I5VRŠH2 ODBOR
Zatrtega ljudskega odbora
za okrošno mesto Ljubljana
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321- rodna soja Mestnega izvršnega odbora,»ki Se je
vršila dne 20. aprila 1946.. ob 10 uri dopoldne.
Navzoči:

predsednik: tov. Albreht *ran
podpredsedniki: tov. Scrgej K-ioigher
tov. dr s S •, anc vnik Ivan
tov. Vrhoveo Alojzij
tajnik: tov* Krose Leopold
odborniki: tova dr. Pretnar
tov. >Juc "'anilo
tov. Dekleva~ifodic % r i e a
tov. Busar Tilka
tov. Trtnik Alojzij
vabljeni« tov* Gorjanc J oško
tov. Vodopivac Vladimir
odsotni: tov. Stopar iktor
tov. ^ušlan ^arička
tov. Turna ^rane
tov. Tome -^ra&&

Tovariš predsednik otvori ob 10 uri sejo 10 ter predlaga sledeči
dnevni rod:
1,
2t
3«
4«

čitanje zaonjega sejanga zapisnika,
zbori volilcev
ljudska imovina
slučajnosti,

Att. i. Zapisnikarica prosita zadnji sejni zapisnik.
Tov. ur. Pretnar pripomni k zapisniku, da izjava strokovnih učiteljev
o vstopu v sindikat prosvetnih delavcev ni bila mišljena tako oetio ,
kot izzveni is sobnega zapisnika. Izrazili so le svoje- mnenje
in svojo šolje, da smatrajo za koristnejše* ako ostanejo v rosoru
ministrstva za industrijo.
Tov. Susar Tilka pripomniš da se je pred kratkim vršila na ministrstvu
»a socialno skrbstvo konferenca z namenom, postaviti
pri I00F
socialni odbor, kateri bi napravi., načrt sa izvedbo patrojinatov
ai& terenu. Ti odbori bi obstojali tudi pri okro::nih p in okrajnih
C? odborih. V odborih naj bi bile zastopane vse množične organizacijo
in seoilaiLni referenti. Gl> tej .rilikl pripomni tov. Hodic-JSkleva ~r,ri
'.>as. da na aborih volilcev niso bil^i postavljeni konkretni
načrti z p, patronate^ kar je gošove ve lika škeda.
Tov- dr. 'rotiinr pripomni nadaljuj da bodo no n^vom vajeniškem
zakonu vajeniški domovi prišli v rooor ljudskih odborov/
Tov. tajnik Krose poroča t da se bo preimenovanje ljubljanskih ulic
še nekoliko zavleklo t ker ministrstvo za notranje zadeve nc dovoli
še zaenkrat preimenovanja* Zlasti «e je postavilo ministrstvo na stališče, da naj se r.c preimenujejo ulica po šivih osebah*
Zapisnik j& nato sprejet.

Ad 2« Zbori voiilcev:
Tov. tajni!, poroča, da op se abori voiilcev v Ljubljani že okori;j povsod vršili, 2:jor niso še zaključeni, oo še v teku. Zbori voiilcev so
pokazali, da nisno dosegli napredka« V razliko od jesenskih, je bilo
sedaj manj udeležbo in manjša razgibanost« Is tega sledi, ua smo premalo napravili v tsrn pogledu. Zlasti ni bilo prave kampanjo«
Ha.teh zborih se je govorilo veliko tudi o patronatih, toda konkretnega
ni bilo ničesar stavijenega« ±»asl čotrtni ljudski odbori so vzeli
zadevo birokratsko, tajniki so poročali le administrativne zadeve,
ljudje pa nc vedo, kaj jc proračun« Tudi se jo pokazale, da ljudje
pravzaprav ne veuo, kaj je zbor voiilcev in kaj predstavlja zanje.
Jesenski zbori voiilcev so bili veliko bolj razgibani; najbrže radi
tega, ker so bili ljudje zaskrbljeni radi nastopajoče ziiM in so imeli
veliko več vprašanj. 0 diskusiji raoram reči, da jo niso naši aktivisti
pravilno vodili in so jo celo dušili. Nekateri, ki KO se sicer z a
diskusijo ±ripravili so so oglašali ob ne^iavo:.; času. Ljudi, ki so se
ogla.';ali k diskusiji so zamorili s tem, ker so jih preostro zavračali
ne upoštevajoč pri tem, da niso znali pravilno postavljati, sicer
pa, da niso bili rcakcionarji« Najslabši zbori voli?.cev .so oili v
središču ot.Uida, kjer jo prišlo na 2bor le 60 voiilcev s boljša pa
je bila udeležba v okoliških v^.seh, kjer so jo sborov udeležilo ciez
100 voiilcev. V wt. Vidu ao je pokazalo, da jo četrtui ljudski odbor
nesposoben pri pripravi, kot tudi pri vodstvu zbora. Odborniki so
dajali birokratska poročila, v diskusiji so pozivali ljudi £ kritiki
odbora, niso jih pa pozivali k razmišljanju o našem proračunu, ki je
v sedanje: času največjo važnosti. Ko jc ljudstvo odbor kritiziralo,
je odbor seveda kritiziral ljudi nazaj®
Dober zbor volilcov je bil v četrti Rakovnik, kjer jc bila kritika
bolj konstruktivna, kot pa v središču mosta, kjer meščani niso poslušali tisto, kar ju • o ve dal poročevalec, ampak kako jo p.oveual.
ITa teh zborih so jo tudi pokazalo, da odposlanci v LILC niso sodelovali.
Tov. dr. Pretnar pr.vtako pripomni, da so bili zbori slabo organizirani
L'a Vrtači jo n.pr. prišlo takonalo volilcov, da so morali zbor preložiti na prihodnji teden« ITa kasnejšem zboru jo incl predsednik za
uvod 3/4 ure dolg referat, v katerem pa jc obravnaval lc abstraktna
vprašanja« Po govoru predsednika jo sledilo poročilo tajnika, katerega
jo Čital« Cituna poročila no napravico pravoga učinka.
Tov. Vrhovcc pripomni, da je imel vtii is zbora volilcov na taboru,
da so ga ljudje jemali enako,,kot prejšnjega. Ljudje niso o's čutili*
da je glavna toSka razpravijanje o našem proračunu.
Ad 3. Tpv. Puc poroča8 da so prejeli od Predsedstva vlade LRS navodila
o prodaji premičnin ljudske imovine. Prodajo izvede ...LO« Prodati še .
smejo vse premičnine razen: knjige, arhivski in muzejski ,prodmeki,
umetniške slike in kipi, znanstvene zbirke, muzikalije in vsi dri;si
predmeti sgouovinskega, znanstvenega ali umetniškega značaja, Pravtako
tudi. vaa motorna vozila in vsa aivina.
Premičnino mora oceniti tričlanska komisija, v kateri je zastopan tudi
poverjenik za narodno ir;;etje pri kLO o P ri nakupu premičnin imajo prodno
aktivni borci, aktivisti in žrtve faš.ter. K vsaki kupnini jc treba pri
šteti 3$ takso od celotno kupnino kot poseben prispevek za upravne stro
ško. Kupnino jo treba plačati takoj v celoti le v izjemnih slučajih se
dovolijo obroki, ki pa morajo biti plačani v roku 2 let in so plačuje
zanje 7$ obresti«
Z ozirom na ta navodila lahko rečemo, da sme premičnine do sedaj pravilno prodajali le 3> takse sa upravne stroške nismo pobirali, irl
odplačevanju na obroke nismo zahtevali plačilo obresti. Tudi za bodoče
predlagamo, da bi imoli kupci možnost odplačevanja na obroke v kolikor
to dopuščajo navodila Predsedstva vlado, toda brez zaračunavanja obesti
Tov. kroAghor stavi predlog," da bi so pri obročnem plačeval ju ločilo
med aktivisti in noaktivisti, pravtako naj bi se dolile obresti pri
luksuznih in nujno potrebnih predmetih« LIO ta predlog sprejme.
Troba pa jo proulog poslati rrodsedstvu vlade«

Popis predmetov ce je vršil sedaj preko čotrtnih odborov« *ri tem načinu
se je izkazalo, da se je izvršil manjši odstotek popisov, kot pa je bilo
treba, ali pa naročenega popisa sploh niso izvršili, kot n.pr.četrt Rkkovnik in Bežigrad« Tov. Trtnik pripomni k temu, da popisne komisije niso £/ruvilno uelalo, ker s^o jih le dvakrat poklicali na sestanek In
jim ni bilo dovolj razloženo dolo.
Tov. Kreigher predlaga, da bi,v četrtih, kjer se morajo izvršiti popisi
zaprisegli po enega cenilca. A ako bi nast-.vlli cca 5 cenilcev, ki bi biki za popise odgovornih Vsi ostali ; opisovalci no bi bili nastavljeni.
MIO ta predlog sprejme.
Predsedstvo -vlade LRS bi bilo potrebno opozoriti tudijif, da ni mogoče
delati za vsako kupčijo pogodbo, ker bi zneslo takse preveč*
Tov. iue predlaga, da bi so nekaterim usiužbencoip z osiroa na njihovo delo zvišale plačo« "Ljudske; imovina pri MLO" ima sedaj zaposlenih 27
uslužbencev in bi bilo v tem okviru mogoče zaposliti še 5 cenilcev«
Tov. Vrhovec stavi predlog, da bi se zvišalo plačo onim uslužbencem,
ki delajo brez ozira na delovni čas. MIO sprejme oba predloga in določi,
da naj zadevo o višini plač uredi Predsedstvo in tajništvo.
V smislu okrožnico Predsedstva vlade določi 10 tov. Puca Danila kot
poverjenika za ljuusko imovino pri MLO, ki prevzame v tej zadevi tudi vso odgovornost.
Ad 4. Tov. kreigher omeni vojni dobiček. Zadeva gre v zaključno fazo
in je zato zanimanje pričelo upadati. Prav vslcd tega je treba dobro
pregledati še primere, ki pridejo na vrsto in so boij kočljivi.
MIO sprejme ta predlog in določi tov. Kreigherja in tov. Gorjanca,
da izvouola kontrolo nad vsemi primeri, ki jih je še za Izvesti.

Tov. Kjrolgher pripomni nato nadalje, da je čutiti, da so davčne komisije pod vplivom posameznih ljudi. ITekatere davčne komisije niso imele
prakse In niso poznale zakona. Tako je prišlo do nepravilnega ugotavljanja davkov in do nepravilnih sorazmerij, na katere so volilc^i
opozarjali na zborih. Dohodnino ao napačno odmerjali. Vse te odmore
bo treba pred končno odiroro še natančno pretehtati. Predno se bo
pristopilo k rubežu, je treba pregledati, kaj s e bo zarubilo in kaj je
treba odločiti. V Ljubljani je davčna morala visoka ter moramo pravilno nastopati proti ljudem, ki so plačevanju odtegujejo.
Tov. Gorjano poroča, da je. za fizične os-bo tioločeno 50 miljonov
davkov, za pravne osjbo pa 80 miljonov dinarjev uavka.
Tov. ur. x retnar pripomni, da je poseben problem obrtniški davek.
Tov. Kreigher priporoča, da je treba končno že sestaviti konkretno
sliko o obrtništvu. Ljubljanski obrtniki postajajo sedaj središče
nezadovoljnosti.
Tov. Gorjanc poroča o dokončnem proračunu.MLO. Proračun znaša 61 miljonov dinarjev in so M l e iz njega črtimo lc postavko za cestno nadzorstvo
socialne dajatve in 4 miljone dinarjev za stanovanjsko kolonijo na
Savski cetsi. V pror čunu jo predvideno 1 in pol miljona dinarjev
rezerv, v čemer je 200.000.- dinarjev za socia-jio dajatve drugih
olirajAv. Do/^/tacija za upravo c ost znaša 10 miljonov dinarjev in
jo vračunana v 61 miljonih. i roje jo znašal proračun 85 miljonov dinarje*
Tov* Kraigher povdarl, da delajo ljudje na udarniškem uolu zgolj
samoiniciativno. Tako opravijo dola, ki niso predvidena v proračunu
in bo kljub opravljenemu uuarniškamu dolu proračun prOšel svoj okvir.
Tov. tajnik Krose poroča , da je izbran m inšpektorja pri Icomtrolni
komisiji in kot tak ne : ore več izvrševati poslov tajnika* ITa tajniško
mesto preulaga člana 10 tov. Tumo Braneta. 10 predlog sprejme.
Tov. tajnik poroča, da je poslal Izvršni narodni oubor iz Beograda
dopis, v katerem vabi zastopnike MIO, da se udeležijo proslavo državnega
praznika 1. maja v Soogradu. MIO določi tov. Tumo, da se udeleži kot
zastopnik MIO 1. ma^a proslavo v Beogradu, £ko nima kakih zadržkov.

Tov. tajnik po oča, da jo RKS od osvoboditve do sedaj vzdrževal na
ljubljanskem kolodvoru ambulanto. V ambulanti ao bilo zaposlene tri bolničarke, ki uo vrSlla službo i o dnevi in ponoči. V.:njo so zatekajo slabotni
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ter bolni potniki ter lilijenti iz bolnic, ki čakajo na vlak čez
dan, ali pa pridejo v ambulanto zvečer in t asi prenoee, da morejo
naslednje jutro ¥ ko že ni na razpolago prometnih, sredstev, zgodaj na
vlak.

Ta usiianova v mirni dobi ne spada v delokrog HK* niti nima HK ž-a
vzdrževanje d enarnih sredstev in bi bil primoran ambulanto ukiniti«
BE je pripravljen še naprej pomagati ambulanti z inventarjem in zdravili, cso.bjs in vodstvo pa naj bi prevzel zdravstveni oduelek .>1L0«
IHO sprejme sklep,, da prevzame ambulanto na kolodvoru zdravstveni od d »MU
Tov* tajnik poroča, da predlaga zdravstveni oddelek LJLO,.da se napravi nekaj tuše v in lesenih ?clopi na bregu Ljubljanice na Opici» da
bi prebivalstvo tamkajšnjega okoliša imelo v poletnih mesecih vsaj
priliko sončenja in osvoSonja, ker jo zaenkrat kopanje na Ljubljanici
na opici iz zdravstvenih razlogov prepovedano * MIG sprejme sklept
s katerim se predlog zdravstvenega odd. odkloni z oz., na osek proračun«
Zdravstveni oddelek KLO predlaga tudi., da so napravi
,{0;javni
vodovodni izlivek pred glavnim kolodvoroma Vodovodni i liv n; kolodvoru
samem ni zadosten, ker ga lahko, uporabljajo lahko le ljudje, ki si
kupijo peronske karte« Vsled ozkega proračuna sprejme MIO sklep,
a}£ katerim se tudi ta predlog odkloni.
Tov. tajnik poroča, da Izos so vedno ni poravnal MLO-ju 66*000.dinarjev, ki jih je dolžan, čeprav smo poslali že dva dopisa, v katerih smo zahtevali vrnitev dolga. MIO določi tov. Pusa, da uredi to zadevo in da prevzame pugovornoot, da bo dolg končno plačan«
Tov, tajnik poroča, da prosi tDlesno vzgojno društvo Krim, da se mu
dodeli javno kopališče na Ljubljanici v uporabo v letošnji kopalni sezoni« HIO sklone, da se zadeva poveri tov. Eiklavčiču, ti naj uredi
tako, da bodo z-a varovani -čudi interesi MIC .V primeru, da se ob kopališče Krimu v uporabo, mora plačati najemnine«
Tov, tajnik poroča, da povprašuje električna cestha žeiczniča, ali
imajo njeni uslužbenci 1. r.;qj u praznik, ter ako smejo na ta dan ustaviti prombt • V. nasprotnem primeru, je treba osobju izplača, t i posebno
nagrado. MIO sklene, da sc 1« maja promet ne ..me ustaviti in so uslužbencem izplača posebna nagrada« Promet sce počivati le od 9«}0 do
15 ure.
Tov« predsednik poroča, da sta tov. Finžgar in £it tirnic prosila v
imenu Vinconc.ijeve družbe, da bi se pospešil t- odločitev glede Marjanišča. Zadeva bi bil že rešena, ako jo ne bi prehitela agrarna feforma. V primeru, da pride Vincencijeva družba pod agrarno reformo, preide 200 redovnic za vzdrževanje pod BLO«, fltefafcfeUiaa^^
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mljlšča Poštni hranilnici« PE bi te prostore uporabila namreč za zidavo
stanovanjske hiše, s čemer bi nekaj pripomogli k omilitvi stanovanjske
krize. Dejstvo jo, da stane danes v oogradu v resnici 1 m zemljišča
1.100.- dinarjev. II a to sporočilo tov. predsednika spremeni ?iI0
»klop zadnje soje v toliko, da ja treba izvesti informacijo pri
uradu za cene pri predsedstvu vlade, in končno odloČiti o zadevic
Tov. Gorjanc poroča, da gre ne In tsrim uslužbencem mostne klavnice zahvala, da je bila ljubljanska klavnica tako hitro obnovljene»
V.priznanje tovarišem, ki so so s svojo iniciativo in delom posebne
izkazali pri obnovitvi predlaga priznaIno denarno nagrado 5 j>. sicer s
tov« Žorž Stanislavu, strojniku, Glavič Albinu { strejniku, HSfferle
Ivanu,pleskarju, vsakemu po 4*000»- dinarjev nagrade« Zupancu Alojziju,
strojnemu delovodji,Jurkošek Francetu,dolavcu-toeaku-Špoljarič uartinu,
pomožnemu strojniku in Kamnar Avgustu,mizarju, pa pc 500.- dina nagrade.
MIO sprejem sklop, da gse nagrade odobrijo.
Tcv„ predsednik zaključi sejo ob pol 14 uri "opoldne«.
Tajnik;
(Krese Leopold)

Predsedniki
(Albjeht Fran)

