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Tov.predsednik albroht Fran o tvori skupščino s sledočia

govorom:

Con j oni cesti, tovariši odposlanci, tovariši in toi^aričico! Otvarjan II.zasedanje testne ljudsko skupščine okrožnega no sta
[Ljubljane. Iz priloženih vabil sto razvidoll program, ki smo ga dolojčili za današnjo zasedanje.
ITaSa naloga, tovariši in tovarižico je, da Llostna ljudska
blcupščina poda račun o ovojen dosedanjem dolu in da razvijo načrt za
bližnjo bodočnost. ICO smo prod 5 rnoseci kot izvoljeni odposlanci mosta
iljubljane prevzeli svoja r.esta v Isvrsnon odboru, smo so. zavedali, da
^rcvnor^jci« težko nalogo. Te težko nalogo so so na žalost marsikdaj izkazale ca težavno^So, nogo smo si mogli predstavljati. Težavnojšo zato,
bor so lian b.ile na razpolago omejeno možnosti, to so pravi razmorc radi končano vojno, zaradi pomanjkanja transportnih srodstov in podobno
paradi ncdootatka srodstov, nedostatka materijala in zaradi preustvaritvo vsega dosedanjega administrativnega aparata, Zato mogoče uspohi na«
,šcga dela danes nišo So tako vidni, kakor so utegnejo pokazati v prihod
i.jih. mesecih. '
Cenjeno gosto in tovariše'odposlance prosim, da sledijo
poročilom in izvajali j on naših, referentov in Loroferentov, da so živahno
udeležujejo razprav, da prostodušno izrekajo svojo kritiko, da nam z
nasveti, iniciativnimi pobudami in idejami nakažejo s svojo strani tudi
ono pot, ki naj jo ubere 1:10 pri bodočem dolu. Hvaležni vara bomo zt, to«
Prodne preidemo na dnevni rod je troba, da so izvrže So
nekatere formalnosti. A otrebno je predvsem, da izvolimo vorifikacijsko
prJLsijo, ki naj overi mandate odposlancev, ugotovi njih število in
sklepčnost pričujočega zasedanja. Jrosim tov.-.riše- ali ima kdo kal: prod(loc za verlfikacljsko kor.isijo. •
Tov.Trtnli predlaga v verifikaoijsko komisi.jo;
dr.okori Franca, lolutnik Slavko in Krose Leopolda.'.'
Tov.predsednik da predlog na glasovanje, ki se soglasno
sprojmo.
Kor ur.vjkorl ni navzoč, se mesto njega predlaga tov.Llerhar
Gtancta, kar so sirejno.
Ver if ilaei jska komisija ugotavlja, da jo od 63 vabljenih
odposlancev navzočih 55» opravičeno odsotnih '7, saito tov.dr .skcrl so
ni opravičil (prišel nai.uadno pozneje).
Tovariš predsednik ugotavlja, da je pričujoče zasedanje
cklcpSno.
i rodno preide k delu pozdravi zastopnika 1'arodno vlado,
njenega podpredsednika tov.dr.Breeolj Larjana in zastopnika oddolka za
izgradnje.ljudske oblasti tov.Kovač staneta.
ITato pojasni tovarišem in tovarižlcam, da je potrebno,
da so zadosti vsem demokratičnim načelom našo ljudsko oblasti, da so
iavcli za to zasedanje delovno predsedstvo, ki bo prevzelo vodstvo
današnjega zasedanja.
Tov.ICrose predlaga tov.Turna (Dstoja, dr,llomlja in podpolkovnik Slatnerja.
Tov.predsednik, da predlog na glasovanje, ki so 3projmc.
Izvoljene tovariše naprosi, da zavzamejo mosta delovnega prodsodstva.
Tov.Tuma Ust o j se., zahvali s a izkazano zaupanje tor pr odlaga, da so rr~idc i. delu.
Z:: za; ise.ikar j a imenuje tov.Setnilv.ar jevo, za overovatol ja
ba predlaga t g v. u r « o r 3, i j r; i::, fraka« ; rodlog se soglasno sprojmo

ITato predlo.";! od Izvršnega odbora predlagani delovni
iicvni rod v odobritev in sicer:
l f / Poročilo o ustavi in ustavodajni skupščini
£lozlanoc Ustavodajne skupščine tcv.dr .Lunačok iavel)
2./ hitenje sklopov zadnjega zasedanja Skupščine
3«/ Delovno poročilo tovarišev podpredsednika in referentov
4./ Irotresanje poročil
•5„/ Volitve tajnika Izvršnega odbora 13.0
6«»/ poročilo o delovanju Ljudskih sodišč in dopolnilne
volitve v Ljudska sodišča
7./ Slučajnosti
C./ i ozdravi in zaključek
Delovni red se soglasno sprejme ter so preide k prvi točki:
I . / LONOOILC o "J./IAVI I:T USTAVODAJNI SUJIŠČISI.
S
Tov®droLunaček poroča:j.
Tovariši in tcvarišicM Danes, ko so širom Jugoslavije govor
ustavi, ko milijoni jugoslovanskih državljanov razpravljajo o osnutku
aOoca temeljnega zakona, je važno, da tudi mi zavzamemo stališče napra
otavi. 1-ri tem bi se spomnili na predvolilno kampanjo, v kateri 1 judIdr, množicam ni bilo obljubljeno ničesar kakor trda zima. pokazali pa
:;o uspehe, ki so bili doseženi tekom 4 letne narodno osvobodilne borbe
n tekom mesecev po osvoboditvi. Hod temi uspehi smo povdarjali osvoboitev našo. dežele in ljudsko oblast, ki se je zgradila, enotnost vseh
clovnih ljudi? simpatije delovnega ljudstva vsega sveta, ki orno si jih
riporili a svojo junaško borbo, posebno še simpatije in prijateljstvo,
i oo 'je skovalo tekom-borbe z narodi sovjetske zveze in končno lahko
milim kot največjega med uspehi tudi Jugoslovansko, armado, ki oo je iz
pomriih početkov razvila v mogočno silo, ki bo znala varovati pridobit
G naše-borbeC i1! uspehi predstavljajo obenem globoke, korenite spremem
e v nnšer socialno političnem položaju, v gospodarski strukturi naše
ivavo. Tov.kardelj jc med temi spremembami predvsem podčrtal sledeče
ri: spremembe v odnosu ljudske državne oblasti, nadalje spremembo v
ocialno-gospodarškem položaju, socialno-gospodarski strukturi naše drave in nov odnos med narodi Jugoslavije.
Kot prva bistvena- sprememba je torej nova oblast v naši dravi, ki je danes a enim od prvih Členov našega osnutka ustave začrtale Ta l.elen pravi, da je oblast, da je oblast v rokah ljudstva. Seved bi ostal ta l.člon prazna fraza, čo bi ne bilo ljudska oblast resnic
c zgrajena, če bi ne bili podani organizacijski temelji za to novo
ju&sko oblast in sicer od krajevnih, okrajnih, okrožnih in mestnih lju
p.h odborov do skupščin federalnih republik in skupščino federativne
jad:ko republike Jugoslavije. Liao tega se je postavilo načelo enotnoti oblasti. Vsa oblast - zakonodajna? izvršna in sodna je v rokah ljud
tva, z razliko med zapadniml demokracijami, kjer je izvršna oblast v
oleah vladajočega razreda, medtem, ko jc zakonodajna oblast saj formelo V rokah ljudstva. Vendar je tudi v mnogih zapadnih demokracijah deanoko vsa oblast v rokah finančnega kapitala, posebno pa se je to pokaalo v državah, ki oo začelo uvajati fašistični red.
Druga bistvena sprememba se-je pokazala v gospodarsko-sooi?ni strukturi naše države. Večkrat jo bilo. že pisano v časopisih, da
ruamo v naši "državi tri sektorje gospodarstva in sicer: državni, zadružin privatno-kapitalistični sektor. Državni sektor je danes ljudski
oletor. Vso pridobitve državnega se.rtorja bodo šle v korist delovnega
loveka. Tudi zadružni sektor bo v zvezi s državnim sektorjem predstavi,
pgrancijo, gospodarsko podlago, da bo oblast resnično lahko ostala v ro>
ah- delovnega ljudstva.'Tudi privatno kapitalistični sektor jo v gotovei
ogledu omejen, sicer je dana svoboda udejstvovanja, vendar je tudi pri1
b kapitalistični sektor pod kontrolo države in je s tem podana možnost
a lahko ustvarimo splošni vsedržavni načrt gospodarstva« S tem bo prercooao, da bi prišlo pri nas do takih kriz, ki jih imajo zapaune državt
Tretja bistvena sprememba, ki se je izvršila tekom narodno
svobcdilno borbe' je r.ov odnos med jugoslovanskimi narodi. V ognju težili borb so JG narodi Jugoslavije sprijatoljili, zavedajo se, da edino
osna skupnost, tesna povezanost lahko ustvari boljše pogoje za narode

Jugoslavijo. Z salonom, z ustavo je sagarantirano vsaki posamezni reubliki, da "bo v okviru temeljnega zakona lahko po svoje uredila svoc interne zadeve. Ha drugi strani pa je z zakonom zagotovljeno, da
odo posebni gospodarski načrti zgrajeni iz vidika voedržavnih intereov.
To oo tovariši In tovarlšice, bistvene tri spremembe, ki so
IG izvršile tekom narodno-oevob odilne "borbo in hi OO z ustavo zasigura*
Le, "da oe. I odo v reonici izvajale. S tem seveda ni rečeno, da nima usti
rfnikake ustvarjalno sile, da nima nikako perspektive, ravno naoprotn<
tem temeljnim'zakonom bo zasigurano narodom Jugoslavije, da bodo im<
i tudi pravno podlago za uresničenje in sa ohranitev teh sprememb.
Kino omenjenih bistvenih sprememb so v temeljnom sajonu o u£
1 postavljeni še ras lični drugi principi, ila kratko bi naštel nekatere
0 je ločitev cerkve od države. S ter. je zasigurana cerkvi možnost svol
eca ud~jotvovanja, ravno tako vsem državljanom svoboda vesti in vorois
lovedi. ITadalje je zasigurano, da oe ne bo družine izkoriščalo v proti(
avne. naoene. Tako važna uotanova kot jo družina nora biti pod nadzorom
ržsve. Ustava predvideva nadalje kak položaj bo imelo nase sodstvo v
laui državi, sodniki so voljeni na demokratičen način in inajo vso nožlost popolnoma svobodnega ude jstvovanja. Ravno tako jo z državnim t o
tvem.
To oo tovariši in tov&rišice osnovno točke našo ustave. V d<
lati bodo gotovo tovariši razpravljali še o drugih spremembah oziroma <
rugih temeljih naše ustave in jr osim tovariše, da se živahno udeleže
isliuolje.
Tov.Kardelj je v svojem rafiio govoru povdarll, da smo lahko
lonosni na to našo ustavo, ki je prva v Evropi, ki resnično zastopa in«
erese širokih ljudskih množic, kajti mi vemo, da je naša demokracija •
^sniČno ljudska demokracija. ITa različnih sestankih se radi spomnimo
la izjavo znamenitega francoskega pisatelja, ki jo knrakteriziral zapa(
LO demokracijo na sledeč način: pravi, da v zapadni demokraciji ima vs*
iravico opati pod mostom, samo s to razliko, da nekateri morajo, ker n:
lajo stanovanja, drugim pa ni treba«. S tem bi tovariši in tovarialce k<
ial evoj kratek referat in prosim, da se udeležite diskusije.
Tov.Turna Ostoj oe shavail tov.dr.Lunačku za njegova izvajan,
,ar prosi odposlance, da zavzamejo ovoje stališče k podanemu referatu*
:lasti tovariši c terenov, ki so. prisostvovali masovnim sestankom, so <
;ovo dobili impulze ali pa vsaj lahko tolmačijo voljo ljudstva, Id. je
lila izražena na teh sestankih.
Tov.Krpan sporoča žjljo Četrti : Iška, da tiaj bi bilo šolanji
la srednjih šolah ter na univerzi brezplačno«
K tomu pripomni tov.Tuna Ostoj, d.", se je na Taboru, katerega
lastopa, tudi o tem govorilo, nr:pnk ^o prišli do zaključka, da bi imel
avno privatni sektor, alro bi bilo šolnr.-Jc brezplačno za voe, dvojni d«
ličok in sicor: 1./ gnotna sredstva po i;rivatni incijativi, 2*/ pa 3c
louporo od državo pri študiju* To pa i:o bi bilo v auku ustave, da bi ei
'asred komodizlrali.
Tov.Jamnik le četrti Vič poroča, da 30 opaža na terenu, da }
ovt reakcionarji širijo, ned ljudski:*.! masami misel, češ, da oe vrača "<
aoo deželo siato:: ccntrallzaci jo« i roti temu se bo treba boriti. Z us*
rc, hi ono jo spre jo li, jo v vsaki federaciji zajamčena ljudskim masam
ivobodnc volja. Voaka federacija ima svojo upravno »politično in gospod«
feo samostojnost. iolog ^oga pa je glavni steber v Jugoslaviji de lavo o
n delavska enotnost tako močna, da je podana garancija, da se nikdar
cc ne bo vrnila contralistlčna predaprilska Jugoslavija. Kljub temu,
a je bila Jugoslavija v narodno osvobodilni borbi uničena, jo produkt
olavcov aanos velik In se ta produkt razdeljuje v tiste kraje fedorao:
:jor co najbolj trpeli ca časa narcuno-osvoVodilnih bojev. To jo druga
ačna točka, ki pobija to tedenone vesti reakcijo. Tratja najbolj važni
očka je, enotnoat, bratstvo in sožitje jugol3ovanokih narodov, ki 3© a]
Iji najbolj odločno zadaja udarec.•
Sporoča tudi, da ljudstvo na terenu zahteva, da oe najbolj
otro postopa proti reokoijonorjem, ter naj oo najstrožjo kaznuje ono,
1 skušajo izpodkopati našo; ljudsko oblp3t.

Tov.dr.^orli is k.iško poroča, da- jo imel dva sootanka z dvema
icaca, Id jih nastopa in vodi. Izjavlja, da ljudstvo z navdušenjem ta
sunovanjem sprojema ustavo ter pri ziiava voc njeno odlike in vrlino. K
Imterim členom ustave oo imeli pripombe, ta ko n.pr. k 51.13» ki govoda narodne manjšine v naši državi uživajo vse pravice iii zaščito svo50 kulturne ca razvoja in svobodne uporabe jezika. Izrekli so pomislek,
1 iodo tudi druge aržave ovent.našim ranjsiaam priznalo enbke pravice.
1 je so isracllivtudi željo, naj bi država poskrbela za zdravnike, ki
Sili plačani od države in ki bi reveže tudi brezplačno zdravili. Zla*lis preteklih časov jo znano, da so ljudje na dovoli umirali, ker ninogli plačati zdravnika,
K 51.13, I:i pravi, da bo vora loč ona od državo, ljudje vprajo^o Ii-ko to
noukor: verouka« Lelijo, da se vroouk poučuje v dr2av: Šolah, ker ;;ouk verouka v cerkvi ali aoLriotiji "bi se izkazal kot
?JO£OČ, v «oli~ j a ima drživa itak .kontrolo nad poukom«
V splošnem pa soljuujc selo poučeni o ustavi.
K el«ustavo, ki predvideva ločitev cerkve ou državo pripomni
v.inž..;tupica Bojan:
Cerkev jo bilo po svojih višjih predstavnikih zmerom tako
rcoivna, du si je r£zo dižavns oblasti priborila politične privilegi, s katerimi je obvladovala množico in duailo njih pravo razpoloženje.
5elo nedeljivosti ljuuake oblasti pa nam veleva, ua ne moro biti nobeuruge oblasti razen ljudske, rasen naše oblasti.Vera' je zadeva verniv in jo oama v sobi zaključena zadeva. Vsi verniki so člani ljudsko
upnosti in imajo političen program izven vere. iIi3o pa vsi člani ljud3 skupno3ti tudi verniki. Zato moramo ločiti cerkev od državo in cerv od šole. ITa jasnem ..>i mor.:mo biti, da ta zr;htova ni od danes. Saj
o:ujo uutava predvsem 'tiste davno zahteve ljudstva, ki so se rodile iz
pora proti razmerami v prejšnji Jugoslaviji in 2ahteve, ki jih je rodiborba proti faCizmu.
ločitev cerkve od države po naši ustavi ne pomeni konoc veropovedi, pač pa konec klerir.nlismov tako pravoslavnih kot katoliških,
t nuslinane I:ih. Zmerom JO se nanreč protiljudske sile zbirale pri nas
odvoem v tistem političnem taboru, ki je izrabljajoč vero tnnižio koval
o j mračni in reakcionarni politični program. JTajostrejše oblike tega
obrana smo- videli med borbo proti okupatorju, ko je njihovo časopisje
organizacije odkrito' nastopilo v oboroženo- borbo proti ljudstvu in
rahljajoč voro sapovodalo denuncirati'in ubijati.
Vsaka vas naj ima cerkev, vsak cerkev župnika, ki naj sleherdan bere maso in sleherno nedeljo pridiga, čisto nemogoče pa je po
inju ljudstva, da bi bilo cerkvo agitacijske dvorane, da bi bila nedea 1opoldne o pridigo političen sestanek tiste stranke, ki jo podpirafašizem, narodno izdajstvo, redila Sv.TJrha in bi bila danes glavna
ora rcakcije. Marijine družbe in slišne masovno organizacije cerkve
bkopo rnonju ljudstva eksistirajo vse
dotlej, dokler izza njih
bo pogledala katoliška akcija, ki jo poniii.no vse irodobro po njenem
odotavniku Urlichu« Ljudstvo noče več državno priviligiranih veroizpo- *
di, katerih predstavniki bi lahko svobodno posegali v oblast Ma la"
rošoc, atepinac, Gavrilo, PdOžman, temveč vero ljudstva, ki jo vodijo
udoki duhovniki kot so bili in. ~o n.pr. Vodnik, Slomšek, Gregorčič,
Cankar, Laprot, Lorli« Kako si. ljudsko oblast in demokracijo
odstavijajo nekateri ostanki prejšnjega pojmovanja vlogo cerkve v drvi, nor: pa nazorno kaže pastirsko pismo., I as t irskega pisma ni bilo,
.so fa-isti pregnali z- Gorenjsko in , tajorske duho.vniko in redovnice,
co zavedni Slovenci, mod njimi mnogi verniki umirali, umirali na Rabu,
ohauu, Buchontraldu, Jusonovcu. Danes pa, ko se bere slovenska maša po
oh slovenskih cerkvah, so nekateri slovenski reakcionarji v okvira
rfore zagnali obtožbo o zatiranju cerkve. Za hrbtom cerkve se reakoiarji no bodo okrivali. Cerkev je izključno le zadeva vernikov« Vero
mikom, državo in oblast ljudskim množicam.
K vprašanju separatizma in šovinizma pripomni tov.dr.Lunaček:
. Resnično je, da se pojavljajo na nekaterih sestankih različne
ja2nivin pomisleki kako bo, če bomo okupnO z drugimi narodi, ki 00 veko bolj zaostali, morali čakati, da bodo prišli tudi oni na isto stopjo kot jo naša. Vendar se mi zdi, da je veliko kratkovidnosti, orne jestfii ali zlonamerne propagande, če upoštevamo koliko sovražtva je zasela protiljudska klika mod jugoslovanskimi narodi,' si težko danes predavljamo kako krvoprelitje in državljanska vojna bi bila, če ne bi ušlo ljudskim mnošicam
'

p.elo ljudskim množicam. vsa ta sovraštva odstraniti in ravno nasprotno
ustvariti trdno povezanost jugoslovanskih, narodov in reshično bratstvo
Slovenski in hrvatski poslanci smo bili pozvani v Beogradu, da smo šli
po Srbiji, Ha naše izredno presenečenje in zadovoljnsot smo ugotovili,
da smo bili po vseh krajih Srbije pozdravljeni z izrednim navdušenjem,
iropričali smo se, da bratstvo in enotnost nista frazi, ampak da je to
resničnost.
K. čl.ustave, Iti govori o dolžnostih vsakega državljana d
dela pripomni tov.Verbič iz c.t.Vida:
Tovariši poslanci I Če hočemo, da bo naša država stvarno
onkrat obnovljena is ruševin moramo gledati, da bomo delavske množice
poučili in jih pripravili, da bodo res aktivno delale za obnovo naše
države. Treba je prikazati delavcem potrebe, v kakršnih pač živimo,
potrebe, da mora delavec delati tudi akordno delo, treba*je prikazati
nkordno delo kakršno jo. V Jugolslaviji je imel od akordnega dela dobiček tovarncir-kapitalist, a danes ima od tega dela kor i st ndržava-1 j ud s t1
S tem jo treba prikazati našemu delavcu, da Če bo v teh časih malo pop:
jel ca delo, da se zgradi naša država, bo res užival tisto življenje,
ca katero se je boril .4 leta.
Tovariši poslanci! Treba je, da podpremo naše sindikate
Ha terenu so večkrat čuje* da se čutijo delavci zapostavljeni. Haši
aindikati so organizacija ter je naša dolžnost, da jo podpremo.
Istotako tovariši je potrebna povezava kmeta s delavcem
Stalne se opaža na naših terenih, da se kmet loči od delavca, če hočemo naše gospodarstvo dvigniti, je treba, da se združita kmet in delave*
Kmetu je treba prikazati, da je danes tleti čas, ko mora kmet vse prijj
viti in oddati državi. Kmetom, ki skrivajo svoj živež in ga prodajajo
na črni borzi, jo treba raztolmačiti in pojasniti njegovo dolžnost do
države in potrebe, katere so danes v našem gospodarstvu* če mun pa to
ne pomaga, je naša dolžnost, da take kmete prijavimo in kaznujemo najstrožje. -Saboterjev in špekulantov ne maramo in ne bomo trpeli. Isto
tako je dolžnoot nas vseh, da trdno primemo za delo, ne samo, da govorimo o delu.
K čl.1%ustave doda tov.Borštnar, da je jasno, da naša
država ne gleda manjšin tako kot so jih gledale fašistične države» Ha
drugi strani pa naše ljudstvo zahteva, da se vse "Kulturbundovce",ttGe<
stapovce", jemee in sploh ljudi, ki so v Jugoslaviji pripravljali pota
nemškemu fašizmu in ki so krivi toliko zločinov ~ isžene. IJikakor se
no bo trpelo nemških manjšin.
Tov.Gačnik: V ustavi je tudi čl., ki govori, da je služba v Jugoslovanski.armadi čast in dolžnost sa vsakega državljana, naroč
no-osvobodilna vojska in narodno-osvobodilno gibanje sta bila tista,
kjer so vsa ljudstva Jugoslavije spontano odstranila vse medsebojne
' rržr.jo in skovala medsebojno bratstvo in duh stotisoč padlih borcev
prevevoa vso ustavo in zahteva od vsega ljudstva Jugoslavije„ da m
vsakem koraku povdari enotnost, enakopravnost in bratstvo.
Glede centralizacijo pripomni tov.ICopric, da je sieer
potrebna v kolikor je v interesu splošne javnosti in če je splošnega
vse jugoslovanskega značaja. Vsa ostala vprašanja glede posameznih republik bodo itak sejančena potom rasnih lokalnih zakonov, ki bodo obsegali želje posanesniii federacij. C povrnitvi bivšega centralizma ni
bojazni, kor je ljudska množica že toliko zgrajena,- da bo pri sestavi
rasniii zakonov in odredb sodelovala na tak način kot 'jo sodelovala
Glede- ustave.
Štrinjf sc s izvajanjem tov.dr.aorlija, da se zdravnike
•-.ritegno v državni 'sektor, dn se s tem cmogoči zdravljenje vsakomur,
1
ki je potreben ter doda, da naj se zdravnikom po končani praksi omogoči
5c nadaljno izpopolnitev v mcdecinski znanosti«
Glede položaja Slovencev v državi in centralizma povdar:*
Ltov.dr.3k-j.la, da se moramo zavedati, da Slovenci -v zgodovini še nismo
imeli take oblasti, da bi se s svojimi močmi potegovali za naše manjšino na irimorskem in Koroškem, kakor tudi za ureditev "vseh delovnih odnosov kmečkih in delavskih množic doma v domovini. Jasno je, da potrebujemo sa isv. janjc vseh teženj in interesov močne skupne države, česar
' pa.ne smemo imenovati centralizem. Utrjevanje enotne jugoslovanske drža
! ve koristi najbolj Slovencem samim, koristi primorskim in koroškim brat
ton, našim delovnim množicam* na deželi in v mestu.
K vprašanju centralizma pojasni tov»dr.LunaČek, da imamo >
; pri nas dvodomni sistem, ki je povdarek demokracije. Koš dvodomni siste

e popolno na nskaj drugega kaJ .or dvodomni tiioton v sapadnih demokraciah, kjer predstavlja ta sistem ljudstvo, potom katerega si vladajoči
asrcd zasigura nisdoblasi nad ljudstvom. ..ri nas jo okrajno demokratičla ustava, kjer i na vsak narod možnost, da zastopa svojo interese, kajti
sak narod nc glede na njegovo število (t.j. v osnutku ustave zaoigurao) ima pravico voliti or&ke število odposlaneov. Ve ah sklep, l:i pade
skupščini Svose, ca lahko v o Icupš čini" narodov ovrže j o poslanci, če
i katero3coli oklep ne bil v interesu posameznih federalnih edinic.
Tov.dr .Pretnar se strinja .z izvajanjem tov.Verbiea, da
c nujno potrebno in pravilno, da sta kmot in delavec strnjena in to ne
amo pri . JVO jen delu, .nprCc tudi .v 'socialnem« zavarovanju. Tudi laso t I.oa biti ..oeialno zavarovan sn slučaj onemoglosti. Ustava daje sicer pre•ej Širok okvir, is katorbga bi bilo mor.no sklepati, da je tudi v tem
ogledu v ustavi preskrbljeno, da bo družilo kmeta z delavcem tudi ta krat*
0 bo treba skrbeti za onemoglega človeka. btavljon jo bil tudi predlog»
kolikor ustava tega ne bi predvidevala, da je socialna skrb namenjena
udi kmetu.
Tov.droskerl: pri vseh debatah, posebno pri debatah,
1 oo bilo na terenu imam vtis, dr ljudje ne razlila je j o ustavo. Tri
.stavi ne gre za kodifikaeijo, gre na registracijo. Večkrat je bilo pov- .
ar j eno, da je ustava registracija načel ozir.registracija stanja kakrao je sedaj. V nobenem primeru ni kodifikacija. I od pojmom registracija
0 treba razlikovati stanje kakršno je. iredvideva Se nadaljni razvoj.
c bo razvoj predvideval spremembo načel, je jasno, da bo ustava spremojona. In tega. kota morano glodati na vso- razmerje med federalnimi enotirni in med centralno oblastjo, ki je registrirana v sedanji ustavi.
Tov.dr,Lunaček se strinja s izvajanjem tov.dr.skerla,
1 jo pravilno povedal, da je ustava registracija sedanjega položaja v
iržavi in zaradi tega bržčas tudi ne govori ustava o tc-m, da bi bila
r
3akemu državljanu nasiguraiia zdravniška pomo§. Trenutno to ni izvod.Jivo. Oim pa bo izvedljivo,, bo pa verjetno to v ustavi tudi dopolnjeno.
•Tov. Kamor poroča, da se jo pri četrti Ježlca diskutiralo
i ustavi. Vsi predgcvomiki so prikazali to, kar se je pri četrti govorio. Ostrejši kura pa jo ljudstvo zavzelo proti črni borzi in napačnemu
javljanju za živilske karte.
S tem je bila diskusija zaključena.
Predsednik tov.Albreht Fran prečita resolucijo, ki naj
>1 jo sprejela mostna ljudska skup s čina in sicer j
Ustavodajni skupščini F L :! J v Beogradu. Mestna ljud&a skupščina okrožnega mesta Ljubljano- jo- na ovoj dr, II.nasedanju dne
».januarja 1946 živahno razpravljala tudi o osnutku ustavo FLkJ. Ugotorila je, da se ljubljansko prebivalstvo po svojih četrtih.in terenskih
»dborlh z velikin .zanimanjon in konstruktivnim sodelovanjem udeležuje
iiukusij o ustavi. Tudi na pričujočem zasedanju je prišlo do izraza vso)bče zadovoljstvo in navdušenje Ljubljane nad globoko demokratičnim durom, ki preveva predloženi osnutek, posebno pa nad tem, da načrt ustave .
isakonjuje vse dragocene pridobitve narodno-osvobodilne borbe, predvsem
iiroko ljudska oblast. Ljubljansko prebivalstvo ve ceniti izreden pomen
irčavnoga pa tudi zadružnega sektorja, prav tako dejstvo, da daje uatva
irae možnosti razvoja in uveljavljanja privatnega sektorja, v kolikor je
v skladu z obče ljudskimi koristmi. Ljubljana je v diskusiji .o ustavi
jasno uvidela, da taka organizacoja, kakor jo predvideva načrt ustave
laje možnost svobodnega razvoja vsakega naroda, obenem pa jih povezuje
v Zvezni ljudski republiki Jugoslaviji v mogočno, enotno in nepremagljivo skupnost. Tako organizirana skupnost nam je neobhodno potrebna za naglo. obnovo in napredek naše domovine, kostna ljudska skupščina dalje cnoiouno odobravadoločila gl^do pravic in dolžnosti državljanov in smatra
sa umestno, ua so upoštevajo vsi predlogi, ki ostreje določajo dolžnost
dola sa ljudsko skupnost in odgovornost vsakogar, ki mu je to delo poverjeno, določbe na polju ljudske kulture in prosvete ter na gospodarsie m
področju. Hkrati .pa povsem soglaša s določili glede cerkve od države in
iiole, ker se zaveda, da je to v popolnem skladu z načeli resnične in
prave demokracije in z načeli nedeljivosti ljudske oblasti.
I7aj '2'ivi Ustavodajna skupščina F L K J !
Resolucijo so soglasno sprojmo in odpošlje.
2./ CllVilTJE SKLSiOV ZAHIJ^GA Z/.3JLYii:JA SLUPoČIUE.
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2ov.kodic-DelJ.eva -<;rica prečita sklepe zadnjega zase-

tija skupščino ter so ;v ,1*::jrojo 'brez pripomb•
I.
oo preide 3: naslednji točkis
a.) i OMOČILO "i ODITu^DSIiDlTIKA TOVV lulAIGIUR S23GIJA:
Tovariši, tovarlšice! Mestni is vršni ljudski odbor polaga
nec mestni skupščini pred odposlanci našega okrožnega mesta prvič
Sun c svoj on dolu', I OI-JOH I. NASEDAM j a kostno skupščine je bil predvsem
ton, dn no jo ljudstvo slov un:; koga glavnega mosta prvič v zgodovini
ojosa naroda na podlagi avoeodnili in tajnih volitev uveljavilo v svo& ljudskem predstavništvu, kot nosiloc oblasti na področju svojega mea» da se jO formalno ločila oblast od politično OF, dalje v tem, da
Istupščina izvolila svoj Izvršni odbor in končno začrtala linijo deIPTO, postavila konkretne naloge in izdelala glavno smernice za izvedteh nalog. Haloga II.nasedanja okapočlne pa je, da ugotovi prve in
to toliko bolj dragoceno izkušnje naše mlado ljudske oblasti v našem
Gtu, izvode jasno in odločno kritiko dosedanjega dela in postavi na
fllagi teh izkušenj konkretno in ostro začrtane naloge.
1SLT0 je začel s svojim delom v času, ko je III.zasedanja
tfOJ-a cz.začasna Uarodna skupščina napravila odločen korak k popolni
realizaciji življenja v Jugoslaviji, z vrsto zakonov, dalje postavi—
delo vsoh organov ljudska oblasti na popolnoma zakonite podlago in
Ico omogočilo kontrolo o zakonitosti poslovanja tako od strani ljudih m o ž i c , kot od strani nadrejenih oblastvenih organov. Istočasno pa
dalo s temi ztikoni ljudski oblasti nočno orožje v roke proti vsem
ouljivcen in reakcionarnim ljudskim elemantom ter za aktlvizacijo
jčirših ljudskih množic, v izgradnji oblasti in reševanju konkretnih
ja|anj »njihovo ga življenja«, i red *I0 je torej stala naloga, da pod
d&tvon ITVS in ninisterotev in na podlagi njiliovih odlokov in navodil
rovede v življenje ljudsko zakone, obvl.tda vse tekoče upravne naloge,
ljuči najširše množice v s. no inc i j a t i vno in požrtvovalno reševanje
eh vprašanj in prepriča tako slehernega dvomljivca o živijonski moči
udeko oblasti, 1:1 raste in so razvija iz moči ljudskih množic sarrJh
, Id. rešuje zato najtežjo haloge povojno dobe o takim poletom, ki j3
hogoS v državah,, v državah, kjor ni ljudske oblasti, kot jo imamo v
si, Titovi Jugoslaviji. Kar oo tiče vključitve najširših ljudskih
.ožic v delo naših oblasti, lahko na vsak način ugotovimo viden uspoh.
tfcoj po izvolitvi je M O prošol k organizaciji ne stnih četrti namesto
erij rajonov in kvartov kot osnovne in zadnje upravne euinice s Čl?
»z Ljudskimi odbori na čelu, kot pomožnimi organi ULIG. Dejstvo j3 ,
; ::I0 in CIO ne bi mogli svojih nalog izvršiti v toliki meri, če se v
en svejor: dolu no vi najtosnejšo naslonili na organizacijo OF in &
bi našli v članstvu OF požrtvovalne ponoči. I osebno v delu OHO se je
ono pokazalo, ua je ključ do obvladanja vseh nalog in problemov edino
najtesnejšem sodelovanju oblastvenih odborov in odborov OF in njenih
ožičnlh organizacij, uim bolj je prišla do izraza vsebinska enotnost
fO in odborov OF v poedinih četrteh, tem bolj in s tem Večjo lahkoto
te četrti obvladovale svoje naloge. To so je pokazalo tako pri sestavi
lilnih imenikov, kakor pri podeljevanju podpor, nakaznic, stanovanj,
i izvajanju racnik popisov In slično. o čemer bo govora v poznejših reratih. Broc dvorci jo 2: tej razmeroma tesni povezavi C1T0 in mno žični, organizacijami, odločilno pripomoglo dejstvo, da oe oiJO oblika oblasti
mostu, ki je prejšnje protiljudske oblasti niso poznale in je ves njiiv uradniški kader z redkimi izjamami prežet z zdravim aktivističnlm
ihom, Id vzpodbuja k iznajdljivosti in povezavi s množicami ter omogoča
1 so z najhnim številom upravnega osobja, sprva samo 7, kasneje S in
daj največ 10 oseb v četrti Center in Tabor lahko obvlada veliko delo.
Iz to osnovne izkušnje pa izvirata dve nalogi, ki ju
ira izvršiti 10 v svojam dolu;
Bolj načrtno kakor doslej mora o pomočjo organizacij OF
'Otresati konkretna vprašanja svojega dela - od delitve nakaznic, pod>r do vprašanja dobička in črr.o borce - neposredno z množico samo na
Ličnih in vaških sestankih, ki rorajo dobiti tako v -nalom značaj zbora
rtilcev
• .

Droga naloga pa je, da bo 10 to izkušnjo dosledno in temeljito
roristil v organizaciji dela vseh oddelkov Llestnega odbora samega. Dejro je p da je Mestni odbor po osvoboditvi prevzel skoro vse uradnike
irega magistrata, razen uradnikov, ki so po osvoboditvi pobegnili oz.
Li aretirani. Do prve skupščine čiščenja 3koro ni bilo. I o sklepu I.zaianja skupščine je HIO pristopil k skrčenju uradniškega aparata v avgustu
septembru mesecu, pri tem je odpustil iz službe 276 uradnikov, doloma
li politične preteklosti, deloma radi btrokratizma in nesposobnosti,
starejših pa je upokojil. Veliko število uradništva no povzroča samo
Likih denarnih izdatkov o katerih bo podrobneje govora v finančnem refetu. posledica tega je tudi, da se delo v oddelkih, kjer je večina teh
idnikov nesposobna, da bi pokazala nove, bolj gibčne načine dela in orlizacijske oblike. Zato mora Ilestni izvršni odtror ne glede na intervenje in pritožbe izvesti v najkrajšem času temeljito reorganizacijo svojih
lelkov in na tej podlagi temeljito slgrčenje števila uradništva.
Kar so tiče izvajanja ljudskih zakonov našezvezne in federalvlade pa lahko ugotovimo, da smo pri izvajanju zakona o volilnih imenii res vključili najširše množice. He moremo pa pokazati večjih uspehov
[ izvajanju zakona o vojnem dobičku ter zakona o pobijanju nedovoljene
>kulaoi.")e in sabotaže, ki je brez dvoma mogočno orožje v rokah ljudskih
5žic. Osnovni vzrok leži v tem, ker množicam nismo obrazložili pomena
i zakonov, vsled česar niso doživele njihove koristi in se na njih tako
>t>oko zainteresirale kakor n.pr. na zakonu o volilnih imenikih ali o voivah narodnih poslancev v Ustavodajno skupščino, ko bi skoraj vsakdo v
;em mestu z redkimi izjemami smatral za največjo nesrečo, če ne bi mogel
Lspevati na ta ali oni način svoj delež veličastni nalogi, ki smo jo izjevali na volitvah 11.XI. Le tako je mogoče, da jo bilo od 1284 vojnih
biSkarjev, za katere so zbrani podatki na četrtnih KO le 50 privatnih in
Džičnih prijav, in da so tudi ti podatki pri teh fizičnih obveznikih nelostni in pomanjkljivi. In tako je tudi mogoče, da so se doslej vršili
)cesi po tem zakonu samo v četrti Šiška in Rakovnik. Zato se tu postavlja
3d nas naloga, da takoj preidemo k organiziranju razprav proti vojnim
bičkarjem. Tako bodo množice najprej doumele korist, ki jo ima ljudska
ipnost, če dosledno izvajamo zakon proti vojnim dobičkarjem, ki so v
su okupacije bogateli ob gospodarskem sodelovanju z okupatorjem in na
ai borzi, torej na račun svojega naroda in delavnega človeka, prav tako
se težje stoji stvar z izvajanjem zakona o pobijanju špekulacije in
spodarske sabotaže. Od l.IX. do l.XII. je bilo odkritih na področju okrož«
ga mesta Ljubljane 255 primerov nedopustno špekulacije in toliko tudi
gnovanih, vendar je komisija za pobijanje špekulacije pri notranjem oddel«*
dobila vsega 14 prijav od privatnih oseb, vse ostale prijave pa so prirod oddelka za trgovino in preskrbo in od organov 1TU. To dejstvo najbolj
Bno kaže, da moramo v neposrednem stiku z množicami ljubljanskega preblIstva, na uličnih in vaških sestankih reševati z njimi pereča vprašanja
ihovega vsakdanjega življenja, če hočemo, da bodo tudi na gospodarskem poi
Sju tako častno prispevali k zmagi nad protiljudsko reakcijo kot v borbi
Dti okupatorju in v volilni borbi. Eden od razlogov, zakaj ni kampanja
&ti špekulantom rodila večji uspeh je tudi ta, da je ni opremljalo bolj
vo in bolj konkretno zadružno delo. Da obstojajo v Ljubljani vsi pogoji,
dvignemo sodelovanje ljudstva pri pobijanju špekulacije se kaže v ogorčes
11 nad špekulanti, za katere zahtevajo naj ostre jše kazni in pa v dejstvu,
kaže zadružno gibanje vendar v zadnjem času viden porast. V tem pravcu
moral zato MLO zastaviti v bodoče vse svojensile, o čemer bo več govora
prihodnjem referatu.
Zbori volilcev, ki so se vršili v pktobru mesecu so jasno
ražali vse do"bre in slabe strani našega dela. skupno se je vršilo 58 zbov. volilcev, po okoliških vaseh za vsako večjo vas posebej, v mestu za
a ali tri terene skupaj. Povprečna udeležba^je znašala povprečno 500 vojLcev. Politični efekt je bil velik, saj so Četrtni HO in Ilestni 10 na
llagi pisanih poročil polagali račun o svojem delu. Ljudje so ob prosti
Ltiki bolj globoko doživeli kaj je ljudska oblast, da so res oni nosilci
Lasti. Iznašali so se od otrani volilcev največ predlogi glede cestno»metnega reda, stanovanj, preskrbe, prehrane. Razen nekaj redkih izjem
prišlo nikjer do kritikarskih izpadov. Ila teh zborih volilcev se je po;alo, da se prebivalstvo Ljubljane zaveda, da mora svoja pereča vprašaa presojati iz stališča skupnih interesov, svojo slovenske in jugoslovan} domovine« V celi vrsti zborov volilcev 3e je zavest neločljive povezasti jugoslovanskih narodov izrazila v resničnih manifestacijah pravtako
t se je na njih pokazala velika ljubezen in spoštovanje, ki ju čuti Ljub-

ena do naše junaško Jugoslovanske armado, čuvarja naše svobode ln neodsnosti, jamstva naše ljudske oblasti in bodoče sreče«.
pri zborih voliloev pa se je pokazala še ena.slabost v našem
ipnem.delu, Pokazalo seje, da obstoji mnogo prcrahla veza med Izvršnim
>orom in odposlanci kakor tudi med odposlanci četrti in njihovimi četrtmiodbori kakor tudi z njihovimi volilci. če ne bi bilo te slabosti, bi
tre je'odkrivali in boij odločno odpravljali napake, bi še bolj učinkovito
aagali ČLJO pri njihovem odgovornem delu in bi bolj točno zvedeli za
inj© in težave množic ter hitreje reagirali na nje«
Dejstvo je nadalje tudi to, da so nekateri izvoljeni odborniv ČIJO popolnoma brezbrižni za delo', ki jim jo poverjeno in so se iskali nevredne ljudskega zaupanja, Zato bo potrebno izvesti nadomestne votve v poedine OHO. To velja prav posebno za ČITO Št.Vid, kjer je bil regent za prskrbo razkrinkan in aretiran kot špekulant pa tudi za ves ČiTO
Jožicij ki je v celoti odgovoren, da se imovina nekdanjega "Prevodan
> do decembra'meseoa ni javila "ITAVODU", tako da je prišlo do lahkomišjnoga razpolaganja s njo,, radi Cesar je bil tudi aretiran referent za
BSkrbo Vinico Skrlj. it10 pa je tudi mnenja, da je potrebno sestaviti poseb*
disciplinsko komisijotf ki bo na podlagi pravilnika imela možnost, da bo
liro lir žla uslužbence upravnega aparata Hootnega in Čl! odborov«
Iz« vsega doslej navedenega jasno sledi potreba po organiza-r
ji čvrste kontrole nad°pravilnostjo poslovanja in nad izvajanjem zakonov,
daj se poslavlja "sistem enotne državne kontrole. IJaloga nas vseh bo, da
mo okrožnemu inšpektorju kot organu republikanoke Kontrolne komisije
itili vso pomoč pri njegovem delu.
.
poleg vprašanja, ki smo jih doslej obravnavali stoji pred
) Se odgovornost, da bo Ljubljana kot politično, gospodarsko in kultursrodišče v vsem življenja in delu svojih ustanov res ljudska, to je
va na poti k napredku in tucli prva v borbi proti vsem ostankom' svoje
&ke zgodovine pod ljudstvom sovražnemu, izkoriščevalnimi režimi«
Tako se*postavlja vprašanje Ljubljane kot odprtega mesta
L z drugo besedo vprašanje mitnic in mitninO. 1510 je izdelal pravilnik,
catorem odpravlja takozvano uvoznino na življenjske potrebščine, ki je
jonsko ostanek srednjeveškega mestnega ceharstVa« Ostanejo*pa pod-troizio luksusznl predmeti ter alkoholne pijače. Zato je UIO zaenkrat ob;al miinice kot edino možno sredstvo,-da so kontrolira uvoz in pobere
>&arina za omenjeno blago. Trudimo pa se, da bi z mestnimi podjetji, ki
h snujemo*vse te predmete čimprej zajeti v svojo kontrolo, tako da bo
»adlo posebno pobiranje trošarine in bo s tem dana možnost, da mitnice,
3pomine na srednjeveško zastarelost odpravimo« Toliko načelno« Konkretpoddtke vsebuje finančno poročilo-.
Haj h koncu skupščina poveri vsem tovarišem odposlancem še
sebno skrb in odgovornost za 438 otrok is Bosne in Hercegovine, ki 30
upani Ljubljani v ljubezen in vzgojo.. V resnici jih je Ljubljana brato in z ljubeznijo sprejela. ITaj bo skrb nas vseh, da najdejo povsod ovoj
lgi pravi dom«
)
Tovariši in'tovarišioe odposlanci!
Ljubljana je v štirih letih borbo, pokazala toliko junaštvo
po osvoboditvi zopet toliko politične-zrelosti, samozavesti, predanosti
ii zvezni reupbliki,_ na drugi" strani pa tudi mi uživamo vso neposredno
aoS naše vlade, ministrstev in najbolj .preizkušenih tovarišev, da nam to
>jo >nalaga dol .nost da ne hranimo ovo jih sil, da nam ne bo žal no sil
naporovt, da s zdru-ženimi, vsak po svojih najboljših močeh dokažemo, da
D vredni zaupanja, ki ga uživamo. Zato vas prosim, da v diskusiji kritičpretrosete ta referat, da bodo naše naloge o ^ r o in pravilno začrtane
jed nami« - ''
Tov oTurna Ostoj se zahvali tov.podpredsedniku za njegovo
točilo«
•
v
Tov^Puc Danilo poroča:
Do sedaj ono dajali prednost zgraditvi politične organizaJe pred gospodarsko, ker je bila to pač časovna nujnost in izredna potrebi
, Radi forsiranj*a zgraditve politične organizacije, kar bo pa treba v te«
:em letu s pospešenim tempom nadoknaditi in posvetiti isto silo, isti elau
an zgraditvi gospodarske organizacije na temeljih, na katerih naj počiva
a naša državna zgradba,
V gospodarstvu sta predvsem važni proizvodnja in izmenjava
irin. Ti dve panogi gospodarstva sta bili dirigirani v preteklosti po*
'-jenom številu kapitalistov, ki so voj položaj izrabljali z izkorišča-

njem proletarskih slojev« Trusti in karteli so zdiktirali cene in onemogočili pošteno izmenjavo blaga. Taka kot je bila organizacija trgovine
in preskrbe v predvojme in medvojem času, danes obstojati ne more« Vse
vrste nemoralnih, neljudskih špekulativnih egoistidnih virov zla v škodo
prebivalstva je treba Iskati predvsem v tej panogi gospodarstva«, Zato tud.
državi ni vseeno kako se izmenjava &laga vrši in koliko posrednikov je
potrebnih, da pride blago od producenta k potrošniku« Tu ni merodajno
število itistih stapnih posredovalcev, ki posredujejo izmenjavo blaga p
marveč je tu predvse:;i važno to, da ti posredovacli blaga ne dvigajo cen
s svojim posredovanjem naenkratno ali celo večkratno višino zneska blagu
in ne določijo saini sebi neovirano višino zaslužka in izrabljajo pomanjkanje blaga v svjo obogatitev, kar vse je brez dvom v škodo konsurcenta.
V skladu za načrtnim gospodarstvom bodi danes razdeljevanje vseh
dobrin v glavnem državni sektor, ki je prevzel zbiranje dobrin in njih
pel j en je d.-.tajlistom s pomočjo državnih ali poldržavnih družb« Za živila
oskrbuje to NAVOD, za druge racionirane življenjske potrebščine pa deloma
poldržavne družbe, deloma pa konzorciji in druge začasne družbe« Sistem
delitve nakaznic za blago je v današnji dobi pomanjkanja vseh dobrin edi«=
Ho primeren način, da zadovoli potrebe vseh brez izjeme, predvsem pa najpotrebnejših« Važno funkcijo v razdelitvi vrši odsek za trgovino in preskrbo, ki vodi nadzor nad izdajanjem živilskih kart in razdelitev istih
na posamezne potrošnike« Odsek za izdajanje živilskih kart izdaja mesečno povprečno lo5.ooo osnovnih živilskih nakaznic« To število je z dotokom
prebivalstva od osvoboditve dalje naraslo preko llo.ooo in padlo v novembru na lo5»864, od tega polno oskrbovancev lol«791, brez maščob 456, brez
moke 1.272, brez maščob in moke 2«345* Kšr se jc klanje prašičev pričelo
šele v novembru in je doslej bilo zaklanih z dovoljenjem nekaj preko 2«oo<
prašičev, je v zadnjih dveh mesecih pradlo število upravičencev za maščob«
ia nekaj preko 8«oooe Seveda uživajo še nadalje masčobne odrezke neupravičeno vsi oni, ki so klali Itikrivaj in še niso bili izsledeni« Tu bo mora!
teren bolj intenzivno sodelovati in prijavljati črne zakole 0

Poleg omenjenih osnovnih kart je bilo izdanih v enem mesecu za
prehodne potrošnike in zamudnike 1.5oo dnevnih kart, l«o87 trodnevnih in
1,857 teuenskih, kar znaša skupaj 17«®6o dhevnih obrokov hrane« To koligino bomo v prihodnje skušali prihraniti s tem, da bo vsakdo prejel v določenih nenzah ali gostiščih hrano na mesečno, karto svojega okrožja,izdaje
prehodnih kart pa bomo ukinili« ^rompirskih kart je bilo izdanih 93«87o»
Na vsak način previsoko število ako pomislimo, da je Ljubljana razširjena
na četrti, ki imajo pretežno knetski značaj. Kljub primerni kampanji je
bilo doslej vrnjenih šele nekaj preko 5«ooo kart« Tudi v tem oziru dobo
morali ulični odbori z vso doslednostjo prijaviti vse one zaseonike, ki
imajo krompir že v kleti, kart pa niso oddali pri nakupu.
Hesosazmerjeno je v zadnjem času naraslo število ljudi, ki si
preskrbijo dodatne karte z zdravniškimi izpričevali« Od 3«ooo je to število v zadnjem mesecu naraslo preko 7«ooo. Izdajanje bolniških nakazil
bo odslej vezano na strogi zdravniški pregled«
Pri poslovanju s kartami pomagajo predvsem četrti Polje, Jezica
L n št«Vid, ki vrši,.o izdajanje kart samostojno $ dočim ostale četrti organizirajo dos ej samo raznašanje kart po domovih« Pri tem se poslužujejo
približno 2oo prostovoljcev, kiapaa premalo pazijo na to, da dobijo karte
res samo upravičeni, ne pa tudi razne pnbeglice, zaporniki, izseljenci
i.t.d«, za"katere prevzemajo razni brezvestneži njih karte in jih izrabijo« Takih primerov je brez dvoma precej in Jih nekaj tudi mesečno Sz sle
dimo ter jih' prijavljamo javnemu tožilcu« S strogo kontrolo preko uličnih
masovnih sestankov bo brez dvoma mogoče v bodoče znižati število izdanih
živilskih nakaznic, iz sle.: iti pa bomo morali tudi vse one, ki neupravičene
preje .a j o polne karte, dasi so samooskrbovanci« Na ta način bomo dosegli
to, da bodo zadostovale manjše količine racioniranih živil kot doslej«
Za vso prehrano Ljubljane, vključno zdravstvene in socialne •
zavode, ujetnike in zapornike, smo razdelili na primer za november«
moke

1»O56»48O.9O kg

zakuha

275.2o2.5o kg

maščobe po. 1/4 kg na osebo

28«531.-

kg

sladkorja

42.497.-

kg

soli
kronpir ja

o............

70.674.15 kg
143«71o«lo kg

1

114.o95.15 kg i.t.d»
Radi splošnega pomanjkanja no samo pri nas, ampak v vsej
Svrapi, smo morali žal znižati obroke nekaterim živilom, prodvsem ma»
Sčobi, sladkorju, in mleku. Dočim so razlog pomanjiianju sladkorja objektivne težave (prcmala produkcija), bi ne bilo izključeno saj nekoliko
Ivigniti obrok maščobe , ako bi se vsi rejci prašičev zavedali svoje
iržavljanske dolžnosti in oddajali "odvišek maščob tako, kot predpisuje
»dredba. Dejstvo je sicer, da.Slovenija sama sebe sicer ne more prehraliti z maščobo, res pa je, da bi pri pravilnem oddajanju slanine izpolnili vrzel 1 - 3 mesecev, kar bi v znatni meri olajšalo sedanje pomanjkanje maščob. Temu nasproti je produkcija mleka vedno presegala potrebe
delcu in jo pripisati sedanjo pomanjkanje mleka deloma safrotitfanju odred
leloma pa prešibki organizaciji zbiranja mleka. Temu nedostatku bo v pre
bjšn#i meri odpomogla ustanovitev živinorejske zadruge, ki bo po svojih
zbiralnicah mleka zbirala in zajela vse mleko ter ga oddajala centrali«
tajnost pa je ustanovitev te zadruge in to je razvidno iz tega, da je
IVOE mleka v Ljubljano padel od 15.ooo litrov dnevno v jjtoiju na 5»6oo
Litrov dnevno v decembru, ^z zadnje statistike o oddaji mleka v Ljubijar
Sami je sicer razvidno, da je doferšen del kmetov oddal večjo količino
nleka kot jim je predpisana. |z tega pa je razvidno, da uredba o oddaji
kani zajela niti one količine mleka, ki jo kmetje prostovoljno oddajajo mestu in del vstvu. A reba je torej Btocastikipo svet it i posebno pozornost onim večjim posestnikom, ki kljub nizko predpisani količini ne odiajajo niti tegac
Ilnako je s krompirjem. Ako računamo, da je v Ljubljani 7o.oe
jotrošnikov, ki nimajo svojega krompirja ali si ga niso kupili po prvo t«
li uredbi, ki je nakup krompirja dovoljevala, znaša potreba Ljubljane po
croinpirju preko 8,000.000 kg« Radi slabo organizacije odkupa smo doslej
irejeli samo 7o vagonov, tako da ga potrebujemo še cca, 75o vagorio-©*
ieprav Ljubljana sama ne more pokriti niti l/lo svojih potreb po krompir
ju, je slabo oddajanje previškov tudi tu občutno. Ljubljana je normalno
iridelala cca* 80 vagonov krompirja,. Ako odračunamo 2o vagonov z a semen«
uci krompir, nekaj pa za lastno porabo, bi morali doslej v Ljubljani saai nabrati najmanj 4o vagonov. Res je, da je večina prebivastva že s
artami pri producentih samih kupila krompir na zalogo, res pa je t<di,
la so HK pri pridelovalcih v Ljubljani še precejšnje količine (nezajete)
rompirja, ki bodo moral® biti oddanelUSTODU« V to svrho so te dni sestav
.jajo odkupne komisije, ki bodo te provišlce zajele«
j?ri nakazovanju drugih živijonskih potrebščin kakor tekstil!
ibutve, železnine, gradbenega materjala itd. opravljajo glavno delo
ietrtni narodni odbori sami. Naš oddelek urejuje prevzem kontingentov
>d ministrstva, razdeljuje tc kontingente posameznim trgovcem in zadrugam preko njihovih konzorcijev oz.pooblaščencev, vodi evideneč blaga za
Isakega trgovca in zadrugo na posebnem kartotečnem listia. in pregleduje
iesečno,ali je trgovec prodal racionirano blago na dovoljen način. Skorc
'sa nakazila za tekstilzje in obutve izdajajo četrtni odbori s -oomočjo
dlčnih poverjenikov„ Kakšno ogromno delo so četrtni odbori opravili sliv
10 z našim oddelkom je razvidno iz sledečih številki
ikupno jo bilo izdanih doslej
298.5oo nakazil
sa razno predmete, od tega 4.264- parov
ioških čevljev, 13.44o parov ženskih
ievljev, 3«934 parov otroških čevljev,
!5.o92 moških oblek, 27.499 ženskih oblek,
.677 moških praščev in 25.151 ženskih
ilašcev. V dobi 6 mesecev je bilo tako izdanih tekstilij in obutve za 5
reč kot v vsej dobi okupacije. .?ri izdajanju nakazil in presojanju potre
losameznikov je oddelek za preskrbo kakor četrtni odbori kot ulični odbo
»ostopali sicer kolikor mogoče previdno, vendar so se brez dvoma dogajal
roaj v prvem-času tudi pri tem presojanju morda neobjektivnosti, kar pa
nao že tekom časa že čimbolj izklučili« Naval ljudi je posebno v začetku
selo oteško al poslovanje in pravilno presojanje. Seveda je nedopustno
iko so se dogajale nerednosti kakor na primer pri četrtnem odboru Bežigrad, kjer je referent za preskrbo po preveliki zaupijivosti izročil/ 25
lianco nakazil svojemu tovarišu, ki jc nato ta nakazila prodajal po Din
Sooc- do l.ooo«- Din in s tem sabotiral odredbe ter izvrševal najbolj
rrobo špekulacijo. Izročen je bil javnemu tožilcu0
V zvezi z državno organizacijo preskrbe je dana izredna
krmil o

važna naloga zadružnemu sektorju, posebno nabavnemu zadružništvu® Ta
naj bi v bodočd preko okrožnih ccntral nabavnih ir prodajnih zadrug, ki
se ravnokar snujejo s povezal deželo 2 mestom« Ha podeželju zbirajo nabavne zadruge vse kmečke pridelke in jih vnovčujejo, istočasno pa krijejo tudi vse 1 otrebe po industrijskem blagu in drugih izdelkih, ki jih
iaje mesto in industrijski cgntri. Ta povezava bo ustvarila najtesnejše
rezi med deželo in mestom« Omogočila bo vsako špekulacijo s kmečkimi priJelki na račun kmeta in konsumonta. Dana bo možnost zares pravilno izmenjavo blaga brez odvisnega in špekulantskega trgovanja. Zadruge bodo vrši:
trgovine brez kapitalistov ih brez verižnikov. ^ri izmenjavi blaga med mestom in deželo bo udeleženo vse kmetsko zadružništvo, torej živinorejsko
B svojimi odseki za preskrbo mleka in mesa, lesno produktivno za preskrbo
Arv,lesa, nabavne in prodajne zadruge pa za vse poljske pridelke, ravnotako sadjarske za sadje in Čebelarske za med i«t.d. Vsa ta organizacija
fcadrug bo v bodoče služila kot važna izpopolnitev državne organizacije
preskrbo in vezala mesto z deželo.
V Ljubljani je bila osnovana s e p t e m b r a ^ pretečenega leta
Kabavljalna in prodajna zadruga, ki je združila sedaj 12 starih zadrug
z njih celokupnim premoženjem premičnim in nepremičnim« Tazadruga je v
aestu konzumnega značaja in nc vrši iste funkcije^ kot jo vrže podeželska,
.ed nepremičninami, prevzetimi z fuzijo je tudi stavba na Masarykovi cest:
ti je bila porušena ob eksploziji na kolodvoru in se sedaj obnavlja. Ta
IQS služila kot centralno poslopje z centralnim skladiščem za celokupne
lotrebe vseh že do sedaj obstoječih in bodočih novo osnovanih poslovalnic
!adruga šfcfeje sedaj oatrog 12.ooo čl nov, medtem ko je bilo ob prevzemu •
»krog 9»ooo članov, otevilo živilskih nakaznic se je od oktobra meseca (21
ioo) povečalo na 3 3 . 0 0 0 . otevilo poslovalnic pa od 23 na 32 poslovalnic '
ter 11 pripravljalnih odborov* ki pripravljajo snovanje novih poslovalnic
Inkaso v mesecu oktobru je bil 4,531.000.-Din, novembru 9,667<.000.-Din,
rdecembru pa^že prekoračil 12,5oo.ooo.-Din. Zadruga zaposluje sedaj 214
islužbencev. Že v teh kratkih in suhih statističnih podatkih je razviden
razvoj in močan porast zadružne misli med Ljubljančani. Istočasno pa tudi
p
ažna funkcija ki jo v izmenjavi dobrin vrši zadruga. Z obstojem zadruge
Ln njenim razvojem jc tudi dana garancija, da se bo distribucija blaga
rršila pravilno in v korist ljudstva, dana pa je tudi garancija, da bo
Ljudstvo preko svojih izvoljenih poslovnih odborov pri posameznih pošlo«
ralnicah in upravnega odbora, vse pojave, ki bi bili škodljivi ljudstvu
malo takoj odstraniti.
Važna je za preskrbo trga mesta Ljubljane tudi ustanovitev
lelenjadarske zadruge, ki. se je ustanovila preteoeni mesec. Namen te zarase je, da skrbi za zadostno produkcijo zelenjave za potrebe mesta.
Jadruga ima svoje odseke v ^'rnovem in na -arju za zelenjavo, v ostali^
;eritornih četrtih pa odseke za produkcijo zelja. Ravnotako važna je
skorajšnja ustanovitev živinorejske zadruge, ki bo imela zbiralnice mleka
>0 vseh perifernih vaseh in bo na ta način skušala zajeti vse mleko, ki
nam je sedaj ob pomanjkanju maščob zelo potreben. Poleg tega bo z eviden50 stanja živine skrbela za to, da bo zakol živine vedno javijen in bo
imogocena evidenca nad zakolom živine v špekulativne namene, ki bo s tem
jopolno^a onemogočen.
Skupno z državnim sektorjem torej vršijo zadruge izredno
ražno nalogo in moraino nujno dati zadružni misli vso podporo.
Vzporedno z državnim in zadružnim sektorjem deluje danes pri
•azdel jevanju blaga tudi privatni sektor, kateremu zajamči ustava obstoj,
seveda le v toliko, kolikor deluje v korist skupnosti. Velik del privatn a sektorja tvorjo posamezne trgovine (zasebne), ki jih je danes v Ljubjani okoli 2.000. Natančno število danes ni ugotovljeno, ker je bilo te«?
:om okupacije izdanih 413 obrtnih listov za trjovine. Naš oddelek za trgorino in preskrbo se aj presoja vse one primere, v katerih vlagajo taki
rgovci prošnjo za priznanje nji obrtnih listov. S špecerijo se bavi
!6o trgovcev, z manufakturo 7o, z galanterijo 13o, mlekarn&c jr preko loo
,t.d. Naš ineteres je, da podpiramo vse one trgovce, ki striktne izvajajo odredbe in navodila oblastev in vršijo razdeljevanje dobrin v korist

skupnosti in se ne poslužujejo špekulativnih metod. Kajti dobršen del distribxiacije, in to je ravno trgovina,sloni na ramah zasebnih trgovcev, ki
\ svojo zasebno incijativnostjo lahko mnogo koristijo skupnosti, pomagajo izvajati načrtno gospodarstvo, in se pri tem zadovoljijo s predpisanim
aslužkom. Ako na nei strani opažamo predvsem pri malih trgovcih, da vest
to .vršijo svojo nalogo, imamo pa na drugi strani opraviti s precejšnjim
itevilom takih trgovcev, ki kljub 0 asnim narodbam in navodilom sabotiranačrtno razdeljevanje, sabotirajo odredbe o cenah,
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Izjavljanju

aloj ter zganjajo prikrito in neprikrito špt kul;mtstvo i;: Srno borzo,
osebej moramo povdariti razpadlo ŠC-KUlacijo nekaterih reakcionarnih
rogov, ki trgujejo na črni borzi s r.drseti• ki oo «ivljcnako važni,
e hočemo pravilno oceniti delo tc-h$, moramo ugotoviti to, da je špekular
tvo zloraba mo erstalnega pomanjkanja največji zločin in vreden nnjatrož
e sodbe. Kajti s tem, da se odteguje živež i- ostali predmeti, ki so kc
ingentirani, kontrolirani prodaji, so najbolj-prizadeti ravno oni delav
loji našega naroda, katerim ni mogoče nabavljati živeža po takih cenah
ljub temu, da prav oni doprinašajo navječ žrtev v korist skupnosti in s
odi dali navječ žrtev v osvobodilni vojski. Tu se pojavljajo posameznik
i žele nemoteno izkoriščati slab položaj in mislijo, da bodo nekaznovai za svoja početja« Ljudje imajo tudi dostikrat napačne pojme, ko naku~.
ujejo dotična živila, ki jim primanjkujejo in mislijo samo na momentaln
adovoljstvo svojih potreb, nc računajo pa s tem da ravno radi takih nak
ov ni mogoče preiti v povsem enakomerno razdelitev dobrin.
Za pobijanje črne borze dolujo danes kontrolni odsek pri
ddelku za trgovino in preskrbo, ki v zvezi s organi narodne milice razrinkavajo in raziskujejo prijavljanje pri erov Špekulacije ir. Črne borz
atere prijavljajo komisiji za pobijanje špekulacije in gospodarske sabo
ri notranjem(ministrstvu; oddelku If.LO« Pri tem poslu pomagajo četrtni,
enski ter ulični odbori« Predvsem pa je to dolžnost Širokih ljudskih mn»
i se še premalo udejstvujejo pri prijavljanju špekulantov in črnoborziancev, da bi so početje teh ljudi popolnoma izključilo. Kako zelo jc da>
es še razpasena črna borza ir) špekulantstvo, jc razvidno iz dejstva, da
e samo kontrolni odsek našega oddelka prijavil v dobrom mesecu skoro 2o<
iriLierov odkritega špekulantstva ter je bilo v istem času od komisije za
icbijanje špekulacije zaplenjenih v mesecu decembru 2«351 kg masti, 549 3
slanine, l.o27 kg mesa, 377 kg sladkorja, 13© 1. olja, 279 1 žganja, 3č7
:om. raznega perila, 487 m blaga za obleke, 62.423 Din v gotovini, 5oo k£
toke, 189 kg salame, 41o kg pšenice, 6oo kg krompirja itd. Poleg tega pf
mo imeli v mesecu decembru 3 večje primere najhujših Špekulantov in črne
lorzijancev čevljarja Brajkoviča, ki je že- dobil priuemo kazen pri sodiin pri kateren se je našlo ogromne količine usnjenega blaga in živil,
avno tak je trgovec Levstik Ivan. Najhujši med njimi pa je Lupša Ivan, 1
e skrivaj do'-avljal manufakturno in galanterijsko blago iz italije« Naš]
io pri njem 3 velika skrivališča raznega blaga, ki ga še 7ii bilo mogočo
rsled ogromne količine oceniti. Samo v gotovini je bilo zaplenjeno Din
75.000.-. Polega toga je bilo obsojenih oz.kaznovanih z zaplembo 181 či
lorzijancev iz drugil- federalnih edinic* 7o črnoborzijanccv pa prodanih
odiščuo
To so le najvidnješi pri.ieri« Trgovci pa špekulirajo in
abotirajo tudi na najbolj prikrite načine. Tai.o na primer so nekje sli«
sali, da bo cena novim nogavicam nekoliko višja, Namah ni3em dobil nikjer
e5 nogavic na nakaznice, kajti nogavice so ali poskrili, ali pa so jiii
meli v trgovini pa trdili, da je ccna sedaj dvojna« Drugi zopet hočejo
rihraniti boljše blago le za svoje miljence in znancem, ne prodajajo vol
enega blaga, češ da na n;ikaznici ni napisano, da je kupec upravičen kulti volneno blago. Zopet drugi noprijavljajo svojih zalog točno in pravi
io, ampak navajajo samo skupno količino« Slabo blago potera dajejo na kart
loljše pa le na črno borzo. Nekateri se pri razpečavanju črne borze poslu
iujejo raznih preprodajalcev, ki jih najdeš samo v privatnih stanovanjih
di pa v gostilni, kjer po cele dneve zalivajo do.ro kupčijo«
Vsi zgoraj našteti slučaji kažejo k ko nujna jc potreba
a zatre naša ljudska oblast z vsemi sredstvi tako zločine. Vsi ulični, t
skl, četrtni in okrožni odbori pa so dolžni da bodo znali poskrbeti za t
la se taki zločinci razkrinkavajo in prejmejo svoje plačilo. Izrečene karz;
roti nekaterim takim skrivačom in črndborzijancem brez dvoma ne dopuščao več popustljivosti ter bo če bo treba, nastopala proti takim izkoriščealcem še bolj strogo« Vso te je smatrati kot ljudske škodljivce in jlb
;enu primerno tudi najstrožje kaznovati« Le če bomo vsi sodelovali pri po
»ijanju špekulacije, bo stanje preksrbe lahko hitreje povljno rešeno«
Ako povzamemo glavne misli tega izvajanja, naj bi bili
aši zaključki sledeči:
,.) Špekulacijo in črno borzo moramo obsoditi kot zločin na d ljudstvom
n brezobzirno nastopiti proti vsakemu takemu pojavu
!») Kadi spolšnega pomanjkovanja živil, moramo stopnjevati naša prizadevanja, da zberemo-na lastnih tleh čimveč živil in na ta način -omagamo pre
iresti najhujše težave preskrbe«

v 14 v
S pomočjo četrtnih in ulinnih odborov moramo doseči, da bodo preiea
L raoionirana živila in živilske karte samo oni potrošniki, ki nimajo
sbenih zalog in so res odvisni samo od živilskih kart«
Vsa skrb veljaj našim zadrugam, ki že danes skrbe za pravilno izme«
avanje blaga med mestom in deželjem brez kapitalističnih oosrednikov,

0 proračunu za leto 1946. poroča tova ffuma Branimir0
e£Led proračuna za II.polletje 19450
Proračun za II.polovico leta 1945«. sestavljen v preteklem juniju v
,su reorganizacije MLO in v pričakovanju novih zakonov in odredb, nam
di sledečo sliko t
HQ
.gp.» predvideni v proračunu z Din 3o g 288^12o*- so v celoti t zneskom
n 27,9o7«156,o2 dosegli približno pričakovanje, v poedinih partijah ps
žejo znatne razlike. Tako so doklade na državni dohodninski davek procur.ane na Din 6,ooo.ooo.-, dale faktično vsega Sin l,lo8.782.33 (ker
bilo novih davčnih predpisov) izpadel je skoraj v celoti prispevek za
aevanje cest in povračila stroškov cestne uprave z Din 400e000c-,referž;
preskrbo je izkazal napram proračunu manko Din 5oo.ooo.- in končno je
.proračunu predvideno povračilo, za vzdrževanje državnih nepremičnin v
sini Dxn 7,6oo.ooo„- je zneslo faktično samo Din-l,o26.ooo,- (je pa
ao toliko tudi uporabljeno - investirano). Skupen manko teh ^ostavk je
d
daj cca.Dm 12,35o.ooo 0 «
*
Nasprotno pa so izkazale aktiven saldo postavke«
...
, ,
.
^
'
vsčine, takse in pristojbine
osarina
pasi o a imovine
zni nepričakovani dohodki

proračun*
5,447.000.6,ooo«ooo,l,376.ooo.4e0oo.skupaj

faktično t
raz:
F^5?To"oo a - 7877o£
14,748.ooo.- 874*oc
1,622 ooo•— 2%$„oc
279.6bo.- 275.oc
ToToftTč

tale postavke so v efektu odgovarjale proračunu,
V končnem efektu so tedaj dohodki prinesli za Din 2,3oo.ooo.nj kakor v proračunu predvideno«
gATKIt pri pregledu istih pada takoj v obči vznemirjajoče dejstvo, da s
personalni izdatki znatno previsoki napram matorjalnim (več kake
1/3 proračuna) in dejstvo, da so personalni iždatki v Il.pollet1945o ne samo dosegli predviden znaesek Din 23,315o891.~(t)la5e/
kognine, soc.skrbstvo,dajatve) ampak, da se je za kritje istih morala
bazirati celo proračunska rezerva v višini 5oo.ooo.-Din« Nasprotno so
vsi materjalni izdatki (v katere prištevamo tudi mezde za dlavstvo) ni
od proracuifanih, za kar so imamo zahvaliti delno skrbnemu gospodarstvi
O, odn.načelnikov delno pa pomankanju materjala (poslednje moramo očeti negativno, ker je še povečalo razliko med osebnimi in materialnimi
datki in preprečilo dovršitev del, ki so nujna potrebna). Proračunani s
11 materialni izdatki na Din 38,75o.54o.-,angažiranih pa je bilo fakcno le Din 3o,4oo.ooo.~ t,j. za Din 8,15o.ooo.- manj kakor predvideno,
c je razlike pri materialnih izdatkih kažejo J odsek za preskrbo Din
loo.ooo.-, soc.pol din l,4oo.ooo.-, finančni Din 9oo,ooo.-,gradnie in
nova 3,65o.ooo«~.
Izredni izdatki predvideni na Din lo ? 853.ooo.- so faktično iznee
Din 6,128.oooc-=, t.jo za 4,loo.ooo,- manj kakor predvideno«
I
Skupaj izkazujejo tedaj izdatki za Din
12,9oo.ooo.- manj kar v proračunskem predvideno.
L
Za kritje primanjkljaja med itdatki (Din 6o»844o965.o6) in dohod
(Din 27,9o7.156.o2) je NVS prispevala Din 3o9coo.ooo.-v formi 5 milinske mesečne dotacije, ostanek primnnjklaja od Din 2 9 ooo.ooo.- bi morakriti dolclada na dohodninski davek, ki jo je oddelek za davke pošiljal
•sktno na ministrstvo za Finance. Načeli smo vprašanje, da se nam ta zr
vrne (cca. Din 4,ooo.ooo.- rešitve bi bil naš proračun uravnovešen,
fza malenkost aktiven.
Lfr
Iz gori navedenega sledi, da je rak-rana našega proračuna-previfti personalni izdatki in bo nujno potrebno, -da energično revidiramo'naI personalno kxi±±k;s politiko.Ako k temu dodamo še dejstvo, da mnogo sta
p urednikov ne razume -

ili pa noče razumeti nov način dela, je pa logično, da v najbližjem čaBU temeljito znižam« Število uradništva pri MlOo Uradniki, ki ostanejo
bodo morali z incijativnim, požrtvovalnim in sodobnim delom ne samo izvršiti, ampak celo pospešiti tek dela, brez ozira na to, da je danes delokrog MiO znatne širši kakor prej (davki,soc.skrbstvo.gradnje in obnova
Bdravstvo i.t.do)«
Naš proračun za leto 1946» je bil izdelan v smislu maksimal
aega programa in je imuamrn naravno, da pričakujemo znatno skrčenje njeg
irega obsega, še posebno pa dotacijo za izravnave primanjkljaja. Ker nam
pa osnutek s korekturo še ni vrnjen s strani nadležnih oblasti, je mogoč
la bi danes o tem vprašanju razpravljali«
Kakor pa že gori omenjeno, je tudi v tem proračunu očividna
neskladnost med personalnimi in materialnimi izdatki, ki bo nujno zahtevala radikalno znižanje števila uradništva ( 4 akcije )
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del.looo
in uvedbo ekspeditivnega načina uradovanja« V novem proračunu odpade po
vsej verjetnosti vsaka možnost izrednih stvarnih izdatkov (invest«) in
b« radi tega okvir za personalne izdatke še znatneje skrčen«
Obenem si MIO postavlja načelo, da skuša svoj proračun ura
novestiti v lastnem delokrogu. V to svrho je osnoval pri 10 "Gospodarsko
komisijo", ki
ima nalogo osnovati nova mestna podjetja s ciljem, da
s časom iz prebitkov istih finansira izdatke MLO (stara mestna podjetja)
VSa ta mestna podjetja, ki morajo v končnem cilju biti ze«
.lo široko zasnovana, da krijejo močni primanjkljaj proračuna, se sedaj
snujejo v okviru finančnih zmožnosti MLO in na temelju tistega imetja,
ki stoji danes pod Upravo narodne imovine in ki preide v upravo MLO«
Mestna podjetja bi vzporedno z zadružništvom tvorila proti
utež zasebnemu sektorju, predvsem kolikor se tiče reguliranja cen in pre
prečitve špekulacije. Jasno-je, da morajo biti MP zasnovana tako, da ne
posegajo v zvezni ali federalni skttar sektor delovanja, t.j« da ostanej
v okviru kompetenc in potreb okrožja«
MLO, odn«GK ima doslej v načrtu ustanovitev sledečih MB:
1.) Mestni gradbeni kombinat.2 ozirom na predvideno gradbenost na
teritoriju MLO ter na novo nastalo reorganizacijo v stavbeni stroki je
nujno potrebna ustanovitev samostojnega gradbenega podjetja v okviru MLO
in sicer iz sledečih razlogov a) MLO poseduje cca« 22o stanovanjskih objektov, katerih vzdrževanje dosega letno milijonske vsote b) MLO je dol
lan vzdrževati razne upravne, šolske, zdravstvene, trgovske, kulturne zg
[te in zgradbe socialnega skrbstvaifi katerih vzdrževanje presega letno mi[lijonsko vsoto c) MLO je dolžan, da v svrho omiljenja stanovanjske kriz
gradi in popravlja stanovanjska objekte. Ta dolžnost bo sedaj še stopnje
vana z ozirom na slabe privatno gradbeno incijativo« Investicija vsakole
nega programa znaša povprečno do lo milijonov Din« č) MLO oddaja sicer
vsa gradbena dela doslej privatnim podjetjem, kljub temu si pa mora drža
ti za manjša nujna dela gotov kader ljudi, s katerimi vrši režijska dela
d) MLO je dolžna da redno izvršuje vsa popravila in novogradnje navedene ped točke a do č)
d) MLO je dolžna, da vodi najstrožjo ekonomsk
politike.
Z ustanovitvijo podjetja si bo MLO zasigural možnost, da izvede
za stavljeni program za proračunsko leto 1946«, s čemer bi ne bil več
odvisen povsem od privatnega podjetja, ki be maloštevilen in po kapacite
[ti majhen. Podjetja bi z ozirom na soUdnost in konk/urenčnost morala bi
Brugiin podjetjem pravi regulator cen za gradbena(podjetja) dela na terit
Iriju MLOo Gradbeni proračun MLO za 1.194b« predvideva za gradbena dela 1
pilijonev, vsekakor je pa v najslabšem slučaju računati na 4o«=5o miljono
Iz navedenega je razvidna potreba po ustanovitvi gradbenega podLet j a v okviru MLO na komercialno bazi s prioritetno pravico do vseh del
Iki bi jih oddajal MLO.
2,) Mestno galanterijsko podjetje: Poleg zgoraj navedenih načel ima
netje namen, pritegniti čimveč obrtnikov sedlarske stroke v svrho indust
Iske izdelave torbic, aktovk, kovčkov i.t.d; Ne bo se pa podjetje bavilo
k izrazito sedlarskimi in jermenarskimi posli (sedla, vozne vprege),, ki
I so potrebni državnemu erarju. To delo bi bilo pridržano zveznemu ali 4e=
Heralnemu pod££tju.
Okolnosti, ki opravičujejo ustanovitev takega KP so v ogromni pot
fbi po naznačenem blagu v mestu, tako da tudi več vzporednih obratov ne b
[prekoračilo meje potreb. Jedro tega podjetja naj tvorijo td.Kohler in
Ktojan z njih stroji in surovinami. Združitev obeh delavnic bi bila pre
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iz obrtništva na industrijsko stopnjo prozivoanje
3.) Mestno podjetje pohištva. Glavna svrha je serijsko izdelovaaje notranjega pohištva t.j. soliden artikel za zmogljivo eenoo To podjet
je bi bilo regulator cene pohištva..
Upravičenost tega podjetja izhaja iz načela, da naj noben les
ae gre iz naše federacije neobdelan, ampak samo obdelan in predelan. Zvez
na vlada sama je povdarila, da naj se iz(surovega) surivin izdelajo final
ui produkti in šele kot taki naj se stavijo natrg. Potrebapo podjetjih
za predelavo lesa je neomejena, neglede na tor da imamo v Ljubljani samo
7 večjih obratov, ki se deloma bavijo z izdelovanjem pohištva,, Mestno pohištveno podjetje pa bi na drugi strani pustilo zasebnim obrtnikom dovolj
posla, ker ne bo prevzemalo individualnih naročilo
Jedro podjetja bi tvorilo pritegnjene ali prevzete tvrdke Malenšek in Šemrl, katero bi se razširilo s pritegnitvijo drugih posameznih
obrtnikov. Obratni prostor bi se našel v prostorih stare remize na Zalošk:
cesti.
4.) Ze1enjadarsko podjetje: ima v načrtu preureditev Barja za gojitev zelenjave in povrtnine. Podrobnejši so v delu.5») Mestno podjetje za izdelovanje bonbonov "in keksov; jedro bi
tvorila bivša td.Bumi z vsemi stroji in Inventarjem, Smatramo j da je naj«(bolj _primerno, da prevzame to podjetje MLO vsvoj sektor, kajti nima sznisla, da bi se ga dalo se naprej v privatno izkoriščanje.
6.) Mestno strojno podjetje t jedro naj tvori bivša td.Wiilmann.
amen je razsititi delavnice za izdeloavnj® vsaj pomožnih strojev in nadomestnih delov za stroje« -Delavnica hi izvrševala tudi popravila starih
ptrojev.
7.) ŽŽestna pekarna: ima namen, združiti kolikor mogoče mnogo bre:
poselnih pekovskih pomočnikov, ki so se vrnili iz partizanov. Potreba po
sestni pekarni je podana že po tem, da ljubljanski peki ne morejo prevzet;
lobenih izrednih večjih dobav. Jedro naj tvorijo pekarna Dolinar na Poljai
ki cesti in pek.Dolinar na Jegličevl c« Mestni pekarni naj bi pripadala
tudi vsa imovina Pekovskega društva, ki izvira še is cehovskih Časov in j;
sdaj razlaščena.
8.} Mestna klavnica odn.predelovalnica mesa: za potrebe mesta.
9«) festno prevozno podjetje; nujnost tega podjetja stoji izven
rsakega dvoma. Poslovanje bi bilo'v "glavnem omejeno za okrožno mesto Ljubljane. in v prvi vrsti za potrebe mestnih oddelkov samih« S časom bi se pr:
djučile garaže in mehanične delavnice. Prevozna sredstva naj tvorijo na
IOVO kupljeni kamioni.
lo.) Tovarna dežnikov: baza razlaščeno podjetje
Mikusch in
tov. dežnii:ov~Vidmar. NacrtaT^so v delu.
Za vsa podjetja so že imenovani organizatorji, ki pod kontroli
K in strokovnjakov izdelajo definitivno načrte.
Sfc&Ea in nova mestna podjetja, ki skupaj z zveznimi in federa:
limi podjetji ali filijalkami zajamejo s časom skoro celoten uvoz v Ljubljano, bodo brez dvoma omogočila ukinitev mitnic in prehod k odprtemu mesi
a čemer MLO stremi že od vsega početka, vendar pa iz finančnih razlogov
o vprašanje ne more še načeti. Pač pa je 10 v težnjii pocenitve stroškov
iirokih ljudskih množic odpravil plačanje mitnic na osnovne življenjske
sotrebščine (mleko, poljski pridelki, jajca, sadje itd. brez ozira na negs
ivni finančni efekt od 1 1/2 milj. Din.

Nasprotno pa smo dvignili trošarino na vino na Din 3.4o-5o$3 6-8?
4.5©), kar da precej mofcan plua. finančni na predmet, ki ni nujno potrebes
za življenje.
Sestna hranilnica: po dolgih letih imenovanja uprave MH,tvorijo sed;
isto svobodno izvoljeni predstavniki ljudstva. Kljub tegobam in težavam
zadnjih let ter izkoriščanja zavoda po protiljadskih režimih, je
solit
no fundiran zavod, ki gatudi valorizacija starih vlog in odpisi na dolžnikih ne omajaje ter vživa sij ko prej polno zaupanje najširših množic.
Dokaz temu so naraščajoče vloge (nove; /po osvoboditvi/, ki presegajo zn<
sek Din 9,ooo.oo©.- MH je centrala vseh rcgulativnih hranilnic Slovenije
in se uspešno udejstvuje v posredovanju kreditov za obnovo, fi:*ansira zadruge, (solidno trgovino in obrtništvo). Glavna naloga MH je pa v tesnem
sodelovanju z MLO, firiansiranjem novih podjetij, obuditvijo veselja do š'
posebno malega človeka, ki že od nekdaj tvori glavno oporo MH, posredovanjem brezgotovinskega prometa v tesnem sodelovanju z ostalimi regulativnimi hranilnicami.
Povdariti $e še, da pojde ves čfsti dohodek zavoda - kakor je že sv*
časno bi'lo: zamišljeno . v korist socialno najšibkejšim slojem v nasprotjz dosedanjim nepravilnim razpolaganjem dobička v smislu vsakokratnega re
žima o

V okvir novih nalog, ki jih je prevzel ELO, je posebno povdariti
davčne naloge. MLO je naredbodajni in izvršni organ ne samo za mestne da
ščine kakor prej, ampak vrši to nalogo tudi za zvezne in federalne davšč:
ne, za fizične osebe preko četrtnih LO, zapravne.osebe pa preko svojega
oddelka za finance, Pri prijavah za fizične osebe, ki že ravnokar vlagajt
pri 0L0 opažamo, du odnosM obvezniki plačilo tega davka nepravilno razu
mejo za svoje dolžnosti, odnosno da vprašanje davka obravnavajo še popol'
nema v miselnosti starih predaprilskih časov. Danes, ko je državni pror®'
čun tisti vir, ki nam ustvarja gospodarske, socialne* kulturne pogoje z&
bodočepravičnejše življenje, ki bo v vse večji meri črpalo svoje obeleaje v tem okviru, je ne samo dolžnost, ampak tudi nujna življenska potre
ba poedinca, da svojo nalogo pravilno razume in svojo dolžnost pravilno
izvrši. Vsakdo ima danes postaviti svoj odnos do -države na realno bazo ii
ta dnos bo najbolje dokazan v pravilni oceni lastnih dolžnosti do države
Resmiselno je n.pr.ponudba akontacije z Din 5oo. -po dimnikarskem podjetj"
sa katerega je splošno znanop da ima stalen in dober dohodek. Ist- velja
za frizerja z akontacijo Din 2oo.-ali drugega z 8oo.- ali pa celo krojaš
elavca (delavnice) v centru mesta z akontacijo Din looa*?->. ^ri istih de
»vnicah pa plača vsak nameščenec 2-3ooo davka letno in takih nameščeno
Je po več« Če tedaj tak podjetnik zasluži manj kakor njegov najslabše pl
ani nameščenec, potem naj podjetje zapre, če pa več « in to je dejstvo
lotem naj bo vsaj tolik® premišljen da to pravočasno uvidi ker bo vsak
aknaden izgovor jalov. Predpostavka, da služi podjetnik na dohodku Din
M>ooo (kar bi odgovarjalo gornim akontacijam) letno ali Din 2^5ooo mese
ne je nesmisel,, ki kriči po raziskavi, korekturi! lves je, da se- jo v pr
m jih časih smatralo čir. nižjo davčno napoved za normalen pojav ter je t
temu mentalitetu ustrezal tudi davčni -zakon. Danes pa je . izigravanje naš
iakonov skrajno Škodljivo'In spada že v sklop špekulativrteja izkoriščanj
.judske skupnosti, ker gre na račun pozitžtae zavednosti so ržavljanov«
Iskren odnos do naše ljudske države, do naše ljudske oblasti je edino pr
irilna pot za koristno in hitro, dosego skupnega cilja« l*ega se morajo naš
lavčni zavezanci zavedati v polni meri in pričakujemo, da se bo ta nespo
razum - če ga zasedaj še tako imenujemo - čimpreje odpravil.
Pri davčnih zavezancih-pravnih osebah pr-ziv finančnega ministrs
va od 15.dece45. posebno tistih, ki so po starih določbah bile oproščene
dačevanja družbenega davka, ni imel pravega odziva. V predpisanem roku
to dni je namreč vložilo prijavo komaj lo$ zavezancev. Vročili so se nat
ndividualni pozivi za prijave prostovoljne^ akontacije s skrajšanim ro
kom 2 dni. Da je bil odziv takoslab je preba pripisati tudi dejstvu, da
se izvršile silne izpremembe v pogledu obratovanji, preselitve in vodste
po edinih podjetij v letih 44 do 45, ko je voz med oblastmi in davčnimi z
pezanoi oslabela in se davki niso niti prepisovali, niti izterjevali. KI
Izgovorom teh 6oo davčnih zavezancev, da niso poučeni o predpisih dohodn
se ali pa da imajo-bilance še negotove, nič ne opravičuje«
Kataster davčnih zavezancev se z vsakim dnem tako izpopolnuje,
ie plačilu akontacije nihče ne bo mogel izogniti.
Opažati je tudi to, da bodo ona podjetja, ki so pod državnim na
sorstvom, ponudila akontacij©, ki so predvsem in povsem v skladu z njih
tspehom in določbami novega zakona o neposrednih davkih« Pravne osebe te
Be
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odo tedaj dale veliko več državi kakor nekdaj«,
1
Temu nasproti pa davčni zavezanci-pravne osebe v ostalih pod*
jih niso pokazali kakega posebnega razumevanja zd plačilo prometu ustre4ode akontacije« Mnenja sotili, da bi bilo dovolj p o i u d U i z S I š e k ? ki
[odgovarjal davčnemu p r e p i s u iz prejšnjih let. Po odgovarjajočem oporilu so pa svoje prvotne namene spremenili na realnejšo p o d i j o
DokL
lo sliko davčnih napovedi za fizične in pravne osebe oa sestavimo v te«
6
januarja, ko bo materjal urejen in pregledan.
Vagiii dobiček pravnih oseb.
Odse* za davke, čegar šef je obenem referent za komisijo za urotavjanje vojnega dobička, pripravlja in zbira materjal ter sestavila o r e l
ge se odvzem vojnega dobička pravnim osebam na področju o k ? o ž S Ž mesta
lub jane. Pozvanih je bilo doslej l4o pvavnih oseb, dosedaj j i ^ i e Slo
i 30
fee^^i
r \ 4 T s o 1 5 &otovo kpa
v? med
nI dostal-mi
oHoll SKupnem iznosu mu
Din \
13,359.64-9.=
je, da bo tudi
r:-e.;ejsnje število pozitivnih slučajev. Veliko in sice£
jvečla
Ijr. se niso zaključila povojnih bilanc in r, zultati p'remoženisk^a stl
B e
Preizkušnja prijav in predloianlh
b i L S P l t l f ^
Pf'»
i? večina prijav pomanjkljiva. Zavezanci so prijaviiali imofisre podatke deloma v lirah, deloma mešano (predvojne v dinariih PSvo"
Iv lirah), deloma v povojnih dinarjih, Na tolmačenja, ki j?lt le dalo z(
ministrstvi za finaace ž-r v Navodilih k zakonu odvzema vŽinegl dobič!
Poznejših razpisih in jih pri tam tudi večkrat spreminialo se ni
£5 "lh5e
J« treba skoro vsako premoženJsko pŽstavko po^
be0 ugotoviti. To se zgodi z naknadnimi pozivi zavez,4xcev za poiasnila
br vsekako zelo zavlačuje celo poslovanje. Poleg knjižnih! S l ^ nih S '
kcvvojnil- dobičkarjev služijo kot podlaga z a ^ t o ^ i S v v o j ^ g H o b i č
U d i uradni poaatkiv ki s- jih dali po raznih ustanovah, n . p ? ? ^ e n a r S
voc vodi o plačilu dolgov, v naložitvi d e m r ^ a , ali z e S l i š P a knit ? ?
lupih nepremičnin i.t.d Podatkov od strani o?ivttnikovinmnož?č^ih
0 S
^ e d 9 s l e j n i s ™ prejeli, Ocena se bo Dri teP ose
il-t,
v Slavnem na bilančne podatke, v kolikor so bo ugotovilo, da
poslovneknjigeverodosto jne, sicer P a po prostem p r e v d ^ i c o ^ k j t .
.
fizičnih osebah u-otavljajo vojni dobiček komisije z? vsako
rt posebej, dve komisiji fčetrt Giška in Rakovnik) so lezasedale in
.tovile 0.0 sedaj vojni dobiček pri 17 osebah in sicir Din e!lo2.282 t
ostale se predlogi še pripravljajo. Podlago tvorijo pri fizičnih o ^ manj bilance in poslovne knjige, ker jih ti navadno nima j
SS
f k l m denarnih zavodov, zemljiške knjigi, gradbeni u L d i ^ p r e d ^ r n oa
prijave privatnikov, množičnih organizacij in dragih prič iz ljud-

Tudi v tem vprašanju so na pričetku dela. Postavka vojnera dobičpe vpxa.,anju Ijacske množice morajo zavedati, da si z izdano podporo
L
> C ^? 6 ' Sai ? e
o ^ o v o vseh ruševin, saSe pospe! .
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Cn ^ t i Ž9 S S
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t
temeljitejše bo sode•JJ-.
širokih masah, iz tisočero oči .naibolie 9noznaio
Ite kotičke nezas luž enega dobička in se obenem S ^ m i n j a j d V I e h t ^ o b
normalizirale, t ^ p r e j e b o m f L - ,
Regprat o stanovan, skem v p r a ^ n j u in o delu notran.ie uprave
poda tov.Krese Leopold.

J f 2 k i m i problemi je prav gotovo tudi stanovanjsko
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svojstvena samo za Ljub
no temveč za celo državo. Nasprotno lahko trdimo, da je med vsemi
s

Jugoslaviji Ljubljana v tem pogledu na najboljšem stališču, lcer ni bil
sdco prizadeta po vojnem razdejanju kot ostala mesta.
Mislim pa, da je prav to vzrok, da nekateri meščani nikakor noejo razumeti, da je premagovanje stanovanjske stiske naša skupna stvar,
i ljudje izrabljajo vse mogoče načine izigravanja, da ohranijo svoje
redvojno lagodje, kričijo in zabavljajo čez novo osnovane -urade in usta
ove samo da bi prikrili svoje lastne razkošje, svoj nesocialni čut do o
L prav radi njih ne morejo priti do lastne strehe, če bi vsi tisti, ki
azpolagajo s številnimi sobami, v katere tudi po cele dneve ne vstopijo
ddati pa jih nočejo bodisi radi lastne komoditete, bodisi, ker ne more
> po mili volji izbirati stanovalcev in navijati cen, prijavljati in od
ajati na razpolago odvisne prostore, bi bilo v pretežni večini za silo
tdoščeno vsem onim, ki so danes brez lastnega stanovanja, V Ljubljani
i bilo že pred vojno občutno pomanjkanje stanovanj, kar nazorno kaže,
•amozna jama, Sibirija,Galjevica i.t.d.S tem, pa da je Ljubljana postal
Lavno me;to, je nstala cela vrsta novih ustanov in uradov, število preLv&leev je tudi naraslo, je pomanjkanje stanovanj še tem bolj občutno.
iiestni odbor je preko stanovanjskega odseka zastavil vse sile,
a bi kar najbolj omilil stanovanjsko #rizo.
V preteklem leti je bilo vloženih 6561 vlog za samostojno sta«
»vanje, 335o vlog za sebe in 65o vlog za lokale in pisarne, ^d teh je
ilo pozitivno rešenih prošenj za 1198 samostojnih stanovanj, za 135 ute
jenih stanovanj, za 317© sob, 278 lokalov in pisarn in večje število pr
>čišč in sastanovanj. Trenutno bi moral nuditi stanovanjski odsek 6oo
ružinskih stanovanj, če bi hotel zadostiti najnujnejšim potrebem.
Iz tega je razvidno, da še zdaleč ni ustreženo prosilcem, kate:
tevilo narašča pa še z dneva v dan. V stanovanjski odsek prihaja dnevno
) več sto ljudi in pogostokrat ustvarjajo tam tako gnečo, da je onemogO'
eno redno poslovanje. Zato je stanovanjski odsek prenesel vlaganje prognj in pa kontrolo na uličnfe stanovanjske komisije. S tem je omogočena
idi večja kontrola nad zlorabami, haloge uličnih stanovanjskih komisij
3, da sprejemajo prošnje z ugotovitvami prosilčeve potrebe ter jih s pr:
Dinbami odpošljejo preko četrti na stanovanjski odsek. Dalje imajo nalog«
djaviti vse nezasedena, izpraznjena ali premalo izrabljena stanovanja,
ri nekaterih četrtnih odborih se je ptekazala ta napaka, da te podpišejo
>ako prošnjo nc da bi se preje prepričali, Če so podatki resnični ali
B da so vsled bojazni, da se stranki zameri, jo prostodušno pošiljajo
a stanovanjski odsek, češ saj itak ne bo nič opravila, mesto, da bi str«
,razložili neupravičenost zahtev.
Že na nasedanju I. mestne skupščine je bil sprejet sklep, da
il izseli iz Ljubljane vse one, ki so med okupacijo prišli v mesto pod
jŠčito okupatorja in domobrancev. Takih družin je okoli 18o.
Oddelek za notranjo upravo je takoj pričel zbirati podatke o
ikih primerih in je bilo dosedaj izdanih šele 63 odločb za preselitev,
isledno vsaka stranka pa vloži pritožbo, da se taka izvedba zavleče,
oraj v vseh primerih izselitve ali zamenjave tsanovanj mora interveniti Barodna milica. Z izselitvijo ^emeev^o praznih približno U o stanov;?
.pa se še pregledujejo ter se vrši popis imovine, čim pa bo uprava Uar«
! imovine prevzela premičnine iz .tej stanovanj bodo ta na razpolago 1staivanjskemu odseku, ki jih bo dodeljeval po kluču- najpotrebnejši, ofiLrjem in odgovornim funkcionarjem, ki že mesece čakajo na rešitev. To
im nalaga 1.) dolžnost do naše vojske, ki mora,čutiti vso hvaležnost in
crb našega mesta, 2.) pa dolžnost do tistih tovarišev, ki opravljajo vaj
i odgovorna dela, ker so v tej borbi žrtvovali vse in tudi zato da jim
iflgočimo uspešno izvrševanje nalog, ki so jim poverjene.
V Ljubljani je trenutno še cca. 5o napol dograjenih stavb, s
iterimi bi pridobili do 15o družinskih stanovanj. Lastniki so delo opusi
L, ker se boje, da jim ne bi dovolj donašala, ker jim je predpisana najina prenizka ter je ne morejo kot včasih po mili volji zviševati. Do•aditev teh stavb bi po ugotovitvah stala cca.lo,ooo.ooo.-Din« Lastniki
:h nedograjenih hiš so bili že pozvani, da delo dokončajo in s tem primorejo k reševanju stanovanjske krize. Razen par izjem ni bilo odziva.
Da se vsaj za silo omilijo stanovanjske težave je gradbeni od*
ilek začel graditi stanovanjsko kolonijo na Savski cesti, v kateri bo 9č
anovanj. Predvideno je bilo, da bo delo končalo še pred zimo. ker pa se
i radi povojnih razmer pojavile težave v nabavljanju materjala in delovr
.le sd je delo zavleklo do oletja. Gradbeni oddelek je preuredil in po«
avil vse šole v katerih so bili prej nastanjeni okupatorjevi vojaki ali
l družine, tako da so sposobne sedaj za reden šolski poide. Gradbeni oddek vr;ii vse vzdrževanje javnih zgradb in naprav. S svojimi 25o delavci

- 2c rbeti za vsa vzdrževalna in očiščevalna dela v mestu« Vzdržuje preko bi
cesto
Ob eksploziji poškodovane hiše se tudi že obnavljajo in sicer je
sedaj obnovljenih nad 6e|& iz kredita, ki ga je nakazala HVS.
, .-Tudi tukaj, bi bile lahko več storjenega, če "bi sami lastniki poidovanih hiš pokazali več incijative saj so imeli priliko in možnost dc
;i posojilo. Le redki so napravili več kot rabijo za lastnostanovanjeB
V3e.1-.akor je treba v tekočem letu dvigniti gradbeno delavnost in i
ji,"da se dogradijo še vse nedograjene stavbe, s tem in pa s prevzgojo
sodeloavnjem-množic tako pri gradnji kot pri r zd<,l jevanju stanovanj
ic čimprej zadovoljili vse onef ki so danes še brez strehe.
vljfed najvažnejše uspehe Narodne milice bi mogli šteti precejšnjo
enjsanje prometnih nesreč, če je bilo takoj po osvoboditvi in še pred
Sina mesecema dnevno po najmanj lo prometnih nesreč, ki so zahtevale mne
:rat tudi smrtne žrtve jih jc danes več kot 7o^manj« Narodna milica bo
[krajcem času pričela s kaznovanjem na licu mesta, da se še bolj omeje
sreče., ^es je, da milica dela tudi napake, zlasti pri nastopanju pa tuipri izvrševanju službe,, pri čemer leži krivda tudi na ljudeh, ki i:a«
še vedno isti odnos do Milice kot do stare policije« Treba je, da se
iodni odbori bolj povežajo z miličniki, ki se nahajajo v njihovih četrt
1 odborih, kritizirajo irplhoye napake in poročajo tudi na oddelek Narod
milice. Ker si narodna Žilica radi nekaterih starih policajev is predrilske Jugoslavije ni mogla pridobiti pravega zaupanja in ker so stalno
jale topogledne opazki in pritožbe ter so nekateri, zlasti starejši ura
ki nikakor niso mogli vživeti v nove razmere, smo jih morali odpustiti.
Fneube mogoče vzdrževati tako veliko število miličnikov kot bi bilo za
trat še potrebno, bomo morali pristopiti k organiziranju pomožne milice
ostalih okrožjih.
Tudi na kriminalnih prekrških, se kažejo zboljšanja kljub temu,da
' jc. prav v zadnjem času kriminaliteta zopet pomnožila je vendar krimina
ta v primeru z zadnjimi leti padla. V letu 194o« je bilo v Ljubljani iz
šenih 1869 tatvin, dočinv jih je bilo v letu 1945. le 597. Večja razlika
tudi v kršenju javnega reda in miru. V 1.194o. je bilo 2415 prekrškov,
žilni jih je bilo v letu 1945. le 915.
Odsek za pobijanje črne borze_in nepustne špekulacije, ki je bil
itanovljen šele novembra 1945« je imel večje uspehe5 izvršil je nad 3oo
biih preizkav ter zaplenil nblaga razne vrste v vrednosti preko 4 milij
brjevo Reševal je 543 primerov črne borze odnosno nedopustne špekulaci
V vsem letu 1945« je kriminalno-preizkovalni odsek reševal 695o
dsov, v glavnem nanašajoč se na javnega tožilca od teh pa je bilo 3753
spisov poslanih izven mesta ljubijane v rasne kraje, okrožja in druge f
dne edinice.
..
V teku leta 1945® je bilo izvršenih 359 tatvin dvokoles cca. 25o
lov je bilo uspešno izsledenih odnosno ukradena kolesa vrnjena lastniko:
irok tatvinam koles je z fine strani premilo kaznovanje kolesarskih tatov
druge strani pa so bile tatvine v večini slučajev izvršene v prvih mese>
h po osvoboditvi, ko je bila registracija koles še nepopolna. Opaža pa
da zadnje čase te tatvine pojenjujejfc.
;-Ja odseku za evidenco prebivalstva se je pojavilo oziroma odjavi
j,6ll oseb.
Da bo oddelek lahko zadovoljivo vršil svojo nalogo bo treba še
iogo storiti tako v pogledu vzgoje kadra kot pritegnitve in sodelovanja
.rokih ljudskih množic.
Na matičnem odseku je bilo izdanih t di 82 izvlečkov iz matičnih
ijig, v. zapisnik v Ljubljani umrlih je bilo vpisanih 1731 primerov, ^orol
bilo sklenjenih 598. Zapisnikov o pozakonitvi je 2e«
Obči oddelek je vršil mod drugim tudi sledeča delaj v letu 1945.
i bilo izdanih skupaj 975 orožnih listov, 446 nravstvenih izpričeval in
9 lovnih dovolilnic.
Izdanih je bilo 63 odločb za izselitev iz okrožnega mesta-Ljubi,
podlagi sklepa MLO)«
Za bivanje v Ljubljani je bilo ugodno rešenih 25oo prošenj. Izdf
je bilo 9o.84o osebnih izkaznic, hplikatov je bilo izdanih 171. Potni!
valilnic za Primorsko je bilo izdanih 3325. Potnih dovolilnic; za potovat
FLRJ je bilo izdanih skupno 2o«494. Razpuščenih je bilo 12 starih druev, odobreno pa je bilo deloaanje lo novo ustanovljenih društev.
Kaznovano je bilo 1983 oseb fcadi prometnih prekrškov.

oročilo, o kulturno* prosvetnem delu pod tov. Dekleva Marico«

Ko se je prosvetni oddelek maja meseca 1945. formiral je prev
ti v svoje cbmocje vse sektorje, ki spadajo v prosvetno delo na območj
C3ta Ljubljana. Tako je povezal v svojem oddelku tri samostojne mestne
ro svetne ustanove s umssft j , Slovansko knjižnico in cestni arhiv. Polega
ega pa druži sebi še področje šolstva to se pravi ljudski in srednje
olski odsek. Gospodarski pa obravnava in skrbi za gospodarsko in finan
110 stran oddelka samega in gospodarsko in finančno upravo ljudsko šoltih poslopij, ki spada v kompetenco. mesta kot preko ministrstva, uravn
a gospodarsko stran srednjih- šol, ki spada pod kompetenco ministrstva.
ioie sc bile ob prevzemu v jcaj slabem -stanju, tako oziroma na dejanski
Yar in na čistcto.Na podorčju mesta Ljubljane imamo 21 ljudskih šol, k
;crim smo v zadnjem-času pridružili še ljudsko glazbeno šolo, ki je nastala o podržavljen ju matice in združitve te s Slogo, "e tu 14 srednjih
sol od katerih je 11 popolnih in 3 nižje. V tb podoročje spadajo tudi
lavetišča in internati. Zavetišč je 9, internatov pa 6.
ljudskih šo
lah je nastavljeno 32o učiteljev, nasrednjih pa 39o profesorjev in meše
sko šolskih učiteljev. Bivše zasebne šole ^arjanišče, Lichtenturnov zav
J
ršulinke so podržavljene. Pri usmerjanju ljudsko in srednješolskega po1
®o v tesnem sodelovanju z ministrstvom skušali predvsem čimlepše in te.
le odnose med pedagogi in mladinsko organizacijo. Jasno je, da smo tu 1»
icčisi toda s prizadevnostjo mladine na eni strani in dobre volje napre«
sega ueiteljstva na drugi' strani dosezali uspehe, ki pa -še zdaleč niso
auovoljivi. Pomanjkanje učiteljskega, odnosno profesorskega kadra to s<
sravi zdravega kadra teh pedagogov .je delo oteškočalo, vendar je zdrav
lojled ljudskih množic, tako onih, ki' svojo- deco" pošiljajo v šolo in. on;
i se za problem interesirajo pomagalo in uravnavalo ter izčiščevalo nedravo pojave. Na ta način je uspelo- marsikatero moSnd oviro in zapreko
ircmos titi in celo. odpraviti. Da .bi čimprej dosegli enoten pouk v smislv
uha Narodno osvobodilne borbe in programa Osovobodilne fronte so bili s
ičltelje kot za profesorje prirejeni razni kratki informativni in usmercvalni tečaji.
V tesni zvezi z organizacijo Osvobodilne fronte in masovnimi
rganizacijani Z!.'S»AFZ in ESZDKJ je prosvetni oddelek s pomočj.o četrtnii
Isvetnih svetov organiziral ljudsko prosvetno delo. Delo odseka za lji
to prosveto obstoja v organizaciji ljudsko izobraževalnih ustanov, usrae
ar.ju Njihovega dela in pa vsaj "osnovnih mater jalnih pomoči. Tako imamo
aočju Ljubljane 5 velikih Ljudskih knnižnic to se pravi knjižnic, ki s
eprej obstojale, le da se v dveh primerih menja gospodarstvo. Uspelo r
ia je postaviti 8 novih četrtnih jenjižnic, katerim smo sicer v malem, tc
M a r dali osnovo z razdelitvijo 2.So o slovenskih knjig, bivše Dvorske
njižnioe, ki je knjigo poklonila mestu. Od preostalih knjig te knjižnic
BO odstopili Univerzitetni knjižnici okoli 6oo knjig. Romantičnemu selinarju 25o nemških in Slovanski knjižnici 2o knjig. Ostale knjige predv
imške so Šu v uši posesti, vendar velik del teh pride malo ali pa skoi
e več v poštev* ker vsebinsko ne oggovarjajo. ^koli l2oo knjig bomo med
ctrtnc knjižnice Še r:izdelili., vprašanje čitlanic pa jc oteskočeno zato
er pri:-; ;rjkttje .prostorov. V I-jubl jani. imamo 5 večjih dramskih društev o
itcrih je e-kaj že nastopalo, pripravljajo se pa vsa. Kanj še igralske
iupino, ki pa št niso izdelane, imajo pa vso možnost razvoja poseduje v
. četrt. iž:.:cd 4 godb na pihala in 2 tamburaških orkestrov so tri posta
ene čisto na novo in vendar beležijo že lepe uspehe. Seveda je raznih
iložnostinih god.enih nastopov i.nogo, vendar jih ravno radi priložnost
»ja d e l a n e štejemo. Izredno hitro in tudi dobro so se razvili na območ
esta -ijjublj.-mo pevski zbori. Tako beleži&O 4 mešane pevske zbore, 7 moš
sorov, 2 ženska, 6 mladinskih. Formirale so se tudi ljudske univerze, 1
srednja in 5 četrtnih. ,etrtre ljudske univerze se predvsem ositanjajo n
nzju^n je vanje vpra lan j/ in problemov dotične četrti, med tem ko skuša os
Ja ljudska univerza zajemati aktualno snov iz političnega, gosrsodarskeg
t kulturnega življenja-doma in' na tujem. Doslej je imela lo predavanj i:
) ta predavanja organizirala še- nadalje dvakrat tedensko.
Vse ljudsko prosvetno življenje, vsi sektorji tega dela so pr*v
i?rav žele v razvoju zato n«.. moremo govoriti o karšnikoli zaključni'ob 1.
i tega ali onega društva, zbora i.t."d.

t
^snovno materjelno pomoč, četrtem, ki sp bile brca knjižic, brez Čitalnic, brez instrumentov itd«.smo n dili v znesku Din
o,5oo.-. Ljudski -univerzi smo darovali 3.ooo«-Din, šentjakob skemu odru
a ln„ooo o -Din« Tako smo ustvarili našim ljudsko prosvetnim institucija)1
saj cciskoČnc desko v zdrav razvoj«
Telesno vzgojni rektor, ki' jc .že z nakazanimi p to stori dc
il vso možnost razvoja smo podprli z 28.ooo.-Din od tega jc mesto nabailo za IG O ooo O-Din 'smuči, ki jil-bo ob priliki raznih smučarskih tečaev posojalo mladini, ki nima možnosti nabave smučk. Odsek za telesno
zgojo pri Mostnem odboru dela v tesnem dodelovanjcm' z Fiskulturnim drug
or. za Slovenijo in pa referentom za telesno vzgojo pri ministrstvu. Nje
ova osrednja naloga je dvig šolsice telesno vzgoje in pa sodelovanja tei
•janizacija razni), telesno-vzgojnih in vaditeljskih tečajev. Razgibanji
ladine .. na tem sektorju in gojitev telesne vzgoje je prav gotovo izredne
:;žna naloga, ki ji moramo posvečati mnogo več pažnje kot doslej, pose.bo šc radi tega, da- se nameri to delo v pravilno obliko in mu da pravilr
ieje« Napake, ki so se in še še prav na tem sektorju kažejo bo treba drv
0 z odgovarjajo-imi forumi odpravljati in reševati. Poleg navedenega
e gospodarski sektor od maja do danes v okviru prosvetnega oddelka izd*
& obnovo šolskih poslopij 281.o5o.- dinarjev in s tem zneskom poskrbel
laso šole cele, desinficirane in tako uporabne z a šolski pouk.
Za dvi§ ostalih kulturnih sektorjev na območju mosta LjubJane je 10 v okviru prosvetnega oddelka poskrbelo z dotacijami in nagrs
ml) ki so' že bile ali pa Še bodo izplačane. Tako gledališče ' 65o.ooo.jazbono šolstvo 25o*ooo<-Din,Ak.^dcmiJa znanosti in umetnosti 25.ooo.Ln, literarne in likovne nagrade 29.ooo.-Din, Narodna galerija 3«ooo.Ln, Narodni muzej in umetnost Din lo.ooo.Od t eh že imenovanih rekla bi samostojnih institucij pros
iep oddelka jc doslej dostopen javn<sti le mestni
arhiv in sicer oc
.oktobra 1945« Imel je že lepo število obiskovalcev in sto med štude'n-1
n profesorji, k... se bavijo z znanstvenimi deli. V dobi osvoboditve se •
irhiv obo. :atil z dokaj važnimi listinami in tako se razvija v tej smeri,
!
o pnjjnju strokovnjakov ima Ljubljana enega najlepših in najbogatejših
icstnih arhivov v Jugoslaviji. Slovanska knjižnica se je formirala s pes
pektivo, da postane to knjižnica slovanskih del, slovanskih prevodov ii
a del, ki govore o Slovanih« Razvila naj bi se v močno institucijo, ki
1 odgovarjala tozadevnim potrebam in povpraševanju v merilu vse Sloveli:
bknjižnici bi seveda razvijali tudi čitalnico, ki bi bila v skladu z
lalojani knjižnice, same. Knjižnica ima trenutno 14.ooo knjig. Je . za svo;
aloge, ki so ji bi^e stavljene vsaj
pomislimo nanjen začetni stadij
Diaj bogata. Knjižnica občinstvu še ni dostopna, ker je treba nujno pr<
Italogizirati vse knjige, kar zahteva,mnogo »časa in truda. Upamo pa, d;
io v kratkem vsaj tako daleč urejena, da jo bodo lahko obiskovalci posesali - saj se zanjo že živo zanimajo«
Mestni muzej obsega dva dela: muzej, stanovanjske kulture
e prilično že urejen in pa vojno zgodo inski muzej, ki se ureja in je <
rti bogat. V prihodnjem mesecu bosta oba dela dostopna občinstvu čeprav
o vojno-zgodovinski muzej do nadaljnega radi teškoč v prostoru in ogroi
30*a materjala bolj provizerično.
Tako smo. skušali na vseli področjih prosvetnega dela na
ibmooju mesta Ljubljane usmeriti svoje delo v to, da postane naša prosvt
a res ljudska in last vseh.
Jasno je, da bo treba prav na tem področju strniti vse di
ovno ljudstvo v naporih' za dosego tega zastavljenega cilja. Saj prav m
cm sektorju dela vsaka vej:; zase zgovorno kaže, da se nobena težava ne
a rešiti brez žive zainteresiranosti in tesnega sodelovanja vsega delo1
ega ljudstva in se ne da rešiti brez trdne volje vključii prosveto v
br.cvo naše domovine - z nalogo pristopiti k prekvasitvi lahko bi rekli
, obnovi slednjega Človeka.
s) O' soeialnem,zdravstvenem in s^rbetvu poroča tov. Busar Tilka:
Ob osvoboditvi je socialno-politi -ni oddelek prevzel od
livše mestne občine 87o podpirancev z mesečnimi podporami od 4o.-' do 15»
lr0 Te podpore so se podeljevale tudi po politični pripadnosti in po
•:..ebni simpatiji. ?o pregledu smo večin podpore odvzeli, ker je v času
h^.acije dosti ljudi obubožali, smo ta^oj podvzeli ukrepe, da jim nuiuo nujno pomoč« Od junija do l.dec« smo izplačali l6«o;i2 podpiranceia
1,725«ooo.-Din. Iled temi se je p ;i javilo mnogo ljudi, ki mater j elno v
i-su okupacije niso bili prizadeti, ki pa so izgubili svojce, ter so se

latrali za neupravičene, da prejemajo nekako odškodnino za padlimi« Ker
ijš kredit za fašistične žrtve namenjen predvsem ljudem, ki so nezmožza delo in ki so socialno popolnoma uničeni, zato bomo organizirali
»misije za revizijo podpor,
'bo pregledala vse in na podlagi ugotovit
ikomisije bomo vsem neupravicenčem podpore ukinili. Z ureditvijo pokoj
in in socialnega zavarovanja bo itak večina podpor odpadla, poleg tega'
delazmozne zaposlili« Da se bo revizija res'v redu vršila, je potre
lse podpore obravnavajo na masovnih sestankih.
V zvbzi z »reorganizacijo ministrstva za socialno' politiko se
| uredil tudi oddelek za socialno politiko na okrožjih in se"bo delil v
a dela in sicer: oddelek za socialno politiko in oddelek in oddelek sa
lovno razmerje,ki bo imel predvsem nalogo skrbeti za zapo slit ev,ure j a1
delovne odnose med delodajalci in delojemalci ter voditi kontrolo nad
alnim zavarovanjem.
»

V delokrog oddelka spada tudi zavod za onemogle v Marjanišču.
i oskrbuje 251 ljudi« Na pritožbe oskrbovancev v drugih zavodih in tere
i, smo vzpostavili posebno komisijo, ki je pregledala zavede, ki so v
kah vesrkih ustanov, med njimi pristava sv.Jožef* sa Viču, zavod sv,
šefa na Vidovdanski cesti. Na Pristavi je bile 16 otrok, med njimi du~
VTIC zaostali, normalhi, otroci s kostno tuberkulozo, vsi so imeli enak
Brbo in vzgojo ter so živeli v skupnem prostoru« 8troci so bili slabo
ileceni, prebivali so v nezakurjenih prostorih, po izjavi zdravnika so
tudi slabo hranjeni ter mleka sploh niso. dobivali. V zavodu sv,Jožefa
1439 oskrbovancev, med njimi 12G umobolnih- Hrana je trirazredna, za
ktji razred je bila pepoinomji neZabeljena in slaba, dočim je v 1. razlu prvovrstna (pečenk^ itd.). Opazile so se tudi druge nerodnosti, zat*
0 postavili delegata, ki skrbi za boljšo oskrbo. (Oddelek ima nadalje
Otroška zavetišča od katerih smo .2 prevzeli od sester, ter 7 dnevnih
tvetišč in doma za vajenke«
V vaeh zavodih oskrbujemo 36o otrok. Ker vseh otrok ne moremo
neti v z ivodu imamo nekaj otrok pri rejnikih, za katere plačujemo po
jc.-Din mesečno. Sprejeli smo 438 o t rok iz. Bosne, katere smo razraestili
družinah popolnoma brezplačno, drugim pa plačujemo 3oo - 5oo Din mesei
sodišča smo prevzeli varuštvo z nad 12oo varovancev. Komisija za podp:
nje dijakov pomaga 51o siromašnim dijakom, s stanovanjem, hrano ali
sečnimi podporami« V cukrarni smo preuredili prostore za prehodni dom.
to "le delo socialno političnega urada se bo usmerilo, da se bo vse delo
Ežne po možnosti potom Borze dela vključilo v produktivno delo in solno zavarovanje onim ostalim pa se bo zvišala podpora za človeka dolino- življenje.
.'. ,
Vsa skrb se bo posvetila vajencem, kateri So bili v bivši Ju»slaviji popolnoma)brezposelni)»brezpravni in prepuščeni izkoriščanju
•czvestnih mojstrov.
Posvetili bomo vso pažnjo našim najmlajšim 9/'tem, da jim pripr*
LEO zadrave in prijetne otroške domove.Matere pa razbremenimo skrbi in
1 bodo tako lahko posvetile koristnemu delu za skupnost.

Zdravstvenemu oddelku, ki sestoji, iz bivšega mestnega fizikata
itržnoveterinarskega urada, so bili.priključeni šolska poliklinika,
roti tuberkulozni dispanzer in zdravstveni dom v št. Vidu.
^elokrog šolske poliklinike se je razširil in obsega vse ljudsl
ednje in obrtno nadaljevalne Šole, t;iko pod kontrolo nad 19ooo otrok.
1.decembrom je pričela poslovati na polikliniki šolska kuhinja, kjer
I hrani 6o osiclano šihkih otrok, ki so tudi zdravstveno slabi.V pretekem letu je imel zdravstveni odsek precej posla z nalezljivimi boleznimi-,
sti pa se je r zpašla srbečica. Ambulanca za socialno šibke sloje daje
ravnisko pcmoč onim, ki se izkažejo z ubožnim listom. iežko balni imajc
.di-pravico do posetov na domu. Skupno je bilo pregledanih 13988 bolnike
domu pa lo8®. Zdravstveni oddelek namerava v vseh perifernih okrajih
nizirati ambulante zaprvA pomoč, v teku je že ambulanta na "ežici.
ker so se pokazale potrebe po diabetični kuhinji, jo je zdraveni odsek organiziral, ki pa vsled pomanjkanja denarnih sredstev nudi
oč le malemu številu bilnikpv.
. Na novo je bil ustanovljen referat zaa a; otekarstvo, ki vodi
ntrolo nad vsemi ljubljanskimi lekarnami, preiskuje zdravila ter kon- •
dliru nabave Centralnega sanitetnega skladišča.

C kmetijstvu in gozdarstvu poroča tov. Tome.

Odsek za kmetijstvo, ki je bil pred časom pridoljen oddelku za
govino ir. pr skrbo, je bil preosnovan v samostojni oddelek za kmetijtve in gozdarstvo, kateremu je dodeljena mestna vrtnarija.
..'amen oddelka je na podlagi smernic Ministrstva'za kmetijstvo pote-. jvati vse panoje kmetijstva in k'betijskega zadružništva. Kadaljni nao oddelka jo najtesnejše sodelovanje z jjaečkim delovnim ljudstvom ter
redba vse}; utemeljneih sklepov kmetijskega ir, v te panoge spadajočega
icaja. Ha podlagi uredbe Ministrstva za kmetijstvo, upravlja nadalje od«.
Lei. potom četrtnih ir; terenskih kmetijski!, odborov narodno imovino kine.
0s.i-.ega zna aja ter sodeluje pri izvedbi agrarne ,reforme.
^Gozdarski odsek istitako vrii svoje posle na pddlagi smernic ;.'in.
rt.va za gozdarstvo, nadzoruje in ščiti gozdove, drčavne in lastnino zi
IJjno. Nadalje kpravija posle gozdn^-čuvajoko službe, gled zatiranja jšk«
ivcev, glede prekomernega, izkoriščanja gozdov in prepreouje gozdne tat«
ne ter vzpodbuja ir pomaga pri saditvah goličav z nasveti in 3trokovnir
|s tvora. To delo vrši gozdarski inž en j er i njemu dodeljeni go, dni čuva;
V tnarija upravlja na podlagi pravilnika vse nasade in drevorede
'Območju mesta Ljubljane ter v svojih drevesnicah vzgaja potrebno zelen;
c.-etje za olepšavo mesta. Z o žirom a kolebmr jenje, v drevesnicah vzga
[na odvišnih površinah sočlvje, ki se uporablja v javnih ustanovah.
kmetijski oddelek je v prvi vrsti organiziral po navodilih miniirstvs kmetijske poroče alce ter prireja vskoiae sečne sestanke kmetijski
fovjevalcev. Na teh sestankih so bili iznešeni sklepi kmetijskih zboroval
IBameznih četrti, katere se je, v kolikor so bile podane možnosti izvrši
Ob priliki licenciranja plemenskih bikov se je iigotovilo, dta je 1
Ev tem pogledu steril okupator ogromno škodo. Vsled prisilne oddaje pl(
jim:e živine, se je najl psi plemenski mat.rjal uničil; v hlevih je dane
fcmiica najrazličnejših pasem in porekla brez kakršnekoli globlje plemei
c /rednosti. Da se. doda sveže krvi, se je nakupilo v Prekjnurju 11 ple
v
ikiL bikovr katere se je dodelilo v posamezne okoliše po polovični cez
Akcija za jesensko setveno.kampanjo je popolnoma uspela tor je pc
n&na p edvojna površina ozimin. Vsled nerazumevanja nam je akcija za iam j 'ivo semenskega krompirja izpodletelaj ta neuspeh se bo spomladi naaol:
pil.
Z ozirom na težave glede prehrane živine zaradi izredne suše in s
0 Ev kvezi pomanjkanje krme se je dodeljevalo za mlado plemensko sivino
(robe in druga krmila. Istotako se je dodeljevalo rejcem malih živali, i
irijo veliko gospodarsko" vrednost, potrebna krmila
Da se zavaruje prehrano vojaikih konj, katere ni bilo mogo e radi
licenih prog prepeljati dovolj hrane iz drugih krajev, so kmetovalci ki;
is tnemu pomanjkanju zbrali več vagonov sena in slame za prehrno vojaskil
raj.
ker #e zadružništvo najtrdnejša poflaga bodočega načrtnega gospoč
iva,- se je povsod pospeševalo zadružno gibanje na podlagi katerega so
stanovili tovariši na laveroi nabavno in ..roda j no zadrugo, Trnove ani in
ir^ani pa zadrugo zelenjadarjev, ki bo povezala vse .zelenjadarje, ki se
ečajo z vzgojo zelen jadi za prodajo. Obenem so se v ; vseh del oh naš- ga
esta osnovali pripravljalni zadružni odbori. Organizirajo se živinorejsc
u sadjarji v svojih posebnih zadrugah.
Da se podpre načrtno gospodarstvo v posameznih krajih, se je prit
Llo-mladino ter osnovalo za gospodinjske in strokovno gospodarsko-kmeti^
:e tečaje. r n tečaj se je pred prazniki dovršil za mladinsce in mladinke
bežigrajski gimnaziji, katerega tečaja so se udeležili tečajniki iz cel
1 mesta. Gospodinjski tečaj na Laveroi obiskuje 22 tečajnic iz tafnošnje
Ližnje okolice. V vidiku so tečaji na Viču in na Barju, nadalje bo v drt
i polovici meseca xx januarja 14 dnevni večerni tečaj za sadjerejo.
Z ozirom na načrtne gospodarstvo ter na gospodarska žarišča v kat
Vi- naj črpajo zadrug ar ji pouk in vzpodbudo, se je predlagalo Ministrstvi:
k h .fetijstvo ustanovitev gospodarske šole na Bokalcah. Nadalje se je pre
Kj'alo, da se k ljudskim vrtovom Tivolija pritegne zemljišče Cekinovega
&6c-3tva ter vsa ostala sem spadajoča zemljišča vsvrho ustanovitve ljudLc a botaničnega vrta in z njim združenih znanstvenih ustanov, da se po
pe znanost z ljudskim delom. Tudi na -^arju se bo ustanuvila na mestnem
jniijišču, kot bodočem zelenjadarskem kmetijskem sektorju zelenjadno. po
trs no farmo, ki bo služila Barjanom kot praktična ustanova za pospeševan
»lenjadarstva in pomoč zadružnim ciljem.

Agrarna reforma, ki je zajela vse one, ki zemlje niso sami obd<.
li, je vzbudila med ostalimi kmeti izredno živahno zanimanje ter razgj
la tudi vse one, ki še niso verovali v dalekosežnost ustave delovnega
udstva, S ostanek agrarnih interesentov za okrožno mesto Ljubljana je
edložil bistvene sklepe, ki so se predložili Ministrstvu za kmetijstve
wirom na izvajanje agrarne reforme se je organiziral krajevni in okrc
bor mesta Ljubljane, ki prične prihodnje vršiti svoje funkcije.
V splošnem so se izvršila dosedaj sledeča dejstvai
1» Ugotovilo se je dosedanje kmetijsko stanje ter rezultati predvojr.
raja,
2. Pritegnilo se je kmetovalce v svrho graditve upoznanja skupnega d
za bodoče načrtno gospodarstvo.
3o Razgibalo se je zadružno gibanje v svrho povezave treh glavnih pa
;v zadruge, t.j 0 živinoreja, zelenjadarstvo in sadjarstvo.

Zemlja v ODH& območju okrožnega mesta Ljubljane v posameznih pre
btvori tri bistvene različne obdelave vsled svojih medsebojnih ali ra
Snih svojstev. Radi tega je tudi pospeševanje poljedelstva in drugih
nog temu odgovarjajoče. V splošnem tvorijo v Ljubljani sledeče panoge
avni vir dohodkov.
1. mlekarstvo in z njim združene poljedelske in živinorejske pa
2. zelenjadarstvo v malem (Trnovo) ter v velikem (Barje) in (Bo
ije)
3. sadjarstvo, pridobitne četrti Rakovnik, ljubiteljske vse ost
Setrti.
Zato bo preko zime poglobiti živinorejsko in zelenjadno delo s
Stanki, poukom in podrobnim dfclom. V
tečajih se bo pritegnilo mladino
gospodarskemudelu , osobito k smoternemu čiščenju sadnega drevja i.t.d
konca meseca februrarja se bo izvršilo delitev zemlje spadajoče pod
rarno reformo, da bo v pomladi zemlja v rokah agrarnih interesentov v
rho obdelave. Gozdarski odsek bo preko zime organiziral in pripravil n;
te za pomladno pogozditev goličav, katere je povzroičil okupator.
Mestna vrtnarija, ki je v jeseni izpopolnila vse vrzeli v drevoih, kolikor toliko tudi že uredila v splošnem nasade, bo v pomladi najevala s temi deli, cia zadobi mesto Ljubljana značaj mirnega in ureje;a sožitja delovnega ljudstva.
Pregled položaja obrtništva poda tov, dr.
Čretnar.
Obrtniška prozivodnjev zavzema v gospodarstvu ljubljanskega mestž
bližnje okolice pbmembno vlogo. To velja zlasti za one stroke, ki so
ižne za gradbeno obnovo ter za preskrbo širokih ljudskih množic z obleke
tttvljo in živili. Obrtništvu., ki se vključilo in bilo pripravljeno s sc
dnim delom podpreti in dopolniti delo državnega;,in zadružnega prozivod
ga sektorja,
našlo polno razumevanje in podporo tudi pri mestnem
vršnem odboruu
Vpaašanje pospeševanja obrtniške delavnosti je smatral MIO tudi
važen socialni problem. Saj obratuje v ljubljanskem okolišu 2716 samo
ojnih mojstrov, ki imajo številne družine, ter zaposlujejo okrog 3ooo
možnih kvalif i b r a n i h delavcev in vajencev« Ena desetina ljubljanskega
ebivalstva je torej navezana na svoj kruh iz obrtniške delavnosti.
Med problemi, ki so važni za gospodarsko uspevanje ljubljanskega
irtništva, je LSIO posvečal posebno pažnjo in skrb obnovi obrtniških deivnic ter njihovi preskrbi s potrebnimi surovinami in pomožnimi sredstvi
idustrijsko-r/brtni oddelek je v ta namen izvršil ankete, na katerih je
[otovil količino in vrsto stvarne potrebe ter na podlagi zbranega gradiv
isredoval p*ri ministrstvu za trgovino in preskrbo ter ministrstvu za ind
rijo in rudarstvo za nakazilo potrebnih kontingentov. V teku drugega
lletja 19/45 je na vložene prošnje razdelil med drugim nad 8ooo kg razne
reje za izdelavo tople obleke, krog 7ooo kg podplatov in 2o.ooo kvadraiv usnja ter večjo količino drugih potrebščin za popravilo obutvi p
5oo.ooo n sukanca za krojaška popravila, preko 8ooo 1 bencina in nafte
sr več

tisoč kilogramov strojnega olja, špirita, fineža in drugih kemikalij
za kovinarske in mizarske delavnice0 Podprl je akcijo za preskrbo ceneni
obrtniških kreditov ta tehnični izpoolnitev delavniž in nabavo surovin.
Posebno skrb je posvečal mestni izvršni odbor strokovni vzgoji
obrtniškega naraščaja. Kiju velikim težkočam in oviram je z materjalno
in finančno podporo omogočil pričetek pouka na sedmih strokovnih nadalje
vylnih šolah, ki jih poseča preko 12oo vajencev.
Prav tako je mestni izvršni odbor s svojim sodelovanjem in fin.
no podproo sodeloval pri akcijah za uskedbo racionalizacije v rokodelskih
prozivodnjah. V tej zvezi je omeniti zlasti'pripravo naortov za izdelova
nje tipiziranega pohištva, ki je posebne važnosti za pohištvene stroke,
pospešeno obnovo in pocenitev izdelfeov.
Glede gospodarskega položaja ljubljanskega obrtništva se more
•eei, da se jc v teku nekaj mesecev po osvoboditvi v splošnem znatnopopr;
ril in izboljšal in da je zaposlitev vendarle porastla.
Pereče za obrtništvo samo, nič manj pa tudi za široke sloje k\
cev in ljudska oblastva je bilo vprašanje cen obrtniškim Izdelkom . MIO
razume težave obrtniške stroke in obrtnika glede nabave surovin in visoke
režigg.-. Ke odreka mu pravice, da dobi povrnjene stroške za racionalni in
ekonomski način Izdelave ter primeren zaslužek za pošteho delo. Toda nik<
dasti pa ljudska oblast ne more dopuščati in ne bo trpela tudi pri pro«
iaji obrtniških izdelkov prekomernega zaslužka, nedopustne špekulacije a",
pospeševanja črne borze, ^akor vse delovno ljudstvo, ki mora še vedno
irpeti pomanjkanje in nositi posledice okupatorjevega pustošenja, tako
nora tudi vsak obrtnik kot delaven faktor v naši prozivodnji prispevati
svoje žrtve in zlasti v teh težkih časih »mejiti svoje zahteve. Oni, Teg*
nočejo in s tem škodujejo ne samo ljudstvu, temveč tudi svojemu lastnemu
irtniškemu stanu, bodo morali računati z najstrožjimi poslddieami.
Kakšna bo udoda obrtništva v bodočnosti„ je v veliki meri odvi
10 od n j ega"~samega, od njegove volje in"pripravijanosti, da se vključi
[obnovitveno delo in od pravilnega razumevanja zahteva novega časa, da j
reba imeti v svojem delu prdd očmi v prvi vrsti dobrobit ljudstva in drave.
S tem je bila 3«točka izčrpana, sledi kratek odmor.
4.) Pretresanje poročil.

K diskusiji se prijavi tov.Trček iz četrti Moste, ter izvaja
ledeše:

Tovariši in tovarišice! Kakor smo videli iz referatov so bili
pvečeni ogromni napoti, da bi stanje, v katerem se nahajamo moglo se
[e3ničr,o napraviti tako kakor se napravili mora iri dati ljudstvu to, kar
le mu more pri teh prilikah.
Nato se dotafcne referatov tov.podpredsednika in referenta za
preskrbo,
teh referatov je razvidno na eni strani ogromno prizadevanje
la drugi strani pa se pojavljajo stvari, ki ne restano ovirajo, zavlaču|ejo ali pa onemogočujejo, da ib se prizadevanja res izvedla tako kot bi
le pri pravilnem razumevanju mogla.
Glede davčnih postavk je iz referata razvidno kako skušajo ne
kfcirrl.to izkoriščati in zopet na račun skupnosti kovati svoj lastni dottček, ker ne dajo niti tistegam kar so dolžni dati,Tako delo onemogoča
fcjtneMU ljudskemu odbo.ru, da bi bil res kos nalogam. Na podlagi tega
Iredlaga tovarišem odposlancem, da priporočijo izvršnemu odboru*, naj pod
kame najenegtčnejše mere, napram vsakomur, ki bi skušal kovati dobiček
la svoje osebne koristi, neoziraje sc na potrebe ostalega ljudstva«4 z poročila o preskrbi pa je razvidno, da so Še vedno na dnev
bm redu in to še celo v večjem številu špekulanti v raznih oblikah, med
gjimi tudi vojni dobičkarji. w e se pogleda na dobo med I.in II.zasedanjem
lidimo, da se ti špekulanti niso niti najmanj omejili na svojem delovanju,
bpak da skušajo pod novimi krinkami še pospeševati. Na*drugi strani pa
le ljudstvo, ki je v štiriletni borbi pretrpelo in krvavelo ter se ni bo
lilo samo zato, da bi premagalo krvavi fašizem, da bi odpravilo izdajstvo
| , izdajalce," ampak se je ljudstvo borilo tudi zato, da bi preprečilo v •
Ivoji
sredino delovanje raznih protiljudskih špekulantov , raznih
l.jnih dobičkarjev.
V imenu vseh odposlancev skupščine apelira in zahteva od ljudj
lodišč »odnosno njihovi!- predstavnikov-1 judskih sodnikov, da kadar imajo
liravka

špekulanti-vojnirci dobičkarji, naj nikar njihovih dejanskih zlov ne gledajo kot navadne postopke, katere jim kot take hočejo prika
špekulanti,umjaak. naj jih sodijo kot zločince in sicer prav take kot
v tisti, ki so se z orožjem v roki upirali proti ljudski "borbi v
te štiriletne borbe.
Ponovno apelira v imenu odposlancev na naša ljudska sodišči
ljudska sodnike, da kadar sodijo"Špekulanta, naj ne imajo, pred
same špekulantovih besed, ampak naj imajo pred očmi vso borbo našegj
lega ljudstva, vso kri in življenje, ki ga je ljudstvo dalo v borbi
ljše življenje o .Paav pri teh obravnavah naj gledajo sodniki res izfc
o na ljudsko korist,Kajti špekulanti na podlagi površnih obsodb špt
dalje. Zato naj ljudska sodišča napram takim ljudskim škodljivcem p<
jo najenergičnejife kazni, če treba tudi draskoneke. Če bo eden od
bsojen na izgubo glave, se bo drugi špekulant preje premislil, pred<
tak način zapravljal svojo glavo.
H koncu še povdari, da morajo vsi navzoči tovariši skupno t
nlm mestom ter vsemi aktivisti stremeti za tem, da se ljudstvu čim
prikaže pomen odkrivanja tek špekulantov-vojnih dobičkarjev«Ljudstvt
eba poučiti, da r.e bo imelo osebnih pomislekov, ker le na ta način
Šno izvrševati naloge tako kot jih mora izvrševati ljudska oblast«
ta način se bo moglo res ustreči željam in potrebam ljudstva,^jud
samo pa, ko bo videlo, da se tako dela, bo brez dvoma šlo v svojem
dosledno naprej in v skladu z vsemi našimi forumi, od najnižjih na
u do ljudskih sodišče
TovcKoprive iznese željo, ki je bila izaažena na masovnih .
nnkih, da naj bi bila povezava med poslanstvom in Četrtnimi odbori
jša. Na masovnih sestankih se večinoma razpravlja o političnem delo
, bolj malo pa o gospodarstvu« Množice pa gledajo v novi ustvaritvi
novega duha in novega pokreta®
5z referatov sd ugotavlja, da so izkazani ogromni izdatki
|ebje® ?o veiini je o s e b j e , podedovano od bivše Jugoslavije,ostalo
o j i h mestih i n to j® osebje služilo vsem političnim stranicam v Juge
ji , V administrativnem poslovanju š e dan.es vlada birokfcatizem«, Trebi
pristopiti k p o z i t i v n e m u i n ustvarjalnemu d e l u . Odvisno osebje naj
'posli p r i konstruktivnem delu, s a j primanjkuje delavnih moei^Admini
L
ivno vprašanje p a j e treba urediti v drugem s m i s l u in sioer tako, &i
l>bčo korist.
Glede obsodb špekulantov je mnenja,enako tudi ljudske množ:
e naj se jih kaznuje najstrožje« Ako bi se' temu pristopilo takoj v
•ku, ne bi prišlo do ponovnih špekulativnih namer, ker bi se vsakdo
premislil, Oe se bo krenilo na to pot, se bo v kali zatrlo špekulaj
ki gre v škodo obče ljudskega blagora*
Pripominja, da je v teh referatih nekoliko malo prikazana
njava naših industrijskih dobrin z sobrinami ostalih federalnih reik. Širše ljudske množice zanima kaj dobimo za naše industrijske iz
k i jih pošiljamo v ostale pokrajine, zlasti še, ker se govori, da
ostalih federalnih edinicah dovolj maščob, ki naj bi se jih po mož«
I;; dobilo v zamenjavo za nase predmete.
Glede zadružništva ugotavlja, da ima še vi dno premajhen pr<
števila članstva, ki bi moral biti vsekakor večji. Da se ti odnosi i
, jo trena Odstraniti vse posrednike? ki obstojajo med zadrugo in
om. Ti posredniki imajo tudi glavni dobiček od vsega doprinosa.
Tov.Kušlan Marička izvaja glede"sindikata sledeče? iz poro
referentov smo videli kako velike in otežkočene so naloge, ki jih
o organi ljudske oblasti. Jasno 'je, da tem ogromnim nalogam naši foljudske oblasti ne morejo biti kos, če se najtesnejše ne povežejo z
r ljudskimi množicami ter predvsem, kakor je v svojem r feratu že
aril tov.podpredsednik Kraigher, na naše masovne organizacije. Ena
snovnejših in najmočnejših organizacij v sklopu osvobodilne fronte
indikalna organizacija, katera® jedro tvori najzavednejsi del delovni
Btva® to je naš proletariat, Delovno ljudstvo je doseglo že lepe uspt
ri dvigu produkcije, ki je temelj vsega našega gospodarstva. Če hoče
da bo velika vloga delovnega ljudstva še bolj prišla do svoje v e l £ vi
~o dvigati in utrjevati predvsem delovno disciplino, dvigati političi
ulturni nivo delavstva, da bo pravilno razumelo svojo veliko nalogo,
o poleg ostalih organizacijskih nalog glavne naloge sindikalne orga-

icije. ^e bo sindikalna organizacija uspešno izpolnila svoje naloge, ppi
Jfje nujno, da ji pomagajo vsi organi oblasti, bo tudi sindikalna org.
Id ;, močna opora izvršnim organom oblasti pri izvrševanju zakonov ter
dvigu celotnega gospodarstva in s tem pri dviganju blagostanja vseh
lljcil' množic«
Sindikalna organizacija vključuje približno 160000 delavcev in
tkncev v mestu Ljubljani ter to število še vedno narašča., x ežava pri
alnem delu jes d a nekateri s i n d i k a t i in n j i h funkcionarji še vedno
azunejo pravilno s i n d i k a t o v v d a n a š n j i ljudski d r ž a v i * Še vedno se p r
2: nimajo za s p l o š n a p o l i t i č n a in g o s p o d a r s k a vprašanja t o r premalo
Ropajo k popravljanju napak s svojimi predlogi k izboljšanju načrtov
|ollascit Priporoča se, da se vsi oor„ani ljudske oblasti naslanjajo
• e j o pomoči v sindikalni organizaciji f na drugi strani pa bomo vse
|enapeli, da se do poslednjega delavca zainteresira za vključenje pri
ršev^nju naših splošnih gospodarskih nalog.
Tov.dr.Lunačeks K vpršanju zmanjšanja upravnega aparata smo si;
li iz referata tov.podpredsednika in finančnega referata, da predstavij.
dajatve oziroma zneski, ki jih dobiva ta parat, ogromno postavko.Odpusjege, števila uradnikov bo predstavljal zslo bolečo operacijo,. bolečo
:ds. za opozicionalno birokrate^ ki si težko predstavljajo, da bi si nai
tak drug posel. Vendar sao slišali iz referatov, da je nujno potrebno,
jame iz finančnih razlogov, da se ta aparat zmanjša, marveč tudi zarad:
te, da se najdejo nove oblike dela - bolj praktično, bolj ekspeditlvno.
Bfugi strani se bo z odpustom večjega števila uradništva lahko dobivali
A
delovne sile v obnovil
.
iC vpršanju zadrug bi pripomnil sledeče« Ljudje se še vse premali
dajo, da predstavljajo zadruge pod pogoji' ljudsko oblasti neKaj dcalliio nasprotnega kot pa zadruge pod pogoji kapitalizma. Sicer je res,
0 ljudske zadruge, ki so bile ustanovljene že v bivši Avstriji, imele
K pozitiven porrea za ljudstvo in sicer v toliko, da se je izločil va
Bderuh, ampak glavni dooicek je sel v roke finančnega kapitala, Medtei
•ros zadruge, če so pravilno vodene r igrajo absolutno pozitivno vlogo
prt .u vsa dobički lepo v korist delovnega človeka. Seveda je treba, da
.jr Litvo budno in pazi, da se ne urini jo v zadruge špekulanti- tisti
ttlar .!, ki so zadruge vodili v stari Jugoslaviji,.
"Sov.Višner pravi, da se izrekajo nad špekulanti in črnoborzijaiu
p- .itzni. Slučaj Frajkovid je izrazit primer Kako naj se sodi« Enaki
pr.J so tudi izvon Ljubljane, tako celjski primer*
Opozori se tud. na G ne, ki hranijo še ogromne zaloga blaga po s-<
bivalnih stanovanjih,. lacere bi bilo treba izslediti^ blago zaplenit:
Idati na razpolago javnim potrošnikom. Imogo je tudi trgovcev, kiso
1 že od osovoboditve taprte svoje lokale in prodajajo svoje blago za
orni lokali po. čraoborz:.danskih centri, bol,g tega pa se jim dodeljuje
Konirano blago. .Vse take primere je treba strogo kaznovati,
t
2 ozlrom na to predlaga skupščini, da se take zločince,, ki s sks
em blaga ovirajo obnovo in organizacijo našega gospodarskega vpršanja
n;j<: Najstrožje, v te: jih primerih s smrtjo ter se jih izloči iz naše
rlvatnega in javnega življenja.
'
Glede zadrug poroča tofe. Drobež, da se je v mesecu decembru pri
slučaj, da so privatni trgovci prejeli pravočasno navodila glede viš
broka za razdeljevanje živil potrošnikom, dočim zadružne poslovalnice
prejelo teh navodil ter so izdajale živila samo ''a cOnto", kar je
•avilo pri ljudeh slab vtis. Če se hoče zadružništvo res dvigniti, je
t. take napake čimpreje izslediti.
Dotakne se še vprašanja živilskih nakaznic, katere naj bi se do
Ivale res samo onim, ki 30 potrebni, Vsled tega predlaga,- naj bi se
icsamezne četrti uvedlo nekako tekmovanje in sicer katera fivtrt bo s
0 svodih narodno osvobodilnih, terenskih in uličnih odtoorov preje iz
lla tiste špekulante., ki še danes lzrablajo ž vilske nak-i?nice, kljub
| da imajo doma dovoij živil.
V.vsem ostalem pa se priključuje izvajanjem *ov.predgovornika,
ti glede odmer j en ja kazni, ker na vseh masovnih s ostankih' publika splc
aduibB graja prenizke kazni vojnih in današnjih špekulantov. Stavljajo
Ižanja, zakaj se ne izreka kazni za odvzem vsega premoženja , ne pa same
arjttih kazni. Take ljudi naj se kaznuje s prisilnim delom in še z osta
1 najstrožjimi kaznimi, ki bi bile potrebne, dase zatre špekulantstvo.

K poročilu tov. načelnika notranjega odseka, da obstojajo še
jradbe, ki so nedograjeme in jih lastniki nočejo dograditi kljub temu,
i imajo na razpolago denarna sredstva, je tov. Mrhar iz Št.Vida mnenja,
i je treba tudi v tem oziru temeljitih ukrepov in zavzeti odločno staL3Se.
'
Predlaga,naj ljudski odbori prevzamejo skrb za dograditev teh
jradb in če lastniki kljub temu ne bi hoteli tega dovršiti, naj se jih
azlasti.
K socialnemu fceferatu pripomni tov.Jamnikar, da se posebno se«
Ij po vojni opaža veliko otrok, ki so brez očetov in mater. u troci po p<
rebni zavetišča, ker so njihovi očetje in matere zaposleni na opekarni
do. °troci pa so brez varstva potikajo se po cestah. Mladinska organi- 1
cija se trudi na vse načine, da bi te otroke zaniteresirala za delo. V
let ju je bilo to možno, v zimskih dneh pa je otežkočeno. Na drugi strai
, se opaža otročja zavetišča v rokah protiljudskih elementov, ki ne deli
v korist narodu in vzgoji mladine. Ravno vsled tega je Četrt Vič, ko
videl nepravilnost dela v zavetišču, postavil ultimat sestram, da v
urah zapuste zavetišče« V ultimatu odnosno resoluciji so bbile navede
obdolžitve in sicer: napačna vzgoja otrok, vzgoja v perotiljudskem duhi.
roci so bili prepuščeni samim Sebi z omejitvijo svobode, bili po politi
pasivni, njihovo zdravstveno stanje je bilo na tako nizkem nivoju, da
f jih. polaščale razne nalezljive bolezni. Razen tega je bila prehrana ii
eskrba glede obleke in obutve tako slaba, kljub temu da je bilo zaveti«
e, ko so ga sestre zapustile dovlj založeno z hrano in obleko. °troci
i so stradali in prezebali. Poleg tega pa so bili v zavetišču pretepani
.to ne samo za časa okupacije, ako so se hoteli zanimati za osvobodilni,
fcret, ampak tudi sedaj, če so hoteli sodelovati v mladinski organizaci;
drugi strani pa so hotele sestre dati videz, da se naša ljudska oblasl
[zanima dovolj za njih« anjenja je, da ljuds-vo ne bo dopustilo, da bo
taki protiljudski elementi vzgajali naši mladino« Zavetišče, v katereij
prebivali otroci, je še nedograjeno in se je z prevzeuom po narodno
robodilnem odboru in s postavitvijo delegatke pričelo čiščenje doma saga, spomladi pa se bo dogradilo dnevno zavetišče,.
Predlaga naj se to zavetišče razlasti in izroči ljudstvu v
orabo. Zidano je z ljudskim denarjem, zato naj ga tudi ljudstvo dobi.
Na terenu X«četrti Vič je pristava Sv.Jožefa. Tudi ta pristav
imela nekaj otrok. Ti otroci pa se ne samo, da so bili lačni,strgani
bosi, temveč so bili bolni umsko in nalezljivo ter pomešani z zdravimi
stre so hotele vzgojiti iz teh otrok kretene, ki bi jih hotele uporabi
svojim namenom. Poleg tega so se nahajali na pristavi reakcionarni ele
ki so se izkazali za Časa narodno osvobodilne borbe popolnoma pasivni
•paše ideje in os se še sedaj po osovobidtvi aktivno udeleževali pritol
lega gibanja, saj je komisija, ki je prišla tja, zaplenila materjal, ki
ft bil naperjen proti osvobodilni fronti«
Pristava, ki je bila tako velika, bi lahko koristila ljudst\
I to zlasti podeželskemu, zato predlaga izvršnemu 'odboru, da se tudi pri
avo razlasti v korist ljudstva*
dr.Lunaček: Slišali smo predloge kako naj se postopa proti
ekulantom in čmoborzijancem. Predlagal bi, da zavzamemo stališče naprs
udem, ki imajo malomamdt odnos napram ljudski lastnini in če več, ki
adejo ljudsko lastnino. Preje smo slišali, da je sržavni sektor danes 1
a imovina in ravno v Sloveniji predstavlja ta državni sektor 80$ indust
in zdi se mi izredno važno, da preprečimo, da bi se ta ljudska imovina
adla„
Predlagal bi, da zavzamemo isto stališče kot proti Črnoborzincem, da se uvedejo najbolj drakonske kazni proti tistim, ki kradejo.
Tov.Bajtova predlaga z ozirom na veliko Pomanjkanje sxanovanj
gubljani, da skupščina sprejme predlog, da izžene oblast iz Ljubljane
u^ine belogardistov, ki so se zatekle v Ljubljani za časa okupacije« Ta
stopek naj bo kratek in izveden čimpreje.
Z ozirom na finančhi referat opozori tov.Gorjanc izvršni
bor, da posebno pazi nato, da se kredit podeljuje v privatnem sektorju
DO oniia osebam, ki to s svojim pozitivnim delom zaslužijo, t..JO samo
a, kjer ni nobenega dvoma, da se bo to izkoriščalo. Čisti dobi&ek Mestn
milnice pa naj se uporabi fcato, da se podpre šibkejše sloje, čim trdne
bo finančni položaj Mestne hranilnice, tem večje bo zaupanje, ki ga za
iva.
Glede zadrug pripomni tov.Jamnikar, da obstoja čevljarska za
liga, ki ima dovolj materjala in dovolj delovnih moči. Primanjkuje pa pr
orov. Vsak dan bi lahko prevzeli 2oo do 3oo parov čevljev v popravilo,
1 ljudje nujno potrebujejo, zlasti sedaj pozimi. Predlaga, naj bi se

~ ^^ "^^t v tavuuuuiiiu oorci najooij prizadeti. V drivi vrsti
f L ? f d2d?U »A*«?^
obutev tudi nu 0 no potrebuje, da zaSSre^ose
A sole, delavnice, kjer se praktično učic
*
K tesni povezavi kmeta z mestom pripomni tov.Drobež, da bi
^ i Z t ^ l d a m S S t ? £ k i n i * o l i k o P ^ r e b n o , odstopi čim več tekstilne
Iblasa kmetom, odnjih pa se bo potem lažje-dobilo živila, kurjavo in dr
Gledati pa bo treba, da se dostavi na kmete čim več semen, k
ir bi ostala mrtva tusi
v
spomladi. P r S S S i t l
;i
Mnf
gospodarsko- orodje. Z vsem tem bi se kmeta navezalo
t mesto in bi tudi on videl, da mora mestu oddati živila.
L +
Tov,dr.Skala: Tovariši! / 2 referatov smo videli, oa so r>red
IB1 težke naloge, da nekaterim nismo izpolnili tako kot bi bilo želeti
pojledamo kakšna bi bila pot, ki nam bi z:igarantirala{ da bo bodoč- de
se
uspešno 5 se moramo spomniti nanašo temeljno o^-aŽizacilskoobV
^
P®*?eb0
»odclovaajs in tesnejše p o v L a ^ e o r ^ n o v oblast;
osvoboailno fronto, ireba je, da naši aktivisti položijo več truda za l
dovanje z ljubkimi množicami, treba je da se naši ^ t L C t i boli pot?
jo aa vzbujanje incijativnosti naših množic. Treba ie da homn
?T
ase množice več aktivnega zanimanja za naše^kupne p^obleSe!
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6.( Poročilo o delovanju ljudskih sodišč in
dopolnilne volitve v ljudska
sodišča.
Poročilo poda tov.Verbič, predsednik okrožnega sodišča:
Sodišča so začela poslovati začetkom septembra in takrat s
i začela šele organizacija sodišč. Omenjam ne le samo sodišče ra okrožn
sto Ljubljana, ampak tudi sodišča ljubljanskega okrožja*
Večina sodišč ni imela miti strehe nad seboj, Samo tri do
iri sodišča Ljubljana, Škofja Loka, Kamnik in Kranj so bila na dobrem,
senice so prišle v poslopje, kjer je na štirinajstih mestih reklo skoz
feho. V Grosupljem je bil enak položaj, ^rospuplje je imelo sa; c štiri
be. V eno sobo je prišlo 6-7 uradnikov. Sodišče Rakek tudi ni vedelo k
se dalo.Kljub temu so začela vsa sodišča začetkom septembra oziroma o
rapovdarjati, da je prišlo to sodišče v poslopje, ki je bilosicer zuna.
dobrem stanju, znotraj pa je posloval tujec skozi 4 lata ia je skozi 4
ta dela to, kar je hotel sam. To sem opazil. Preje je bila centralna
rjava za celo sodišče. Jtaljani so napravili 45 peči, tako da nismo ve
ali naj kurimo centralno Kurjavo ali pa peš i. Stroji so izginili, mot
(tudi izginil.
Osebje s Okrožno mesto i>ju" .j na 0 oziroma mestna skupščina
rožnega mesta Ljubljane je izvolila lk sodnikov. Izmed dvanajstorice s
kov je prišlo v akcije samo 9
lo sodnikov, en sodnik pa je odpadel t
•j, drugi sodnik pa jo bil pri komisiji za ugotovitev vojnih zlošincev,
KO "da je sodišče začelo dejansko poslovati z 9 sodniki in s temi sodni
I pošlo/alo sodišče do začetka novembra. Danes gledamo skord v sanjah
kaj s kakšnimi težavami se je bilo treba boriti, r rišlo je nebrcj veli
• zadev, nove kazenske zadeve, novi z a k o n i o b i l i c a materjala, pomanjk
lelmoči, ampak delo n <s. je sililo naprej in sodišče je delalo od jutra
•večera globoko do noči. Sami veste, da so že takrat trpele razprave d
•krat tudi po en dan in tudi dva. Drugo polovico sodnikov smo dobili s,
(novembra, to je bila devetorica sodnikov, ki jih je -posttvil izvršni
•or ljubljanskega okrožja. x z tc devetorice nam je en tovariš odpadel,
•aporih in proti njemu teče preizkava Kar jse tiče osebja imamo 4o lju
(osebje se rekrutira deloma iz osebja, ki jo bilo že preje pri okrožne;
•Išču, deloma dobivamo osebje iz d».mobiliz ranoev in delom 3, smo jih do
•i iz prostih poklicov. Kar- se tiče osebja in kar se tiče sodnikov, se
Ira reči, da dela z vso vnemo in da se trudi, da zadosti tistim nalogam
I jih zahteva od osebja ljudstvo in tudi država.
Prisednikl.Okrožno mesto Ljubljana je izvolilo 3o prisedn: >:
^•izvolili bi se moralo 6o prisednikov. Trideset prise nikov jt imela
moliti okrožna skupščina za ljubljansko okrožje. Ker se ni konstituira: '
•ni mogla biti ta tridesetorica izvoljena. Zaradi tega je moralo sodišllati s tistim kadrom, ki ga je dobilo na razpolago, to se pravil s tri*
Isetorico, Taje storila svojo dolžnost, Petnajstkrat na leto prine vsak
Kaednik na delo. Ti ljudje, kateri so bili izvoljeni, so že skoro vsi
Idostili svoji nalogi. Danes dobimo šele kompleten kader prisednikov.
(ram reči, da delajo z vnemo brez godmanja-Od teh prisednikov jc bilo
Isti takih, ki so včasih po dvakrat na teden prišli na delo in so bili
(delu od jutra do večera. Sam sem se informiral pri tem kadru, če jih
(teži in sem dobil odgovor, da skupnost to zahteva in ker to skupnost
•fcteva, to dolžnost storimo in sicer brez godrnanja.
BB"
Kazensko sodstvo zadeva danes v povečini primere zločinst• zoper narod in državo, kriminalnih prijav je malo Vsega inamo d„otoka
H B teh lo - 11 tednov? kar se je dejansko moglo delati - razpravliljai
»začeli šele v rugi polovici septembra - 6oo zad. v. Re ienih je dve
Btjk&i t. j. 4oo'zad<;v imate številke. Številka pomeni amlo• Ampak za' VSJ
•tete tako številko se lahr-o skriva en dan dela, lahko se skriva več di
Bor n.pr.se skriva za eno številko 4 dhi dela in se kuriva za U števil
B i obtožba proti 34 osebam. Da se pa za"marsikatero številko skriva en
B dela in obtožba proti 3 do 4 ali 5 obtožencem, tudi veste, kateri ste
Bhajftli poslušat razprave. Videli ste destikarat, ko se je razpravljale
(vseh štirih dvoranah je bila pred vsako dvorano kopica ljudi, kateri se.
•isli pričat.
Kar se ti-.ekazni se sedaj-lik/idirajo kazni ir dejanja zl
Bcfiv čez

štiriletno okupacijsko dobo in zaradi tega je umevno, da je ta stirileti
okupacijkfcadoba dala dosti zločincev, dosti dela sodišče, da bo moralo
rešiti 2.000 do 2.5oo zadev. Sodišče bo moralo delati tako kot dosedaj,
Kazenskih pritožb, t.j. pritožb čez zadeve okr§4nega sodi.jča
je bilo loo. Od teh loo-številk je bilo okrog 9o rešenih.
Kar se tiče civilnega sodstva je pripadlo okrog loo zadev.^et
[temi zadevami se skriva 80 ločitvenih zadev, v katerih se zal teva ločitt
zakona.To je nek čuden pojav, ki je nastopil bodisi iz tega razloga, kej
se Loliko časa ni razpravljalo, ali pa ker so prišli ljudje domov in ho
čejo likvidirati svoje rodbinske zadeve.
Sodišče socialnega za-varovanja in invalidskega mora rešiti oki
looo zadev. Svojčas v teh poslih ni bilo dosti dela. Reševalo se je svo;
v vseh teh zadevah šablonsko. Danes pa to delo ne sme biti več šablonskc
Daaes se mora preizkati te stv <ri, da se dobi pravično odločbo in zaradi
tega bo tudi to delo vsaj v prihodnjem zaposlovalo velik, aparat skozi ve
kot pol leta.
• •
interesantna je disciplina ljudi, ki ima posla s sodiščem. Svc
čas so tekle različne zadeve mesece in mesece, tudi lefca in leta. Akti £
se debelili. Priče niso prihajale. Razprave so se množile in zavlačevale
ker se priče niso odzvale.
Danes je položaj drugačen.^akor hitro je pozvana priča ali iz
mesta ali priča iz Kakih hribov iz Starega trga ali Rakeka, se priče toč
no odzovejo. Se druga čudna stvar je nastopila, da te pri.:e,ki prihajajo
y zelo redkih primerih zahtevago od sodišča pričnino. ^e zahtevajo ničesar, pridejo na sodišče, da storijo svojo dolžnost. Danes se vsled tega,
ker priče prihajajo redno na sodišče, rešujejo zadeve že povečini na prv
Razpravi. Se pa ne na prvi, pa se gotovo rešijo na drugi.Zaradi tega je
mastopil ta pojav, da danes sodni slisi ne izgledajo več debeli kakor
•svojčas«
Osebje vlaga v tej prehodni dobi, ko je nstal tako velik vihar
•dela, zeli veliko truda. Osebje samo čuti dolžnost in tudi sodniki brez
•izjeme čutimo dolžnost, da je treba za to delo, ki je pri teh novih pril
Itak drugačno kot je bilo svojčas, da se izobrazuje. |zobrazuje se na po•itični liniji in po sindikalni liniji. Vse to osebje dosti pridobi za
•tisto strokovno izobrazbo, ki je potrebna za poslovanje sodišča, •''•es se
He pa čulo v zadnjih časih bodisi po časopisju ali iz javnosti očitke pr
Iti poslovanju sodišč. Zlasti se je čulo in tudi dosledno se je čulo, da
padajo mile kazni, zlasti kar se tiče glede špekulantov, saboterjev,ljud
fcdh Škodljivcev. Koram reči hibe so to bile, ker se je tudi mnogo delal
• n je umevno, da so bile mnoge hibe napravljene. Ampak kritika po časopi
•ju ali po javnosti je bila tudi v dosti primerih upravičena. Mi nismo n i
•gluhi, niti nismo slepi. Poslušamo kar pride od zunaj. Hibe so bile napravljene in mi jih skušamo popraviti. To je tudi naša dolžnost. Za vsak*
Mnciativo smo dovzetni. Inciativa od zunaj nam je dobrodošla. I< ciativni
•smo tudi sami postali, postali smo tisti aparat, ki ni več okostenel,amp<
Ida živi z ljudstvom. Ves sodni aparat skuša, da se približa in da gre z ;
Mjenjem ljudstva in da zadosti potrebam, ki jih ljudstvo zahteva. Tako d;
Smo sedaj nekako v takem stanju kakor da smo stroj, ki je bil po dolgem
•asu v korist ljudstva spravljen v tek. Ta stroj je začel teči, teče Še
•včasih slabo, dobivamo injekcijecod zunaj, dolivamo kako olje, tako da
lta stroj gre naprej in tudi mora iti, ker to-zahteva ljudstvo in država,
Ida ta stroj posluje dobro«
To sem imel povedati v kolikor gre za poslovanje naših sodišč.
Tov. Tuma se zahvali za podano poročilo.
0 okrajnih sodiščih poroča tov.dr.Omladič:
Tovarišice in tovariši odposlanci!
Slovenska ljudska sodišča in torej tudi naše okrajno sodišče, sc
la ustanovljena in sodniki izvoljeni še na temelju odloka SNOS-a z dne
septembra 1944. so začeli urediti! narodnih sodišč in o narodnih sodnik
loštevajoč že istočasno osnutek zveznega zakona o ureditvi ljudskih sodi
. ga je pozneje izglasovala začasna Narodna skupščina in nesi datum 26.
rguata 1945.
Po uredbi narodne vlade Slovenije z dne 14.septembra 1945. so no
itanovljena ljudska sodišča povzela vse posle dosedanjih na teritoriju
Lovenije obstoječih sodišč. Z Uredbo ministra za pravosodje NVS z dne 21

eptembra 1945« pa so ljudska sodišča dobila nalog;, da začnejo poslovat:
ase okrajno sodišče je začelo poslovati s tem dnem dejansko samo v ome
enem obsegu, zakaj več stalnih sodnikov je bilo že zaposlenih pri tazn.
komisijah, kakor komisiji za vojno škodo, za ugota ljanje zločinov, kom;
jBijah sa volilne iuenike, pri volitvah itd., tako da je delo s celotnim
jadrom praktično za-elo šele po 3uqps± volitvah 11. septembra 2945«
V omejenem obeegu je naše sodišče začelo s poslovai jem v vse]
ddelkih. Spričo dejstva, da je v kadru delovnih uradniških moči bil do
ler del izvežban sodnih uracin kov in da je tudi večji del stalnih sodniJ
bil'izvoljen iz vrst poklicnih sodnikov in sprožitev tega poslovanja po1
iračilo ni posebnih težav, zlasti ker so' tudi prostori z inventarjem v
[lavnem že bili na razpolago.
«v
Problem težav novega sodišča od vsega početka v drugih okoln«
Dejstvo, da je novo ljudsko sodišče prevzelo vse po le in spise starih ;
iišč, zasedlo tudi prostore starega sodišga ter da je bilo tudi sestavi,
no iz sodnikov bivših sodišč in uradnikov bivših sodišč, to dejstvo je
novo ljudsko sodišče pfc zunanjem videzu že od vsega početka obremenilo
i neslavno tradicijo starega mešČansko-uradniškega, nevljudnega in biro
Bratskega Sodišča in že od vsega početka vzbujajo pri ljudskih množicah
še bolj pri njih predstavnikih neko kal nezaupanja, dasi za to nezaupan,
ie hi bilo nikake dejanske realne osnove in utemeljenih vzrokov. Zato j<
bila prva in glavna naloga sodišča, da predvsem temeljito in dosledno
pomete s x±xx staro tradicijo meščansko-uradniškega sodišča, da ves nač:
ioslovanja preusmeri tako, da bo novo sodišče res ljudsko sodišče, tako
a bodo državljani, ki prihajajo na sodišče po zaščiti pomoč in nasvet,
meli občutek, da je sodišče tes ljudska in to je njihova in paradi njil
ostavljena ustanova. ,s'reba bi bile povsem preobrtniti način občevanja s
ržavljani, treba je bilo bivše uradnike nekako prevz^ojiti, da so opuitili držo in vlogo gospoda, ki daje nasvete od vrha navzdol - z viška,
akor je bilo to udomačeno pri cesarsko - kraljevih uradnikih, prevzgoji
;i takos da so s oje odnose do posameznikov iz ljudstva, ki so ha sodišč
skali zaščitem, postavili na tovariško osnovo, tovariško v pravem, noranjem pomenu besede. Upostaviti tedaj pravilen odnos esdišča kot ljud
kega oblastva do ljudstva, to je bila prva naloga novega' ljudskega sodi
iža« Mislim, da smo v tem pogledu uspeli ir. da v pogledu načina postopa
ija z državljani na sodišču ni bilo utemeljenih pritožb.
Gotovo pa je, da na vsakem sodnem teritoriju gotovo število
loklicnih pravdarjev, ki jim nobena ljubezniva beseda, noben pameten nairet ne gre do srca, kj. si od nikogar ne dado dopovedati, da s svojim pi
irskimi zahtevami nimajo prav. Taki ljudje se seveda tudi stalno in ute
ieljono pritožujejos da so z njimi na sodišču ne postopa lepo- Teh pritc
la k sreči nihče ne jemlje resno, ker ljudstvo samo take reči dobro pozr
n pritožbam takih ljudi ne pripisuje posebnega pomena.
Uova ljudska sodišča so prevzela nove oblike dolžnosti napran
judstvu, naprma držvai in napram, poedincem iz ljud tva. Prevzela so naogo, da pri izvršeuanju pravosodja v prvi vrsti zaščitijo vse pridobiti
aroiincyosvobodilne boibe .Da sodxšea zmorejo to najvišjo in najodgovorr
o nalogo, je potrebno,, daso sestavljeni iz politične zgrajenih in stro
ovne podkovanih ljudi,zlasti sodniki mor4jo biti v vsakem pogledu na me
oznati morajo poleg zakonov in aakonitih predpisov vse pridobitve narod
svoVodilnega boja, osnovna nažeka in vodilne smernice državnega vodstva
oznati morajo vse drobne težnje ljudstva in živeti morajo v tesni povesi
Dsti z ljudstvom. Vse to smo ponovno in ponovno povdarjali že pri prven.
bon sodnikov ob priliki zaprisege, na sindikalni!i sestankihj na OF se;ankih, na občih, sejali stalnih sodnikov in delavnih konferencah. Uspeh
ega ni izostal. Sodniki so povečini tudi politični delavci na svojih te
Lh. in tudi stalni sodniki se v vedno večji meri zavedajo, da ljudski so
ik ne more biti dober sodnik, če živi odločen od ljudstva in sam za seb
ato se tudi stalni sodniki vedno bolj povezujejo v politični aktiv tere
poštevati pa je pri tem treba, da vsak človek ni rojen za političnega
elavca in se za to v politično delo nikakor ne sili. Našim sodnikonTpa
e je kot članom terenske OF in sindikalne organizacije po politični in
indikalni liniji stavilo v dolžnost, da se stavijo na razpolago svojim
erenom za strokovno delo, razlago zakonov itd., da se na eni strani na
ačin tudi tisti, ki niso aktivni politični delavci, povežejo z ljudstvo,
n hkrati vključijo v njegovo politično življenje, na drugi strani pa, d
voje znanje ^prenašajo na ljudske množice in da tako izpolnijo svojo dr
o veliko dolžnost, dolžnost vzgoje državljanov v duhu vdanosti domovini
izpolnjevanju zakonov^ v izvrševanju državljanskih pravic in dolžnosti
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' v službeni disciplini sploh.

Tretje od glavnih dolžnosti sodišč je zavarovanje točnega Iz
njevanja zakonov in predpisov s strani vseh ustanov, podjetij, organi
ij, uradov in posameznikov. To dolžnost opravljajo sodišča v svojem
nem vsakodnevnem delu. To delo našega sodišča je obširno zaradi širok
arne kompetence, ki mu jo daje zakon in po teritoriju, kajti to okraj
išče vključuje območje treh bivših okrajnih sodišč, ljubljanskega,
niškegi inlitijskega, to je politično upravno področje okrožnega mest
bljane in okraja Ljubljana okolica. To delo upravlja 16 stalnih sodni
vnikov, od katerih jih je 11 izvolila ta skupščina 5 pa okrajna skupš
aja ^J,ubljana-okolica, dalje 18o .>sodnikov, 5 tajnikov pravnikov, 2 p
a, ter 39 pisarniških moči. Od 18o sodnikov jjih je ta skupščina izvol
86, ostale pa okrajna skupščina, Tehnično je sodišče razdeljeno na pe
vnih oddelkov, pokateri vrši vse posle insiceri upravni odddlek, nesp
civilni, kazenski in izvršilni oddelek z zemljiško knjigo. Od teh je
sti obremenjen nesporni oddelek, ki je samo od bivšega ljubljanskega
ajnefea sodišča prevzel preko 6.000 še nezaključenih preklicnih, varuh, skrbstvenih in drugih zadev in je število spisov v oddelku do konc
a narastlo do blizu lo.ooo. Zlasti mnogo posla dajejo zapusščinsKe za
ki podajajo številčne slike silnih človeških izgub v teku narodno os
ilne borbe. V navedenem številu spisov pa še niso vpoštevane stvari i
lespornih oddelkov bivših sodišč na ^rhniki in Litiji. Arhiv teh sodišč
se te dni prevaža v Ljubljano.Na Vrhniki in Litiji se opravljajo stalni
terenski pdmevi.
Močan je tudi izvršilni oddelek, v katerem je vključeno zaple
beno postopanje, ke doslej teče samo pri tem sodišču preko 13oo zaplembe
Slučajev. V vsakem teh slučajev mora sodišče opraviti natančen popis in
lenitev vse zaplenjene imovine, in ker je m,.s temi zaplenjenimi imoviani
mnogo velikih podjetij, pri katerih traja popisovanje in cenitev po več
delo razmeroma počasi napreduje. Za pospešitev postopanja sodišču manjka
delovne moči,, zlasti strojepisci in mnogokrat je težko dobiti strokovno
usposobljene cenilce. Izven navedenega je doslej prijavljenih še 19oo si
Sajev zaplemb imetja ^emcev, kjer bo postopek sodišča isti.
V zvezi z zaplembenim postopanjem je zelo narastlo tudi delo •
zemljiški knjigi, ker se zaplenjene nepremičnine prenašajo v last države
z vpisi v zemljiško knjigo.
Tndi delo na civilnem oddelku je v stalnem porastu (doslej je
lo vloženih 356 slualjev, od teh večinoma tožb), ker je pristojnost okra,
nega sodišča v civilnih zadevah neomejena glede na vrednost spornega pre<
meta, če ni otžena stranka ustanova, podjetje ali organizacija javnega
značaja. V sklopu tega oddelka posluje tudi posebno delovno sodišče, za
spore iz delovnega razmerja.
Važno nalogo zlasti v teh prehofidnih časih in izrednih prilika3
ima kazensko sodišče. Njegova naloga je, da s kazenskimi sankcijami dose
že, da se zakoni in zakoniti predpisi-od strani vseh brez izjeme izvaajoifaloga okrajnega sodišča je pobijanje špekulant s t va, kriminalitete, v se«
danjih razmerah pa zlasti pobijanje sabotaže.
Okattqjno sodišče je pristojeno za sojeno vseh tovrstnih kaznji«
vih dejanj, če. hi zagrešena smrtna kazen. Politična kaznjiva dejanja spa
dajo v pristojnost okrožnih sodišč. Pred nekaj dnevi je bila izdana odreč
ba, da se tudi za sojenje špekulativnih in sabotažnih dejanj ustanovi po«
sebno sodišče oz.poseben senat pri Vrhovnem sodišču. To sodišče bo v bode
če prevzemalo v sojenje težja kaznjiva dejanja te vrste.
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Bior se je tudi že iznašala kritika preostrih kasni*Tozadevna jo kritika
na mestu, ker tako sodniki zvedo vse napake, -i jih delajo*
en«rat pa povdarjam, biti pravičen sodnik ni lahka stvar in mislim, da ni
reznega in aazsodnega človeka, ki bi se upal trditisJaz pa bi znal v vsa
en slučaju soditi pravično! - Treba je imeti pred očmi, da je predvsem
odišče vedno izpostavljeno poleg obče iz javnih interesov upravičljive
ritike še čisto oseben iz zasebnega nezadovoljstva izvirajoči kritikio
odišče v pretežni večini skoro brezizjemno odloča o nasprotujočih si inersih dveh ali več oseb, ustanov, organizacij itd* Ni na svetu tako geni
nlnega sodnika.* da bi znal razsoditi tako, da bi bile zadovoljne vse str
e, oz„ )be stranki« In tisti, ki mu ne bo ugodeno, ki bo pravdo izgubil,
9 vedno pripravljen napadati sodišče in sodnika z najrazličnejšimi očitk
emu se ne bo mogel ogniti najpravinejši, najzmožnejši sodnik« Tudi najoljši sodnik se bo s svojimi razsodbami nujno zameril temu ali o nemu,ki
a bo potem na ljudskih množičnih sestankih ali v časopisih napadal z oči
om neljudskega sodnika, birokrata itd, in eventuelno na pristojnih skupiinah odposlancev povzročil postopanje o razrešitvi« Čas sam bo pokazal
li se bodo take neupravičene osebne zamere zlorabljale in sodniki preveč
rat neutemeljeno klicali na odgovornost« ^repričah sem, da se bo v inteesu zakonitosti, objektivnosti in zaščite z zakonom postavljene neodvisn
ti sodnikov pri izrekanju sodb pojavila potreba po posebni zaščiti sodni
Dv z zakonom, ki bo n.-.tančno določal, kdaj in kako in iz kakšnih razlogo
[.lahko sodnik pred potekom redne dobe -za katero je bil izvoljen, odpo»
Liče, da se ne bodo mogle zlorabljati osebne zamere«
lovsem

Na splošno bi omenil še to, da 30 vsi sodniki in vse pisarni
ko osobje že po dosedanjem obsegu poslov prekomerno zaposleni nedvomno
a bodo posli še narasti!« To bo imelo za posledico, da se stalni sodniki
i uradniki ne lofto mogli v večji meri ukvarjati z delom na terenu izven
jubljane, zlasti ker jim bo poleg študija spisov veliko časa vzelo še
meljito študiranje zakonov in fcakonitih predpisov« Že samo pisarniško
elo bo tedaj zavzelo večji del njihovega časa« Da pa zaraai tega sodstvo
e bo postalo spet uradniško, birokratsko sodstvo, da fco sodstvo ljudsko
lodstvo, je podana garancija v ustanovi sosodnikov. Vce sporne stvari še
azsojajo v svetu treh ljudskih sodnikov od katerih je edne stalen sodnik
va pa sosodnika, sodnika prisednika, Soscdnika imata tedaj v razsojajoče:
vetu večino in dejansko odločata, ker pa sosodniki živijo in delajo stal:
led ljudstvom, so iz tek pozlieev, poznajo vse ljudskettežnje, njegovo
ravno zaVest in običaje, bodo vnašali v sodstvo prvobitni ljudski značaj
očim bo stalni sodnik kot poznavalec vseh zakonitih prepisov skrbel za t
ia bodo sodbe in odločbe s skladu z našimi novimi ljudskimi zakoni« Samo
odišče v takem smislu in sestavu lahko izreka sodbe,ki so pravične, zako.
e in ljudske«
Dosedanje izkušnje so pokazale, da je sodišče delalo v preajhni -povezanosti z ostalimi vejami ljudske oblasti in množičnimi organizacijami« Nedvomno je, da je tesna povezanost vseh ljudskih oblasti tak
olitieno-upravnih, kakor sodnih med seboj in z ljudskimi množičnimi
izacijaml nujno potrebna, ker le tako Bodo lahko sodišča na eni strani i:
istala oblastva na drugi strani izpolnila svojo odrejeno jim nalogo v na
i ljudski skupnosti« •'•redvsem je taka povezanost potrebna pri pobijanju
pekulacije in gospodarske sabotaže* ^a še ni pri.ilo do tesnejšega sodelo
anja, ni samo krivda sodišč« ^i sodniki se vkljub določilu, da je sodstv
oceno od uprave in da so sodišča pri izrekanju sodb neodvisna, dobro zav
amo, da je sodstvo le del enotne in nedeljive ljudske oblasti, da mora n
e delo biti povsem v skladu z deiom ostalih oblasti in da mors,jo -zaradi
ikladnosti-osnovne smernice dela za vse ve^e oblasti biti dirigirane iz
nega centra, ^ega bi se moral zavedati vsak organ ljudske oblasti od spo
laj do vrha« Vsakdo, ki se ne ravna po teh osnovnih smernicah enotnega vo
itva, moti harmonično skladnjo enotne ljudske oblasti in mora biti izloče:
Ito nihče ne more odklanjati kritike, ki odkriva take neskladnosti« Nagpr
10 vsakdo se mora zavedati, da je ljudska kritika bistvena funkcija po
judstvu izvajane kritike in oblasti, samo da ua kritika ne sme biti zlo
lamerna, ne sme stremeti za tem, da ruši avtoriteto ljudskega bblastva ko
lakega, ne sme biti krivična in izhajajoča iz nepoznavanja bistva rednega
lil sistematičnega poslovanja, ki se preradc zamenjuje z zloglasnim biroitatizmom. ^ed in sistem je nujno potreben v vsakem uradu in uradi, ki še
liso uvedli rednih sistemov v svoje delo, terjajo za isto delo dvojno,tro.
to- število uradni št va, kar preobremen juje javno blagajno.
Prosim tovariše odposlance, da upoštevajo vse težkoče, s kate
imi se mora* boriti vsaka nova ustanova« Sodstvo je <"d naših ljudskih obl.
iti najmlajša, pa ima zato še vedno nekake ustanovne težave.Upoštevati se
o

»ra veliko tehnično delo, ki ga opravlja sodišče v primeru z drugimi
radi, z razmeroma maloštevilnim uradniškim kadrom.Lahko pa zagotovim,
igre vse naše stremljenje za tem, da izpolni naše sodišče vse naloge
smislu gornjih izvajanj. V izgradnjo resničnega ljudskega sodstva vlaga
& vse svoje sile in sposobnosti, napake pa, ki so se in ki se bodo nedvo
ao še pojavljale in ki se v vedno večji mori pojavljajo povsod,skušamo
i bomo skušali odpraviti. Da bo sodišče moglo v redu, tako kakor terja č
svršiti vse svoje naložene mu naloge, mora uživati podporo vseh oblasti,
rganov in množičnih organizacij. V zadnjem času se sodišče povezuje v.
snejše sodelovanje z ljudskimi tožilci. V tej zvezi moram omeniti velik
a korittno pomoč, ki jo nudi javnemu tožilcu in kazenskemu sodišču odde
ek za notranjo upravo -pri ^estnem ljudskem odboru po svojem preiskovalne:
iseku, ki je res vzorno voden in ki bi moral služiti za vzgled vsem druLm ljudskim odborom za vršenje kazenskih preizkav.
Tov.Turna stavlja obe poročili v diskusijo.
Tov.Jamnikarjlz obeh referatov, ki sta jih tovariša podala, je
azvidno kakšne napore in kakšen napredek je naše ljudsko sodišče doseglo
ida izrazito mi je padlo v oči, da se naši sodniki bojijo osebne zamere,
iši sodniki kot taki bi morali biti ljudski sodniki in oni bi morali po
lušati ljudstvo. Zato da se ne bodo sodniki osebno zamerili tej ali oni
tranki,. ne poslušajo ljudstva. r risodniki pa naj bodo ljudski in bo pra
ci zadoščeno in skupnosti.
Tov.dr.SkalaiTovariši! Na prvem zasedanju naše skupščine smo
ivolili 11 sodnikov okrajnega sodišča, 12 sodnikov okrožnega sodišča in
io prisednikov. izvoljenim sodnikom smo s tem izkazali veliko zaupanje,
epričani smo bili, da smo celotno izbrali sodnike, ki so svojih nalog
it organi sodne oblasti zavedajo. Tovariši! Ogorčeni protesti na samih
izpravah, na množičnih sestavih in ugotovitve tovarišev v današnji delti pa pričajo, da del sodnikov ni zadostil upravičenim pričakovanjem
is in naših ljudskih množic, katerim odgovarjamo. Nekateri sodniki so za
ešili celo vrsto napak, ki v svojih skrajnih posledicah rušijo zaupanje
udskih množic v ljudsko oblast, ker dejansko spreminjajo ljudska sodišča
zaščitnike narodnega izdajstva in zagovornike ljudskih škodljivcev. Na
izpravah se dogaja, da sodnik s svojim poslovanjem daje obtožencu potuho,
mesto da bi skušal ugotoviti dejansko krivdo. Dojodilo se je, da je
.k oprostil političnega zločinca, za katerega je ugotovljeno, da je
. aretacije in zasliševanja pripadnikov Osvobodilne fronte i* Času naj
iga domobranskega terorja, isti dodnik je pa idejnega pobudnika narod
izdajstva določil smešno nizko nekaj mcsecev prisilnega dela, drugi
»rostil lopova,
skušal tihotapiti v Italijo 93.ooo.-Din in še
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j tuje valute; in^Heka določba v kazenskem zakonu, da se more poizkus
stiti!
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nricno sodbo. Ljudska sodba je vedno pravična sodba: Tov.Omladič pravi,
sta pred sodnikom dve stranki. ives je tovariši! Na eni strani je pošti
ljudstvo, da drugi strani pa ljudski škodljivci, Tovariši! -^rosim vas.
0 tej stvari poročate po izkušnjah z vaših terenov.
ToVcOmladič pojasni, da je izjavil, da so v večini slučajev dve
toki.Mislil je dve stranki iz ljudstva, kerse državljani med seboj prž
o. A*e more se postaviti na eno stran špekulante na drugo pa pravičneže
vdajo se ljudje, ki so pravični. Zato je težko, ker sta obe stranki o"ž
pravilni, postaviti vedno pravično sodbo. ikdo pravdo izgubi, vedno mi s
se mu je zgodila krivica.
Kar se tiče ljudstva in špekulantov, se povsem strinja z izvaje
D predgovomika, kar je tudi povdaril.
Tov.Blažič pripomni, da je velika krivda, da se je črna borza
špekulacija tako razpasla, ker so padale mile kazni. Prepričan je, i^ak
a biti tudi ljudstvo prepireano, če se bo strogo kaznovalo, bodo špeki;
1 je v kratkem zatrte.
,
.
Predlaga, naj bi se težke vojne zločince in tožke špekulante so
0 na večjem prostoru, da bi moglo širše ljudstvo prisostvovati razprav
onska dvorana naj se porabi za največje zločince, tako za Rupnika.
Tov.dr.Stanovniki Tovariši! Pri 'tevam se k delu ljudskega sodst
o, ker pripadam k delu, ki se imenuje ljudska obramba. Ljudsko sodstvo
toja iz ljTidskih sodnikov, iz ljudskih javnih tožilcev in iz ljudskih
ailev. Slednjim imam dolžnost pripadati.
Tovariši! Mislim, da ne bo niLSe podvomil, da sem iskren prijat
obodilne fronte, osvobodilne,;a gibanja, da temu gibanju od vsega počet
padam in da sem z vso dušo vdan. Toda ne morem zatajiti svoje nravi in
oli je nisema da se ne strinjam z ulico in d so ne strinjam vedno z ja
fenenjem in moram reči tukaj na tem zborovanju ljudske mestne skupščin
se tudi ne strinjam z vsemi izvajanji, ki so bila iznešena. Ne strinja
earadi tega, ker sem v načelu* ker sera )>o svojemi bistvu? po svojem
a proti smrtnim kaznim. Ki kot ljudska d; mokracija - kot ljudska oblas
jo sest vljajo enote našega n .roda prav od spodaj navzgor, ne smemo nI '
fin nikoli prevzemati napak diktatorskih fašizmov in naclstičnig režilEi ne smemo nikoli in pod nobenim pogojem zagovarjati sistema talcev,
tema takojšnjih smrtnih obsodb, enkratnih hitrih prekih sodiš.č . Mi se
(amo ravnati zato, ker. smo najmlajši sin slovanskih narodov, po svojem
Lkem učitelju, po naši veliki materi, po naši Rusiji, In če se bomo po
[vzgledih ravnali, potem ne bomo zagovarjali naglih prekih sodb, nagli!
tnih obsodb.
Tovariši! Vsak človek ima svojo aobro in pa tudi svojo slabo pl(
enege človeka ne boste dobili« da bi bil angel, pa tudi nobenega, da b:;
1 cel udič. Ce smo vsi ljiidje iz dobrih in slabili lastnosti, svojemu
fcu^ če je še tako grešil odpustimo (Ogorčeno protestiranje!)»In če pros
j narod in prosi 1 1 ju; stvo za odpuščenje in reče domovina, narod grešil
[ zaslužil som kazen, dajte mi jo? prešim dajte mi pravično kazen,poteii
oo tak grešnik dobil tako zakrknjenega srca, da bi se mu odpustil.Dobr<
si seskesal, da se &očeš res poboljšati, boš dobil kazen zato in tako,
pno ti bo ljudsko sodišče priznalo. Toda ta kazen ne sme iti v neskonč
t, da bi bila smrtna kazen.
L.
Tovariši! anogo imam opraviti z našimi ljudskimi sodišči.Prizna
so se ljudska sodišča obnesla, da se dobro razvijajo, da ste svoje ljud
inike dobro izbrali, nogokrat s sodbami ni zadovoljen javni tožilec,
pobrat s sodbami ni zadovoljna obramba^ skoro nikoli ni s sodbo zadovo!n obtoženec. To je stara stvar, ta stv r bo ostala tudi napr ej. Ta eno
io moram opozoriti, kad r kritizirate svoje sodnike, ki ste jih izbrali
lastnih vrst, nikar jim nezaupanja ne izrekajte, ^e pa mislite, da niso
ega zaupanja vredni,jih odpokliSite.
V
Tov.Jamnikar se ne strinja z izvajanjem predgovornika, ker ljuds
ima danes oblast v rokah, ne postavlja zločincev in špekulantov pred so
Se zato, da bi se jim oproščalo njih grehe. Vse take je treba najstrožj
novati, kajti državni sovražnik št.l. ge tisti, ki razdira skupnost in
ti? ki hoče podkupovati. Ali naj bedo tisoči, ki so.se borili in padli
bibih; tisoč.'., ki so umirali v koncentracijskih taboriščih in takei, po
Rabljeni.
Tov.TrčekjTovariši odposlanci! Če mi gledamo s stališča štirilet
ave borbe proti fašizmu in če istočasno pogledamo v trplenje našega lju
a, v kri, ki jo je prelivalo, na drugi strani pa na tiste, o katerih
dstvo govori na ulici, t.j. vojne dobičkarje in špekulante, potem ni si
išljenja* blngnja sem, da tudi sodnik kot tak ne more več spraševati ali
tako ali ne« Vsi ti špekulanti, pa vsa vojni dobičkarji, da ne govorimo
ločinelh, s
o tisti

[so krivi vseh tistih zločinov, kat ri so ae v teku štiriletne borbe
pravili nad poštenim slovenskim narodom, boreČim se za svobodo.
Tovariši! Kaaj so vojni dobičkarji kovali kapital? Tajjrat, ko j.
I slovenski m rod krvavel in se boril«, In danes, tovariši, vprašajmo lji
vo na ulici, ljudstvo, ki je trpelo, krvavelo in se žrtvovalo, kdo je
Lpravljen tem špekulatom odpuščati. Kdo od tega ljudstva verjame špekuptu, da se bo poboljšal. Zato tudi ljudstvo zahteva, da se vse te špeki
tite in vojne dobičkarje kaznuje z najenerginejšimi merami, ker ve, da
i samo v tem rešitev, -^e na ta način, če hočemo tako gledati v ljudska
Diaice, no bomo mogli postavljati vprašanj, češ morda se bo pa poboljšal
uro- odilna fronta je 4 leta govorila špekulantom in izdajalcem, da se v
[svobode ne misli maščevati, am&ak vsakomur plačati tisto, kar si je s
lin v teku te štiriletne bori)© zaslužil.
Tovariši odposlanci i Slovenski narod, slovensko ljudstvo si je
Lom štirlet.ne br-rbe skovalo reenično pravo svobodo. To svobodo hoče
Ivati. Špekulanti in vsf ostala banda pa je zaslužila to, da pride prec
adsk sodišča in da sodniki, ki so tam po zaslugi Jjudskega poverjenja,
pejo njim zasluženo kazen, da s tem preprečijo ali zmanjšajo gorje, ki
[mora ljudstvo zaradi njih prenašati„
Tov,Koprive se strinja z izvajanji predgovornika ter dodaja, da
ten ljudi ne more gledati z nekako človeškega stališča z ozirom na
D3ote» ki so jih napravili nad'narodom, pač pa slabši kot zverine.Zato
[ s•.;. . -'h s tega stališča tudi sodi. Sami so si zaslužili to, kar bodo
lili za plačilo. V tej krvavi zgodovini naj bo zapečatena enkrat za vse
J, da se nihče več nebo drznil na .tako podel način kot ti Srroborzijan
in špekulanti izkoriščati ubogi.narod, ki je moral trpeti.Edino pravil
Ida se jih izloči in likvidira, ker ne spadajo v človeško družbo.
Tov.Brobež izjavlja k izvajanjem tov.dr.Stanovnika:
Osvobodilna fronta se ni nikoli prenaglila, osvobodilna fronta
točno sledila načinu ruske organisa cije* --e v leti 1941., ko je vfcjal
i član csvpbodiln3 fronte, je začela opozarjati z različnimi pozivi,
na,j se to ne dela, kar se je pričelo. Pozivala je 4 leta vse ljudi k
u in enotnemu sodclovaniu s to se pravi v osvobodilni fronti. Ti vojni
ičkarji nas nžso poslušali, pač pa so se s polno imemo širili svojo
pmiza cijo in to na škodo skupnosti, na škodo ljudstva, -e pogledamo
plan te že v mirni dobi, tj.: po osvobbdL&tivi, vidimo na vseh sestanki
sod se jc povdarjalo, čz naj se to preneha, da naj sprevidijo, da naj
ejledajc, da naj ve delajo zločinov na skupnost ljudstva, ^er se pa Š5
es pojavljajo ljudje, da bi take špekulante zagovarjali, ni pravilno
Bdi bi bilo krivično, da se ne bi takih špekulantov kaznovalo enkaafe.
vselej z najvišjo kaznijo, ki jo je sprejela skupščine in javno mnenje
pravi, da te kazni niso pravične. In če se ne bodo izrekle v drugačni
i, bo ljudstvo prisil j eno , da bo sodilo tudi tiste, ki dai.es ne odmero pravičnih kazni in dovolj visokih kasni za taka dejanja, ki še vednis
dajejo skupnosti ljudstva.
Tov.Verbič se nikakor ne strinja z izvajanji tov,dr.Stanovnika,
primerja naše ofidodbe z obsodbami fašistov.. Fašisti so sodili nedolžne
di., špekulanti pa so boso jeni zato, ker delajo proti ljudstva.Talci so
Iali kot zaledni Slovenci, špekulanti pa so proti ljudski oblasti, prot
irobodilni fronti. Zato je dolžnost sodnikov in nas vseh, da se take
Čince najstrožje kaznuje, ne pa da se jih še podpira in zagovarja 0
K izvajanjem dr«Stanovnika pripomni tov.Trtnik še sledečes
Tov.dr.Stanovnik j" izjavil, da moramo odpuščati. Za časa boitbe
taj pa kočevski rpaes naaorno in jasno kaže kako je z odpuščanjem.Prav
rat je bilo mnogim izdajalcem odpueščeno zato, ker so boljubili, da bo
Bložno šli v borbo in pomagali, Prav ti Ijtidjo pa so pozneje, ko je za
tel našo zemljo Semee,. padli ž&eše v v^Čje blato in napravili še vočje
je slovenskemu narodu.Prav zaradi tega danes ni čas, da bi odpuščali
demi, ki so napravili toliko in tokiko gorja slovenskemu jsarodu.
Tov.Rihar izvaja, da je proglasitev amnestije sodnijcom zelo ve
La roke. To dejstvo je tudi povzročilo, da je bila manjša krivica težje
novana kot velika. Zaradi tega je umestno včasih ? da se analogno tej^
lestiji obravnava male grešnike. Zaradi tega je mnenja, da ni upraviče
obsojati sodnikov prinjihovem poslovanju. Tisti grehi, kise zdaj doga
o, se obravnavajpttežje, kakor pa oni, katere je zadela amnestija,Zato
upravičeno vedno ogorčenje ljudstva.
Tov.Merhar* Tovariši! Kislim, da ni bilo govora o amnestiji,
liki, ki obravna\'ajo te špekulante-lopove, se mi zdi, daso preveč para
farji - suhoparni filistri. Ne živijo z množico, niso doživeli tega,

a smo doživeli mi partizani, kar smo doživeli v štiriletni borbi.Tudi
paznik nam ni prizanašal, četudi SMO imeli ranjence. Nihče N F L M E F
.
»niljenja niti sovražnik, niti domobranci, o a če tudi io šc boli -ani•JOrci
svobodo slovenskega naroda! Jo s ^ I n
.tanemo. oli » » . v borbo samo zato, da bo delovno ljudstvo i.Clo pravico
da
'IStiio
*.mokracijo.
ce danes Saši s o d S S I °
cutzjo in ne dihajo z ljudstvom, jih bomo izločili tako, kakor smo vse
Iti t 0 Č k } P ? Y d a r 3 ? tov.Tuma,da je tekom zasedanja prisoelo
( terenov vce resolucij, v katerih ljudstvo izraža želje in zahteve isto
r se danes razpravlja na tem zasedanju. Tako je izražena v vsej Jesolu
i j
w f ^ t G r % d a 5 0 P ^ n e h * 3 škodljivim birokratizmom p?i
te^ da
špekulante in vojno dobičkarje nastrožje kaznuje.
l S e d n i J ° V r T r ^ V r . P ? C d l ^ a V i m G n U S e t r t i T a b o r » d a S G v s e sodnike in
isednike, ki ne izpolnujejo narodnih dolžnosti kot sodniki, to i. da ne
slusajo l j u d s k a glasu, odstrani in izvoli take, ki Bodo v d^hu n L ? ? d
Sfi ljudstva dajali kazni, kakršne zahetva naše ljudstvo!
tiste i n ^ i v i * S v ? 1 ? „ P f , e d 1 ^ J l e ? e 113 i 2 ™ š e n a dejstva, da se odpokliposlovan
^ zaup^ja in°s^cer?
^ ^
j u n i s o izkazali vrSdne a
sodnika okrajnega sodišča Javoršck Karla in
sodnike okrožnega sodišča dr.oenk Josipa in Gregorc Jurija ter Šma
. _
Leopolda,
- ?kfzali

kot

birokrati brez vsakega razumevanja za interese in

Ivato sledijo konkretni predlogi posameznih četrti in sicer«
Četrt Tabor«

,

,

..odpoklic: Cimperman Fani,gospodinja,Bohoričeva lo.
Campa Josip,sodni ofAcijal,Gestrinova 8.
Pihler Milka,gospodinja, Gajeva 5.
Turk Lojze, uradnik, Slomškova 27.
Slamič ?iilko.mes.mojster,Polajnska 77.
mesto njih:
"Tesjak Emil,uradnik,Skofja ulica 6
Persin vika,gospodinja,Ravnikarjeva 3.
Hočevar Kuno,uradnik, Strossmayerjeva
Cimperman Bogo,akademik,Kočnikova 3.
Po lak Hinko, me 3.mo j s t er,Korytkova 26.
Četrt Vič:
odpoklic: Pogačar Igo
Ilabicht Marija
ukel Kara
i .rak Vinko
mesto knjih;
ingckodela Matija,Tržaška
ko.inikZlato, Gorbiževa 9*
-Ahčan Lada, V^ška 29.
- .„
Vidmar Drago, Gerbičova ul.41 b '
r
u
etrt .šiska:
odpoklic: Pirš Alojzij, Jisenska 22.
mesto t.ga: Pretnar Lojze,pekovski mojster, Vodnikova c.
Četrt Rakovnik:
odpoklic: Po.lovšek Alojzij, delavec,livada 3
Zaje ivan, kurjač,lolenjska 58.
'
I vanka, go sp o d in j a, Prijateljeva 8,
mesto n:nh: Jagcr karija,delavka, Starotova 25*
Valentič Gorazd,administrator NO
A.. , ,, , .
Zalaznik Jakobijidelavec » Ižanska cesta
uatrt Polje:
odpoklic: Podboršek Kezika,' bmartno
lorenta Marija, Slape
ICačar 1'ani, bmartno
Zupančič Franc, Vevče
m&9to njih:
•^angeršič Franc,železničar, Sneberje
Allngenstein Karol, ključavničar, Studenec

_ 4o Žankar Ivan, mizar,Polje
Sosič Anton,delavec, Zalog
Četrt St.Vidi
odpoklic:

Kolb Justina, Vižmarje 168
Gros Ivan, Brod 22.
Benedičič Valentin, Vižmarje 162

mesto njih:
Štrukelj '^i.ra
Cedilnik Viktor
Jetrt
enter:
odpoklic:
mesto n j e g a :

ivlrz el Ludvik, uradnik,Stari t rg 9 o
I.Iarchiotti Viktor, trg pom.ttrstovškova 3<

Četrt Jožica:
odpoklic:

Kumar Adrijan, Jezica 68
Zatlor Viktor, Stozice 161.
'Aisovnik Martin, Kala vas 62o
Draksler Jože. Mala vas 53.
Skerl Jože, iZadilnikova 5.
Čebulj Silvester, ^ala vas 18,

mesto njih:

Jetrt Bežigrad:
odpoklic:
mesto njega:

FurlanRudolf
Pisarc Jože,skladiščnik RK,Janševa ul.

Stalni sodniki okrožnega sodišča:
Sladič Franc, dipl. j ur i s t, uradnik OZJNI,?ol janska 15.
Recek Ivan,delavec, Selena jama
Slosar Štefan, mizar,
lovska 124.
oezeršek Ludvik, uradnik, Povšetova 84.
Puc Ivan, krojač, Gosposka lo.
Pcčnik Vladimir, Janševa 5.
Za stalnega sodnika Okrjanega sodišča je "bil iavol
Zalar ^regor, student-tehnik, Cerkvena 21.
Tov.Turna da spreminjcvalne predloge vseh četrti na glasovanje,
lidiogi so soglasno sprejeti.
Tov.tajnik Krese predlaga na 6 izpraznjenih mest okrožnega sodi
jiece:
I«) Sladič Franc, dipl.jurist, uradnik pri Upravi narodne imovi.
26.1o.1916., stanujoč v Bežigradu,
• Navedeni je bil vseskzi požrtvovalen aktivist v času narodno Os
line borbe. Pil je preganjan in končno odpeljan v zapore. Po sovobodi
[DU je posrečilo vrniti v Ljubljano ter se takOj priključil'k delu za
lojsro. ^zkazal se je, da ga jo zajel prjtvi duh novega časa, novega juri
novega uradnika.
2.) Puc Ivan, rokjač, roj. 12„12.19o7« v "'odkraju na Primorskem
aujoč Gosposka lo.
Bil jo odločen borec proti fašizmu na ^rimorskem ter se jc jr av
ko i t, -,ga protifašističnega ude jstvovanja moral Umakniti v tlugoslavij
prozi se je udesjtvoval v borbi za pravice delovnega ljudstva. Udelež
to i i delavskih gibanj, stavk itd. u b napadu A,emčije na Jugoslavijo
prijavil kot prostovoljc za borbo proti fašizmu. Ob nastanku asvobodi
iito je postal aktivist. ""eta 1942o je zapustil svojo delavnico in svo
lino ter se š&I aktivno bofcit v partizane.
osvoboditvi je prišel v
Jbljano ter tanoj začel, ovoje aktivno delo.'
3.) Slosar Štefan, mizar, roj„ 2612.19o7. v Ljubljani, stanujoč
plovški c.124.
Navedeni je bil eden izmed tistih borcev bivše Jugoslavije, ki
Ll- ves čas preganjan in ki je'bil 1.1941. p -speljan v zapise ter se m
posrečilo priti ven in se vključiti v narodno osvobodilno vojsko.Bori
je proti okupatorju na vsakem koraku. Tadi danes v ljubljani vrši fun
požrtvovalnega aktivista.
4*) Jez0:ršek Ludvik: uradnik, roj.22.8.19o5o v Ljubljani, stanu
Btova 83=»

Bil je prav tako požrtvovalen aktivist v Mostah. V ljubljan
h zaporih so ga nečloveško mučili, da hi izdal svoje tovariše« Vlačil
ga po ljubljanskih ulicah in zahtevali od njega, da pokaže ljudi, ki
ajo na njegovem terenu in ki jih pozna. Takratni ljubljanski aktivist
ga neštetokrat srečavali v taki družbi, toda držal se je junaško in
niti trenil, da ne bi izdal svojih sotovarišev. Ko je bil obsojen na
mrtno ječo, mu je sodnik še pred razglasitvijo ponudil svobodo, če po
imena tovarišev. Toda tov. Jezeršek kot osvobodilni botfeo proti fašiz
;a ni storil, ampak je šel v zapore in prišel domov bolan. Po osvobodi
se je takoj vključil v delo in vrši požrtvovalno svoje delo.
5.) Recek Ivan* delavec v ^eleni jami. Videli smo ga v 1.1941
1942. v tovarni, k er je bil prvi, ki se je zanimal in organiziral vs
avce ter so mnogi 0dšli v partizane. Ko se ni mogel več kretati po
bljani, je tudi sam odšel v partizane. Bil je ranjen in je postal tež
invalid. Po vrnitvi v Ljubljano se je takoj vključil v naše delo, da
alje koristi obnovi, obnovi naše porušene domovine in se bori proti
lljivcem naše ljudske oblasti.
6.) Bukovec Alojz: kapetan jugoslovanske armade se je udejstal že v stari Jugoslaviji, se boril v delavskih vrstah in bil pregaa. Bil je požrtvovalen borec na terenu in pozneje v narosno osvobodil
vo j ski.
Javni tožilec Zupan predlaga, da se preje izvede razrešitev
aikov, predno se sprejme nove o
Tov.Tuma da predlog za odpoklic sodnikov okrožnega sodišča:
ienk Josipa, Gregorc Jurija in omalc Leopolda na glasovanje« Predlog
jprejme (Glasovanja pa sta se vzdržala dr.Stanovnik in dr.aorll).
Nato stavija na glasovanje predlog za odpoklic sodnika okrajne
sodišča Javoršek Karla. - Predlog je bil sprejet. (Glasovanja st se vz
t. drJStanovnik in dr.Boril).
Končno stavi na glasovanje predlog tov.Kreseta za sprejem 6
Lh stalnih sodnikov okrožnega sodišča na izpraznjena mesta: Sladič Fra
Puc Ivana, Šloser Štefana, Jezeršek Ludvika, -"Recek Ivana, Bukovec
lija. Predlog soglasno sprejet.
Ugotavlja se , damesto Javoršek Karla, sodnika okrajnega sodi*ni nihče predlagan.
Tov.Krese predlaga tov.Zalar Gregorja, študenta tehnike in ura
a iz Trnovega. Njegov dom je bil požgan. Bil je aktivist, vlačilo se
le po zaporih in je še danes aktivist na terenu. Predlog je soglasno
šjet.
Z ozirom na okrožnico pravosodnega ministra, da se izvoli doda
lodnike stavija tov.tajnik lwrese predlog. Preden prečita imena posamez
•predlagancev, pripomni, da je bila lista že
preverjena ter
lo podajal posameznih karakteristik.
^•Vodenik Jože, krojač, Daljna vas 19.
2.Košir Jože, strojni tehnik, Rudnik 14.
3«Martinc Ivanka, gospodinja, Rudnik 53
4oSkuk Ivo, uradnik,Staretova 27/a
5.Kumše Anton, delavec,Knezov stradon 35
6.Čuden Jože, Florjanska 24
T.Treven Viktor, Bleiweisova 17/a
8»Marchlotti Viktor, trg pomočnik, Verstovškova ul.3.
9«Terlikar Tone, krojač, Kolezijska 21o
10.Polutnik Slavka, gospodinja, Kladezna ul.8.
11. v etrih Franjo, uradnik, Pred škofijo 1.
12.Pangerc Miro, Blivveisova c.
13.kavrič Edvard, krojač,Studenstcrcrska 13.
14.3vajcer ^emeter, uradnik, Novi trg 1«
15oHiti Rudplf»akademik, Florjanska 19«
16.Kastelic -^nton, delavec, Sneberje
17.Maček Anton, tesar, Sp.Zadobrova 8.
18.Ponikvar Ivan,delavec, Studenec 23«
19»Kukavica Ludvik,zidar,Zalog 64«
20.Černe Lado, delavec, Vevče
21.A11Č Štefan, delavec, Zg.Kašelj
22«Zupančič Anton, železničar, Zalog
23«Štupar Miha, delavec, Cesta na Brdo5»
24.Berčič Ivanka, del..

-r 42 24.BerČič Ivanka, delavka*, Gesta V«,Rožna dolina
25«toenart Janez, delavec, Lužiško^srbska 64,
26. Z vodar Slavka, uradnica, Tyrševa c«66
27Gruden Marijaf gospodinja, Kržičeva 6«
28.Seljko Anica, učiteljica, Prekmurska 2.
29«^rojer Marija, gospodinja, Dravska 6.
3o.Birsa n enrik e mehanik, Staničeva lo.
31«Radoševič Albin (AlfAns), Tyrševa c.65.
32.JKoritnik Gusti, uradnica,, Tyrševa 37/b
33«Rijavec Viktor, delavec, Parmova 48
34«Cimperman Stane, tiskar, Jegličeva lo.
35.Škrabar Jakob, zadružni blagajnik, Pražakova 11.
36.Nemec Ivan, revizor, pražakova 3.
37.Selan Draga, uradnica., Poljanska 45.
38.Drobež Franc, železničar
39-Moravec Franca tiskovni ref. ,Slomškova 13«
4o0Lavrih Štefka, telefonistka, ilradeckega cesta
41.Štok Rožica, uradnica, Domobranska 24.
42.Juričev Milan, uradnik, Celovška 65»
43.Rejc Milan^ visokošplec, Vodnikova 62«
44«Pišxur Radoslav, Galetova 33«
45«Klo;očič ^etod, invalidski dom Trnovo, stan0Celovška 96«
46„Medvešek Tatjana, medicinka, Hotimirova 13.
47«Dobnikar Franc, uradnik, Žibertova
48«Babnik Andrej, Delnice 16.
49«Svetina Meri,Zarnikova 5<
50.Štrukelj Marica, Gunclje 34.
51.Peršin Ivan, St.Vid
52oJager Marija, Trata 4
53oDol3nc Stane^ učitelj. Zaloška cesta
54.Samar Ivana, gospodinja, Ribniška ulica
55«Ščurk Emil,delavec, Prcdovičeva ul.
56.Smrdelj Janez, uslužbenec, Malejeva 25
57«Zupanc Marija, Koroščeva ul.
58«Strašek v ili, uradnik,Tovarniška ul.
59«Skodlar Jože, delavec,Ljubljanska ul«
6o .Vatovec Ivan, mojster8 Cesta v Obrije
61.Bokavšek Miha, ."crnet, Stepanja vas 24«
62.Cerjak Gizela, gospodinja, Litijska c.
63.Slovenc Jože, Stožice 89«
64.Bohinc Janez, Stožice 133.
65«Fabjančič Milan, Tyrševa 17o
66«Skerl Jože, Stoženska ulo9.
67.čamernik Ignacij, Ježica 49«
68«Sotlar Martin, Mala vas 58
69«Štembal Mici, Tomačevo
7o.Selan Matija, Kleče
7l.Nedoh Danilo, uradnik, Nunska ul.
72«Bohutnik Jože, delavec. Ižanska c.34.
73«Štok Ivan, delavec, vodja pristave, Povšetova 12.
74«Taufer~Arko Nika, uradnica, Ipavčeva 6.
75.Modrijan Leon,trošarinec, Janševa 5o
76.Bablč Milena, uradnica, Beljaška 3o.
77.0žbolt Anton, Medvedova 5/b
78.Pertot Rudolf, delavec, Linhartova 9.
79.Tavzes Silva, partizanka* Vodnikoma 35/a
80.Koračin Jože, partizan. Na Peči 5«
81.Jarc Mirni, trg. pom., Predovičeva ul.
82. Stražar Lovro, uslužbenec ECŽ, Novi Vodmat - Na Klančku 4.,
83«Zaletel Ivan, delavec, Hrušica-Fužine
84«Piškur Vera, delavka, Levstikova 4«
85.Štrucelj Franc, uslužbenec ECŽ
86.Hafnar Ciril, mizar, Javorškova 1«
87«Štefančič Franja, uradnica, Šišenska 54«
88.Jančar Mici, uradnica,Celovška 174.
89«Štrumbelj. Anton, železničar, Za vasjo 5«
9o0Kuhar »Janez, poročnik Glazbene akademije, Aleševčeva 31.
91.0gorevc Anton, obrtnik, Jegličeva 25«

92,Sekirnik Prane, dipl.pomočnik, SHjeaarka Usnjarska 2«
93,Čampa Viktor, uradnik, Mencingerjeva 73.
94.Dobrajc Leopold, mizar, Rožna dol«c.11/36,
95«Zdešar Jože, šumarjeva ul.7,
96«Ahčan Lada, Viška c.29«
K prečtanemu predlogu ugotavlja tov.Cerin, da tov,Bukovec
jjzij in Habjan Hllarij ne prideta v poštev, dokler njihove zadeve ne
lo razčiščene.
Tov.Turna stavlja predlog na glasovanje. Predlog se sprejen
je prvotna izvolitev Bukovca Alojzija kot stalnega sodnika okrožnega
lišča s tem razveljavljena.
Namesto njega predlaga tov.Trtnik Pečnik Danila, uslužben
pri ftestnem ljudskem odboru.
ToVoTuma da predlog v pretres.Sprejeto«
Končno stavlja celotno listo z izjemo teh dveh na glasova
>. Lista je soglasno sprejeta.
7.) S l u č a j

no

s t i ,

T o v . T m a prečita še ostale resolucije, ki so prispele z
caterih terenov, v katerih se zahteva kontrola nad živilskimi kartami,
jstrožje kaznovanje špekulantov ter ukinitev birokratizma«
Tov.Bajtova predlaga* 1.) Naj bi se Ljubljana, ki je koli!
iko preskrbljena z obleko in obutvijo začasno odpovedala tem predmetori
corist onih krajev, ki so za časa osvobodilne borbe najbolj trpeli«
,) v sami Ljubljani naj se večina usnja porabi za izdelavo obutve mladj
Starejši lahko potrpe. Istotako naj bi se v preskrbi živil upošteva
potrebo mladine, ki je med vojno največ občutila pomanjkanja,
Tov.Miklavčič se pridruži predlogu tov.Bajtove, da se Ljul
mčani začasno odpovedo oblačilnim potrebščinam in obutvi ter naj se te
3dmete nudi kmetu v zameno za živila.
Dalje prellaga, da se popravi v ustavi, ki določa za cerk
le ustanove lo ha zemlje, da se to zniža na 3 ha, kar popolnoma zadoaje.
Tov.Tuma predlaga, da se predlog za spremembo ustave glede
rarne reforme cerkvenih posestev prepusti izvšnemu odboru, da izdela
idlog.- Sprejeto«
Tov,Koprive predlaga, naj se ljudskim množicam bolj stati«
čno prikaže proizvodnjo sladkorja v Jugoslaviji in dokler ni dovolj
idkorja na razpolago, naj se ne dela bonbonov in drugih sladkarij,
. Bolj točno naj se tudi pojasni, kaj dobimo za svoje teksti
industrijske in druge proizvode od stalnih federalnih edinic, zladti
iko dobimo maščob, ki so nam tako potrebne
•Poda naj se tudi splošen pregled gospodarskega položaja in
cer koliko smo napredovali in v koliko moramo še dvigniti prozivodnjo,
se življenski standart Čimpreje zboljša.
Vse to naj bi prikazalo ljudstvu potom časopisja ali okrož
ca, ki bi se obravnavale na masovnih sestankih.
Tov,dr,Skala predlaga v zvezi z ureditvijo zasedbe sodišč
ijubljani, da poveri današnja ljudska skupščina Izvršni odbor z nalogo,
opozori skupščino ljubljanskega okrožja na sodnika dr.Sfiligoja in
ilja, proti katerima se dvigajo eaako težke obdolžitve, kakor proti
itim, ki smo jih danes odpoklical!,- Predlog se sprejme.
Ker se nihče več ne oglasi k besedi predlaga tov,Turna, da
napravi zaključek ter poveri Izvršni- odbofc, da s pravne strani preveri
!predloge, ki so bili iznešeni tekom današnjega dne in tekom diskusije
losameznih referatih ter se izdela resolucijo in jo razpošlje na četrti
iameznim odposlancem.- Predlog je bil sprejet.
ris Kidrič t

Nato spregovori predsednik Narodne vlade Slovenije tov,

Tovariši in tovarišiee, dovolite mi, da v imenu RVS pozrdav
vašo današnjo skupščino in vam želim obilo rezultatov njenemu delu, ki g
je opravila in njenim s k l e p o m , ki jih je stfcrilac Omenil be samo še na
nekaj pripomb, ki so mi prišle ma misel, ko sem poslušal diskusijo in pc
r o č i l a . Predvsem mislim, da j e zelo važno, da se vživimo v razliko, ki s
je izvršila v značaju naše oblastih Mnogo je tovarišev tudi med ljudskin
množicami, ki menijo, da j e z osvoboditvijo Jugoslavije spremenilo samo
nekaj J*da nsmreč nimamo več okupatorskih oblasti, da imamo sedaj r . sr.ičr.
svobodno nacionalno in državno oblast« Mislim, da tisti tovHriSi, ki mer:
da se je samo o t spremenilo z izgonom okupatorja in z zmago naše slavne
jugoslovanske armade, da tisti tovariši nimajo prav. Ni se spremenilo se
t o . Izpremenilo se je neprimerno več« Medtem ko so bili bivši družbeni
in politični vrhovi he samo nespos) bni ohraniti staro Jugoslavijo pred c
patorjevim navalom, temvei so državo tudi izdali in kapitulirali in so t
kom narodno osvobodilne borbe stopili na stran okupatorja, medtem, ko se
je vse to zgodilo je sirvar svojih narodov in države vzelo v svoje roke 1
s t v o , jugoslovansko delovno ljudstvo« S tem, da je ljudstvo osvobodilo s
jo dfžavo, se je spremenil tudi ves značaj oblasti« Ta oblast, ki jo dan
imamo ni več oblast stare protiljudske gospode, ki je v vsakem pogledu s
hirala«, Ta oblast je resnična ljudska oblasto Ne more biti med staro in
našnjo oblastjo hiti primerjave več! Satara oblast je prevevala stare mi
nost, miselnost protiljudske jospode. Novo oblast mora prežemati nova mi
selnost, miselnost našega delovnega ljudstva, miselnost novih smotrov i n
vih gospodarskih naloge Nobenega dvoma ni s da niso vsi ljudje, ki 30 kak
k o l i sodelovali v starem državnem aparatu, bili izraziti proti!judski..1j
Toda metode,, ki so se jih hočeš nočeš v tem aparatu morali posluževati,
.ra miselnost, ki so se je hočeš nočeš morali navzeti«, ni naša* ni ljudsk
miselnost« Naš državni aparat ni nastal na ta način, da bi s t a r i državni
aparat enostavno prevzeli, ampak smo s t a r i državni aparat r a z b i l i i n nan:
tega postavili novega«,
Tovariši in tovarišiee iz tega pa nekaj zelo važnega in po
membnega sledi, tako za ljudsko kontrolo nad tem državnim apatatom, kak©

tudi za tiste posameznike, ki sicer izvirajo iz ljudstvar, ki se v času rt
rodno osvobodilne borbe niso speeali z okupatorjem, ki niso storili prot
narodnih, pritodržavnih in pcotiljudskih dejanj in so zaradi tega prišli
čeprav so bili nekateri manjši udeleženi v- starem aparatu v sedanji novi
državni parat. Dejstvo, da se niso speeali z okupatorjem je vzrok, da
je ljudstvo vzelo v svoj novi aparat, ampak pozabiti ne smemo da so ti 1
je v novi'parat prinesli miselnosti starega aparata, ^e hočejo ti ljudje
tovariši uspešno sodelovati v norvem ljudskem.aparatu, tedaj je sevada po
polnoma jasno, da se morajo vživeti v miselnost §t&s?@ga novega aparata,d
se morajo vživeti v metode novega aparata, da se morajo vživeti v sirotre
In naloge novega aparata, ki je nstal popolnoma drugače, ki je nekaj pop
noma drugega, diametralno nasprotje kot pa je bil stari proti ljudski apa
sredstvo ster protiljudske države in starih protiljudskih političnih drž
nih vrhov. Mislim ,da je to tudi osnovni nauk iz sklepa, ki ste ga danes
sprejeli kot ljubljanska mestna skupščina pri teh -spremembah v naših sod
ščiho Ne gre tukaj zato, da se pri takih spremembah in takih postavkah v
si osebno razračunavanje.Kaj takega je nam popolnoma tuje in je tudi vam
ljudskim predstavnikom popolnoma tujec Gre za to, da ljudstvo sodi ali
novi aparat, ki ga postavlja zares postavlja oako, kot je ljudstvu potre
no, ali se ne ravna tako« Slišal sem besede, da je danes sodniku težko b
i pravičen« Jaz se s temi besedami nikakor ne strinjam« Mislim da danes ee
dku ni težko biti pravičen! Sodhik 9 ki se zavedaj da je smer današnje d
' bene in državne politike v Jugoslaviji popolnoma nasprotna od protiljucls
strani v stari Jugoslaviji, sodniku, ki se zaveda, da je danes na tapeti
! resnični ljudski interes, ki se zaveda, da je naša država, država popoln
novega kova E da je naša država ljudska država r sodnikuj ki se zaveda, da
je naš državni aparat popolnoma novega kova, da je to ljudski državni ap
rat, takemu sodniku ne bo težko biti pravičen in bo tudi sodil v interes
po pravici ljudstva« In ljudska pravica je resnična pravlca«Seveda je tr
in to ne velja samo za sodnike, ampak za nas vse za splošno našo mi sel.no s
treba je izkoreniniti tiste ostanke iz naših navad iz preteklosti in spi
ne miselnosti, ki izvirajo iz starih protiljudskih razmer in starega drž
lega aparata« Treba je stvari gledati globoko v ljudskem novem smislu, s
stališča ljudskih.interesov in ljudske skupnosti« x edaj ni težko pravičn
soditi. To k temu vprašanju«

Se z neke druge plati hočem obravnavati to zadevo danes
e da bi se vtikal kot poslušalec v vase delo, Jasna stvar0 Če bi bila
kupščina dostikrat'prisiljena sodišča menjavati,- bi to za sodišče ne bi
0 dobro in tudi ne za skupno stvar« Ljudstvo, ljudski interesi niso na
tališču anarhijo, ampak hočejo, da imajo sodišča visok ugled, da so so
išoa resnično ljudska sodišča, ki so verna ljudstvu, ki pomagajo vsgajal
duhu naše ljudske zakonitosti, ki imajo visok ugled, da so čim bolj
tvarna.' Sodišča naj imajo visok ugled. To ni stvar ljudstva, temveč
odnikov,, Hi smo za avtoriteto sodnikov, toda sodniki sami morajo poskrbeti za svojo avtoriteto o tem, da bodo do dna spoznali nove razmere in
odo sledili ljudskemu toku in njegovi družbeni politični strukturi v noi
Ltovi Jugoslaviji.
Tovariši in tovarišice. Take ugotovitve seveda ne veljajo
amo za sodnike, oaz sem jih slučajno ob sodnikih uporabil, ker som pri
DStvoval tistemu delu vaše razprave, ki se je dotikala ravno sodišč« A e
ogotovitve veljajo za ves naš državni aparat, veljajo za vse drLavne
1 .samoupravne uslužbence in- te. ugotovitve seveda vel jajo tudi za ljud;e predstavniške organe, za nove ljudske odbore. Tudi ti nimajo nič skuj
več s starimi občinami, s starimi srezi in banovinami. Naši ljudski
ibori so zares ljudski predstavniški organi, popolnoma novega kova v
stem smislu v kakršnem je novega kova vsa naša država in ves naš aparat
Dt poslušalec bi kotel replicirati še naneko stvar, ki sem jo danes v
skusiji slišal. Obžalujem, da je tov.Stanovnik v svoji d-brohotni pa
»pametni milosrčnosti šel tako daleč, da je zagrešil nekaj, zaradi Čeir je lahko vsak državljan, vsak borec naše velike stvari globoko užajen. Tovariš Stanovnik je naše smrtne obsodbe primerjal s fašističnimi
»sodbami.Tovariši, jaz svoje vesti ne bi imel mirne, ako ne bi odgovori
t to. Pogovorimo se nekoliko o razliki, ne o formalni, da so bile fasis
i obsodbe brez sodnega postopka, da so bile po strahotnem mučenju, da
ga pri nas ni, da je formalna plat popolnoma v redu0 Na to ni vredno
Sovvarjati. Toda koga je sodil fašizem? Sodil je naš narod, naše ljud«*
vo, tiste, ki so bili in ki smo v pravici« Koga sodimo mi? Mi pa sodimi
ste, ki so v krivici. Tovariš dr.Stanovnik je izrazil svoje neprijetne
ičutke, da ulica nekoliko spregovori. Mislim, da to ni prav. Rekel sera
da mi nismo za anafckijo, ampak za visoko avtoriteto naših ljudskih
•ganov* A prav to, da ima ljudstvo možnost organe postavljati kakor ho«
i, da jih kontrolira, ali delajo zares v njegoem smislu, prav to, da im
ižnost zarohneti nad tistimip ki ne delajo v njegovo korist, ki hočeš
išoš delajo v korist protiljudske reakcije, je znale naše globoke demoacije. Mi poznamo samo eno demokracijo, demokracijo v dobesednem predu to grške besede, demokracijo, ki pomeni res vlado ljudstva ne tisti
samo šarijo s frazami, a* pomenijo bolj ali manj prikrito vlado protiudske reakcije« Dam človečanski občutki tovariši, so nam jasni. Mi smo
nkoeutni v vprašanju človeškega življenja in človeške smrti. Ravno ti*
i naši idealisti, ki so tveg.joč svoje glave in tisti naši nesmrtni
dli borci, ki do darovali svoja življenja in šli v borbo iz svojih ide
ovg so bili v vprašanju življenja in smrti najbolj tenkočutni, čeprav
' znali - da bo človečasnak misel enkrat zavladala - so znali tudi stre
ati in likvidirati. Zato tovariši in tovarišice pridiga o terikoSu-no: t
ljudi, ki jih je imel tov.Stanovnik v mislih. Vsi pridigarji so imeli
setletja v zgodovini dovolj časa, da odstranijo pobijanje delovnega
udstva, da odstranijo krivico« Ali so to napravili? Niso napravili
danes, ko mi otro udarjamo po ljudskih sovražnikih, ko nastopamo Slove
o, ko polagamo temelj skupnosti tiste družbe, ki bo zasledovala človečka cilje, tiste družbe, v kateri bo res lahko zavladala tenkočutnost
krat govoriti o tenkočutnosti tovariši je po mojem mnenju filistrstvo
najboljšem pomenu besede. 'A'ej veliki stvari človečanstva, veliki stvar
lovnega ljudstva, ki je nosilec človeštva kot je rekel Cankar, vsem
dlim žrtvam, vsen svetli:., idealom in spominu tistih idealistov smo mi
Ežni, da z neizprosno strogostjo udarimo po sovražnikih ljudstva. In
di bomo udarili!
Čitali ste uredbo o specialnem senatu pri Vrhovnem sodišču.
L;ali ste tudi sa prve smrtne obsodbe, ki so bile izrečene v Sloveniji
ko tudi drugod v Jugoslaviji. To tovariši je nujno. Če hočemo zaščitit
terese našega- delovnega ljudstva, če hočemo zaščititi interese vse ns
zjradbe in interese vse naše domovine. Oe komu od teh ljudi ali njihc
odnikom in prijateljem ni všeč, da gre pred zid, pa naj bi ne špekuli
! Niti mi, niti naša sodišča, niti naši javni tožilci ga nismo nikoli

silili, da naj špekulira, No bi bilo dovolj i motijo se
vsi tisti - če
menili, da je ta oster kurs, da so to drastične iazni - in mi iih bomo
S i £ ? ? ? i C n ° i z v ? d H > T naperjene samo proti špekulantom. Traper jene s«
tudi proti vsem.onim škodljivcem.v državnem aparati, ki i z k o r i l s ^ r L ®

M. se stara miselnost v tem aparatu na škodo velike s t v a r i laMrJ.
naprej, da bi še naprej škodovali in bi dob?e J j u S , ki J L i f dober n S ,
pa se ne znajo in ne morejo izkopati, upropastili. Danes k v a r i l i n a S ^
Mrt ti^riS S
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SJ-enmjap d r s n e g a smo imeli v času naše vu
U T
°Če a i n i t i še nastopil čas, ko bi lahko' - o c i v a n m uvali od tega, kar smo si priborili. Danes je čas trde-a de?a o t o m S h fhudih naporov ir. nič manjših kakor so bili nanori v veliki"zHodJvSJki ^*
ni, domovinski vojni, naporov - samo po obliki drugačnih, a ! o t ? e S l nai
e ravno taka požrtvovalnost, enotnost in borbenost in pŽt?ebna naS i?
p
D n a naEJ J e
tako velika predanost naši veliki stvari.
•
Svo
n« 4 ^
•
^ č a s n o tovariši je bilo z načilno, da so bili liudie razt
ljeni, da jc vsakdo videl samo svoj ozek košček in ni znal gledati nrok
njega, tako, kakor je bilo v času fevdalizma, ko je bil ves svet i / ^ S
koscek zemlje partikuliran in partikularistično rlzsekan. Danes ni v l č ^
as. Danes, ko je oblast ljudska, ko i:,a vso ljudstvo isti interes Ti nt
trebno skupno gledanje s stališča interesov ljudstva, kot celJte ir t /
n

SSS^i

TAŠ

pr0ti

^
^
preteklool
«,
Lokalpatriotizem, zaplotniška ozkost, ki ne vidi preko d o r ^
p plota, iti ne vidi interesov delovnega ljudstva kot celote, ie škodi iin mora iz initi. Oe bomo znali lokalpatiotizem in zaplotŠiško ozkost w
lagati do kraja, a naj gre za velika ali manjša v p r a š ^ j f ? n s f ^ e t t *
relike in splosne stvari, bomo topeni, pa čeprav i£amo oblaš? v s ™ j i h
w t l P S r S ? ? ? ^ Ž S , o b l K t ; V 0k?o *
Istočasno tovariši, ko se bo
udarci
5r
,?
neusmiljeno tičemo po n
f vemo, da to z hteva nasa velika stvar so moramo boriti tudi nroti oi
2 ? J T ? f S l 0 8 t 2 : V V 0 2 l h I « * " ! * vrstah, v v r s t a h delovnega ljudl?va. I
Sa K
stre miselnosti, ki n> sodijo m d ljudstvo, ki ^ 1
Sije)
zanesena med ljustvo tekom desetletno ali stoletne protiljudi •
Še nekaj besed gleu« odnosov do države in do države, to ir* *
ite imovine. Oestokrat opazimo tudi med .delovnim ljuSstvom s?a?'odnoi d('
ir savno
S ^ Szdelo
l * oelo
« ! prav
^
imovina
bila njegoSa
n se je delovnemu J
človeku
S ^ r b i lniponosen,
celo U o v i
eno ponosen, ček je k".aj državni imovini škodoval, si kaj prilastil I l f
S * J j £ ? ? ? 3 . tihotapstvom. Donos je pa drugače, mi smo st P ?I dJžaJn? at '
at razbili, likamo nov ljudski aparat, ljudsko državo in naša im-vina i
nacilBH ravno po tem, da je obča ljudska imovina, da ni . ? S S d r ž i ™ ir
l
4 1 . Italiji v rokah fašistični m o g o ^ v f
S« J ^ d s k e imovin, državna lastnina. Kdor danes nima svetel
inovi
Svi^r^?
n c » je največji škodljivec človeštva, pa na
zvira tuoi iz ljudstva samega. Do zadnjega kota ne, države v vrstah vse
elovncga l j u d s k a pravilen odnos do države, do državne imovine^ To ie
™
J : i p ° V C d i V Z ^' 0 j C
i j ^ ^ v a , če hočemo? da ljudstvi
ie na oblasti, če no.emo, da se okrepi, da se razvija v vsakem pogledu.
n koncu bi želel spomniti Se na nekaj. - Tam. kier ie siuer n
judstvom prava .borbenost,^pravi ljudski ihstinŽi, k i ^ ^ o r a ^ m l a s u I
ia 11« Lner r>a stv ri. niso m rinV.n*«*« i--;«^ -s,. Z.
i ^ - . r
*

iostikrat srečuješ tudi tako, da se iz pravilne borbenosti proti zloabam v državnem aparatu razvija tandenca
n: poslušati državni aparat,
la pa zloraba v državnem aparatu ne more uspevati, so vam dok...z i vse dp
edtanje prakse, da ni nihče nedotakljiv, da ni nihče tak en, da ne more
riti pred ljudsko sodišče, Da je treba državnemu aparatu čuvati in
'/igs.ti avtoriteto> ker je to naš ljudski aparat in je tudi jasno, da jo
reba proti tistim, ki bi hoteli izkoristiti slučaje po- amezniko v, delni
speh reakcije, ki bi hoteli diskreditirati avtoriteto državnega aparata
a. diseplini do države, je treba 3 /so ostrostjo nastopiti. Vse nepr*
:ti moramo sami neusmiljeno e&stiti, po drugi strani pa s tem avtoriteto
laše države, ljudski oblasti in njegovih organov neumorne dvigati., kajLi
a avtoriteta nam je jamstvo mo5i naiih bodočih zmag,
H koncu tovariši še to - ne bi bilo prav, čo bi- vi ljudski
idposlanci v skupščini razmišljali o stvareh, ki j in pretresate, sodelo
ali v teh zadevah saimo takrat kadar skupščina zaseda, važno _ie> da »e
rav zaradi tega, ker ste ljudski odposlanci, neprestano brigate za to,
e zadeve tečejo, da skrbite za to, ali gre ali ne gre stvar prav in da
benem skrbite za svojo lastno politično gospodarstvo in državn Iko izobrazbo . Danes se ljudsko izobraževati, skrbeti za svojo lastno . tst ni
sako, ker se povsod poduja prilika, ^rilika- je, da se učite in e tate.
iliim, da ne bi bile prav., ča ne bi skupščina doprinesla sklep,

.a bost

fcrbeli zato, da se bo dvignil nivo ljudskih odposlancev, ki j a iraa
jjudsiva, ki gre narrej, da se boste neprestane izpopolnjevali, -j o
eljo tudi končujem«
Tov.Turna se zahvali tov.predsedniku za njegov gever.

8«) Pozdravi in zaključek.
ToveTurna predlaga, da se odpošlje pozdravne brzojavke maršalu
itu in predsedniku Narodne vlatleSlovenije, ter jih prečita.-Soglasno
prejete«
Nato se vsem navzočim zahvali ža udeležbo ter jih nezdravi
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z a s e d a n j a o kupe čine postnega ljulcl:£ga odbora
Okrožnega mesta Ljubljano.

uect.nl ljudski odbor je na Il= zascdanj'a skupščine dne
ul j. 1946 s p r e j e l poročilo LieGtnega Izvršnega odbora o delu v ča~
51 od I - z a s e d a n j a * Ha podlagi danih poročil in diskusije o kozikretIk p r e d l o g i h postavlja ll*sasedanje sliupščine L'10 sledeče naloge:
I.
LILO n o r a v okviru. Okrožnega no a t a Ljubljane mobilizirati
rse s i l e %r : onoč naporora ITVS za pravilno organizacijo preskrbo, i.,peiulacijo i n č r n o b o r z o , p r a v t a k o k a k o r vsako brezvestno zlorabljanj®
ili o š k o d o v a n j e l j u d s k e imovine obsoja k o t zločin nad žrtvami naše
p r o d n o - o s v o b o d l l n e b o r b e in velikimi napori delavnih množic za obiovo in n a p r e d e k domovino, IILO pozdravlja v ustanovitvi posebnega seiata pri Vrhovnem s o d i š č u odločno pripravljenost Zvezne In federalne
lade» da z v s o doslednostjo in strogostjo zaščitita delovno množice
11 njihove osnovne" pridobitve pred brezvestnimi škodljivci in ljudskimi pijavkami s
LILO mora stopnjevati svoja prizadevanja, ola zagotovi na
odročju okrožnega mesta Ljubljam ©ddajo vseh previškov šivilj predsem pa, da organizira pravilno oddajo krompirja, masti in mleka,
S pomočjo četrtnih ljudskih odborov in uličnih sestankov
lora LILO doseči 9 do bodo prejemali racionirana živila na živilske
arte samo oni potrošniki, Id. so resnično odvisni samo od živilslih
BTt s
HLO mora posvetiti prav posebno skrb razvoju zadrugarstva
iploh, posebno po ljubljanske nabavno-prodajne zadruga„ ki žo danes
krbi za pravilno izmenjavo blaga aed mestom in deželo bres špekulant'
kih posrednikov«, Prav tako naj nudi vso pomoč organizaciji živinoejoks zadruge, kakor tudi vseh tistih oblik obrtno-produktivnih
adrag, ki bodo lahko v pomoč prizadevanjem države za uspešno orga.isacijo proizvodnje, S čvrsto kontrolo naj zagotovi pravilnost pošloanja zadrug in njihovo krepko pomoč državnemu sektorju v boju proti
Bokulantskemu dviganju cen in v uvajanju načrtnega gospodarstva,
llestna skupščina ugotavlja, da precejšnje število predvsem
alih trgovcev vestno vrši svojo nalogo razdeljevanja blaga !;onzunnnom in se zadovoljuje s poštenim zaslužkom* Ugotavlja pa tudi, da je
drugi strani veliko število takih trgovcev, ki sabotirajo načrtne
sdeljevanje in odredbe o cenah, o prijavljanju zalog ter vršijo na
jrazličnejše načine špekulacijo in črno borzo, 120 nora pojačati
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kontrolo nad delovanjem teb. ljudskih pijavk z bolj sistematičnim da-

lom kontrolnih organov oddelka za prockarbo in oddelka na notranjo uprave
predvsem pa a intenzivno mobilizacijo cmoži« s pomačjo množičnih organizacij OFo
Skupščina

0 ugotavlja, da j® Ljubljana v dobi 6 masacev

po o s v o b o d i t v i dobila 5« v«č takstilij in obutve kot v vsej dobi okupacije * 2eto še prai' posebno osvaje. ps-adlag žatrti VIČ, da se Ljubljana pri nadaljnem razdalj»vanju tekstilij in obutve omeji res rwa najpotrebnejši minimum nakaznic* dožim naj se preostalo blago da na razpolago našemu podeželju, ki je z obutvijo in obleko mnogo na slabšem
Ln tistim kmet»m, ki v redu in vestne a&dajaja živila«
II,
Skupščina se strinja o poročilom mostnega finančnega referenta, in smatra kot eno glavnih nalog 1.110, da z večjo intenzivna o t ja
pristopi k izgradnji trdnih mostnih podjetij, ki morajo predstavljati
glavni vir dohodkov v mestnem proračunu«
Skupščina nalaga I."I0» da v svrho štediije ln razbremenitve
cestnega proračuna ln. odprave birokratizna izvedo reorganizacijo dela
r oddelkih I.ILO *
Vestno izvrševanje davčnih obveznosti jo častna dolžnost
iroakoga državljane, do svoje ljudsko države in predstavlja tudi eno
glavnih nalog, ki jih moara izvesti LILO«
mestna ckupiičim Siiatra, da mora LIIO pristopiti z večja
Intenzivnostjo k izvajanju zakona o vojnih dobičkih in. v večji meri
fcot doslej mobilizirati pri izvajanju tega zakona najširše delovna
nnožice.
Skupščina potrjuj® ukrepe r."£0 o adpravi uvoznine* o edpravi trošarine na predmete masovna potrošnja, o psvišanju trošarlnskih
postavk na alkoholne pijače in luksuzno blago po sporazumu s finančnim
ninistrstirom in smatra „ da so mitnica zaenkrat edino učinkovito sredstv
za kontrolo uvoza ©trošarin j enega blaga v raasta. I.II0 pa naj pri ustanavljanju Kostnih podjati' štreni za tam, da ba a njimi zajel v neposredno poslovanje ln kontrolo vse sedaj otrosarinjsno blago

tako

omogočil odpravo trošarin in o tam tudi oAprav® srednjeveškega oisterm
nitnic-

'
Skupščina osvaja predlog, da naj LUO zagotovi, da be Uestna

hranilnica. izdajala poasjila samo tistim fizičnim in pravnim osebam
pri katerih obstojijo vsa jamstva, da se bodo posojila izkoristila v
okviru splošnih koristi ljudsko skupnosti le. da naj da lleotna hranilnica odgovorjajoči del izkazanega dobička na razpolago kostnemu ljudskemu odboru e

LILO naj po svojih najboljših nočeh prispeva k dviganju in
urjenju 2judsko prosvete. Skupščina nalaga Llostnemu izvršnemu od&ou, da naredi vse potrebne korak©, da se is internatov in otroških
avetišč na področju mesta v najkrajšem času odpravijo vse možnosti
pllvanja reakcijonarnih elementov na vzgojo In razvoj naših otrok
a zahteva, da se podvzamejo vsi zakoniti ukrepi proti redovnicam
oznih zavetišč (n 3 pr e na Viču, v Zeleni jami) in povsod kjer se ugo«
lovi podobno okrajno brezvestnost v odnosu do zdravja in pravlln*
vzgoje njim zaupane mladine.
XV.-,
Skupščina nalaga :"J0, da izvaja s večjo odločnost j© sklep
[»zasedanja skupščina «5 izgonu iz okrožnega mesta Ljubljane vseh
ružin domobrancev in belogardistov, ki se pribežali v Ljubljano
;a časa okupacije in pred narodno osvobodilno vojsko«,
Za omiljenje stanovanjske beda povcrja skupščina 1110» de
,sda poziv vsem lastnikom nedograjenih stavb, da pristopijo k njih
ograditvi in da tam* kjsr se lastniki temu pozivu ne bi odzvali,
,a vede dograditev r režiji mesta s pravioo primerno naknadne odtegnitve na.lemnin y težjiii slučajih zlonamernega opuščanja pa tudi zailembe zgradbe.
I.II0 naj po3voti več pažnjo predlogom sa elektrifikacijo in
pnalizacijo mesta in v slučaju, da dela radi pomanjkanja materijala
ili drugih zadržkov ni mogoče izvršiti naj o tem obvostl prizadeti
iotrtni ljudski odbor«
V.
IILO je na II.zasedanju skupščine kot predstavništvo ljudske
blasti za okrožno mesto Ljubljana smatral sa potrebno, da izmenja iz
krajnega in Okrožnog

skega sodišča vrsto nevrednih sodnikov in

irisednikov zaradi v.

števila sodb narodnim izdajalcem^ špekulant-

om in škodljivcem, ki

v svojem bistvu In obrazložitvi p^kasal® saa-

:e od ljudskih množic odtrgane birokratske miselnosti in prakso sodišč
iredaprilske Jugoslavije. Skupščina smatra, da beds ukrepi, ki jih je
[odvzela, prispevali k izgradnji resnične ljudskega sodstva v našem
»krožnem mestu, ki naj uživa med ljudskimi množicam:1, največji »x&'led
n zaupanje^
VI.
Skupščina daje priznal je delu, ki so ga izvršili"Četrtni.
ljudski odbori In njihov upravni kader na področju izvrševanja poe<,Ukh u p r a v n i h naloga pri čemer so si znali zagotoviti sodelovanje in
lomoč množičnih organizacij«
Skupščina pa ugotavlja, da je potrebno po vseh 0L0 izvršiti
ptove spremembe, ker poedinl odborniki radi službenih premostitov #
»rozaposlenosti, pa tudi premajhnega čuta odgovornosti In celo večjih

nepravilnosti, ki so .jih sagsrežili, ne morajo v«o vršiti pvoj.* funk
eijes zato pocjblaščc. 1,1X0, da po&vzane. v vsajen konkretnem slučaju,
primerne ukrep® in pristop! k izvodi?i nadonatenih volitev v OLG«
VII.
Da "bo IILO vso te nalog® i» naloge, ki mu ji-a jvdo poveril,
nadrejena oblaotva pravilno in častno izpolnil, morajo 21X0 1& vsi
odposlanci ustvariti mnogo tesnejšo zvezo in sodelovanje med seboj
in Oetrtnimi ijticlpkir ', odbori in še pre-v posebno s svojimi volil M
UIQ se mora povečati z odpoclimci vojaških odlnic v Ljubljeni„ prek
njih seznanjati vo;<sI:o s problemi našega d®la in z njihove pomočjo
reševati vsa skupne. vprašanja tako, da bo Ljubljana še v večji meri
kot doslej nudila naši vojski vse kar potrebuje zi svoje delo in s?a
voj 5
Tako se taoara sago t ovit i saa.lbalj Siva svssa Mestnega izvrš
nega odbora s. mnoijicaiML volilce«, Id je osnovni pag® j, da se hod© u
zdravo kritiko in ^ stvarniri predlogi hitro edpraVljale napake in
izboljševalo 4eloa
Smrt fašizmu - Svobodo narodu!

II9zc*sedanje skupščine
TiLO okrežnega usest«?
Ljubljana, une 5»januarja 1946
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