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29* redne seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v ponedeljek 25«, januarja 1950 od 16« do 20o30 ure T
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RepiS Ivanka
Skitek Eriain
Trtnik Loja«
2dešar Henrik
vabljeni? Bajuk Stanka »a Kontrolno komisijo
Perauš Jož® sa Javno tožilstvo mesta Ljubljane
odsotni; Kutin Franc
Matoh Ivan
Pleško Srečko
Puhar Dominik
Tov« predsednik Haležlč otvori sejo in predlaga naslednji
d n e v n i
reds
1*) Investicije aa leto 1950»
2oJ Plan dela za prvo četrtletje 1950»
3,5 Sprejem odločb«,
Soglasno sprejeto!
Ad 1«) Investicije ga leto 1950.
Tov« Podbregar Brna poroda o planu investicij za leto 1950o
Kvota odobrena ©d višjih planskih organov znaša din 175 ^ 0 0 <=000.plus 2 mil j ona, ki sta bila dodeljena naknadno za opremo, ker je
postavka za to Izpadla i» proračuna in je bila prsnešena v investicijski plan. Prvotni predlog sa plan investicij v letu 1950 je
bil sestavljen za kvoto din552 »iljenovo Sa ta predlog je republiška planska komisija dodelila kvoto 165 »iljonov din, na kar smo
stavili protlpredlog za 205 miljenov*
kvota pa se je nato znižala na 190 ailjonov in nato dokončno »a 175 »100 <,000,- din o Fevdariti je treba* d« so se korekture investicijskih planov vršil*

predvsem zaradi gospodarske blokad« držav Inrformblro ja, kar smo
obfiutlli tekom leta 1949. ko je bilo treba preorientirati Izvoz

in uvoz, ki je do 50jt gravitiral ne države Informbiroja * Izvršene korekture so prizadele predvsem objekte družbenega standarda.
doSim ao v prioriteti ostali objekti težke industrije, kot osnovni objekti petletnega plana« Vse te korekture pa, kot je to povdaril že tov« Kidrič, niso trajne. Spričo tega pa je popolnima
razumljivo, zakaj ao višji organi določili minimalne kvote za
ljudske odbore In predstavljajo v letošnjem letu investicije ljudskih odborov zelo nizko postavko iz Česar sledi, da bomo vršili
le najnujnejše gradnje *
kvota predviden s a Ijadske odbore v XBS zuatža 503 mil jenov, od te odpsde %*e. I£iibljr»»o 5 4 « > na ljubki vdber Ljubljanske
ebincti 27$,. na Bferltar
lr. ca Goriške ©bla&i v J ^
olavna karakteristika investicijt*kih planov ljudskih odborov
j« ta, da je dane prioritetno mesto objektom družbenega standarda.
V kapitalni izgradnji je prioriteta postavljena na kmetijstvo, v
ostalem pa se bodo vršila dela v plinarni, klavnici in deloma na
podroSju industrije oziroma obrti®
Osnovna karakteristika investieijskš?plana ss Isto 2950 bo v
naSelu, kot vse doslej, ista, tG je da znaša razmerje med kapitalna izgradnjo in družbenim standardom 20s80 ali 34»500»000.- din
proti 142«6OQaOG0.- din* Od zneska za kapitalno izgradnjo odpade
aa kmetijstvo 40$, dočim odpade od zneska, predvidenega ?b družbeni standard 43$ na gradnjo stanovanj« 32$ na komunalno dejavnost in
11«5# na zdravstveno dejavnost o
V razdelilniku sestavljenem po republiški planski komisiji
nI bila odobrena kvota za lokalno
j« vslsd tega
iel kvote, predvidene za državne mojstre, v znesku din 850oC00>planiralo za podjetje "Bnltas*. ki bo na ta način lahko pričelo s
polni® obratovanjem« Za investicije državnih mojstrov je bila planirana vsota 4 miljone» Po todne^šem pregledu se je ugotovilo, da
s© posamezni mojstri planirali investicije v razmeroma širokem
obsegu, kar je že mejilo na prehod iz obrtniške v industrijsko proizvodnjo in so se posamezne postavke
seji gospodarskega sveta
korigirale.
vse državne mojstre je v investicijskem plsnu predvidena postavka din 2,400*000*- , ki c1e porazdeljena
drž. mojster Pavšič
din COO.OOO,drž« mojster Pišman
coo.ooo.drž® mojster Cirman
* 300.000,držomojster Grom
* 500.000.držo mojster MihelSič
* 200.000.V glavnem bodo porabili te investicije za adaptacije svojih podjetij in za nabavo" strojev.
Hadaljanja postavka v kapitalni, izgradnji je predvidena za
mthanizacijo gradenj, kar bo pripomcglo k znižanju polne lastne
cene, dvigu storilnosti od 4 na 1 2 & apiastitvi delovne sile ter
bo obenem dana možnost za izdelave ia. a«3dbo novih artiklov«
Za remotna podjetja Bajonskih ljudskih odborov je predvidena
postavka din 1,200.000.-« Poverjeništvo zrn stanovanjske zadeve pa
.namerava to postavko izčrpati predvsem za oprem« teh remontov, za
kar pa ni potrebno, da se celotna opresa predvidi v Svrstea planu
in bi bilo morda umestno to postavke previrmirati na druge bolj
pereSe primere * Za garažo "Jfeproma* je predviden snesek din 4 ailjone in enak znesek za vzdrževanje cest«, Prihranek pri Vnetijstvu

v Tišini din 990,000»-* bi s« tu&l investiral v garaže »Meproma" in
bi se tako ta postavka povišala 4,890<>000.-.
Kmetijstvo* Za to panogo je bila prvotno planirana kvota din
15»800c,000.-» ki pa se je pozneje znižala na 14,460.000»-. Za posestvo »Jesenkovo" je predviden znesek 5»740.000o-, od katerega odpade din l,500o000.- »a dovršitev pričetih gradenj« Od novogradenj
pa bi se postavilo napajališče, listnico, silos za 150 m3, remlzo
ga vozove in kozolec, dalje naprave za namakanje, tople grede in ureditev cestišča. Znesek din 2,090.000.- pa je predviden za družbeni
standard t,j. za ureditev treh stanovanjskih hiš, ki hi vsaka imela
po dvoje stanovanj, kar je nujno potrebno, ker prav vsled pomanjkanja stanovanj ni mogoče dobiti potrebno delovno silo«
Za posestvo "Verd" 4« planirana kvota din 920«000.-. Največje
postavko predstavlja izgradnja betonskega gnojišča, manjše postavke
pn za n&pajališSe, silos, napeljavo vodovoda i svinjake in planiranje terena pri svinjakih®
Za posestvo Mengeš, Križ in Jable je predviden znesek din
2*030.000.-» kjer je glavna postavka za Izgradnjo vrtnega vodovoda
v !iengšu in v Jablah*
Za Pšato je planiran znesek din 4 «950.000.- in to predvsem
dovršitev nedograjenih objektov, ki so nujno potrebni za redno obratovanje. Predvidena je izgradnja konjskega hleva za 24 glav živine,
re&i^a za vozove, skladišče, dva kozolca, betonsko gnojišče, upravno
polopje in ureditev dvorišč* Kar se je črtala is predloga izgradnja
l&frcega govejega hleva, se je ta znesek razdelil med RLO XV, ki bo
zgradil dva svinjaka in kokošnjak v skupnem znesku din 700.000»- in
p» na RLO V za izgradnjo vodnjaka z električno črpalko v znesku din
120.000.Poleg tega je predvidenih še 12 miljonov za melioracijo
Hate in 1 miljen za melioracijska dela na Jeseiakovea iz republiške*
ga plana.
Pri kvoti din 142*600.000*- planiranih za družbeni standard*
zavzemajo prioriteto stanovanja«, Kot prva postavka v planu je dograditev vseh tistih stanovanjskih družinskih in samskih objektov, ki
v letošnjem letu niso bila dokončana (Ambrožev trg, Šiška, Vrhovčev
blok, Direkcija mestnih podjetij)»nadzidave s skupnim zneskom din
21,400.000»-, s čemur se bo pridobilo 222 družinskih in 186 ssuaskih
stanovanj., Za novogradnje je planirana kvota 38,600.000.-, od tega
je pa odšteti 4 mil j one za gradnjo doma CX LUSe Za izgradnjo samskega bloka ECŽ je planirane 7 miljOnov* za 4 lokale v stanovanjskem
bloku Šiška 5 miljone« za blok v Kolodvorski ulici 8 miljonov, s
5ec;ur se bo pridobilo 110 novih prostorom dalje dom gradbenih delavcev "Megrada" 5 miljonov, nadzidave 6 sailjonav, din 600«000.- pa
je predvidenih za izgradnjo novega hotela. V tej vsoti je zapopadena le kvalificirana delovna sila. Material za gradnjo je zasiguran
preko Gospodarskega sveta FU&J* ki je za leto 1950 odobril gradnjo
5 hotelov v Jugoslaviji9 od katerih odpade eden na Ljubljano»
Z ozirom na akcijo o privatni gradnji stanovanjskih hišic, je
prejele poverjeništvo za stanovanjske zadeve preko 700 prijav. Ser
irnjo privatniki finančna aredstva in delno tudi material, bi se s
odobritvijo investicij v znesku 5 miljonov din gradnja po privatnikih realizirala, sicer ne v polnem obsegu, toda vsaj delnoo
Za komunalno dejavnost je v planu predvidena kvota din 45$400.000
kanalizacija 24 miljonov, vodovod 20g900.000.- din in javna razsvetljava din 500.000.-o Za štiri etape na dela III. cevovoda je planiranih le 145 ton litoželeznih cevi 0 400, 100 in 8C mm, sa gradnjo
XV\ cevovoda pa 618 ton cevi premera 700 in 600 smu Celotna kvota

lito&elesnih cevi za Slovenijo znaš« 300 ton In je bila
cesto
Ljubljano po ministrstvu za komunalne zadeve določena premajhna
kvota. Vendar se bo po zatrdilu zastopnika zvezne planske komisije
skušalo za Ljubljano z ozirom na težak položaj, v katerem se nahaja, dobiti še nadaljnji kontingent«
Kulturna dejavnost je zapopadena v planu z 1,500.000.- za
glasbeno šoJ«
Prosveta ima v planu 5 »iljonov za adaptacijo oz„ novogradnjo DH>-ovc
Zdravstvena dejavnost se izraža v proračunu v kvoti 15»?Q0.000
kjer so predvidene adaptacije ln novogradnje dečjlh jasli ter dograditev Dečjega doma«
3r* dovrši te v upravnih zgradb HLO-ov je v plana snesek din
15 miljiJAOv ln to ii& RIjO 113 3» FtLO XV.
M » J a postavka din 2 miljona pa je predvidena
nabavo
opreme MLO .in RL0~oVo
Po tem predlogu bi odpadlo na RI<0-e 25# vseh investicij ali
din A3«82G,000.-,pri katerih so posamezni rajoni udeleženi naslednje
RLC I
2e000»000.
FI£ II
5,000.000.SLO H I
19,000»000. RLO IV
11,000.000.RLO V
500.000.-.
?oy., Itefo«-j-ivm saiatra* da v inv3.it•'.sijokom planu vse postavko n.iso na jvmjnej
in p r r a d l a d a ae vnose v plr.a investicij izgradnja odiosno potreben TO©3ak sa pridobitev primarne zgradbe za
aa.il s«fcatmrfculozne.Psrav tako j« treba ražiti vprašanje Šiljevice
odiio&ne dodeliti Ljubljani primarno zgradbe v kakem drsnem obaorakea kraju.
Ta predlog podpre tudi tov - Repičeva ln pripomni, da j« zgradba v Siljevici dogotovijena do""Strehe cerEl jo bilo potihne nujno
izgotoviti in jo zato postaviti v Čvrsti piano
Pereče je vprašanje dijažkih kuhanj, ki se bodo morale vzpostaviti v letošnjem letu že p® določilih tozadevne uredbe«. Ker obstoječi prostori , ki so sedaj uporabljajo niso zadostni ln tudi ne
odgovarjajo potrebam, bo treba to vprašanje rešiti s prizidki pri
šolskih stavbah j, za kar pa bi bilo treba zasigurati material v
čvrstem planu«
Glede postavke 5 ^dljcagv din namenjene sa gradnjo privatnih stanovanjskih hiSie pripomni tov, podpredsednik 51tyr. da imajo privatniki delno sjnsiguran material in finančna sredstva, * dodelitvijo se nekaterega kritičnega materiala in krediti od 40 do
50 miljonov din pa rut bo na ta način zgradilo 150 do 200 stanovanj,
kar Vtove«*feRk«x> ples pri v«.liki stanovanjski krizi i ki vl ada v
Ljubljani,
Pri Izgradnji IV. cevovoda aiestnega vodovoda, za katerega
je planiranih 600 ton litoželesnih cevi, ki jih pa v tekočem letu
verjetno ne bo mogoče dobaviti v vaej količini, bo ostala postavka
ne izčrpana in se bodo naknadno lahko izvedli virmani na drug« postavk«, kot »s je to vržils v preteklem letu«

Tov» Jelene dodaja* da j« po Informacijah v Beograda glede
siv« litine* ki™Jo potrebujejo gradbena podjetja računati le s
kontingenti, ki so dodeljeni posameznim republikam*
Tov„ Maček je mišljenja, da na Jesenkovem ne bi bil© potrebno postavljati novega kozolca, temveč naj bi se prenesel kozolec dvojnik^ kt stoji neuporaben pri bivšem zavetišču v Japljevi ulici na Jesenkovo*
Tov* Kocjan je mnenja, da »a vzdrževanje cest ni potrebna
postavita v investicijska« planus ker gre tu predvsem za kredit in
ne v toliki meri za material, dočim se za potrebe mestnega vodovoda bije borba poleg delovne sile tudi za materlal*zato se te postanke v proračunu ne sme okrniti o
Tovo Trtnik osporava navedbe tov, Kocjana glede postavke»predvidene »a vzdrževanje cest, ker tu nI mišljen samo gramoz« temveč
tudi kocke in asfalt« poprava pločnikov itd., katera dela so nujna
in morajo
biti zaslgurana v čvrstem planu«, Isti primer je glede
garaže wMepromaw, za kar se je prvotno predlagalo 8 miljonov in
bi bilo neprimerno> da se ta postavka še kakorkoli krči«,
Tov, predsednik JBaležlč povdarl, da je treba usmeriti diskusijo predvsem na to« kako se bodo vsaj ti objekti zgradili« ki se
v investicijskem planus ne pa, kaj bi pol«g predlaganega še prišlo
v poštev za izvedbo v tekočem letUo
Dijaške kuhinje, ki so sicer potrebne bi se začasno nastanila
v že obstoječih zgradbah, ker bi se tako tudi najhitreje realiziralo, ker so v Ljubljani še prostori« ki bi bili za to primerni« pa
se uporabljajo v druge namene (gostilna Amerika na Viču). Poleg tega naj bi se v nove stanovanjske bloke selilo oz, dodeljevalo stanovanja strankam le v sporazumu z izvršilnim odborom z ©žirom na
pravilno razmestitev in upoštevanj« izpraznitev onih prostorovt ki
so nujno potrebni MLO-Uo
Misliti bi bilo tudi na to, da s« omogoči gradnja poslopja
za BLOl^ki je pokazal veliko samoiniciativo pri tem delu in ga je
treba ?sekakor podpreti* V tekočem letu se povečanje števila konj
r<a Pšati na 24 glav verjetno še ne bo izvedlo in bi zato bilo primerneje, da se gradnja takega hleva na Pšati zaenkrat opusti*
Tov» PodbregarjeTa predlaga« da bi s« črtala iz investicijskega plana postavka predvidena sa remonte RIiO-ov v znesku din
1,200.000«-» napajališče in ureditev cestišča na Jesenkovem k znesku din 800.000«- in kot je že predlagal tov. predaednik konjski
fclev in ureditev dvorišča na Pšati v znesku din 800.000»-«
Predlog tovo Rakarjeve in tov« Repičeve« da bi ae zgradil«
dijaške kuhinje na račun garaže "Meproma* (samo za znesek din
890.000»-) a« pri glasovanju odkloni« ker ni bil izglasovan (7?13)<>
Po krajši diskusiji se osvoji
I« s k l e p a
Predlog investicijskega plana za leto 1950 se odobri s spremembami, da s« vnes* v plan še postavke za
1 0 ) azil za tuberkulozne,
2.) dograditev Šiljevice,
5 e ) primeren znesek za izgradnjo poslopja RLO t za pisarn«9
Zato pa se črtajo postavke s
l e ) remonti ELO-ov . . . . .
. . . . din 1,200*,000.,-»
2«5 napajališče in ureditev rastišča
na Vesenkovem" . . . . .
* . , *
800«000.3*) konjski hlev in ureditev dvorišča
na Pgati . . .
*
800»000«^
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Ad 2.) Plan delat ga prvo Četrt let je 1950.
Tove tajnik Kovačič obrazloži osnutek plana za prve četrtletje,
ki ga je sestavilo tajništvo na osnovi predlogov posameznih poverjeništev in v katerem so zajete le najbolj problematične zadeve« dočim se je izpustilo delo, katerega so poverjeništva dolžna izvrševati z ozlrom na tekoče naloge«
Ugotovi se9 da je sestava kvartalnih planov interno delo tajništva 10, ki ga mora izvršiti v sporazumu s posameznimi poverjeništvi, zato se
plan. del« za prvo četrtletje ns. splošno ni obravnaval in g*
to&i
»njesa nI sklepalo.
V zvezi s sestavljanjem proračuna za leto 1950 pojasni tov,
predsednik Haležič. da se 20^-no znižanje kvote VI. poglavja, od
katerega so izvzeti krajevni ljudski odbori ne nanaša tudi na Rajonske ljudske odbore MLO-a Ljubljana* kerfcajonakiljudski odbori
opravljajo in združujejo v sebi delo krajevnih in okrajnih ljudskih
odborov.
Po izjavi tov. Kagliča bi bilo potrebno novo izračunavanje posameznih postavk, ker so ae korekture še izvedle z ozlrom na navodila ministrstva financ, da to tangira tudi KLD-e. Eeventuelni primanjkljaji, ki bi nastali vsled izvršenega /nižanja pri RLO-ih, pa
bi se krili iz proračuna MLO-a0
"Dalje opozori tov. predsednik llaležič na novi zakon o socialnem
zavarovanju, ki je wiikega "pomeaa"*£a na'o snovi katerega bodo posli
socialnega zavarovanja prešli na ljudske odbere, kjer 3e bodo v okvi
ru poverjeništva za socialno skrbstva osnovale posebne uprave« Ker
bo izvajanje tega zakona zahtevalo tudi organizacijske spremembe,
dalje potrebne prostore, &>&j pever j<mištv» za socialno skrbstvo in
ljudsko iidiavstvo posveti pria~>rmo ukrb za prevzem palače Zavoda
2A soclal&o zavarovanj? na SStkloši&iivi e^sti v svojo uporabo. To
delo naj izvrše: tov. Gorjanc, Kova^ič in Rekarjeva.
Ad 3«) ^prei«m__oaločjb•

Po poročilu tov, tajnika Kovačiffsu da gre ssa dl&pi&jektor, ki
je dejansko
v uporafji P©a|etja. aa! razdeljevanje filmov Ir. ga Upra
va kinopodjetij ne potzetuje, se osvoji
II. s k 1 e p s
Izda se odločba o prenosu diaproj^ktorj« od Uprave kinematografskih podjetij na fodjetjje za razdeljevanje filmov® Prenos se izvrši
brez povračila protivrednosti«
2. )nfIovlaa*« delni prenos inventarja ež: Trgovsko preskrhovalno
podjetje "Oskrba* - t&jE. št«. M38/1949.
Tov« tajnik Kovačič poroča, da je Ministrstvo za notranje zadeve
že v letu 1948 prevzelo od podjetja "Kovina*
del inventarja, ki ga
uporablja Trgovsko preskrbovalno podjetje w0pskrba% ki je pod operativno-upravnim vodstvom tega sinistrstv«,
kar pa še ni bila izdana odločba *

J U « s k 1 e p:
V sporas-inau z Einlstretvo® za notranje nadev® IUS se izda odločba t* prenosu delov invertarj& oč podjetja »Kovina* Ljubljana na Trgov
sko prcekrbmvalnje podjetje '*Qpsfcrli&* SecgrsčU Prenos se izvrši brez
povračila protivrednosti*

s
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5o) »Optika*. prenos brusilnega stroja na Tehnični institut
za optiki- tajn« štP 4327/1949»
Tovo tajnik Kovačič poroda o predloga poverjeništva za' industri- •
jo in obrt o prenosa brusilnega stroja za brušenje optičnih leč s
priborca v vrednosti
din 30»000,- na Tehnični institut za optiko»
češ, da stroja w0ptika* ne potrebuje«
IVo s k l e p ;
.
O d k l o n i
s« predlog poverjeništva za industrijo in obrt
glede prenosa brusilnega stroja od podjetja "Optika* na Tehnični
institut »a optiko, ker bo isti služil za delo v podjetju "Optika*.
4*) "Ilirija*. prenos črpalke , z motorjgc. na tovarno kvasa v
Mengšu - tajn« št3 SA/jlBSOo
Tov0 tajnik Kovačič poroča o predlogu poverjeništva za industrijo
in obrt, ki predlaga, da se prenese črpalka z motorjem od podjetja
"Ilirija* na Tovarno kvasa v Mengšu«, Prvotno je bil ta prenos na seji
25»10«.1949 odklonjen, sedaj pa utemeljuje poverjeništvo svoj predlog
8 tem, da je črpalko "Ilirija* odstopila Še v času, ko je bila republiško podjetje ter da jo
Tovarna kvasa pri svojem obratovanju nujno potrebuje«
V. s k l e p ;
Ponovno se odkloni predlog poverjeništva za industrijo in obrt
o prenesli črpalke z motorjem od podjetja "Ilirija5* na Tovarno kvasa
r Mengša, ker se bo črpalka uporabila v enem izmed mestnih podjetij,
ki stalno povprašujejo po tem predmetu.
5.) Prenos gostinskega obrata Pod hribOia od Direkcije gostinskih
podjetij na BLO II - tajn« staja. 58/1950»
Tov, tajnik Kovačič poroča o predlogu Direkcije gostinskih podjetij glede prenosa gostinskega obrata"Ped hribom® „ ki spada pod gostinsko podjetje "Činkole", ki je pod operativno-upravnim vodstvom
Direkcije gostinskih podjetij odnosno poverjeništva za turizem in
gostinstvo na BLO II, ker se ta obrat nahaja na območju RLO II in je
krajevnega pomena«
VIo s k l e p ;
V sporazumu z 10 B3X) II se izda odločba o prenosu gostinskega
obrata "Pod hribom* iz pristojnosti Direkcije gostinskih podjetij4
ki spada pod operativno-upravno vodstvo poverjeništva za turizem
in gostinstvo v pristojnost RLO II - poverjeništva za turizem In
gostinstvo •
6•) "Ilirija9' prenos zgradbe s strojnimi napravami in Inventar«*
jem na Tovarno zamalkov na Celovški* cesti in prenos tovarnigkg zgradbe od Tovarne zaaa5koy""na Emonski cesti na podjetje »Angora* - tajn0 St, 4338/1949,
~~
Tov, tajnik Kovačič poroča o predlogu poverjeništva za industrijo in obrt» ki predlaga, da se prenese iz osnovnih sredstev podjetja
"Ilirija" na republiško podjetje ^Tovarna samaškov" Celovška cesta 32
zgradbe z vdelanimi strojnimi napravami in inventarjem, istočasno pa
s« od tega podjetja prenesejo na mestno podjetje 'Angora* tovarniške
zgradbe na Emonski westi®
Predsedstvo vlade LBS svoječasno ni dalo pristanka za omenjene
prenose, ker gre za nacionalizirano imovino, katera še al bila sodno
popisana in ocenjena. Ker pa je cenitev In sodni popis sedaj izvršen?
dostavlja poverjeništvo v odobritev gornji predlog.

VTI e s k 1 e ps
V sporazum? z Ministrstvo lesne industrij« LRS se izda odločba
9 prenosu dela osnovnih srodstev t-j* zgradbe a strojnimi naprava*!
ia inventar jam od podjetja "Ilirija" na republiško podjetja Tovarna
zamaškov, Celovška cesta in prenos tovarniške zgradbe na Eaonski cesti Št o2 od tega podjetja na mestno podjetja *Angora1,a
B. - Sprememba predmeta poslovanja«
* Rcklamservis * predlog za sprega gib o -predmeta poslovanja
jž~prenosa operativno-upravnega vod.ie - tajn„gto 4054/4-9
Tov, tajnik Eevačig poroča o predlogu poverjeništva za trgovino in preskrbo o spremembi predmeta poslovanja podjetja "Beklamservis"
tako, da bi podjetje opravljalo le aranžerske posle, vse druge posle
pa bi prevzelo mestno podjetje "Strojpis", s čemur bi se predmet poslovanja *Strojpiiia" rassširil $5s irn t® posl<3,
jPevftrjenAStvo utem^ijuie svosi predlog s tem* da so s* in s« še
bodo TBisfširi.il aran&ereki posli w^klaa»erviaB^, ki bi podjetje polno
zaposlili.
Poverieai^tvo za finance pa predlaga., da
prenese podjetje od
p
jeništva sa, T.rgovino in preskrbo pod vodstvu pover jeništva z«
industrijo in obrt, ker posli ^aeklasaservisa* niso trgovinskega, teavoA obrtnega «<jno«no usluiaostnega snačaja in bi Kttto morala isati
knjigovodstvo urejeno kot obrtno in ne ket trgenrake podjetjeo
Tov. Podbregarjeva je proti odobritvi predloga„ ker že naslov«
ki ga po&jot js Tiesi po^ev da se ne bavi ssso s ^»nšiLrAnjem, temveč
tsdi s* vs-~s?i rsii^ssstssi i« dragi-ti v te stroko spada^Simi deli.
mi.
& & l U Pi
O d k l e n i
se predlog poverjeništva »a trgovino 4a pre.ilcrbo
gled« apreiaeatbe preiaata poslovanja podjetja "aaklaaoscviia*, ki ;aaj
I« nadalje posluj« v iste® obsegu, kot doslej« i t a k * se odkloni
predlog pover
sat fiaatns« glede spremvb« ep^ratlvno-iApravnega
vodstva ter naj bo podjetje še nadalje pod oprativno~upravnim vodstvo«
poverjeništva za trgovino in preskrbo.
Co - Cvetličarne« izločitev izflfestnevrtnarij« - tajn.št.4419/49
Tov,, tajnik KavažtS poroča o predlogu pover jeništva za finance
glede Izločitve T svatličarn* ki poslojajo sedaj v sklopa Sfestne vrtasrije ter naj bi se osaaoavojila v posebno državo© trgovsko podjetje
pod vodstvom pover jeništva «a trgovino in preskrb*.. Svoj pse&leg utemeljuje 3 tem, da cvstličarue pcalujeja povsem yo trgovskih načelih
in mora njih poslovanje biti nujno prilago&sne kontnesu planu» ki velja sa trgvvsks podjstjfi, Soda j ss za. te cvetličarne ne vodi ločeno
knjigovodstvo od Hestne vrtnarije tako, da ni jasne slike, kakšen je
uspeh cvetličarn in kakšen uspeh poslov« 2. j a žTsstie vrtnarije in njene glaern« dejavnosti, t,j, »rtnaistva® 26*3 tna vrtnarija trdi> da
oaat skriti predvsem za mestne parke in nasads in se svetli®«f ki jih
predajajo svetli^r&i kupljena» odnos-oo
Ho s k l e p ;
O d k l o n i
se predlog poverjeništva za fin&roe in ostanejo
cvetličarne Se naialjs ^ iklepu Brsta* vrtnarije, ki,
snsrr. rediti
ločeno k&jigovočL&tvc
Kastno vrtimrljo ettmo ir. posebej s& svetličar
mo

Čo - Primožič Angela, disciplinska nerodnost« pritožbaa
taja. šte 94/1950,
Tova t-ajnik Kovačih poroča« da je poverjenik sa trgovino in
>reskrbc Imajioval Primožič Angolo po slovo dkinjo mestnega podjetja
^Izbira" v prodajalni na Mestnem trgu št »21 s denarno kasnijo v
rišini 10$ prejemkov zaradi disciplinske nerednoati* storjene s tem,,
ia ni poskrbela za razsvetlitev izložb svoje prodajalne v času od
28 »II* 1949 dalje, zlasti pa ne v dneh državnega praznika dne 29o
Ln 30 °11 «1949 °
Priiaožičeva se proti kaznovanju ni pritožila, pač pa se je pri"
tožil predsednik sindikata tov, ITosan Karel* Po predpisih je namreč
dikalna organizacija upravičena vložiti pritožbo,, ki jo rešuje
[Izvršilni odbor« Poverjenik predlaga zavrnitev pritožbe, ker gre sa
rodajalno, ki ima večje število moderno urejenih izložb, ki bi se
ko razsvetlile«,
X* a k I. e p s
Pritožbi predsednika sindikalne podružnice št „65 ae ugodi v
toliko„ da se izrečena kazen Primožič Angeli zniža in se jo kaznuje za izvršeno disciplinsko nerednost s denarno kaznijo din 100»-o
Do - Pen^al Slavka* prošnja za odpis izrabljenega zneska din
70,000" tajn." št. 8/1950o
Tov,, tajnik Kovačih poroča o prošnji Pengal Alojzija, ki v imenu
oje hčerke prosi, da bi se ji odpisal znesek din 70..000«-, na karega plačilo je bila pravnomočno obsojena s sodbo disciplinskega
sodišča MLO., Poverjeništvo za trgovino in preskrbo pod čigar operativno-upravno vodstvo spada trgo podjetje •Usnje*, kjer je Pengalo~
fva sedaj zaposlena,, predlaga, da se prošnji ugodi v tolikos da se ji
zniža odplačilo od din 70o0C0o- na din 15<?000o~, ker je imenovala v
slabih premoženjskih razmerah in |er je v službi marljiva o
Javno tožilstvo je postopek proti Pengalovl ustavilo, ker ni
bilo dokazov, da bi.denar poneverila ter so vse poizvedb® pokazale
le na to* da je denar resnično izgubila„
XI, s k l e p ;
Prošnji Pengal Alojzija ©z» v.šerke Slavke se ugodi v toliko, da
se ji dovoli povračilo še neizplačanega izgubljenega zneska v višini
din 70»000.- v zaporednih mesečnih obrokih po 5% netto mesečnih p rejnikov« Odpis zneska se ne odobri <>
- Plavalna zveza Slovenije
sklenitev .pogodbe za uporabo
I
kopalisBa Kolezi.ie - taja« št« 111/1950«
Tov, tajnik Kovačič poroča» da je Plavalna zveza Slovenije ž«
v tekoeesT letu uporabljala kopališče Kolesije, sedaj pa prosi* da
si da pogodbeno v najem kopališče za daljšo dobo* Poverjeništvo za
poBumaln« gospodarjenje predlaga, da se odstopi kopališče Kolesija
Plavalni zvezi Slovenije za dobo 5 let pod pogojem, da ona izroči
jfiestnemu ljudskemu odboru Centralno ljudsko kopališče.
' XII« s k l e p ?
V sporazuma s Plavalno zvezo Slovenije se sklene najemna pogodba o oddaji kopališča Kolezija v najem Plavalni svesi Slovenije
za dobo 5 let, ona pa izroči Mestnemu ljudskemu odboru Centralno
kopališče v Ljubljani.,

b

~ 1Q F o - Prenos -pristojnosti o aalužbenskih razmerjih na
^ pgrerjenlStva MLQ-a'T" Pers"0"Ma" 915/1950*
Po poročilu In obrazložitvi tov- Mešarja se osvoji
XIIIo » t 1 t Pi
lo) Vse lKvršil3a.e odbore Ka3o:m?3dLh ljudskih odborov se pooblasti,
da v lastni pristojnosti izdajajo odločbe o uslusbensklh razmerji;! sa uslužbence* razvrščene v IIIo In IVu vrsti (odločbe
o nastavitvi;, © premestitvi v lastnem delokrogu ter o stav«
Ijanju na rasspalag® drugim organizacijskim ?B©taa., © napredovanju.v e določitvi posebnega osebnega dodatkas o podelitvi
enkratna nagrade,, o odobritvi izrednih iti bolniških dopustov,
a odstranitvi, usiažtenca Is: službes o strokovnih Izpitih« o
prenehanja uslužbensk^ga razmerja po samem zakonu z izjemo
4 4 In
točjce 82„ člena zakona a državnih uslužbencih
& predhodnim pr is tankem 10 M10 pa tudi odločbe« s katerimi . t
se določa teu»ljn& plača aad min^mamm} •
.
>
2„) Vsa penror jttaiitr* SSLd pa sca iadajacij« odlt&o ualaž&iii&sojB III» in F/- -«rr»t«$ u nastavit*! v državni alu&bi, » preisestltvl v
last&s&a a^lsjjcroga* o prenašanju u.3la.žbenskaga razmerja na
podlagi sodb rednih 1» disciplinskih sodlšS, s odstranitvi
uslužbenca iz slikžb®, o odobritvi izrednih in bolniških do—
posi©->%
s sroksilmiUi izpitih.*- «> predbodalsi pris-cankasi 10 MICHa
tudi odl«6be & n*ipre&ovargu in o&lftSI*, s šateriini s« določa t«eaalja& pl^ča nad B&nimoaom«.
Ker j® dx»v2d red izčrpan* saklj^i. tov«, predsednik sejo
9& .20o50 uiij ,
Smrt fašiUs®-srrtfeecLe as7.fst.lu!

