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XVI»rodno sojo Kostnega izvršnega odbora, ki se je vršila
dno 14. in 15.februarja 1946.
Ob 9.uri otvori tov.predsednik sejo.
L7AVZ0ČI:

predsednik:
podpredsedniki
tajnik:
odborniki:

odsotni:

tov.Albreht Fran
tov*Kraigher Sergij
tov.Krose Leopold
tov.Trtnik Alojzij
t o v. Llodic-Deklcva Mar ioa
tov.Kušlan Uarička
tov.Iuc Danilo
tov.stopar Viktor
tov.Tuna Braninir
tov.Busar Tilka
tov.dr.Stanovnik Ivan, Vrhoveo Alojzij, Tomo Fran
dr.Iretnar Jože.

Tov»predsednik predlaga sledeči dnevni red:
1./ oitanje sejnega zapisnika
2./ personalne zadevo
3./ Gospodarstvo - tiestna podjetja
4./ Odkupno komisije
5./ Agrarna reforma
6./ 1-roraČun
7./ Slučajnosti.
1./ Zapisnikarica prečita zapisnik XV«redne seje. K sejne
zapisniku pripomni tov.Llarica Deklova, da je zdravniku dr.Volavšku, ki
jo izvrševal zdravniško službo v zavetišču sv.fožefa poslala dva dopisa
za časopise, ki pa niso bili objavljeni. 0 šivalnici AFŽ poroča tov.
Deklova, da še ni uredila zadeve ter prosi, da ji dodele še enega tovaril
o katerim bosta stvar skupno uredila. Predlog jo sprejet.
Tov.tajnik poroča, da nadomestne volitve še niso izvedene. Volitve bi bilo treba Izvesti v vseh mestnih četrtih razen v četrti
VIČ. Tov.tajnik poroča nadalje, da bo predlagal oddelku za izgradnjo naroblasti pri iredsedstvu 1TVS, da bi volitve izvedli na enostavnejši način;
t.j. kaE z glasoval jem.
Tov.predsodnik poroča, da se no izpolnjujejo 3klepi, ki
jih je sprejel IIIO o odpravi trošarino in uvoznino na nujne življenske
potrebščine. Ugotovi so, da je to vslod premajhno kontrolo nad sklepi.
Finančni strokovnjaki se niso držali sklopov, za to je treba povečati
nad izvrševanjem sklopov kontrolo in doseči, da bodo finančni strokovnjaki večkrat poročali tov«tajniku in predsedniku.
Tov«Tilka Busar poroča k zapisniku, da Ljudsl© kuhinje
5o niso prevzeli,pač pa so dali ovoje zastopnike v 6dbor.
Tov.Trtnik pripomni k zapisniku, da je potrobno dati
ponovno v časopise razglas, da.vm- mora vsak graditelj nedograjene hišo
tekom 8 dni javiti n & m a l i uograditi hišo, sioer jo bo dogradil Wj0.
Po teh pripombah je zapisnik sprejet.
Tov.zapisnikarica pročita nato zapisnik izredne seje.
Po preoltanju tega zapisnika 3e zoper razvije debata
o trošarini. Treba bi bilo postaviti novega načelnika finančnega oddelka
vendar o tem ne sprejmejo nobenega oklepa.
Sejni zapisnik izredne seje je na to sprejet.
2./ Personalne zadeve«
Tov.tajnik poroča, da tov.Žagar nI pristal na to, da b
bil referent za vojni dobiček, češ, da je bolan. Na priporočilo četrti
Viča je bil imenovan tov.Laboda s čimer pa se ni strinjalo ministrstvo.
ITato so sporazumno 3 fin.ministrstvom iaenovali tov.Dobroto Hajkota. V

koniciji oo So nolog njegas tov.peoo Kanilo, Skaza in Kranjc. Čo bodo
Četrti pripravile prijavo, so bodo lahlro izvršilo štiri za sprave naenkrat«
Druga oproncaba v personalu jo ta, da jo imenovana mesto
tov.Boruta Ančke iz OF odbora, tov.ZiČkar ::ilka za referenta za izgradnjo
narodna oblasti«
/
. Za pomočnika tajnika je imenovan tov.dr.Dolenc Matjanko
iz oddelka za notranjo upravo na mosto tov.Ravnika, ki je šel na njegovo
mesto v irotranjo upravo*
Od 145 odpuščenih uslužbencev, jih je dobilo službe že
42. Službe jim je preskrbel LILO. Broz dola je le še 103 uslužbencev, 3cL
čakajo službe na Borzi dela. Ti hodijo po potrdila, da niso bili odpuščeni iz političnih razlogov, kar jim MLO izda v primeru, da so upravičeni
do takega potrdila.
Sov.tajnik poroča nadalje, da je sedaj v vseh oddelkih razen pri prosvetnem oddelku - manj uslužbencev kot jih je odobrilo Predsedstvo vlade
Za načelnika proovetnega oddelka je imenovan tov.Zdešar
iz četrti VIČ« po poklicu šolski nadzornik. Ker ni član Mestno skupščine
lahko prevzame to mesto. Tov.Zora cerbak-Kopačeva se razreši dolinostl
načelnice Prosvetnega oddelka, toda ostane na tem mestu, dokler ne pride
tov.Zdešar iz bolezenskega dopusta. Ha mesto upokojenega referenta za
srednje šolstvo tov.prijatelja, je imenovana tov.Božičeva. V prosvetnem
oddelku prevzame na predlog tov.Modic-Dekleva Marice referat za ljudske
prosveto,tov«Kopačeva.
Tov.Tuma iz finančnega oddelka poroča, da je ministrstvo
aa finance sporočilo, da bodo morali o 1.marcem prevzeti oddelek za kataster in oddelek za davke. -S tem bi so peroonal zelo povečal, kar pa nI
bilo predvideno v proračunu J1L0. Zato naroči IHO tov«Tuml, da sporoči
fin.ministrstvu, da 5BO tega no more prevzeti, ako so ne odobri novi kre*
dit za personalne in stvarne Izdatke.
Tov.Dekleva-i&dic Marica sproži vprašanje 8 urnega delavnika sa trošarine©. Ti namreč še vedno delajo po 12 ur dnevno, ter bi bilo
za to potrebno, nastaviti 20 novih trošarineov. Tov.Turna poroča, da to ni
uegoče, ker je odobren premajhen proračun. Tov.Turna poroča nadalje, da mu
je tov.pomočnik ministra za finance tov.Repič dejal, da bodo V3e trošarine
državne in da je predviden nov način pobiranja trošarine z Darkicami.
testni odbor bi dobil za to večjo kredite. Čč bi bila trošarina državna,
bi tudi trošarine! postali državni uslužbenci in bi s tem za MI0 odpadlo
to vprašanje. Vprašanje 8 urnega delavnika za trošarince naj ostane do
l«marca odprto.
Tov.Tuma sproži vprašanje plač, kajti nekateri imajo viš
plače, kot pa jo predvideno. Povprečna plača bi znašala brutto 2.800.- Dir
za to je treba plače znižati« plače bodo uradnikom skrčene na minimum.
Tov.Kraigher predlaga, da se plače nad ^.800.- Din občutno skrčijo, dočlm
se plače pod 2.800«- znižajo clm manj. Paziti je treba pri tem, da ne pride pri tem do uravnllovke. UIO naroči tov.Tumi, da uredi to s personalnim
oddelkom in določi plače individualno po 3posobno3ti in delu, ki ga posame
nik opravi. To mora biti storjeno tekom 1 tedna.
Tov.tajnik sproži vprašanje plač ob premestitvah« Ker so
bili uslužbenci uo sedaj plačani v naprej, se je zgodilo, da so nekateri,
ki šo bili premeščeni v delavnico, prejeli plače za 14 dni dvakrat. Ti so
prosili, da obdržc del plače. KIO oklene, da se tem tovarišem plača zaenkz
pu3ti, v naprej pa se bodo plače izplačevale le za nazaj. Hovonastavljenoe
se bo plačevalo za pol meseca ali za toliko dni kolikor so delali v meseou
Tov.Bekleva poroča, da ima IIIO staro zalogo nekaterih
knjig ("Kronika" i.t.d.) 2110 naroča tov.Deklava-I.lodie carici, da je treba
omenjene knjige prodati, izkupiček pa porabiti za nabavo novih knjig v knj
nioi, nekaj pa jih je treba prihraniti za razna darila.
Individualne 3tvari« Tov.predsednik poroča, da onemogla
«*oreb Ljudmila, ki je bila uslužbena na Magistratu, prosi UIO za pokojnine
r,II0 ji no more izplačati pokojnine, pač pa bo zahteval od Federalnega zav
in od finančnega ministrstva, da to vprašanje čim preje uredi. Na Federa3
nem zavodu mora biti zadeva uro jena tekom 1 tedna, v nasprotnem primeru
izroči ::I0 zadevo Javnemu tožilcu, predlog je sprejet«
Geometri, ki so trarili v pomeriju mesta Ljubljana, so
prosili za nagrade, ki so jim bile obljubljene v znesku Din 15.000«- MIO
bi jim izplačal to nagrauo, toda nima na razpolago kredita.
Tov.tajnik predlaga kot zastopnika 1510 v Komisijo bivše
•Croatie" tov.architekta spinčiča Iva.
Oddelek za finanoc predlaga za referenta za davke, tov«

Česnika Vladimirja in Vakal Bojana, uslužbenca na finančnem oddelku«
po prečitanju njune karakteristike jo predlog sprejet«
Določiti je troba namestnika v Komisijo aa vojni dobiček.
MIO naroči tov.Tumi, da poišče namestnika skupaj o tov.Babškovo.
3./ Gospodarstvo - Mostna podjetja.
Tov.iiivio poroča, Ga so mestna podjetja toliko napredovala,
da so bili doseženi že prvi roaultati. MIO so prepuščena že naslednja pod;
Je
'
v
1/ Žitnik, kleparttvo. To podjetje naj bi bilo priključeno Kostnemu gradbenemu podjetju.
2/ "Šumi", trgovina z bonboni in keksi. Za to podjetje naj bi bil
odgovoren tov.Gorjanc Joško.
S/ "Kassig", trgovina z uniformami in čepicami. Tudi aa to podjetje naj bi bil odgovoren tov.Gorjanc Joško.
4/ "Dolinar", pekarija. Za to podjetje bo odgovoren tov.Livic Silvo.
5/ "Derganc", trgovina s krtačami in metlemi. Za to podjetje naj
bo odgovoren tov.Turna Ostoj«
6/ "Triumph", trgovina s čevlji. Za to podjetje naj bi bil odgovoren tov.seunig Vital.
7/ "Kristal", d.d., trgovina s steklenino. Za to podjetje je potreben še gospodarski načrt*
8/ "Vena", frizerski salon« Za to podjetje naj bi odgovsrjal tov.
Trtnik Alojzij«
Poleg naštetih podjetij ima EJO še Mestno gradbeno pod^et- j
je, Mestno vrtnarsko podjetje, za katero je odgovoren tov.Lap, mestno
prevozno podjetje, za katero naj bi bil odgovoren tov.Trtnik, Mestno
šivalnico, Mestno pražarno, Mestno pasarsko in kovinarsko podjetje.
. Do sedaj še ni odobreno Mestno galanterijsko podjetje,
podjetje s pleteninami in mizarsko podjetje«
ITapraviti je treba formalen pravni prenos od okrožno
uprave narodne imovine v Mostna podjetja« Potrebna je ocenitev. Ta mestna podjetja bodo zadolžena napram fondu za obnovo. Ministrstvu za trgovino in preskrbo predlaga 1*10 likvidacijsko komisijo.
Za podjetje "ITana" in "Rio" naj bi bil odgovoren tov«Cunder, lastnik gostilne "Pri ruskem carju". To mesto nora prevzeti takoj.
MIO odobri predloge o posameznih tovariših, odgovornih za
posamezna podjetja.
Sklep LIO; Uihiotrstvu za trgovino in preskrbo mora odd«
za trgovino in preskrbo pri MIO poslati dva načrta:
1.) Ali da prevzame od teh podjetij samo aktiva,
2.) Ali pa prevzame aktiva in pasiva in je napram obnovitvenemu fondu zadolžen le za aktiva, dočim naj bodo absolutno pasivna
podjetja likvidirana«
MIO poveri tov.Florjančiča, da napravi v,teh podjetjih
bilance.
MIO zavrne prošnjo sindikata, da bi bilo podjetje "Vena"
sindikalna brivnica«
0 denarnem poslovanju poroča tov.aivic, da je šla vsa- gotova.na v fond za obnovo. Iredlaga, da bi šla vsa gotovina proko 2000.- Din,
Id, bi jo kasirala ta podjetja, v Mestno hranilnico na žiro račun* V3ak
dvig naj bi se izvršil le s privoljenjem vodstva. Odvlšni dobiček naj
bi se uporabil za obnovo« HIO sprejme ta predlog«
Tov.šivic predlaga za opravljanje teh podjetij komisijo,
sestoječo se iz treh Članov: pravnika, komercijalista in še enega člana.
MIO sklene, da bo te posle vzdrževala Gospodarska komisija. Vsak posamezni primer za nabavke morata odobriti vsaj dva člana komisije. Mestna
hranilnica mora sproti obveščati LIO, koliko je prtjela.
Poslovnik za delo Gospodarske komisije pri upravljanju teh
trgovskih podjetij izdela tov«droDolenc.
4»/ Odkupne komisije«
Tov.šivic Silvo poroča, da so imele odkupne komisije dva
sestanka in en sestanek a ministrstvom. U a sestankih, je bilo četrtnim
odkupnim komisijam natančno obrazloženo njihovo delo. Napraviti morajo
popis vseh pridelovalcev, popis vseh pridelkov, prečitane so jim bile nared
redbe, ki se tičejo odkupa.
Vse komisije do sedaj niso dovolj dobro izvrševale dela.
najbolje so delovale komisije četrti Viča, ^iške, Taborja in doloma Moste
in Rakovnik« Za Ljubljano je predpisana oddaja 45 vagonov krompirja,
4 vagone fižola, 3 vagone pšenice In 45 vagonov krušnega žita. Fižola
verjetno

verjetno ne bo mogočo dobiti, krompir ja pa Xe 20 vagonov. Preooj ovir
Je napravila prvotna uredba o prosti prodaji krompirja. Posamezno četrtne
tomisije bodo dobile točen predpis, koliko morajo oddati živeža. Komisije
aodo določile količine posameznikom.

5./ Agrarna rofonna.
Tov.Lap poroča o agrarni reformi. Zemljiški 3klad v Ljubljani znaša 1.200 ha, od tega 792 ha obdelovalne zemlje, ostalo pa so gozdotri in stvabno parcele. Od velepboestev cerkva je prišlo v sklad 485 ha,
Dd Harodne imovine pa 307 ha, skupaj torej 792 ha. Razdeljena je bila zemlja že 74 agrarnim interesentom v obsogu 113 ha. V Ljubljani je bilo prosilcev 980 in lo 172 od toh jo bilo upravičenih. V Polja in Zadobrovi je
bilo razdeljeno 37 ha zorni je med 20 agrarnih interesentov, na rokovniku,
Lavrici 26 ha zemlje 15 agrarnim ihtorosentom, v Ct.Vidu 28 ha comlje 3o'
agrarnim interesentom, na Viču 22 ha zeplje 9 agrarnim interesentom. Skupne
torej 113 ha zemljo 74 agrarnim interesentom.
Uato 3© razvije debata 0 tem, da je na 1 ograrnega interosonta odpadlo prevoč zemlje. Vondar ni bil o tem storjen noben izrazit oklep.
To razdelitev bo pregledala še Okrožna prjrarna komisija.
Tov.Lap šo poroča, da prosi Poštna hranilnica, da ji IHO
odbor proda zemljišče št.136/3 za gradbo novih prostorov. linistrstvo sa
gradnje ni nasprotovalo temu predlogu. MIO odobri to prodajo.
Aerodrom, ki je bil prejo last tiesta, je sedaj v vojaških
rokah. Stari cestni odbor je plačeval nekaterim posestnikom najemnino. Sedaj mora to prevzeti vojaška uprava. MIO poveri za to obvestilo tov.TrtnikE
Tov.šivic prosi sa hišo v Bethovnovi 7, v katero bi se prese]
lil celotni oddelek sa trgovino in preskrbo. Tov.Lapu je treba preskrbeti
v nadomestilo dvosobno stanovanje a kuhinjo, sicer pa ni ovire za preselitev. MIO to odobri«
6./ Proračun.
Tov.Iuma poroča, da je UVS gledo pokojnin naročila, da mora
MIO svojim upokojenim uslužbencem izplačevati preživnin®, dokler ne bo HVS
rešila vprašanja pokojnin. LHO naroči toVoTumi, da odgovori ITVS, da to ni
mogoče, ker hi kredita.
7«/ Slučajnosti«,
i
Tov.Kocjan poroča, da je oddelek sa gradnje in obnovo porabil že v mesecu februarju vse kredite iz odobrenega proračuna in da je imei
še 400.000.- Din primanjkljaja. Prosi, da MIO reši to vprašanje. Vsa gradbena dela naj se ali ustavijo ali pa naj se najde kak vir.
Cestna uprava je predložila reduciran proračun, ki pa vseeno snaša 28,500.000»- Din IHO poveri tov.Kocjana, da sestavi referat, ki
bo naknadno predložen UVS. Tov.Kocjan poroča še o drugem problemu pri
Upravi javne imovine. Oddelek sa gradnje in obilovo izda mesečno delavcem
oca,150.000.- Din sa popravila. MIO sklone: Uprava javne imovine, se izloči
iz oddelka sa gradnje in obnovo ter se osamosvoji. Izdatki se krijejo is
dohodkov najemnin.
Ustanovitev UEGRAD-a. iodjetje bo v začetku pasivno.
Prevzeti bo moralo 75 dolavcev, ki so zaposleni pri oddelku sa gradnje in
obnovo- Začasno ni možnosti za kakšna naročila, pojavlja so vprašanje pristopa privatnih podjetij k ZEEGRAD-u. V takem primeru morajo biti ista nače
la kot v drugih mešanih podjetjih.
V oddelku za gradnje in obnovo obstoja projektivni odsek,
ki je sedaj delal projekte, analize i.druga dela sastonj. V naprej bo treb
vso projekte plačevati in bo s tega nastalo malo podjetje.
Tov.Trtnik poroča, da prevoznik Liarkelj Pavel ponuja 3 ton
ski prevozni avto sa 150.000.- Din. MIO odobri nakup, v primeru, da je
avto v dobrem stanju.
Tov.Koojan poroča o problemu kredita pri hridrotohničnih
Zgradbah, n,pr» pri vzdrževanju brožin. MIO naroči tov.Kocjanu, da sestavi
referat v katerem naj prikaže probleme in ga naknadno predloži ITVS v odobritev kredita.
Tov.tajnik poroča, da' je tov.Mlakar, oškodovanec pri ekspl
ziji dobil od Gradbenega oddelka sa, 12.000.- Din le3a in prosi MIO, da du!
ta dolg odpusti. MIO oklene, da mora tov.Mlakar les plačati, ker ni kreditov za odpust dolga.
Tov.tajnik poroča, da stranke do sedaj nl90 plačevale cenitve o stanarinah, ki so jih naročale. MIO oklene, da mora cenitev v prln
ru spora plačati ona stranka, ki je v sporni stvari propadla, sicer pa
tista stranka, ki cenitev naroči.

Tov.tajnik poroča, da računa reševalna postaja sa prevoz
10«- Din od km. Revni ljud e niso plačevali do cedaj prevoza in ga jc
plačeval LILO. Voznino jo treba preračunati bogatejšim slojem na tako
višino, do bo bodo kriti vsi prevozi.
UIO ugotovi, da marsikateri sklepi sprejeti na njegovih
sejah ne pridejo v življenje. MIO sprejme zato slelep, da jc treba vse
sprejete sklepe formulirati in poslati pristojnim referentom v vednost.
To mora opraviti tajništvo.
Treba je postaviti novega načelnika finančnega oddelka.
[pri tem je treba paziti, da bo novi načelnik aktivist 0F, ki se ne bo
opiral samo na finančne paragrafe, ampak
postavljal tudi pravilne .
politične zaključke. Mora biti tudi saaoincijativen. Zadevo načelnika
finančnega oddelka naj uredi tov.Babškova.
Tov.tajnik poroča, da zahteva ministrstvo za industrijo
in rudarstvo od MLO strokovnjaka za strokovno komisijo. Zadevo naj uredi načelnik gradbenega oddelka.
Zelenjadarji is mesta prosijo MLQ, da določi cene najemnin za zemljo po njeni kakovosti. SUO naroči tov.Uiklavčiču in Lapu, da
izdelata predlog in vprašata ministrstvo sa kmetijstvo za nasvet.
Vprašanje nabave novega slavnostnega odra. Ta odsr je bil
svojčas že narejen in je treba vprašati državno gradbeno podjetje Kavka,
ki je dalo les, kje se nahaja les. Vprašanje novega odra potem odpade«
V Mestnem kopališču še ni rešeno vprašanje o tem kdo £a
vodi. Pred kratkim so zavrnili brezplačno kopanje nekih revežev. I!IQ
sprejme sklep, da prevzame Llestno kopališče oddelek za zdravstvo, Kopališče naj se vzdržuje samo, oene za kopanje pa naj bodo na taki viširi*
da bo omogočeno nekaterim revežem kopanje brezplačno.
Tov«Tuma postavi vprašanje ali jo treba izterjati mostne
davke, ki so v zaostanku še Izza dobe okupacije in sicer vodovodno d c klade,
pristojbine za porabo vode, pristojbine za vodomere in hidrante, goni aščine, kanalske pristojbine 11 pristojbine za uporabo javnega sveta. OTf
sprejme sklep s da se ti zaostanki izterjajo.
Težko bo v naprej določati te vrste pristojbin kmpt.m
iz mesta, ker so te zgradbo no"štejejo med d o h o d n i n e V e n d a r je treba zahtevati, da kmet iz mosta navede med dohodnino tudi vodovod. Koral bo plačati te pristojbine®
Uestni vodovod terja cestno vrtnarsko podjetje plačilo
sa porabo vode pri vodometu v Tivoliju. IilO sprejme sklep, da ta strošek
utrpi mestni vodovod, ker je bolj aktiven kot i.estna vrtnarija.
fta predlog finančnega referenta t o v«Turne odobri P 1 Q d a
do dokončnega obračuna s Federalnim zavodom in MLO, prenese v fond saldo
mestne zavarovalnice, ki znaša 52»T09«?5 Din od bolniškega zavarovanja,
194,206.01 od starostnega zavarovanja in 78«000.- Din od starostnega zavarovanja prenese v fond pod naslovom "Mestna delavska zavarovalnica v
likvidaciji"
Dodatek k t.5«/ Agrarna reforma«
Tov«Lap prečita prošnjo ministrstva sa kmetijstvo, da
se prepusti zemlja okrog nedograjenega zavetišča na Bokaleah, ministrstvu
za kmetijsko šolo. 2110 sprejme sklep, s katerim ugodi prošnji ministrstva
in je tudi pripravljen nedograjeno zavetišče prodati za primeren znesek.
0 obliki prodaje bo UIO še razpravljal in šele nato dokončno oklenil.
Tov«Lap predlaga, da se razglasi blokada nad častnim
gnojem in nad gnojem od sneti. Ta gnoj naj bi bil na razpolago zelenjadni zadrugi. E2I0 ta predlog sprejme.
Seja je po 7ourah zaključena«

za tajnikai
Turna Branimir

Predsedniki
Albreht Fran

