IZVRŠITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
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XIV« redne še je ^estnega izvršnega odbora, ki se jq vršila
dne 5«januarja 1946 ob pol lQ*uri dopoldne«
NAVZOČI;

•

*

predsednik:- tov.Albreht Fran
podpredsedniki; tov,Kraigher Sergij
tov.Vrhovec Alojzij
odborniki: tov*Stopar Viktor
;ovsBusar Tilk-a
'
N
tovoModic-^ekleva Marica
tov.Krese Leopold
tov ^ Kušlan Marička
• i'1
t o v. Turna Brahimir
t ov.* dr«Pretnar Jo.še
tov.Trtnilr Alojzij
tov. Puc Danilo
TOV.TOŽCC Fran
vabljen: tcv. .,ivie Silvo
odsotni: tov »dr .-Gtanovnik Ivan, dr.IIodie Ho 11 In
tov.Skooilič JoZa

L ovpredsednik otvori ob pol 10.uri XIV.rodno oi».jo LIO
ter predlaga d e d e č i dnevni red:
1.) oitanjo sap i onil .a
2.) priprava an saoodahje% skupščino
j.) '.rekoče nadeve
lo eitanju zapisnika poroča tov.^ivic, da sta se v-Sili
še 2 naknadni co^i . .estne gospodarske ko isijo ter ir,vaja ;
da je bila J sklepom lovruiiega odbora ustanovljena ^estns
gospodarska ko ni g i j a v svrho proučitve možnosti za ustanavljanje mtstnil
podjetij, pri kateri jo je vodilo pot glavnih misli: Llestni odbor mara
najti nov vir dohodkov v novo ustanovljenih mestnih podjetjih, kot obnova pri ustanovitvi teli podjetij bi služila razna podjetja in obrati, ki
so dane a ppd Upravo. narodne ii.ovine, ustanovitev mestnih podjetij ima m
I20U. zaposliti vse ono delavstvo, ki jo s prehodom večjih podjetij v dizž
no območje doIona nezaposleno. kestna podjetja bi vzporedno z zadružništvom tvorila protiutež rasebnomu sektorju, tri načrtu ustanovitve mestnih podjetij se bo pazilo zlasti na te, da oe no bo posegalo bistveno v
Zvezni ali federalni državni sektor. 7X0 Ima doslej v načrtu ustanovite*';
sledečih podjetij:
f ,
Jegtni gradbeni kombinat A katerega ustanovitev je nujno potrebne
ker -jo ~jS~doIaan7~da~v"svrho"oniljont}a stanovanjske krize gradi in
popravlja stanovanjske objekte, istočasno pa je dolžan skrbeti in vzdrze
vati razne upravno, Šolske, zdravstvene, trgovske, kulturne in zgradbe
socialnega skrbstva, katerih vzdrževanje presega letno miljonslce vsote.
2«) I-oetno galanterijsko podjetje, v katero bi se pritegnilo čim
več raznilPoortnIrov"'žal3tI""HodlarSkč stroke. Jedro toga podjetja naj
tvorijo tvrdkc Kuhler in stojan z njih stroji in surovinami.
v
r.estc.0ffod.1pt .jo poi^štva^ katerega glavni namen je, izdelovanje
oorioši:ega~po!ilstva7 To~poci3ot3č bi tvorilo regulator cenam pohištva,
prevzele bi se tvrdkc —alenšek in oonarl, kateri bi se razširilo s pritegnitvijo drugih posameznih obrtnikov.
4•) ^elexit1 adaroko £<£čyo t^o irx; v načrtu, preureditev ljubljanskega
Barja~za gojitev zeleiijave"'In~p o vrtnine.
,
"
*
5.) i od jotjo za izdelovali jo bonbonov, in. keksov, katerega jedro bi
tvorila ^vraka ~urd7~V~skIopu tega~poujotja~bi"se""usti3novilo tudi grosistično podjetje za nakup in prodajo žganih pijač in likerjev.
6•l-L-H^tno strojno pod^ot^e bi tvorila bivša tvrdka Villmann, kjer
naj Si se~Iž3eIovaIi vsa j ""pomožni in nadomestni deli strojev ter bi so
vršila popravila starih strojev.

7.ogt.na^.522.Igarna ima namen združiti kolikor mogočo mnogo brezpo3olnin pcItovsHh pomočnikov, ki ^o so vrnili is partizanov, llootni pekarni naj bi pripadla tudi vsa imovina pekovskega društva, l:i jo seda,} raz]
razlaščena v prid države.
00
razširila v podjetje sa predelovanje mesa.
^J"l!ei^no*"prGVo5no podjetje, katerega poslovanje bi bilo omejeno
v glavnoS""ii55B; ž35EE555E~na""o£rdnno no sto Ljubljana in v prvi vrsti za
potrebe oddelkov samih. Irovozna sredstva naj tvorijo na novo kupljeni
kamijoni.
Gospodarska komisija stavija predlog o imenovanju referentov in
sicer:
za gradbeno podjetje
tov.Kocjan Danilo
,
sa galanterijo ..
tov« .avonc l/rone
sa pohištveno mizarstvo .
tov. .,omrl
sa zelenjadarsko podjetje
tov, Lap I,
sa ^;uni bonbone ..
ftov. I:ocnik igrano
sa strojno podjetje
tov.inš .kunaver
za klavnico ......................... tov. jloniČ in iolak
Vsem tem referentom namerava Gospodarska koaisija določiti
okvir finančnih nežnosti in volikoot podjetja, v'katerem naj i:.dela podroben načrt is vseh gosp-odarskih vidikov. 2Ta podlagi teh načrtov bo f
gospodarska komisija s pomočjo strokovnjakov presodila realnost in možnost procvita podjetja.
.
Komisija pa nujno potrebuje 1 tajnika, ki bo izvajal sklepe
Gospodarske komisije ter mu jo nujno uodeliti 1 ekstormista in 1 pisarniško moč. irodlaga se, da e vse to tri začasno sprejme v sestav Občega
oddelka pri LILO, pozneje pa bi se ti personalni izdatki krili iz dohodkov
novo ustanovljenega mestnega podjetja.
'
Ta Gospodarska komisija ima ogromno dela zlasti ker je i)Otr~b'
no toliko podroBnega zbiranja materijala, zbiranja delavcev in ugotovitev.
ICot izvršni člani te komisije se imenujejo tov. Trtnik Alojzij, Turna Ostoj
in Gorjanc Joško, ki so ga istočasno razreši funkcije načelnika riaančnoga oddelka.
.
Tov.aivic povdarja, da bodo verjetno novo ustanovljena . .ostna
podjetja v začetku pasivna.
,
/ 1
loročilo tov.oivica se vsa;, o na znanj o*

^reide so k pripravam sa II.zasedanje Lestno ljudske skupščine ter so naroča,da naj bodo poročila kratka in zgoščena. Ijaroča se, *da se
poda kratko poročilo o kmetijstvu, kjer naj so. slasti poudarja agrarno
reformo, navesti je število agrarnih interesentov, podati je perspektivo
glede Bokale, tov.dr.Iretnarju se naroča,,da pripravi poročilo o obrtniškem vprašanju, o vprašanju obrtnih zadrug, ki je v načelu rešeno.lo delno.
Obvestiti je tov.Omladiča in VerbiČa, da se pripravita na poročilo o odnosu naših ljudskih sodišč. Tov.Uodicovi se naroča, da pripravi poročilo o
Ljudski prosvoti, Ljudskih univerzah, pojasniti je treba vprašanje odnosa
mladine do šole, kar naj bo iznošeno konkretno. iTaroča so, de ac do p,otka
pripravijo referati, ki Jih bo treba dopolniti s konkretnimi predlogi, ki
jih doprinesejo odposlanci mestnih četrti. ITa zasedanju naj so pročitajo
koreferati drug za drugim, nakar naj bodo isti dani v diskusijo, .o vsaki
diskusiji pa naj se formulira sklop ter so potom preide na drugo točko
dnevnega roda. ^oročilo o ustavi bo podal tov.dr.Lunaček Igor, odacslaneo
u
stavodajne skupščine. I o tem poročilu naj so odpošlje resolucija*Ustavodajni skupščini v Beograd. ±Jana po še podrobna navodila glede dvorane. ITa
zasedanje je povabiti odbornike CLO. 1 oživa se, da se člani IC temeljito
pripravijo s koreferati.
.
,
T6variš Kraigher Sergij poroča, da na podlagi izdolanih
proračunov znaša proračun sa leto 1946 z ^ n ^ g ^ ^ ^ z ^ ^ d e r a l n o , Slovenijo 1.266 raljonov dinarjev, oa toga odpadcstuilaaa T j uul j ar-SKfogOaroajct70 miljonov Din. V t o p r o r a č u n
za personalne izdatke, ki znaša 56 miljonov Din. ZunJZiaa okrošja imajo po 60 - 70 nlačanih
moči, okraji do 50 ljudi, krajevni odbori pa plačujejo lo po 1 tajnika. V
načrtu za bližnjo bodočnost je predvidenih sa celo Slovenijo 3500 , kasneje pa se bo to štovilo znižalo na 3000 upravnih uradnikov. Ločimo'dve
vrsti uradništva in sicer funkcionalno in operativno. Praksa je pokazala,

da star uradniški aparat nI dokazal izbolj anja dola, temveč dela Se
vedno.po starem birokratskem načinu. Sreba bo reducirati cca.600 ljudi. Ljudje .prejmejo plačo še za cieocc februar, odpusti pa oe jim izdajo s 31.januarjem 19't5. Ljudi jo napotiti na Borzo dela, ta pa bo razoostila ljudi po tovarnah, Gradili in popravljali 3e bodo stanovqnj3ki
objekti, gradila oe bo žoloznica. člani izvršnega odbora no ono jo pokazati slabe točke ter naj no intervenirajo v nobenem slučaju, r-ogrecili
smo že takoj v začetku, ker bi noreli že tedaj našo urade očistiti birokratskega uradništva ter bi se uaneo izognili tem redukcijam.
Tov.kušlanova stavi nov predlog za Okrožno volilno komisijo
za volitve obratnih zaupnikov in sicer
nesto tajnika Klemončič Iva, ki je z delom preobremenjen se inenuje
za tajnika iiega Bojan, uradnil: Mestnega vodovoda
N
mesto Člana
-šega Bojana se imenuje
-h
za člana
Flajs Anton.
Tov.Tuna Braninir predlaga kot referente za odnero dohodnine
in akontacije za davek na iŽLO v Ljubljani olodece tovariše:
Voljč Ltofan
za četrt Tabor
Bregar Stanko
.. za četrt Jezica
,Peče,kanilo
za četrt Vič
Klemenoič Jože ......... za četrt EOste
>•
Hribar Katarina ..........
Ker so karakteristike ostalih predlaganih članov olabe predlaga tov.Puo
da bi finančno strokovnjake za odnero davka na dohodnino izbrali iz
osobja bivšo finančno direkcije. Tov.Kraigher pa je m e n j a , da bi ineli
dve četrti lahko po-enoGa referenta. Tako bi bili za četrt Ježieo in
^ežigrad, Moste in I«>1 jo, uiško in ^t.Vid, Tabor in ^enter, Vič in
Rakovnik po eden uavčni referent.
•
Glede hiše na Miklošičevi cesti 16 so sklene, da 00 nakup izvrši ter oe poveri tov.Turni, da v imenu MLO kot kupcon in s "pokojninskim
skladom nameščencev Kreditnega zavoda v L j bljani n kot prodajalcem izve
5
de vse formalnosti nakupa.
/*
Iladalje poroča tov.Turna, da je s 1. januar jen 1946 prešla Mestna elektrarna v D13. Stavlja prodlog, da imenuje Izvršni odbor pooblaščenca. Glede odškodnine omenja tov.Kraigher da se lahko sklicujemo na
dejstvo, da je dobil J.ILO od elektrarne vsako loto gotov 2ne3ek za kritje tekočih izdatkov, dojetvo pa je tudi to, da oe bo moral LILO vzdrževa
ti iz lastnih sredstev. Treba jo poizvedeti za način prevzema zagrebške
in beograjske elektrarne po državi.
.
Mestna vrtnarija prosi vodovod za odpis stroškov porabljene
vode na otroškem igrišču v Tivoliju, ki zneša preko 10.000.- 10 sklene,
da se tega odpisa Mestni vrtnariji ne odobri, ker spada otroško igrišče
k Tivolskemu parku, katerega vzdrževanje gre na račun Mestne vrtnarije.
Tov.Turna predlaga tovariše Murna, Movaka in fuksjagra kot udarnike dola v Mestnem vodovodu so nagrado. Omenjeni tovariši so izvršili
po lastni ineijativi zboljšanje vodokaza ter tako izpopolnili in olajšali delo v smislu odmere vode. 10 odobri vsem trem tovarišem po 5000.Dinarjev nagrade za udarniško delo.
Uslužbenci Mestne elektrarno so prihranili s reorganizacijo dela 3 miljone dinarjev, velod česar tov.Turna predlaga gotovo število
olektrarniških uslužbencev za nagrado in povdarja veliko samoincijativiiost pri izvrševanju tega dola. Hazvijo so živahna debata kjer tov.Kušlanova povdarja, da dokler sc ne prevzgoji delavstvo in se ga politično no dvigne, da je marljive in požrtvovalno ljudi nagrajevati, 30 jih
na ta način moralno dvigne in se"jim ne ubije volje do dela. 10 pa okle
ne po daljši debati, da sc izredno marljivim v sporazumu 3 sindikatom
izplača nagrada v višini Din 1.000.-. Zardelo, ki je izvršeno v splošno
korist se nagrado ne Izplačujejo. Dolžnost vsakega' državljana jo, da'
vse svoje sile na razpolago državi in v splošno korist.
Isto velja za uslužbence KOŠ, da.se ros marljivim izplača nagrada v sporazumu s sindikatom.

Adaptacija in preureditov galerije v kino "Bata", kar bi
prostornino povečalo znese proračun Din 2,100.000.- Din pri tem pa še
vračunana aparatura, ki je predvidena na Din 700.000.- Din. Amortiziralo bi se v 4. lotili. Z osirom na investicije bi bilo napraviti pogodbo
z ministrstvom za dobo 10 do 15 let.
Stavljeni so predlogi za kandidate Kontrolne kot-i3ijo:
tov.stopar Viktor, Trtnik ^lojsij, dr. v kerlj France, dr#skaia Hugo,
.dr .Brolich ioter in golutiiik Slavka. Vsi inonovani so izvoljeni odposlancih
Tov.Busarjeva predlaga postavitev komisije za podeljevanje podpor pri LILO. konicija ima nalogo voditi revizijo nad komisi jami
pri CLO. V to komisijo imenuje Izvršni odbor tov.Buoar jovo, Celar l.irlca,
uradnika ILLO in Vidiger Jožico, uradnico.

Tov.Tcnv podu Imet1joko poročilo, kjer navaja, da je knetijoko ministrstvo z vlogo s dne 14.12.1945 povabilo LILO, da preskrbi
sa vse stalno vojaške garnizije prinerna zornijišča. Ta zemljišča se bodo izločila iz zemljiškega sklada ter dodelila vojaški upravi na podlagi čl.11 Zveznega zakona o agrarni reformi in kolonizaciji. Vo ja ,tvu se
je predlagalo, da so skupno s šolo na Ko del je VOL: obdeluje posestvo na.
Kodeljevem, katerega 3e istotako izloči iz zemljiškega sklada, ioleg
odbora za Upravo narodno imovine kmetijskega značaja je na podlagi zakona o agrarni reformi ustanoviti odbore agrarnih interesentov v svrho
razdelitve ;:omlje spadajoče pod udar agrarno reforme. Za okrožni odbor
agrarnih interesentov za colo Območje okrožnega mesta Ljubljane po čl..
28 zakona o agrarni reformi in kolonizaciji za Slovenijo ter čl.29 se
predlaga na podlagi tega v okrožno komisijo za agrarno reformo sledeče ,
tovariše;
A
predsednik: Tome Fran, kmet is Viča 27,
,
pomočnik:
Lap /jaton, kmetijski uradnik, Bethovnova ul.7
tajnik:
lodlinec Franc, kmečki sin, Ježanoka cesta
pomočnik:
K.lekuš Slavka, gospodinja, Tržaška cesta 43
Člana*
skraba Janez, mali kmet, agrarni interesfent, Ježanska 235,
Tominc Oskar, j uri s t pri Občem, oddelku IZjO
V okrajno komisijo sa agrarno reformo pa se predlagajo sledeči tovariši;
Predsednik; Kaček Anton, mali toaot, agrarni interesent, Sp.Sadobrova 8,
pomočnik:
Janežič Ivan, Žagar, Orlova 11*
tajnik: : Skuk Ivo, Rakovnik,
pomočnik:
Ilevnik I.arija, uradnica, Ioljonski nasip 12,
Člani:
svigolj Janez, mali kmet, agrarni ii.it oresent, s t »Vid 15,
Rožman Valentin, mali posestnik, agr.inter., Ježica 42,
Urlianc Ivan, mali posestnik in delavec, Zaloška 142,
Itocjan Danilo, nač,oddelka za gradnj« pri LiLO,
Sparovoc • .arija, uslužbonska v zadrugi na Lavrci.
loročilo in predlog tov.Tomca se vzame na znanje.
Ker je nujno, da se činpreje odpravijo vsa okupatorska
imenovanja ljubljanskih ulic in cest, ki so bila izvršena predvsem
v centru je Komisija za preimenovanje ulic izdelala sledeči predlog: *
Hovi trg
Trg ICorla L:arxa
Kongresni trg
Trg svobode
Gosposka ulica
Ulica heroja ^.landra
Selcnburgovs ulica
Ulica heroja Toneta Tomšiča
Uolfova ulica
Ulico heroja Vojka
Himoka cesta
^esta heroja Staneta
šubiceva ulica od L.uze jske do
Kongresnega trga
Ulica heroja ^ercerja
ostali del subičove t.j.od . uzojoVe ulice do
železniško proge naj bi ohranil i ubičeva ulica
Lluze j ska ulica ............... I .obe one lova ulica

Aleksandrova cesta
Gajeva ulica
Bethovnova ulica .
Bleiv/eissova cesta
Dunajska cesta. ...
klklošiccva ccsta
ICralja ^ctra tre .
•Stritarjeva ulica
Igriška ulica
Borštnikov tre .••
Bocišicova ulica .
Levstikova ulica .
Jurnova ulica
kettojovr. ulica ..
Cankarjevo nabre£ jo
^rij-toljova ulica
(Turjaška ulica »•»
.red ;>ko£ijo
Dvorni trs
Vidovdanska ceata
Gorupova ulica ..,
DorioLranuka ccsta

Cankarjeva cesta
Lette-^l.urnoVa ulica
Levstikova ulica
Titova cesta
Stalinova cesta
^osta ».-aksina Gorko ca
Tre leka Dapueviea
Trubarjeva ulica
Borštnikova ulica
I od lino
I ri j'tel jeva ulica
Stritarjeva ulica
. iranr Jnrea ulica
IJajuliova ulica
lilo iv/o i O s OVOL na c r o % j o

i.csovclova ulica
v L- o a ovol ovc; ulica
..olfova ulica
Vegov tre
^osta IV.arrd je
Ulica iJLcsa Otanovnika
Cesta keroja j^ranoviea

10 sklene, ua so prco log pošlje notranjemu ministrstvu v pregled
in odobritev.
ooja so ob 2 »ari nakljuci.
Tajnik:
(dr.kodic Ileli)

_ redoednik:
(Albreht Fran)-

