Mestni narodni izvršni odbor
Glavnega mesta Ljubljane

VII. redne seje hotnega izvršnega odbora, ki se je
vršila dne 29»septembra 1945 ob
uri popoldne*
Navzoči;

predsedniki tov.Albreht Fran
podpredsedniki stov.Kraigher Sergij
tov.polkovnik Vrhovec Alojzij
tov.tajnik dr.Kodio Hell
odborniki; tov.Trtnik Alojz
tov.Turna Branimir
tov.Kušlan Marička
tov.dr.Pretnar Jože
tove-Stopar Viktor
tov.Krese Leopold
tov»Tome Fran
tov.Dolenc ITada
odsotni:
tov.droStancvnik Ivan, tov.Puc Danilo, tov.Modic«Dekleva Marica
vabljen:
tov„šivic Silvo, naSc-Oddelka za preskrbo

Tovariš predsednik otvori ob 3»uri VII,redno sojo Izvršnega odbora
in predlaga sledeči dnevni red:
1.) čitanje zapisnika
2.) Poročilo tajnika
5.1 Finančno poročilo
4»T Poročilo načelnika Oddelka za notranjo upravo
5.) Poročilo načelnika Oddelka za preskrbo
6.) Porsčilo Oddelka za soc*skrbstvo
7.) Slučajnosti
Po prečitanju zapisnika zadnje seje poroča tov,Trtnik, da se
Zupančičevo jamo odstopili v najem Ministrstvu za lokalni promet. Glede
finansiranja Narodne milice pojasni tov.Tuma, da je prevzelo Ministrstvo
za notranje zadeve na svoje breme samo izplačilo plač Narodni milici.
Glede mesarjev je soglasno odobren sklep, da izdela tajništvo skupno z
načelnikom Oddelka za trgovino in preskrbo predlog, ki ga je staviti
ministrstvu, poštenim, malim mesarskim obrtnikom, ki so v času okupacije
podpirali narodno-osvobodilno berbo in jim je danes obstoj otežkočen je
treba pomagati.
PO gornjih pojasnilih je zapisnik zadnje seje sprejet.
2.) Poročilo tajnika t
tov.tajnik poroča, da so jo v presonalni komisiji določilo poimensko, koga se odpusti ali upokoji Odpustitvenl dekreti so gotovi, vendar
se ne bo odpustilo vseh naenkrat temveč postopoma. Z odpustitvenimi dekreti se je odpustilo do danes 66 oseb, gotovih pa je še 55 dekretov, ki pa
se izročijo naslovnikcm najprej s pozivom na manuelno delo in če to odklonijo se jim izroči dekret o odpustu* Disciplinska komisija, ki bo reševala disciplinske zadeve osobja pri ISTO, posluje pri Ministrstvu. Tov.
predsednik pripomni, da je treba vsem odpuščenim do dneva odpusta plačati
zaostale prejemke, nakar mu odgovori tov»Tuma, da bodo ti prejemki Izplača
ni tekom meseca oktobra. Tov.tajnik p^rc.a, da se bodo posamezna poročila
o dosedanjem delu Oddelkov pri LuiO iazmnožila in odposlala vsem Četrtnim
odborom še pred zborom volivcev. TovtKraigher opozarja, da je treba poročila lzpopo3.niti ter polaga pažnjo predvsem na poročilo o reševanju stfcan~~

vanjskega vprašanja, Oddelka za preskrbo» Finančno poročilo mora biti
izdelano z obrazložitvijo, prav tako je izdelati izčrpno poročilo obrtnoindustrijokega oddelka. Pri MNO obstoja Strokovna Lnjižnica, ki nabavlja
za vse oddelke strokovne knjige in časopise. Vsak oddelek pa ima svojo
ročno knjižnico« Odobren je predlog, da ostane knjižnica centralizirana,
ki naj vodi evidenco nad naročili posameznik knjig in časopisov po oddelkih. V reden .proračun so nekateri oddelki vnesli osobje, ki je zaposleno
pri raznih komisijah, in popisih ter se to osobje premešča po potrebi iz
oddelka ha oddelek. Naroča se, da vodi evidenco o teh ljudeh tajništvo,ki
naj ima pregled nad njimi, sa proračun pa se jih vodi posebej. Poštna hranilnica, ki je ob prihodu naše vojske posodila 3 pisalne stroje MOOF-u zahteva iste nazaj ali, da se ji nabavi nove. MIO naroča, da je stroje na
vsak način najti. Bolniška podporna zadruga prosi, da se ji dovoli, da se
prispevki bolniškega zavarovanja zaračunavajo v dinarjih v isti višini kot
preje v lirah. Zadeva se odstopa pravnemu referatu v rešitev, Pravila Bolniške podp.zadruge pa se dado v pregled tov.predsedniku. Četrt Center in
Tabor, ki štejeta najvišje število prebivalcev, sta radi preobremenjenosti i
zaprosila še sa dodelitev pisarniškega personala. Dodeli se jim pomoč iz
Oddelka za preskrbo, notranje uprave in soo.skrbstva, če obstoji nujnost
te pomoči. Administratorja četrti Center Fortič-a je odpustiti, ker se je
izkazal za nemogočega.
Tov.Kraigher poroča, da se bodo vršili tekom prihodnjega tedna zbori
voliloev, Čez 14 dni po končanih zborih voliloev se skliče Mestna narodna
skupščina. Naroča se, da tov.tajniku mestne četrti javijo, kadj se bodo
zbori volilcev vršili po četrteh. poročila Oddelkov pri MNO pa je razmnožiti in odposlati četrtim.

3.) Poročilo načelnika Oddelka za notranjo upravo:
Tov.Krese poroča, da se na"seji Oddelka za izgradnjo narodno oblasti sprejel sklep, da se organizirajo upravno-politlčni tečaji, pri nas iz
osobja MNO, ČNO in terenskih odborov. Do 8.okt. je dobiti za to primerne
prostore in sioer za eoa.30-40 ljudi, pravtako za prehrano istih, fečaj
je predviden za 2 do 3 tedne. Organizacijo prehrane se poveri tov.Siviou,
nalogo preskrbe prostorov prevzame tov.Trtnlk. Na vprašanje, ali ljudem,
ki obiskujejo upravno-politični tečaj teče plača, odobri IHO sklep, da jim
plača pripada.
Nadalje poroča tov.Krese» da je stanovanjsko vprašanje še vedno
najbolj pereče. Nekaj luksuznih stanovanj je s eoa.7 ali 8 sobami ter stavlja predlog, da bi iste preuredili v družinska stanovanja. S postavitvijo
štedilnikov bi so takšna stanovanja razdelila na več družin in bi so tako
uporabila za družinska stanovanja. Zgradbe, ki so malo poškodovane, bi z
malimi stroški preuredili v družinska stanovanja. Oddelku za gradnjo in
obnovo se poverja zadeva za preureditev stanovanj. Nadalje poroča tov.Krese, da otežkočajo rešitev stanovanjskega vprašanja ljudje, ki so iz » s n i h
krajev pribežali v Ljubljano. Vfcrav radi stanovanjske krize stavlja tov.
Krese predlog, da jo izseliti odnosno napotiti ljudi, nimajo stalne zaposlitve in v Ljubljani niso neobhodno potrebni v njihove demače okraje. Pravtako je stopiti v stik z vojaškim stanovanjskim uradom, da se stanovanja pregledajo in ugotovo, katera so na razpolago. Nekateri voj.funkcionarji imajo stanovanja, ki pa jih ne plačujejo ter se s tem vzbuja nezadovoljstvo.
Predpogoj je ta, da se stanovanja redno plačujejo. Tov.Krese predlaga, da
bi BO imenovalo komisijo, ki bi napravila res točen pregled stanovanj.
Poročilo o stanovanjskem vprašanju se vzame na znanje» Izvršni odbor nrtftmm
odobri odredbo Oddelka za notranjo upravo, ki navaja, da se mora vsak inozemeo in vsak državljan druge federalne edinioe tekom 24 ur prijaviti odnosno odjaviti na gostinskih obratavalnicah s prenočišči, v drugih prenočiščih
in pri zasebnikih na posebnih obrazoih za prijavo in odjavo, ki jih izdaja
Odsek za evidenco prebivalstva. Namen je, da se v najkrajšem Času ugotovi
kdo prihaja in kdo odhaja iz Ljubljane. Nadalje poroča tov.Krese, da je
pregledal uprave pokopališč ter ugotovil, do so stroški za pogrebe visoki,
od najvišjih 7000.- Din do najnižjih 120.- Din za ubožni pogreb. Mostni pogrebni zavod je pridobitno podjetje. Razen tega zavoda obstoja še privatno
pogrebno podjetje Gajšek, ki oskrbuje prevoz mrličev izven Ljubijane.Ker
o Gajšku ni najboljših informacij, se stavlja predlog, da je na Obrtnem odseku preiskati na kaki podlagi je bil izdan obrtni list, ugotoviti politič-

no pripadnost v času okupacije ter se tako na formalni -način osporl
obrtni list, podjetje naj pa preide v kompetenoo Mestnega pogrebnega
zavoda» Na vprašanje tov.Vrkovca za prekop in prevoz svojcev, ki nimajo
sredstev, pojasni tov.Krese, da obstoja pri Notranjem ministrstvu poseben
referat, ki sprejema prijave preko notranje uprave pri MNO in oskrbuje
na državne stroške, prekop in prevoz pokojnik.

4o) Finančno poročilo
poda"tov.tuma Braramir. Zvezno ministrstvo za finance je v Služb,
listu Dyj z dne 4.9.1945 objavilo "Havodilo in uvajanje, odmerjanje in plačevanje davščin narodnih odborov* št.8130 z dne 29.8«1945. Citirano navodilo določa, da smejo narodni odbori pobirati v svojo korist trošarino na alkoholne pijače v v&šini' 50$ državne trošarine, na ostale predmete, na katere se pobira državna trošarina, pa se trošarine ne smejo uvajati. Dovoljuje
pa se pobiranje trošarine na ostale trošarinske predmete, na katere se ne
pobira državna trošarina, a se nanje trošarina že pobirala pred 6.aprilom
1941 z odobritvijo pristojnih oblastev. Zvezno finančno ministrstvo določa,
da MNO ne more pobirati nikakih trošarin na one trošarinske predmete izvzemrši alkoholnih pijač, na katere država pobira svojo državno trošarino. Tov«,
Turna poroča v tej Z^eZi, da bo po novi odredbi Zveznega finančnega minigitevstva predvideni dohodek trošarine na vino za leto 1946 za 12 miljonov manj"
ši, ker je predvidena mestna trošarina Din 4.- medtem, ko Zvezna odredba
določa samo 1.- Din na liter. Dohodki mestne trošarine za meseo september
znašajo 2,300.000»- Din. Odprava mestne uvoznine bi imela za smaite^aSmna
mestne finance, ako primerjamo dohodke na uvozninI zadnjih let za oca.
10 miljonov Din primanjkljaja. Revidirajo se zakupnine in priznavalnine, ki
so bile doslej predpisane neenotno, deloma pa tudi tako nizko. Zakupnine
naj bi so predpisale;
I«/ Za vsak javni svet, ki ga imajo v najemu privatniki za obdelovanje ali
na katerem stoji zasilna stanovanjska zgradba do 5S0 m2 po Din 10.-,
od vsakih nadaljnih 100 m2 preko 500 m2 sveta za obdelavo se zaračuna
Din 20*-, ker je obdelovanje sveta proko te ploščine že pridobitno
delo.
2,/ Za svetlobne jaške Din 10.-, kjer pa gre za stanovanjske prostore Din
100 o3o/ Za benzinske črpalke ne glede na to ali so stabilne ali polstabilne
po Din 1,200.4o/ Za stojala za kolesa po Din 100.5o/ Za vsak prostor za snaženje čevljev po Din 200.Vsi zneski so mišljeni za. V3e leto, plačati pa jih je najkasneje
do l.il.
Gornje poročilo se vzame na znanje.
Ministrstvo za finance je odobrilo kredit 1 miljona Din kot posojilo
2a internirance in to za vsa okrožja. Koliko odpade na 13CT0 še ni ugotovljeno, računa se na oca.150.000.- Din.
5.) Poročilo o tujsko-prometni anktei
poda tov.Sivio Silvo, ki poroča, da je bil pri Oddelku za preskrbo
ustanovljen Tujsko-prometni referat» Sklicana je bila anketa, na kateri so
bili podani 3 referati in sicer o glsvnih tujsko-prometnih zadevah, o pogojih, zgodovini in perspektivah turizma in pa o organizaciji tujsko-promethe službe v upravnem smislu. Tu gre za sledeče: eni zastopajo stališče, da
se obdrži tujsko-prometna zveza v starem obsegu, drugi, predvsem zastopniki
oblastev ter posamezna društva smatrajo, da jo tujsko-prometna zveza nepotrebna, temvač, da naj se ustanovijo pri vseh okrožjih tujsko-prometni
referenti, katerim naj bodo dodeljeni tujsko-prometni sveti, šestoječi se
iz predstavnikov vsoh večjih turističnih in večjih društev. Ni pa še odločeno s katera struja bo zmagala» Anketa je služila za informacijo današnjega stanja in pogleda v bodočnost. Na anketi je bil stavljen tudi^ predlog
za gradnjo velike zborovalne dvorane za coa.15.000 do 20.000 ljudi. Množične prireditve so znak našega časa in zmage ljudstva. Treba jih je v vsakem
oziru. omogočiti. Anketa je temeljni kamen za bodoči tujski promet. V bližnji bodočnosti se bo sklicala prihodnja ankfcta, kjer bodo stavljeni že,
konkretni predlogi. Na anketi sc je kritizdral postopek na kolodvoru ob
pregledovanju potnikov po miličnikih, in pa radi pregleda trošarine. HIO
naroča, da se način pregleda miličnikov uredi s tov.Kreseto,.

Poročilo tov.Šiviea se vzame na znanje.
6. ) ¡Poročilo oddelka za soacialno skrbstvo
poda tovTiJacla Dolenčeva. PoroSiTo se"nanaša na akcijo za pomoč
otrokom ter navaja* da je celotna akcija dala preko 1 miljona Din. V akcijo so bile pritegnjene vse množične organizacije, od katerih je pokazala
največji uspeh AFŽ. Rezultat celotne akcije pokazal, da bo s stalnimi
prispevko, z rejo ter s sposvojitvijo otrok preskrbljenih skupaj 409 otrok, to-je skoro vse kar ima Ljubljana nepreskrbljenih otrok. Pred to ak-"
cijo je bilo v Ljubljani eca.500 nepreskrbljenih otrok.

7.) S&uSaJnoati
Tov.cET»Pretnar prosi z ozirom na delo revizije poslovanja 1 računskega strokovnjaka ter mu nato tov.Turna objasni, da skliče Mestna hranilnica revizijsko komisijo, ter bodo določili računskega strokovnjaka, ki bo
dodeljen tov .dr »Pretnarju. Tov.lLušlanova govori o nerazumevanju vojske in
oblasti s strani postopka z vojnimi ujetniki. Tov.Vrhovec daje pojasnilo:
da ima generalštab določeno gotovo število vojnih ujetnikov, ki so razdeljeni za gotova dela na podjetjih. Ujetnike pa dejansko premalo izkoriščamo. Nemški ujetniki so strokovno izvošbani ljudje ter jih je v prvi vrsti
zaposliti po strokah* Tov.Vrhove se bo podrobnejše zanimal o tem in poro-'
čal prihodnjič o tem»
Tov, Tomo poda poročilo Kmetijskega oddelka, kjer navaja, da je kme
tijski oddelek prejel 3 vagone banaške pšenice za seme, ki pa je bila slaba
ker je bila pomešana z zemljo» Da se opomore zelo slabemu stanju živinoreje v našem okrožju se je sklenil nakup plemenskih bikov. Oddelek za Kmetijstvo jo kupil v Prekmur ju 11 plemenskih bikov ter jih je razdelil med kmete po polovični ceni pod pogojem, da jih rede 2 leti za pleme, potom pa
preidejo v kmetovo popolno last» KXC jo na eni prejšnjih soj odobril Kmetii
skemu oddelku kredit za Din 25.000»- za nakup bikov. Nakup plemenskih biko /
v Prekmurju je bil zelo ugoden, zato so naknadno adtaub odobri kredit
še 25*000«- S i n .
Seja je bila ob 7.uri zaključena.
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