Izvršni narodno osvobodilni odbor
Glavnoga mosta Ljubljano

Z A J P I S H I K
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Tov.prodaadnik ot ori ob 8«uri VI.rodno sojo Mestnaga izvršnega
odbora in predlaga sledeči dnevni redi
1«) čltanje zapisnika zaunje seje
2«) poročilo tajnika
3«) liLnnnčno poročilo
4«) Slučajnosti»
Po pročitanju zapisnika z zadnjo sejo se ugotovi, da jo izostalo imenovanje prnvnoga pomočnika v personalnem referatu, za katerega
je določen tov«iiavnik vgen.
Rodi poročila o pokopališčih pravi tov.Kreso, da so osnovni
stroški za pogrebe in za delo, ki je v zvezi s tem prooragl« Ker če
ni dobil vseh tozadovnlii podatkov, bo poročal o tem na prihodnji seji»
UVedba takse no prireditve, ki niso kulturno-političiioga značaja odobri Izvršni odbor sklep, da je določena taksa na prlrodltev
Din 500.-, vsaka prekoračena ura so zaračuna z Din 300.Glede poživitve gospodarstvai zbere, rcourire in poda naj se
načrt za poživitev gospodarstva« Vso dosedanje anketo so podalo potrebe,
nakazano so bile poti» izdelati pa je konkreten načrt, da se vsi ti
predlogi oživo in postavijo v živijenjo. Tov.Turna pojasni, da bo o tem
podal obširno poročilo tov.dr.irotnar, ki jo tudi v tem pogledu odpotoval v Beograd«
Uakar je zapisnik zadnje sejo eprojot.
2.) Poročilo tajnika.
Tov.dr. odio poroča o i>ersonainih zauevahi služba je do fini t ivno odpovedana 40 uslužboneem in sioar onim,' ki so sanovoljno zapustili
službono mesto. Zakonito lahko odpovemo službo onim, ki so bili sprejeti v službo pod okupatorjem. Hadalje pogodbenim uslužboneem in vsem
onim uslužbencem, ki nimajo še 10 v pokojnino vštevnlh let« Izplača
so jim odpravnina v višini treh mesečnih prejemkov po obrtnem zakonu«
Ostalo uslužbence, ki so ai pridobili pravloo do pokojnino, Ostudi so
bili obsojeni pred SIIČ in ker so bili amneatlrani, ne moremo odpustiti«
Stavljen je predlog, do bi postavili posebno disciplinsko komisijo, ki
bi te ualužbenoe kaznovala disciplinsko, ootudi so pred sodiščom SNC
oproščeni ali amnostiranl (službena pragmatlka $ 67 pravit da se smatre
za disoipllnski prestopek, Če se uslužbenec udejstvuje protldržavno).
Ha ta način bi se take uslužbence lahko odpustilo»

Drugače jih jo poklicati v olužbo a H upokojiti«
pri tem bi lahko uporabili stroge disoiplinoke predpise
Uradniškega zakona, ki po ob aren jugoslovanskem zakonu o občinah veljajo namesto uisoiplinDkih predpisov službene pragmatike • /u noctijs.
ukaz, ki govori o utosnitvi Izgube državljonske časti na politične
drSovi jonsko pravloe, ne more razumeti pod tom izrazom tudi izgube
pravice do javne službo» ker bi to no bila nobena utesnitev, politične državljanske pravico oo soiao vollvna pravica In o to neposredno
zvezane pravico • Zvezni zakon o vrst ali kazni oe ne more porabiti» ker
som določa» da volj ajo za SLI C Izjemni predpisi •
PO pojasnilu gornjega zakona preide h besedi tov«Kraigher»
ki pravit ljudje oo na razpoloženju» ker se je pokazalo» da DO napo**»
trcbnl, ne odgovorju jo ne politično» ne po birokratskih odnosih» ki oe
jih dosledno drže« Uihčo jim na Jemlje pravice do javno službe» toda
tu na ItiOO Jih ne potrebujemo• IfOO so nekaj novega» HHOO je izšel iz
borbo postavljen popolnoma na novo boso. atvar jo razčistiti» napraviti je seznam koliko jih lahko prodčaono upokojimo» kolikim lahko odgovorno službo» ker oo tu nekoristni in nepotrebni« Zato loano nova zakonska določila« Člen 2.AV1J0J-o (3»I1«1945)» da široko in globoko pojasnilo» te točke so za nas sprejemljivo«
Tov«dr«Stanovalk je mnenja» da jo porsonalna politika iiagistrata na napačni poti« Stavijo predlog, da je ljudi zaposliti na
nepolitičnih oddelkih« II& vsak način je treba ljudi zaposliti» ker Jih
moramo plačati i v personalni politiki Magistrata no oriomo gledati preč m o » treba je ooveda Izbirati tudi nov koder« iredvsera pa moramo paziti In rajo premeščati Iz oddelka na oddelek v nepolitično pisarno»
ker Imamo z odpuščanJer, ln predčasno upokojitvijo nepotreben otroček,
ki samo bremeni Hootno blagajno«
3ato odgovarja tov«Kraigher, ua ljudje,ki oo zaprti oo izolirani, 1juti je pa ki oo politično nezanesljivi morejo kvarno vplivati
na svojo okolico« Zato jo treba kot take izločiti iz aparata» ker oo
nepotrebni« Brez političnih masovnih organiaaoij je delo nonogofie vršiti
ter politično nezanesljive no aoromo vključiti» ker bi preje vršili
razdiralno delo kot korlotili novi izgradnji. Imamo tu Javnega toliloa
in Pravosodno ministrstvo, na katerega oo jo ovrni ti v spornih slučajih»
da zadevo razčisti*
Tov «Vrhove o pravtoko povdorja» da je nemogočo graditi novo
oblast no podlagi starih pragraatik in zakonov« Iiagiatrat je v pravnem
pogledu zelo važen za Ljubljano kot politično arediščo« Treba je izkoreniniti do dna vso kar no odgovarja in je nozeri/voga«
Tov.prodsodnlk nato povdari» da stoji zakonodaja na otsrlloču» da oe zakoni prejšnjih reoinov, ki no nasprotujejo pridobitvam
narodno osvobodilno borbe lahko uporabljajo« S tem v zvezi so lahko
uporabljajo določila uradniškega zakona, ki govore o odpuščanju uredništva«
Žfnto tov«Kraigher odgovarja, da jo tudi to pridobitev, da
je star uradniški aparat, ki ne odgovarja nalogam, razbiti«
Pravtako trdi tov.Trtnlk» da starega aparata no potrebujemo,
kor oe je pokazal kot nepotreben ln nokorioton.
Osvojen je predlog, da se skliče oostanok, na katerega oe
povabi tov.prodsodnlk Albreht Fran» tov.l^alghar,tov.dr«stanovnik, tov.
tajnik ur«':odio, tov «Turna Branimir ter ostale člane personalna komisije
da v posebni komisiji dokončno rešijo personalno zadevo glede odpustov
iz magiotmt trn sLužbe«
ffato poda tov.tojnlk vsebino okrožnice, ki oao jo prejeli
od treusodstva uVS ln ki govori o začasni ureditvi uslužbonakih prejcL*kov
ve© ;¡taro nameščence in posebej za nove nameščenca. Glavna določila federalnega mlnlotrstvo oo, da jo sistematizirati mesta pri okrožjih, treba jo staviti predloge kako bedo mesta plačana« Za staro uradnike pod Jugoslavijo oo vpoštevnne skupine o porijodokiml povlaki.

Vse druge 40 namestiti kot pripravnike* Iajomno Jo spoštovati pri na
novo nastavljenih ene» ki uopeSno in požrtvovalno vruo ovoje aluabo.
so določi skupina po dolu, ki ga vrač broa perljodakega poviSka.Tov.
Kraigher predlaga» da Je sestaviti predlogo Glede sistematizacijo pre
kov, ki Jih jo poslati finančnem ministrstvu. 2o preračunavanje preji
kov se vzaiao basa is aprila neoooa 1941 ter se upošteva to, kako delo
vrSi in opravlja danes vsak posameznik* Za one staro uradnike, ki 00 o
na ni&Jem poloSaju po ovojem delu, naj so doletijo projonki po delu» k
ga dejansko vrue os* opravljaj o. Za tako določitev prejemov borne okusa,
doseči pristanek vlado* Tov.Kragher oposarja, da se jo na vsak način
ozirati na sindikat, ki naj poda svoje mi&ljenjo* Tov. tajnik predlaga»
da se izplačajo sa oosoo oktober akontacijo. Izdelati pa jo predloge po
Zvesni uredbi* Tov.Krsighor poda svojo mnenje» izplaSajo naj se akentael
dokler se ne pregleda uradni"tva kaka jo njih storitev. Obenora staviJa
predlog, da jo iadolati pregled, kak bi bil pregled glede plač glasom
Zvezno uredbe*
Ker tov«dr*Protner» ki je oodaj nastavljen v aseJu no odgovarja svojemu delu, ga je prestaviti na "Slovansko knJlSnloo* ter je to
sadevo urediti o I rosvotnlm oddelkom*
Tov.tajnik predlaga» da so organizira sodno-pravni referat»
ki ima nalogo» da učiti inovinako-pravno interose M2I0G in njenih rod joti j. V lavraovanju te naloge oddaja pravna mnenja sa vso oddell e. i ravni
referat izvrSujo vse sodne ¿osle» ki jih Je treba podvzoti v sauSlto
imovinskih interesov MiiOO* Delokrog odseka Je solno Izterjevanje terjatev
10300* sestavljanje kupnih» menjalnih in drugih pogodb» pogajanje s strankami glede nakupa, prodaje in zamenjave oveta» dalje cvidenea oodnlh
draSb, zavarovanje terjatev z vknjižbo.
iravno-eodni referat bi bil priključen tajništvu» sedež
bi imel v Oddelku za gradnje in obnovo, Kar bi bilo praktično is razlogu» ker se nahaja tam domaČa zemljiška knjiga» ki jo ooUa vsota v
sklop odseka za urbanizem. Kot referent tega referata so Imenuje tov.
Tominoo oskar» pravnik» ki posna spise in jo v dole vpeljan.
Ircdlog tov.tajnika se vzame na znanje.
Tov.tajnik poroča» da se pri njem kot pri tov.prodoedniku
oglašajo zastopniki farnih cerkva iz Ljubljane o profinjo sa prispevek
sa vsdraovanje oork vnika in organlsta. i»a vproaajojo a H obstoja kaka
obveznost h plačilom mezd cerkovnikom ln orgonlstom smo prejoli odgovor»
da no obstoja nlkaka obveznost ter je prejšnja mestna uprava prostovoljno nakazovala mesečne prispevke ljubljanskim faranu Je bila torej to
samo podpora» m pa dolžnost oziroma obvosnost. Tov.Tuma pojasni» da v
Flnenfinom oddelku v proračunu ta izdatek ni prodvidon . Občina jo torej
dajala a no prispevek k plači, ki jih oorkovniki in organistl dobivajo
od eerkve.
Tov.predsednik poroča» da je ministrstvo sa lokalni promet
zaprosilo USOO za brezplačen odstop Zupančičeve jame» ki 00 nahaja sa
kolodvorom, kjer bi ministrstvo zgradilo ovoje garale.
¡Haliti je nato, da 00 bo kolodvor čez lota razširil in
povečal. Trenutno no razširitev ni misliti in računati, kor ni kreditov
ter zaenkrat ue ustreza svojemu namenu. Ha vsak način pa bo treba povečati tovorni kolodvor» ki 00 bo razširjal bas proti Zupančičevi jami.
10 je mnonja» da je avtopodjotjo pridobitno podjetje ter Jo pokienitev
Zupančičeve jame kot navaja ministrstvo neumestna, i roiinja ae odstopa
Oddelku sa gradnjo in obnove» da reši s gradbenim ministrstvom sadove
ln sporoči lnlotrotvu sa lokalni promot» da MflOG zorniji35a no more
odstopiti brozplačno.
Generalne voruštvo Druatva za otroSko varstvo in mladinsko akrb v sodnem okraju jubljona Jo izročilo vse tekoče varstveno
spise, ves arhiv» blagajniško knjigo ln gotovino Oddelku za sooialno
skrbstvo, IdL je prevzelo posle genoralnega varuatva.
Gornje poročilo so vsnme na znanje.

'Tov*predsednik poroča* da so ce zglasill pri njem zaat
ki gledališč, ki proaijo za odbritev kreditea za popravilo stopnišče
dostopa v dramsko gledališče«proračun znese Din 150*000«- V debati &
ugotovi» da upravljanje drame In opore spada k l®00« Z oziram dma&tM
rešitev drugih življensko bolj važnih problemov je storjen soglasen
sklep» da se popravilo dostopa k dramskemu gledališču odloči na princ
nejši poznejši čas*
ZO odobri soglasno sklep» da se Izplača dramskemu gleda*
lišču Din 20*000*- do 25*000*- za nabavo nove preproge-tekača*
K besedi preide tov«Rraigher, ki poda» da je sklicati
zbor volivcev* Okrožna skupščina zaseda trikrat letno« iredvideno je
zasedanje skupščino za drugi mesec kar je važno glede odposlancev« Zat
je nujno» da se v najkrajšem času okličejo zbori volivcev vseh mestnih
četrti» kjer naj podajo poročilo o svojem delu in nakažejo problem» in
uspehe» ki 30 se pokazali v sodelovanju z ljudskimi množicami. Sestav*Ijena pismena poročila naj pošljejo četrtni odbori najprej Bsstnenu odbi
ru v pregled» da sestavi skupno poročilo za vse m o t n a četrti ter bo
isto predloženo na vpogled volivcem še pred sklicanjem zbora volivcev ns
diskusijo« Zborovanja naj vodi predsednik 1500» poročilo naj poda tajnik
sa vse sektorje dela* V diskusiji naj posamezni poročevalci dajejo pojasnila na stavljena vprašanja* Zbor volivcev bi se moral načeloma vrčiti
za vsako cestno četrt naenkrat* Ker pa Štejejo mestne četrti preveč vo»
livoov» naj bi se ti zbori porazdelili na terene» tako da bi večje četrti opravile zbor volivcev v dveh ali treh sklicanjih« Na vseh teh delnih zborovanjih pa mora biti podano popolno poročilo in se ga morajo
udeležiti val izvoljeni oabornikl« obvestiti je poslance za mestno nar«
skupščino* da se obvežejo še tesneje sodelovati na zborih volivcev» da
bodo lažje prednašali težnje ljudskih množic na prihodnji seji ; eatne
narodne skupščine«
Sprejet je predlog tov«Kralghorja» da se posamezni oddelki
pozovejo» da predloge tajništvu poročilo o svojem dosedanjem delu do
prihodnje seje« iravtako predlaga tov«Kraigher» da da tajnik ta poročila
5« pred eejo na vpogled 10» ki poročila pregleda ter se pripravijo even«
odgovori oz«rešitve, ki predpostavljajo težave»
Odobren je predlog sindikalno organizacije» da se uslužbencem z najnižjo akontacijo po 1*800«- Din zviša na Din 2000«- oslr«2.200
če imajo družino in Sive v težjih socialnih razmerah« Finančni oddelek
sporazumno s sindikalno organizacijo in personalnim referentom določi
individualno tako povišanje akontacije«
3«) Finančno poročilo
poda tov.Tuma Branlmlr» ki poroča, da so tro&arincera izplačani prejemki v znesku Din 1*800*- ter stavlja predlog, do se jim
z ozirom na njih strokovno usposobljenost ter na poročene odobri povlšok
od 1*8000- na Din 2*200*- Je to lo začasna akontacija na plačo, prevedba
a« pa izvrši po socialnih vidikih v sporazumu s sindikati*
Predlog jo soglasno sprejet*
Nadalje poroča T9v*2uma, da jo proračun sestavljen ln na
vpogled v Finančnem oddelku«
V pogledu flnansiranje Narodne milice pod tov«Turna sklep
Ministrstva za finance z dne 21«8«45» da je flnansiranje Narodne milice
rešeno« To flnansiranje prevzame Ministrstvo za notranje zadeve» ki finanslra celotno upravo te olužbe. Za čas dokler se stvar drugače ne uredi
bodo ti izdatki kriti iz posojila» dovoljenega ministrstvu za notranje
zadeve» kasneje pa se bo vse krilo iz proračuna«
Nadalje poroča tov.Tuma, da prihajajo iz mestnih četrtiih
odborov pritožbe radi prenizko odmerjenih prejemkov administratorjem.
Tov «Kraigher stavlja predlog» da se administratorjem» ki so res vsestransko sposobni tako v administraciji kot v občevanju s strankami z dajanjem
pojasnil in ree dobri strojepisci odobri povišek v prejemkih« i rodlog
tov.Kraigherja je soglasno sprejet«Nastavljati, preceščati ali odpuščati

peroonol na ČIIOO Je samo a pristankom preaonalaoga referata 1SK00*
Tov.Turna poda poročilo finančnega oddelka» primanjkljaj
za dobo od Julija do dooonbra 1945 Je Din 15 miljonov«
Izdatki od 1*7 «do 17*9« • kjor oo vračunani Izdatki tudi za Karo dno
milico oo proračuaani na Din 30,800*000.-, izplačano jo bilo dejansko
do donos U»500*000*-» obvezo prodvidova Finančni oddelek na še nojma
10 miljonov Din, predvideni dohodki od 1*7» do 17*9* bi morali znašati
Din 25 mil Jonov» dejansko jo imel Finančni oddelek do danes 6,674«000*
dohodkov in dotacijo» ki Jo jo prejel od rlnlstrstva 12,500*000«- Din*
Do 15«oktobra jo izdelati proračun za leto 1946«
Tov »Turna poda seznam predmetov podvrženih plačevanju cestne
trošarino« Tov«KraigbQr ot- vi j a predlog» da jo trošarino ikiniti na vse
živijonsko nujno potrebščino« ±ribiti jo višjo trošarino na vso luksuzno predmeta kot so kosmetičnl in lepotilni predmeti» dalje na vino» žganje, likerje itd« Tov«vrtaoveo predlaga» da se razmnoži seznam prodmatov
podvrženih trošarini ter so Istega vpošljo na v. ogled vsem članom 10» ds
ga pregledajo in otavijo svoje predloge«
Finančni oddelek ima dva odsekat
J U ) Odsek »a računovodstvo in proračun
2«) Odsek sa acvtoe«
Vso poslovanje pri finančnem oddelku oo vrši pod nadzorstvom in vodstven
poverjenika za finanoe* strokovne uslužbence pri fln*odd*pootavlja in
razporeja minister za finance v o p o r s o m a IU0. Predlaga oo za načelnike
finančnega oddelka tov.CMU ER. IČ STAI1E, za šefla v odseku za računovodstvo in proračun tov«št&TAB LOVBO» za jofa v odseku za davke tov «dr«
iloCJIii EMEST* V odsek sa davke se pridole iz vsot mestnega uredništva
tovariši s dr «Grošelj Leopold» /jrtooievrieoc lian.
S postavitvijo zgoraj imenovanih tovarišev jo MIO sx orazuuen
razon za tov*Antooiowiecza» o katerem se poiščejo podrobnejši podatki*
V zvozi pomanjkanja prireditvernih dvoran predlaga tov»luna,
da bi i300 vodil v lastni režiji kino v palači "Bata", i roračun je izdelan v višini 2»50Q«000*- Din« Dvorana bi tudi sicer prišla v poštev za
prireditve« kalkulacija temelji na predpostavki predvajanja prvovrstnih
filmov« Amortizacija kompletnih Investicij, aparaturo in opremo bi bila
izvršena v cca«4 - 5 letih« Izhodišče kalkulacije so normalno živi jonske
prilike ln gospodarsko«
MIO ima pomisleke glede kina «'Bata"« Državno filmsko podjetje
ima v rokah zakup vseh filmov ter nastane tu vprašanje glede prlbav najboljših filmov« Vprašanje ostane odprto» uokler se ne dobi natančnjojšlh
pojasnil pri Drž «filmskem podjetju«
predlog se vzame na znanje«
nameščenci» ki prihajajo is internacije prosijo so izplačilo
plač za nazaj« Ugotovljeno Je» do kredita ni razpolago« 10 predlaga»
se stavi vladi predlog za odobritev kredita» iz kateroga bi oo črpala
posojila našla interniranim nameščencem» ki bi v mesečnih obrokih vračali gotovo zneske«
4«) Slučajnosti«
Tov.iuc Danilo poroča» da so oo pri njem zglasili mesarji ln
zaprosili za prosto prodajo masti*
Pregledati in ugotoviti je na kaki podlagi so postavljeno raeo aroko obrti in Se politično odgovarjajo« ¿Tssarjom» ki oo se raed vojno
pečali o črno borzo Je odvzeti obrt in Jih izročiti Komisiji za ugotovitev vojnoga dobička« Vse delo se Je vršilo v ¿testni liavnici» izdelava mesarskih izdelkov pa se je vršila doma« Tov«luo otavlja predlog, ca
so naj vrši vse delo v klavnici tudi izdelava mesarskih Izdelkov» ker se
s tem vključijo v delo vsi ln imamo obenem nad delom samim not mu" no kontrolo* Bolim mesarjem se omogoči nakup moaa in masti po maksimalni ceni
pravtako izdelavo mosarMfcih Izdelkov«
Nadalje poroča tov.iuc, da bodo pekarne pritegnjene v sklop

nabavljaln1h zadrug, kar Solijo zlasti manjši pekovski obrtniki«
Tov•prodsodnU ugotavlja* da jo gradnjo stanovanjsko kolonijo
silno draga - eno stanovanje stane ooa« 100.000 Din. ivtavlja oe predlog, da oo razpiše natečaj privatnim gradbenim podjetjem, mod katorimi
imara> zlasti mlajše gradbenike kot Brooelj rl«, Gabri jelclld,Slokan i*d«
oe prevzamejo delo gradnje* naj izstavijo ponudbe zn stanovanjske hišic
Zadevo se poveri tov.Trtniku.
Ha vsak no'in se nora rešiti stanovanjsko vprašanje tako s političnega kot moralnega vidika v Gramozni j orni. stranke iz Gramozne j nas
je presoliti na Grad ter jim preskrbeti vsaj za silo pohištvo«
Ugotovljeno jo tudi» da oe ;rnogo terenskih pisarn nahaja v stanovanjih. Sekaj trgovskih lokalov je praznih, ki bi so dali preurediti
z malimi stroški za morebitne pisarno«
Opazilo oo je, da se v Ljubljani zopot pojavlja krošnjarjenje.
Tov«Kresetu se naroča, da izdela predlog o prepovedi krošnjarjenja«
liaroča so, da izdela tov.inž.Kobo Boris grb za i m O ovontuelno
tudi z zmajem ter so istega predloži ministrstvu v pregled.
Seja se ob 13«uri zaključi«
Tajnika
(dr.Ltodio aeli)

Predsedniki
(Albreht i"ran)
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