IZVRŠITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
za okrožno nesto Ljubljana
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aVTII.rodne 3ejo lastnega izvršnega odbora, ki se je vršila
dne 9.marca 1946 ob 1/2 10.uri dopoldne.
EAVZOČI:

predsedniki
podpredsednik;
tajnik:
odborniki:

tov.Albreht Fran
tov.Kraigher Sergij
tov.Turna Branimir
tov.Trtnik Alojzij
tov.i:odic-Dekleva Marica
tov.Busar Tilka
tov.Kušlan Marička
tov.Puc Danilo
tov.dr.lretnar jože
vabljen: tov.Vodopiveo Vlado
odsotni: tov.dr.Stanovnik Ivan, Vrhovec Alojzij,
tov.Stopar Viktor, Tome Fran

Tov.predsednik otvori ob 1/2 10.uri XVIII.redno 3ejo Izvršnega
odbora ter predlaga sledeči dnevni red:
1./ čitanje zadnjega 3©jnega zapisnika
2./ proračun
3./ Slučajnosti
po prečitanju zapisnika pojasni tov.tajnik, da je mehanično
delavnico Kavčič na Viču prevzelo Ministrstvo za lokalni promet. Pri
združitvi zdravstvenega oddelka in oddelka za socialno skrbstvo bi bilo potrebno, da so najdejo skupni prostori za oba oddelka. Za kandidata
za tajnika Bežigrajske četrti je predlagana tov.Arko-Taufer llika. Tov.
Arkova je radi pomanjkanja vodilnega kadra začasno nepogrešljiva na odd.
za soc.skrbstvo ter naj se o tem obvesti četrt Bežigrad. Tov.Trtnik poroča, da se je pregledalo prostore v Kreoiji, potrebno pa je napraviti
načrt ter je cnenja, da bi se dalo v Kresijl koncentrirati precej naših
oddelkov. Tov.Busarjeva iznese problem ubožnice, poroča, da se je poslal na ministrstvo predlog, da se umobolne izloči. Iznese tudi predlog,
da bi bilo Marijin dom v Slomškovi ulici preseliti. Sestre bi se ev.namestilo v Mekinje. Dalje poroča, da se za pristavo poteguje ministrstvo.
Pristava je nujno potrebna zavetišču Sv.Jožefa iz ekonomskih razlogov.
MIO sklene, da se izdela predlog na predsedstvo ter odstopi MLO Pristavo in Bokaioe, ministrstvo pa naj v zameno odstopi odgovarjajočo ekonomijo za naše ubožnice. Tov.Busarjevi se poveri, da skupno z Gradbenim
oddelkom izdela prfedlog na Predsedstvo. Tov.Puc poroča, da prosi ČLO Po-,
lje za šivalnico, prostore za šivalnico dobimo na razpolago. V prostorih bivše Okrožne uprave narodne imovine na loljanskl cesti bi b£.lo galanterijsko mestno podjetje in dežnikarstvo. Ilizarsko podjetje Bojina
je pod OUIJT, zanj se interesira ministrstvo, pri "Sava" je izvršen popis,
Praprotniku smo dali Arkove in iemrlove stroje. Uprava ljudske imovine
pa je prevzela 4 skladišča in aicer: skladišče OUIII, šarabon, Eifler in
Hudovernik. Centralno skladišče se izpraznjuje. Vršil se je sestanek
četrtnih komisij za popis ljudske imovine, dana so bila navodila. Tov.
Trtnik poroča, da se je na notico v časopisju prijavilo 295 strank, ki do
sedaj niso plačevale v zaplenjenih stanovanjih ter imamo v evidenci 70
hiš. Blagajna uprave Javne imovine je izven proračuna. V Mestni bazar,
ki bo imel svojo prodajalnlco v bivši trgovini mestne plinarne v Kreoiji
se bo stekala vsa imovina, ki ne pride v poštev za prodajo na nakaznice.
Ha stare upravičene prošnje bodo izdana nakazila. V kupne pogodbe vnesemo določene cene in višino obrokov odplačevanja. Z novomeškim okrožjem je
napraviti kupno pogodbo kadar isto prevzame blago i Tov.Puc pojasni, da
pravilnik vlade še ni izšel, dano je bilo le ustno navodilo glede odprodaje ljudske imovine. Ugotovljeno je bilo, da so prejeli uslužbenci MLO •
precej predmetov iz ljudske imovine. MIO naloži, da Uprava ljudske imovine glede tega zasliši tov.Vesela. Skladišče pri Hudoverniku in Eiflerju
je treba likvidirati, poiskati pa je prostore za centralno skladišče.
Tov.Trtnik predlaga za skladišče Pristavo. MIO poveri tov.Trtniku, da

uredi vprašanje glede preskrbe prostora za centralno skladišče. Dalje
poroča tov.Fuc, da se ljudska imovina popisuje in ocenjuje ter so k temu
delu ž£ pristopile četrtne komisije. Ocenjuje se tudi imovina, ki je v
skladiščih. Tov.Trtnik poroča, da se je načrt napisov za 0L0 urgiral pri
Iredsedstvu vlade, nismo pa prejeli še tozadevnega odgovora
Hakar je 'zapisnik zadnje seje sprejet«

2»/ Proračun. Tov.tajnik poroča, da je.na konferenci s tov.
podpredsednikom dr.Brecljem in fin.ministrom poličem bilo govora o proračunu IBS, o proračunih LO ter o vprašanju novih viroV dogodkov. Iroračun
republike znaša 1.262 mlljonov Din izdatkov in 1.500 mlljonov dohodkov ter
je v tej višini vnesen v zvezni proračun. Iz tega proračuna prejme ELO
32,800.000.- Din za izdatke, celotne svoje dohodke stavlja pa na razpolago
našemu finančnemu ministrstvu. Ker je okvir za potrebe iŽO preozek, je finančni oddelek izdelal v sodelovanju z referenti in načelniki nov proračun,
v katerem so vsebovani le najpotrebnejši in neodložljivi izdatki, to je izdat
ki9 ki so nujno potrebni, da ohranimo substanco.
Pri sestavi naknadnih proračunov so LO republike izkazali primanjkljaj v višini 25 miljonov Din za osebne in 120 mlljonov Din za stvarns
izdatke, po mnenju tov.podpredsednika dr.Breclja bodo mogli biti kriti ti
višji izdatki samo iz viška dohodkov, ki bi presegali 1.500 limjonov republikanšjega proračuna, če takih viškov ne bo, tudi ne bo mogoče, da LO finansirajo te potrebe, ki jih sami smatrajo za neodložljive.
Glede plač je tov.podpredsednik omenil, da bodo iste regulirane v okviru novega uradniškega zakona za vsa okrožja enako, niakkakor pa
ne v oni slu uravnilovke. Tako okrožje liaribor plačuje uradnlštvo od 20 3o do
4.250.- Din, Celje od 1.900.- do 4.500.- Din, Ljubljana od 2.000.- do 3.800.Ilovo mesto od l o 900«- do 3.600.- Din, okraj Jesenice od 2.000.- do 4.500.Krško od 2.000«- do 3.600.- Din, Trebnje 1.500.- do 3.700.-Din, za okrožno
mesto Ljubljana je tov.tajnik navedel na konferenci šfevilke od 1.800.- do
4.900.- Din, ker je smatral, da se je to vprašanje nanašalo samo na stalen
uradniški kader. Tov.Kraigher opozarja na to, da bi se praviloma morale navesti tudi plače predsednika in tajnika HLO. Tov.tajnik naj to naknadno
1
roči.
'
Tov.Iiodio-Dekleva Larica stavi ob tej priliki vprašanje višine
plače vršilca dolžnosti načelnika. KIO sklene, da vršilec dolžnosti prejme
svojo redno plačo, za čas zastopanja načelnika se mu pa po potrebi prizna
odgovarjajočo nagrada.
Iča konferenci je glede dohodkov posebej povdarjeno, da so Izvršni odbori odgovorni za davčno moralo. V teku diskusije je na konferenci
[naglašeno načelo, da vsak, ki vrši pridobitni posel, plača clavek na dohodnino. Iri odmeri višine davka se pa vzame v obzir davčna zmogljivost (star
obrtnik, ki s svojim delom preživlja sebe in družino, plača davek samo v
formalni višini)«
Vse nepremičnine LILO gredo pod upravo Javne imovine, ki bo iz
skupnih dohodkov vseh nepremičnin krila stroške popravil tam, kjer so najnuj«
nejši. 1X0 povdari načelo, da najemojemalci v mestnih hišah lahko sicer zahtevajo, da so stanovanja v redu, nimajo pa pravice, da bi zahtevali posebne ugodnosti za to kar plačajo najemnine. ITajeoninc gredo v skupen fond,
iz katerega je uprava Javne imovine dolžna skrbeti no samo za donosne hiše,
pač pa tudi za vse ostale zgradbe, ki jih upravlja.
posebej je v proračunu vfiešen znesek 4 miljone Din.za dogradi-,
tev stanovanjske kolonije na Savski cesti in sicer v zmanjšanem obsegu. Zadnjih 5 zgradb, za katere so temelji žc izkopani in delno zabetonirani ne bomo zidali, ker je tam predvidena železniška proga. Projekt stanovanjske koleri j i ni bil posrečen ne po izvedbi, ne po rentabilnosti, i? a ta način bo
mesto 96 stanovanj dokončanih le 48 in 24 samskih sob nad menzo.
Ker so v proračunu Izdatki za socialno skrbstvo tako skrčeni
da bodo krili le del izdatkov, predlaga naš oddelek za socialno-skrbstvo
ustanovitev patronatov. lotrebno bo, da h temu pritegnemo sindil:ate in da
vse dohodke porazdelimo na zavode celega mesta.
Istotako je potrebno, da oddelek za prosveto sestavi točen pregled internatov odnosno njihovo dejansko potrebo. (tov.i;odic,ova).
Isti princip velja za vajeniške domove, aa plačilo odnosnih •
izdatkov se pa ne smejo obremenjevati sami vajenci, pač pa je potrebno, da
za kritje stroškov pritegnemo združenje obrtnikov in sindikat.
Tov.Kraigher pripominja k proračunu mestnih četrti, da je treba iste izenačiti, ker so razlike poedinih postavk nesorazmerne.
V proračunu prosvete ugotavlja MIO, da je treba pregledati
najemninsko pogodbo II.in III,.gimnazije pri Dršulinkah, ker je najemnina

previsoka. Tajništvo naj izda ccnilni komisiji potrebna navodila«
Glede ljudske prosvete je znesek Din 15»000»- prenizek in .se
mora zvišati.
V vseh proračunih so postavke za popravila uradnih koles previsoke. EIO sklene, da se vsa uradna kolesa prodajo uslužbencem, za njihovo
uporabo v službene ovrhe se pa lastnikom prizna primerna odškodnina.
Ugotoviti je pri poedinih proračunskih postavkah konkreten prihr
nek, ki je predviden s prostovoljnim delom«
Tov.Kraigher pripominja, da se za poncdeljsko komferenco pripravi poročilo zlasti glede proračuna. V tem proračunu morajo biti zajeta vsa
aktualna vprašanja kakor: splošne gospodarske prilike, vprašanje sodelovanj
množio, da izvedemo vsa dela nakazana v proračunu, vprašanje zavetišč in
podpor onemglim (patronati), vprašanje prostovoljnega dela pri izvajanju
gradbenega načrta in uprave cest, dvig davčne morale, delo notranjega oddel
ka, osnovni problemi prefckrbe, agrarna reforma i.t.d. To poročilo naj služi za osnovo poročil, ki jih bodo ul»0 podali na zborih volilcev, ki se mora
jo vršiti še tekom tega meseca.
3«/ Slučajnosti. Tov.Vodopivec poroča, da prihaja iz južnih
krajev vedno več pridelovalcev sladkorne pese, ki se bavijo tu o prodajo
sladkorja po Din 400.- Trgovinsko ministrstvo ne more tu ukreniti ničesar,
Urad za cene pa je izdal navodilo, da se sme priznati obrtnikom v kalkulaciji nakup sladkorja po Din 250«.- sa leg.
KIO odobri ceno sladkorja na maksimalno 230«- do 300.- Din za
kg, dogovoriti pa se je dokončno s trgovinskim ministrstvom, kar oe naroča
tov.šivicu in lucu«
Predlog Gasilskega1.referata, da se zvišajo reševalne vožnje od
7.* na 10«- Din sa km 110 odobri«
Ker prihajajo razni predlogi iz četrti glede preimenovanja
ljubljanskih ulic naroči MIO, da-je tozadevne predloge in urgence javiti
ministrstvu za notranje zadeve.
Seja se zaključi ob 13«uri.
Tajnik:

