Mestni izvršni odbor
Glavnega mesta Ljubljano

VIII. redne seje Mestnega izvršnega odbora, ki se je
vršila dne 11.oktobra 194-5 ob B-uri zjutraj.

Navzoči:

*

predsednik: tov.Albreht Fran
podpredsedniki: tov.Kraigher Sergij
tov.Vrhoveo Alojzij
tov.tajnik dr.Modic Heli
odborniki: tov.dr «.Pretnar Jože
tov.Turna Branimir
tov.Kušlan Marička
tov^Stopar Viktor
tov.Krese Leopold
tov.Tomo Fran
tov.Modio-Dekleva Marica
tov.Trtnik Alojzij
odsotni; tcv-dr.Stanovnik Ivan, tov.SkočillČ Joža in
tov.Jusar Tilka
A

Tov.predsednik otvori ob C.uri VIII»redno sejo, ugotovi sklepčnost ter predlaga sledeči dhevni rod:
1.) Čitanje zapisnika
2.) Poročilo tajnika
3 «j. Turna: poročilo o I.soji Upravnega odbora Mestne hranilnice
4 »T Slučajnosti
Po prečitanju Zapisnika
poroča tovcTrtnik, da je Zupančičeva
jama dana v najem. Avtopodjetje pri ministrstvu pa bo gradil«, verjetno
spomladi na tem prostoru svoje garaže ter bouo primorani odstopiti svet
v najem ali ga prodati. Tov.Vrhove je mnenja, da je svet zamenjati,' nikakor ga pa prodajati. Administratorja četrti Center - Fortiča je odpustiti ter odpust utemeljiti radi nepravilnega odnosa do strank. Gradbeni
oddelek je s posebno vlogo zaprosil za 200 vojnih ujetnikov, nakar poroča
tov.Vrhovc, da bodo ujetniki dodeljeni za delo. Vloga bo v kratkem rešena,
Ifakar je zapisnik zadnje seje sprejet.
2, ) poročilo tajnika;
o Bolniško podporni zadrugi pri MLTO, o kateri navaja, da je
to prostovoljna zadruga. Zadruga nima deficita ter bi jo federalni zavod
sprejel. Prispevki, ki jih je traba dajati pa so znatno večji. So pa koristi, ki jih sprejemajS zavarovanci tudi večje» Bolniška podporna zadruga naj vrši svoje delo do izida zakona o socialnem zavarovanju javnih uslužbencev. Dalje se odobri in prizna izplačevanje prispevkov M O kot delodajalca tako> da bo plačeval zr. svoje uslužbence, ki so upravičenci te
zadruge od 1.julija t.l. dalje vse prispev?:e v dinarski valuti ter v
istih zneskih, kakor jih je doslej plačevala Mestna občina v Lirah. Glede
prodaje masti po mesarjih je izdelan predlog za ministrstvo* predlog je
bil izdelan po predhodnem posvetovanju z Združenjem mesarjev, Oddelka za
preskrbo in tajništvom MEJO ter ga je poslati ministrstvu, da vidimo prvi
uspeh našega poizkusa. Kip Tiiieta Moča Mati z detetom je namenjen v daril<

Sovjetski mladini ter je ooenjen na Din 10.000**- Tov.predsednik 3tavlja
predlog, da se je držati naSeno stališča, da je umetnine kupovati direktno od umetnika samega ali preko Društva upodabljajočih umetnikov, nikakor pa ne preko posrednika* Zadevo uredi tov.predsednik. Č170 imajo izposojene pisalne stroje, katere ualitevajo lastniki nazaj. Četrt Center prosi za kredit Din 33*500.- za nakup starih strojev. Ugotovi se, da v proračunu ni kreditov za pisalne stroje, vsekakor pa je to postavko vnesti
v proračun za prihodnje leto. Za nakup pisalnih strojev za četrt Center
je vprašati pti tvrdki Baraga in "Torpedo" ter se nabavi nove pisalne
stroje. Na prošnjo gasilcev v pogledu priznanja dnevnic je MIO osvojil
oklep, da se dnevnice izplačujejo, če se delo vrši preko rednega delovnega časa in po Zvezni uredbi, Dnevnice in nagrade 3e izplačujejo le za
marljivo, vestno in prekourno delo. Treba pa je voditi kontrolo nad resnično izvršenim delom potrjenim preko načelnika. Društvo likovnih umetnikov naproša MNO, da mu izroči v la3t Jakopičev paviljcn, doslej je uprav
ljala Jakopičev paviljon Narodna galerija. Za Društvo likovnih umetnikov
obstoja pri MNO tudi fond za odkup umetnin. Tov .Vrhove je mnenja? da se
v proračunu ne predvideva te postavke, ker se s tem forsira nekatere umetnike. Gledati je 3tvar načelno. Zadeva se prepušča tov.predsedniku v ureditev. Za upravno-politični tečaj so prostori za pouk na Magistratu,
inštruktorja je preskrbeti s hrano stanovanjem, pravtako mu pripada plača
v službi iz katere izstopi za čas poučevanja v upravno-političnem tečaju.
Radi prošnje Uprave kliničnih bolnic glede oprostitve poštninskih taks na
pisma se Upravo napoti direktno na Ministrstvo za narodno zdravje v zw.zl
gornje ureditve* Vlada je v pogajanjih z Ministrstvom Narodne obrambe v
Beogradu glede povrnitve škode prizadetim ob priliki eksplozije. Nadalje
poroča tov.tajnik, da sta se osnovali pri Predsedstvu vlade dve komisiji
in sicer Komisija za določitev konpeteno in Komisija za določitev plač.
Oddelki notranje in finančne uprave vrše delo kot pomožni organ ministrstva. Komisija za določitev plač bo izdelala navodilo za izplačevanje
službenih prejemkov in se opira na osnutek uradniškega zakona« Nameščenstvo bo razdeljeno na Štiri skupine in sicer: na vodeče, strokovne, administrativne in pomožne kadre kandr spadajo strojepiske, služitelji in
snažilke. Začasni prejemki so
za vodeče kadre
........ od 4.000»- - 6.000.- Din
za strokovne kadre
od 3.500.- - 5.500»- *
za administrativne kadre ... od 2*500.
4.500.- *
za pomožne kadre
..........od 1.000.- - 5.500.- *
Socialno zavarovanje je predvideno za vse, ki delajo enako, ne glede nato
ali je delo privatna ali je javna služba* Štejejo se leta vršena v prlv.
službi, ne pozna pa stalnosti v starem srislu. pravtako osnutek uradniškega zakdna predvideva sistem nagrad. Tlača je kot osnova za redno vršenje
službe* požrtvovalnost in marljivost pa se od časa do časa posebno nagradi
V bodočem preračunu je vnesti take izredne izdatke. Glede pokojnin je določeno, da so Izplačujejo v višini od 2.000.- do 6„000»- Din. poročilo se
vzame na znanje* Z ozirom na gornje poročilo predlaga tov.Kraigher, da je
po ČNO preiskati marljive in požrtvovalne administrator je, ki so v preteklih mesecih storlU ogromno dele, predlagati jih za nagrade»

3.) Poročilo» ki /ra ? o da tov »Turna Branimlr je, da se je vršila
I.seja 8*okt.1945» za njo pa seja Izvršnega odbora Mestne hranilnice.
Člani izvršnega odbora so s predsednik tcv»dr»Stanovnlk Ivan? podpredsednic
tov. dr «Pretnar Jože, Člana tov <>5eh Anica in tov*Tuma Braninir, kot namestnika pa tov.Šlvie Silvo in tov.rou Iv»a* Izvršni odbor Mestno hranilnice
je pooblastil predsedstvo, da v sporazumu z ravnateljstvom Mestne hranilniee odobrava kredite do 5.000»- Din» Posojila so vezana na odobritev resornega in finančnega ministrstva. liectni hranilnici je po gradbenem rini«
nistrstvu poverjena razdelitev posojila cd 20 in 40 niljonov Din za obnovo. Mestna hranilnica za ta por:o-tla ne janči. Razen teh transakcij je

Mestni hranilnici kot rogulativni hranilnici po Denarnem zavodu Slovenije
poverjena razdelitev kredita 30 miljonov Din, katerega prejme po
in
odda po obrestni meri 5$ ostalim regulativnim hranilnicam slovenskih mest«
Za to posojilo jamčijo razen prejemnikov, to je regulativne hranilnice
tudi Krajevni NO* Ta denar je namenjen obnovi, plasigajo ga pa regulativne hranilnice poedinih mest. Vršilec dolžnosti ravnatelja tov.dr»Zupan
poroča, da uživa Mestna hranilnica veliko zaupanje vlagateljev in navaja
v dokaz, da znašajo nove vlogo preko 1,900*000.- Din. Sklene 3e podati
odgovarjajočo Izjavo v dnevne časopise* Gozdovi na Kočevskem, last Mestne
hranilnico so po gozdarskem ri.ii^trstvu stavljeni pod sekvester, vendar
je vložen protest, ki bo verjetno uspe£en. Po 16.letih je to prvi Upravni odbor, ki je postavljen pravilno.
Na prošnjo Arhidijakonata v pogledu priznanja pogrebne štolhine
se sklene, da kdor želi cerkveni pogreb, naj plača tozadevne stroške.
Delo v Mestni elektrarni in vo.lovodu v Kločah se vrši v treh
tumuslh. Tako izvršene nadure so se doslej izplačevale s 50$ poviškom.
MIO sklene, da je nastaviti nove močj če iste ni negeče dobiti ostane izplačilo nadur po starem.
>
Mestna elektrarna je oddajala vsa leta mostnin uradom in ustanov;
vam električno energijo za razsvetljavo kot za pogon brezplačno. Na to
vprašanje odgovarja MIO, da ostane oddaja električne energije še v naprej
brezplačna.
•
Na predlog Narodne milice radi prestavitve tramvajsko postaje
pred Robbovim spomenikom se sklene, da postaja ostane« S prodorom na Karlovški cesti bo promet razbremenjen.
*
Trošarinol delajo preko ur (12 ur dnovno) ter prosijo ali za
nastavitev novih moči, ali da se jim Izplačujejo nadure* Glede na značaj
službo se ne upošteva vloga ter ostanejo Isti brez nadurnega plačila vse
dotlej, ko so bo anaČaj trošarino preusmeril. Proti ukinitvi trošarine in
uvosnino je vložena pritožba»
c *
•
Radi prigovora potrošnikov plina zaradi smrdijivosti istega,
se naroča plinarni, da objavi članek 3 potrebnimi pojasnili»
Mestna plinarna stavlja predlog za Izplačilo bilančnih nagrad
ualufibenoom. Tov »Vrhove o pojasnjuje, da bilančne nagrade ustvarjajo nezadovoljstvo med uredništvom tor jo princi? bilančnih nagrad ukiniti, ker ni
T interesu dviga dola» Ob zaključku knjig je nagraditi ljudi, ki so res
vsstno in požrtvovalno vršili dolo.
Saroova prosi za odpis ali odplačilo so Din 3.000»- v Mestni
zastavljalnici in odpis ali odplačilo tckovine. Oboje se odkloni«
Vdova tov»Tavaos Balko naj proko četrti vlo"i profinjq za
podporo, in se Ji odobri v višini pokojnine» ..
Tov.Trtnik poroča» da je Geodetsko podjetje za iznero
gozdnatih in hribovitih predelov vršilo svoje delo pred časom v Stopanji
vasi, ni pa bilo te delo dovršeno vsled vojnih ras mer ter sedaj naknadno
prosi za izplačilo Din 6.500*- za kritje izdatkov» Ugotovi in sklene se,
da jo bilo to dele opravijeno in nodovršeno še pod okupatorjevo oblastjo,
zato se naknadnega plačila ne odobrava, ker jo bil proračun Že itak prekoračen.
Tov.Vrhovo javlja, da so prejeli po vojaški liniji obvestilo»
da ee obeta ostra in dolga sina, volod cesar že sedaj opozarja na primersavarovanje vodovodnih cevi, da no bo škoda prevelil:a.
*
Tov.Tomc poda kmetijsko poročilo med katorim navaja, da se je
sklenilo na sestanku kmetijskih poročevalcev, da je nujno potrebna uvedba
točne evidenoe goveje živine, pračičov in konj, kar naj bo za območje
Ljubljane obvezno. Pričela.3e je okolja odvisnega poljskega orodja, ki se g;
bo oddalo v one kraje, kjer nimajo rIkakega poljskega orodja» Ugotovila oe

4 o potreba cca. 30 vagonov semenskega krompirja za Ljubljano, ki ga je
izmenjati. 0 oddaji in klanju prašičev je bilo sklenjeno, da se pusti
prašičerejeem po zadostitvi obveze svobodna prodaja v toliko, do se kontrolira, komu je bil prašič oddan radi odvzena riašČohnili kart. Stavljen
je predlog za zakolj enega prašiča za 3 člansko družino.
Poročilo tov.Tomoa se vzaue na znanje.
Sprejet je predlog, da se osnuje Gospodarska upravna koriiai.ija, ki ina nalogo nadzora za ves javni svet vključeno vse gospodarstvo,
da se javna imovina pravilno izkorišča in pravilno razdeli. V to Komisijo
se imenuje: tov.Krese Leopold, Pno Danilo, Trtnik Alojzij, dr.Pretner Jože
inž .Vera Uarentič in inž.Bloudek Stanko•
Na predlog tov.Kraighorja naloži Izvršni odbor načelnikom vseh
oddelkov, da čim preje na. posebnem sestanku določijo smernico za poročila
plenuma Mestne narodne skupščine. Ta poročila naj se predlože Izvršnemu
odboru na prihodnji seji. Poročila za načrtno delo prihodnjih 4 meseoev
4
naj. temeljijo na realni osnovi.
Seja je ob 12.uri zaključena.
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Tajnik:
(dr.Modio Hell)

predsedniki
(Albreht Fran)

