I Z V R Š I M ! ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z

A

P

I

S

N

I

K

XXXI.redne seje Izvršilnega odbora, ki se je vršila
dne 6.avgusta ob 15 uri«
N a v z o č i
„
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predsednik:
podpredsednik:
tajnik:
odborniki:

tovoAlbreht Iran
tov.Vrhovec Alojzij
tov.Turna Branimlr
tov.Gorjanc Joško
tov.Modic-Dekleva Karica
tov.Kušlan Liarička
tov.Busar Tilka
tov 8 Lullk Anton
tov.Krese Leopold
tov.Puc Danilo
tov.Trtnik Alojzij
tov,inž . J-Iarentič Vera
vabljena: tovoKimovec Franc
toVcdroKorun, tov.Šivic Silvo
odsotni: tov.dr.Stanovnik Ivan
tov.stopar Viktor - se opraviči
tov.dr.Pretnar Jože

v-

Tovariš predsednik otvori ob 15.uri XXXI.redno sejo ter predlaga sledeči dnevni red:
I«/ Pripombe k zadnjima zapisnikoma
2o/ Poročilo poročevalcev o delu 0L0
5„/ Personalne spremembe
4o/ Poročilo o Ljudski imovini
5./ Vprašanje pocenitve preskrbe mesta
6,/ Slučajnosti.

Tov.Trtnik pripomni k zadnjemu zapisniku glede prepovedi pešpoti za Gorenjskim kolodvorom, da bo promet železnice precej močan in
da je ugovor železniške uprave glede težav za zavarovanje pešcev pravilen. TovoTrtnik predlaga, da bi se prehod iz razlogov varnosti zaprl.
Glede prenosa zemljiško-knjižnih pravnih poslov pripomni tov.
Trtnik, da je to delo samo tehnična stran, ker oblastveni značaj zemljiško knjižnih poslov itak spada v delokrog 10. 10 potrdi storjeni sklep.
Tov.Busar omeni, da je arena za zavetišče mrzla in zato neprikladna. Predlaga zato vilo v Nunski ulici, ki ima tudi vrt. Dalje poroča tov.Busarjeva, da je dr.Prodan že odšel v Labin in da bo razen dr.
Debevca, ki se je stavil za 3 ure tedensko na razpolago verjetno sodeloval dr.Sluga v protituberkuloznem dispanzerju, ako zato prejme dovoljenje
bolnice, kjer je uslužben. Tov.Krese graja odhod dr.Prodana - naglasa,
da gredo take dispozicije mimo 10«.
Tov.Trtnik poroča glede LITOSTROJ-a, da se objekt gradi že
dva meseca brez odobrenja 10; krivda leži v Projektivnem biroju ministrstva za gradnje.
Na predlog tov.Vrhovca sklene 10, da se imenuje komisija, ki
naj ugotovi dejansko stanje« Sestavo komisije se poveri tov.Trtniku.
Tov.Kušlanova pripomni, da je dodatne predloge za sestavo /
komisije za strokovno šolstvo poslala dr.Pretnarju.
Zapisnik XXX.redne seje je nato sprejet.
ad.2./
Tov.tajnik poroča glede CLO Ježica, da odbor dobro dela. Glavni problemi so v kmetijstvu: omejevanje črnega zakola, odkup žita, veliko
ši >do povzroča pamanjkanje seruma za cepljenje prašičev. Kmetje so pripravljeni prevzeti nase riziko slabega seruma. Tov.Marentičeva pojasni,

da je serum povzročil radi slabe kvalitete preveč škode in da zato ne .
kaže sprejeti predlog kmetovalcev.
Glede CLO Šiška poroča tov.Trtnik, da se redne seje sploh ne vršijo, pač pa so vsak ponedeljek seje ČOOF« Tov.karentičeva povdari
glede G10 Šiška, da se delo na zatiranju koloradskega hrošča vrši vestni
Za ČLO Tabor poroča tov«Vrhovec, da seja ni bila sklepčna in se ,
je zato obdelal zakon o 10«
/
«>
i
Za ČLO Vič poroča tov.Albreht, da je bila seja napačno javljena«
Odbor dobro dela, glavni problemi so
» v kmetijstvu«
.
j
Za ČLO Center poroča tov.Busarjeva, da naraščanje poljskih tat-;,
vin povzroča negodovanje« Prebivalstvo si mora samo pomagati, ker I"L0 i
nima sredstev in možnosti za nastavitev paznikov. Stanovalci Sibirije
se branijo razsteničenja, ki se bo vršilo prisilno«
Tov«Vrhovec poroča izven dnevnega reda, da mora 10 objaviti po-<
ziv za rekrutacijo« Dolžnost uradov je, da opozore vojne obveznike, da •
se pozivu odzovejo« Plakate tiska I.5L0« Ker je to prva rc-krutacija v
novi Jugoslaviji je nujno potrebno, da jo dobro pripravimo.
:*
„ad«_3«/

Po predlogu RKK predlaga tov.tajnik za pomočnika tov.Sladiča
Franca, za načelnika Občega oddelka tov«dr»Dolenca Matjanka, ki bo
obenem vršil posle pravnega referenta, dr.Po; .inc Oskarja pa premestimo •,
u
na Upravo mestnih podjetij. V odsek za pravne nasvete predlaga tov«
Krese dr«Letnarja« Tov.Plarentičeva podčrta pomanjkanje kadrov v kmetijstvu in predlaga v odsek za kmetijstvo tov.Lapa, kateremu bi dodali
sosvet kmetov aktivistov. Za šumarski odsek predloži šefa naknadno, za
veterinarskega pride v poštev dr.Kune«
Po daljši debati sprejme 10 sklep, da se imenuje sosvet v pomoč
tov«Lapu in sicer tovariše: Jernejca, Semrajca, Zajca in Tavčarjevo iz •'
Polja« Šefi bodo odgovarjali vsak za svoj odsek pod budnim vodstvom
tov«I/Iarentičeve« Smatra pa to za začasno rešitev. Ostale predloge 10
odobri«
j
Tov.Modicova poroča, da je načelnico Oddelka za prosveto
tov.Kopačevo prevzelo Ministrstvo za prosveto. Predlaga za v«d«načclni»
ka tov.Kos Poldko, ki bo pozneje, če se izkaže imenovana za načelnico«
10 sprejme predlog«
Tov«tajnik predlaga, da se statistični odsek pomnoži, ker bo v
znatno pomoč načrtni komisiji«
10 pooblasti tajništvo, da uredi to vprašanje«
Tov«tajnik predlaga v načrtno komisijo tov«sivic Silva in inž«
Prezlja« Tov.Kimovec pripomni, da bo dolžnost načrtne komisije, da pregleda in zasleduje razvoj vseh podjetij, potrebno bo zato podjetja prenesfcti iz Uprave mestnih podjetij v poedine oddelke, finančno poslovanje
pa bi vodil finančni oddelek«
I0sprejme3klep f _da_se Uprava mestnih podjetij razpusti in
podjotja l l o d ^ e o M e l k o m v staj^n prgdioga tnv^Kraagta«

Tov«Lulik poda poročilo o Upravi ljudske imovine« Predlogov
za zaplembo po čl.28 je bilo 906, od tega izvršenih popisov 630, negativnih 180« 276 slučajev je nerešenih, ker sodišče še ni dospelo do
tega« Zaplembenih odločb po čl«30 je 2143» od tega razveljavljenih 173«
Razveljavljenih pogodb med Nemci in našimi državljani 294« Zaplemb po
Čl« 30 izvršenih 1473 od tega negativnih 1006« Premičnin je bilo prodanih za Din 3,970«408,- 800 kupcem«
Nameščencev je pri ULI-ju 31«
Mestni bazar je v Času od 12«3« do 31.7.1946 prodala blaga za
1,057.418«- Din v gotovini in za Din 146«984«- na kredit« Glede števila
nameščencev pripominja, da jih je premalo, da bi se mogli posli res
hitro in dokončno rešiti« Skrčenje bi bilo možno ed4no-le v Bazarju in
v skladišču v Kresiji, skupaj 2 osebi« Predlaga, da se izvrši popis Ljud
ske imovine za katerega so tiskovine že pripravijone. Ugotavljanje aktiv,
in pasiv v poedinem slučaju bo dalo ogromno dela. V smislu navodil Predsedstva vlade gredo plače uslužbencev pri T."LI na račun I5L0«
Iz Uprave mestnih zgradb in zemljišč poroča tov.Lulik, da

upravljamo 344 stanovanjskih zgradb s 1590 stanovanji in 204 lokali,
V naslednjih dneh prevzame ULI se 7 zgradb s 66 stanovanji in 4 lokali
Donos zgradb po 60^ predpisu je mesečno Din 570,000®- Mestne zgradbe
s 1016 stanovanji in 142 lokali donašajo mesečno 297,099»- Din,
Skupni letni donos iznaša 6,900,000,- Din, od tega gre za stroške vzdi
ževanja 2,600,000,-, za obnovo 1,000,000,- Din, sa zavarovanje 300.00C
za davščine 2,000,000,- Din tako da ostane presežek 1,000,0009-- Din«
Zaposlenih je 14 nameščencev z letnimi izdatki 567,000,- Din, Cenilni
odsek - 3 osebe stane letno 116,820,- Din in ljudska kopel 3 osebe lett
no 92,400,- Din,
, Tov,Pu« predlaga, da bi celotno poslovanje prenesli v central
in bi tako zmanjšali personal najmanj za 8 oseb. Na predlog tov«,Trtnik
imenuje 10 komisijo! Trtnik Alojzij, Puc Danilo in Lulik Anton, da pre
gleda celotno delo ULI v cilju čim skorajšnje likvidacije ULI. '
a-ad._5<St/

Tov.Šivic poroča glede pocenitve preskrbe, da je Gospodarska ,
komisija dala incijativo za kampanjo sadja in poljskih pridelkov. V
sporazumu z zadrugami in državnimi podjetji te stroke bi se vršil naku"
sadja pri produccntih, organiziral prevoz v Ljubljano za direktno prodajo konsuraentom po režijskih cenah.
Ha predlog tov.tajnika sprejme 10 sklep, da tajništvo povabina sestanek predstavnike LO ostalih 4 okrožij, tov.Puc pa predelovalce
sadja in vse tvrdke, ki se bavijo z inportom istega. Tov.Šivicu naloži
organizacijo prevoza. Obenem sprejme 10 sklep, da prevzame nase odpada,
L
joči del izgube, ki bi v tej kampanji nastala,
Nadalje poroča tov.Šivic, da se je v smislu navodil Inšpokto
rata KK vršila konferenca glede prevzema mesnega oddelka ttKAV0D"-a po
klavnici. Obenem je nujna nabava agregata za hladilnico in naročilo
zmrzovalnice o kapaeiteto 100 vagonov mesa,
10 sprejme sklep, da se povabi tvrdka Skoda, da odpošlje k
nam strokovnjaka za zmrzovalnice, obenem pa odpošljemo ob primerni pri>>
liki naše strokovnjake na Češko.
Tov.Modicova naglasi, da je potrebno vložiti vse sile, da
pride meso v prosto prodajo. Tov.Kimovec pa pripomni, da je treba pod-jj
preti živinorejske zadruge v organiziranju nakupa živine,
10 sprejme sklep, da klavnica prevzame nakup in prodajo mesa
v režiji LILO ter obenem pooblašča klavnico, da ustanovi industrijo za
predelavo mesnih izdelkov. Pri Ministrstvu za industrijo naj tov.Sivic
sproži vprašanje prevzema tovaren za izdelovanje konzerv,
ad, 6«/
Pri slučajnostih odobri 10 pogodbo za odkup Šivalnice Olup
z vsem inventarjem ter se isto združi z mostno šivalnico pod vidstvom
tov,Sefic Vinkota. Tov,0lupa so nastavi kot delovodjo s plačo 5«000.»
Din, S priključitvijo delavnice Olup bo Mestna šivalnica Šele lahko
prevzela vlogo regulatorja cen na našem trgu.

Tov,Kimovec iznese, da mestna podjetja no nastajajo načrtno
temveč lovimo incijativo. Pobudo mora dati načrtna komisija. Imeti moramo jasno perspektivo, ITa osnovi zakona o državnih podjetjih mora MLO
preiiti na konkretizacijo. Osnova je, da se funkcionalni aparat zmanj- ;
ša, operativa pa veča. Privatni sektor ne bo kos konkurirati zadružnemu in državnemu sektorju,
Tov.Trtnik predlaga, da se dovoli gradnja Krekove in Slapničarjeve ceste. Stroški za nakup sveta, delo, ograje, kanalizacija bi
znašali 470,000,- Din,
10 sprejme predlog in dovoli virman iz postavke za napravo
regulacijskega načrta,
o
Obenem predlaga tov.Trtnik popravilo pločnikov 1000 m a
Din 130«- za m « 10 predlog sprejme«
10 odkloni predlog špecerijskih trgovin, da se jim dovoli
da trgovine zapro zadnje popoldne v mesecu. Dalje predlaga tov.Puc,
da se dovoli začetek obratovanja pekarne Dolinar - sedaj Mestne pekarne ob ponedeljkih ob 3 zjutraj,
10 predlog v načelu odobri pod pogojem sporazuma s sindikatoir
Glede poenostavijenja bolniških nakaznic se je vršil sestanek
v oddelku za zdravstvo«. Stavljen je predlog, da se v vsakem ČLO pooblasti nekaj zdravnikov, ki bi te nakaznice izdajali, zdravstveni orfe^v

pa bi vodil kontrolo*
—
Poročilo so vzame* na znanje« < '
Dalje predlaga tov.Pno, da KLO priporoči najetje posojila
Din 7,500*000«- za ICAPROZO pri Državni hipotekami banki«
. 10 odobri najetje posojila«
—^ .
7
Tov«tajnik predlaga, da se prodajalna NAPROZE v Prešernovi
ulioi prepusti Produktivni krojaški zadrugi, IIAPROZI naj se nakaže dru
primeren lokal«
C
10 predlog sprejme«
Tov*Busarjeva javlja, da je v Jozefišču zaposlenih 73 sester
za katere bi morali mesočno plačati Din 109*000«10 sklene v načelu, da se imajo sestre plačati kot vsako dru
delovno silo po delu, ki ga vršijo ter naloži tov.Gorjancu, da sestavi
odgovarjajočo predstavko na Ministrstvo za finance za potrebno dotacij'
- Prošnjo Ljudske mladine Slovenije za podelitev štipendije
lO odkloni iz razloga, lccr ni proračunskih. možnosti«
Tov o inž.Marentičeva stavi predlog, da "LO izda odredbo za
obvezno razkuževanje Žitaric, obenen predlaga, da se veterinarjem uvedejo telefoni, katerih režijo itak sami krijejo«10 odbor sprojmo oba predloga«
( '
*
Tov«predsednik zaključi sejo ob 3/4 na 8V-

Tajnik MIO:
(Tuma-^ranimir) .
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