IZVRŠITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a
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XXIVd rodne seje testnega izvršnega odbora, ki
se je vršila 30« maja 1946. ob 9 uri dopoldne

ITAVZOCI;

a

predsedniks tov. Albreht Fran
podpredsednika: tov. Kraigher Sergej
tov. Dr. Stanovnik Ivan
odborniki: tov. dr. Pretnar Jože
tov. Turna Brane
tovo Modic-Dekleva ari^a
tov« Kušlan Larička
tov. Gorjanc Joško
tov. Busar Tilka
tov. Stopar Viktor
tov. '^rtnik Alojzij
odsotni: tov. Vrhove Alojzij
tov. Pomo Franc
tov. Puc Danilo
vabljeni i
tov. Sivle Silvo

Tov. predsednik otvori ob 9«15 uri redno XXIV« sejo 10 ter predlaga
sledeči dnevni red:
1« čitanje zadnjega sejnega zapisnika,
2c komunalni oddelek,
3. krediti za nakup kuriva,
4» prenos upravl janih podjetij v Mes'tna i odjot ja,
5. stanovanjske komisijo,
6« slučajnosti«
Ad. 1«
Zapisnikarica prečita zadnji sejni zapisnik.
Tov. Kraigher pripomni k zapisniku, da je bil sklop soje 10 o prodaji
zemljišča Pil mišljen tako, da prodamo zemljišče po najvišji ceni kot
jo je možno dobiti^ pod cono 1750*-» uin za m" pa nikakor ne in pod
pogojem, da prične IH zidati letos« Gradbeni oddelek jo potrebno
vprašati, v katerem najbližjem roku bi 1H lahko pričela zidati« ta
tok je treba sporočiti PH. Pravtako ji je tgeba sporočiti, da prodamo, zemljišče po coni 1 7 5 0 d i n a r j e v za m le pod pogojem, da piične zid ,ti v tem določenem roku, sicer nismo več vesani na pogodbo«
V primeru, da ne mislijo pričeti s zidavo takoj, prodamo zemljišče
drugim interesentom po dražji ceni« 10 sprejme sklep s da se ugodi predlogu tov. Kraigherja.
To""-* Kraigher nadalje omeni, da bi morali v za., isniku točno povedati,
da je tov. Gunde Anton, kot tef» pri komisiji I.iO aa vojni dobiček
razrešen službe.
Sov. predsednik stavi tov, Dekleva Marici vprašanje, ali je že pregledali predmete is Aškerčeve zapuščine« Tov« Dekleva mu pojsni,
da si je predmete oglodala komisija in je njeno mnenje , da so predmeti vredni, da se jih kupi. Treba je napraviti z V.estrom pogodbo«
Tov. Busarjeva pojasni k zapisniku, da ministrstvo za socialno
fikrbstvo ni že obljubilo l e 200«000.- dinarjev kot izredno dotacijo,
ampak, da je to le naša želja, ker je ta znesek nujno potreben«
Tovo Llivic Slivo poroča, da fir,kulturno društvo Krim že popravlja z

udarniškim delom kopališče na Ljubljanici« 10 3prejme oklep, da velja
pogodba le za eno loto. Prejšnji zapisnik se popravi v toliko, da plača Krim le enkratno 5<>000«.-» dinarjev za prenosno takso, ne pa mesečno,
kot je - navedeno v zadnjem zapisniku«
Tov.. Kraigher pripomni, da je iz zadnjega sejnega zapisnika izostal
sklop 10, da se poveri tov* atopar Viktorja za referenta za delo« Tov«
Stopar joročas da ima že nekaj predlogov za načelnike tega oddelka«
tov« ing. Tribušona, tov. kojškorca, tov« Ločnika, tov. DroboŽa.
Tov.'Busarjova vpraša nato, zakaj bi ne N bil načelnik tega oddelka tovo
Podpac, ki že sodaj vodi ta referat? Tov« Kraigher ji pojasni, da je po!
treben tu energičen človek«, Načelnik mora imeti vesolje do toga dela,
polog toga pa mora poznati vse aalcone in predpise.
Tov. predsednik prodlaga, da naj so na prihodnji seji določi, kdo bi
prišel v postov za načelnika.
Tov 5 Kraigher .predlaga, da bi se informi^rali o tov. Koselu, ki se mu
zdi še najbolj primaren za ta,posel. Naslednji, ki bi. prišel v postov .
je tov. Drobež, v okrajni rezervi pa naj se ohrani tov. Uojškorca.

Tov« Dekleva ao omeni vprašanje tov. Zdošar ja, načelnika' prosvetnega.' odd.$
ki pa je obenem tudi predsednik zvezo prosvetnih delavcev in kot tak ne
moro v redu izvrševati ovojih poslov«' Ves todoa jo morda le kal: dan v
prcsvetnem oddelku, nima pa nikakoga pomočnika, k3 bi vodil delo.
Vsleu toga vzroka, jo nujno potrebno, da.se določi za načelnika nekoga
drugega, in predlaga za to mesto tov. iierbak Zoro, ki je že od vsega
; počotka v oddelku in de spozna na delo.Tov. Zdošar bi kot predsednik
• zveze lahko vodil samo te posle in bi bil odslej naprej plač as. kot tajnik zveze, ne pa kot naš načelnik« Delo prosvetnih sindikatov jo važno,
oddelek pa ne more naprej funkcionirati kot doslej«

'10 sprejme nato ^klep, da se imenuje za načolnioo prosvetnega oddelka
tovs šorbak Zoro, ki nastopi službo, ko ji potečo dopust (15« junija t.1*)
[Do tega roka ostane načelnik tov. Zdošar.
•"op.- snik zadnje soje je nato sprejet«
Ad. 2*
"•Sov.Tivio Silvo poroča, da je bil na—preasadnji seji 10 -sprejet sklep,
da so pri 1.1,0 ust::novi komunalni oddelek, toda kompetence oddelka niso
se jriant? . Ha soji Gospodarsko komisije" j"s bil lo v grobih obritih spre,'~jet' pro(IIog, da bi bil Komunalno oddelek izvršni, tehniSnjtfi organ IOMLO.
; V njegovo pristojnost bi spadalo vodstvo in nadzor nad mostnim go&_o[ dar'st,vom5 zlasti nad m o t n i m i podjetji, mostnimi ne p -..emičninami, po[ leg tega pa tudi gospodarska stran mestnih socialnih, prosvetnih in
[•dragih ustanov« Najnujnejši izdatki komunalnega oddelka bi šli
breme
[mestnega proračuna, dočim bi šli izredni izdatki na račun L odjetl#j .>
Jšestna gospodarska koniai j a naj bi bila o svetovalni organ I0LIL0 in naj
j^ZkoiTITaka nr-oučovala .ros, odanske prubleme '• e Jta~in stavi.laia 10 svo.io
Mostna GK bi imela pravico vpogleda v vso posloven je komun«
oddelka, Po potrebi bi pritegnila k delu tudi drugo osebe, strokovnjake«
j? Gospodarska komisija bi odgovarjala IOMLO za gos-odarako politiko se sta,
[Komunalni oddelek pa za njo izvršitev. Komunalni oddelek je sedaj za[ poslan 3 pt oveoreom starih mestnih podjetij j in ustanavljali jOm novih«
;Prevzel jo tudi pregled nau lokali, ki jih doli po potrebah interesen•tom« k dragemu dolu zaonkr...t še ni pr$ietopil s razen k pregledu menz in
• se par drugih malenkosti.
K o v . kraigher stavi vprašanje ali jo še izšel v Uradnem listu zakon
o ljudskih odborih« v tem zakonu so namreč aojasnene tudi naloge kom«
''•oddelke.. Komunalni oddelek ima nalogo videti gospodarske in socialne
potrebe mesta« V zvozi s temi potrebami in njihovo zadovoljitvijo bi
moral stavijati predloge in ustvarjati tista sredstva, A katerimi bi
se predloge lahko realiziralo* KG mora poznati potrebe vseh drugih
•'oddelkov. Odnos GK jo pravilen. Napačno je lo .to, da jo gospodarska komisija sedaj sestavljena le iz članov 10.
Tovt Pretnar omeni odnos 0K do 10. Gospodarska komisi ja je postavi jon
organ in nima s Komunalnim odd. direktnih odnosov. Komunalni oddelek je
zaenkrat le izvršilni oddelek IOMLO.

'* Tov. Kraigher omeni, da mora Komunalni oudelclr. poznati funkcije vseh
ostalih oddolhov in jc 00 3vojih nalogah eden najvažnejših oddelkov.
GK iznaša izdelano probleme, 10 pa jih nato proučuje.
Natančnejše kompotence Komunalnega oddelka in Gospodarske komisije
bomo lahko določili, ko bo isšol novi zakon 0 o ljudskih odborih.
Tedaj bomo lahko določili tudi člane Gospodarske komisije.
Pravtako moramo dobiti tudi zakon o načrtni komisiji pri vladi.
Ad. 3.
Tov. Sivio Silvo poroča, da je v Ljubljani dovolj premoga, ki ga ni
mogoče spraviti v denar. Ljudje se morajo namreč do jeaeni preskrbeti
s kurivom zavso zimo . ITikjer ni bilo rošeno vprašanje kredita.
Pravtako kot se Kurivoproaot brani dajati trgovcem blago na kredit,
ravnotako se branijo trgovci dajati konzumontom bi;.g) na kredit®
Blago je treba plačati takoj, nimajo pa denarja in ne prostora, kamor bi spravili večje'količino premoga, kastane vprašanje, na kakšen
način bi bilo možno potrošnikom omogočiti kredite. Zadevo smo rešili
na ta način, da nam jo I.Iestna hranilnica obljubila dati kredite v
te namene do višine 3.000.- dinarjev s
obrestmi, ter bodo potrošniki odplačevali svoj dolg I£H v še^stik obrokih, llestna hranilnica
se bo zavarovala na ta način, da bo zahtevala za posojilo garancijo,
ker bodo verjetno n stopili primeri, ko posojilojemniki ne bodo hoteli plačati obrokov. Lestna hranilnica bo zahtevala podpis menice in
dva žiranta. Ako so bodo zanimali aa posojilo v kakšnem podjetju ali
uradu, bo zadostovalo, da bo podjetje ali urad napravil spisek interesentov in bodo jamčili solidarno drug sa drugega, poleg tega pa
se bo obvosalo tudi podjetje ali urad, d a jamči sa plfčilo« Podjetje
bo lahko samo nameščencem o d t r g o v a l o
od plačo dolžne
zneske« Težava nastane le pri tistih potrošnikih, ki niso v službenem
razmerju. Za take jc potreben žirant, ki bo garantiral sa plačilo«
10 prosim, da odobri najetje posojila sa potrošnike v pod zgoraj omenjenimi pogoji. V pojasnilo navajam se nekaj številk« če si nekdo najame
posojilo 2«000«- din rjev po 5>;> letno, znaša to za 6 mesecev le po
2«5'/v, kar bi zneslo ok. pa j 40«- dinarjev obresti« Vsota ni velika
in si bo tako posojilo gotovo lahko vsakdo nabavil«
Doslej imamo 60 trgovcov o

kurivom in tri zadruge.

K poročilu tov. Sivica pripomni tov. Pretnar, da so tudi pri Kurivoprometu razpravljali o kreditih, to pa vsleu tega, ker ne bo cogoče
dobiti več vagonov in bo potrebno dati žc sedaj na trg ves premog, ki
pride, kastale so težave vsled kredita. Ako trgovci ne morejo prevzeti
blaga, naj bi so ustanovili dve zadružni trgovini na drebo, ki bi dajale urauni^tvu blago m upanje in bi se jim od plač odtrgovalo
zneske v trehmosočnih obrokih«
Tov«, Sivic pripomni k temu, da se mu nesdi pravilno, da bi se državni grosist bavil s detajlno prodajo, ko ima s trovino na debelo qsnogo dola. Pravtako tudi ni potrošnikom prav nič pomagang, če otvorl
država trgovine, ko:- dobijo kreui to sope t sar.io državni uradniki
in ne bi bilo na ta način prodanega nič več premoga«
Tov« Pretnar izrazi nato tvoje rrnenje, da je popolnoma pravilno, ako
se državno trgovine 110 spuščajo v prodajo na drobno in bi bil zato
sprejemljiv predlog tov. -<ivica, da sosa nakup kuriva najame posojilo
pri HI«
10 -kleno nato, da se sa nakup kuriva pri I1H dovolijo krediti, pod
vsemi pogoji, ki jih je navedel v svojerr poročilu tov. ivic.
Ad« 4«
Tov. uivic Silvo poroča, da je 10 že na rasnih svojih sejah sklonil
, da se ustanovijo kostna, podjetja, vendar do sedaj še ni bilo pravnih
izvršitev. Linistrstvo sa trgovino in preskrbo jo odločilo, da izroči PiLO-ju v upravo sledeča pod jo tja J R. uiklavc, trgovina s manufakturo preu Škofijo, A. Kassig, trgovina s uniforciskimi potrebščinami,
kiklošičova cesta, "Rio" Biffe Sclenburgova ulica, Stane Uerganc,
izdelovanje ščotk, Slomškovi.!ulica, Pitnih, kohanična delavnica,
Ambrožev trg, L. kikuž, popr VL jalnica in isdelovalnica dežnikov,
kostni trg.

!fd.nIstrstvo industrijo in rudarstva pajc isročilo v upe avo I.ILQ sledeča poujotjas Žlica, pražarna in laboratorij, Predjamska ulica, Šumi,
tvornica bombonov, čokolado in keksov, Gradišče, Vidmar Josip, popravil jalnica in prodaja dežnikov, pred škofijo«,
Ker omenjeni ministrstvi ne nameravata voditi omenjenih podjetij v federj
nem obsegu in se strinjata s tem, da jih ML0 prevzame v sklop mestnih pot
jeti^j predlagam, da jih IOIPLO s sklepom prenese v sklop mestnih podjetij*
10 sklene natop da oe prenesejo upravljana podjetja v Lestna podjetja.
Poleg zgoraj navedenih trgovin upravljamo tudi druge, katerih usoda
pa še ni določena s pravnomočno sodbo, naprimer pekarna £oXinar<>
Tov. Stopar poroča, da ima CK 5 garaš, katero ^egtad še ni dogradil*
dasi je pretc-klo že dolgo časa, odkar je prevzel delo® Tov. SIvic
pojasni, da je težko dobiti delavce. Prosi, da bi se v bodeče pošiljalo
vse pritožbo s konkretnimi dokazili na Komunalni oddelek«
Tov. Kraigher naroči tov«, v,ivicu, da predloži pregledno spisano ves
promet, ki ga imajo Postna podjetja.
Tov. sivic še poroča, da ostane začasno odprto vprašanje vplačila
v fond sa obnovo. Dogajajo so primeri, ko ima trgovec predpisano plačilo vojnega dobička, posebej pa za valorizacijo, kar znese precejšnje
vsote. Ako bo troba^plače.ti v fond za "obnovo vso oenilno vrednost podjetja, bo skupno plačilo zna alo ponekod mnogo več, kot vsa vrednost
podjetja« Doslej šo niso izšli nikakšni podrobni predpisi, po kateri cenllni vrednosti v kakšnih obrokih in kdaj bi treba plačati v fs&nd
sa obnovo, nekateri delegati, predvsem.industrijskih podjetij, si
hočejo zasigur.- ti nek rezervni fond v svrho lažjega odplačevanja omenjenih obveznosti, zato delajo visoke kalkulacije, o precejšnjim dobičkom- za' podjetje, kar jo tudi eden izmed razlogov današnjih visokih
cen produktom.
; AČU 5 «
Tov. Kraigher podr. kratek pregled o reorganizaciji stanovanjskih kohiisij. Vse prvotne stanovanjske komisije so bile razpusoene, ker niso
bilo kos svojim nalogam* dostavljene bodo nove komisije mora pri MSfeO
[in pri ČLO. Terenske komisije bodo imele.nalogo zbirati podatke na
terenu in jih dostavljati Sotrtnim komisijam«
četrtna stanovanjskakouisija naj ima v ovoji kompotonci določanje odmere utesnitve. Predlog
utesnitve dostavijo stanovanjskemu ouseku pri LILO, ki bo nato nakazal
strankam prostore. Za pritožbo o utesnitvah je i.orouajna stanovanjska komisija pri LILO.

1

Novemu načelniku stanovanjskega urada tov. ^edohu je potreben nujno
pomočnik. Za pomočnika predlagam tov. k a p i t a n a Pečica. 10 sklene
nato, C a oe ka^ etan -efio imenuje sa pomočnika Nedohu,
Kov. Turno predlaga nato osebe sa komisijo pri KLOl tov. kcdoh ngj bi
bil uajnik komisije, člani pa nqj bi bili? kočnik Zlato, Ambrož Viktor, Vorbič Srečko, Pečaver Albina, Vidmar želena. -cv, Kraigher zaht e*•
va karakteristiko, ker niso vse Oc-ebe znane. Pločnik An tov. PeSaver
odpadeta radi prezaposlenosti.
Tov. Kraigher še poj. sni, da komisijo, ne smejo poslušati intervencij
od nikogar, razen s strani vlado. Vojska sc v teh vprašanjih obrača na
povk otopa*ja, ki-bo tudi dalje urejeval z njo zadeve, ki se t i & jo
stanovanj.
10 imenuje nato se za poverjenika sa vse zadeve stanovanj tov. Buaarjevo in tovr '^r talka.
5.
v, Tr-tnilt po?ea, do prosi državno podjetje Biihm v Llostah, da se
ine Stara pot, ki deli njihovo tovarniško zemljišče na dvoje,
i komisijskem pogledu so o e stranke izjavile, da nimajo ničesar proukinitvi. Le ana stranka je bila irroti, ker ima po to j cesti bliže
oji njivi za 60 metr^ov.
sprejme sklep, da se prošnji podjetja BčJhme ugodi le pou pogojem, «
. sc pri šoli ustanovi vmesna trarav jska postaja, ki bi ljudem pri—
•anila ovinek, ki bi nastal z (odstranitvijo ceste.

Tov. Kušlanova poroča o Delavskem domu. Za dom se zanima GO ESZDN,
ki bi rad ustanovil tam dom namenjen članom sindikatov In bi so tja
prenesli tudi •
Tov, Gorjanc poroča, da bodo is fonda na sanitarno namene uporabili
znesel: 30.000«- dinarjev za stranišča na štadionu. Ostalo se bo uporabilo sa napr: vc s.ranišč na orlovskem aostu in Ajdovščini. Za
napravo odtoka vodo na kolodvoru bo porabljen denar iz drugega fonda*
Tov. predsednik omeni, da bi bilo potrebno podreti stara zaklonišča,
ki bi morda prišla prav za aanitarno naprave. Tov. Puc pripomni k
temu, da bi stajalo podreti samo ono zaklonišče preko 200«000«- din«
Tov. Gorjanc omeni naša izplačila za Narodno milico (preko 2 miljona
dinarjev) tor sporoči odgovor ministrstva financ, da nam tega zneska
ne vrne« 10 sicer sprejme na znanje odgovor ministrstva, smatra pa
da zadeva ni pravilno ura jena in je stvar treba p<onovno urediti z
ministraIvom za finance.
Tov. Turna poroča dalje o prošnji terena GaljAvica za zidano skladišfte
na D o l n j s k i
cesti 35, ki bi ga preuredili v kulturno-prosvetne namene. Terenski odbor prosi, da bi se mu skladišče dodelilo v nepreklicno
last. Tov. Kraigher pripomni pri tem, da je v marsikateri četrti čutiti pomanjkanje takih prostorov. Tov. Puc prodlaga, da se s terenskim
odborom sklene/ najemna pogodba, tod le proti letni priznavalnini
ter z jamstvom, da mi skladišča ne odvzamemo.
10 sprejme nato sklep, da se odstopi prošnja UOOF-u, LILO pa odda to
nepremičnino i;00F-u v upravo sa dobo 30 let, proti letni priznavalnini 1 dinar.
Tov. Turna poroča o odgovoru državnega filmskega podjetja na stavljene
pogoje uprave mestnih zgradb in zemljišč pri LILO. Po debati'sprejme
10 naslednji sklep: 1. zemljišče v Tivoliju oddamo podjetju v uporabo
za dobo 20 lot. V primeru, da pride med tem časom do nove regulacije
Tivolija, ki bi bila v nasprotju z postavljenim kinom, se pogodba
odpove, toda ne pred T.otekom petih let. 2« Točko 2« ni troba ispreminjati, ker jo je podjetje sprejelo.
Ta točka govori o tem, da
mora podjetje predhodno zaprositi sa vsako gradnjo dovoljenje pri
upravi mostnih zgradb in zemljišči in .si isposlovati gradbeno dovolitev/. Iravtako se ne ispremenl točka 3«, ki govori o tem, da se
smatrajo vse napravo na prostoru kot provizorij• Točka 4# ki govori
o tem, da je podjetje dolžno a: rboti sa čiščenje prostora, ostane
tudi nespremenjeno. 5« V slučaju, da bi. L10 potreboval prostor za
drugo prireuitve, obvesti ^odjetje najkasneje 3 dni preje, odnosno
naj se taki primeri rešijo vodno sporazumno« IILO ima pravico do
uporabo prostora 7 dni mesečno« Z osirom na kulturno-vzgojn^i in
politično-propagand^ni značaj, bo plačevalo p o d j o t j e latno le 350«50
dinarjev odškodnine«
Tov. Kraigher poroča o dvorani za Bežigradom, kjer je prostora za 150
ljudi« Lestna hruallnica bi jo rada preuredila v stanovanjske prostore. .10 sklene nato, da so poveri sadova tov. Gorjancu, Srtuiku in
lucu, ki naj si ogledajo prostore ter ugotove., za kaj bi bili najbolj
primerni.
Tov. Gorjanc poroča o kreditih, ki jih bomo verjetno dobili za
socialno skrbstvo in.zdravstvo. Kadalje poroča tudi o tem, da odpade
s 1. majem
291 osebam plačevanje za federalni zavod za soc. zavarovanje v znesku 2,300.000«- dinarjev letno« Ako jih vpišemo v mestno
zavarovanje, bi plačevali znesek 136.000«- dinarjev, kar bi bilo v
skladu z našim pror čunorn.
Tov. Tuma'poroča o prošnji mostnega pogroBnega zavoda, ki bi rad prodal nekaj mrliških voz« Ker je za Ljubljano nepotrebno tako veliko
število voz, kot jih poseduje pogrebni zavodjrf, predlagam, da se
prouaja odobri. 10 sprejme sklep, da se predlog sprejme.
Tov. Tuma poroča: Leta 1933. je bil v Dev. :i. v Polju zgrajen sedanji
aerodrom. Tedanja mestna občina ljubljanska je bila zainteresirana na
tem, da bi ,o ta aerodrom uporabljal tudi sa civilni promet in je sklenila tudi sama delno prispevati k vzdrževanju aerodroma. S 65 posestniki
je napravila zakupno pogodbo sa zemljišča, ki so bila potrebna sa aerodrom. Tako je vzela v zakup cca 499.601 m za dobo 30 lst proti plačilu

025 za meter, tako, da jo znašala skupna zakupnina letno 126«699«95 din«
Bivša !.:0L jo plačevala prizadetim lastnikom zemljišč zakupnino vse do
o upacije. Ob izbruhu vojno 1941«, ko je bil ukinjen ves civilni
letalski promet, pa jo vojaška oblast sama urejevala vprašanje zakupnine« I o osvoboditvi so se posestniki parcel obrnili s vlogo na kostni
odbor in prosili, do bi se jim zakupnina zop.,t v redu plačevala«
Ker civilni let. loki promet, šo -ni lil vzpostavljen, jo r,IL0 poslal
komandi aerodroma 1. roda dopis s prošnjo, da komanda sama uredi plačevanje zakupnine z-, zemljišče, ki se uporablja za aerodrom« Ker
jo komanda .oslala negativen odgovor in ker se posestniki zemljišč
obračajo neposredno na LILO s prošnjami, da se jim prične plačevati
zakupnino, je treba to vprašanje nujno rešiti.
,
10 sprejme sklop, da se jov.ri tov. Stopnrju, da uredi zadevo s
vojaško upravo.

Ob pol 14 uri, zaključi tov« predsednik sejo«
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