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XXV« redne BOje Mestnega izvršnega odbora, ki
se je vršila 7« junija 1946. ob 9 uri dopoldne a

IIAVZOČI»

predsednik: tov. Albreht Fran
podpredsednika: tov. Krai&her Sergej
tov. dr«, Stanovnik Ivan
odborniki: tov. dr. Pretnar Jože
tov« Tuma Brane
tov. Uodic-Dekleva luarica
tov. Gorjanc Joško
tov. Busar Tilka
tov. Trtnik Lojze
tov. Puc Danilo
tov. Tome Franc
odsotni: tov. Kušlan Liarička
tov. Stopar Viktor
tov. Vrhove Alojzij
vabljeni tov. Vodopivec Vlado

lov. predsednik otvori ob 9.25 uri XXV. redno sejo 10 ter ugotovi sledeče:
Ura je 25 minut čez 9 in šele ta trenotek se nas je zbralo toliko,
da je seja sklepčna« Mislim, da to ne govori za to, da se članilOMLO zavedajo, da je točnost pri opravljanju dolžnosti ena prvih zahtev
za državljana« Kdor sam nima čuta za točnost, je tudi od drugih ne
nore zahtevati. Predlagam, da se to sporoči vsem neopravičeno odsotnim članom 10« Na vse pa, ki so prišli prepozno apeliram, da se v
bodoče drže točnosti«
10 sprejme predlog tov. predsednika«
Tov. Kraigher predlaga, da bi sev bodoče seje 10 pričenjale ob 8 uri
dopoldne, to pa z ozirom na to, ker prihajajo k posameznim članom 10
stranke že pred deveto uro ter jih je nerodno potem sredi dela puščati«
10 sprejme predlog tov. Kraigherja, da Be v bodoče seje pričenjajo že
ob 8 uri zjutraj«
Tov. predsednik nato predlaga sledeči dnevni red s
1« čitanje zapisnika,
2« priprava za skupščino,
3« slučajnosti«
4» 1«
Zapisnikarica prečita zadnji sejni zapisnik«
lov« predsednik prosi, da bi 10 še formalno odobril pogodbo o naku, pu predmetov is Aškerčeve zapuščine. Pogodbo je v redu spisana in
'podpisana. Ker je 10 že na prejšnji seji sprejel sklep, da 3e pred: Leto kupi, ako odgovarjajo ceni, odobri kupo-prodajno pogodbo«
ftov« predsednik omeni, da je tov«Krese kot inšpektor kontrolne kojkisije odpadel kot član 10« ZaTo~blTbiIo "umestno, aa~S3~IzvoIi" iiOfirega člana is plenuma«
fcov. Kraigher pojasni, da se bo novi član izvolil na skupščini«
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Mesto -odsotnega tov. Stoparja poroča tov. Turna, da urejuje civilni
letalski promet Ljubijana-Zagreb-Beograd letalska baza IV«, ki ima
svoj sedež v Zagrebu. Z njo bo treba urediti zadevo glede ^zemljišča
na aerodromu.
Za načelnika oddelka za delovne odnose pri, MLO predlaga tov. Kraigher" tov. Xojskerca. 10 sprejme predlog tov. Kraigherja«
To.v. Turna poroča, da so stanovanjske komisije že sestavljene in so
člani komisij dobili že izkaznice, ki pa so začasne.
Tov. Turna poroča, da bo kontrolna komisija podala drugi 5 teden svoje
poročilo.
Tov«, Kraigher vpraša, kako je s atavbiščem, ki ga prodajamo PH* Tov«
Trtnik pojasni, da je potreben en mesec in pol trajajoči rokj, po
sklenitvi pogodbe, preden prične PH zidati. Za dokončni rok naj se
postavi druga sezona leta 1947«
Tov. Gorjanc poroča, da si je ogledal dvorano v poslopju Mestne hra
nilnice za Bežigradom« Mestna hranilnica je v svojih uradnih prostorih tako stisnjena, da bi rada preselila eno stranko ter bi jo nastanila v tej dvorani, ki bi jo v ta. namen preuredili v stanovanje«
Iz prostora bi napravili dve sobi, kuhinjo ter vežo« stanovanje je
precej vlažno in temno«
Tov. Pretnar doda, da je poslovanje v MH otežkočeno, ker je na razpolago premalo prostora. To je vzrok, da Mestna Hranilnica 'želi
izseliti eno stranico, prostor v dvorani pa preurediti v stanovanje.
Terenski odbor OF je zbral podpise in so bili podpisniki vsi za to,
da se prostor da terenu« Ras je sicer, da terenski odbor potrebuje
prostor, toda lahko bi si našel primernejšega, ki bi bolj odgovarjal*
. Tudi se je ugotovilo, da je večino podpisov podpisala ista roka«
Vse to govori za to, da se ugodi prošnji Mestne hranilnice«
Tov. Kraigher izrazi mnenje, da bi MH gotovo odstopila dvorano terenu, ako bi se za stranico našel nek drug prostor« Za potrebe terena
je potrebno dobiti take prostore, da se ljudje odvadijo pijančevanja
in predlaga vsled tega^. da se prostor odda terenu«
10 sprejme nato sklep, da se prostor da terenskemu odboru, aa stranko pa se poišče drugo stanovanje«
Tov. Tuma omeni še, da velja s l.VI« zavarovanje pri Mestni bolniški blagajni tudi za pogodbene nastavi jence.,^ kar je pomotoma izostalo v zadnjem zapisniku«
Zapisnik je nato sprejet«
Ad, 2«
Tov. Kraigher poroča, da so priprave za skupščino stvarnega in tehničnega značaja« lla skupščini naj bo govora o našem delu ter o
proračunu« Zato predlaga, da pošljejo vsi ref« svoja poročila tov*
- tajniku« Skupščino je treba določiti na kasnejši rok, da bodo ljudske množice lahko popreje diskutirale o dnevnem redu in da s e zanj
zainteresirajo« Skupščina naj bi se Vršila v Frančiškanski dvorani
in sicer 29« junija« poročila, kit jih bodo dali posamezni referanti
morajo biti taka, da bodo ljudje na njihovi osnovi lahko razmišljali. Vsebovati morajo tudi proračun« Pri posameznih 'oddelkih
mora biti vsaka postavka točno obrazložena« Vnesti je treba točne
številke, ki bodo pokazala, koliko sredstev imamo iz federalnih krer ditov za Ljubljano. Množice morajo imeti konkretne številke, na podlagi katerih se bo lahko vršila diskusija. Da bi se množice bolje
pripravile na skupščino, naj se ta poročila razpošljejo na ulice ifc
članom skupščine« Poročila naj se pošljejo na tajništvo do srede8
to je do 12. junija, da jih bo možno razmnožiti,
"•po kratki diskusiji sprejme 10 sklep, da se poročila pošljejo
tedniku "Tekmujmo", v katerem bodo natisnjena kot posebna.priloga«.
| "ioročila morajo biti v časopisu 17.' t »m.
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Dnevni red skupščine naj bi bil s
1 3 poročilo o dela v zvezi s izgradnjo oblastih politične smernice
ter diskusijaj
2« poročilo o proračunu« To poročilo naj bi podal tov. Gorjanc v
zvezi s problemi, ki tu nastajajo, Sledi diskusija*
3« poročilo tajnika o organizaciji MLO na podlagi novega splošnega
zakona o ljudskih odborih s predlogi o potrebnih izpremembah v po™
slovanju MLO« V poročilu naj bodo' navedeni posli, sa katere je
pristojna odločati skupščina* Pravtako naj se dotakne ugotovitev
kontrolne komisije, ki bo do takrat že končala svoje delo in bodo
znani rezultati«
.
•
4o stanovanjsko vpra anje s točnimi -podatki, predlogi oddelka za gradnje ter vprašanje stanovanjskega posojila* To poročilo naj bi podal
tov. Trtnikc
5. razprava o sodiščih,
6. slučajnosti«
Tov. tajnik naj na podlagi novega zakona o ljudskih odborih konkretizira vse naloge, ki jih je treba izvršiti«
ITa skupščini se bo izvedla tudi formalna izvolitev tajnika LILO«
Z oziDom na to, da bi se tudi ulice lahko pripravile na svoja predloge ih da bi člani 10 hitreje odgovarjali in se pripravili na debato»
naj bi se ulicam dal primeren rok, do katerega naj predlože svo£
konkretne predloge 'MLO-ju* da jih pregleda«
1.0 sprejoB sklept da 010 pošljejo svoje predloge do 25« VI<• MLO-jiu
Tov« Pretnar'predlaga, da bi se zapisniki sej 10 pošiljali članom
skupščine MLO ter bi na ta način imeli mnogo več upogleua v vse zadeve« 10 sprejme predlog tov« Pretnarja in sklene, da se v bodoče
pošiljajo zapisniki sej 10 tudi članom skupščine«
10 'sklene končno še * da se bo vršila skupščina vsled obsežnega dela
že ob 8 uri zjutraj®'
Ad« 3o
»
Tov« dr. Stanovnik še enkrat raztolmači zadevo o dvorani za Bežigradom. Povdar-jafJ da ima četrt več možnosti dobiti kje drugje prostor
za sestanke ter stoji na stališču, da se da prosor stranki« 10 spremeni prvotni sklep v toliko, da se stranki odda ta prostor, ako se
do konca meseca ne najde stanovanja drugje.
Tov« Puc omeni posojilo 66.750«- dinarjev ISOS-u* Dna 23*VIII« je
mestna blagajna izplačala Inic. zadr. odboru za okr« mesto L»ubijaha
omenjeni znesek, ki je bil nujno potrebfen pri ustanovitvi pisarne*
ITa seji 10 je bil znesek odobren kot posojilo in gre seuaj za to,
da se ta znesek ne smatra kot posojilo ampak kot dotacija. Od zadrug bi bilo težko zahtevati plačilo tega dolga« Tov. Kraigher povdari nato, da zadruge izkazujejo precej dobička in če bi se povračilo
tega dolga razdelilo na
e zadruge, ne bi mnogo odpadlo na poedine«
Tov. Pretnar izrazi, da se mu zdi nerazumljivo, da IZOS ne uvidit da
je treba poravnati dolg 9 š'e posebej tistemu, ki mu je s posojilom pomagal na noge« %
'' .
_
10 sprejme nato ponovno sklep, da mora IZOS dolg poravnati«
Tov. Trtnik poroča o prošnji planinskega društva v Sloveniji, da
prevzame most v svojo last MLO* Sedanji lastnik mosta
Hsaemž
čez Savo, ki se nahaja pri Vikrčah je namreč planinsko društvo v Sloveniji, ki pa nima potrebnih sredstev ža vzdrževanje« S prevzemom
mostu bo MLO zavezan tudi k vzdrževanju mostu« Ker služi viseči most
javnemu interesu, sklene 10, da prevzame) most, toda pod pogojem, da
krije polovico stroškov ljubljansko okrožje, ki je pravtako zainteresirano na tem« Tako bi prevzeli oskrbo nad mostom LILO Ljubljana
in pa Okrožni odbor QF S ljubljanskega okrožja«
Tov. Trtnik poročaš oddelku za gradnjo pri LILO' je bilo ob priliki
. začetka zidave novega centralnega pralničnega poslopja za vse državne
zdravstvene zacode v Ljubljani obljubljeno, da bo po dograditvi
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novih pralnic možno porušiti staro pralnično zgradbo nekdanjo bol- .
niče sa dr.ševne bolezni na Poljanskem nasipu, ki stoji skoro v celoti.
I na cesti« Te prostore uporablja sedaj 021JA odnosno ministrstvo sa notranje sadevd, vendar ne več v prvotne namene, ampak sa čevljarno in krojačnico. Oddelek za gradnje se je obrnil na zdravstveno ministrstvo in
na 0Z1I0 s prošnjo, da se dovoli porušenje tega starega objekta, ki
tvori s svojo lego nepregledno in skrajno nevarno ožino na tem delu
Poljanskega nasipa« Zdravstveno ministrstvo je s odobritvijo predsedi stva vlade LRS dovolilo porušenje objekta s pogojem, da LILO napravi
na lastne stroške v nastali vrzeli novo ograjo v regulančni črti«
I Tudi 0Z1TA je dovolila porušenje, hoče pa imeti povrnjene stroške sa
F adaptacijo poslopja® ki je bila izvršena po osvoboditvi« Stroški
znašajo 100<.000«- dinarjev in bi jih morali plačati v gotovini«
• Tov. Trtnik predlaga, da bi se poslopje čimpreje udarniško podrlo'«
OZill pa naj se izplača odškodnina sa izvršena, aaapcžtjska dela v njihovi pravi vrednosti, ki je vsekakor nižja od zahtevanih 100.000«dinarjev« 'Vrednost pridobljenega materjala bi znašala 92,500.dinarjev
[•• toda le v primeru, ako bi bil materjal strokovno obdelan in očiščen
na. stavbi«
• 10 sprejme nato sklep, da se poslopje podre, sa postavitev'ograje v
r nastali vrzeli pa se da kreit 5.000.- dinarjev« OZNI se stroški ne
povrnejo« Do dela je treba zainteresirati ulico in gradbeni oddelek LILOV
Tov, Vodopiveo poroča, da je matični urad prevzel 9-. maja 1946. vse
posle v zvezi z matičnimi knjigami, tako seveda tudi poroke« Vprašanje je sedaj , kam. spada matični urad« ker s oddelkom sa notranje zadeve nima več nikakega posla. Treba je postaviti tudi. nekoga, ki bo
odgovarjal za ta oddelek, kjer je že sedaj nastavljenih 9 ljudi.
10 nato sprejme sklep, da spada matični urad začasno pod
tajništvo
F MLO, kasneje pa bo spadal pod oddelek sa občo posle.
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; Tov. Turna poroča o mladinskem tednu ter povdari P da bi bila tudi
, dolžnost ZLO prispevati nekaj denarja v te namene* !500F jo dal znesek
; 100.000.- dinarjev in predlaga« da bi ISLO dal iz proroounsk? rezerve
• 150<000o- dinarjev«
I 10 sprejme predlog tov. Turne«
[' Tov* Turna povpraša, kako je z letošnjimi dopusti -cer omeni slučaje,
kc so dobili delavci na železnici na podlagi zdravniški^ izpričeval.
L dopuste. Taki dopusti so bili uplgi tudi do 2 tedna« Tov, Kraig.ber nato poudari, da 2'e res, da so delavci potrebni oddiha, toda vprašanje
•;' je, kdo fcestavlja zdravniško komisijo« I,ti -Vi
jI im.i
ne .vaiic^č«
. 10 sprejme nato oklep.* da se o sadovi dopuste« p6eaP& še tolike časa,'
da izide novi uradniški zakon« Uslužbencem pa,, ki se izkažejo v'
felr$bi marljivi in so potrebni oddiha9 naj s>e \i& predlog uprave
I da nekaj dni dopusta.
f Tov v .-Turna poreče še o kolesih,, ki so bila svoje časno prodana' uslužbencem, katerim bi za uporabo privatnih koles v službi da1^1 neko
letno odškodnino.
10 sklene, da zadevo pregleda finančni .oddelek in o ts<i poroča.
! ™ov« Turna poroča o' prošnji vojnega dobičkarja Kramarja, gostilničarja
iz Tržaške ceste« ki bi rad najel posojilo 100-.000.- din pri flH,
zato, da bi poravnal plačilo vojnega dobička i Pri tem povdari tov.
Kraigher, da je treba imeti pred očmi, da ni vedno v interesu plašilo
dolga v denarju, ampak je včasih interes tudi,do 'strojev, parcel itd«
10 sprejme nato sklep, da se vojnicl dobičkarjem v načelu ne dajejo po[ sojila in se le v izjemnih primerih lahko dovodi tako posojilo.
. Tov« Gcrjanc poroča o davku na potrošnjo vina ter omeni v zvezi s tem
slučaj predsedstva vlade LRS, ki je uvozilo 2000 butejk vina in,bi
.moralo za to plačati 15«- -dinarjev trošarine za buteljko. Iredsedstvo
[vlade pa je na finančni oddelek napravilo vlogo, da se davek zniža
v ker ni smatrati tega nakupa kot trgovski nakup. Stoje torej na stali• šču 5 dane plačajo in smo tako na izgubi .15.400«- dinarjev«
[ Predsedstvo je pripravxjeno poravnati normalno tarifo po 4.- dinarje,
f Ker je bilo predsedstvu sporočeno, da morajo raimotako poravnati ob; veznost^ je potrebno, da 10- odloČi o tej zadevi in zavzame stališče«
.10 sprejme nato sklep, da se Predsedstvu vlade zaračuna trošarina po

normalni tarifi* t.j. 4a- dinarje* Vsi ostali potrošniki pa morajo
plafati predpisano tarifo^ t.j« din 15«-«
Tov«. Tome? pc.rooa o novoustanovljenih kmetijskih odborih«. 0<fbori pošiljajo neredne poročila,, zato jim je bil odposlan poziv j, da naj poročila pošiljajo v redu* Pravtako so bili pozvani, odbor$1 tistih
četrti, ki sploh še niso poslali poročil«
Tov« Trtnik sproži vprašanje, kje naj bi LSLO pričel zidati stanovanjske prostore. Tov. Puc povdarja, da je v mestu treba pričeti z zid&i?o
tam, kjer jo možnost razvoja mesta večja in je t udi največja potreba
po stanovanjih« Tov. Kraigher pripomni na <o t da se ne dajo stavljati predlogi« dokler ni konkretnih dokazil,*da je smotreno zidati
na nekam določenam prostoru.,
V načelu smatra 10, da se prične s zidavo stanovanjskih hiš & ca«, na
potrebe v tistem delu mesta« kjer je možen razvoj ^Zasavje)*
Gradbeni strokovnjaki naj izdelajo tozadevne načrte in stavijo konkretne predloge«
' v
/
Poročilo tov. ^ r talka,, o predlogu,, da se gr adbeni okoliš mesta Ljubljane razširi se odloži za prihodnjo sejo to pa vsled tega, ker poročilo ni doVolj pripravljeno (posvetovati so je treba s gr&dbenimi
strokovnjaki) «
Ob pol 14 u,ri zaključi tov« predsednik sejo®
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Tajnik MLOs
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