Slastni narodno osvobodilni odbor
Glavnega mesta Ljubljane
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po I. se ¿i MEfOIO Glavnega mesta Ljubljane.
Uavzoči; podpredsedniki: tov.Kraigher Sergij
polkovnik Vrhovec
dr.St dno vnik Ivan
tajnik dr.Hodic Heli
odborniki:
Tome Franc
Busar Tilka
Krese Leopold
Dekleva-Modic Marica
Puc Danilo
Trtnik Alojz
Turna Branimir
Kušlan Marička
• Stopar Viktor
Zupan ITino, Okrožni javni t o žile o
odsotni so: predsednik Fran Albreht
odbornika: Dr.Pretner Jože
v
Skočilič
Tovariš podpredsnik Kraigher Sergij otvori sejo ob 9.uri in
objavi sledeči dnevni red:
1. konstituiranje Izvršnega odbora
2. sklepi za predajo poslov .
3. stanovanjsko vprašanje
4- finančno vprašanje
5« postavitev komisije za pregled volilnih spiskov na podlagi
zakona o volilnih spiskih.
Po uvodni besedi tov.podpreds.Kraigher Sergija, v kateri je
•po vda ril potrebo, da dala 10 kot celota in z medesebojno pomočjo med
oddelki je bil storjen
*
s k l e p :
1. redne seje Izvršnega odbora se bodo vršile vsak teden ob sobotah
popoldne ob 3»uri. Vabilo na sejo mora biti vročeno odbornikom tekom
predhodnega petka z navedbo dnevnega reda.
2. Določiti je uradne ure za sprejemanje strank pri predsedniku.
Predsednika bo po potrebi nadomeščal eden izmed podpredsednikov.
/
Soglasno je bil storjen
s k l e p
o konstituiranju Izvršnega odbora naslednje:
dosedanji načelniki oddelkov, ki so bili izvoljeni v MNOO
skupščino ostanejo še nadalje načelniki svojih oddelkov odgovorni 12700
in volilcem in sicer
za notranje zadeve - Krese Leopold
za prosveto - Modic-Dekleva iiarica
za soc.skrbstvo - Busar .Tilka, ki prevzame ougovosrnost za odd.
za zdravstvo.
Načelnik oddelka .za gradnje in obnovo bo tovariš Trtnik Alojz,
dosedanji načelnik inž.Požene! Albert vrši dosedanje posle kot pomočnik
načelnika.
Delo na oudelku za preskrbo vrši še nadalje tov.Šivic Silvo kot
načelnik oddelka. Kot referent odgovarja pred MIT0I0 in volilci tov.
Puc Danilo, ki v tem svojstvu kontrolira tudi zadružno organizacijo.

Za finance in mestna podjetja odgovarja kot referent tovariš
Branimir loma..
*•
Oddelek za kmetijstvo prevzame kot referent tov.Tomo Franc, delo
tega oddelka vrši še nadalje tov.inž.Harentič Vera.
Tovarišlca KUšlan Marička odgovarja v Izvršnem odbora za delavsko
vprašanje in sindikate.
Funkcijo tajnika prevzame tov.dr.Llodic Heli od tov.lTina Zupana,
ki kot okrožni javni tožilec ni več član HLTOO. Tajnik- prevzame tudi
odgovornost ga. KULTI pred H O .
Statistični urad in Komisija za vojno.škodo spada odslej pod .... • *
oddelek za notranjo upravo.:
_
Ob 1/2 11 uri se odstrani Okrožni javni tožilec radi. službene
zadržanosti.
Tov.Puc Danilo predloži izven dnevnega reda "Predvideni proračun .
okrožne zadružne, centrale Ljubljana in okolica" in predlaga pospešitev
organiziranja enotne prodajne in nabavne zadruge v Ljubljani.
ITjegov predlog ni bil sprejet v dnevni red.
Ob 11.uri se tov.Puc Danilo odstrani radi službene zadržanosti.;
Tov.Branimiru Turni naroči 10, da do prve seje pripravi preglej
dosedanjega izplačevanja |>lač z.ločitvijo uradnikov in delavcev (upravnega in produktivnega dela) in,predlog za novo ureditev plač.nameščeno.
Tov.Leopold Krese poda poročilo glede stanovanjskega vprašanja;
izvesti je kontrolo stanovanj po Četrtih. Prošnje naj prihajajo preko
Četrtnih odborov, ki naj izvedejo pregled razpoložljivih prostorov.
.Z vojsko je dosežen sporazum, da bo sama uredila, da bodo neoženjeni
oficirji in partizani stanovali po vojašnicah. Likvidira se vojaški
stanovanjski urad. "Ustanovila se bo cenilna komisija za stanovanja, v
katero pridejo predstavniki hišnih posestnikov, najemnikov, sindikatov
in strokovnjak (arhitekt,cenilec). Pričelo se je z izseljevanjem oz,
utesnjevanjem belogardističnih družin.
Tov.podpredsednik Kraigher Sergij oz.Mestni Izvršni odbor naloži
ontranjemu oddelku, da v stanovanjskem vprašanju takoj, prične z usmerjanjem in takojšnjim izkoriščanjem politične kampanje v stanovanjskem
vprašanju. Delo je treba organizacijsko porazdeliti po. Četrtih in
vršiti konference s četrtnimi odbori. Delo stanovanjske komisije mora
poseči globlje, prav v ulične aktive OF. Ves aparat stanovanjskega
urada mora biti povezan s propagando in Narodno milico. Komisija pri
notranjem oddelku naj. organizira in vodi četrtne odbore. Komisija naj
se formira po predpisih, ki veljajo Za sestavo Komisije za ocenitev
stanovanj, ki naj prevzame organizacijo p,o Četrtih In vodstvo propagandnega apla po zgornjih načelih.
Tov.Busar Tilki se naroči, da do prve redne seje pripravi skupno
s tov.Turno Branimirom predlog za ureditev Delavskega doma. Po sklepu
MIO bo. treba sklicati sestanek s stanovalci Delavskega doma, na katerem
jim .bo treba pojasniti donešene sklepe»
Ha predlog tov.Kušlanove naj se pri tem ozira nato, da Delavski
dom ne sme biti ubožnica. Načelo, ki ga podpirajo sindikalne organizacije je, da morajo delavci dobivati dovolj visoke plače, ki naj omogočijo delavcem, da plačujejo vse svoje potrebne izdatke. To stališče
naj se upošteva tudi pri hišnikih, ki so doslej imeli brezplačna
stanovanja.
Eventualno zvišanje najemnine v mestnih stanovanjskih hišah naj bi
krilo potrebe socialnega skrbstva za prehodno brezplačno nastanitev
delavcev v Delavskem domu, za kar naj se pripravi razpoložljivo število sob ip. postelj. Nikakor se ne sme Iskati sredstev za vzdrževanje
Delavskega doma Iz delavske kuhinje.

Ha podlagi zakona o volilnih' spiskih se v me stili formirajo komisije
za volilne spiske po potrebi dvoje ali več komisij. Tov. Seriji j Kraigher
predlaga aa glavno mesto Ljubljana 10 komisij za volilne spiske, za vsako Četrt posebej.
Izvršni odbor imenuje naslednje komisije za volilne spiske:.
Za Četrt Center

dr .Ravnikar Bo ž ena, č 1 .IEIOS
ing.Bloudek Stanko, čl.MHOS
Turk Alojz, prisednik QHS

za Četrt

Turna Ostoj, čl.MHOS
Vrbino,
čl.HOO
Sekirnik Franc, prisednik QHS

Tabor:

za Četrt Rakovnik:

za Četrt Moste :

za Četrt Vič:

za Četrt Bežigrad:

za Četrt Šiška:

za Četrt Polje :

za Četrt St.Vid':

za Četrt Jezica:

Lokar l.Iirko, čl.I.JiOS
Osvald Ana, S1»MHQS
Skuk Polaka
Trček Anton, čl.MHOS
lulik Anton, čl.MHOS
Strniša Anton
Tome France, čl. LIHO S
Višner Slavko, čl.HOO
Sluga Zora, prisednik OHS •
Brelih peter, čl.MHOS
Gorjanc Joško Ô1.MH0S
Sladič Franc
Bavdaž Vera, čl.MHOS
. Fras Alojzij -čl.MHOS
Vadnjal Marija, prisednik OHS.
Busar Tilka, čl.MHOS
dr.Gregorčič Rihard, čl.MHOS
Marinko Tine
Mrhar Stane, čl.MHOS
Verbie Franc čl.MHOS
Beltrâm Viktor, prisednik OHS
Kumar Andrej, čl.MHOS
dr.Skerlj franc, čl.MHOS
Zatler Viktor, prisednik QHS

Dostavek k zapisniku:
1.) Statistični urad ne bo spadal k Hotranjemu oddelku, ampak direktno,
k tajništvu.
..;•"•'..
2») Kmetijski oddelek, ki-je bil doslej referat oddleka za preskrbo se
.formira kot samostojni oddelek. Hacelnik oddelka je tov.Lap, ravnatelj
Mestne vrtnarije pred MIO odgovarja kot referent za kmetijski oddelek
tov.Tome France.
Dnevni red je bil s tem izčrpan, ob 12.15 uri zaključi tov.
podpredsednik Kraigher Sergij I.sejo MHOIO glavnega mesta Ljubljane.
V Ljubljani, dne 15.avgusta 1945.
Tajnik:

Za predsednika:
Član MHOIO ;
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