Izvršni narodno osvobodilni odbor
Glavnega mesta Ljubljane
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IV. redne seje Mestnega izvršnega odbora, ki se je vršila dne
JI.avgusta 1945 ob 15.uri popoldne*
Navzoči:
predsednik 'tov.Albreht Fran
podpredsedniki tov.Kraigher Sergij
tov .polkovnik Vrhove o Lojze
tov.dr.Stanovnik Ivan
tov.tajnik dr.Llodic Heli
odborniki tov.dr.Pretnar Jože
tov.Trtnik Alojzij
toVoKrese Leopold
tov.stopar Viktor
tov.Turna Branimir
tov.Kušlan Marička
tov.Tome Franc
javni tožilec tov.Zupan Anton
odsotni
tov.Busar Tilka in Moaic-Dekleva Marica
tov.Puc Danilo se oprošča radi nujne službene
zadržanosti.
Tov.predsednik Albreht Fran otvori ob četrt na 4. uro IV.redno
sejo ter objavi sledečei dnevni red;
1.} Prečitanje zapisnika z dne 25*-.1545•
2.1 poročilo personalne komisije
3») Finančno poročilo
Mestna podjetja (določitev ravnatelja v elektr.in plinarni)
Mestna hranilnica
4.) Delo- ankšfce za poživitev gospodarstva
5o) Določitev komisije za spomenike
6»; Slučajnosti
Dnevni red je soglasno sprejet.
Fo prečitanju zapisnika je sprejet soglasen s k l e p , da
namešča uradništvo na posameznih oddelkih načelnik samostojno v sporazumu s tajnikom. Hameščenje osobja, ki pride v poštev na vodilna mesta,
je predlog staviti najprej tov.predsedniku, podpredsedniku in tajniku,
ki sklep predlože Izvršnemu odboru.
Tov.Turna Branimir predlgga, da je cena za razsvetljavo v sporazumu z ministrstvom določena na Din 4.50 za kw. Na vprašanje tov.Vrhovca
se pojasni, da se še vedno pobira državna trošarina za luč za kw 1.- Din
Ker nekateri tovariši ugovarjajo zvišanju elektrike, pojasni tov.dr.
Pretnar Jo^e, da socialno politične in kultimzne akcije, ki so pasivne
zahtevajo, da iščemo sredstva za kritje teh stroškov na drugih mestnih
sektorjih in je v tej zvezi povišek za elektriko upravičen. Pri zvišanju
cene za elektriko bo potrebna štednja od strani prebivalcev, na drugi
strani pa pridemo tako do gotovega zneska za kritje za socialno politične
akcije.
Nakar je bil predlog za povišanje elektrike na Din 4.50 sprejet.
Tov.tajnik ar.Llodic Heli poroča, da je-Komisija za proučevanje
personalnih zauev razčistila predvsem vprašanje 12 profesorjev, ki so
bili stavljeni na razpoloženje sledeče:
prof.dr•Pretnar Janko se namesti v Mestnem muzeju,
Ministrstvo za prosveto je prevzelo: dr«Karlin Pavla,prof.Jelene Slavico
in dr.Vakselj Antona, ki so. bili. vsi simpatizerji narodno-osvobodilnega pokreta,
za upokojitev, ker imajo polno število let so predlagani;
- Kleč Frida, Ramovž Albina in dr .Kotnik ^ranmrt Jakob.
Sporno pa je vprašanje za Peternel Cirila, ki.je bil absolutno
nas nasprotnik, ima pa premalo službenih let ter tako ne pride
v poštev za upokojitev.
Dr .Baje Antona in Kalan Pavla pa bomo napotili na Prosvetno ministrstvo

da ju po potrebi nameste tam.
Debevec Stanislava bomo pozvali, da se izjavi, obnosno, aLi je zaposlen
že kje drugje.
Nadalje poroča dr.Modic Heli, d a s o se-pregledale karakteristike vseh uslužbencev stavljenih na razpoloženje ter se jih je uvrstilo v
5 grup:
I. aktiviste
II. simpatiaerje 05"
III. politično neopredeljene - vendar strokovno sposobne
IV» politično neopredeljene - strokovno manj sposobne
V. politično nezanesljive,
po pregledu teh smo ugotovili in jih-razdelili:
v
I. grupo 5, od katerih so 3 že vpoklicani na delo
v II. "
23, od katerih je 13 že vpoklicanih na delo
v III. .5
16, od katerih je 11 že vpoklicanih na delo
v IV. "
19, od katerih je 11 že vpoklicanih na delo
v
V,
68, katere se ne zaposli.
Imeti ja na razpolago kader ljudi, ki se ga po potrebi premešča
izi oddelka na oddelek. Plača se ga po delu, ki ga vrši.» Pustiti pa je
svobodo izbire poklica. Tako je bilo nameščenih na
Oddelek za preskrbo
10
Komisiji vojne škode
18
Za popis stanovanj in statistič.uradu. 14
v Mestna podjetja
1
za upokojitev je predlaganih ......... 14
Odpuščenim je izdati pismen dekret s točno utemeljitvijo
odpusta. Star aparat v novo demokratično federativno Jugoslavijo ne
moremo vnesti, ker ne nu^i potrebnih jamstev in so kot taki nekoristni«.
Vse je treba izgraditi v duhu nove demokratične federativne Jugoslavije.
Odpuščenim iz službe, ki so brez druge zaposlitve in v težkih soacialnih
prilikah se nakaže na ODdelku za socialno skrbstvo 1 kratna podpora. Če
ta ne najde zaposlitve tekom enega meseca, naj se mu podpora dodeli pos
novno. Glede upokojitve: nihče nima pravice zahtevati pokojnine, če v
svojih službenih letih ni polno koristil. ITačelno naj se to vprašanje
reši, da se na podlagi zakona upokoji in če ne najde dovolj garancije
lahko tudi predčasno upokoji.
. '
Javni tožilec tov.Zupan Anton sporoča, da se bo vprašanje
ureditve personalnih zadev v pogledu nastavitvenih in odpustitvenih
dekretov pobavil in da bo javni tožilec topogledno mnenje sporočil MIO.
V zvezi prejemkov osebnih dohodkov veljajo okrožnice Ministrstva
za finance, v katerih je pojasnjeno, da gredo pre.jernki tudi onim, ki so
bili stavljeni na razpoloženje, v kolikor niso bili z dekretom odpuščeni !
izo službe, le da se jim prejemki ne izplačajo na roke, temveč deponirajo vse dotlej, ko se ne reši pred sodiščem za narodno čast ali drugje
izguba službe. Vsekakor pa je treba tistim, ki iz tehtnih razlogov niso
vredni biti v javni službi, izdati dekret o odpusta iz službe.
Tov.Vehovec je na konferenci v Finančnem ministrstvu jasno in
določno povedal, da bo finansiranje Narodne milice prevzelo Notranje
ministrstvo, v kolikor ne bo prostovoljne NK oziroma prisilnih vpoklicev.
Izposlovati je večji kredit za Zdravstvene domove in sploh aparata.
Na poročilo tov.Tume Branimira so ČNOO stavili predlog za
stalno nameščenega in plačanega slugo. Določena višina prejemkov v
četrtnih odborih nameščenega osobja je:
tajnik
Din 3.200.pomočnik poročevalca .... n 2.800.strojepiska
? 2.200.sluga o
; 1.800.Osobje na ČNOO se bo polagoma skrčilo«in se 'združilo, nihče pa ni N00
za stalno nastavljen ter se bodo ljudje tekom časa vzgojili ter bo delo,
ki morda danes zahteva 3 moči, odpadlo.
Tov.Turna Branimir poroča, da je inž.Sonc, bivši direktor
Mestne elektrarne stavljen na razpoloženje ter stavi predlog delavstva,
ki si je izbralo tov.Buljeviča kot njegovega namestnika.Tov.polkovnik
Vrhovec, ki dobro pozna razmere v elektrarni, predlaga, da se izbere
strokovna moč, ki bo zmožna voditi podjetje kot je elektrarna, ki je

gospodarsko važna panoga. Spričo dokazanih in iznešenih karakteristik
postavitev direktorja mestne elektrarne odpade»sindikat pa ima nalogo
prevzgoje delavstva. Tov.Vrhoveo predlaga, da se~cTIrektorja ne postavlja»
ker zato niso podani pogoji ter je takšno mesto razpisati z določenimi
pogoji.
predlog je sprejet z 2 protiglasovoma»
Tovarišici Kušlanovi pa se poveri, da obrazloži delavstvu
Mestne elektrarne gornji sklep.
Pravtako ni sprejet predlog, da se postavi Mestni plinarni
Rudlof Rudolfa kot ravnatelja. Stavljen je predlog, da določi tov„Tuma
Branimir odgovarjajočega za ravnatelja Mestne plinarne.
Pravilnik za določitev taks je izdelati in določiti višino,
ki naj bo 50$ od državnih taksj predložiti ga je Federalnemu ministrstvu
za finance v potrditev. Tov.dr»Pretnar Jože predlaga, da se v nekatere
kontigente vnese, odnosno postavi tudi mestna taksa. Tov.Trtnik predlaga, da se ukine taksa pri gradbeni komisiji.
Izdelavo Pravilnika se poveri tov.Turni Branimiru.
postavljen je sledeči Upravni odbor za Mestno hranilnico:
dr»Stanovalk Ivan,
iz ene tretine članov 10:
dr»Modig Heli
dr » Pre tnar Jo ž e
Trtnik Alojzij
iz ene tretine strokovnjakov» inžtosvald^^t€/, A * ™ "
dr »Frelich
Čeh Anica v

-A^ i>hd,

Novak Franjo,. direktor "Navoda"
Sivic Silvo, naČ.Gad.za preskrbo
Šefic Vinko, krojač
Deu, gostilničar,
Zupančič Franc, delavec, Vevče.
Postavitev Upravnega odbora Mestne hranilnice je soglasno

iz ene tretine vlgateljev:

sprejet.
Tov.dr»Pretnar Jože je podal poročilo o poživitvi gospodarstva: Izdelal se je konkreten .aort za tipizirano pohištvo, da kapaciteto gospodarstva izkoristi. Cena za tipizirano pohištvo bo 30 - 40$
cenejša. Tipov je pet. ITačrti po teh dispozicijah, ki so jih izdelali
strokovnjaki, se predlože ministrstvu, da razpiše natečaj. Razpisala
bi se I., II. in III. nagrada in dve odkupni nagradi. Stroški za nagrade bodo znašali Din 27.000.-, ministrstvo za industrijo bi nosilo glavni delež, MLTOO bi odkupil en načrt (otroško sobo ali kuhinj o), ministrstvo za soc.politiko bi odkupilo en načrt, Zbornica za industrijo bi
odkupila en načrt. Izpeljani načrt bi dvignil gospodarstvo, zlasti pa
bo važen za obnovo in zaposlitev.
Glede poizkusa poživitve živilske industrije se je na
anketi storil soglasen sklep, ki bo predložen ministrstvu industrije.
Nadalje poroča tov»dr.Pretnar, da se je Obrtni referat
preselil iz Gosposke ulioe 15 fr Bethovnovo ulico T.
Predlog tov.čir »Pretnar ja za odkup otroške sobe ali kuhinje
je sprejet in se vzame poročilo v celoti na znanje.
Tov.dr »:„odic. Heli poroča, da je treba osnovati Komisijo za
postavitev spomenikov v počastitev padlim v narodno osvobodilnem hoju
In talcem, ki bi ¿prejemal pobuda, ki se pojavljajo na terenu. Ena
takšna Komisija že obstoja baje pri Ministrstvu za notranje zadeve.
Soglasno je imenovan kot predsednik te Komisije predsednik Izvršnega
odbora tov.Albreht Fran, pritegnili pa bi se k temu delu še Boris Kalin,
inž»Mihevc Dore, arhitekt, inž.Kobe Boris in Plečnik Jože, arhitekt»
Izvršni odbor pooblašča tov.predsednika, da ima prosto
izbiro glede pritegnitve k delu.
Slučajnosti: Tov.Tomo Fran je podal kratko poročilo

Kmetijskega referata četrti Vič ter poroča, da se organizira pospeševanje kmetijstva na podlagi Llinistrstva za kmetijstvo. Da se dvigne
smisel - skupnega dela na zadružnem polju, s e T r t arganiz ir al a na Viču
skupna obdelava zemlje zaplenjene imovine ter je v kmetovalcih, že
zgrajen čut za skupno zadružno delo. Da se dvigne produkcija poljedelstva na Barju, se bo prihodnji teden organiziralo Barjane na zadružni podlagi, kar je nujno potrebno za preskrbo- trga, ker se zelenjad iz Barja še vedno prodaja potom prekupčevalcev.
Okrajni odbor na Vrhovcih prosi za dobavo 7 borovcev, ki
bi se jih porabilo za napeljavo elektrike na Brdu. Ha južni strani
Brda je bilo v času okupacije požganih 7 hiš, ki so sedaj že popravljene, nimajo pa elektrike® Rabijo za .to drogove in pa prostor za postavitev tre& drogov na mestnem svetu. Zadeva ima skupen značaj. Postavitev drogov in nap&ljavo se- bo opravilo z udarniškim delom.
Predlog tov.Tomca je sprejet v celoti.
Tovodr«Pretnar predlaga z ozirom na poročilo tov.Tomca,
da bi dobili primerna zemljišča ter jih odkupili v svrho smotrne gojitve zelenjave» Radi sveta v Bokalcih, ki sedaj pripada Komisiji za
upravo narodne imovine, naj se pripravijo načrti v pogledu ureditve,
kjer bi se dal svet izkoriščati zlasti v pogledu sadjereje.
Tov. tajniku dr .llodic Heliju se naroča naj'uredi s komisijo za upravo narodne imovine način zakopa ali uprave zemljišč, ki pridejo za to v poštev in so pod upravo narodne imovine.
Prav tako se tov.tajniku naroča, da poskrbi, da se važnejši sklepi H2I0I0 objavijo v časopisju.

Član M N O I O j
(Viktor Stopar)

