Z a p i s n i k

zasedanja prve Mestne £10 skupščine okrožnega mesta Ljubljanet ki se
Je vršila v dvorani kino Union une 14 .avgusta 1945 ob 8 h 45. Zasedanje Je otvorll za Predseustvo SHOS-a Slan Predsedstva SH0S-& tov.
minister Zoran Poli5.
Navzo$i - Sastni gostje: ukrožnl javni tožilec tov.Zupan Anton.
Predstavniki vojske in masovnih ozganizaoij .
Člani

testne HO skupščine:

dr.Modio Heli, advokat,
dr.Ravnikar - Župan 4i 5 Božena,
ing.Bloudek $tanko,
Finžgar Fra/io,
ing. 31 upi oa Bojan,
MiklavSiS Jože,
dr.PlemelJ Jjaip - uii i v. profesor,
dr.Pretnar Jože,
dr.Luna5ek Pavel,
Puo Danilo,
Vrhovo Alojzij,
t

Borštnar Jože - podpolkovnik,
Turna Ost o j • podjetnik,
Drobež Frane - uelaveo,
DurJ iva Avgust - major,
dr.Skale Hu^o - šef kabineta pri Preusedstvu vlade,
ing.MarentiS Vera,
Osvald Ana - gospodinja,
Turna Bruno,
Stopar Viktor,
i
Kušlan MariSka,
Tr5ek Anton,
Lulik Anton,
Kraigher
Ba.it Anot 1 iir^ej,

Tomo Franca,
Jamnikar Drago,
Višnar Slavko,
Kreae Leopold,
dr.Stanovnik Ivan - advokat,
Brolih Peter - uradnik
Gorjonc Joško - urainik,
Koprivo Hande - železničar,
Dekleva-Modio Marica - prof.,
Zlatner Mirko - podpolkovnik,
Bavdež Vera,
Krpan Sdvard - tehnik,
Fras Alojzij - d41aveo,
dr.Sorli Peter - profesor,
Busar Tilka - odsek za socialno skrbstvo,
Trtnik Alojzij,
Gregor313 Hihard - zdravnik
Rode Franc - kmet,
Mrhar Stane - gradbenik,
Zibelnik Pavle - uelaveo,
Verbi5 Franc - mizar,
Kumar .tndrej,
dr.Skerl France,
Sever Božo - major,
GaSnik tfumbert - kapetan,
Cerin *iiha - major,
Šumonja Miloš - polkovnik,
SkoSiliS Jože - podpolkovnik,
TrboviS Dušan - major IV.armije,
Lokar Mirko - major,
Svetina Vladimir - Ivo.
Predsedstvo Slovenskega Narodno-osvobodilnega Sveta je
sklicalo Mestno SKupšUno v svrlio volitev v ilNuO. Zasedanje Je v

imenu Predsedstva SHGS-a otvoril minister za notranje zadeve tov«
Poli5 Zoran. Tov.minister je v svojem uvodnem govoru poudaril, da
s tem zasedanjem prehaja mesto Ljuoljana k svojemu rednemu upravnopolitičnemu delu. Tovariši iz Mestne skupščine stoje pred težkimi
nalogami, da privedejo LJubljano na vzorno mesto. Mestni Harodni
odbor more rešiti finančno, stanovanjsko in sooialno vprašanje.
Potrebna Je pred vsem predanost in požrtvovalnost pri delu. Izkazati Je treba zaupanje, ki ga imajo ljudje do svojega Harodnega
odbora. Tov. minister predlaga sledeči dnevni red:
1/ Volitev verifikacijske komisije in zapisnikarja.
2/ PreSitanje odloka po razpisu volitev in sklicanju skupščine.
3/ Volitev Mestnega KO - Izvršilnega odbora.
4/ Poročilo o smernicah dela Izvršnega odbora.
5/ Piskusija o poročilu.
6/ Volitev stalnih sodnikov in prisednikov za okrajna narodna
sodišča v Ljubljani in 1/2 stalnih sodnikov in prisednikov za
Okrožno narodno sodišče.
I. Volitev veriflkaoljske komisije in zapisnikarja.
V verifikacijsko komisijo so bili predlagani in sprejeti
sledeči:

Bavdež Lojze in
dr.Stanovnik I vem ter
Trtnik Lojze.
Verifikaoljska komisija Je ugotovila, da Je odv63 od-

poslancev prisotnih 36,

7 pa jih je odsotnih, ker so službeno za-

držani. odposlance mestne četrti Tabor tov.Zupan Anton je prevzel
dolžnost okrožnega javnega tožilca za mesto Ljubljano, ki Je nezdružljiva s članstvom mestnega N00. Na njegovo mesto pride nadaljnji kandidat z najvišjim številom glasov.
Odsotni so:

Albreht Franc - pisatelj,
Blažič Lojze - delavec,
Sitar Meta - študentka,
Polutnik Slavka - uradnica,

Beli5 Mlaka - uSitelJioa
Polak Bojan - podpolkovnik in
Peko Bogdan - podpolkovnik,
S prisotnostjo 56 delegatov Mestne skupšSine ugotavlja
komisija sklepčnost skupšSine.
Za zapisnikarja predlagani in izvoljeni:
Bajt Angela in
Dekleva Marica.
II. Prežltanje odloka o razpisu volitev in i*.Upanja sKUDŠžlne.
Zastopnik Predsedstva SliOS-a tov.minister Poli5 Zoran
je preSital:
a/ odredbo ministrstva za notranje zadeve o nadaljevanju volitev
v Narodno-osvobodilne odbore / od 30.VI.1945 /
b/ Odlok predsedstva SHOS-a o sklicanju Mestne SO skupščine glavnega mesta LJubljane / od 14 .VIII.1945 /
III. Volitev Mestnega HO - Izvršnega odbora.
Tov.minister Poliš Zoran Je poudaril, da pomeni volitev
v Izvršni Karodni odbor prevzem glavnih dolžnosti za odbornike.
Vsi ostali odposlanoi so dolžni, da mu z zgledom in inlcijatlvo
pomagajo. Njihove obveznosti ostanejo in so pravzaprav še veSje,
Odgovarjati namreS morajo voliloem in podpirati MIO.
Po 10 minutnem odmoru so odposlanoi prešli na volitev
Izvršnega odbora.
Tov.Marenti5 predlaga tov.Fran Albrehta za predsednika
kot Sloveka visokih kvalitet, slov.književnika in borca za demokratske pravice.
Tov.Pretner predlaga za predsednika tov.Sergeja Kraigherja, kot dolgoletnega pobornika za narodove pravice.
Po glasovanju je bil za predsednika izvoljen tov.Fran
Albreht s 46 glasovi.
i
Predlogi za podpredsednika:
Tov.Tuma se je dotaknil Izgradnje OF in njene enotnosti

*

in kot poudarek te predlagal 3 podpredsednike: Kraigherja Sergeja
Vrhovea Alojza in dr.Stanovnika Ivana. Vsi 3 podpredsedniki so
bili soglasno izvoljeni.
Tajnika Je predlagal tov.dr.Skala Hugo in to tov.
dr.ModicHelija kot klenega in delovnega filoveka. Tov.dr.Modic Hei
li je bil soglasno izbran.
Tov.Borštnar predlaga nekatere odbornike:
Busar Tilko, dosedaj naSelnioo sooial.skrbstva pri MOOF,
Turno Branka, dosedaj referenta xa Mestna podjetja pri MOOF
dr.Pretnerja Jožeta, dosedaj naSelnika oddel.za obrt in industrijo
pri MOOF,
Trtnika Lojzeta, dosedaj referente Za gradnjo in obnovo pri MOOF,
Dekleva Marico, dosedaj načelnico prosvet.oddel.pri MOOF,
Kreseta Poldeta, dosedaj naSelnika oadel.za notranje zadeve pri MOOF
Badalje so bili predlagani radi povezave in tesnejšega
sodelovanja vojske s terenom tov.podpolkovnik Sko5ili5 Jože, kot
I
L'
i
referent za zadružništvo Puo Danilo, kot sindikalna tajnioa - delavka Mošlar MariSka, kot zastopnik kmetov in obrtnikov Tomo Franc,
kmet, kot napreden in nepristranski delavec tov.Viktor Stopar.
Vsi predlagani so bili soglasno spreJeti.Verifikacijska
komisija je potrdila izvolitev predsednika s 46 glasovi, vse 3 podpredsednike s 56 glasovi in prav tako vse ostale odbornike s 56
glasovi.
Po volitvah je tov.minister Polič ugotovil, da je bil
Izvršni odbor sa mesto Ljubljana izvoljen soglasno ter mu je v imenu Narodne vlade Slovenije Sastital. Izrazil je prepričanje, da bo
vsak posamezni Slan odbora storil svojo dolžnost, tako da bo vsa
Slovenija s ponosom gledala na LjubiJano. Podčrtal je nujnost sodelovanja Izvršnega odbora z Narodno vlado, da se Simpreje zacelijo
rane, ki jih Je vojna zadala LJubljani.
Za tem je novoizvoljeni Izvršni odbor zasedel svoja mesta.
IV. Porodilo o smernicah dela Izvršnega odbora.
Tov.Kraigher se v imenu odsotnega Franc Albrehta, ki je na

službenem potovnuju, zahvaljuje za izkazano zaupanje, foudarll je,
da je skupščina okrožnega me a ta Ljubljane Izšla iz prvih svobodnih
volitev, ki so bile izraz volje ljubljanskega prebivalstva, odločene
Simpreje odpraviti posledice vojne na vseh področjih in preiti v
urejeno življenje. Odbor bo zastavil vse sile, da bo zaktiviziral
četrtne odbore na eno strani, na drugi strani pa si bo zagotovil
sodelovanje članov Mestne skupščine. Podčrtal je, da je bila mestna
skupščina izvoljena na listi Osvobodilne fronte, Ljudske fronte
•

Jugoslavije. Svoje delo danes opravljamo pred vsem po zaslugi naše
Jugoslovanske armade. Treba bo ustvariti najtesnejša povezanost med
ljudstvom in vojsko. Ljubljana Je bila osvobojena s sodelovanjem
vseh narodov Jugoslavije. Zato bomo vse težave premagali samo tedaj,
če ne bomo nikdar pozabili vakladatl lastne interese s splošnimi
interesi vseh narodov Jugoslavije. Haglasil je ljudski značaj naše
Karodne oblasti. Ljudske množioe morajo v Mestni skupščini in njenem
Izvršnem odboru videti izvršiloe svoje volje.
Sledil je referat tov.tajnika 10 dr.Modioa o konkretnih
gospodarskih nalogah. Izvršni odbor je prevzel upravni aparat
Magistrata, ki ne odgovarja več nalogam naše ljudske oblasti. Preobsežen aparat je bil najboljša podlaga za nezdravo birokratsko
uradovanje. Pri osobju, ki je štelo £600 ljudi je bilo treba izvesti
redukcijo na 1.500, potrebna pa bo redukcija na še 1/3. Z redukcijo
osobja je mogoče uvesti v našo upravo nove metode dela. Na vsak način je treba povečati ekspeditivnost dela, zatretl pa birokratski
način uradovanja. Najbolj pereče vprašanje je sooialno skrbstvo.
Velika je potreba po zavetiščih za otroke in starčke. Postavlja se
vprašanje podpor in vprašanje dela* Otresti se moramo predsodka, da
je ročno delo manjvredno. V finančni politiki moramo stremeti za tem
da bomo izdatke krili iz lastnih virov. Aktivni so samo vodovod,
elektrarna, cestna železnica in pogrebni zavod. Škoda, katero trpi
mestna klavnica, povzročena po okupatorju, znaša petdeset milijonov
dinarjev. Dalje je bilo govora o povišanju davkov od 100 # na 150
Prav posebno težko je stanovanjsko vprašanje, ki se čeddalje bolj
zaostruje. Ha stanovanjskem odseku leži 5000 prošenj. Bistvo stano-

vanjakega vprašanja j« v tem, da bedni brezdomci sploh ne prosijo
stanovanja. Treba Je zategadelj vzbuditi v ljudeh socialno zavest.
Treba je preJcontrolirati stanovanja kulturbundOvcev in belogardistov.
Nadin, tatton kako se bo rešilo to vprašanje je morda preizkusni
kamen za vse naše delo.
V. Diskusija o poročilu.
K obema referatoma se je razvila živahna diskusija, v katero je poseglo veliko število odposlanoev. 7 debati je bilo zne&enih nekaj konkretnih predlogov, ki so bili iznešeni predstojnlm odsekom 10 v pretres in rešitev.
Tov.Finžgar je apeliral na 10, naj se zavzame za 10 odpuščenih profesorjev mestne lloejske gimnazije, kateri se nahajajo
brez sredstev. Prosi, naj se jim nakaže kakršnokoli delo, da jim bo
omogočeno vsaj skromno življenje, oziroma preživljanje.
Tov.Tera Šlebinger Je govorila o položaju kmetovalcev v
novi Ljubljani. S povečanjem okrožne Ljubljane, se Je povečalo pred
vsem število prebivalstva, ki se bavl s kmetijstvom. Ta novi obroč
kmečkih elementov bo gospodarsko mnogo pridobil, kakor tudi istočasno
ljubljansko jedro, t.J.delavsko in upravno prebivalstvo. Ljubljanski
kmetje so razen nekaterih primerov nerazumevanja osvobodilne borbe
in nepomoči prizadetim družinam v veliki meri sodelovali v osvobodilni borbi. Danes ima kmetovalec okrožnega mesta Ljubljane veliko
možnost gospodarskega razvoja pred vsem radi bližine upravnega in
industrijskega središča. 7 ljubljanski okolici so veliki prirodni
pogoji za razvoj vrtnarstva, ki bo omogočen s skrajnim intenzivirai
• '
njem te panoge. Poleg vrtnarstva so dani pogoji za živinorejo in
mlekarstvo. Uvedli naj bi se skupni pašniki v bližini Ljubljane,
n.pr.ob robu Polhovgrajskih dolomitov, kjer bi se posest Narodne imovine preuredila za izpašo mlade živine. Ta razvoj mlekarstva in
vrtnarstva bo potrebna strokovna izpopolnitev in zadružna povezanost
za dobavo strojev, semen, umetnih gnojil itd.
Za zdravo gospouarsko obnovo je nujno potrebna čim Jtaaiciglaa
tesnejše zbližanje delavca in kmeta v razumevanju dela in težav ter

respektiranje medsebojnih interesov, kar bo ustvarjalo zdušje soUdarnega dela.
V diskusiji so sprožili tudi vprašanje delavskega doma, ki
naj bi bil res delavski, za kar pa bi bila potrebna reorganizaolja
sedanje uprave«
Pri obravnavanju stanovanjskega vprašanja se je predlagalo,
da na masovnih sestankih razkrinkujemo vse tiste, ki imajo prevelika
in nezasedena stanovanja«
Skup5Sina je osvojila načeloma ublažitev stanovanjskega
vprašanja s tem, da se vsa stanovanja z opremo vred, ki so bila last
kulturbundovoev ali belogardistov dajo na razpolago brezdomcem.Vprašanje delavskega doma in postavitev 10 profesorjev Mestne lioejske
gimnazije na razpoloženje, je manjšina pustila v odložitev Izvršnemu odboru MNOO.
Po diskusiji predlaga tov.tajnik sledečo resolucijoMestna Narodno osvobodilna skupščina glavnega mesta LJubljane izvoljena v svobodnih volitvah od naroda in izbrana na svojem
prvem zasedanju, se zaveda, da je predstavnica pristne ljudske
oblasti in bo v vsakem oziru izvrševala voljo ljuastva. S pritegnitvijo v sodelovanje širokih ljudskih množic v gospodarsko in upravno delo In v delo za obnovo domovine bo naša ljudska oblast postavljena na konkretno in realno podlago pristne demokracije.
Kot svojo glavno nalogo smatra skupščina vkljuSitev svojega
dela v skupne napore narodov Jugoslavije in s tem podpreti delo federalnih in zveznih organov oblasti z neomajnim sprovajanjem federalnih in zveznih zagonov na svojem terenu v življenja,
Najbolj pereča vprašanja, ki se postavljajo pred Mestno NO
skupščino so pred vsem socialnega značaja in v zvezi s socialnim
skrbstvom, pravilno in naglo razpodelitvijo in zaposlitvijo vseh
delovnih sil in s stanovanjskim vprašanjem.
Posebno v reševanju vprašanj socialnega znašaja se moramo
opirati na pomoč najširših ljudskih množic in njihovih masovnih
organizacij ter vse nesooialne in špekulantske pojave brezobzirno
razkrinkati v javnosti. Kdino s pomočjo največje aktivnosti vsega

prebivalstva bo mogoče zatreti vse pojave črnoborzijanstva in špekulacijo in bogastva vojnih dobičkarjev vključiti kot glavni vir sredstev za obnovo*
Mestno Narodno osvobodilna skupščina se živo zaveda, da je
vir blagostanja in napredka. Zato se bo skupščina trudila v uradih
in na vseh poljih uuejstvovanja vzgojiti ljudstvo k pravilnemu odnosu do dela, ki Je častna dolžnost vsakega državljana. Vzgajala bo
k načrtnemu udarniškemu delu in k tekmovanju. Podprla bo tudi vsa
delovna prizadevanja za obnovo našega gospodarstva tako na polju
zadružništva, kot tudi inloijativo trgovcev in obrtnikov na privatnem sektorju gospodarstva v skladu s splošnim gospodarskim načrtom.
Z izpolnitvijo vseh teh nalog bo glavno mesto LJubljana
največ pripomogla k moči in trdnosti države in h blagostanju delovnega ljudstva.
VI. Volitev stalnih sodnikov in priaednlkov za okrajna naroflna
sodišča v LJubljani ln l/Ž stalnih sodnikov in prlsednlkov
v okrožno narodno sodišče.
V

O k r a j n o

s o d i š č e

so bili izvoljeni kot stalni sod-

niki naslednji pravniki: dr.Omladlč Franjo, Ilešič Milivoj, Podboj
Jože, Poljaneo Franc, dr.Jereb Peter, Ravnikar Jelko, Dolžan Branko,
Nečlmer Ferdinand, Bleiwels Kari, Gorečar Franjo, Javoršek Fr*\nc.
Nato so bili izvoljeni prisedniki po listah, kakor so jih predložili
četrtnl odbori:
Četrt st.Vld:

Tome Miha, kmet. Kovač Konrad - delaveo, Erjavec

Anton - delaveo, dr.Jama Lojze, Oros Franc - livar, Kratky Julloa,
Beltram Viktor - zid.pol.
Četrt Moste:
1. Lakner Slavko - uradnik davkarije

6. žitnik Franc - kmet

2. Presetnlk Prano - krojač

7. Javoršek Terezija - gospod,

3. Arhar Anton - sodnijski uradnik

8. Korče Slavko - delavec

4 . Židan Franc

9. Okretlč Jože ~ kamnosek

5. Jereb Kari

10. Stojkovič Vida - zuravnloa

Četrt VI51
i Ukmar Frano - trg.potnik
, Bernik Fanči - gospodinja

6 ft. Habioht Marija - uradnica
7. Pukl Mara - lekar.pomočnica

Mlekuž Slava

8. Knez Stane - uradnik

Pogačar Igo - miz.pomočnik

9. Mrak Vinko - kmet

, Sluga Zora - profesorica
Četrt Ježloa:
, Lrjaveo Janko - prometnik
Kumar Adrijan - partizan

4. Zatler Viktor
6. Dovč Jože - mizar

Tesovnik Martin - krojač
četrt Rakovnik:
Kune j Janko - troš.pregl.

6 # LubeJ Keva - uradnica

Polovšek Alojz - uprav.cest.bad.

7. Lokar Ivanka

> Kravanja Marta

6. Skuk Poldka - trg.sotrud.

, Zupand13 Sla - uradnica

9. Novak Franc - inkas.Slavije

> Za j o Ivan - kurjač

10. Buh Kari - mizar

Četrt Center;
, Turk Alojz - čevljar

6. Gubio Mirko - akadem.slikar

> Pečenko Sil vem - dri .uradnik

7. Eiklsbacher Neli - umet.obrt.

, Kvas Ivan - krojač

8. Skale Janko - banč.urad.

, Kovač Justina - gospodinja

9. ing.Gaspari Oton

. Korban Josip -šol.nadzornik
Četrt Tabor t
» Dolenc Jože - kramar

6. čampa Joško - sodni ofic.

> Ggorevo Anton - obrtnik

7. Pihlar Milka - gospodinja

, Cimperman Fani - gospodinja

8. Turk Lojze - uradnik

, Ualnar Frano - uradnik

9. Čuk Karol - železničar

, Sekirnlk Frano - dira.pomoč.
Četrt Bežlf-jadž
, Stegu Zora - gospodinja
železnik Jože - delavec

6. Leveč Terezija - gospoainja
7. Prašnikur Janez - stroj.ključ.

l Bavoon Ljubo

8. Pevo Karol - troš.urad.

, Jerkovič Vojna

9. Demšar Marija - gospodinja

Furlah Rudolf - urad.priprav.

10« Kosrnatin Jože - profesor

Četrt Žižka:
t Pirš Alojz - poslovodja

6. Frčnik Frano - delavec

i, Marjek Antonija - gospodinja

7. Zagradnik Stanko - uradnik

fiebeo Frano - stroj.kiJuč.

8. Vadnjal Marija - gospodinja

Vrhove o Kati - Šivilja
, CeraJ-Cerič Adalbert - žel.urad.
Četrt Polje:
6. Porenta Miol

i Kastelio Anton
Marinko Tine

7. Ponikvar Ivan

Orožnik Ludvik

8. Kačar Fani
9. Zupančič Frano

i tirne Frano
Mušič Zoran
V

O k r o ž n o

s o d i š č e

so bili izvoljeni kot stalni sodni-

ki naslednji pravniki: dr.StoJkovič Gašper, Verbič Srečko, Baričevi5 Josip, dr.Svet Jakob, Gre^oro Jurij, dr.Sašel Josip, dr.Košan
Janko, dr.Čenk Josip, Čmalo Lejpold, dr.Skaberne Bronislav,
Kraigher Anton, Muo Viljem.
Nato so bili izvoljeni prisednlki po listah, kakor so
jih predložili četrtni odbori:
Četrt št.Vid:
I. ar. Gol j ar Srečko - odvetnik
g. Benedlčič Valentin - žel.uradnik
3. Kolb Justina - gospodinja
Getrt Moste:
1. Strniša Anton
2. Kogoj Viktor - delaveo
3. lihar Leopold « uradnik.
Četrt Vič:
1. Fleško Stane - delaveo
2. Gorkič Albina - gospodinja
3. Vreg Helena - gospodinja.
Četrt Ježloa:
1. Smerajo Jožefa - delavka
2. Kumar Emilija - gospouinja.
Četrt Rakovnik:
1. Bajt Gregor
2. Gržinič Miro - žel .uradnik
3. Deu Ivan.

Izvolitev predlaganega Oblaka
Jožeta za prlsednlka okrajnega
sodišča je Bkupščina odklonila,
ker ima sotodnike pri beli t&rdi.

Četrt Center:
.
.
•
,

Mrzel Ludvik - urednik Slov.poroSevaloa
Urban315 Karol - poštni uradnik
frepeluh Pavla - gospodinja
Kiffloveo Janez - kmet.
četrt Tabor:

. Slami5 Milko - mesar.mojster
. Čemerl Ivan - obrtnik
3« Moraveo Rafko - delaveo«
četrt Bežigrad:
.
.
.
.

SladlS Francek - dlpl.Jurist
dr .Majcen - jurlst
Kobal Marija - gospodinja
Urban515 Alojz - žel.nadzornik.
četrt Šiška:

. Sila Edmund - viš.kontrolor drž.žel.v p.
. Medle Alojzij - gospodinja
. Ovsenak Janez - mizar
Četrt Polje:
, Fodboršek Rezka - delavka
i. Sotlar Henrik
, Presetnik Ignac.
Po volitvah sodnikov in prisednikov je tov.podpredsednik
predlagal pozdravno brzojavko predsednika vlade maršalu Titu,štabu
IV.armade, IGGF in Karodni vladi Slovenije, fia kar sta tov.tajnik
dr.Modio in Dekleva Marioa o lana. Izvršnega odbora MHOO prebrala
brzojavke:
Predsedniku vlade DF Jugoslavije tovarišu maršalu Titu.
Voditelju jugoslovanskih narodov v zmagoviti borbi proti
sovražniku in v obnovi ter Izgradnji nove domovine pošilja k&GS s
svojega prvega zasedanja v imenu prebivalstva Ljubljane kot glavnega
mesta Slovenije izraza hvaležnosti za dosego svobode in za vešSe in
sigurno voaatvo pri utrjevanju pridobitev naše borbe.
Slovenski narod vidi v Jugoslaviji pod Vašim vodstvom
kakor je izrazsla iz narodno—osvobodilne borbe edino poroštvo za
ohranitev po tlsoSpetsto letih dosežene svobode. Zavedamo se, da je

demokratični in federativni ustroj države, ki je pogoj sreče in
bratstva naših narouov možen le v republikanski ureditvi države.
Skupščina bo kot izvoljen predstavnik oblasti ljubljanskega prebivalstva zavestnim izpopolnjevanjem smernic Vaše vlade
dala izraza neizmerne ljubezni in predanosti svojemu voditelju.
- II Š t a b u

IV. A r m 1 j e •

Štabu IV.Armije pošilja MNOS s svojega prvega zasedanja
v imenu prebivalstva Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije Izraze
hvaležnosti za svobodo, ki so jo borci IV.Armije sestavljeni iz
sinov vseh narodov Jugoslavije priborili Slovenoem z neštetimi krvavimi žrtvami in s tem ustvarili nedotekljiv temelj bratstva jugo/

slovenskih narodov ter vse pogoje za izgradnjo ljudske oblasti.
Poslanoi i •BOS obljubljamo, da bomo storili vse, za čim
bolj zložno sodelovanje in medsebojno pomoč civilne oblasti in vojske
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N a r o d n i

v l a d i

za Slovenijo.

MNOS skupščina pozdravlja Narodno vlado Slovenije kot najvišji oblastveni organ in obljublja vestno izpolnjevanje in izvrševanje zakonov in odredb kot osnove za rešitev iz razdejanja, v katerega nas je pahnil okupator in za izgraditev leppe bodočnosti LJubljane, Slovenije in Titove Jugoslavije.
- IV t®OS pozdravlja IOOF Slovenije in se mu kot političnemu
V
voustvu naroda zahvaljuje za Jasno izoblikovan« smernice, ki so kot
izraz narodove volje dale jasno in točno začrtano pot našemu delu.
Poudarjamo, da bomo skrbno čuvali interese naroda in gradili na pod-

lagi stavljenega programa temelje za srečno bodočnost.

T o T. podpredsednik je ob sklepa prvega zasedanja llestne
skupščine pozdravil vse navzoče s pozivom za vzajemno delo.
Mestna skupščina je bila zaključena ob 13.url.

LJubljana, dne 14.avgusta 1945.
Zapisnikaricas
Dekleva Marica
Bajt Angela.

