I3VR3IMI OD BOH
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
U U B I J A K I
2 A P I S H I K
30® redne seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane.?
ki je bila v 3©boto 4=. februarja 1950 od 9» do 10.50 ure- v sejni
sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ul„ 1/IU
» a v z o Č i:
predsedniks-Maležič Matija
podpredsednika Sitar France
tajnik? Kovačič Le o
Člani? Drobež Franc
Jelene Aleš
•
Kocjan arh. Danilo
Kodela Viktor
Kutin Franc
Kveder Fani
Maček Leopold
MJclavič Zvone
laglič Stane
Kebec Franc
Polko Gašper
Bodbregar Erna
Rakar Iva
S ki tek Ermin
Trtnik Lojze
3dsšar Henrik
vabljeni: Matoh Ivan za poverjeništvo za delo
odsotni: Gorjanc Joško
PleŠko Srečko
Puhar Dominik
<
RepiČ Ivanka
Bajuk Stanka
Tov» predsednik l&alsčič otveri sejo Izvršilnega odbora
in predlaga za
d n e v n i
red?
Priprava na VIII« redno zasedanje plenuma MLO-a«
Soglasno sprejeto!
Tov o predsednik Maležič navaja, da bo plenum ML0~a na
svojem VTIIo rednem zasedanju razpravljal o proračunu in planu investicij za leto 1950. 0 predlogu plana investicij za leto 1950 je
Izvršilni odbor razpravljal na zadnji seji, prav tako je svoječasno
razpravljal že tudi o predlogu proračuna^ vendar so v zadnjem času
nastopile nekatere spremembe in bi bilo treba ponovno sprejeti predlog proračuna, ki se bo predložil plenumu MLG-a v odobritev.
V smislu sklepa seje Izvršilnega odbora pri sprejetju
predloga investicijskega plana bodo nadzidave vršili rajonski ljudski odbori in je zato potrebno postavko v višini 6railjonov*ki je
v osnutku proračuna predvidena za nadzidave MLO-a prenesti v proračun RLO-a® Pri postavki» kin je predvidena za gradnjo hotela v
Ljubljani je črtati besedilo v Kolodvorski ulici", ker lokacija za
gradnjo hotela sploh še ni določena„

Dalje povprašuj« zakaj je med dohodki dobiček državnih gospodarskih podjetij zapopaden le v višini 5 miljonov, dočim znižanje polne lastne cene v višini 22 miljonovo
Tov.ffagli.čpojasni, da se steka v proračun le lOJ* dobička
državnSt gospodarskih podjetij, 90H pa ostane pri podjetju za izvenproračunske investicije, dočim je prihranek na znižanju polne
lastne cene v celoti zapopaden v proračunu. Dobiček in amortizacija se predvidevata v tekočem letu v višini cca 180 miljonov, od
katere kvote gre 30 miljonov za finansiranje investicij kapitalne
izgradnje, ki so v dlrektivnem planu, ostali del, to je znesek
cca 150 miljonov pa ostane za izvenproračunske in izvenplanske
Investicije.
Postavka predvidena za nadzidave je pomotoma ©stala v osnutku
proračuna in »e bo prenesla odnosno »e bo preimenoval« besedilo v
"gradnjo stanovanjskih blokov", za kar bi se moralo v proračunu
predvideti 5 miljonov, pa je bilo pomotoma vnešeno v proračun Rajonskega 10 I1"X tako, da bo s to ssamen js»vo nastala le diferenca
1 miljona, ki pa se bo kasneje tekom leta v primeru potreb« š« previrmirai na proračun RLO III.
Poročilo o proračunu podano na zasedanju bo obsegalo analizo
izvrševanja proračuna
leto 1949, analizo gotovinskega pisna,
finančnega stanja mestnega gospodarstva, analizo proračuna zs leto 1950, primerjava s prejšnjimi leti, vprašan.je davkov, izdatki
po proračunu, primerjava proračuna SLO napram FJLO-om v letu 1950
z ozirom na prejšnja leta.
Tov. Kocjan; omenja, da v proračunu, kakor tudi v investicijske® plaim ni potrebnih zneskov za izvršitev predpisov, ki jih izdaja sanitarna inšpekcija za zboljšanje adravstvenin in požarnovarnostnih mer v podjetjih. Za ugoditev tem predpisom, ki so vezani na rok, so včasih potrebne večje investicij« in material, ki ga
pa ni mogoče dobiti, če ni plansko zasiguran. Investicije, ki bi
se morale po ukrepih sanitarne inšpekcij« izvršiti v plinarni bi
sca 1.5 miljone -lic. Uprava plinarne je predlagal® Planski
komisij«, da se potrebe plinarne predvidijo v investicijsjcem planu, vendar je Planska komisija to postavko črtala. Zato bi bilo
potrebno, da se pri sestavi Investici jskega plana delo koordinira
n sanitarno inšpekcijo ter d;* i« tako tudi plansko predvidi izvršitev ukrepov, ki jih predpisuje sanitarna inšpekcija, ki stremi
sa zboljšanjem sanitarnih In higienaMh pogojev delavstva.
tov. BakarJeva novdarl. da je naloga sanitarne Inšpekcije
pregledovanje podjetij in izdajanj« predpisov za odpravo higienskih, zdravstvenih in požerno~var«o«taih nedostatkov ter bi bilo
dobro razmišljati o ustanovitvi servisa, ki bi skrbel za dobavo
materiala,potrebnega za zadostitev ukrepom sanitarne inšpekcij««,
ffačrt« za novogradnje je nujno treh« pred pričetkom gradnje pregledati s sanitarnimi strokovnjaki, ki naj bi ugotovili, če bo
stavba odgovarjala tudi zdravstvenim predpisom. Pri podjetja "Angora* s« vrše prezidave, kjer pa s« ne upošteva niti najnujnejših
zdravstvenih predpisov«,
V proračunu BLO H I je postavka ssm zdravstvo prenizka ter s
tem zneskom ne bo mogoče kriti niti vzdrževanja sektorskih ambulant.
Tov* tajnik Kovačič navaja, da j* nepravilno, če sanitarna
inšpekcija predpisuje mere, ki v okviru razpoložljivih sredstev

In materiala niso izvršljivo«, Da se temu odpe*>£>re je potrebno,
da se ustanovi komisija za higiensko-tehnično zaščito, ki mora
sodelovati pri planiranju in sestavljanju investicijskih planov.
Za nujne primere pa mora podjetje vložiti vso skrb in trud, da
ugodi predpišem sanitarne inšpekcije z izvenplanskimi deli.
Tov, podpredsednik Sitar dostavi, da je potrebno v
svrho smotrnega dela in v izogib nepotrebni birokraciji pred izdajo odločbe po sanitarni inšpekciji predvideti, v koliko se predpisane mere, v okviru razpoložljivih denarnih in materialnih fondov, morejo izvršiti. So primeri, ko večja podjetja higienskih in
zdravstvenih nedostatkov niso odpravila v času, ko jim je bilo to
omogočeno.
Tov, PodbregarJeva pripominja, da Planska komisija ni
mogla vpoštevati vseh predlogov poverjenlštev, ker so se v plan
vnesle le najnujnejše stvari. Celotne investicije potrebno po predpisih sanitarne inšpekcije bi močno obremenjevale investicijski
plan. Te stvari bi se morale reševati po liniji dispečerske službe«
Tova želeno pristavlja, das%daptaclje kot tudi novogradnje
često vrše brez vednosti poverjenlštva za gradnje in se prav zato
vrše rafcne nepravilnosti. Prav iz tega razloga je osnovanje gradbene inšpekcije nujno potrebno. To esvetluje zlasti primer gradnje
remontne delavnice v rajonu XII, kjer so dobro urejen hlev za 22
glav živine preuredili v remotno delavnico, po drugi strani pa
iščejo primeren hlev za konje svojega prevoznega podjetja.
Tov* Hebec pove, da je prejelo poverjeništvo za trgovino
in preskrbo od sanitarne inšpekcije odločbo za odstranitev barak
na Vodnikovem trgu. Ker je postavitev novih lop zvezana z regulacijskim načrtom tega dela mesta, smatra za umestno, da bi se odstranitev barak začasno opustila, ker iste služijo prodajalcem na
trgu v primeru deževnega vremena®
Tov0 Bakarjeva pripomni, da se v barakah absolutno ne
smejo shranjevati živila, ker to ne odgovarja higienskim predpisom.
Primernejši prostor za vskladiščenje živil so kleti pod mesarskimi
tržnicami, kjer je dovolj prostora.
Tov, predsednik Haležlč ostro graja poverjeništvo za
državne nabave ln pover jeništvo za trgovino in preskrbo, ki ima
vskladiščeno embalažo pod arkadami, mesto, da bi se ista v skladiščila v kleteh pod mesarskimi tržnicami, kjer je, kakor se čaje,
dovolj prostora o Uskladiščena embalaža na javnem In prometnem prostora kvari lice mesta, po drogi strani pa kaže malomarno poslovanje, ki ga imajo odgovorni činitelji do tega vprašanja. Vkljut
kritiki na seji Izvršilnega odbora, o čemer se je že svoječasno
razpravljalo in vkljub kritiki v časopisu se embalaža ne premesti
na mesto, kjer ne bi kazlla zunanjega izgleda mesta«
Za razpravo o proračunu in planu investicij na zasedanju
naj se pripravijo predvsem poverjeniki gospodarskih poverjenlštev.
I. s k l e p ;
Izvršilni odbor soglasno sklene, da se bo odlok in predlog proračuna za leto 1950 predložil ljudskemu odboru v sklepanje
in odobritev.

Tov. podpredsednik Sitar predlaga, da se s oslrom na ukinitev
poverjeničtva za Živilsko proizvodnjo ln pa ker je poverjeništvo
za industrijo in obrt že dalj Časa brez poverjenika, poveri mesto poverjenika za industrijo in obrt dosedanjemu poverjeniku
za živilsko proizvodnjo tov* Kodela Viktorju. Ilesto poverjeniŠtva za živilsko proizvodnjo naj se ustanovi Direkcija za lokalno živilsko proizvodnjo s sedežem na Resljevl cesti St.24.
II. s k l e p :
Soglasno se odobri predlog tov. podpredsednika Sitarja o imenovanju tov- K o d e l a Viktorja za poverjenika za industrijo
in obrt ln predlog o osnovanju Direkcije za lokalno živilsko
proizvodnjo.
Kmr se nihče več ne oglasi k besedi, zaključi tov.predsednik
Malažld sejo ob 10.30 url.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
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