IZVRUILLTI ODJOR
testnega ljudskega odbora
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izredne oeje testnega izvršilnega odbora, ki
se je vršila dne 4. novembra 1946» ob 16 uri
popoldne v predoedstveni sobi.
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podpredsednika: tov,
tov.
tajnik: tov.
člani: tov.
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tov.
tov.
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vabljeni: tov,
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Vrhove Alojzij
dr, Stanovnik Ivan
Turna Brone
Trtnik Lojze
Kušlan Llarička
Buser Tilka
Jllodic-Dekleva Marica
Stopar Viktor
Lulik Anton
Puo Danilo
ing. ^arentič Vera
dr, Pretnar Jože
Drobe ž Frane
Albreht Fran
Gorjanc ^oško
Krese Leopold
zastopnik UDV
zaotopnik javnega tožilca
Luštek Lilroslav
I-rezelj ing. Harjan

Tovariš podpredsednik 10 polkovnik Vrhove otvori ob 16.15 uri izredno
sejo 10 LILO ter predlaga oledeei dnevni red:
1« načrt investicijskega plana,
2 . slučajnosti.
Ada 1. Haert investicijskega plana:
Tovariš Stoparj namen današnje seje bo treba spremeniti ter se pogovoriti o navodilih, ki nam jih je dala ZTačrtna komisija pri Predsedstvu
vlade za leto 1947, Ilačrt, ki je že sestavljen, se ne ujema, visi v
zraku. Ko smo sestavljali Načrtno komisij^o, sem predlagal za podpredsednika iiaortne komisije tovariša iz tovarne za klejs ki pa ni svoboden. Zato prosim, da se za podpredsednika imenuje nekoga drugega.
S tem v zvezi je treba rašiti probleme, ki smo jih predvideli že v
naprej in sicer premestitve uradništva. K Ifačrtni komisiji smo priključili ves statistični referat ter rabimo še finančnega strokovnjaka« Fri organizaciji ilačrtne komisije je potreben širši posvetovalen organj, tovariše, ki bi se pritegnili k sejam.

v* las® Preželj LIarjan poroča: Izdelan proračun je pregledal zastop-- komisije in ugotovil* da se mora proračun sprometi ter staviti vse
frgtke v proračun. Investicijska dela se lahko predvidevajo le v toli
višinis v kolikor jih lahko krije proračun, iosojil se ne bo dalo
-ca. ti, ker država državi ne bo posojala* Pozvani smo bili k tov«
Mgharju, kjer smo ves proračun pretresli. Navodila, ki sino jih doji- sos Bo miljonnv za upravne stroške in loo miljonov za inve3ticij1
dela« Prvotni proračun je obsegal 145 miljonov za upravne stroške
podjetji vre d pa 183 miljone. Treba ga je znižati in sicer upravni
1 nu 8o trilijonov, ostanek pa porabiti za investicije . investicije
prvi vrsti i;a gradnje stanovanj, cest in električne Železnico, za racnallzacijo podjetij 6railjonovin 8 miljonov pa za rasna izredna
Sna dela oddelkov. Po planu znašajo investicije 324 miljonov denarjev
proračunu oddelkov so predvidena dela, ki niso nujna, da bi so izvrla v letu 1947. Zato je komisija predlagala, da bi oddelki ovoje nae spremenili v toliko, da obdrže v letu 1947» le najnujnejšo, vsa
,tcic. dela po odložo na prihodnja leta, perspektivno na 5 let« Finančod~ 2lok mora proračun popraviti, znižati upravne izdatke ter najti
ve finančne dohodke da doseže 18o Mljonov« Svetovali so nam, da upo
bimo razpoložljiva sredstva sa gradnje novih hiš. Zgradili naj bi let
vsaj 5oo stanovanj« Vsi oddelki, ki DO V zvezi z izdajanji dovoljenj
gradnje naj bi izdajali dovoljenja pod pogojem, da industrijska pod
tja predloge obenem načrt za stanovanjske prostore. Oddelki morajo
proračunov poizkati le tisto, kar je najnujnejše« rok; zalo so je, da
najvažnejša stanovanja, nato šele vse ostalo. Ha finančna sredstva
ne moremo nanašati, ker še nimamo dobro razvitih mestnih podjetij«
ulasije znaša sedaj 25 miljonov« mestna poujetja so dajala v plan
ratna sredstva, ki ostanejo neizkoriščena« Posojila bodo dobivale le
druge ne pa zasebniki in LO. Pouojilo loo miljonov dinarjev, ki jih
dobil ULO sa gradno stanovanjskih hiš ter je od tega porabil le 23
1 jenov, bo' možno iskoristltit le v letošnjem letuj drugo leto p,- bo
j<Sjilo že zc padlo, ne bo g;: mogoče več obnoviti. Uavezani bomo le na
itne dohvdke: krajovn doklade, dobiček podjetij, takse i.t.d. Potrebe
,cia':;iega sksbstva bo moral kriti socialni fond OF.
v« čr.;Pretnar: ITu.jno je potrebno, da smo si v vsem na jasnem« V ta
sen' jc potrebno, do nima posameznik samo pre&leda nad svojim oddelkom
pak sliko o celem LILO« Če bi ne bilo preobširno, bi bilo dobro, da
ffi. tovariš oC ITačrtne komisije- poda sliko o vsakem pddelku posebej,da
o s3 tako na jasnem c stanju in potrebah oddelkov« dele na podi. gl ta
slike, nam je možno napraviti nekaj, kar bo držalo,
ovc polkovnik Vrhove se strinja s tem predlogom.
v« stopar deda, da je iz številk razvidno, da del:-mo tako kot lani,
•j. na račur, posojil in dotacij, ki nam jih dajo država« Tudi proračun
sestavljen v tem okviru, bazira v glavenm na posojilih« Zavedati se
rame, da nam odpade precej denarja-dohodkov, čim bi postala Ljubljana
'prte mesto. Treba je dati oddelkom inioijativo, da sami poiščejo vidohodkev« lobro bi bilo, da pregledamo, kaj oddelki hočejo.
dr. Pretnar doda, da bi nas morala pri produkcijski politiki slede
načela:
Stremeti moramo za tem, da okrepimo in dvignemo kapaciteto proizvodne državnega sektorja,
• Gledati je treba nato, da se zadosti najnujnejšim in prvenstvenim
zahtevam in potrebam širokih ljudskih množic, potrošnikom v mostnem
okolišu«
;» Treba je gledati nato, do bftdo podjetja na eni strani d ona.", ala dohod
jke, pri tem pa na drugi strani pripomogla k zbijanju cene, kakor to

kaže primer Kostnega prevodnega podjetja.
tov. dr. Stanovnik povdarja, da se mu zui prezgodaj razpravljati o tsm«
jjačrtna komisija je izjavila, da je treba proračun znižati, loo niljon
sko posojilo z novim letom zapade i.t.u. Treba jo oti. finančnega oddelka
načrt, šele potom lahko podrobneje razpravljamo.
Tov. podpredsednik Vrhovo povdari, da to ni naLien razpravetemveč da
damo sugestijo referentom, da v okviru na.el popravijo proračune.
Tov. podpredsednik dr. stanovnik je mnenja, da ni nepravilno, da bi drŽava državi posojala, če so potrebna gotova posojila za investicije,
aakaj bi druga federacija nc posodila denar? Kako pride Ljubljana do te
ga, da ji a prvim januarjem zapade kredit za zgradbe ker ni porabljen,
ko ga je pa Zagreb porabil?
Tov. Prezelj pojasnjuje, da je ITačrtna komisija predlagala, da sc veči
na investicij vrže na gradnjo stanovanj« Predvidevali so 5 novih stanovanjskih poslopij, dovršitev zgradbe v Lit.Vidu ter Savsko kolonijo za
prihodnjo leto. S tem in potom stanovanjskih zadrug bi so pridobile 34©c
novih stanovanj. To bi skupno za I.ILO zneslo 3o oiljonov dinarjev, 2o
oiljonov pa bi razdelili na druge panoge« Savskfe kolonija 11 znašala
8.5 miljonov, menza v koloniji 2.5, stavba čt.Vid 5.5 :.;iljon©t popravi
lo carinarnico 4.5 miljona, novo gradbe lo niljonov, Bičevje' 25 r.iiljonc\'
Frule lo niljonov. To-bi skupno snoslo 3o.ooo kvadratnih metrov sta/iovar
akega prostora.
Tov. Turna povdarja, da se stavi v proračun za loto 1947. le najnujnejše
otva ri.
Tov. Stopar povdarja tudi, naj se realizira sl.lep 10, da je treba pregle
dati višino najemnin za stanovanja v mestnih hišah, ker jo to še neurejeno.
Tov. Prešelj pripomni, da bi bilo dobro, če bi is kredita loo milj onov
nogli dobiti letos še čimveč« s tistim nakupiti materjal, čeprav hi de
lali to drugo leto. s tem bi se izdatki, za leto 1947. am;..nj;;ali oz. bi
8 predvidenim denarjem za leto 1947. več napravili«
Tov. poupreasednik Vrhovo predlaga, da gremo k posameznim oddelkom.
lla predlog.tov. Vodičeve sklene 10, da se dogradi Uršulinska gimnazija
še v letošnjem letu in sicer iz kredita loo miljonov dinarjev.
Ha predlog tov. Vrhovca sSlene 10, da pregleda komisija stanje v gimnaziji ter poroča o izvršenih delihjA n; prihodnji seji.
Člani 10 izberejo komisijo: tov. Trtnilca, dr Pretnarja, tov« ..ouičevo
in tov. Drobeža. Komisija naj pregleda možnosti ter da inoijativo, kako
stavbo najhitreje dograditi.
Tov. Kušlanova vpraša, kako naj urede glede volitev za delavske zaupnike. Pove, da je Oddelek sa delovne odnose vključil v proračun otroške,
ki so 3 tem v zvezi J to je svetovalo ministrstvo za delo«
®ov» stopar pojasni, da to ne spada v proračun«
Iov„ Turna pove, da naj podjetja vzamejo v proračun le tisto, kar bo da#O 5G V tekočem letu pozitiven finančni efekt. Poleg tega je treba takoj
likvidirati ULI. Koprom, Ilegrad, Vodovod in ECŽ je treba prikljičiti v
^omunalni oddelek.
^v« Vrhove doda: ro novih direktivah je treba sestaviti nov proračun in
®icer je najbolje, da uredi/ to tajništvo in Uačrtna konici ja, 3kupno
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Finančnim oddelkom«
•2.

slučajnosti:

£ov. Turna poroč;, glede soaljišča, ki sno ga hoteli odpordati Poštni hranilnici« Zi.nj se zanima Narodna banka v camenjavo za palačo v Knafl jevl
ulici.

10 oklene« do naj Gradbeni oddelek oceni prvo in drugo ter o tem poroča«
lov. Trtnik vprašuje, kje bi Gradbeni oddelek predvideval za drugo leto
gradnjo stanovanjskih poslopij. Predlaga parcelo na Viču nasproti Tobačr
tovarne, na Tyrševi cesti pri Artilerijski kasarni v bližini gimnazije
za ČLO - Bežigrad, za ČLG-Rakovnik parcelo Ljudsko imovine la Prulaa, te
Ileinrichov svet na ^leii/eisovi cesti.
10 načelno odobri icenovane parcele sa aiuano stanovanjokih hiš.
«ov. Trtnilc poroča o ponudnikih sa Bokalce. Ker gredo sneokL v Mljone
na predlog tov. Vrhovca 10 odlogi sa prihodnjo sejo, kot posebno točko
dnevnega reda. Pravtako se bo bbravnavcla prošnja Uprave vojnih invalide
na prihodnji seji.
Ha predlog tov. Turne slilcne 10, da namenja tov. uo&ic-i;eklava Marica tov
Buoar Tilko kot po/ erjenil: s A GOC. skrbstvo in sdravstvo sa časa njene
odsotnosti.

*
lov. podpredsednik polkovnik Vrhove saključi ne jo ob 19.13 uri.
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Popravek:
str.2 v sredi:
.ojila bodo dobivali lo zadruge in saoebniki, ne pa L0<
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