IZVRŠITI ODBOR
Kostnega ljudskega odbora
za okrožno mesto Ljubljana
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XVH*redne sejo Z2estnega Izvršnega odbora, ki se je vršila
dno 25.februarja 1946 ob 9.uri dopoldne.
UAVZOČI^
predsednik: tov.Albreht Fran
"""podpredsedniki* tov.Kraigher Sergij
tov.Vrhovec Alojzij
nam.tajnika: tov.Turna Braniniir
odborniki* tov.Trtnik Alojzij
tov.Puc Danilo
tov.Busar Tilka
tov.dr.Pretnar Jože
odsotni:tov. dr.Stanovnik Ivan
tov.Tomo Fran
tov.Krese Leopold
tov.r.odic-Dekleva kariea
tov.Stopar Viktor
tov.Kušlan ::arička
vabljen* tov.Gorjano Joško
Tov.predsednik otvori ob 9.uri XVII.rodno sejo Izvršnega
odbora ter predlaga naslednji dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4«)
5«)
6*-)

Citanje zadnjega sejnega zapisnika
Proračun
Poročilo tajnika
Narodna imovina
Lastna podjetja
Slučajnosti

IV) Zapisnikarica prečita zapisnik xVT.rcdne seje. Tov.tajnik
pripomni k sejnemu zapisniku, da so sklepi Izvršnega odbora sedaj izvršujejo.
Ha Jožici so 3e 2e izvršile volitve v nov CLO. Udelošba na
volitvah je bila 94,* in je nov odbor že nastopil mesto.
ITačelnik finančnega oddelka je tov.Gorjano Joško, mesto vršilca dolžnosti tajnika pa jo prevzel tov.Turna Branimir. Tov.Tuma poroča,
da je bil določen tudi za upravnika grafičnih podjetij in je vslod tega
preobremenjen z obema funkcijama. Ker je pa začasno tov.Turna glede sestava novega proračuna nujno potreben, mu KIO poveri še izvedbo te naloge*
Avtomobil za testno prevozno podjetje je Se kupljen. Cena je
bila s takso vrod Din240.0G0»Tov.Vrhovoc poroča, da ministrstvo za lokalni promet prodaja
stare avtomobile* Tu bi imel tudi HLO ugoden nakup. 0 prodaji odloča
I3T0J skupno o komisijo. Prednost pri nakupu imajo državne ustanove. 10 poveri tov. dr .Pretnarja, da uredi nakup s KLT0JE2.
Tov.Turna predlaga, da vso luksuzne avtomobile -razen predsednikovega- prevzame Ilestno prevozno podjetje. 10 3klene, da se predlog tov.
Turne sprejme.
Tov.dr.Pretnar poroča, da so težave z garažami. Ako bi bilo
mogoče preurediti kako hišo blizu kolodvora, bi podjetje prihranilo veliko
bencina, ker bi ne bilo treba več voziti avtomobilov s Pristave. Preureditev bi stala cca. 300.000.- do 400.000.- Din Tudi zaplenjeno mehanično
delavnico "Kavčič" na Viču bi se dalo uporabiti.
Sejni zapisnik XVI.redne 30je jo na to sprejet.
2*) Tov.Turna poroča, da uradniških plač ne bo treba reducirati, ker je tako odredil predsednik vlado tov.Kidrič. "IIO mora tudi
izplačevati preživnine svojim upokojenim uslužbencem dokler se vprašanje
pokojnin ne uredi dokončno. Sestaviti je treba nov proračun v smislu
štednje in ga še enkrat predložiti« 3amesto 32 miljonov je sedaj odo-

hrenih okolo 70 do 75 miljonov Din. Hov proračun je že izdelal Oddelek
za gradnje, ki pa je mnogo previsok. Tudi proračun Oddelka za socialnom
skrbstvo - 14 jpiljonov Din - je previsok.
Tov.Kraigher pripomni k proračunut za Slovenijo je odobren
proračun 1 milijarda 262 miljonov Din. Ha zborih volilcev bo treba ljudem
razložiti nujnost centralizacije finančnih sredstev v državi, ker sicer
ni mogoče obnoviti države. Treba bo temeljito pobijati vse šovinistične
izpade. Stremeti moramo za tem, da bo čim več upravnega aparata presedlalo v produkcijo, ljudem je treba pojasnjevati tudi vprašanje plač« Visoke
plače bi pomenile visoke cene, visoke cene pa inflacijo. Najbolj važno
vprašanje za nas je danes vprašanje o stabilizaciji dinarja. Sovražniki
naše ljudske države hočejo zbiti vrednost dinarja. V tej borbi beležimo
zaenkrat uspeh, kajti vrednost dinarja se je stabilizirala, da celo dvignila. Z dvigom produkcije bo rešeno tudi vprašanje plač, kajti z njo se
bo pocenila preskrba. V zvezi s stednjo je potrebno tudi zvišati tudi
inoijativo ljudskih množic in na ta način razbrementi uradniški aparat®
Incijativo ljudskih množic je treba pravilno vključiti v reševanje naših
oblastvenih nalog. Treba je napraviti načrt, kako vključiti masovno delo.
Važno vprašanje je vprašanje hitre cirkulacije denarja«
To je delo sposobnosti finančnega oddelka.
Vprašanje davkov: po poročilih je prišlo za preteklo leto
15 miljonov Din prostovoljnih akontacij« Dvigniti moramo davčno moralo s
prepričevanjem. Ljubljana mora biti vzgled davčnih izpolnitev* Davki bodo
visoki, ljudem bo treba razložiti, zakaj bodo visoki davki. Tu se bo pojavila borba z reakcijo.
MIO bo Črtal dohodke tudi iz podjetij. Zato je treba postaviti drugače delo v upravi. HLO mora preko 2510 voditi vse oddelfke. Ločili
smo voljeno funkcijo od strokovne« Voljeni funkcijonar mora dajati politične smernice in kontrolirati ali se te politične smernice tudi izvajajo«
Tov.dr»Pretnar predlaga, da se zaradi stednje združijo nekateri oddelki MLO in sicer: trgovina in preskrba, obrt, kmetijstvo, skupaj, in oddelek za socialno skrbstvo in oddelek za zdravstvo - skupaj.
IIIO sklene, da se ti oddelki združijo in odloči, da naj se o podrobnosti zd
žitve pomenijo načelniki med seboj. MIO poveri tov*dr.Pretnarja, da izdela
predlog in izvede na to združitev. Za združeni oddelek socialnega skrbstva
in zdravstva naj bo skupna načelnica tov.Nika Arko, njen pomočnik pa zdravkin tov.dr.Logar.

3.) Tov.Tuma poroča, da ostane mesto Ljubljana glede trošarin zaprta. Trošarina na vino je Din 4»- od litra, na pivo pa Din 3«"- od
litra.
Tajništvu še ni uspelo postati duša dela. Odpravljeno je
bilo skupno vložišče«' V svrho pospešenega poslovanja, naj ostanejo posamezna vložišča. Referenti so dolžni pregledati pošto. 0 načelno važni pošti
bi se referent moral pogovoriti s tajnikom in predsednikom. Načelnik vrši
vse posle v oddelku, referenti pa opravljajo delo med oddelki in z ministrstvi« Tov.Kraigher pripomni, da bi lahko nudili tudi pomoč ministrstvom*
če bi kritično pregledali okrožnice, ki jih iz ministrstev pošiljajo razni
načelniki, pripomni še, da bi bilo tudi pravilno, če bi tov*tajnik vsak
teden dvakrat prediskutiral vse važne zadeve. Tov.Trtnik pripomni, da zahte
vajo različna ministrstva po različnih linijah iste podatke. MIO sprejme
za reorganizacijo tajništva sklep« Tajništvo je treba še bolj centralizirati. Tajniška poročila je treba napraviti tudi v zvezi s poročili ČLO«.
Tov.Kraigher pripomni, da 30 dosedanja poročila vsebovala le podatke o
strojenem delu, ni pa bilo ničesar navedenega o načrtih za bodoče delo.
Zlasti na zborih volilcev je treba dajati poročila v zvezi z načrti za bodoče delo. MIO naloži tajništvu, da organizira potreben kontakt za centrali
zaoijo tajništva z vsem aparatom.

4«) Tov.Puc Danilo poroča, da se je Komisija za likvidacijo
Okrožne uprave narpdne imovine
sestala na dveh sejah« Sklenjeno je bilo,
da ae stvari, ki so v skladišču na Poljanski cesti hitro likvidira* Sedaj
se vrši cenitev predmetov po sodnem cenilcu« V kratkem bomo organizirali
trgovino s premičninami v Kresiji. Oblek je cca»500 kosov. V Belo Krajino
bomo poslali eoa„300 kosov, 200 pa bi jih pridržali v Ljubljani za demobilizirance« Predlog tov*Puca podpre tudi tov.Tilka Busarjeva,

10 sklene na to, da Oddelek za soeljalno skrbstvo sporoči tej Komisiji
svoje potrebe in se bo za te potrebe pridržalo v Ljubljani taliko kosov
oblek, ostalo pa bo šlo na deželo in sicer v kraje, ki so bili najbolj
prizadeti po vojni in ki bodo v redu obračunali dajatve.
Tov«Puc poroča nadalje, da je bilo popisanih 1200 imetij od
Nemcev in 600 od belogardistov. Popis sedaj vrši 15 popisovalcev. Pravne
zadeve rešuje tov«Tomineo Oskar,, Tov.Kraigher stavi predlog, da bi popise izvrševale četrtne komisije, obstoječe iz 5 - 6 oseb, ki pa bi ne biis
plačane. ČLO naj bi poslali predloge na MIO. Predlog tov.Kraigherja je
sprejet.
Tov.puc še poroča, da najemniki stanovanj, ki so pod upravo
narodne imovine ne plačujejo najemnine. Tov.Vrhovec priporoča pri plačevanju najemnine hiter postopek, predlaga, da se objavi v dnevnem Časopisju poziv na vse najemnike, ki ne plačujejo najemnine, da se morajo javiti
v Kresiji. Ha ta način jim bo možno določiti najemnino odn.akontacijo, dok
ler stanovanje ni ocenjeno. Predlog tov.Vrhovca je sprejet.

5«) Tov.puo poroča, da sta odpadla 2 člana zaplembene komisije, tov.Grm in tov.Vesel. V Komisiji je ostal tov.Vodopivec, načelnik odd.
za notranjo upravo. Za tov.Grma in Vesela ni potrebno nadomestilo, ker
itak opravlja te posle Komisija za likvidacijo narodne Imovine. SO sklene,
da tvorijo zaplembeno komisijo poleg tov.Vodopivca še člani Komisije za
likvidacijo narodne imovine«
Tov.ruc poroča nadalje, da bo v bivši zastavljalnici, ki je
imela svoje prostore na poljanski cesti, bo imela svoje prostore Mestna
šivalnica, podjetje bo vodil tov.Bavtnik, ki je mojster za izdelovanje perila. Krojaško konfekcijo bo prevzel tov.Šefic Vinko. Za izdelovanje damskega in otroškega perila bodo skušali dobiti prostore pri t rdki Belihar
Co.
V Mestnih podjetjih sicer ni izprememb. V Ljubljani so 3 mizarske t rdke, ki imajo poln strojni obrat, ki pa ne delajo. To sos
"Sava", "Rojina" in Zupančič. MIO sklene, da se je treba potruditi za odi«
teh podjetij« 10 poveri tov«Puca za to izvedbo.
Pri Mestnih podjetjih obstoja vprašanje, kakšna naj bi bila
njih oblika. Lahko biX bil MLO lastnik podjetja, ali pa
bi bila podjetja delniške družbe. Obe te pravne oblike Mestnih podjetij pa ne pridejo v poštev. £310 sklene, da bodo imela Mestna podjetja neko glavnico do
določene višine, do katere bo tudi jamčenje. Tov.dr«Pretnar naj Izdela
predlog, ki ga je treba poslati SHOS-u.
MIO imenuje za upravnika Mestnega prevoznega podjetja (MBPRO)
tov.Kogovška Borisa.
MIO sklene, da se ustanovi komunalni oddelek, ki bo skrbel
za vsa Mestna podjetja« načelnika naj poišče Gospodarska komisija*
Tov*Puc predlaga, da bi zaradi štednje koncentrirali prostore v Kresiji« MIO poveri tov«dr»Pretnarja, Puoa in Trtnika, da izdelajo
o tem načrt.
Nekdo od članov 10 sproži vprašanje uradnih prostorov ČLO, ki
so večinoma premajhni. Tudi uradni napisi ČLO ne delajo ravno vtisa avtoritete. MIO sklene, da naj oddelek za gradnje Izdela enoten načrt za uraine napise vseh četrtnih ljudskih odborov. Izvedba se poveri tov»Trtnika«
6.) Tov.Turna poroča, da IZOS še ni poravnal dolga Din 66.000«
in da verjetno sploh ne misli na vrnitev. MIO sklene, da je treba IZOS-u
poslati poziv, da plača dolg.
MIO sklede, da se bo zaračunavalo strankam za lastne položni"
• ce po 50 para.
\
MIO sklene, da se izvrši prenos lastninskih pravic stanovanjskih hiš na Vllharjevi cesti (carinarnica) na MLO, in da se popravi carinarnica«
Upravnik zavetišča sv«Jožefa je sporočil, da bi moglo zavetišče uravnovesiti svoje bilance s tem, ako bi se pobiralo 25«- Din dneva*
od oskrbovancev javnih ustanov in 30»- Din od privatnikov. MIO sklene, da
se te postavke odobre.
Tov.Tilka Bu3arjeva predlaga namesto tov.Grudna, ki upravlja
Pristavo zavetišča sv.Jožefa in ki za to delo ni sposoben, tov.Ambrožiča,
dosedanjega pomočnika Hedoha.
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Tov.luma poroča, da je Mestno kopališče prevzela Uprava javne
imovine še predno je 10 sklenil, da ga prevzame Oddelek za zdravstvo«
MIO sklene, da obdrži upravo kopališča Javna imovina, odgovornost za
higijeno pa nosi Zdravstveni oddelek«
Tov.Turna poroča, da je Štab baze I»reda IV.armije v Ljubljani
zaprosil za podaljšanje obstoječega industrijskega tira MLO za cca 3
50 m, da se omogoči s tem direktna dostava vagonov v vojašnico na Domobranski cesti. MIO sklone, da bo vojaška uprava morala povrniti stroške MLO, ki bi nastali s preureditvijo tira, odn. plačati uporabnino za
tir.
Tov.Tuma poroča, da bi poroke moral opravljati voljeni član MLO.
MIO sklene, da naj se opravljanje porok poveri tov«predsedniku Albrehtu
in podpredsednikoma tov.dr.Stanovniku in Vrhovcu.
MIO sklene, da se bodo pobirale sledeče pristojbine za ocenitev
najemnini za cenitev 1 sobe Din 50«-, do 4 sob Din 100«-, za stanovanja
z več kot 4 sobami pa Din 200«- Stranka pa je seveda za vezana plačati
tudi državno takso Din 100«- po taksnem zakonu. 0 tem je treba objaviti
notico v časopisju.
Dosedanja komisija za pobijanje nedopustne špekulacije ne dela.
MIO sklene, da bodo sestavljali novo komisijo tcv.Gorkič Albina iz Viča,
Jurca Franc, član MOZMS v Devica Marija v Polju, Bernard Srečko, šef
odseka za pobijanje nedovoljene špekulacije pri odd.za notranjo upravo,
Ciril Vajt, uradnik oddelka za trgovino in preskrbo, enega Člana pa naj
določi tov.Šivic Silvo.
MIO sklene, da je treba od 1.II.1946 pobirati za uporabo Mestne
sejne dvorane Din 300.- loleg te vsote pa je treba plačati še stroške
razsvetljave«
Tov.Busar Tilka predlaga v Komisijo za podpore namesto VIderger
Jožice tov.Zamečnik Miho. Kot mladinski referent bo nastopil 16«III a službo tov.Hanut. MIO sprejme ta predlog.
Seja se po 5 urah zaključi®

ga tajnikai
(Turna Branimir)

fredsedniks
(Albreht Fran)

