IZVRŠITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
za okrožno mesto Ljubljana

XXII* redno seje Izvršnega odbora MLO, ki se je vršila
dne 27•decembra 1945 ob 1/2 10.uri dopoldne.
MAVZ0ÖI:

predsednik; t»v.Albreht Pran

podpredsednika» tov.Kraigher Sergij
tov,polkovnik Vrhoveo Alojzij
tajnik: tov.dr.Modle Hell
odbornikij tov.Trtnik Alojzij
tov.Mfldio-Deklova Marloa
tov.Busar Tilka
tov.Kušlan liarička
tov.Krese Leopold
tov.puo Danilo
tov.dr.Pretnar Jože
tov.Turna Branimi*
tov.Tomo Pran
vabijo sei tov,|ivio Silvo, načelnik odd.za preskrbo

tov, sivi o pavel is prosvetnega ministrstva in
tov.Grbbmlng A* ,
upravičeno izostala; t o v. podpredsednik dr J5t£jo-ovnik Ivan in tov
Stopar Viktor.
Tov.Predsednik otvori ob 1/2 lo.uri illl.redno sejo ter predlaga sledeči dnevni red:
1./ Čltanje zapisnika
2./ Priprava za zasedanje Mestne ljudske skupščine
3./ Tekoče zadeve
po čitanju zapisnika Vpraša tovipredsednik v koliko so se izvršile dane naloge od zadnjevse je, nakar se ugotovi, da se člani MIO niso
udeleževali rednih sej na ÖLO, Svojo izostalost upravlčujejo s tem, da o
upravnih sejah niso bili obveščeni. Tov*ta>nik poroča, da je disciplinski pravilnik za uslužbence MLO izdelan, je pa mnenja, da ga je predložiti Mestni ljudski skupščini v odobritev. Tov.Trtnik poroča, da se je protokol pregledal. Posamezni oddelki bodo vodili od 1.januarja 1946 daljo
lastne vložne zapisnike, rešeni in važni spisi pa se bodo pošiljali v Šle*"
no vložišče, Ei bo take akte registriralo. Glede odpusta žensk pri EloJcfc
trični cestni železnici sCtlene 10, da se iste sprejmejo nazaj v službo,
tov.Kušlanovi pa se naroča, da obrazloži delavstvu pravilnoet gledanja na
namestitev žensk. Uslužbenci sprejeti po osvoboditvi ostanejo na svojih
mestih, osobje sprejeto med okupacijo se po pregledu zadržanja v času narodno osvobodilne borbe odpusti v kolikor ne odgovarja. Takse za pogrebe
v obmnčju okoliških pokopališč se bodo odslej pobirale na GIß, ki jih bodo ti nakazovali Mestnemu pogrebnemu zavodu. So to takse za vzdrževanje
in kritje stroškov okoliških pokopališč. Tov. dr .Pretnar predlaga, da se
končno že zaključi preiskave pogrebnega zavoda Gajšek. Tov.Turna pojasni,
da znaša fond za padle partizane Din 400.000.- in je na razpolago v Finančnem oddelku. Tov.*rhovec je mnenja, da je pokreniti za fond večjo akcijo,
postaviti je partizanom, ki leže še širem naših gozdov dostojne spomenike,
ki bodo tako tudi spomeniki narodno osvobodilne borbe še poznim rodovom.
V novem. Ii3tu, ki prične izhajati naj se prične propaganda za ta fond»

m

i

«i

Tov.Šivlc poroča, da je gospodarska komisija imela dve seji, na iaterih
je razpravljala o načrtu, novih mestnili podjetijf zlasti v gradbenem kombinata. MIO naroča, da se ima izdelati konkreten načrt za poedlna podjetja o katerem bo MIO razpravljal na prihodnji seji. Ta načrt bo ooenem
služil za poročilo Skupščini MLO« Daljie poroča tov.Šivic, da preil.og
poslan IV.armiji v pogledu odstopa hotelskih sob v hotelih Miklič?Balkan
in Belevue ni uspel. Istočasno predloži tov.Šivio MIO imenovanje komisije,
ki ima nalogo izenačiti cene starih zalog z novimi zalogami. Ker bodo v
ta delokrog pritegnjeni vsi obrati, industrijski in obrtni, trgovski lokali In skladišča predlaga tov.Šivic naslednjo komisijo:
tov.dr»Pretnar Jože, njegov namestnik čehun Franc
tov.Šivio Silvo,
njegov namestnik Seunig Vital
tov.Vajt Ciril iz odseka za cene,
tov.Mužina Josip iz oddelka za popis zalog in nakazovanje»
MIO vzame gornji predlog na znanje.
Tov.Trtnik poroča po dejanski ugotovitvi, da se dvorana L x a u Bate B
ne da podaljšati iz tehničnih r a z l o g o v . Za adaptacijo in preureditev dvorane z galerijami in oelotno opremo proračun še ni fiksno izdelan-.
Tov.predsednik poroča, da je ministrstvo prosvete določilo kultura! teden,
takozvanl Prešernov teden v mesecu februarju ter predlaga, da bi ;udi MLO
v tem tednu dal kake nagrada, kar se vzame na znanje.
®ov.tajnik predlaga, da bi se kontrolna komisija, ki naj bi imela nalogo voditi kontrolo nad izvrševanjem sklepom MIO ter bi obstojala iz 4
članov Mestne ljudske skupščine in 1 člana Izvršnega odbora dala v potrditev na II.zasedanju Mestne ljudske skupščine.
Nakar je zapisnik zadnje seje sprejet.
Glede priprav za II.zasedanje Mestne ljudske skupščine je tovttajnik
mnenja, da je treba določiti program. Treba bo podati poročila c dosedanjem delu, o organizacijskem vprašanju,, voditi je treba 150 sodrikov in
prisednlkov ter jih bo treba nekaj izmenjati in voliti novo. Poročila o
delu po treba podati po osnutkih po naših oddelkih» TovoKraighei naroča,
da je treba napraviti kratek resume dela* Na podlagi proračuna je napraviti načrt dela v naprej. Konkretne stvari naj poda tov.tajniky korefera—
te pa: tov.Puc o pravilnosti današnje trgovine, o zadrugah, v z-veai s tom
o pobijanju špekulacije in črne borze, tov.Tuma naj poda pregled in del®
Gospodarske komisije, objasniti proračun za leto 1946, povdariti dohodek
vojnega dobička kot fond za obnovo« Treba je pojasniti odnos dela sodišč
do sedaj. Prikazati dobre in slabe strani, predlagati izmeno slabih prisednlkov ter jih stvarno utemeljiti, zakaj se je izmena izvršila. Na zasedanje je povabiti tudi odbornike ČLO, ki morajo dobiti pregled č.al delom
MIß.
Za zasedanje je preskrbeti Frančiškansko dvorano za dan 5»januarja
194-6 ob 8.uri zjutraj. Dnevni red naj obsega:
1.> pregled dosedanjega dela
2.) Perspektive bodočega dela v zvezi z osnutkom proračuna za 1»1946
3») Organizacija pravilne trgovine v zvezi špekulacije in pobijanja
črne borze
4.1 Volitev raznih komisij in tajnika
5.) Ljudska sodišča in volitev novih sodnikov prisednlkov
6») Diskusija o osnutku ustave
Po podanih poročilih in koreferatlh naj se otvori diskusiis»
Vabljeni tov.profc^avel Šivic prikaže stanje glasbenih šo". v Sloveniji. Povdari, da imamo danes interes, da te glasbene šole nadalje obstojajo, katerih namen jim je dvojen: dati strokovno yvflji^vTy^Tg predpripravljen naraščaj za glasbene srednje :ln visoke šole in vzgajati najširše
sloje.Zato spadajo feloma pod glasbeni., deloma pod ljudsko izobraževalni
referat ministrstva za prosveto. Materijelni obstoj teh šol pa je danes
negativen. Ukovina, ki je skoro na vseh šolah 10U»~ Din mesečno, krije
komaj dve tretini izdatkov za plače nastavljencem - učnim močem: Ker je
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privatno šolstvo proti načelom maše ustave» je pravilno, da ljudska
oblast vodi nadzor nad takim šolstvom in njenim proračunom. Gre v glavnem za uravnovešenje proračuna ljudskih glasbenih šol ter ministrstvo
za prosveto pri sedanjih proračunskih krčenjih ni v stanju izvesti državne nastavitve vseh stalnih, kvalificiranih učnih moči naših slovenskih glasbenih šol, temveč bo tako nastavljanje možno le postopoma izvesti
ter le deloma letos. Glasbene šole bodo toraj v vsakem slučaju kljub plačevanju ukovine navezane na podporo v denarju za delno kritje personalnih
izdatkov.
Tov.Grbbming, ravnatelj ljubljanske glasbene šole poroča o proračunu in pledira na podporo MLO v višini 250.000.- Din za leto 194!3, s
katero upai da se bodo skupaj si držaVno pomočjo dali zares kriti vsi primanjkljaji šole, tudi materijelni,
MIO sklene po daljši debati, da se odobri in izplača Glasbeni šoli v Ljubljani znesek Din 190.000,- iz proračunske rezerve za lete 7.945f
dočim
/ proračunu Prosvetnega oddelka za šolsko leto 1945/4(3
3e oflobrffiiMim^^a^RSrTDin 190.000«- se odobri le kot enkratna subvencija.
(Gornji^znesek se izplača iz državne dotacije, ki se formulira za tekoče
potrebe MLO).
Tov.Modic-Dekleva Marica pojasnjuje: stalni nastavljene! Glasb»
šole so državni uradniki, ki naj jih plačuje država, honorarni nastavljeno!
naj se plačajo iz ukovin, materijelne stroške pa prevzame MLO.
Tov.Turna poroča, da proračun za leto 1946 še ni potrjen in si bomo
morali verjetno pomagati z dvanajstinami iz proračuna iz leta 1945. Te dvanajstih pa ne bodo zadostovale za kritje naraslih izdatkov, poseino personalnih in bo Finančni oddelek skušal izdelati potreben načrt.
Pri pregldeu Pravilnika k proračunu za 1.1946 sc ugotovijo razne
pomanjkljivosti in se Pravilnik k proračunu v smislu korekttur tov,Kraigher-*
j a preuredi. Tov.Turni se naroča, da opozori osebe trošarinskega referata
na individualno postopanje pri pregledovanju v mesto prihajajočih oseb in •
vozil. Tov.Turna omeni, da je pregled radi nediscipliniranosti potrikev večkrat zelo težaven.
•
Ministrstvo za prosveto jjfefiei^^za^alcazilo in odobritev it plačila
subvencije za Narodno gledališče v Ljubljani v vilfšini Din 500.000»- in
sicer za kritje materijelnih potrebščin in honorarje osebju za prekomerno
nočno del^. Po debati sklene MIO, da se enkratna subvencija v znesku Din
500.000." odobri in nakaže Narodnemu gledališču v Ljubljani.
Tov.tajnik predlaga v potrditev izplačila večjih računov in sioert
Zdravstveni oddelek ima plačati Ministrstvu za narodno zdravje Din 183.1161»za dobavljeni cianovodik iz farmacetske tovarne v lEengšu.
Pravtako je potrditi izplačilo zavarovalne premije za jamstveno
zavarovanje oddelkov MLO Državnemu zavarovalnemu zavodu v znesku Din 54.296.
Oddelek za soc.skrbstvo prosi za kritje pogrebnih stroškov ponesrečenega tov.Vidoviča v znesku Din 1,110.-, ki naj bi se kril kot izreden izdatek iz Finančnega oddelka. V tem slučaju sklene MIO, da se odstopi predmetni račun tov,Turni, ki poskrbi pri Pogrebnem zavodu, da se ta znesek izknjiži.
Tov,Turna predlaga v odobritev prošnjo Zdravstvenega oddelka v
znesku Din 90.000.Tov.Modic-Dekleva Marica prosi za odobritev kreditov za literarne
nagrade in odkup umetnin.
Po gretresu in proučitvi potreb* MIO sklene, da se zgoraj imenovane
račune izplača in odobri tov.Modicovi potrebne kredite.
Tov.Krese Leopold poroča, da prihajajo na Notranjo upravo razne
vlogo za oelonočno obratovanje gostinskih obratov ob priliki silvestrovanja. MIO sklene, da se dovoli obratovanje gostinskih obratov do 1-ure po
polnoči, od l.ure dalje pa se plača pavšalno taksa Din 500.- na vcselične
prireditve.
TovariS Trtnik Alojzij se imenuje za načelnika Občega oddelka ter
«e m poveri kontrolo in nadzor nad vsemi že obstoječimi in na novo imenovanimi komisijami pri 10 MLO»
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Predsedniki
Tajnik:
Člani;
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predlog tov.Eušlanove se odobri sledeča 01-rožns volilna
okrožno mesto Ljubljana za volitve obratnih zaupnikov:
Rupar Janez, železničar, Kurilnica
Klemenčič Ivo, uradnik Kmetijskega ministrstva
Šega Bojan, uradnik Mestnega vodovoda
Habič Ivan, ualužbenec tovarno Hribar
Kušlan Marička, tajnik ISedkrojevne strokovne zveze»

Seja 3e ob 2.uri zaključi

Tajnik;
(dr.Modio He11)

Predsednik:
(Albreht Pran)

