estnc^a Ijuuakcga oubora
a okrožno no sto i.jub > jana
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XX. rodno sojo u s t n e g a Izvršnega odbora, ki se je vršila dne 4.
aprila 1S46. od 15 uri popoldne.
predsednik: tov. Albreht Fran
podpredsedniki: tov. Dr. stanovnik Ivan,
tov. Sorgej Kraigher,
tov, Vrhovec Alojzij,
tajnik: tov. Krese Leopold,
odborniki:
tov. dr. Pretnar Jože,
tov. Puc Danilo,
tov. Turna Branimir,
tov. Kušlan ?.aripka,
tov. T o rac Franc,
tov. Doklcva-l.odic Marica,
tov. Lu.;ar 1'ilka,
vabljena: tov. ~ivic Silvo, tov. Vouonivec Vlado,
tov. dorjanc Joško,
odsotni: tov. jtopar viktor,
tov. Trtnik Alojzij
Tov. predsednik otvori ob 15*30 uri XX. redno sejo Izvršnega oubora
ter predlaga sledoči dnevni red:
1. čitanjo zadnjega mejnega nai-isnika,
2. poročila o nadomestnih volitvah,
3. zbori volilccv,
4. slučajnosti.
1/. Zapisnikarica prečita zadnji „:cjni z;. , i jnika
Tov. Tilka Luoar pripomni, da zadeva v Larijinc:. domu še ni uro jena.
Komisija jo j.ri pregledu stanovanjskih prostorov ugotovila, da dom
ni polno zaseden. Usniljenke so pripravljene, da so o tem vprašanju
pogovore. ČLO Tabor je predlagal, da se v nezasedeno prostore naseli neporočene ženo. Tov. iorontova jo predlagala, da se tam naselijo
civilno sestro, stročnico iz bolnice, ki nimajo voč v bolnici stanovanja. Tov. acrge# kroighor predlaga, d. bi v L'arljinorr. domu nastanili nuno .iz V^G Ljubljane.
1,110 naroči stanovanjskemu odseku, da naj nezasedeno pro ;tore d doli
prosilcom tako, da bo na najboljši način rešeno to vprašanje.
Tov. .ivic Silvo poroča k zapisniku, da so bili uspehi•odkupne komisije pri nekupu sena objavljeni v listu "Tekmujno".
Tov. Tome poroča, d a j e bil krompir, ki so ga ser. 11 sa zamenjavo
za seme neuporaben, ker je bil gnil. K tonu poročilu pripomni tov.
L ivic, da jc zamenjavo opravil ITavod in ne odkupne kor.dsi ja •
Tov. V.hovec pripomni, da bi bilo proimon vanje xjubljanskih ulic
urediti smo t r ono. Vsi člani I..L0 so soglasni, da jo treba preimenovanje • oupoaiti. Vsaj ..leknandrova c„sta in Kongresni trg morata
biti preimenovana do 27. aprila , ko-so prične prvomajsko proslave.
Zapisnik jo nato sprejet.
Tov. v ivic Uilvo poda poročilo o ..estiiiu rodJetjihi Upravo pod petij
že vodimo, ni pa še izvršen pravni in formalni prgnba pudjciAj,
ga iščemo. Nekatera podjetja vodimo že kot -estna podjetja n.pr•:
cestna čovljarna itd. iodjotja imajo svoje &uiilu lil t£ST poslovanje

preko testne hranilnice ljubljanske. 5 trgovin je likvidiranih, 5 jih
upravlja zadruga kot delegat, 2 trgovini pa je i.opolnoma prevsela zadruga. IJekaj trgovin imamo od Uprave ljudske imovino in jih vodimo kot
mestna podjetja: Eger, Ferrum, Hio, kleparstvo Žitnik, Mikuž, Vidmar,
Triumf itd* Predvidena so še podjetja ^etelinc, Lipša Ivan in Remec
Vera.
10 določi tov. luca in tov. Šiviea, ua so ud ležita 5. aprila konference na Ministrstvu sa trgovino in preskrbo, kjer co dokončno odločeno,
katera podjetja bodo prešla v Lcatna podjetja.
ilato se jo stavilo ponovno vprašanje načelnika Mestnih podjetij.
Predlagana uta bila tov. FlorjanČiČ in Flegar.
2» Volitve so se vršile v četrti Center, Tabor, it. Vid, :.iška, Jožica in Bežigrad. Udeležba volilcev je v v eh Četrteh zadovoljiva, razen v četrti at. Vid. Udeležba je bila sledeča:
četrt Center: 90.13^»
Četrt Bežigrad: 91.5
Četrt it. Vid: 59.05 ,
četrt Loute: 97.51^»
Četrt .-iška: 92.77,:',
Četrt Tabor : 88,-j in
Četrt Jožica: 95>j.
Razvidno je torej, da je nazadovalo število volilcev v četrti oiaka.
Iva j slabši resul. tat je bil v Četrti ;t. Vid. Veliko glasov je bilo
neveljavnih. Vzrok tog slabega rozultata loži v tem, ker je bil odbor
OF premalo aktiven in ni znal aktivisirat ljudskih inožic. pravtako leži krivda na dolu prejšnjo a odbora, ki ni snal izve.»ti pravilno organizacijo. Tudi bivči predsednik ni v reuu izvrševal avoje funkcije.
Tudi ni sesio slučaj, da je biv. kmetijski referent zaprt. VoliIvi so
napravili gonjo proti .;ed: njemu tajniku Verbiču, proti katere: u se je
postavila reakcija. Ta noonotnoot je bila vzrok slabega izida volitev
v t. Vidu. lovjod drugod so odbori OF pravilno vršili svojo funkcijo.
V četrti Jožica go bilo volitve isveuone na aloveoen način, pravtako
tudi v četrti Bežigradu, kljub temu, da ao prebivalci ^ouolov.« 11 tudi pri delovni nedelji, največja r šgibanoet je U k v četrti M n ste,
to pa radi proletarokega prebivalstva, ki tam stanuje.
V Šiški naši odbori nioo znali aktivisirat nnočic. Izvedb;, volitev je
v marsičem samo otvar pravilne organizacije. V četrti Centor je iilo
volišče ouprto za izletnike že ob 4 uri zjutraj, to jo vae&akor dvignilo Htevilo udeležencev.
V zadnjo j.-, času se je ras. aslo jehov^tvo, ki na., topa proti naši oblasti,
češ, da jo bila ta oblast izvojov aa z orožjem. Reakcionarna duhovščina
vodi po zavodih podtalno borbe. Pravtako jo tuui z nunami, Me pred
krotkim je bilo na neki tabli napiauno: "Strt Titu!".
Reakoionarni oler»ehti pol, ga jo pažnjo nn četrt outo, ki je najboljša.
Tudi v wt. Vidu jo reakcionaren elei.ent številen, predvsem co to svojci
izseljencev in reakoionarji, ki izkoriščajo našo najmanjšo sektaško
napako.
V četrti Zlakovnik in Polje ne bo troba volitev, pač pa na Viču, kjor je
tajnik tov» MlekuŽ iaonevan sa tajni, a Invalidskega združenja.
K poročilu tov. Krelgherja iripoani tov. Vrhovec, da seje jehovstvo
rasrsahnilo tudi v priboru in na ueoonioah. Jcnovci se odtegujejo
mobilisaci,}i. 'ia ;:ojav ho srnouo poaoonjevati. Meakcija je skulala z
verskimi triki na rasne načine odtegovati ljud.tvo od uela. V Mariboru
je kontrola pri popisov:.nju vojnih obveznikov po OF odborih pokazala, da
se mnogo vojnih obveznikov ni odzvalo.
3. Tov. tajnik krese poroča o zborih volilcev. Člani L1I0 morajo biti
na zborih volilcev navzoči, ^bori volilcev oe bodo vršili povsod, razen
v čotrti octo, kjer so 2e izvedeni. V soboto 6.t.m. oe bo vršil zbor

volilcev v Dravijah v četrti at. Vid, v torek v četrti *abor. Tajniki
ULO bodo ^oslilipreuhodno šc svoja poročila tajništvu IILO«
Tov. tajnik izrazi nnenje, da ima vtis, da bodo zbori volilcev pripravljeni bolj iz formalno strani, d;, pa ne bodo toliko pripravljeni iz
materjelne strani, predvsem za izvedbo ne šego proračuna«
Tov« Kreighor prodlaga, da bi pred zbori volileov če enkrat cklicaLi
odposlance I.L0 na posvetovanje. IJCO sprejme ta predlog in določi ponedeljek 8 . t.m. konferenco o-sledečih dnvenir; redom:
1« Poročilo poslanca tov. fumra o zasedanju /.judake skupščine FRLJ,
2. poročilo tajništva LJJO,
3. diskusija.
I,ra konferenco naj se , ovabi tudi člane plonuma OF.-

4« Slučajnosti:
Tov. dr. Stanovnik poroča, d:, je za Hranilnico treba polog upravnega
odbora izvoliti še nadzorni odbor« Starr pravila so namr..5 še v veljavi,
fc pred časom je obstojala neko vrata Lorioija strokovnikov in tov. dr. j
stanovnik'predi: ga te ljudi vvntidzorni odbor. To so: tov. Ililaii Vičič,
uradnik revizijskega odaeka, Žilič Stanko, ravnate j lastnega pogrebno*
ga zavoda in rieatonjak Franc, Kostova 2. 10 sprejme ta predlog s pristavkom, da ca določi v il- dzorni odbor tudi tov. Vrhovec.
Tov. dr. Pretnar poroča, da se jo 2.4. vršil aestanek akcijskega odbora referentov za obnovo, 2a n. lir m je odpadkov. airša konferenca bo 5 »t«!
kjer bo določen : ourobnejši načrt« Nabiranje tekatInih odpadkov ae bo
vr ilo od 7. do.12« aprila. Organizacija tega zbiranja bo predvsem slonela na AFŽ in na 2LS.
Dne 2. t.m. se jo vršila tudi konferenca obrtnikov. lercč problem je
zaposlitev vajencev. Lra konferenci so bili zastopani delegati iz stokovnega šolstva va^onoev, \ omočnikl in obrtniki. Glaue strokovnega šolstva ao bile prikazano težkooe finančnega značaja. Ta strokovno šolstvo
bi bilo potrebno kakih pol miljona dinarjev. 17u konferenci je bil napravljen zaključek, da ae bodo finančnih sreuatva nabavila s prostovoljno
akcijo, tekom enega tedna bodo delali vsak aan ono uro prostovoljnega
dela. Industrija pa, ki ima vajence, bo plačala pavšal« Besedo so imeli
tudi zastopniki aindlacta. iriatali so na tu način za prlbavijanje sredstev. Ljer ni dovolj ucla jo treba plačati 30.- dinarjev na LIOSOC za vajenca. iuui oinull-^liia organizacija bo nekaj prispevala. Opaziti jo bilo
da ao se mojatri udeleževali debate doati bolj aktivno, kot pomočniki.
Tudi vajence se jo oglasil, ki je prikazal položaj današnjega vajenca.
Denar, ki g:, bodo nabrali za strokovno šolstvo bo shranjen pri 2£L0
kot dcp.zit in ga bodo orabili za strokovno tečaje, atrokovno šolstvo in vajeniški dom.
Važno jo vprašanje tudi uavkov pri obrtnikih.

Vajeno! ao cc pritoževali, da jih aoj ;tri nočejo jemati v uk. aojutri
ao odgovorili, d, jih no ja. ljojo zato, kar ao neaigurni in uimajo nckatori r.ado :ti surovin* Iravtako pa tudi vajenci niao disciplinirani«
ludi šolniki ao ao ogl; aili in so i oročali, da jo rezultat učenja nevzdržen« 2ato je bil sprejet sklep, da jo mogoče vijonoa izključiti iz
učenja, ako ne ;o 6 noaooih no izkaže z uspehom. r.o jutri ao še pritožili
d;, jih v; jonoi napadajo v č soplaAh. Tov. »črička I ušla&ova jih Je opozorila, d- i&njo i., rou j oboj rladino, ki je vihrav;, in .kateri j 3 treba
uravnovGŠenOoti. Bremena za vajence zadenejo obrtnike v celoti.
Iredstavniki stavbna obrti od predlagali, d: bi zvišali mezdo* Za nekatere otroke
. ora-.njkanje interesov. lati problem ao bili tudi že pred
vojno, le 5 uo C let nazaj ni dobroga nar. uaaja. Strokovno šolstvo ae ho
če _ovjzoti a prc.v.. m i m uindil tom.
Tov. kroigiior prit coni, da bi bilo treba viseti čimprej, koliko obrtnikov je, klikaen ;4s njihov . olo."aj in kako jo s aurovinaai.
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Tov. luc »orooa, da jc Zadružni iniciativni odbor sa okrožje 2. t.m.
pronehal del, ti.
'
Tov. luc poda poročilo o ljudski imovini. Tov. Vesel je bil zaslišan
in ni bilo pri zaslišanju mogočo-ugotoviti nobene nojgovc nekorektnosti. Is zasliševanja se je ugotovilo, da je poskušal kot načcxnik
okrožno uprave L*. rodne imovine delati na najboljši način v okviru
možnosti. Vouol je, kako .so oe dodeljevali predmeti iz Ljudske imovine,
pl imel progloua I.e nad predmeti, ki jih je imela 0Z1TA.
Tov. Turna poroča, da sc bo nova davščina na KJljSfg imenovala socialni
prispevek. Pobirali jo bodo z listki.
ITa-Pa je predlagala, da ji znižajo trošarino na, vino v steklenicah,
ker jo to nospocielno vino. I,"JO sklone, da o o zniža tro Sarina vsem
poujetjem za nospocielno vino v steklenicah po predhodni prijavi.
•Tivolski park- se bar barako uničuje. P,IQ sprejme sklop, ua naj oddelek
za Ilotranju upravo da na razpolago nekaj miličnikov, ki bodo 'posili
v Tivoliju na rod in kršilce kaznev li na. licu me ta z denarnimi kaznimi s bloki. Prebivalstvo so bo o tem obvestilo v Časopusju.
Tov« tajnik poroča, da želi Habavna in prodajna zadrug skleniti pogodbo z Upravo ljudsko imovino, o prenosu trgovin. 3 drugo je treba
opozoriti, ua mora napraviti pogodbo s Postnim lju.3k.im odborom.
Za načelnika oddelka za socialno sarb.tvc pri PLO je imenovana' tov.
».epičeva.
.. *'
Tov. t jnik poroča, u so 4 inv lidi prosili P.LO za brezplačne tramvajske vozovnice. P.IG sklonu, da bo prošnjo oustopil IV. . rmiji, ki
naj da priporočilo. „',elc na to priporočilo bo P.IO izd: I brezplačno vozovnico .
Jizkulturno društvo bratstvo v sg. . is ki i rosi, da mu PLO odstopi
brezplačno mestno so I j išče v Zg. .i ki, ki leži v opužč-ini Gramozni
jami. I.II0 sklene, da. so prošnji ugodi v toliko, ca se p e o p u s t i . zemljišče td. Bratstvu brezplačno v uporabo, lastnik zemlj.'.Sča. pa
ostane PLO. Društvo pa jo zavezano nositi vse s'.roško, ki so v zvezi
z zemljiščem. (Tudi dopolnilno prenosno takso).
. '
ITovak Pari je iz Aloševčove ulice predlaga, da ji post vi P.iiO trpežno
dofinitivno ograjo, ker je dosedanja ograja izven r o gul .-.oljske črto
in se zaletavajo vanjo avtomobili. V zameno odstopi LLG zemljišče.
alO sklene, da se predlogi odobrila.
Tov. tajnik,poroča, da prosi Državno filmsko <oujot j o p oureditev
letnega kina v Tivoliju. IiIO sklene, da se preureditev dovoli, vendar
oe no smo prest viti vodnjak. Gospodarska komisija n. j določi odškodnino za iv or;.to prostora. Zadevo pa je. treba urediti spor..samo z
glodali čem, kateremu- mora biti tudi možno t:, prostor uporabljati za
predstavo.
..oštna nr: nilnica sporoča, d-., oe ji zniža ceno sa pa celo. Cena v
višini 4 milj one jo previsoka. P.IO sklene, da ost; ne pri prvotno določeni ceni in se odkloni L rošnja za znižanje.
rov. tajnik poroča, da prosi upravnik Delavskega doma, d... odobri 10
povišanje staharino, ker stroški sa vzdrževanje niso kriti,
10 sklone, da se prošnji ugodi in o dvignejo cone n. višino, da bodo
otroški kriti.
Tov. Tilka Pu,.ar poroča, da. Amajc CLO težavo glede patronatov. Ker je
baje deroktiv min. za industrijo, d; so dovoli delati prostovoljne uro
sa obnovo. IG s", lonč, da jo troba izveski- istem patronatov na vsak
način, organizacijo pa naj izvede oad. s . ooialnc skrbstvo.
Seja so zaključi ob 19 uri«
Predsednik:
(Fran Albreht)

Tajnik:
(iCrese Leopold)
•
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