ES tov. ISihi Marinku čestitka k Hovem letu.
Seja ae zaključi ob 11.4-5 uri.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!

