IZVRŠII&I ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
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XXXII« redne eeje Ifestnega izvršilnega. .odbora, M
je vršila 13* avgusta 1946. ob 15 uri popoldne v
predsedotveni sobi.

Navzočit

sa

predsedniki tov. Albreht Fran
podpredsednika tov. dr. Skanovnik Ivan
tov. Vrhove Alojzij
tajnikitov. Turna Brane
odbornikit tov. Gorjanc Joške
tov, LiOdio-Dekleva Marica
tov. Kušlan l$a*lčka
tov« Busar Tilka
tov. lulik Anton
tov* Pu« pahilo
tov. Trtnik Alojzij
tov, dr.'-Pretnar Jože
tov. Stopar Viktor
odsotni« tov, ing. Vera Marentič
tov. Krese Leopold
vabljenii tov, Klmovec Žiga
tov. Vodopiveo Iftadimir

Tovariš predsednik otvori ob 15 uri XXXII. redno sejo ter predlaga sle*
deči dnevni red:
"
1. čitianje sejnega zapisnika,
'2, poročilo o delu ČLO #
3. obrtna dovoljenja,
••
.4. slučajnosti.
Ad. 1.
Tov. Puo Danilo pripomni k.zapisniku* da predlagana preselitev Haproee
v Prešernovi ulioi, v korist produktivne krojaške zadruge v cilju pocenitve izdelkov ni pravilna ter se je treba preje pogovoriti s tov*
Kresetom. •
.
Tov. Turna predlaga, da izvedba sklepa glede posojilo Haproze pri DHB.
din- 7 , 5 0 0 , 0 0 0 k i ga je 2IL0 dobil počaka« Tovariš poroča, da DHB ne
•sme dajati posojila za prenoe,dolgov iz enega zavoda na drugiin je
potrebno, da Napreza sarAa. izdejetvuje prenos pri DHB«
Tov. Trtnik pripooni, 'aa je bil na zadnji seji sprejet sklep, da je
pešpot za gorenjskim kolodvorom zaprta, toda s pristavkom, da tega ne
ob javimo v časopisju % .Pristavi še, da prehod v obče ne bi bil mogoč,
ker gradi tudi pivovarna Union svoj tir. Tov. Vrhove pripomni, da bi
BELO moral podpirati SJCK3C£K stremljenje, da se pot jsfepre, da ne bi zastajal promet na kolodvoru. Ker pa je na tem prehodu tudi peš promet
zelo razvit, se med člani 10 razvije debata, kako bi omogočili kak
drug prehod za pešce. Tov, predsednik predlaga, da sprejme 10 predlog
železniške uprave^ da ta pot "zapre s pripombo, naj železniška uprava
nudi peščen kako drugo..možnost prehoda. 10 sprejme predlog tov. prede.
Tov.' Tuc?^ omeni, da je 10 sprejel na zainji seji sklep, da se uprava
mestnik,, podjetij razpusti, podjetja pa ae dodelijo k posameznim oddelkom
Predlaga pa, da bi to zaenkrat odložili. l'ov. ^erškovič je na konferenc i ljudskih odborov v reenioi podal direktive, na podlagi katerih
je 'D11 omenjeni predlog spre jet t tov. Pretnar pa pripomni,'da je bila
%ex uprava osnovana zato, de bi delo čim pravilneje stekle. Izvedba tega
Oklepa bi bila težka Iz personalnega stališča. Obrtni oddelek pri 1X0

ki bo v kratkem doživel večje personalne spremembe, bi kot na novo are
ni težko vodil še podjetja. Poleg tega je ministrstvo za trgovino predi
alo, da bi mestna podjetja uskladili z upravo državnih trg. podjetij,
e priključimo podjetja nazaj k oddelkom, imamo. občutek, da smo operativni, ne fftnkoionalni oddelek«
Tov. Deklevova omeni, da bi podjetja pri oddelkih isto poživela.
Tov. Turna pripomni, da posamezna mestna podjetja še niso dovolj razvita, da bi jih oddelek obvladal samo s direktivo, ter bi zato upravo
podjetij začasno pustili. 10 sklene, da jo sklep prejšnje seje 10 glede
razpusta upravo mestnih podjetij začasno sadršan ter da bodo o sklepu
samom se razpravljali.
Tov. Tue poroča, da so so vršili sestanki z marmeladarji, žganjekuharji
glede akcije za pocenitev sadja.
Tov, Stopar poroča, da se je rasgovarjal s t o v . Kraigherjem o načrtni
komisiji. ITI nujno, da je v njej plačan predsednik, pač pa jo plačan
podpredsednik. Komisija ima 6 do 7 ljudi in referate: za preskrbo
materjala, Za finance, za delovno silo, za KO, stanovanja, kmetijstvo,
zdravstvo, za koordinacijo dela, za organiziranje lokalnih virov.
V komisijo bi rišli ljudje, ki se spoznajo na tako delo: 1. profesor iz univerze, 1 trgovec in nekdo iz gradenj. Komisija bi poslovala
tako, da bi bil plačan podpredsednik, ki bi bil tov. Sivic. Treba bi bi
pritegniti še nekoga, ki se spozna na industrijo* Pri tem so mislili na
tovariša Tumo Ostoja.
sklene, da b6 razpravljanje o načrtni komisiji
posebna točka prihodnje seje.
Zapisnik je nato sprejet«
Ad. 2. Poročilo o dolu ČLO.
Tov. Vrhove poroča, da se jo udeležil seje ČLO Tabor. Bazpravljali so o
vprašanju dopustov uredništva. Predlagali so, da bi uradništvo spoznalo
delo vseh oddelkov ČLO ter se na v tak način lahko nadomestovalo za čas
dopustov. Ugotoviti jo treba da ČOOF zelo pasivno pomaga pri &L0, da je
prišlo celo tako daleč, da odtegujejo uradništvo od upravnega dela in j
mobilizirajo sa delo OF. To se dogaja zato, ker OF ne sna poiskati novi
ljudi in ker gredo po liniji najmanjšega odpora.
Tov. Turna pripomni, da morajo poverjeniki HIO na takih obiskih stalno p
sitivno vplivati na odbornike, da bodo delali pravilno OF in ljudski od
bori. Tov..Vrhove poroča dalje, da je bila OF pri določevanju davkov
popolnoma pasivna. PritoPili so se tudi, da so bile podane različno direktive v časopisih in na .sestankih glede prijavljanja dohodnine. Soje
redne. Vršo se tudi študija.ki ..ostanki o zakonu o ljudskih odborih. Dru
gih problemov nimajo.
Tov. Kimovec pripomni, da uo že zadnja poročilo kasala, da bo treba pos
titi eno sejo za to, da se rasgovorlmo o tem, kako organizirati^oblastn
delo. Odbori OF se sklicujejo na upravno delo in obratno.. Pri ČLO se
sicer osnujejo komisije iz 3 - 4 članov, navzdol pa so poslužujejo OF
odborov. Troba bi bilo to vprašanje dobro proučiti«
Tov. Turna poroča, da je bila na četrti Rakovnik navzoča tov. marentlčev
Iznesla je potrebo dati odškodnino tov. Lipovščku Srečku, ki dola že ve
čas na četrti in vodi vse delo mesto obolele tajnice Žagar klike«10 spr
me predlog, da odobri nagrado din 2.500.- mesečno tov. Lipovščku Srečku
ki je akademik in živi v slabih gmotnih rasmerah«
V četrti Šiška jo zabeležiti gotov lokalpatrlotisem v stanovanjskem vpr
šanju. Ha tej četrti je bil tov. Tuma. Ugotavljajo, da na njivah, politih s nafto, £elo bujno raste plevel, iz česar je mogoče sklepati, da
nafta ni škodovala polju«-Izhesli so tudi na četrti problem, da so cene
na trgu različne. Glede pridelka krompirja ^odo uredili na ta način,
da bo šišenski pridelek razdeljen v Šiški sami. Naslonili se bodo na
ITaprozo« V šiški pr&si FD Železničar, da mu 10 odobri graditev tribune«
Predlagajo tudi, da bi prestavili šišenski trg pred šolo. Prostor bi uredili s udarniškim delom« Tov. Dekleva ..ripomni, da ne ve če bo to mogoče, kor meni šola napraviti tam igrišče.
S p r o ž e n so tudi vprašanje plečila nagrad popisovalcem ljudske imovine«
I sklene, da bodo na to odgovorili kasneje.
Pros.lli so tudi za 60.000.- dinarjev za dograditev šolske zgradbe«
Tov« Stopar poroča o ovojem obisku v četrti Št. Vid. Poroča., da so vprs
šan:je mobilizacije že načeli in določili člana ČLO sa rekrutno komisije

ilied vojskp in civilno oblastjo, jo So oporen nek prostor sa fiakulturne
ivaje« Kedtern, ko so od vojaške komande dovolili souporabo prostora, jih
i je dežurni oficir ia prostora naetel«
obstoja tudi neka stavba a
36 stanovanji, le last je ge sporna« V Št« Vidu izgleda, da vse vodi en
sam človek, drugi pa capljajo za njim.

I« četrti.Bežigrad poroča tovarifi Gorjand* Četrti odbor so je že preselil« Hanjka pa jia le ae inventarja« Tako imajo # vsega skupaj le 2 sto*
la« Istočasno se bo v pritličje vselil vojni odsek« Pripravljajo kinodvorano* prosijo aa krodit za dobavo žarnic in inventarja* Tyrleva cesta
jo brez luči, razen na mestu četrtnega odbora. Vhod v četrt je iz stranske uldoe« Troba bi bilo izpolsovati, da bi dobili vhod iz glavne oeste«
Tov. Tuma poroča,, da smo dali pooblastilo, da urede prostore v pritličju
sa vojni odsek« Tov« Gorjanc poroča, da bo četrt prosila aa koncesijo
1
za mlekarno«
Tov. Stopar pripomni, da je nujno potrebno, da preseli armija konjsko
bolnicoo Tov. Stanovnik podpre ta predlog, ker razširja bolnica neverjeten sausad in jo res sramota, da je sredi tako lepih stavb taka ustanova,
ki spada.kvečjemu v predmestje« Tov. Vrhove poroča, da je premestitev nemogoča, ker nimajo drugega prostora, in so podvzeti vsi higijenskl ukrepi, da se smrad ne razširja.Tov. Gorjanc omeni, da bi bilo to mogoče doseči
Tov. Vrhove poroča še iz Četrti Tabor, da so vprašali njega oz« MIO, ali
smejo pobirati denar za različne tiskovine. To potrebo utemeljuje ČLO
na ta način,d>a se stranke pritožujejo Češ, da si ne morejo zapomniti
kaj. je treba pri vsaki stvari navesti in so zato hvaležne aa formula rje.
Ljudje prav radi plačajo 'malenkostno pristojbino« ČLO je bilo prepovedano
pobirati denar v te uvrhe. Tov. Vrhove doda, da bi lahko 1110 dovolil to
pobiranje. Tov. Tuma predlaga, da bi stvar lahko odobrili, ako bi ČLO
predčasno predložila formularje statističnemu odseku, ki bi stvar lahko
izpopolnil in poenotil za Vse mesto ter da dobljeni denar odvajajo finančnemu oddelku« 10 ta predlog sprejme«
0 četrti K 0 sto poroča tov« Kušlanova. Ha dnevnem redu seje je bila tA8ka
o proračunu da prihodnje leto. Izgleda, da je odbor na precejšnji viSini«
Zanima se za vse probleme in odgovarja na vse pritožbe. Pritožbe glede stanovanj rešuje na licu mesta« Obravnavajo.tudi probleme odkupne komisije ter ne morejo doseči popisa presežka, komisije sodelale na ta način,
da so pozvale kmete same, naj prijavijo jrassa&sk prAdeiek« EL seji je bilo
navzočih 6 odbornikov. Zlasti dobra sta poverjenik za finance in tajniea«
Razgovarjali 30 se tudi, kako bodo organizirali prodajo sadja«
Ad. 3« Obrtno dovolilnice« ,
Tov. Pua poroča, da je obrtna komisija obravnavala 26O slučajev obrtnih
dovolilnic, ki so po odlilcu AVIIOJ-a kot okupacijske obrtne dovolilnioe
razveljavljene« Boloma pa so obravnavali nove obrtne dovolilnice«
Gospodarska komisija je ishakala iz stališča, ali je bila obrtna dovolilnica med okupacijo same registrirana ali. jo- bila izdana« Izhajali so tudi
iz gledišča, ali je potreba pouana ali ne. Okupacijski obrtni 3ii3ti ae
po odloku AVkOJ-a smatraj©, kot da ne obstojajo« Hovi obrtni listi so bili podeljeni ,os. odobrenih le pri onih, kjer je krajevna potreba podana«
Včasih je bila odločitev težka, ker je za dovoljenje prosil aktivist,
a ni bilo podari krajevne potrebe« Gospodarska komisija je dala v lOo
slučajih negp;'civen predlog glede rešitve obrtne dovolilnice« Te rešitve
pa šo niso poslane, ker je bilo na zadnji seji sklenjeno, da jih bo
reševal s a m :"I0«
Tovi Pu-u Sita nato imena firm, za katere predlaga gospodarska komisija,
da se ^ini ne izda obrtne dovolilnice, Ker je bilo vmes par starih,
splošno znanih firm, katere pa so med okupacijo prevzeli le njihovi
pot;orači in ni šlo v takem primeru, da bi nekde hlapčeval okupatorju,
so je med člani 10 razvila debata. Tov. Kimovec opomni, da gre tu za politično vprašanje« i5eni, da bi bilo nujno potrebno, kjer gre le za nasledot Vene pravice, drugače postopati. Temu mnonju se pridružuje tudi tov.
Stopar, ki pravi, da če smo že privatnemu sektorju vzeli pravico do
veletrgovine, bi morali biti bolj sirokogrudm v mali trgovini. Tov. Pretnar,- pripomni, da gre tu za čisto načelno vprašanje, ali bomo vztrajali na
t(?m, da napravimo o privatnim sektorjem čisto mizo ali ne« tovariš Vrhove se opraviči in odide.
Tovariši Puc pravi, da je že itak preveč trgovin in gostilen in da je to
primerna priložnost, da se jih znebimo. Ikiogi se bodo pritožili« BHi moramo rigoro.ano postopati, pa bo kasneje instanca odločila, komu je treto*

dati koncesijo in komu no. Istotako smo postopali pri zaplembah. I j udtke imovine. Prvi akt je bil vedno zelo strog, kasneje pa smo sami predlagali omiljenje v posameznih primerih« ®ov» predsednik meni« da mora
10 stati na istem stališču, kot bi razsodili aa sodišču, ker bi sicer
samo po nepotrebnem obremenjevali sodišče« $ov. Kimoveč pripomni, da
bi na ta način samo izbegavali stvari, ki je zanje kompetenten 10« Iz
napak dela oblastvenih forumov, se kuje politika na terenu«Tov, Kimoveo
omeni« da je med ovrženemi tudi tt» Koser, za katero ve on, da je imela
v svoji hiši bunker in nima iz terena najboljše karakteristike, ker na
terenu verjetno niso vedeli zanj« Tudi glede krajevne potrebo si fietrt
ne more biti na jasnem«
Tov, Puc čita nato prošnje za podelitev koncesije, za katere 3l gospo«
darska komisija ni bila na jasnem.
Preskar Anton in Vladimir prosita za podelitev dovoljenja za trgovino,
eden za manufakturno blago, drugi za konfekcijo. Firma je že stara«
Karakteristika iz terejffaa nI negativna. 10 odobri^ podelitev koncesije obema bratoma.
Blihelčič Ivan, trgovina z elektrotehničnimi predmeti, Borštnikov trg 1,
DSS je proti temu, kar je konkurenčno podjetje. Dr« Stanovnik predlaga,
da se mu dovoljenje izda« Tov« Turna pripomni, da bi pri takem raamotrivanju nujno morali imeti pregled na posameznimi strokami ter kako bi ?
izgledal gospodarski načrt mesta o tem v zvezi. Tov« dr. Pretnar predlaga, da 10 poda le linijo, o zadevi sami pa odloča gospodarska komisija. Nadalje predlaga, da naj v primerih, kjer dobe prosiloi sla&e karakteristike, in sicer tisti, ki so si dovoljenje pridobili med okupacijo
v tem primeru bi ne bilo poaišljenja« Le v slučajih, kjer gre za na3ledstvene pravice je treba postopati drugače.
Tov. Klmovec pripomni, da se mu zdi, da si delamo večje probleme, kot
so dejansko lili. Glavno je, da imamo produkcijo v ovojih rokah, potem
bomo imeli tudi distribucijo« Tu gre za vprašanje konkurence« Ponovno je
povdarjeno, da nO sme imeti noben sektor monopolnega položaja« tez čas,
se nekemu privetniku enostavno ne bo izplačalo voditi trgovine.
Tov« Turna pripomni, da iznašajo nekatere novoustanovljene zadruge precej
težav z organizacijo, predno lahko konkurirajo privatnikom* Tov« Kimovec odgovori ha to, da imajo zadruge mnogo ugodnosti v tem, da lahko oene
nižajo. Kaproza ima kot detajlni trgovec največji obseg« Tov. Turna doda
še to, da ima v centru Haproza težavo za lokal, ki so vsi zasebni., delno so privatne trgovine in je to treba imeti pred očmi« ',
Tov. Kimoveo pripomni, da je mogoče dobiti lokal, gre tu samo za to, da
pri tem odločanju delamo s neko odgovornostjo. Vprašanje je, kako bo ta«ka stvar odjeknila na terenu.
Tov. Puc .pripomni, da je ministrstvo zavzemalo še v več primerih odklonilno stališče. Te odločbo se zavlačujejo Že 5 mesecev In je skrajni das,
da jih rešimo, predloga, da bi se od odloka AVKOJ-a Izvzell le izredni
primeri, kjer gre za stare, politično neoporečene firme« Tov« dr« Stanovnik predlaga, da bi o teh stvareh odločila gospodarska komisija, le v
kočljivih primerih HIO, Tov« predsednik pripomni, da je bilo sklenjeno,
da odloča o obrtnih dovoljenjih 10« Pri tem bi moral prevladati princip,
da so vse okupacijske dovolilnice zavrnjene« Kjer gre za stare firme,.ki
bi jih podedovali nasledniki, bi bilo treba natančneje pretresati. Tov.
Kimoveo še doda, da v v slučajih, kjer ima ena oseba več obrtnih listov,
pustili le enega«
1
Tov. Puc prečita nekaj spornih slučajev«
Šestič Kasirn is Zenice, prosi sa obrtno dovoljenje za krošnjarstvo
s preprogami« Istotako Ordanovič Kasim. Predlog gospodarske komisije je
s ozirorn na krošn jarstvo negativen. Tudi okle p 10 ostane negativen«
Bahovec Ivan, Stritarjeva ulica ima že trgovino s papirjem, sedaj pa prosi za obrtno dovoljenje za trgovino z mešanim blagom. Karakteristika s
terena je negativna, svojega sina je poslal prostovoljno na delo v Hera. '
Predlog gospodarske komisije je,negativen« 10 sklene, da se mu dovolilnice ne izda.
Bartolj Anton, ^esna trgovina« Podailščakova ulica« Lastnik je bil v
domobranski poli^eiji in je pobegnil na Koroško, 10 sklene, da mu ne
odobri dovoljenja za izvajanje obrti«
Bonboninra y Resman % i d i j - palač a Bata. Bil je It, simpatlzer in je
imel otroke pri Gilu. 10 sklene, da ne odobri obrtne dovolilnice*
Bergant Hinka, Dolenska cesta 14» nima volilne pravioe, jo p« zelo 3tara

•in bolna. Trgovino .1® imela pol leta zaprto, ko je zbolela* Rojena jo
bil* 1875» 2 ozirom na starost ji 10 dovoljuj«? izvajanje trgovske obrti
pod pogojem, da trgovino vodi sama in iie sieji. za njo nekdo drogi.
•3nidine Karel, gostilna. Bel jaška 34, nima, volilne pravice, krajevne
potrebe za go3tlino ni, bil je vojni dohi&fcar* Predlog gosp. kom je
negativen. 10 sklene, .da mu. dovoljenja ne izda.
Golob Pavla, starinarna* Galuaove nabrežje, peiokolonka, 2« sklene, da
ne dobi dovoljenja* •
Grošelj l a rija. Gostilna* Poljanska oesta 7* Ta se je po poročilu, s terena hotela vpisati v kulturbund,. a so jo Kemci zavrnili, čsš da je bila
svojčas botra fcrjuni* 10 efclene, da na dobi dovoljenja.
Judež Filip, Vodnikova 1*1 # prevoznik* Volitev ae ni udeležil, živi pa v
težkih razmerah« MIO sklene, da n® dobi dovoljenja*
.KfeSar Karel, trgovina s kislim zeljem in repo, ^erkvena 7» Stalni nasprotnik 01c sin je pobegnil na Koroško* . 10 sklene, da ne dobi dovoljenja*
Kalan Jospina, Poljanska 52 i gostilna. Med okupacijo je vodila črno borzo*
Sin je bil' plavogardiat* Krajevne potrebe za gostilne ni. 10 sklene, da
dovoljenja ne dobi*
Kahne Medija * gostilna, Medvedova 8* Med okupacijo je bila gostilna zbirališče ital.Wj.ovj mož je bil pred nedavnim odpuščen z železnice in nimata
ne on ne ona volilne pravice. MIO sklene, da dovoljenja ne dobi.
Kovač Anton, avfcoizvošček, Dunajska 6/1* Med okupacijo je bil zaposlen pri
nemškem konzulatu, kot' šofer. 10 sklene, da sedaj dovoljenja ne dobi*
KovaeiS M a r S , Kolodvorska 29, gostilna. Nikdar ni bila za QF, teren ji
ečita, da .je snana hemčurka, imela je vojni dobiček. Ker ni mogoče ničesar dokazati,- sklene 10« da dovoljenje vseeno dobi*
KBhler Josip, Tvrševa 19, trg, z mešanim blagora (prodaja usnjene izaelkgte,
je simp&tiziral z vsemi okapa torji in mu je bilo premoženje kot Nemcu,
zaplenjeno* 10 sklne, d a doveljenja ne dobi.

K^ajner Jupert, ^algajeva 10, jugokemoteh« 10 sklene, da ne dobi dovoljenja
Krifcch Jesip, TyrSeva 2,. najemnik hotela Slijta* 10 & l e n e » da dovoljenja
ho dobi*
Kurent Leopold,' Jgeezikuva 8, avtoissvošdek. Po poročilu terena je bil
hltlerjanee* 20 sklene, da dovoljenja ne dobi.
Kla&Sriik Lojae* prevozništvo s konji, Šiška. T* obstoji krajevna potreba.
Glede na to sklene 10, da dovoljenja za lavajaije svoje obrti dobi*
Pivk Marija, galanterijska trgovina, Sv. Petra 13. prosi na novo sa dovoljenje za trgovino. 10 sklene, da dovoljenja ne dobi*

Kv&stja Dominik. Ruska 13* Imenovani je lastnik tt* ABO. sedaj pa prosi
»a dovoljenja sa trgovino s starimi preprogami. Ima že trgovino s šivalnimi stroji* Sedaj pa bi to trgovino opustil in začel trgovino s starim pohištvom in preprogami. Ker gre tu Za prekupčevanje, sklene 10, da dovoljenja ne izda.
»
.
SomovS Marija, Mala vas 43? mlekarna, in trg. ssadjem* IG sklene, da
dovoljenje.dobi.
izvajanje obrti
?lsansky Hajke, X avtoizvošček, Komenskega 36, 10 mu dovoli
Likar G&zela, Stari trg 26„ sejmarstvo. Karakteristika je pozitivna* 10
sklene, da dovoljenje dobi*
Zavudnlk J e že, Cesta dveh cesarjev. 44, sejmarstvo* Po poročilih s terena
je bil simpatlser domobrancev. 1° sklene, da dovoljenja ne dobi.
Četrt Polje prosi, da bi 10 izdal dovoljenje- za dopoldansko službo ob
nedeljah v brivniesk. I v sklene, da to dovoljenje izda sa okoliške kraje
ped pogojem« da moj«t*,imne bode isveje.li nobenega pritiska nad pomočnikom, kajti dele v tem času mora biti prostovoljne.
Ad; 4* Slučajnosti^

•

Tov # predsednik sporoči 10, da so prejsii diplomo aa maršala TITA, katero mu bo podelile mesto Ljubljena, v znak hvaležnosti. Poroča, da je treba izvoliti delegacije« ki mu bo to izročila ter predleg« sledeče s
tov* predsednik, tajnik®, sekretar BS&Of-ai tRošlan Maricka, Puo Danilo.
Predlog jo sprejet.

Tov« predsednik poroča, da sta bila pri njem dva zastopnika Granapa,
ki bi želel ustanoviti filialo v Ljubljani. Podjetje ima dovoljenje, da
lahko ustanavlja filiale po vsej državi* Povdarila štajd, da bi jim bilo
mogoče prodajati blago po zelo nizkih cenah. Predsednik ima sam o tem
pomisleke ter prosi
da izreče svoje smeje. Tov. Turna pove, da je
bil radi tega pri miru TP, ki proti temu nima ničesar. Pisarna in skladi
šče jim moramo brezpogojno nuditi, le glede prodaje oame, pa naj odloči
10. ov. gr« Pretnar je mnenja, da bi oklenili z njim pogodbo, da bi se
podjetje naklonilo na ono od naših podjetij v 10 sklone, da pooblasti
tajništvo in predsedstvo ter tov. Sivica, da sklene s podjetjem pogodbo»
ki bo ščitile, mestne interese «i
Tov. Turna poroča o Želji uprave cest, ki ima 14 u3lužfeenih delavcev,
katere bi bilo treba a oz« n njihovo starost nujno upokojiti. I u sklene, da delavce upokoji, če j,o dana za to materjalna in formalna možnost.
Tov. 1'uiap poroča o dopisu zdravstvenega oddelka, ki poroča, da je na čet
Jožica samostojna zdravstvena ambulant,-.« ki bi morala imeti lastnega sdz
nika. ITa razpis v časopisju se ni javil"noben zdravnik ter je oddelek s£
no z ministrstvom zaprosil dr. Jamska,, da bi prevzel mesto četrtnoga
zdravnika, SJoavariš je odgovoril pozitivno. Ker pa je nastavitev tovariša preko števila sistematiziranih mest, mora določiti I u , ali to
sprejme« 10 sprejme sklep, da je dr., Jamšek nastavljen, honorar pa določi personalna pisarna skupno e tajništvom.
Tov. Tuma poroča o dopisu zdravstvenega oddelkaj tov. dr. Prodan je bil
glasom komiteta za ljudsko zdrav$e z 31. julijem 46. razrešen svoje
službo in je na razpoloženja 10 v Labinu v Hrvatskem primorju« Protltuberkulozni dispanzer jo sedaj brez zdravnika, kar pa ne more biti*
Zdravstneni oddelek je vsled tega prosil zdravnika dr Slugo, ki je ponudbo sprejel in opravlja delo že od 5. avg. dalje. Zato predlagamo, da
bi začasno obdržali dr« Slugo kot honoraj&noga zdravnika protitub.
dispanzerja z mesečno plačo 4*000«-. dinarjev« Pozneje bo ministrstvo
dodelilo zdravnika z ^olnika«Zdravstveni oddelek prosi za izstavitev dekreta. 10 sprejme sklep, da stavijo tovariša dr, ^lugo kot honorarnega
zdravnika protituberkuloznoga zdravnika s plačo 4.000«- din« mesečno.
Tov. Tuma poroča o dopisu uprave mostnih podjetij, v katerem izraža
željo, da bi uprava, mestnih podjetij želela tt. Ecker, ki še vedno ni
v sklopu mestnih podjetij t priključiti. Vzrok je bil V tem, ker ni bilo
sposobnega človeka, ki bi to uredil. Uprava mestnih podjetij predlaga
tov,, žitnika Petra, ki jc sedaj generalni varuh pri oddelku za socialno
skrbstvo ter bi prevzel mesto poslovodje pri tt. Scker. Tov. Žitnik je
vodil 15 let podjetje Žitnik Rudolf, kleparsko podjetje in bi bil s tak«
prak«o za to delo sposoben. 10 3prejme sklep, da naj bo postavljen za
delovodjo tov. ^itnik Peter, oddelek sa socialno skrbstvo pa dobi
novega juriota«
Tov. Tuma poroča o prošnji Zveze lovskih društev, ki bi želeo ustanoviti lovski muzo j v Sloveniji, llenjka pa jim le prostora. Kot edin primeren prostor bi prišel v postov prostor društva ostrostrelcev Ljubljan«
skega glavnepa strelišča v Ljubljani, Cesta na Rožnik, Ker je to last
fizkulturnega društva, sklene 1'S, da naj sveža lovskih društev stopi
v stik s Fizkulturnim društvom ter z njimi uredi vprašanje.
Tov. Turna poroča o dopisu zdravstvenega oddelka, ki poroča, da opaže inšpekcija dan za dnem, da so v mestu goji preveliko število perutnine
in malih živali, ki nimajo primernih prostorov no za dnevno ne za nočno
bivanje. Tov. Puc doda, da je bila reja teh živali med okupacijo popolnoma upravičena, ker jo primanjkovalo vsega, sedaj pa je mogoče dobiti
na nakaznico in v piosti prodaji toliko, da reja ni več potrebna«
10 sprejme sklep, da mora biti reja prepovedana v tistih krajih, ki za
fco ne odgovarjajo. IJBSXXI
Tov. Tuma poročaj, da bo 14« avg. ob 9 uri dopoldne seja živinorejskih
zadrug ter ob 10 uri seja sadjarskih ter prosi* da izberejo iz svoje
srede člane, ki bodo na sejah navzoči, "a prvo aejo določi 10 tov« Puoa
drugo ps tov. Gorjanca«
Tov. Turna poroča, da je uprava cest že od 1« £« 4S« sausostejna gosp«
ustanova in se vzdržuje z lastnimi dohfcdki ter dotacijo is rodnega proračunaHLO. Predlaga,, da se izloči v administrativnem in finančnem pogledu .iz oddolka za gradnja, v direktivno i.a nadzorstveno tehničnem delu
pa bi ostala podrejena« Za upravnika uprave cest bi določili tov. ing
Prozija karjana« ki bi odgovarjal za finančne posle upravni mestnih pod,

10 sprejme predlog tov. Turne, '
Tov, T a m poroča o prošnji ualaStaajRfrv »avo&a m deainfekcijo 1:a dezinsekcijo f ki žele imeti .15$ povišanje honorarja glasom uredbe prejemkov civilno drž, uslužbencev in javnih namo|Mš@e.oev» ifevajajo sledeče*
Uslužbenci apravljamo poleg desinfeksije še dezinsekcijo proti mrSeau
s oianovimi preparati in srno vsled /tega stalno v življenski nevarnosti.
Kljub zaščitnim.sredstvom
polagoma zastrupljamo s strupenimi plini*
Po'prejšnjem pravilniku je bil dosinfektarju*priznan 20p honorar"za živij#aako nevarno_delo kot wx$mksx nagrada,'
Uslužbenoev je Četvero ter sprejme $9 sklep, da jim zvišajo prejemka od
1, marca 1946* naprej,
Tov*.-' Tarna poroča o dopisu tov« dr. B o l j k o v e in Debevčeve, k i opravljata
zobezdravniško službo na šolski polikliniki. *rosita za povišanje prejemkov glasom ol. 12. Uredbe .o plačah
procentualnih dohodkih izvršenih del
ter radno rašš«S:ao pl&So - višjo, 10 spre jata sklep, da tovariš ioaoa^daplajčajo .^.rgrada v smislu okrožnice ministrstva
narodno i&ravja, ke'± m
izvršujeta privatne praksa in bi k o t zoWMray-.rJ.ei zaslužili s privatno
prakso neprimerno več. Gornje plačilo bi v e l j a l o od 1. VI. 1946« dalje * .
(tov. dr..Bokljkovi 5.080.- dinarjev, t o v . ur, Bebsveevi 4.690 dia v
smislu predloga).

Tov. Tuma poroča o dopisu, uprave ce;t„ kjer je treba' regulirati mezda«
Plače za delavce bi s s povišale sledeče»,• 9.50 din na 10,- lo,50 &a 11.- .•
din, 11«- din na ll«5o- din s 13«- 'din na 14-- din, 13* 5e
14*5o
. »
16« din na 17.-. Svoj predlog utemeljujejo, s tem, da je pcfci*@ba po profes iona lis tih 1*1 delavcih večja. Bilo je le par s.luja^ev, da je delavec
zapustil našo službo, ter je sel raje t ga, kjer je dosil višje
Slišno je o težaki« ki stalno uhajajo-, JO eprejraa sklop", da se plače
izanafti.
*
•
Tov^.Tuma poroča o dopisu uprave Mestnega vodovoda, ki uvaža na ozemlje
Mesta večje količine vodovodnega izterjala, za katerega mora plačevati
trošarino. Mostni vodovod pa je treba smatrati kot javno sanitarno podjetje in je aaradi tog** oproščeno plačevanja aopoara&uoga davka s posebno
Uredbo zvezne vlade. Zato je mnenja, da. bi morala sa mestni vodovod odpasti mostna uvozim trošarina. ZaracadtimonK'l;?rševocesto bo vodovod potreboval 130 ton raznega muterjala, za katerega jo že plačal delno trošarino
za oetalo pa bo
uvoggu, |0 sklene, da so vvh 180 ton oprosti plačevanja
trošarin,
i
.
Projektivni biro prosi za odobrenje proračuna v višini dinarjev 306*000.'*
sa napravo tehničnih elaboratov in nadzorstvo za zgradb« 2 hiš tipa
I.
hišo tipe I a in dveh hiš tipe II« v sklopu stanovanjske kolonije
JJJjO ob -Savski' ce-st.1. X0 odobri par&ra?Hm»
Tov, 1i'urui porača b predlogu ZQL gradbenega oddelka glade litostroja* %0
sklene, da dopis'pošljemo na gradbeno ministrstvo, ki je Icompetentno za
gradbena dovoljenja stavb„ preko lu*000-m- prostornino.
Tov. Tuma pereča o prošnji mestnega odbora
3A bi želel nabirati
za delovne brigade in počitniške kc lotil je 'prostovoljne prispevke v blagu.
10 sklene, Sa se nabiranjo dovoli.
*.
.

Tovariš Tuma poroda o dopisu predsedstva VLBS,- da želi ministrstvo se dalo
vaj^hiši A dom prepustiti okrožnemu ljudskemu odboru L j ub 1 j ana-me s to ,
Ker je jhujno* da se ta uoca uporablja še dalje pri vzgoji vajencev, prosi, ,
da se izloči
fonda- za -pomoSr ih obnovo zadrugarstva in izroči v upravo
ministrstvu Za delo v sedanje haciene. Ko bo pravni položaj tega doma dokončno razčiščen, ga bodo izročili v upravo fflfj Ljubljana, ustrezno B
zakonu c vajencih. 01 sprejme sklep, da damo dom začasno ministrstvu.*
Ta v* Tuma poroda o dopisu Hav&da? ki lata., t a Savo pri to^pl jejiju. velikih
snežili slaninav Ke:c sedanje topilnice V ljubil jani iiv Sloveniji ne snorajc
vsega in ker je prevoz slanina v topilnice drag je treba pristopiti k
zidanju nove. I:-Ia j primerne jši presior bi -bi£ v mestni klavnici« Tu bi se
pmrtav^lo 3.0 kotlov, da bi se'dnevno pretopilo 1 vagon slanine, kar bi
pertrebam klanja prašičev ••zadostovale. Ker bc v&»a. preskrba z mesom in
maščobami prešla p-reuvidomav okrilje mestnih odborov predlagajo,
da M . zgradili to topilnico cul nk naše stropke in jreSijo* namestili se bi
pa tisti ,kotll* ki jih je doslej uporabljal lavod v začasno napravljeni
.topllnicjft«' gadovo .jo smatrati za &ujno« t® sprejme 3klep, da dogradimo
topilnico, ker je* pot.veba nujna ter se naj zato zida defihitivr.A« •
ToV. Tuma poroča o zidavi garaži pri'maioSelezniski tramvajski družbi.

Tov. tajnik poroča o ponudnikih ter višini plačila sa zidavo. 10 sprejme
oklep, da so del* odda O g r a d a in s» tem oKogečl plansko delo preko ssilae
in pravilna raavrstitev kadrov.
•
'
.
10 imenuje nato na Željo tov. tajnika komisijo, ki "bo pregledala 4»piae
o imovini rasnih drultetv Itaenujejo nasičenj« tovariše: tov. dr* Stanov*?
nik Ivana, Ikodic^Bekleva Karto® ter 'I^sar lilk©*
Tovariš Ljilik poda poročile o ljudski imovini^ s ©sirom na skrčenje
osebje* pri reorganizaciji ©dpaft« S nameščencev«
i'ov. Turna poroča o avtomobilih, ki jih je odvzela XXIX. heroogo^vska
»
divizija ter jih sedaj ne namerava vrniti* Ha; več urgene so gasilci
ciigar last eo avtomobili bili, prejeli odgovor, da jim avtomobila ni mogoče vrniti, ker se sedaj nahaja v popravljenem stanju. 10 sklene, da
naj poklicna gasilska četa zadevo reši s pomočjo armija»
Tov. Turna poroča, da BO bili pri njem trije miličniki* ki .sc prosili za
dovoljenje» da bi se smeli dlani iT® brezplačno voziti e tramvajem, X0
uprejme sklep , da je z oeirom na nizko plače d«pustn£o da. se von/ijc
brezplačno, toda več kot trije, no smejo stati na prednji ploščadi.
Zavezani pa so,;, da takoj pokažejo legitimacijo, posebno eni, ki, so brez
uniforme.
"»ov. Busarjeva poda poročilo o komisiji, ki je pregledovala v zavetišču
sv. Jožefa* Od nastavljenih 73 redovnic je r esai&ao zaposlenih 58, drufce
pa delajo saso, odaosao za tiste redovnice, ki so zaposlene v upravi« Tovarlšica nato našteva, kje so posamezne zaposlene, toda 10 sprejme sklep,
ia pride ta točka na dnovni red prihodnje seje.

Sov. Busar.leva poroča še o vprašanju babic« V Ljubljani so zaposlene •
babice, ki prejemajo plače 1.000«- dinarjev. Tov. predlaga, da bi oe novih
ne. nastavljalo, temveč te štiri upokojile. Poleg teh 4 jih $e še S, ki
so-delale 20 do 30 let ter sedaj nimajo nobenega priznanja za svoje delo«
Hasprotno pa se sedaj-nastavljajo nove moči, ki še niso toliko levežb&ne.
10 sprejme sklep, da se prve 4 odstavi ter jim da rento,-vse' mlajše pa
pošlje na podeželja, kjer babic primanjkuje,
:ov« Buaarjeva še prosi, da bi se končno enkrat pristopilo k rešitvi
stanovanjskega problema® za stare in onemogle. Tov. d r , Stanovnik^saMbr
predlaga ža, ureditev stavbo na Bckalcih ter poveri 10 tovariša predsednika
da glede stavbe uredi s kmetijskim ministrstvom«
Tov. Puc je mnenja, da stanovanjskega vprašanja ne bomo mogli nikoli rešiti, če ne bo enkrat pri predsedstvu vlade v te namene sklicana konferenca. Tov. Žiga pevdarja, da naj bi bili pri Stanovanjskih komisijah
posamezni referenti, kot. n« pr« tov« -^okleva, da bi s tem dobil prosvetni
oddelek evidenco,jlcatoo stanuje mladina, študentje, predvsem tudi poverjenik socialnega skrbstva. Ha osnovi tega bi se na predsedstvu sklicala konferenca. Ha predsedstvu vlade bi "ss vse koordiniralo. V to komisijo- bi
povabili tudi člane vojake,
10 sprejme sklep, da Se odslej naprej vabi na saje 10 tudi načelnika UD!/ za okrožno mesto Ljubljana.
Tov, dr. Pretnar poroča o navodilu ministrstva za industrijo, ki zahteva,
da plača IJiUO vse stroške- za strokovne Šole. P« zakonu o ljudskih odborih |
pa mora MLO skrbeti za šole le za matsrjalne izdatke ia ti znašajo do
100«000«- dinarjev. X sprejme dčlep, da plačamo le materjalne iadatke,
ker zneska 1 miljen dinarjev nikakor ne premoremo.
Tov. Puc poroda o sestanku glede koordinacije dela med kontrolnim odsekom
in komisije za zatiranje nedovoljene špekulacije , trgovine in gospoda
3ke-sabotaže. Predlaga, da bi se že obsteječa komisija pri oddelku za ao-!
tranjo upravo pre«snovala ter bi se tudi pri- ČLO imenovale tričlanske
komisije, ki bi skrbela za prspreS&nje špekulacij
10 spre jase sklep, da
se ne osnujejo posebne tričlanske komisije po Čotrteh, ampak se naj koiisija pri HILO reorganizira ter poveže o kontrolnim oddelkom TP«
Tovariš Puc poroča, da se bo vršila v nedeljo v.Beograd« konferenca
za izenačenje' sen po vsej državi«
sklene, da se na konferenco.pošlje tj
Zevnika od oddelka za TP.
Glede odškodnine za popisovalce pri LI pooblašča 10 tajništvo, da -višino)
odškodnine določi v sporazumu s OLG - sekretarji«
Ob 20.11? url zaključi tov. predsednik arss&jr eejo«
S. f
Tajnik 10 kiLOtTuma Brane
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