Izvršni narodno osvobodilni odbor
Glavne ca mesta LJubljane
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V. redne ueje Mestnega izvršnega odbora, ki se je
vršila dne T.septembra 1945 ob pol 4.uri popoldne
Navzoči :

predsednik:
podpredsednik:
tajnik:
odborniki i

tov.Albreht Fran
tov.Kraiguer Sergij
tov.dr.Modio Heli
tov.Trtnik Alojz
tov.Turne Branimir
tov.Stopar Viktor
tov.Kušlan Marička
tov.Krose Leopold
tov.Dolenc Nada kot namestnica odsotne Bučarjeve
odsotni: tov.Modio-Dekleva Marica in tov.Skočilič radi
obolelosti»
tov.polkovnik Vrhovec,tov.dr.stanovnik Ivan
tov.dr.Pretnar in Puo Danilo sta opravičila
svojo odsotnost,
tov.Tomo Franc

Tov.predsednik otvorl ob 1/2 4 uri V.redno oejo in objavi
sledeči dnevni red:
1.) Določitev šefa personalnega referata
2.) Poročilo oddelka za socialno skrbstvo
a/ soc.akcija za pomoč otrokom
b/ določitev prostorov za ubožnioo
I
3.) Poročilo ankete za poživitev gospodarstva
4.) Poročilo o trošarini
5.) Revidiran proračun
6.) Slučajnosti.
Po prečitanju zapisnika z zadnje seje (z dne 31.avg.1945)
se ugotovi, da so odpustitveni dekreti še vedno nedogn&na stvar«Dekret
mora biti stiliziran ter se naroča, da ga Izdela tov.dr.Modic Heli.
Razlog za odpust mora biti utemeljen, kjer Je dokazano sodelovanje z
okupatorjem. Zato naj se potom OF odbora in sindikata ugotovi točno
zadržanje med okupacijo, zasliši naj se preko četrti teren in na podlagi dokazanih dejstev se izda odpustitveni dekret. Sporno je vprašanje
skupine ljudi, ki so v hovem redu nekoristni. Izdati jim Je odpustitvene dekrete ter jim pojasniti, da so toliko zrasli s starim protiljudskim aparatom, da so v duhu demokratskih načel nove Jugoslavije nekoristni in kot taki nepotrebni pri upravljanju javne službe. Besedilo
Je formulirati in ga predložiti Javnemu tožilcu v pregled in potrditev.
Zadevo je razčistiti z Javnim tožilcem. Tov.Krese Leopold predlaga, da
naj se pri manj prizadetih slučajih, ki pa vendar niso vrodni biti v
javni službi preskrbi kako privatno službo ter se službena leta javne
službe upoštevajo dalje v privatni službi za pokojnino. Če se bo izkazala nujnost, da bi morali plačevati prejemke za osebe, ki so danes na
razpoloženju, jim 1 kratna podpora na soc.skrbstvu odpade.
Glede načina zakupa ali uprave zemljišč poroča tov.
dr»liodio Heli, da so Izgledi, da bodo IebII užitek NOG. Kmetijski
odd.pa predlaga upravitelja in ta lahko prične s svojim delom takoj.
Ureditev te zadevo se poveri tov.Tomcu, kmetijskemu referentu. Radi obja
Javljanja sklepov MIO v časopisih predlga tov.dr.Modic, da bi objavljali
poročila posameznih oddelkov, o katerih se razpravlja na sejah. Glede
plačevanja personala pa bi bila dobro, da oe iznese v javnost to, da
se plačuje delo, ki ga posameznik vrši. Zanimati se moramo, kako plačuje drŽava uslužbenstvo! Ministrstvo trdi, da oe miličnike, ki so

na razpoloženju no plačajo. Izda se jim dekreti po naročilu ministrstva
ate stavljeni na razpoloženje - ln plača jim ne teče več.
po gornjih pojasnilih je bil zapisnik zadnje seje sprejet.
1.) Določitev šefa personalnega referata.
Personalni referat mora imeti dejansko nalogo, da razbremeni
10 v pogledu iskanja sposobnih ljudi, ki jih je dodeljevati oddelkom in
raznim komisijam, poznati mora dobro ustroj dela, pravtako mora dobro
poznati ljudi, odnosno njih strokovne sposobnosti. Imeti mora pregled
nad sposobnostim personala na četrtnih odborih. Ker se v tem pogledu
personalni referat ni obnesel, se stavija predlog, da se izbore zato
odgovornega referenta. Hačelniki ugotovijo potrebo, ki jih preko tajništva sporoče personalnemu referatut ta poišče in imenuje uslužbenca,
ki je primeren za zaprošeno mesto ter istega napoti k načelniku. Stavljen
jo predlog, da se postavi kot referenta v personalnem referatu tov.
Bablek Frančiška mesto dosedanjega referenta tov.Velikonja Radivoja.
Dodeli se ji pomočnlka-pravnika• Babškovi se naroča, da napravi zapisnik
o postopku z ljudmi, ki so še na razpoloženju.
2.) Socialna akcija za pomoč otrokom.
Poročilo o nabiralni akciji za pomoč otrokom je podala tov.
Ifada Dolenčeva, ki poroča, da se je poživila vsa akcija s časopisno kampanjo. Časopisno in propagandno kampanjo oskrbuje predvsem AFŽ» ki je
organizirala tudi razstavo pri "Bata". Deloma pomagajo pri propagandi
tudi visokošoloi, ki oo se akciji pridružili.
MN00 je izgubil pregled nad delom mesta samega iz razloga,
ker je zahteva ministrstva, da vso akcijo koncentrira v svojih rokah.
Oddelek za soc.skrbstvo pa je izdal poziv vsem referentom za soc.okrbstvo
v mestnih četrti, da podajajo vsak drugi dan poročila o delu za akcijo
neposredno Mestnemu odboru, ki bo mogel na ta način dobiti boljši pregled odn.vpogled v celotni rezultat akcije same.
Nabranega denarja je v vseh mestnih četrtih oca.52.000.-Din,
poleg tega se je nabralo preoej Sivil, podarjeno je perilo za otroke,
priglasili so se poedinci, ki so se obvezali, da plačujejo oskrbnine
za otroke, nekaj družin bo posvojilo otroke.
Vsa akcija je še v teku in se zaključi s 15.septembrom.
Poročilo tov.Dolenčeve se vzame na znanje.
S splošno kampanjo je /losečl to, da bo Ljubljana stopila na
ono stopnjo kot tedaj, ko je dala in žrtvovala največ za partizane. Odd.
za soc.skrbstvo se naroča, da po končani akciji Izdela koliko otrok je
preskrbljenih in koliko otrok je še nepreskrbljenih. Ljubljana je dolžna,
da preskrbi gotovo število otrok! Kad družinami pa, ki so si posvojile
otroke je voditi kontrolo in jih nadzirati tako v pogledu vzgoje ln
preskrbe•
Za ubožnlco bi prišla v Ljubljani v poštev dva prostora:
Žrebčarna na Sclu v Mostah, ki pa je trenutno sedaj zased na po soc.
ministrstvu in pa Rakovnik, kjer ima sedaj ministrstvo za prosvoto svoj
internat. Drugega mesta za ubožnlco ni najti. Štab za ropatrijacijo ima
zasedene prostore v Mekinjah pri Kamniku, ki pa so izven Ljubljane ter
bi bilo neprimerno, da bi ubožnlco imeli izven Ljubljane same, ker bi
to vzbudilo nezadovoljstvo. 10 ugotovi, da v mestu Ljubljani ni prostora
za ubožnlco, zato je stopiti v stik z ministrstvom za soc.polltiko, da
ugodno reši, odn.izprazni prostore na Rakovniku, ali pa z ministrstvom
za prosveto. 10 predlaga rešitev v okviru teh dveh predlogov. Dokler
pa se vprašanje prostorov ne reši ugodno, pa ostanejo ubogi do nadaljnega v sedanji ubožnici.
3.) Poročilo ankete za poživitev gospodarstva.
Ker je tov.dr«Pretnar Jože službeno odsoten se poročilo o
anketi za poživitev gospodarstva podrobno obdela v njegovi navzočnosti.
Rezultat vseh anket za poživitev gospodarstva je podati 10 v pregled.
Trgovinski, obrtniški in zadružni sektor je treba predelati sistematično

pravtako je predelati Kmetijski sektor. Tov«Tomcu in Lapu se poveri, da
Izdelata načrt dela za poživitev kmetijstva«
4«) loročilo o trošarini«
Tov.Turna Branimir predlaga, da se obdrži mestno trošarino,
ker je to dohodek, ki delno krije mestne finance. Mitnice bi se prestavile izven starih mej, ker so sedaj vključene mestu okoliške vasi.. Plačilo trošarine na življenjsko nujne potrebe so majhne, na vino in alkohol večje. Mitnica naj bo tehnični pripomoček, ki pobira trošarino predvsem za luksuzne predmete« Tov.Krese podaja, da bomo z vztrajnim političnim delom prevzgojili ljudi in se bo špekulacija in tihotapljenje
blaga v mesto preprečilo, ker bo ljudstvo samo vodilo kontrolo. Na vino
in žganje pa je pribiti še višjo takso ter voditi strogo kontrolo nad
uvoženimi alkoholnimi pijačami.
10 osvoji sklep, da trošarina ostane do nadaljnega, izdelati
pa je pregled predmetov» predmete, na katere trošarina odpade je objaviti v časopisju.
5«) Revidiran proračun.
Dalje podaja tov.Turna Branimir podatke o revidiranem
proračunu ožje mestne uprave in njenih podjetij za poslovno dobo julijdecember 1945. Tako znašajo vsi proračunski izdatki mestne uprave,
pri čemur so upoštevani tudi osebni in stvarni iadutki kompletne narodne milioe 84,375«531«- Din. Temu nasprotno dosegajo dohodki le vsoto
60,288«120«- Din. V tej vsoti pa je že zapopadena vsaj delno zagotovljena
Izredna državna dotacija 3o miljonov Din tako, da znašajo lastni dohodki le Din 30,288.120«- Upoštevajoč torej državno pomoč v višini 30 miljonov dinarjev znaša efektivni primanjkljaj proračuna mestne uprave
Din 24,087.411.-. K temu je dalje prišteti še proračunska primanjkljaja
vodovoda in klavnice v višini 1,477.550.- Din, tako da dosega celokupni
deficit vsoto Din 25,564.961«Treba pa je pripomniti, da v našem proračunu nismo zaenkrat
ničesar predvideli za one mestne uslužbence, ki so na razpoloženju, pa
vendar doslej niso bili odpuščeni« Po zadnjih obvestilih pa je računati
s tem, da bo HNOO moral tudi tem ljudem priznati prejemke za ves čas
nazaj. Moramo torej proračun dodatno obremeniti še z vsoto 1 miljona
Din, ki bo verjetno zadostovala za kritje tozadevnih obveznosti« Poleg
tega moramo vstaviti v proračun vsoto 4 do 5 miljonov Din za postavitev
stanovanjske kolonije ob Savski cesti, kar preje nismo mogli predvidevati« Iz tega sledi, da znaša dejansko ves primanjkljaj proračuna MNOO
s podjetji vred in upoštevaje vse navedene dodatne obremenitve nad
31 miljonov Din. V kolikor bi se posrečilo izdatke za Narodno milico
prevaliti na Ministrstvo za notranje zadeve, bi se navedeni primanjkljaj
znižal za ooa«17 miljonov Din.
Ker obstoja velika verjetnost, da bo strošek za Narodno
milico prevzet po Ministrstvu za notranje zadeve, se v ostalem proračuni
mestne uprave in njenih podjetij 3prejamejo in odobrijo v smislu predlogov tov«Turne«
10 odobri, da se četrti Center in tabor dodeli radi velikega
dela še po eno pisarniško moč za mesec oktober.
Nadalje ugotavlja tov.Kraigher Sergij, da je sodelovanje z
obrtniki in trgovci mlačno« Treba jim je posvetiti več pažnje in stopiti znjiml v tesnejši stik« Na sejah naj se rešujejo načelne stvari.
Pregledati je delo na četrtih In se seznanjati kje delo povzroča težave.
Personalni referat pa mora imeti pregled nad sposobnostjo osobja na
četrtih.

6«) Slučajnosti.
Tov.Kraigher Sergij predlaga, da je treba predložiti Mestni
volivni komisiji komisije treh volivnih okrajev, v katere jo Ljubljana
razde 1 j ena in si oer t
I.volivni okraj obsega mes*ne četrtis Bežigrad,Ježica,Ši5ka in Čt.Vid
II«volivni okraj obsega mestne četrti: Tabor, Moste in polje
III» volivni okraj obsega mestne četrti: Center, ViS in Rakovnik.
Sfa sporazumni predlog mestnih Setrtnih HOO, ki sestavljajo
poedine volivne okraje se postavijo i
aa I.volivni okra.1:
predsednik: Sladič Franc,jurlst»Bežigrad »Hranilniška 10
tajnik:
Čamernik Franc, učitelj, Jožica
Slan:
VerbiS Franc, mizar, Vič
namestnik predsednika:
Kumar Emilija, kmetica, Ježica
tajnika:
Gradišnik Milan,tehnik,oiška,podjunska 39
"
Slana:
Bavoon Maks »uradnik,Bežigrad,Lavrlčeva 6
za II.volivni okraj;
predsednik: Javoraek Karol, sodnik, Šiška, Kettejeva 2
tajnik:
Polak Hihko, mesar,Tabor, Korytkova 26
Slan:
dr.Gregorčič Rihard, zdravnik, polje
namestnik predsednica:
Kreačič Ivan, trgovec Moste,Zakotnikova 2
"
tajnika:
Jezeršek Ludvik,uradnik,Hoste,povšetova 48
•
Slana:
Trtnik Meri, gospodinja,polje - Vevče
za III.volivni okraj:
predsednik: DolSan Branko, sodnlk,Lipideva 1
tajnik:
čampa Adolf, mizar, ViS
Slan:
Kreutrser Adolf, knjigQvodja,Rakovnik,Trnovskl pristan 14
namestnik predsednika:
Bergant Jelka, akademiSarka,Center,Bethovnova 2
*
tajnika:
Vreg Helena, gospodinja, ViS
"
Slana:
Buh Karel, sluga,Rakovnik,Stranska pot 11.

za
za
aa
za

za

Pri komisijah za volivne imenike je nastala sledeSa sprememba«
četrt Centeri
mesto dr.Ravnihar Božene
Vedernjak Marija,prof.,Slanica MHOS
Setrt Tabor:
mesto Vrbino Jožeta
Drobež Frano, član HOO
Setrt VIS:
a n t o sluga Zore
- Pleško Vl^ko, Slen OHS
Setrt šiška:
mesto, B^rifcž. Vere
**
"" Krpan Edvard,tehnik,5lan MROS
mesto Vadnjal Marije
Ovsenlk Janez
Setrt Polje:
mesto Tllke Busarjeve
Trtnik Lojze, Slan MH0I0

Z ozirom na priključitev okoliških vasi mestu predlaga
tov.Tuma Branimir, da bi se pokopališča v Dravijaii, na ViSu, JeSici,
Štepanji va^i, Zalogu» Rudniku» St.Vidu in drugih okoliSkih krajev
vkljuSila v pogrebni zavod na zalah, ki naj Izdela in uredi za vsa
pokopališča enotno in enako poslovanje ter enotne cene za V3a dela
ki so v zvezi s pogrebi.
10 naroSa tov.Krese Leopoldu, da zbere uo prihodnje seje
vse podatke o pokopališSih.
Izvršni odbor odobri predlog, da se likvidacija Zastavljalnice podaljša do 15.oktobra.
Takso za katere napravi Ftavilnik tov.Tuma Branimir je
poslati preko federalnega ministrstva Zveznemu ministrstvu za finance
v potrditev. Tov.Krese predlaga, da oe uvede taksa na prireditve» ki
niso kultumo-politiSnega značaja. Ha veseliSni del mitinga se vnese
taksa Din 300.-, ki sme trajati do 1 ure po polnoSi, vsaka nadaljna urr
ki jo je prijaviti Hotranji upravi se obdavSi za Din 15o.- od ure.

Predlog tov.Krese Leopolda se sprejme.
Hadalje poroča tov.Krese o delovanju Komisije za pobijanje
špekulacije i kaznovanih špekulantov je 38, so to večinoma gostilničarji
branjevci ln čevljarji, ftanmn Kazen je določena od 200.- do 20.000.Din. Pokvarljivo blago se proda takoj in kar je presežka nad Din 2O.000
obtrži Notranja uprava. Pritožb radi odmerjenih kazni nI.Tov.Kraigher
naroča, da je primere, kjer bi prišlo do razburljivih scen objavljati
v časopisih. Voditi je evidenco nad že kaznovanimi.
Komisiji za proučevanje oen otanovaiijem je bilo vloženih
do sedaj 100 prošenj, od katerih je rešenih 30. V Komisiji so nastavljene strokovne močl-eeniloi.
Pri Komisiji za ugotavljanje vojnega dobička je postavljen
mesto Gorjano Joškota tov.Herzog kot referent za vojni dobiček privatnikov poedineev, o katerem odločajo četrtne komisije, za vojni dobiček
pravnih oseb (družb), o katerem odloča Hlestna komisija, je pa referent
Močnik.
Tov.Kraigher naroča, da je treba na masovnih sestankih
povdarjati delo in namen teh komisij.
Tov.Trtnik poroča, da potrebuje Ministrstvo za kmetijstvo
ob mestni jami prostor za institut za gojitev kulturnih rastlin.
Sklene se, da MHOO tega sveta ne more odstopiti, ker nima zemljišč na
razpolago.
Seja se ob pol 3.uri zaključi.

Tajnik:
(dr.Modle. Hell)

Predsednik:
(Albreht Fran)

Slan 1M0I0:
(Stopar Viktor

flfy* Wh

