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Mostni tiar o dno osvobodilni odbor
Glavno£a mesta Ljubljane
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III. redne seje aestnega 10, ki se je vrčila dne 25.avg.1945
ob 16 »url p op ol Ono.
Navzoči:

predsednik: Albreht Fran

podpredsednikii Kraigher Sergij
polkovnik Vrhove o
&r.Stanovalk Ivan
tajnik dr,rodio Keli
odbornikii

Tomo Franc
Susar H l k a
Krese Leopold
Puc Danilo
Turno Brani mir
!Prtnik Alojzij

Mesto obolele tov• Lotilo-l>oki« va Marice jo navzoča «a Prosvetni oddelek
tov.Kopač-cerbek Zora, pravtako je svojo odsotnost opravičila radi
nujne službene zadržanosti tov.karička č l a n o v a in tov.Stopar Viktor,
tov.skočillč je odsoten radi obolelosti.
Tov.podprodaednilc Kraigher Sergij ot.ori III.redno sejo
ob 1/4 na 5.urc in predlaga alo eči dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Gitanje zapisnika zadnje soje (z dne 18.8.1945)
Prosvetni referat
čtevilčni pregled osobja po oddelkih (uradnikov,delavoev)
pregled osobja stavljenega na raapolouenje
Porodilo o anketi glede poživitve gospodarstva
roročilo o stanju riestno hranilnice
Postavitev komisijo za določitev vojnega dobička
Postavitev komisije aa zaplembo imovine Nemcev
Slučajnosti.

po preeitanju zapisnika z zadnje seje poroča tov.Kraighor
Sergij, da je pri formiranju N00 v Četrtih Izostal finančni referat
ter jo sprejet soglasen
s k l o p
da prevzame finančni referat pri ootrtnlli HO odborih predsednik ¡300.
Konferenca MIO in mestnih četrti z dne 22.avgutsta 1945 je potekla v
redu ter so bila pojasnjena razna vprašanja.
I'ov.polkovnik Vrhoveo pojasni glede demobillzirimoov, da
jo izdan od vojaške oblasti odlok o deiaobilisaclji in sicer letnikov
od 1909 navadol. Vsak demobilizirane o prejme ob odpustu is vo j „ke
plačo, obutev, obleko in perilo ter bodo demobilizirano! potom zbiralnih centrov odpravljeni rednim potom na svoje domove ter tako ne pride
v postov Delavski dom kot prehodni dom. Deciobilizacija se moro izvršiti
do 19.«kptombra 1945. Hranilci družin so bodo dorr^bilizirall glasom
predloženih pročenj ter bo Sla zadeva nekoliko počasneje.
Ha predlog tov»Kraigher Sergija pa ostane v Delavskem domu
vodno 20 do 25 praznih postelj, rezerviranih za prehodna bivanja ljudi,
ki potujejo skozi Ljubljano.
Nakar je bil zapisnik zadnje seje soglasno sprejet.

O delu na Prosvetnem oddelku je podala kratko poročilo tov«
KopaS-^crbak S o m . Nujno ao potrebna nekatera popravila na Šolskih
poslopjih, kakor tudi nabava Šolske oprooo. ¿ravtako stanujejo Se v
nekaterih Šolah privatne stranke» katere Je izseliti, da se prične
Šolski pouk l.okt.1945. Učiteljsko ooobje zavoda Uršullnk in Liohtenturaa raoru vložiti prošnjo za poučevanje (to so sestre) ter se Jih bo
po potrebi premešalo is šole na uolo. Vagojo mlafl-fno v zgornjih dveh
zavodih prevzame država« Po uredbi ministrstva se ukinjajo meščanske
šole, osebjo bo porazdeljeno na nižje realne gimnazijo« utovilo učitoljstva v Ljubljani Je preveliko, radi tega ao bodo izvršile premestitve
v okrožja, kJur Je pomanjkanje učiteljskih noči. potrebno bo ustanavljanje solakih kuhinj ter Je poskrbeti že sedaj za primerne prostore, za
nabavo živil in kuriva« Ljudska prosveta jo načrtna, smotrna» V okoliških četrtih kot Ježioa, et.Vld, polje in Rakovnik se bodo ustanavljale
ljudske univerze, knjižnice in Čitalnice. V mestu kjor knjižnice Že
obstojajo, se sporazumno s prosvetnim referentom S00 četrti dogovori,
katera So trt bo imela svojo Ljudsko univerzo« St «Jakob ski gledališki
oder bo vključen v delo prosvetnega oddelka« Čotrtni i?00 bodo dali na
razpolago igralce in inštruktorje amaterjev, siitingi se morajo prodnašati na dostojni kulturni višini.
Stavljen Je predlog za ustanovitev «Slovanske k n j i ž n i c o k i bi
naj bili dostopna Široki javnosti, obenem pa bi imela tudi studijski
značaj. Knjige bi se menjavale, da se na ta način izpopolni knjižnica
mod mesti kot Praga, Varšava, Moskva«
proračun znaSa Din 20.000«Pomoč za "Slovansko knjižnico" so obljubile« Univerzitetna knjižnica, Znanstveni institut in ministrstvo za proaveto.
Predlog o ustanovitvi "Slovanske knjižnice" je bil soglasno
sprejet«
VpruSanje namestitve profesorjev v knjlSnioi, 10 je stavljenih
na razpoloženje, naj se razčisti in če ni zadržka naj se Jih sprejme
nazaj in namesti. Vprašanje prostorov so uredi sporazumno s tov, 'ivioom|
urad za pioskrbo Ima namreč nekaj prostorov v Auerspergovi palači ter
bi se dogovorno s tov.čivlcom preselili ti uradi drugam. Mestni muzej
se obrani in uredi. Za nastavitev je predlagan prof«¿retnar«
Tov«tajnik dr.lžodic Heli poroča, da smo zbrali podatke o
Številčnem stanju osobja po oddelkih«
Uradnikov
Delavcev
skupaj
Stanje z dne l.maja 1945 je
1068
847
1915
od tega je bilo stavljenih na razpoloženje, ker so bili ali politično nezanesljivi, ali predani sodišču narodne časti
116
101
217
OdSlo Jih je v drug® službe, pobeglih, odpuščenih, obsojenih in zaprtih
79
60
145
Stanje z dne 20«avg«1945 Je starih uradnikov
764
na novo sprejetih uradnikov
..... 307
skupaj
1074
Personal Iiarodne milice In gasilcev, ki spada pod oddelek za
notranjo upravo je voditi posebno, uumarao pa je sporočati vse lzpromerabo personalnemu oddelku« Rešiti pa je predvsem vprašanje nadaljne
zaposlitve ljudi, ki so stavljeni na razpoloženj®. Ono, ki m bodo več
sprejeti nazaj, se jih stavi Socialnemu skrb tvu za 1 kratno podporo«
Stare uradnike, ki imajo 50 do 35 lot službo je upokojiti, no
njihova mesta nastaviti ljudi, ki so danes na razpoloženju« Finančni
oddelek naj se dogovori z ministrstvom za finance, da se da upokojencem
enotno akontacijo na račun pokojnin« MIG jo začasno odobril akontacijo
pokojnin za samce Din 1.500«-, za poročenega Din 2.000«- , doklad® za

otroke v kolikor pridejo isto v poštov Din 115»- za otroka«
V komisiji» kjor oo tov.Braniuir Turna, dr.Llodio Heli, irtnik
Alojz Iti luo Danilo skupno s personalnim odsekom naj prouče personalno sadove ter dokončno določi osebo» ki pridejo v poStov za upokojitev» politično nezanesljivim pa je utemeljiti vzrok odpustitve ter
jih napotiti na Borzo dela«
Sklep zadnjo sej© glede namestitve se spremeni v toliko, da
načelnik samostojno odloča o namestitvi uradniStva v sporazumu s
tajnikom«
®&hni£no osobje volilne komisije se ar» zpustl in namesti pri
Komisiji sa vojno škouo, vendar no z redno plaSo ampak kot preživnino«
Na seji načelnikov s dne 22«avg. 19415 se jo določila akontacija za mosec september po sledovi lestvici:
I« akup« naödniki in pomoSniki
Din 4.000«H
II« »
šefi referatov
3.600.III« "
vodje delovnih skupin ¿....
* 3.200.M
IV. •
samostojni uradniki
2.800«M
V« *
pomožno uradniško osobje
.....
2.200«VI. «
filušitolji
" 1.800«snaSilko
• 1.500«Crnsilcer: se izplaßa brutto
" 2.200«Harodnim mHidnikom se izplafia brutto .... " 2.000«Tako so določeni brutto prejemki, od katerih se odbijejo»
uslu&benski davek, prispevek za aoolalno zavarovanje ter prispevek
za pokojninski sklad«
Delavcem se izplačujejo mezde po Uredbi Zvezno vlado 8t«
227 a dno 20.4.1945«
Gornji sklep je bil soglasno sprejet«
Sov« Erose Leopold stavi j a predloge o mestnih taksah. Držati
se jo principa, da kdor prejema rodno dohodke, ima dolžnost plačati
takso. 0 osebah, ki ne prejemajo dohodkov, imajo H00 četrti izdati
ubo2no potrdilo, na podlagi katerih so opro33cni vseh taks. Izdelati
je pravilnik in določiti višino taks, ki znašajo lahko do 100$ od
državnih taks.
?ov.¥uma Branlmir poda poroSilo o anketi, ki je bila sklicana na poziv MIO sledeče i
aa potrebo kontinentov surovin in pcuežnih sredstev, ki jih
potrebuje obrtništvo rasnih otrok za obnovitev dela je bil predložen
preko trgovinsko oskrbovalnega odseka na ministrstvo popis surovin
ter je ministrstvo nakazalo večji, a nezadosten kontigent za te potrebe, obljubljen pa je s strani ministrstva večji kontigent.
Zb poživitev lesne stroke bi bil potreben kredit, zadostna koliSina
odgovarja^oeega lesa in raznih poaožnih sredstev, zlasti pa ustalitev
in doloJSitev poizvodnih stroškov odnosne cen. Zaloge u ur o vin so majhne« Stavljen je bil predlog za tipizacijo pohištvo, ki bi omogoflila
kvalitativno in kvantitavno proizvodnjo ter zaposlitev velikega Števila podjetij in delaveev« Zaposlitev podjetij pa se ne sme omejevati
samo na izdelavo tipiziranega pohištva, prepustiti je svobodo, da se
bavijo tudi z individualnim delom« Ha ankoti je bilo sklenjeno, da
ao postopa pospešeno in po izdolavi idejnih in konstrukcijskih načrtov takoj skliče nndaljno anketa, radi izvedbe neSrta«
ga anketi Živilske lnuustri.ie je bil stavljen predlog, da se podjetja
Živilsko stroke «druSijo v neko skupnost s predstavnikom, ki bo
podjetja predstavljal pred oblastjo« podjetja bi imela ©kupno vodstvo,
ne da bi pri t en izgubila individualno «samostojnost« V taki obliki bi
podjetja proizvajala po nefirtu, ki bi ga odrejalo ministrstvo za
industrijo, na drugi strani pa bi isto ministrstva skrbelo za naSrtno
preskrbo potrebnih surovin ter posredovalo pri oddaji izdelanega

blaga na tržišče•
lía anketi se
v glavnea izdelal načrt namericv-nno skupnosti.
V podrobnostih ga Lo Izdelal poseben odbor in m v teku enega todna
predlogi posebni anketi, na katero 30 poleg interesentov povabijo tudi
predstavnik ministrstva industrije in ininiatratva trgovino.
Tov.Brariioir Shicoa nodal j o poroda o stanju iJostno hranilnice»
Hranilnica s pravnega atališča gledana Jo podvržena UETOO. Ilranilnioa
bo kasneje zavzela vodilno vlogo v sklopu regulativnlh iir,oiilnic
Slovenije. XX) izvolitve rednega MHüü je iiinistrstvo sa finance iiuonovalo v hranilniei delegata, ki iiaa nalogo pa siti na pravilno poslovanje aavoda v sltIsIu prejetih navodil. Hranilnico vodi upravni odbor
iz 12 do 15 filanovs
ene trotine Ig Članov mestnega sveta
ene tretine občanov izvedenih v kreditnih vprašanjih, ki niso
Slani mastnega svata
one tretine iz vlagateljev, ki jih predloSi upravni odbor.
Vee čisti dobiček uporablja hranilnioa po dotiranju predpisanih akladov v občekorletne, kulturne in dobrodelne namene preko cuectc,.
Hranilnica oaora biti Slanica 2veae hranilnic, kjer jo zavzemala od lota 1909 vodilno vlogo. Verjetno bo ta Zveza hranilnic v
bodočo v kontrolnem, organizacijalosar, upravnem in denarno-^osi od&rohs &
pogledu Še tesnejša* Mestna hranilnico jo kot osrednja hranilnica zaprosila pri loStni br milnici se. pooojilo 40 cdljonov dinarjev za nujna popravila in obnovo privatnih poslopij poškodovanih po vojnih dogodkih v naaih d» a tih (Ljubljana, ¿/¡aribor, Jesenice, liovomaoto itd.) z
Jamstvom Denarnega zavoda in ministrstva as gradnje» Do danes tega
posojila &e ni prejela. Mestna občina jo dobivala pri testni hranilnici cenene oolgorodn* kredite. Indlrektno koristi pa ao bila v tem,
da eo produktivni sloji uosta imeli solidna posojila, kar jo pospefie—
velo gospodarstvo in napredek isosta. Mestna hranilnica je zdrava in
dobro fundirán^ ter učiva veliko zaupanje najširših množic (vlagateljev 40.000» pol Milijardo vlog). Preeioaonjsko stanje je do končne
določitve obračunokega tečaja za moratorne kreditne al no so v ox starih
jugoslovanskih dinarjih uo uÉvih Din DFJ nejasno. Le2i po v nepremičninah velika lat o nt na reserva, ki vsekakor oatane nedotaknjena. Po
gomjeia poročilu je sprejet predlog, da se postavi komisija, ki jo
predstavljajo tov.i lestenjak Frane, VioiČ :!iilan, dr.Cauor poide in
fJLlič Stisne, d« napravi revisijo o poslovanju ¡Mestne hranilnice in
določi Upravni odbor«
2ov»dr»^odio Heli poroča, da jo postavljeno Komisija sa
ooenitev vojne ukode in to kot predsednika tov.NOVAK Karla, finančni
uradnik, kot tajnika JARG Vojtoha, pravnika, ki imata nalogo organizirati po četrtnili 1100 trojke.
Komisijo za zaplembo imovino iíemoev bo predvsem napravila
seznam in bo v oeloti zaprisežena í'oderalni kordsiji zo pomoč oškodovanega. To komisijo predstavljajo za S®Q0»
kope tan VSíiaL Franjo, pravni referent pri CUSI kot prodsodnik
SEOS LJilan, . ravni roí'erent pri OÜKI
VODOMVBG Vlado, glavni referent pri oddelku sa notr»upravo
SLADIC Franc, pravni referent pri OUHI
Postavljena je Komisija za ugotavljanje vojnoga dobička,
katere predstavniki so t
VIČIČ Milan, revisor IZO 5» kot predsednik
BUHIč Rudolf, grafik, kot tajnik
V22RBIČ Franc, misar
HAGDIč lleta, obrtnloa
JERALA Marjana* kmetica
BOferent za vojni dobiček je tov.fiOBJAIiC Joako, načelnik
finančnega oddelka.

pri oddelku aa notranjo upravo je Komisija aa pobijanje
nedopustne apekulacije, v katero je imenovan kot predsednik tov*
dr.DOLBiTC Hatj&nko,
KOVAČI Č Iza,
VAJT Ciril,
GADI D Pepca,
PoOGAČiTIK Viljem
Glede najemnine v Delavskem domu je s k l e p
soglasen,
da ostane najemnina Din 195*- Upokojencem, ki bi ne zmogli tega
zneaka, naj se obrazloži, da se bo v kratkem pripravila za dostojno
bivanje stara Cukrarna, kjer bo najcnanina nižja t v izrednih primerih
se najemnina individualno zniža*
Vprašanje cukrame je reSltl z ministrstvom, stanovanjski prostori pa o stane ju na razpolago MHOO.
Revizija najemnin v Mestnih hiSahi po podatkih cenilcev oddelka za gradnjo in obnovo bi razlika med začasnimi najemninami in onimi normalnimi iz leta 1940 (tedaj pri korekturi najemnin) znašala
ooa. 250 do 300 tisoč dinarjev*
Ljubljanski delovni brigadi je Finančni oddelek iz depozitov
izplačal Din 6.200,- Ista brigada prosi za posojilo Din 100*000.V bodoče je x>redlo«iti vloge za posojila tov.predsedniku, ki skupne
3 tov*podpredsednlkom in tov*tajnlkom odloči ali se posojilo odobri
ali odkloni.
soglasno je sprejet s k l e p , da se zviša osna za
plina
od 2.- Din na 2*50 Din, o o na za elektriko ostane neiapremenjena»
HUjno je, da se oddelek za soolalno skrbstvo preseli na Magistrat v bivše prostore oddelka za notranjo upravo, ha AmbroSev trg 7 .
pa se vseli Okrajni odbor OF za Ljubljano - okolica ali pa Glavni
odbor Rdečega križa Slovenije*
pravtako se preseli na Magistrat statistični urad iz Gosposke
ulice 15, OkroBna uprava narodne imovine se preseli iz Mestnega trga
št* 23 v prostore bivSe ¡.testne zastavljalnice, Poljanska cesta 15*
Komisija za ooohltev vojne Škode pa se vseli v 1 sobo na llagiatratu*
Seja se ob 8.ari zaključi.

Tajniki
(dr»Modle Hell)

Predsedniki
(Albreht Fran)
Član tHIOIO t
Viktor)

POPRAVEK-h gornjemu:
Ljubljanski delovni brigadi je Finančni oddelek iz depozitov izplačal
Din G.200.- lov.Turna predlaga, da se osnuje dišpozioijslci fond v
kontokorentu v znesku Din 100.000.- za nujne slične primere, odnosno
izdatke..V bodoče je predložiti vloge tov.predsedniku, ki skupno s
tov.podpredsednikom in tajnikeu. odloči odobritev ali odklonitev«,

