Mestnega ljudskega odbora
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XXX« redne seje Mestnega izvršilnega odbora, ki se je
vršila dne 30.julija 1946 ob 15 uri*
Navzoči:
predsednik: tov.Albreht Fran
"podpredsednika: tov.Vrhovec Alojzij
tov.dr.Stanovnik Ivan
tajniki t o v . T m a Brariudr
odborniki: tov«Krese Leopold
tov.Stopar Viktor
vabljen: tov.Kimovec Žiga
tov.dr.Pretnar
tov.inž.Marentič Vera
tov.Lulik Anton
tov.Puc Danilo
tov 0 Trtnik Lojze
tov.Kušlan Marička
vabljen: tov.Vodopiveq Vlaeto
odsotni: tov.Modic-Dekleva Marica
tov.Busar Tilka
tov.Gorjanc Joško

Tovariš predsednik otvori ob 15.15 uri XXX«redno sejo ter
predlaga sledeči dnevni red:
I./ pripombe k zapisnikoma
2a/ poročila poročevalcev o delu ČLO
3./ sklepi 10 na temelju predlogov RKK
4o/ slučajnosti
i
Pri ugotavljanju prisotnih graja tov.Krese odsotnost tov.
Tilke BUsarjeve, ki je odšla na prostovoljno delo s svojim oddelkom.
K zapisniku XXIX.redne seje pripominja tov.Trtnik glede cest
ki veže Gorenjski kolodvor z Bleiweissovo cesto, da lo komisija pregl
dala na liou mesta situacijo in odredila vse potrebno, da se zavaruje'
prehod za pešce. Cesta mora vsekakor ostati odprta prometu za pešce.
Dalje poroča tov.Trtnik, da se od 17 nedograjenih stavb 8 že gradi, o
lih 9 pa je že najelo posojila. 3 zgradbe bo odkupilo Ministrstvo za
industrijo. Za dograditev hiše Vlahi bi pri izdatkih 400.000.- pridob.
samo 1 stanovanje, pri Kogovšku na Brdu za 350»000«- tudi 1 stanovanj
Ker je dograditev teh dveh stavb predraga, sklene 10, da se ta dva si;
čaja izločita. Lastnikom Zalar, Kutin in Lonček se je dovolil rok do
1«avgustaP da se odločijo, da zgradbe dograde Sami. V negativnem sluč
ju prevzame dograditev MLO.
Predlog tov.Trtnlka 10.sprejme
Nakar sta zapisnika obeh sej
dne 18. in 23.7® sprejeta.

2o/ Poročila o delu ČLO. Tov.tajnik poroča, da je prisostvoval sejam ČLO v Bežigradu
Mostah« Odborniki se v splošnem še ne zavedajo, da so voljeni prtdsta;
niki ljudstva tako? da je opažati prevladovanje uradniške linije. ČLO.
Moste je znatno boljša, Bežigradu .zanjkajo poročevalci - soprezapesle
odnosno prestavljeni, odnosno bolni, ta.jnik Pevc je na 6 tedenskem te
ju. Vse kaše na nujno potrebo razširitve čeirtnih odborov.
Tov.Lulik poroča glede, da je prisostvoval študijskemu sesti
kjer se je obravnaval zakon o Ljudskih odborih.
Tov„Trtnik poroča za četrt Polje, ia se odborniki udeležujej
sej, vendar gre delo po uradniški liniji. Poslanci v skupščino se nt '
jah ne pokažejo. 0 odkupu žita se je sicer govorilo, konkretnega pa h
ni. Postavilo se je vprašanje tovorne Vevč. kjer polovico delav.,tva 1
čuje za patroaat, polovica pa plačilo odklanja, ker stanuje izven Lju
ljane (v onraju Ljubi.] ana-okolioa).
Tov.Kimovee pripomni h temu, da je sedaj pričela poslovati
uprava socialnega fonda, denar se bo sbiral enotno in ker je patronat1
prevzel sindikat tovarne se ne moremo ozirati na to kje posamezni čla
sindikata stanuje.
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Podporni fond bo podporo dirigiral centralno, patronati pa bodo imeli vpliv na družabno življenje«
Tov«inž.Marentič Vera poroča za aišho, da so bili navzoči
vsi poverjoniki. Postavilo sc je vprašanje reguliranja plač nameščencem« Odbor je precej aktiven« pretresa probleme sindikata in terenov«
Glede koloradskega hrošča, ki se je pojavil do sedaj samo v tej eetr«
ti se kontrole udeležujejo vsi tereni razen enega«
ITa CIO Rakovnik se jo tov.Larenticeva udeležila kampanje za
manifestacijo«
Tov.Stopar poroča, da jc bila seja v 0L0 Št«Vid preložena.
10 določi & da prisostvujejo prihodn^in ccjan 0L0 tovariši?
"fc O V O Tr ^ Tliic O j > c « 4 9 < » a o « * 9 a
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tov»Vrhovec „
. Tabor 5.8,,
tov.Stopar «.••,.......• Center 7.8.
tov«Albreht
Vič 31.7«
tov.Kušlanova
Loste 8.0»
tov.dr«Stanovnik ........ Bežigrad 5.8.
tov. inž.PIarentičeva ... Polje 11.8.
tov »Stop ar «...../...,.». kit. Vid 3O<J7.
tov.Pusarjeva .......... Rakovnik
tov« Gorjanc . o J e z i c a
7»0»
3./ Sklepi 10 na temelju predlogov RKK.
Tov.tajnik predlaga 10, da sprejme sklep, s katerim nalaga
tajništvu dolžnost sklicevati redne načelniške konference, na katerih
sc bedo ob sodelovanju poverjenikov reševali ne le problemi poedinih
oddelkov, ampak tudi način dela ter napake in pomanjkljivosti na splošn
10 soglasno sprejme gornji sklep, sestanki se bodo vršili
vsak torek ob 7«uri zjutraj v posvetovalnici«
Glede stanovanjskega problema poroča tov.Trtnik, da je treba
izmenjati del personala. Komisije poslujejo korektno« Tov.tajnik poro=»
ča, da se vrši por>is stanovanj od 5«do 10.8« skupaj s popisom davkoplačevalcev. ITa predlog tov. dr »Pretnar j a' se pregled stanovanjskega odseka
in izvedba popisa poveri tov.dr.Arnoštu Brileju* ki se je s tem delom
bavil že preje«
10 sprejme sklop, da se stanovanjski odsek preosnuje v stanovanjski oddelek za čigar delo odgovarjata predsednik in tajnik« Za resničnost podatkov na popisnih polah jamči najemojemalec, soodgovoren pa
je hišni lastnik odn.upravitelj«
Stanovanjskemu oddelku se nalaga
dolžnost, da se ustvari točno evidenco nad prosilci stanovanj. Pri stanoddelku se ustanovi poseben referat za poslovne prostore, sa katere odgovarja poseben referent.
10 sprejme oba predloga«,
/
Tov.Puc poroča, da vrši pregled posameznih oddelkov trgovine
^ in preskrbe, da poenostavi delo e potrebno pa1 je ojačiti kontrolni oddel.
Organiziral (tfr 4 odseke, postavlja pa sc nov problem in sicer nakaznic
za obleke. Predlaga za kontrolni oddelek tov.flihelčiča, za nakaznice
tov.Koriiaška, za trgovinski oddelek dr.Brilcja, za obči odsek pa tov«
Lložino. Ko prenesemo oddelek za trgovino in preskrbo v Kresijo združimo tudi vložišče, ki do tedaj ostane samostojno«
10 sprejme sledeče sklepe:
Oddelku za trgovino in preskrbo se naloži, da v sporazumu z
ministrstvom za trgovino in preskrbo prouči vprašan.je poenostavitve
postopka pri izdajanju nakaznic.
Pri oddelku aa trgovino in preskrbo se osnuje referat za
zadružništvo, ki mora posvetiti vso skrb zadružništvu.
Glede Ljudske imovine naroči 10 tov.Lulilcu, da do prihodnje
seje poda točno poročilo o stanju svojega referata s posebnim ozirom
na zmanjšanje števila nameščencev«
10 sprejme sklepe:
da se izvede fuzija knjigovodstva mestnega pogrebnega zavoda
in mestne vrtnarije,
odredi sc izbris starega upravnega odbora električne cestne
železnice v trgovinskem registru,
zemljiško knjižni pravni posli oblastveno-funkcionalnega
značaja se prenesejo iz kompctence uprave mostnih zgradb in zemljišč
v konpctence oddelka za gradnje pri :"L0«

Oddelku za gradnje se naloži dolžnost proučiti vprašanje
adaptacije 2 mestnih ljudskih kopeli, ki v so anjem stanju ne odgovarjata potrebam prebivalstva. Kopališče ob Ljubljanici smo odstopi- 1
li za letno sezono 1946 ?D "Krimu"
Upravi mestnih zgradb in zemljišč sc naloži dolžnost revizije najemnin, ki so v številnih primerih premajhne.
Izvode se združitev mostne šivalnice in podjetja KROJ.
Upravi mestnih podjetij se naloži dolžnost, da pri direkci- |
ji UA-IIA doseže točno izpolnjevanje pogojev pogodbe, sklenjene s tvor-'
nico oumi gle e dobave bonbonov in keksov.
t
Oddelku za trgovino in preskrbo se naloži, da izvede revizijo kontrolnih knjižic, na podlagi Katerih oddelek izdaja nakaznice za .
tekoča goriva, ker se je ugotovilo, da spričo sedanje, zgolj administr.
tivne kontrole niso podani pogoji za izvajanje štodnje s tem materija-i
lom.
Oddelku za kmetijstvo in gozdarstvo se priključi odsek za
veterinarstvo, ki je bil do sedaj v sklopu socialno-zdravstvonoga oddelka. le oddelka z\ kmetijstvo in gozdarstvo se izloči kontrola vin
in priključi odsoku za zdravstvo (tržno nadzorstvo).
Kostni kopeli v Prečni ulici in na Jegličcvi cesti se vključita v mestna podjetja®
10 poveri fcov.Trtniku, da poda poročilo o vseh kopališčih v
Ljubljani.
Izdajanje bolniških nakaznic se prenese v pristojnost oddelki'
sa trgovino in preskrbo.
10 sprejme sklep, da nora vsak oddelek za sebe imeti statistično podatke, koordinacijo statistike pa bo vršil odsek za statistiko .
občega oddelka LILO.

4,/ Slučajnosti.
ITa predlog tov.dr.Pretnar ja in tov.Kušlariove določi 10 po da.
ši debati, da"naj bo strokovni šolski odbro sestavljen: iz predsednika
to naj bo načelnik obrtno-induetrij skega odc:elka, člani pa naj bodo?
1 predstavnik upraviteljev strokovnih nadaljevalnih šol j, zastopnik prc<
svete - Ljubic Katko, zastopnik oddelka za dolo - Kojškerc Janez, zastrt
niki združenja obrtnikov « Paučič Pavel,tesarski mojster, defio Vinko, j
krojaški mojster, Ckrnan. Stanko, ključavničarski mojster, Kihelčič Vin«!
ko elektroinstulaterski mojster, mesto ouk 1'i-anca, tajnika Zveze pros- \
vetnib delavcev naloži^IO tov.Kušlanovi, da do prihodnje seje da drug
predlog,, zastopnica AFŽ - Grum Andreja, zastopnik Z1!S - Jamnikar Drago.
Za sindikate je treba šo pre ,lo,_;ov Za zastopnika oblačilne?kovinske in'
lesne stroke«,

lov®Puc p roca» da sc vrši raziskavanje gle.e kupne moči po- l
tr šrikov. Razlogi BO pomanjkanje denarja in premajhne družinske dokla-s
de z; otroke.
Od 277 prošenj za obnovitev obrtnih dovoljenj izdanih med oki
pačijo je Gospodarska komisija priporočila 151, odklonila pa 144 prošenje
10 naroči i;ov^Puouf da za eno prihodnjih soj sestavi porodilo '
o oddelku sa trgovino in preskrbo vključno vprašanja obrtnih dovoljenj«
10 sklone, da bo vprašanje izdaje obrtnic obravnaval na sejah*
Glede obnovitve obrti za slaščičarno Pctriček sklene 10, da s€
ista ne izda, ker so jc lastnipa v dobi okupacije negativno izkazala,
mož pa jc pobegnil.
Tov.Puc predlaga, da se taksa za prenočišča pobira samo enkrat
no o 10 odobri predlog s pripombo, da so ugotovi finančni efekt take odločbe v odnosu proračunsko postavko.
Na predlog tov.Puca sprejme 10 sklep, da cvetličarne lahko
poslujejo ob večjih praznikih, nameščenci pa niso obvezani, da ob nedeljah in praznikih delajo.
Tovobrtnik predlaga 9 da sc Pil ponudi za zidavo stanovanjskih
hiš eno parcelo v Sfintpcterskem predmestju,, drugo pa v karlovškem preu.*
%
mestju,
k
Ka predlog tov„Trtn%ka odloči 10, da sc poverijo mizarska dela
za menzo v Savski koloniji Produktivni mizarski zairvgi, ker je njena
ponudba najnižja.
Ka predlog LIT03TR0J-a, da se mu dovoli zidava-pri objektu
SkKOTKKS sklene 10, da se dovoljenje no izda, ker jo zemljišče namenješ'
gradnji stanovanjskih hiš. Razlogi sa odklonitev so podani v tem, ker
jc podana nevarnost okužbo vode in bi tovarna zasriradila stanovanjski

predel r^osta. Obvestiti je o tem Ministrstvo za industrijo«
Iva predlog tov.TrtrCLka sklene 10, da odstopimo avto «?c?entinel* Upravi ceste Ljubijana-Jožica pod pogojem, da n am stavi na razpolago 3 tonski avto, obenem odstopimo tudi vse valjarje razen enega,
ki ^'a" nujno potrebujemo na Dolejnski cesti«
Na pripombo tov.uarentičcve, da se izvrši prekop grobišča
na Gradu sklene 10» da se to drži v evidenci čin bo podana možnost za
taka dela«
Ka predlog tov»Vodopivca sklene 10» da notranja uprava pošl;
vsak predmet odgovarjajočemu oddelku, ki izreče kazen. Podpisuje poverjenik« Stanovanjske odločbe glede deložacij podpisuje poverjenik za sts
novanja, ne na načelnik oddelka« Tov^Stopar omeni, da naj gradbeni odd«
upotovi koliko nemških, vojnih ujetnikov rabi.
Tvv.tajnik iznese navodila, ki jih je tov.Gerškovič dal m ,
konferenci pri predsedstvu vlade glede organizacije Uprave mestnih p c V
jeti$. 10 sklene, da za sedaj- reor0-aniz&ci je ne izvede, pač pa se J t en
pomenimo na prihodnji seji.
10 naroči tov.stoparju, da do prihodnje soje pripravi poročilo za načrtno komisijo in stavi predloge za člane«
Tov.Kimoveo pripomni, da sc sedaj določajo Šolski okoliši
in rešuje vprašanje koedukacijo.
Tov.tajnik stavija 10 predlog, da odloči glede oddaje vile
Nunska ulica 8« 2a isto se poteguje Zdravstveni odsek za dispanzer in
8XflDdiKidEEZ xx
Socialni oddelek za zavetišče, stanovalci pa
so vložili protest.
—
10 sklene, da se izselitev 18 strank ne odobri in naroča
Zdravstvenemu odpeku P da poišče drugo primerno zjradbe«. Pravtako je
poiskati drugo stavbo za dnevno o tre oko zavetišče«
Predstojništvo Uršulinskega sat.ostana vlaga pritožbo zoper
odločbo-glede dozidavo šolske stavbe«
10 sklene, da pritožbe ne vzame na na znanje r pač pa jo pred
loži predsedstvu vlade«
Na predlog tov.tajnika pooblasti 10 tov»Košakovo ? da'za čas
bolezenskega dopusta nadomešča inž.Kavčiča, upravnika vodovoda«
Ker je v zapisniku onih pretoklih^sej izostal pomotoma sklep
glede dograditve romize, 10 odobri, da sc ECŽ izda odnosno gradbeno dovoljenje«
Na predlog Uprave mestnih podjetij odobri 10, da prevzamemo
sledeče rnenze:
lienza v hotelu Slon
U.enza v restavraciji Kazina
Ifienza v hotelu Union
ISer.za AFŽ, Frančiškanska 5
Ucnza
Delavski kuhinja, HiklošičeVa 22
Kcnza Delavski dom, Bljiv/eissova 42
Henza Ljudska kuhinja, Stroliska ulica
Uenza Ljudska pravica, Kopitarjeva ulica
IJIenza Železničarjev* Ljubljanski dvor.
"ITAVOB* prosi 8 da se odpravi oglednina na'ribd. Ker je 10
svoječasno ojlednino od 2*« na 1«® p r i kg znižal in je ta dohodek predviden v proračunu klavnice, 10 sklene, da do nadaljnega ostane oglednina v veljavi*
Na prošnjo sester zavetišča sv.Jožefa, da se jim stavlja^l
• na razpolago mesečno 20.000«« Din za osebne izdatke in da : LO krije
stroške za zdravljenje v bolnicah oz.v zdraviliščih, naroči 10 oddelku
za socialno skrbstvo, da pripravi dc prihodnje seje točno poročilo«
Ministrstvo za ljudsko zdravje predlaga, da odstopimo
d r p r o d a n a za Labln. Ker nimamo zamene, 10 začasno odkloni ta predlog,
vendar mora temu vprašanju zdravstveni odsek posvetiti vso pažnjo«
Oddelek za soc.skrbstvo predlaga, da iz prihrankov starost
nih podpor X>polletja plačamo uslužbence zavetišč,, za katere patronati
ne morejo kriti izdatkov«
10 odkloni to na predlog tov.Kroscta z motivacijo, da je
denar bil namenjen starostnim podpirancem« Oddelek za soc«skrbstvo naj
stavi predloje za plačilo uslužbenstva zavetišč.
10 potrdi tov.Subica za šefa davčnega odseka na mesto tov«
Lazarja. Tov« asarja pa so premesti na finančni oddelek, k odseltu za
davke«

Ha pripombo tov«,tajnika, da zakon o Ljudskih odborih no
navaja kompetence glede odprodaje nepremičnin LILO sklene 10, da bo
načelno odobravala prodajo v svoji kompetenci, vsak sklep pa predloži naknadno v odobritev skupščini*
Tov«podpredsednik Vrhovec zaključi ob 3/4 na 20.urA sejo*
Tajnik MIO:
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