IZVRŠITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
za okrožno mesto Ljubi j a m
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IV«redne seje Izvršnega odbora, ki se je vršila dne
17.jansarja 1946 ob pol lo.uri dopoldne«
UAV20ČIj
predsednik5 tov»Albreht Fran
^ T podpredsedniki: tov•Kraigher Sergij
tov.dr.stanovnik Ivan
tov.Vrto.ovac Alojzij
tajnikj tov.Kreae Leopold
odborniki s tov.Trtnik Alojzij
tov.Busarjeva
tov.Kušlanova
i©v»Stopar Viktor
tov.Hodio-Dckleva Ilarica
tov«Uranimir
tov.dr.Pretnar Jože
tov.!Pomc Franc
tov„Puc Danil®
vabljena« tov.Šivic Silvo
tov.Lap Ivan
Tov.predsednik ofvori ob pol 10.ari XV.redna sejo Izvršnega
odbora ter predlaga sledeči dnevni red s
1./ Oitanje zapisnika
2o/ Sklepi II.zasedanja jjlestne ljudske skupščine
3,/ Reorganizacija oddelkov in uradov ter s teta
v zvezi premestitve uradništva
4*/ Mestna podjetja
5./ Agrarna reforma in predlogi za dodelitev
zemlje mestnim podjetjem in zavodom
6«/ Nadomestne volitve v CLO
7«/ Slučajnosti
Po čitanju zapisnika so naroča, da se popravi in pravilno formulira stavekj Ustanovitev mestnih podjetij ima namen ustvariti delavstv
zaposlitev v Heotnih podjetjih. Pri poročilu o federalnem proračunu jo
popraviti t Zunanja okrožja bodo imela 60 do 70 plačanih moči, okraji do
50 ljudi, krajevni odbori pa bodo plačevali le po 1 tajnika. Predlagana
je sprememba v okrajni konisiji za agrarno reformo in so imenuje namesto
tajnika tov.Skuka iz Rakovnika tovarišico polutnik Slavko. EiLnistrotvu z
notranje zadeve in javnemu to,'ilou je javiti pomoto, ki je nastala v pre
imenovanju ulie in eleor se preimienujej Kralja lotra trg v Trg Peka Drap
sina* Imenovanje kontrolne komisije odpade, ker je imenovana enotna drža1
na kontrolna komicija, I:i ina nalogo nadzora in kontrole tudi nad mestnimi Vksiuibcnei*
U tom je zapisnik zadnjo soje sprejet.
t

Sklepi II.zasedanja skupščin® liestnega ljudskega odbora
okrožnega mesta Ljubljano.
Zlestni ljudski odbor je na II»zasedanju skupščine dne 5«I*1946
oprejol ioročllo testnega izvsž-šnega odbora o delu v cas«. od I.zasedanja.
Ua podlagi danih poročil, in diskusije o konkretnih predlogih postavlja
II.zasedanje skupščine LILO sledeče nalogee
I.
—'
ULO mora v okviru okrožnega mesta Ljubljane mobilizirati vse
sile v pomoč naporom IJVS za pravilno organizacijo preakrbe. Špekulacijo
in e m o borzo, prav tako kakor vsako brezvestno zlorabljanje ali oškodovanje ljudske imovine obsoja kot zločin nad žrtvami naše aaarodno-osvobodilne borbe in velikimi napori delavnih množic za obnovo in napredek domovine. LILO pozdravlja v ustanovitvi posebnega senata pri Vrhovnem sodišču odločno pripravljenost Zvezne in federalne vlade, da z vso doslednost,

in strogostjo zaščitita delovne množice in njihove osnovne pridobitve
pred brezvestnimi škodljivci in ljadskini pijavkamio
HLO. nora stopnjevati svoja prizadevanja, da zagotovi na
področju okrožnega mesta Ljubljane oddajo vseh previškov živil, predvsem
pa, da organizira pravilno oddajo krompirja, masti in mleka«
S p«močjo četrtnih ljudskih odborov" in uličnih sestankov
nora I£LO doseči, da bodo prejemali racionirana živila na živilske karte
samo oni potrošniki, ki se resnično odvisni samo od živilskih kart«
LILO mora posvetiti posebno skrb razvoju zadrugarstva sploh,
posebno pa ljubljanske nabavno-pr«dajne zadruge, ki že danes skrbi za
pravi no izmenjavo blaga med mestom in d«žele brez špekulantskih posrednikov. Prav tako naj nudi vso poaoč organizaciji živinorejske zadruge,
kakor tudi vsoh tistih oblik obrtno-produktivnih zadrug, ki bodo lahko
v pomoč prizadevanjem države za uspešno organizacijo proizvodnje« S čvri to kontrolo naj zagotovi pravilnost poslovcija zadrug in njihovo krepko
pomoo državnemu sektorju v boju proti epekulantskemu dviganju cen in v
uvajanju načrtnega gospodarstva«
Mestna skupščina ugotavlja, da precejšnje število predvsem
malih trgovcev vestno vrši svojo nal«go razdeljevanja blaga konzumentom
in se zadovoljuje s poštenim zaslužkom. Ugotavlja pa tudi, da je na drugi
strani veliko število takih trgovcev, ki sabotirajo načrtno razdeljevanje in odredbe o ccnah, o prijavljanju zalog ter vršijo na najrazličnejšo načine špekulacijo in črno borzo. LUO mora pojačati kontrolo nad delo'vanjen teli ljudskih pijavk z bolj sistematičnim delom kontrolnih organov
oddelka za preskrbo in oddelka za notranjo upravo, predvsem pa z intenzivnostma mobilizacijo m o ž i c s pomočjo množičnih organizacij OF.
Skupščina L£LO ugotavlja , da je Ljubljana v dobi 6 mesOcev
po osvoboditvi dobila 5 krat voč tekotilij in obutve kot v vsej dobi okupacije. Zato še prav posebno osvaja predlog četrti Vič, da se Ljubljana
pri nadaljn^m razdeljevanju tekstilij in obutve omeji ves na naj pogrebne j
5i minimum nakaznic,.dočim naj se preostalo blago da no razpolago našemu
podeželju, ki je z obutvijo in obleko nnogo na slabšem in tl3tim kmetom,
Id. v redu in ve3tno oddajajo živila.

11»
Skupščina se strinja o poročilom mestnega finančnega refere:
ta in smatra kot eno glavnih nalog IIIO, da z večjo intenzivnostjo pristopi k izgradnji trdnih mestnih podjetij, ki morajo predstavljati glavni vi;
dohodkov v mestnem proračunu.
Skupščina nalaga IIIO, da v svrho štednje in razbremenitve
mestnega proračuna in odprave birokrotizma izvede reorganizacijo dela v
odde licih.
Vestno izvrševanje davčnih obveznosti ,je častna dolžnost
V3akaga državljana do ovoje ljudske držav« 3 a predstavlja tudi eno glavi Ih nalags ki jih crora izvesti LILO.
Mestna skupščina smatra, da mora MIO pristopiti z večjo
intenzivnostjo, k izvajanju zakona c vojnih dobičkih in v večji meri kot
doslej mobilizirati pri izvajanju tega zakona najširše delovne množice•
Skupščina potrjuje ukrepe IIIO o odpravi uvoznine, o odpravi trcšaiine na predmet« masovne potrošnje", o povišanju trošarinskih postavk na alkoholne pijače in luksuszno blag« po sporazumu s finančnim
ministrstvom in smatra, da so mitniee zaenkrat učinkovito sredstvo za kon<
trolo uvoza ©trošarinjonega blaga v mesto. HIO pa naj pri ustanavljanju
mestnih podjetij stremi za tem, da bo z njimi zajel v neposredno poslovanje in kontrolo vse do sedaj otrošarinjono blago in tako omogočil odpravo
trošarin in s tem tudi odpravo srednjeveškega sistema mitnic.
.
Skupščina osvaja predlog, do naj KIO zagotovi, da bo Llestca
hranilnica izdajala posojila sario tistim fizičnim in pravnim osebam pri
katerih obstojijo vsa jamstva, ua se bodo posojila izkoristila v okviru
splošnih koristi ljudske skupnosti in da naj da 1 lestna hranilnica odgovarjajoči del izkazanega dobička na razpolago Kestnemu ljudskemu odboru.

III,
LILO naj po svojih najboljših nočeh prispeva k dviganju in
širjenju ljudske prosveta * Skupščina nalaga Lestnemu izvršnemu odboru» da
naradi vse potrebne korak«, da se iz internatov in otroških zavetišč na
področju mesta v najkrajšem času odpravijo vse možnosti vplivanja reakcionarnih elementov na vzgojo in razvoj naših otrok in zahteva5 da se podvzž

mejo vsi zakoniti ukrepi proti redovnicam raznih zavetišč (n.pr. na Vič
Zeleni jami) in povsod kjer se ugotovi podobno skrajno brezvestnost v o
no3u do zdravja in pravilne vzgoje njim zaupane mladine*
IV.
Skupščina nalaga L30, da izvaja z večjo doslednostjo in odi
nostjo sklep I.zasedanja skupščine o izgonu iz okrožnega mesta Ljubljan
vseh družin domobrancev in belogardistov, let so pribežali v Ljub" jano z
ia~a okupacije in precl narodno-osvobodilno /ojsko.
Za omiljenje stanovanjske bede povorja skupščina MIG, da iz
posiv vsen lastnikom nedograjenih' stavb, da pristopijo k njih dogradita
in ram, kjer se lastniki t«au pozivu n« bi odzvali, Izvede dograditev v
regiji iieata o pravico primarne naknadne odtegnitve najemnin, v težjih
slučajih zlonamernega opuščanja pa tudi zaplembe zgradbe»
III0 naj posveti več pažnje predlogom elektrifikacije in kan
lizacije mesta in v slučaju* da dela radi pomanjkanja materijala ali dr
gih zadržkov ni mogoč« Izvršiti naj o tem obvesti prizadeti cetrtnl lju
ski odbor. V«
MLO je na II »zasedanju skupščine kot predstavništvo ljudske
oblasti za okrožne mesto Ljubljana smatral za potrebno, da izmenja iz
Okrajnega in Okrožnega ljudskega sodišča vrsto nevrednih sodnikov in
prisednikov zaradi večjega števila sodb narodnim izdajalcem, špekulantom in škodljivcem, ki oo v svojem bistvu in obrazložitvi pokazal« znake od ljudskih množle »Atrgane birokratske miselnosti in prakso sodišč
predapriloke Jugoslavije« Skupščina smatra, da bedo ukrepi, ki jih je
podvaela, prispevali k izgradnji resnično ljudskega sodstva v našem okr
nem mestu, ki naj uživa med ljudskimi množicami največji ugled in zaupanje «
VI.
Skupščina daje priznanjo delu, ki so ga Izvršili Četrtni lju
ski odbori in njihov apravni kader n* področju izvrševanja poedinih ugr
nlh nalog, pri čemer 30 si znali ugotoviti sodelovanje in pomoč množlen
organizacij.
Skupščina pa ugotavlja, da je potrebno po vseh četrtih izvrš
ti gotovo spremembe, ker poedini odborniki radi službenih premestitev,
re zaposlenosti,. pm tudi premajhnega čuta odgovornosti in celo ve ijih
nepravilnosti, ki so jih zagrešili, ne morejo več vršiti svoje funkcije
zato pooblašča IHO, da po&vzaine v vsakem konkretnem slučaju primerne
ukrepe in pristopi k izvedbi nadomestnih volitev v ČLO.
VII.
.
Da b« LILO vse te naloge in naloge, ki mu jih bodo poverila
nadrejena oblastva pravilno in častno izpolnil^, morajo MIO in vsi^edpo
slanei'oatvar&ti mnsg« tesnejše zvezo in sodelovanje med seboj in Četrt
nimi ljudskimi «AboVi. in še prav pesebne s svojimi volilci« EIO se mora
povezati z odposlanci vojaških ediaie v Ljubljani, preko njih seznanjat
vojsko s problemi našega, dela in z njihovo pomočjo reševati vsa skupna"
vprašanja take, da b« Ljubljana aa v večji meri kot doslej nudila naši
vojski vse kar potrebuje za svoj« delo in razvoj.
Tak® se osra sagoteviti najbolj živa zveza Mestnega izvrSneg
edbora s nnežieani velile«r»s ki j« osnovni pogoj, da se bode z zdrav©
kritiko in a stvarnimi predlogi hitro odpravljale napake in izbeljševa
lo del®.
Tov.predsednik da sklepe II„zasedanja skupščine na glasovanj
Izvšnrmu odboru* Sklepi se soglasno sprejmejo. Sklepe v a odposlatl vsem
•fiposlancem, vsem Četrtnim ljudskim odborom* oddelku za izgradnjo narod
n« oblasti, javnstao. težil«u, Predsedstvu SITOS-a.
Tov.tajnik pereča, da se je po posvetovanju z načelniki* ko
se je pregledalo uradnlštvo ugotovilo število uslužbenstva, ki prid® v
poštev pri reorganizaciji eAdelkev HLO ter jih je po številu 253. Ker
Mestna podjetja še nloo ustanovljena ne moremo še govoriti o premestitv
uradnlštva na ta podjetja* Tov«.tajnik povdarja nujnost j da je ves admin
strativni aparat prilagoditi novim razmeram. Tov.Kraigher pa povdarja
votrebo, da jo s reorgonizaeijo pričeti tak j, da se bo ista izvršila d
1,1*januarja t.l« pristopiti jo k poimenskemu izločevanju, treba pa je p
tem upoštevati, sposobnost pri delu ter socialno stramu posameznika pre
laganega za premestitev ali odpust. 5 1.februarjem so jim nakaže še cel

plača ne glede na tb, da o« stari uslužbenci plačani v naprej, novi nastavljene! pa za nazaj. Vmes je 96 uslužbenoev, ki so stari preko 50 let
in ki bi prišli v poštev za upokojitev. Tov.Trtnik predlaga, da naj načelniki posameznih oddelkov nakažejo s kakim najmanjšim aparatom lahko
delajo. Tov.luc pa predlaga, da naj se v prvi vrAti izločijo vsi oni
uradniki, ki so kvalificirani delavei. Te se bo brez težave zaposlilo
v novo ustanovijenih mestnih podjetjih.
Ha predlog tov«Kraigherja in tov.Kreseta imenuje MIO
komisije:
ki ima nalogo pregledati strokovno in politično kvalifikacijo
uradnikov. V to komisijo se imenujo i tov.Babšek Franja, tov.Vrhoveo Aloj
sij, podpredsednik I.ilO, Trtnik Alojzij, načelnik Občega oddelka pri MLO
in tov.Blažič Alojzij, predsednik krajevnega odbora sindikatov. Pritegne
naj se vsakokrat iz odnosnega-oddelka osebo, ki dobro pozna kvalifikacij
posameznikov. TUO naroča tov.Babškovi, da sklicuje te seje.
V II.komisijo določi KIO: tov.Babškovo, tovariša Dobrila Petra, tajn
ka Krajevnega odbora sindikatov, Gorjanc Joška, predsednika Gospodarske
komisije in Podpac ljubomira, Gradnika oddelka za 300.skrbstvo pri MLO.
Ta komisija ima nalogo, da nakaže mežnost zaposlitve odpuščenih uradnike"
Soje sklicuje tov.Gorjanc Joško.
V komisije za revizijo pokojnin določi K20 tov.Puc Danila« Pregledat
se morajo vse upokojitve in ugotoviti predvsem dohodke, ki jih imajo ti
novi upokojene!, na katere smo izplačevali akontacije. Vse podatke dobi
tov.Pue pri personalnem oddelku LILO.
Vse tri komisije n£j izdelaj« predloge do 23«t.m„, ko
bo sklicano izredno zasedanje LIIO v vprašanju personalnih zadev.
Krajevni odbor sindikatov za mestna podjetja je predložil Izvršnemu, odboru resolucije, v kateri stavija svoje pripombe k vprašanju redukeije. Ua pripombo tov.Kraigher ja, da IilO ni obvestil sindikalne podružnice o razlogih redukcije sklene IHO, da povabi za dan 18.t.m.
eb 4.uri v prostorih Strokovne knjižnice informativni sestanek Krajevnega strokovnega sveta in predstavnikev sindikalnih podružnic, kjer bosta
to v. predsednik in. tov.tajnik iznesla razloge za redukcijo.
Tov.Šivic poroča:
Mestho. gradbeno podjetje, katerega načrt je predložil
tov.Kodjan, pritegne prostor na
za tesarska in zidarska, na Pristavi pa za ostala obrtniška dela kaker kleparska in slično. Podjetje prevzame tudi vse orodje, doslej last Gradbenega oddelka IILO. Te investicije
znašajo Din 1,500.000.Podjetje sprejme 73 delavcev profesionistov, večinoma
zidarjev in tesarjev, ki so bili doslej v gradbenem oddelku. Podjetje
potrebuje 1 miljon obratnega kapitala. Potrebuje tudi še en stroj kombinirko. IrecIta se uredba o ustanovitvi podjetja, ki bo predložena gradbe*
nemu ministrstvu v odobritev, penočnik ministra je že dal načelen pristanek ustnemo. Začasno vodi organizacijo podjetja tov.Kocjan. Za tehničneg*
vodjo se po daljši debati pristane na tov.Seliškarja. Komercialni vodja
bo predlagan od tov.Kocjana, podjetje bo po urejenih fomalnostih takqj
pričelo z delomi Izvedba se poveri tov.Kaojanu pod nadzorstvoma Mostnega
gradbenega kombinata.
predlog tov.uivlea za ustanovitev Mestnega gradbenega
podjetja je soglasno sprejet d IilO pripominja, da .je v novo ustanovljenem
podjetju prvenstveno zaposliti lju.di% ki so predvideni za redukcijo ter £
jo v tem ozlru obrniti na tev.Babškovo.
Tov.Lap iznese predloge za gospodarsko Izkoriščanje Bar;
pripominja pa, da bi proračun gledan na daljšo dobo 5 let pokazal sledeče
oliko: pri nasadltvi krompirja bi Izdatki znašali skupno 187»000.- Din,
dohodki pa - pri normalni letini - Din 540.000.- Za sladkorno peso veljajo številk®: izdatki 331.000.- Din, dohodki pa,500.000.- Din. Kljub pasivi v prvem letu je pa seveda pričakovati znatno aktivo v poznejših letihs
ko bo zemlja že obdelafcia.
Upravni stroški, ki so za prvo leto precej visoki se poz
neje amortiziraje, ker be površina obdelane zemlje znatno večja, upravni
aparat pa ostane ncizpreraenjen.
Tov.Lap pripominja, da je važnost tega mestnega podjetjs
podana ne tolike v njegovi donosnosti kakor v dejstvu, da bo mestno podjetje dalo vzgled in pobudo ostalim pridelovalcem - ki posedujejo na
' tisoče ha zemlje - da slede temu vzgledu. Ua ta način bo Ljubljana in
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t
udi oela Slovenija vključno Primorske imela ogromne koristi.
Po daljši debati sklene LUO na predlog tov.šlvica, da se
lelenjadarsko mostno podjetje ustanovi o teta* da se nu priključi tudi
lestna vrtnarija. Vodstvo' se poveri začasno tov.Lapu v svojstvu vršiloi
olžnosti ravnatelja;
^
Tov.puc poročaj da je pri pregledu šivalnice A P Ž ugoto11, da iznaša aktiva, večinoma šc neplačana Din 48.000*->, pasiva pa
5.000.- Din, tako da delavnica izkazuje primanjkljaj Din 7.000.-. Tov
teklevova pojasni, da j e p r i m a n j k l j a j na3tal voled tega, ker. je delavlica v početku poslovale brezplačno. Tev.Iue predlaga, da se osnuje
lestno podjetje v katerem bi se zaposlil« delovne moči šivalnice, vend.
a je postaviti podjetje na zdravo gospodarsko bazo. MIO sklene, da usanovi tako podjetje in naroči tov.pucu» da stvar organizira.
Tov.Busarjeva poroča, da o« v Josofinumu sestre izkorisči
e delovno silo na ta način, da niso.plačevale ne plač ne prispevkov zj
locialno zavaraovanje. Tov• Deklevovova pripominja-, da bi to bil dovolj«
aslog, da se šivalnica zapleni, vendar ugovarja tov.Kraigher temu š&z;
aaju in naroči tov.Deklevovi, da to stvar pregleda«
Tov.Puc prečita pravilnik Oblačilne in prodajne zadruge
glasom katere ima IILO možnost vršiti kontrolo nad poslovanjem iste* Na
iredlog tov.Kraigherja se pravila ispremeno v toliko, da so v zadnjem
idstavku doda besedilo, da naj so so sporne stvari obrne
na komletetna-oblastva pri HVS* Obonen določa JHO tov.Kroseta za svojega za3"
lika v kontrolno_komiaijo pri Oblačilni zadrugi.
Tov.Iuc poroča dalje glede galanterijskega in mlzarsloegj
»odjetja, da so najvočje težave pri iskanju odgovarjajočih prostorov.
JO naroči tov.Pucu, da se zavzame za pozitivno rešitev tega vprašanja*
tov.Puc omenja Okornovo hišo na loljanski cesti, tov.tajnik pa staro
lealzo na Zaloški,cesti. Obema naroči n o , da stvar zasledujeta in po
uošnosti čimprsje rešita.
Tov.Tome poroča, da so zastopniki živinorejskih zadrug
jubljanskega okrožja in okrožnega mesta Ljubljane sklenili organizirali živinorejske zadruge v vseh za to v obzir prihajajočih okoliših.
ITa odredbo kmetijskega ministrstva glede čiščenja sadnega drevja se je priredil 14 dnevni sadjarski tečaj, ki so je pričel 14.
anuarja 1946.
14.januarja jo pričela poslovati Okrajna komisija za agj
10 reformo. Ker je termin za vlaganje odnoanih prošenj prekratek, pred«
aga tov.Tomo, da se Izloči za skupne interese delovnega ljudstva okroJ
ega mesta Ljubljane v zemljiški sklad pripadajoča zemljišča v izmeri
00 ha* Za pravilnost razdelitve zemlje v naseljih kmečkega značaja se
e v območju okrožnega mesta Ljubljane organizirali odbori agrarnih lnlercsentov, ki so tesno povezani z delem Okrajne komisije za agrarno
eformo.
'
Tov.predsednik poroča, da je Komisija za postavitev spoicnikov padlim borcem bila mnenja, da naj se Sv.Urh izloči iz agrarne
oforme in zaščiti kot narodni park ter stavi pod nadzorstvo HLO. Tov,
«p pojasnjuje, da je poslati tozadeven predlog na Okrožno komisijo za
igramo reformo.
Ha podlagi kmetijskega ministrstva je obvestiti vsa ml«
ilstrstva in ustanove, da predlože v določenem roku predloge za izloči«
;cv zornijs iz zemljiškega sklada agrarne agrarne reforme.
K točki dnevnega reda 3klene IILO, da so nadomestno volil
Četrtih izvedejo v okviru lotih. HIO naroči tov.tajniku, da podvzame
»otrebne korake.
' .
p

Ha dopis tov.I.Ionce jeve glasom katerega 3tavlja ISLO na
azpolago svoje podjetje naroči fcHQ tov.dr .iretnar ju, da izdela pogodb«
' kateri naj pa predvidi eksistenčne pogoje za družino liencej.
Tov.dr»Pretnar javlja, da je ministrstvo za prosveto ap<
očilo, da nima sredstev za honorlranje nastavnikor v strokovnih nadal;
alnih šolah. Ker IILO že itak nosi vse materijelne izdatke za te šole
ioa pa v proračunu predvidenih kreditov za personalne izdatke, predla^
a :JI0 zavzame za izplačilo teh izdatkov negativno stališče, tembolj,
:er jo proračun IILO reduciran na minimum.
Finančni referent tov.Turna Branimir predlaga, da £310
»otrdi, da Jlestni odbor ne plaša
mestne davščine pri prenosu hiše ni
iklešoČevi eeeti

Miklošičeva cesta 16, obenem naroči, da finančni oddelek zaprosi merodajn
oblastva za oprostitev
prenosne državne takse«
Po pooblastilu, imenuje poverjenik za finance tov.Tuma v
davčno komisijo za okrožno mesto Ljubljana tovariše? Kamenščka, Mavriča,
Blaža iz Ježiee, stipe Smoljanoviča, dr•Tominška« Andrejo Grum, Hribar
Josipa in Žabjek Jožeta, Za namestnika predsednika se določi tov«Gorjane
Joškoa III0 vzame predlog tov.Turne na znanje.
Ha predlog tov.Turne sa sa davčno referente pri četrtih
določijo še: tov.Bronislav šeme, Lukee Leopold, Kiferle Ciril, Kranjc
Vilko, Stariha Anica in Skaza Vanda. Delokrog referentov odredi po potreb
tov.Lazar Lojze, šef finančnega odseka za Ljubijana-mesto.
Ha sahtovo ministrstva financ predlaga L1I0 v komisijo za
izvedbo- valorizacije tovariše Gorjanc Jošlca in Jarc Janka.
Tov.Turna poroča, da je ministrstvo za finance odobrilo za
januar akontacijo v višini 3 mlljonov dinarjev. V okviru tega zneska sme
13)0 izplačevati samo najnujnejše osebne in stvarne izdatke in to ne glede
kakšna je višina lastnih dohodkov. Ker znesek ne krije niti personalnih
izdatkov I£LQ, smo zaprosili, da se okvir izdatkov v višini 5 mlljonov
krije s povečano dotacijo v višini 5 mlljonov dinarjev.
Tov.Turna opozarja na to, da so materijelni izdatki smejo
izplačevati le v najnujnejših primerih, ker so odobreni krediti namenjeni
samo za izplačilo osebja. Vsak načelnik jc za izvajanje tega navodila 03e
no odgovoren.
Denarno zaloge smejo načelniki porabljati samo za nabavo
nujnih potrebščin in jim jo v obrazložitev finančni oddelek dostavil okro
nico v snlslu navodil ministrstva za finance,
Referent aa finance poroča, da jo po odloku SHOS-a Mostna
hranilnica prevzela s 1.januarjem 1946 poslovanje Hranilnice dravske bano«
vine. Točno poročilo sledi pozno je.
V zvezi s sklepi licotno skupščine, ki je pooblastila MIG,
da te sklepe izvrši, se pooblašča upravni odbor Kostno hranilnice, da prilagodi hranilnična pravila današnjim potrebam in jih predloži HI0 v odobr:
tov.
Tov.Turna pripominja, da bo kredit za dograditev nedograjenih hiš, ki sc nahajajo v privatnih rokah, črpan is prihrankov anagažiranih, a do kraja januarja neizkoriščenih kreditov. Višino javi po sestavi
'zaključnega računa.
Oddelek za gradnjo prosi za odobritev izplačila zneska
Din 282.234.- tovarni Festen A.,d.d. Celje kot predplačilo za dobavo dveh
parnih kotlov za ccntralno kurjavo, katera bo napravljena v menzi nove
stanovanjske kolonije ob Savski cesti. KIG naroča referentu za finance,
da stvar uredi s ministrstvom za finance.
ITa predlog tovariši«« liodlc-Dekleva se ukine trošarina
na knjige.
Tov.Kraigher pripominja, da se ne glede na odobritev
pravilnika o izvrševanju proračuna LILO po ministrstvu, osvobode plačila
mcatne tak3e vsa gledališča, ki so v zvozi z ljudsko prosveto. Obenem
predlaga dopolnilo tega pravilnika tako, da se v istega vnesejo navofflila
delokroga načelnikov, ki so v nekaterih primerih prekoračili svoja pooblastila.
Tov.Tuma poroča, da jc kupna pogodba glede hiše na Etikloijičevi 16 podpisana, državno takse iznašajo Din 102,500,Ha predlog tov«Tume pooblašča MIO finančni oddelek, da
tudi po 31.januarju financira dela, ki so v toku. 3ilo bi nesmiselno, če
bi že začota dela, a nedovršona,iz formalnih razlogov ne dokončali.
Ha predlog tov.Turne se mostnemu finančnemu oddelku odlobri
iizplačilo izdatkov, ki so vezani s posebnimi pogodbami na določene termin
ne kakor zavarovalne premije, telof.pristojbine, najemnine l.t.d.
Tov.Tuma opozarja, da bo finančni oddelek strogo pazil
na tc„ da so bodo sklepi IHO, oziroma navodila finančnega ministrstva
striktno izvajala.
^
Podpredsednik 'dr .Stanovalk poroča, da s« vlogo pri Uestni
hranilnici naraslo na skoraj 41 mlljonov (od tega 10 mlljonov novih vlog),
Poslovanje laestne hranilnice se razvija ugodno,
Ha predlog tov.Kraigherja se naroči tov.Tumi, da pri
ministrstvu za trgovino ventilira vprašanje "Poljoprometa* odnosno nabave perutnine in gosi iz Vojvodine, Po poročilu tov.luoa s« namreč pri
nabavi gosk nastale težave, za ketere leži krivda ocividno na "Poljopronetu" ter' je tov.zvezni minister Petrovič tov.Tumi in Hovaku svoječasno
izjavil, da glede izvoza teh predmetov ni nobenih omejitev. Ha predlog

tov.Kraigherja naroča HIO tov.Puctt, da vrne nakazane 2 in pol miljo«
dinarjev, ako v enem tednu ne uredi vprašanjo dobave gosi.
Tov»Vrhovec ugotavlja, da pri ČL© ni vojaških referentov,
tov.tajnik omenja, da je svoj čas vojaška oblast sporočila, da uredi
to vprašanje v svojem delokrogu. Tov.Vrhovec predlaga, da sodeluje v
vojaških vprašanjih pri ČLO referent, MIO predlog sprejm«.
Ha predlog tov.Trtnika oklen« MIO, da zniža najemnine v
tržnih prostorih sa mesarje sa Din 200.- neaežno do preklica.
Tov.Trtnik poroča nadalje, da tov.Slovša Ivan prooi za nak»
nado, ki mu jo bila povzročena pri porušitvi hiše na parceli 993 k.o„
Zg.Šiska. Ta škoda naj bi se nadoknadila z nakazilom večjega zemljišča
ob Ižanski costie 12X0 s Jelene» da zamenja prosilcu samo zemljišče v odgovarjajoči protivrednosti zemljišča v Zg.Jiški, odklanja po vsako naknado škode glede porušene hiše.
Tov.DoklevavModio I.:arica predlaga MIO, da odobri znesek
Din 19.000.- za nakup umetnin ob priliki Prešernove proslave. MIO odkloni prošnjo z utemeljitvijo» da nujnost skrajne štednje ne dovoli
več takihr. izdatkov.
Tov.Busarjeva poroča, da je ministrstvo za soc.politiko prosilo, da MLO sprejme tov*Frcgelj Ivanko v svoj plačilni seznam, ker dela
že delj ča3a pri oddelku za 3oc.okrbstvo. HIO odkloni p*ešnje, ker anatra
za nesmiselno, da bi sprejemal nove »ameščenee, ko je ravno pariaoran,
da ssniža število svojih lastnih uslužbeneev.
Ministrstvo za notranje zadeve stavlja LILO predlog, da ob
razpustu sedanje uprave Ljudske kuhinje prevzame isto v svej delokrog.
MIO sprejme predlog in naroči tev.Busarjevi, da izvede potrebne priprave
ter o tem ob^/osti ministrstvo za notranjo zadeve.
Ha poročilo tov.Busarjeve naroči Lil© tov.I!odi«ovi, da pregleda slučaj odklonitve vršenja zdravstvene službe v zavodu Sv.JoCofa pe
dr.Volavsku in iz toga izvede potrebno posledice.
Glede personalnih izdatkov za notranjo upravo pri ČLO pri*
pominja tov„tajnik, da ministrstvo za notr.zadevo ni predvidelo posebnih dotaoij v to svrho. Tov.Kraigher izjavlja, da o kakih isjenah pri
plačilu zaposlenega osebja v zadevali notranje upraVe ni bilo govora in
smatra, da bo vse odnosne otroške nosilo ministrstvo za not».zadeve,
MIO naroči tov.tajniku, da opozori ministrstvo za notr.zadeve na to izdat'
ke.
Tov,tajnik poroča, da mora MLO zavarovati pri Zavodu za
soc.zavarovanje vse prostovoljne gasilce. Odnosni prispevki bi znašali
okoli 60.000.- Din latno. MIO skleno, da se zavarovanje izvede o
Istotako sklene HIO, da izvede potom tov.tajnika zavarovanje
jamstva pri mostnih reševalnih avtomebilihu
Vojna bolnica in iTarodna millea prosijo sa podelitev brezplačnih tramvajskih vozovnic. HIO odkloni načelno izdajo brezplačnih vozovnic, vendar dopušča Izjeme, za katere naj poedlnl načelniki izdelajo
predloge.
UHO potrdi svoj prejšnji sklep, da se.od 1»januarja' 1946
naprej Vse naturalno dajatve mestnim uslužbencem obračunajo«
Ha poročilo tov.tajnika naroči MIO Uaradu za naliavke pri MIO
da poskrbi za nabavo kurjave, žarnic i.t.d. za
Tov.tajnik pereča,
da vrši s pomočjo Občega oddelka popis Inventarja, ki je ČIC nujno, potreben.
Na pripombo tov.tajnika glede izplačevanja dohodkov bolaim
nameščencem (ki že itak prejemajo hranarino) določi MIO, da se topogledno držimo zakonskih predpisov z dodatkom, da ne delano razlike med delavci in nameščenci.
ČLO Moste prosi, da bi se zdravniška služba vršila v rednih
presledkih v samih LIostah# ker je za zdravniške preglede pet v nesto
zamudna in sa bolnike težavna. MIO ugodi prošnji in naroči tajniku, da
izda potrebna navodila Zdravstvenemu oddelku. Prostore za Zdravniške
preglede preskrbi ČLO v Mostah. Zdravniški pregledi naj se vrši po i
dvakrat tedensko po 2 uri.
S? 5 a se sakljuol o>> pol 3 .uri«
T^nikt
(Krese Leopold)
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