IZVRŠILNI ODBOR
SSestnega ljudskega odbora
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XXIX« redne seje Mestnega Izvršilnega odbora, ki se je
vršila dne 23ojulija 194-6 ob 3»uri popoldne.

a v s o č 1

predsednik: tov«Albreht Fran
podpredsednik s t ov o polk. Vrhove c Alojzij
tov & droStanovnik Ivan
tajnik: tov 0 Tuma Branimir
odborniki: tovodroPretnar Jože
tov.Trtnik Alojzij
toVoStopar Viktor
tov.Gorjanc Joško
tov.Puc Danilotov.inžcsJarentič Vera
tov.Lulik Anton
toVoBusar Jilka
odsotni*tov«,lčodic«Dkeleva Marica
tov 0 KuSlan Silarička
vabljenstov<,Vodopivcc Vlado

Tov«, predsednik otvori ob 1/4 4.uro XXIX.redno sejo Izvršilnega
ilbora ter predlaga sledeči dnevni red:
1,/ Eventuelne pripombe k zapisniku.
2»/ Poročilo glede dograditve hiš in priprava
za konferenco z obrtniki gradbene stroke
3 s/ Sklepi v zvezi z ugotovitvami RKK
4o/ Slučajnosti
ad<i-lsa-aJi«afr/
o/
~
K zapisniku na poročilo tov„Trtnika pojasni tovkGorjanc, da glasi
avilen prenos kreditov: kredit Mali graben Din 200<,00Qe» se prenese na
sdit za regulacijo Gradašoioe, istotako kredit predbiden za regulacijo
Lnščice Din 50=>000o- se prenese za popravila Gruberjevega kanala.tfJ-%/P-j
poročilu tov.Gorjanca se vnese popravek, da se primanjkljaj poravna izki
rtije 11, pozicija l/J.
s.
fooročilu finančnega poverjenilca se vnesejo številke 46 niljonov za
|lačila dohodnine fizičnih osebg za pravne osebe 96 mlljonov Din e
Nakar je zapisnik sprejet.
ad*2c/
K 2otočki dnevnega reda poroča tov„tajnik, da se je v soboto dne
»t.m. ob 16;uri vršil sestanek lastnikov nedograjenih zgradb. Zglasilo
21 lastnikov, katerih večina je že pristopila k dograditvi svojih
L Izjemo tvorijo le taki slučaji, kjer bi gradbeni stroški dograditve
Sitno presegli vrednost do sedaj dograjenega. Napotili smo vse sporne
pere na naš gradbeni oddelek, , ki poda naknadno 10 poročilo o*ten.
ptanek gradbenikov in obrtnikov, ki so v zvezi z gradbeno delavnostjo,
[od ponedeljka preloži na četrtek? ker se je izkazalo, da pride v poštev
"co 500 interesentov. Treba je postaviti dnevni red. ToVeStopar priponda je pri talcem številu prizadetih sestanek tako važen, da zahteva
heljite priprave in predlaga za to* da se prestavi na prihodnji teden,
bctc-k naj se sestane jo vsi člani 10, ki zastopajo gospodarske panoje,
se o teh vprašanjih pogovore. Obenem pripominja, da je treba povabiti
|B0stanek obrtnikov šc predstavnike sindikatov, ministrstvo za" delo,
Istrstvo za gradnje, ministrstvo sa industrijo in načrtno komisijo.
Pretnar izvaja, da je potrebno pritegniti vse obrtnike v načrtno

delo, ker igra obrtništvo v Ljubljani znatno vlogo s svojo produkcijsko
kapaciteto0
10 sklene, da se informativni sestanek vrši 26«t.n. ob 1/8 uri zvečer na tajništvu KL0» na katerega so obvezno vabljeni tov.Stopar Viktor,
Irtnik Alojzij, dr.Pretnar Jože, Puc Danilo, Gorjanc Joško, inž.Karentič
/era in Tuma Braninir, za ostale je udeležba neobvezna. Sestanek obrtni«
) cov pa se vrši v torek 30.t.m«, ob B.uri zvečer v Frančiškanski dvorani:
uvodno besedo poda tov.Stopar Viktor, strokovni referat pa tovcdr.Pretnar
Jože*
- '
Š&ilil
.
3,točka dnevnega reda se odloži na petek ob 8.uri.

ad«4o/ Slučajnosti«
.-tajnik poroča,, da je ECZ prejela ponudbe za gradnjo novo delavf.nice inTovsicer
od tvrdkj inž.Pretnar Aleksander sa Din 6,490.000.inž.Živec Franc za ....../" 6,098.000
i/
MEGRAD za «o........ ^ « 6,510.000«
Na predlog tov«, dr .Pretnar ja se morajo ponudbe p^ed oddajo dola pregledali, da ugotovimo razloge polniljonske razlike.
Tov.Puc poroča, da nora oddati saldo fo^da, ki se steka iz prodanih
ivilskih nakaznic.
10 sklene, da se ta fond obračuna za Vse četrti enako in odda Mini|strstvi za trgovino in preskrbo samo saldo/ Vprašanje "črnih fondov" se
o itak urejevalo v prihodnjih dneh.
Na vprašanje tov 0 predsednika gle,e/zdravnika na Ježici predlaga tov«
3usarjeva, da bi se stopilo v stik z di/jamškon, da prevzame zdravstveno
ftslužbo za to četrt.
10 naroči tov.Busarjevi, da stv&r pokrene«
Ha vprašanje tov.dr.Pretnarja/glede delovanja Gospodarske komisije
:lene 10, da ista deluje v naprej/ao prevzema po načrtni komisiji. Ha
konferenci pri republiški načrtniAonisiji je bila stavljena zahteva, da
SLO imenuje tekom 7 dni predsednica načrtne komisije, ki se bo moral posvetiti temu vprašanju. V 14 dneh na-morajo biti imenovani tudi ostali člani
lačrtne komisije in sicers referent za preskrbo (materi j al), za finance,
fa delovno silo, za stanovanja/in koordinacijo. Člani 10 naj o ten razmišljajo. Začasno imenujejo tov.SStopar Viktorja za predsednika načrtne konisije .
Tov. dr.Pretnar stavij s/ vprašanje reševanja prošenj sa obrti, Po noen zakoiiu o LO so isti pristojni za reševanje obtnih dovolil.
10 sls lene, da se v tem pogledu MLO postavi na stališče, ki ga postaji zakon, vjsndar naj se s/var uredi sporazume z ministrstvi.
Na predlog ECŽ glede dodatnih voženj na progi Ljiibljarta~Št«Vid ob
ledeljah sprejme 10 sklep, da se nadure plačajo s 50jfcio povišico, vendar
se čas vožnjo oneji na/3 ure.
Tov.tajnik omeni, da obstoja nesorazmerje med plačani upravnikov
(testnih podjetij in plačami naše uprave podjetij. To izhaja iz dejstva,
ia so upravniki podjetij plačani po lestvici za podjetja, naša dosedanja
jiprava podjetij pa /izhaja iz upravnega aparata, za katerega velja lestvica
:ž. uslužbencev.
10 sklene, ^a uprava predloži potrebne podatke predno so o tem dokon
pno sklepa.
Tov.Vrhovofc iznese problen pijančevanja o katerem je sklepala že
iestna skupščina. V nizu ostalih ukrepov, ki jih naš notranji oddelek še
Lzvaja za omejitev te razvade, sklone 10, da se vsak slučaj javi še odRosnemu sindikatu, da isti tudi s svoje strani vpliva na kršitelje,'
Na izvr/janja tov.Vodopivca glede preštevilnih mitingov in veselic,
dene 10, da sne naš oddelek 2a notranjo upravo izdajati vsaki četrti lc
£no dovoljenje tedensko za miting, na katerem se toči pijača. Za kulturne
prosvetne prireditve pa seveda rJL omejitve.
Tov.Vodopivec iznese prošnjo Prostovoljne gasilske čete v SišSfci, ki
krosi, da/se prenese na njo lastninska pravica za tamkajšnji gasilski dom,
bi ga/sani udarniško popravili. MIO odkloni predlog kot neumesten, ker
prostovoljni gasilski četi dana vsa možnost izkoriščanja doma ne glede
lastninsko pravico, pač paf^e pribavltl podatke o najemnini in bi se v
|em pogledu z gasilsko četo sklfinil "odgovarjajoč dogovor«,

Tov 0 tajnik pojoča, da za izvršitev popisa vseh stanovanj v Ljubljani izkoristil že obstoječoXorgani^d.cijo uličnih odborov, ki bodo oč
stanovanjskega odseka prej ali tiskalne za popis stanovanj in njihove
zasedbe* Ulični odbori bi/te tiskovine sano obvezno razdelili,, skrbeli
Jzato, da bo en priner,ra^obeše/f v vezi vsake hiše in oddali ostala 2 ti
•erka izpolnjenih tiskovin jn*Oa Ha temelju teh pol bomo na udarniški
način sestavili evidenčno kartoteko, na temelju te pa s ponočjd terenskih in četrtnih stanovanjskih komisij vršili utesnjevanja.
Tov„Puo omeni k t eofCT vprašanju še, da se bodo vsi lokali, ki o&gc
varjajo za stanovanja vrnili teuu namenu«.
10 odobri oba predloga.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo sporoča, da lahko okrožni od«
nosno
MLO«" i porazdelijo blago, ki ^e Izdelajo na njihovem lastneii po dr
n
^ čju, neposredno prodajalcem in ne selc na ifodlagl predhodnih dicpozlci
t MTP, Izvzeti so samo nekateri obrati, ki/spadajo v pristojnost Ministr
stva za &xgpxk industrijo in rudarstvo,
Ha predlog Gospodarske konisije odobri 10, da uprava podjetij izjplaČa za vsako privatno kolo,, ki ga dptični nameščenec uporablja v slu
Ibene svrhe odškodnino v višini Din 3po.*» letno, Predlog navaja za seda
135 koles.
Ha predlog Uprave mestnih podjetij sklene 10, da preidejo tvrdke
"Ferrun 8 , Srjavec, Koščak in Egei/is uprave zaplenjene imovine v sklop
/Mestnih podjetij, tvrdka Remec,/papirni«af pa se odstopi "Naprozi". Ta
/ načelen sklep o ustanovitvi teh mostnih podjetij se predloži naknadno
v odobritev skupščini. Obenem/pooblašča 10 Upravo mestnih podjetij, da
po potrebi združi tvrdki Ferrum in Erjavec v eno pedjetjo in da prikljt
či tvrdki Kosčak Mestni čevljarni, ki že združuje tt<,*Triunph in Brajkc
vič pod skupnim vodstvom Ha&auš Stepana8
Ha predlog Uprave meatnih podjetij sprejme 10 sklep, da se star
osebni, avto znamke. *Fiat/? neznanega lastnika^ ki leži pri gasilcih
I preda MEPRO.
*
Ha predlog tov,tajnika po\reri 10 organizacijo volilnih imenikov
tov* Turni OstojUo
Ha predlog so ca^lr o-z drav s tvenega oddelka potrdi 10 nadzorni odbor
-Me. Ljudsko kuhinjo/in sicer tov,, Kozak Viasto., Kovačič Franca, Ltsjak
Staneta, Jezovšek/Poldeta in dr«Pcčjak Gregorja® Bilanca kaže 315*000*
&#ktive*
f

Uprava mestnih zgradb prosi za odobritev kredita Din 51*665,- za
dobavo in montažo novega kotla za centralno kurjavo v hiši na Miklošič
l ičevi cesti 16,
da se nabava'izvrši v breme dohodkov Mestnih zgradb.
10 s k l e n e
obenem pa z^mteva splošno poročilo o delu Uprave mestnih zgradb.

Elektrarna predlaga 10 bilanvo za 31,deo<51945» ki izkazuje čisti
/ ;prebitek i.,691cl84o- Din, obenem predlaga uprava elektrarne prošnio sa
a izplačilo 50^ poviška za nočno službo inšpekcije v višini Din 28,752*«
IO/odkloni plačilo zahtev*ka, ki se nanaša na leto 1945, ki je za
vse našfc aktiviste pomenilo leto žrtvovanja in obnove, pa© pa ugotavlja
da se/letos take dajatve pravočasno izplačujejo,
a poročilo elektrarne glede plačila računa za porabo električne
energije pri društvu "Svoboda* Tabor, sklene 10 z ozirom na dejstvo,
>Ida Ae večino toka porabila vojaška edinica9 ki je bila nastanjena v
z<d*adbi in je ista sedaj že razpuščena - da so FD Svobodi zaračuna sjamo
(poraba v višini Din 7,085,-, ostalih 11,975*70 se odpiše*
Ob 18030 minut zaključi tov c tajnlk sejo«

Tajnik MIOs
J ^ t o a Branimi^)

Predsednik MIOs
(Albreht FranJ

-'P, Šot
Prenos kredita Glinščice v znesku Din 50,000.- se porabi za popravila
r nabrežja v Gruberjevem kanalu in je zabeležen v partiji 15,t>oz.4/Č»
prenos kredita Mali graben v znesku Din 200,000.- se porabi" za regulacijo Gradaščice in je zabeležen v partiji 15,poz,4/F®
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