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Mestni narodni izvršni odbor
za Okrožno mosto Ljubljana

IX»rodne seje Lest noga izvršnega odbora, ki se je vršila
dno 6.novembra 1945 ob 9-uri dopoldne.
Navzoči:
predsednik: tov.Albreht Fran
podpredsedniki: tov.Kraigher Sergij
tov.dr.Stanovnik Ivan
tov .tajnik dr .Llodic Heli
odborniki: tov.Kodic-fiokleva Marica
tov.Iiušlan Marička
tov.Busar Tilka
tov.Krose Leopold
tov.Trtnil: Alojz
tov.Stopar Viktor
tov.Tome Fran
tov.Puc Danilo
odsotni: tov.dr«Pretnar Jože,tov.Vrhovec Alojz,
tov,Turna Branimir in tov.Skooilič Joža
Tov«predsednik ot ori ob IfA na lO.uro IX.redno sejo ter
predlaga sledeči dnevni red:
čitanjc zapisnika zadnje seje
Poročilo tajnika .
Poročilo podpredsednika tov.dr.Stanovnika
o seji Izvršnega odbora Mestne hranilnice
Kmetijsko poročilo tov.Tomca
Poročilo prosvetnega oddelka
Slučajnosti.
Po prečitanju zapisnika zadnje seje je ugotovljeno, da so bili
vsi administratorji mestnih četrti plačani. Administrator četrti CenterFortiS vrši sodaj posle notranje uprave» odpuščen ni bil iz razloga,ker
je sposoben in že dobro vpeljan v delo na četrti. Za gospodarsko upravno komisijp za pravilno izkoriščanje javne imovine poroča tov.Trtnik',da
so prešlo vso trgovine, kjer so postavljeni delegati h KUNI. Razgovoriti se je a KUNI kaj spada pod kcmpetencc zadružnega sektorja. Postopek
prevzema se ne mero vršiti prej, dokler ni dokončno odločena sodba.
Blago, ki je v trgovinah bo stavljeno v Ljudske magaoine. Zato so določeni prostori tvrdk Urbanca, Mayer, Prelog in Schneider & Verovšek.
Organizator ljudskih magacinov je tajnik iz Beograda, ki bo za to pripravil teren. Osnovanje magacinov ima namen ustaliti in regulirati najnižje cene. Uprava teh trgovin spada pod KUNI, nabava blaga se vrši potom
Oddelka za trgovino in preskrbo. Pravne zadeve pa je urejevati z Javnim
tožilcem.
Na predlog inž.Bloudka, naj bi MNO prevzel Stadion, ker FOS zato
nima potrebnih sredstev, je sklenjeno, naj FOS predloži proračun za vzdrževanje fizkulkutnih dvoran in predloge za pomoč kritja stroškov. FOS-U
pomagamo s tem, da prispevamo gotov delež za vzdrževanje dvoran. OF,NO
pa plačajo stroške za uporabo dvoran (tako za porabo elektrike, za čiščenje), kadar se dado iste na razpolago za množična zborovanja. Z ministf^
stvom za prosveto -je urejeno, da se dado na razpolago za množična zborovanja telovadnice le za kulturno-prosvetne prireditve, nikakor pa za mitinge, Št.Jakobsko gledališče- se namesti v Frančiškanski dvorani. Dvorana v Mestnem domu pa ostane na razpolago MNO~ju za masovna zbarovanja
vseh oddelkov MNO-ja in za Ljudsko univerzo Prosvetnega oddelka. Fizikat
naj odstopi 2 sobi za spalnico gasilcem.

2#) Poročilo tajnika:
Notranja uprava prejema vsa navodila direktno od ministrstva in je že prešla v sestav ministrstva za notranje zadeve samega. Tov.
Krese izpade kot član MIO» ostane pa član MNS. Vsega personala notranje
uprave ne prevzame ministrstvo, zato MIC sklene, da teh moči ne potrebuje
ter naj ministrstvo ta personal zaposli drugje ali ga odpusti. Stare upokojence prevzame v svoj budžet MNO. Stanovanjski odsek spada pod ministrstvo, gasilski referat pa ostane pri MNO.
Oddelek za trgovino in preskrbo predlaga v odobritev
"pravilnik'1 Mestne vrtnarije. "Pravilnik" se odobri s spremembo, da se
Gozdni referat in Mestna vrtnarija izločita iz sestava Oddelka za trgovino in preskrbo in se vključita v Kmetijski oddelek, ki se preimenuje v
•Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo".
Na predlog Odseka za kurivo naj bi se uvedle posebne pristojbine, je MIO mnenja naj se pri socialno važnih nabavah kot je kurivo,
ne obremenjuje potrošnike še s posebnimi pristojbinami. Do končnega sklepa naj se kot doslej pobira pristojbina samo za tiskovine, nakaznice in
uvozna dovoljenja po 1.-, 2.- in 5.- Din.
V smislu predloga finančnega oddelka glede odpisa davščin,
sklene MIO, da se postopa po starih predpisih, ki niso bili razveljavljeni, ne da bi MIO posebej sklepal o posameznih prošnjah.
Nato poda tov.tajnik širše poročilo o reorganizaciji
Finančnega oddelka, ki navaja, da vrši finančno upravno oblast pri okrožnih NO finančni oddelek,- pri okrajnih NO pa finančni odsek. Finančni
oddelek ee deli na : odsek za računovodstvo in na odsek za davke.
Finančni odsek se deli na razdelke: za računovodstvo in proračun, za
davke in kataster. Finančni odsek za vse mestne četrti je torej I.instanca
t.j. odmerno oblastvo I.stopnje za vse federalne in zvezne davščine na
področju mesta Ljubljane. Prizivno oblastvo je finančni oddelek, torej
II.instanca, ki rešuje vse pritožbe proti plačilnim nalogom odn.odmernlm
odlokom finančnega odseka. V pristojnost finančnega oddelka preide sedaj
odmera na dohodnine pravnim osebam na vsem območju mesta Ljubljane, kar
bo vršil odsek za davke. Vse posle, ki jih je preje vršila bivša Finančna
direkcija prevzame sedaj novo organizirani finančni oddelek pri MNO«
III.instanca pa je ministrstvo financ. Finančni oddelek ima svojega poverjenika za finance, to je tov.Turna Branimir.
Celotno poročilo Finančnega oddelka se vzame na znanje.
Na predlog Zdravstvenega oddelka, da bi se dalo zdravniku,
ki vrši nedeljsko dežurno službo na razpolago avtomobil in telefon, sklene MIO, da je dežurno službo opravljati kot na vseh drugih oddelkih. De-,
žurni zdravnik mora biti v uradu, kjer ima na razpolago oboje» Na prošnjo
dr.Prodana, ki vrši svoje delo tudi na protituberkuloznem-dispanzerju ter
prosi za plačilo nadur, se mu iste odbije, odobri pa se mu višja plača kot
speoialistu in strokovnjaku. Zasliši naj se strokovnjaka iz ministrstva za
narodno zdravje, da preišče zadevo in poda svoje mnenje. Tov.Kraigher ugotavlja ter pcvdarja, da je zdravstvenemu problemu posvetiti več pažnje ter
naj se na prihodnjo sejo povabi tov.dr.Logarja, da poda svoje poročilo,
poročilo tov.dr.Stanovnika navaja, da se je izvoljena
uprava Mestne hranilnice uredila, delo se normalizira, vloge dotekajo. Med
okupacijo in odrezanosti od Ljubljane je. bil dotok majhen. Dajejo se posojila, zadnje čase tudi kratkoročna posojila za prevoz mrličev od 5.000.do 10.000.- Din. Večja posojila se dajejo za obnovo, ki so dana na predlog
ministrstva, pritožba radi sekvestra kočevskih gozdov je šla na SNOS, ki
skupno z vlado rešuje to vprašanje. Finančnemu ministrstvu je stavljen
predlog, da se odpravi delegata, ker upravo zastopajo člani MIO, neposredni nadzor pa ima finančno ministrstvo, Bilanca Mestne hranilnice za letošnje
leto ne bo ravno ugodna, ker hranilnica več mesecev ni poslovala» Pri finančnih transakcijah je predviden procent zaslužka 1 in pol odstotka, ki gre
v glavnem za kritje stroškov. Likvidacija Kreditnega društva še ni dokončna,
sklicala se bo v najkrajšem času seja, kjer se bo vprašanje Kreditnega društva tudi dokončno*rešilo. Kreditno društvo bo verjetno razširjeno. Ukrenjeno je pri upravi in ravnateljstvu, da ne bo več tajnih zadev, ampak da so
žadeve javne. ' .••
> .Poročilo tov.dr.Stanovnika se vzame na znanje.
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Tov. Tome: v zvezi dobave krompirja poroča, da kmetje
imajo krompir, vendar ga ne izroce po ceni, ki je dirigirana od "Navoda*
Sadjarska In vrtnarska društva, katerih je v Ljubljani 12 ter je včlanjenih cca. 8000 malih in večjih posestnikov prireja vsako zimo strokovna predavanja» vsled česar predlaga tov.Tome, da se v ta namen odobri
znesek Din5.000.- Glede Bokale je sklenjeno, da se zgradba preuredi v
vzorno kmetijsko šolo. Zaposliti je toliko ljudi, da obdelujejo zemljo
pripadajočo Bokalcam in se obenem vzgajajo. Sklene se, da je presežek
krompirja z uredbo pobrati ©d kmetov, na "Navod" pa se odpošlje vloga,
da je potreba gospodinjskega kot semenskega krompirja nujna in naj se podvzame najhitreje vse potrebno. MIO odobri znesek Din 5.000.-, ki naj bo j
porabljen za pouk sadjarjem in vrtnarjem.
Poročilo tov.Tomca se vzame na znanje.
Tov.Modic-Dekleva Marica poroča, da je z osirom na uredbo,
da knjižnice ne smejo Biti donosen obrt, Dvorska knjižnica priključena
Prosvetnemu oddelku. Knjige se pregledujejo. V kolikor so knjige uporabne
se rasdele nekaj na ČITO, ki si ustanavljajo svoje knjižnice, dela klasikov se dadfc Univerzitetni knjižnioi, nekaj kar je uporabnih za "Slovansko
knjižnico* pa bo dodeljeno isti. Neuporabne se pošljejo papirnici v Vevče
v predelavi).
Nadalje goroča tov.Modiceva, da je Prosvetno ministrstvo
po svojem referentu tov.šivicu stavilo predlog, da so osnuje nižja glasbena šola, ki bi bila nastanjena v prostorih bivše «Sloge". Tlinistrstvc
bi postavilo ravnatelja, vso ostalo upravo pa bi prevzel MNO. Nižje glasbene šole do sedaj še nimamo* Glasbena matica je v rangu srednje šole. To
bi bila §ola za vzgoje amaterjev, bila bi šola za vzgojo muzikalne publila^
MIO sklene, da so skliče širši sestanek, so pregleda naloge in potrebe,
katere je predložiti Prosvetnemu ministrstvu. Učne moči in vzgojitelje ng|
plačuje ministrstvo;
•
Stavlja se predlog, da se nastani za ureditev vojno-zgodovinskega muzeja tov.Vertin, tov.Pretnarja pa se predlaga za upokojitev.
poročilo in predlogi se vzamejo na znanje.
••'"'«
Tov.Kraigher ugotavlja, da se ceste premalo čistijo, zato
naroča MIO, da jo po ljubljanskih ulicah in cestah postaviti za to potrebne
koške za odpadke z gesli. Dati je v delo takoj manjkajoče koške za odpadke.
Tov.Ereso stavlja predlog za nabavo rešilnega, ki stane >
pri najnižjemu ponudniku Din 190.000.- Za vso Ljubljano sta na razpolagi le
2 rešilna avtomobila, kar je za Ljubljano odločno premalo. MIO odobri
Din 190.000.- iz gasilskega proračuna.
Tov.Trtnik poroča, da ima Gradbeni oddelek več geometrov
prevzetih za gotovo delo is katastra, ki vrše sedaj delo pri izmeri v nestu
samem in zunaj na terenu. Plača jim teče na katastru, prosijo pay da se jim
plača po Din 45.- dnevno za obrabo obleke in obutve. MIO je osvojil sklep,
da bodo prejeli geometri za delo nagrado. Višina nagrade pa se določi po
intenzivnosti njihovega dela.
Na pritožbo inž.Sonca se sklene, da se zasliši delavstvo
Mestne elektrarne, ki naj poda izjave o njegovem odnosu do delavstva. Ako
so ugotovi upravičenost njegove zahteve za namestitev kot ravnatelja ME, se
ga kot takega zopet namesti. V nasprotnem slučaju sklene MIO, da se mu
izplača do izida zakona o upokojitvi pokojnina preko Finančnega oddelka,
primerno njegovim službenim letom.
Osvojen je tudi sklep, da se svojcem pogodbenih uslužbencev pri JMO, kateri so padli v HOV ali umrli po taboriščih izplača pripadajoča jim pokojnina.
Glede plačevanja organistom in cerkovnikom naroča MIO., da
se zadeva dokončno uredi z versko komisijo pri notranjem ministrstvu.
Seja se ob 3/4 n a 2.uro zaključi.
Tajnik:
(dr •Modic Heli)

predsednik:
(Albreht Fran)

