IZVRŠILHI OBUOR
testnega ljudskega odbora
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XX2IVo redne seje mestnega izvršilnega odbora, ki se
je vršila 29. avgusta 1946. ob S uri zjutraj v predsedstveni sobi. *
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Albreht Fran
Vrhove Alojzij
Tuma Brcne
Kušlan Pariška
Puc Danilo
Trtnik Alojzij
dr. Pretnar Jože
Gorjanc ^oško
jacer Tilka
kodic-Dekleva llarica
dr.•Stanovnik Ivan
Lulik Anton
-ing. lir.rent 16 Vera
Stopar Viktor
Kimovec Franc
Vodopivec Vlado
zastopnik UDV
zastopnik javnega tožilca,
Krese Leopold

Tov. predsednik otvori ob S uri XXXIV.' redno sejo Plestnoga izvršilnega
odbora ter predlaga sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

pripombe k zadnjemu .sejnemu zapisniku,
poročilo poročevalcev o delu CLO,
registracija mestnih podjetij,
poročilo poverjenikov v zvezi z ugotovitvami HKK,
slučajnosti.

Ad. 1.

Tov. predsednik poroča., da je bila 24. t.m. delegacija pri maršalu Titu
na Brdu v njegovem dvorcu, kjer so mu Izročili diplouo Častnega meščanstv
Ljubljane« Kot je znano, mu je bilo to meščanstvo podeljeno ob priliki
prve obletnice osvoboditve Ljubljane, diplome pa ni bilo mogoče izvršiti
preje. Predsednik poroča, da jih je tov. maršal ljubeznjivo spr-ejel, nakar so se zadržali pri njeE: nad eno uro v zanimivem razgovoru. Zanimal se
jo za prav vse probleme, posebno ga je zanimal proračun in delo ljudskega odbora. Ilavs.oei so bili predstavniki vseh slojev mesta Ljubljane, dele
cija, ki je bila postavljena na seji 10 in 10 ljudi, ki jih je določil
LOOF. Razgovoru so prisostvovali člani vlade LRS s tov. predsednikom
na čelu. Tovari maršal je naročil pozdrave ljubljanskemu mestu.
Tov. predsednik poroča, da si je komisija ogledala stavbo na Bokalcah,
ki bi prišla v poštev sa dom onemoglih. Tov. Luserejava poroča, da je
govorila s tovariši iz oddelka sa gradnje, ki so poročali, da je gozd
v bližini privatna last in da bi dozidava stavbe letos bila težka mogoča, izvršili bi letos le priprave, z gradnjo pa bi pričeli pomladi.
Tov. Trtnik pripomni, da primanjkuje strokovne delovne sile - zidarjev.
Tov. dr. Pretnar doda, da se je prijavilo več podjetij, ki nimajo dela
in da držO delavce v službi zaradi pričakovanja naročil. Tov. Albreht
pripomni, da je treba ministrstvu za kmetijstvo sporočiti8 da menimo
pričeti z gi-adnjo tega doma in potrebujemo v to svrho. razširitev prostora na Bokalcah t*j. do Grabna, celo parcelo, ki je bila določena pri ogledu, ker je bližnji gozd privatna last. Tov. Krese pripomni, da se I.H0
no more sadovoljiti z uradniško doimevo, da ni letos možnosti dozidave,
ker so naši uradniki premalo široki, kar je bilo videti že pri načrtih

za Savsko kolonijo* Haaaljujo* da je tov. Trtnik pri prejemanju poročila
naoedel strokovnjakom* Tov. dr. frc nar doda, da v teli izvajanjih podpre tovariša Kreseta. Ministrstvo iz Beograda je pri nas naročilo tesarska dola in prevzelo vrsto tesarskih mojstrov. V teku so tudi pogajanja z našimi mizarji, da hi prevzeli mizarska dola na rpogi Brčko-Banoviči za postaje, -roroča, da jo v okolici mnogo nelegalnih obrtnikov ko
v četrti Polje, kjer delajo zidarji šušmarji za 24.- dinarjev na uro
pri privatnikih, ljubljanske firme pa jim le posodijo ime. •t-ripomni, 5e
bodo odlašali z deli, Se bo zgodilo s tesarji isto kot z mizarji. Tov.
predsednik formulira k tej diskusiji.oklep, da takoj prično z gradnjo
in poiščejo možnost najti delovno silo. Tov. Gorjanc «>oško pripomni, da
je treba popraviti zapisnik v toliko da znaša davek na pravne osebe 114
miljonov dinarjev im ne 14 kot jo v Vpisniku* Tov. Tiaaa še navede,
da je v zapisniku navedena napačno plača ing. Kavčiča, da je din 5.200.in no 4,200»-.
'
Zapisnik je nato sprejet»
Ad. 2. Registracija StKJLl mestnih podjetij.
Tov. dr. Pretnar poroča, da predvideva splošni zakon o državnih podjetji]
v čl. 60, da je potrebna registracija podjetij. Odločbe za registracijo
posameznih iOdjetij izda 10. Poroča, da je postavljen rok za pripravo za
registracijo zelo kratel: in da pripravljeni osnutki ne vsebujejo zneskov
osnovne in obratne glavnico razen v parih primerih. Zato vpraša člane 10
če pristanejo na to, da se ustreže roku in izda prijave brez navedbe
zneskov? Hato prečita odločbe za registracijo »naslednjih mestnih podjeti,
"Les t ni buffet, Pražarna 'lika* Mestna manufaktura, Mostna pekarna in
slaščičarna, Potoprema, Projektbiro, ščetka, Mostna čcvljarna, Megrad,
Sumi, Meprom, - pri tem podjetju znašajo osnovna sredstva l,000.000.-8
50.000.- dinarjev - obratna sredstva pa so se odprta. Tov. Turna doda, da
ta podjetja ne bo mogoče voditi z da.fanjem posojil, ampak tako, da jim
da neko osnovno glavnico,. Tov. dr. Pretnar pripomni, da za podjetja,
ki so do danes obstojala jamči MLO svsem svojim premoženjem, od dne registracije pa samo z zneskom, ki je bil registrirans nato našteva še druga podjetja: Mestni pograbni zavod in raestna vrtnarija, Mestna plinarna,
kroj, Pohištvo, Odeja, Mestna klavnica, ECŽ, s tem je razpuščei. tudi
upravni odbor, Mestni vodovod, Železo, Moda S
Tov. Puc pripomni, da bi morali številčne postavke vnesti že zaradi tegai
ker jih je treba vnesti v proračun. Tov. dr. Pretnar poroča, da je bil
rok za prijave registracije tako kratek, da ni bilo mogoče vnesti števili
ter da je uprava mestnih podjetij šele na zadnji seji ugotovila, kako nat
se vnese osnovna sredstva t»j. v obliki vrednosti. Pri tem je bilo treba
izvesti šs valorizacijo. >'ov. Puc pripomni, da bi morali predlogi za re-r
gistracijo vsebovati navedbo strojev in njihovo vrednost. Meni, da je
tak napopolni predlog že kot predlog napačen. Tov« dr. Pretnar izvaja,
da je pravna praksa često taka* da so zadosti rokom z naknadnimi navedba*
mi. Registriranim podjetjem ne sme nihče kreditirati.. Tov. Puc še vprašs
zakaj je podjetje Sumi ohranilo še svoje stare ime, medtem,,ko so jih
druga podjetja spremenila, 1 ov. dr, Pretnar utemeljuje * da je to redi
renomeja podjetja. Tov. puc temu ugovar.,1.?.% Č9Š, da js tudi podjetje
Vidmar imelo tak sloves. Tov« Pretnar odgovori, da predmeti ( s katerimi
se peča podjetje Vidmar nima danes konkurence, kot satiati izdelki iz
sladkorja.
lO sprejme sfclep, naj se registrirajo podjetja, pri katerih je ugotovljena osnovna in obratna glavnica, ostala podjetja pa js treba pripraviti
za prihodnjo sejo.
,
Ad. 3c poročila poročevalcev o dolu 0L0:
Tov. Puc poroča, da je bil na seji ČLO Tabor. Zdi se mu, da delajo tam
bolj po domače. Mnogo poslov, ki jih imajo, opravljajo na čisto uradniški način. Postavili so mnogo vprašanj. Davčna komisija še ni sestavljena, blagajniške knjige,.ki bi morale biti že davno urejene, še sedaj niso, daii jim je bilo obljubljeno, da jih bo uredil neki Babnik. Ljudje s<
prejeli davčne položnice s pripombe, naj plačajo več davka kot je navedeno, da ne bodo morali kasneje plačevati razliko. i'ov. Gorjac takoj pojasni' zadevo : to pložnice so od lanskega leta in je bila lani to pojasnilo razumljivo in so to drugod že pojasnili. Tov. Puc poroča dalje,
da se ljudje pritožujejo nad plačilom takse za splošni pregled števcev,
kar znaša 10.- uia. Tov. Turna zabeleži, da se bodo topog.ledno> obrnili na
DES. Tov. Puc poroča dalje, da so na četrti Tabor rešetali dalje četrfcn:
3tatut in kako bi dobila četrt oblastno moč. Tov. Turna poroča da so se n«

I

adnji seji o statut«, sadinili za eno centralno četrt in 5 obrobnih Četrti
oroča, da se bo o tam ponovno razpravljalo v petek popoldne ob 5 uri,

ov, ^rtnik poroča, da jo bil na četrti Moete, kjer se pa seja ni vršil«,
jlov. ^orjanc poroča, da je bil na četrti Vič, Rešetali so proračun* Hočejo preurediti mladinski dom in zavetišče. Upravnica zavetišča ni na pravem mostu, cenijo, da jo fo otrok v dnevnem zavetišču preveč 6 ljudi, kot
jih je sedaj nameščenih. Ugotovili so, da upravnice nikakor ne odgovarja«
Stanovanjski bunker so prodali ter je tisti tovariš 2c zadel delati hišo
in vložil vanjo 9.000.- dinarjev, pa je prišla vojska in odnesla del
bunkerja. Prišli so do vprašanja, kdo je lastnik bunkerja» Po oklepu skupščine so bili ti bunkerji oddani za gradnjo stanovanj, Seševali so tudi
priključitev Podsrareke in košarij k Viču. Streme k tej priključitvi zato,
da bi politično spreobnili ti dve vasi. Vasi sami težita k Bobrovi in
se branita priključitve k Ljubljani. Tov. krese pripomni, da ta priključitev ris bi bila smiselna, pruvt&ko ne a-ora spadati k Ljubljani Lavrica.

iiato se tovariši, doms.rj jo za bodoče obiske na sejah ČLO.
Ad, 4, poročila poverjenikov v zvezi z ugc t svitvami RKK.
Prvi poroča tovariš Turna*
Tajništvo je reorganizirane z razliko, da opada sedaj pod pover jeniš.fcvo
tudi stanovanjski oddelek. Oboi oddelek še ni organiziran, ker je tovariš
dr. Dolenc belan„ Glede personalnega vprašanja misli tov. Toma, da načelnika v smislu izvajanja kadrovske politike ne bodo našli, Vpigašanje je
ostalo torej še odprto. Glede "adminiatracij® pcroča tov. T&ma, da so m
obrnili v tem i ogledu na veščaka tov. Le korita, ki pa dela ne.more prevesti, ker je bolehen. Mesto sebe ja tov. priporočal tov, HoJ&na« Glede
nove razmejitve Ljubljane smo eku.pn.-3 izdelan predlog poslali na oddelek
na izgradnjo ljudske oblasti pri predsedstvu VLRS. Ha konferenci za statut
ki se j® vršila 28, t«,©, je bil osnutek v glavnem sprejet kot diskusijska osnova s Pripombo, da je treba vnesti posebnosti Ljubljane, Vprašanja
administracije se deloma že urejuje, Obstoje, še vprašanje tečajev. Stanovanjsko vprašanje se urejuje e popisi.
Tovariš Puc poroča o oddelku za trgovino in preskrbo.
Delo z nakaznicami, je bilo prenešenc, kolikor je bilo mogoče, na. ulične
, odbore- Glede reorganizacije oddelka poroča, da bi oddelek imel v bodoče
mesto $ odsekov 1»? 41 odsek sa trgovine in zadružništvo, odsek za preskr[ bo i ki bi vključeval vse vabfea&kK odseke, ki §o se preje bavili z nakazo1
vanjei? raznega materijala, odsek za nadzor, Ce paeuašamo kompetence na
: ulico, petem moramo pojačati nadzor. Odsek bi imel tudi nadzor nad cenami in špekulacijo, ^'cslej je tržno nadzorstvo spadalo pod zdravstvo. Glav
ni namen, tržnega nadzorstva bi moral biti nadzor nad cenami. V v drugih
nestih jo tržno nadzorstvo že davno priključeno oddelku za TP. Četrti
odsek je rsačelstvc«
10 sklene, da se tržno nadzorstvo priključi oddelku za Ti5, gled* h i g i e ne pa ostane v najboljšem stiku z zdrave t vt- aim oddelkom,
iiačelnik oddelka bi bil tovariš Sevnig, pol?.* t:* 30 vodja glavne ploarae
tov, Levstik Ivlilana,
'odsek rsa trgovine in zadruge šef tov. Brilo j dr. A m c š t «
odsek za pr .skrbo9 šef tov. Koritašek 3one,
odsek za nadzoi, šef tov> Llihelčič Stanko«
Tov, Puc poroča, da bi se a- tako reorganizacijo oddelka skršilo osobje od
96 ljudi na 70, čim preneha doba dopustov. Tržne paznike bi lahko kasneje
porabili mi nadzor v trgovinah, kajti >aa trgu so zaposleni le od 7 do U
ure«-Pri tej razdelitvi so se džžali vzora ministrstva. .
Tov, Turna pripomni, da naj bi 10 sprejel sklep, da bi pošiljali načelnike
na študij v druga mesta$ i" sprejas ta o r e d l e g P o l e g tega aprejme tudi
sklep, c razdelitvi in zasedbi mest odsekov TP. Tov. Puc poroča delj«,
da je bil polaa predlog, da bi oddelek ze TI1 razdeljeval tudi materjai
za obrtnike. Tov. dr, Prttnar pa pripomni, da te ne bi bilo pravilno, ker
je pri razdeljevanju materijala treba poeebno paziti na obrtno politiko.
Tov. Puc nadaljuje, da se pri izvajanju personalre politike imeli v vidu
zaključke kontrolno komisije.
i

Tov 5 dr. Pretnar doda,?da je bil svoječasno na seji 10 sprejet predlog, čia
bo prestavljen tov, &"o2$na na obrtni oddelek ter je treba to uresničiti.
Tov. Bua.r Tiika poroča o soci Inem skrbstvu in zdravstvu.

jolsko kuhinjo bodo ločili od poliklinike, toda to čelo potem, ko bodo
videli kakšen in koliko otrok boio imeli«. Podpore so se zvišale., ^lede
lakazli za bol JLco oe je položaj Izboljšal. V bolnico je oprojet vsak, ki
ima o seboj potrdilo, ali bo mogel plačati ali ne. ^eren oe zgraža nad
tem, ker dobivajo podporo otrooi belih. Posebnega referata za zaščito
matere in otroka še ni.
Tov. Kresetu se zdi, da delo na socialnem skrbstvu ni napredovalo, nivideti aktivnosti. V zdravstvenem i ogledu še ni opaziti četrtnih zdravnikov in ambulant. Tov. Buser^jeva odgovori na tq>, da so ambulante organizirane na Ježiei, ±"olju in Št. Vidu. Za ostale pa igra vprašanje kredita veliko vlogo, ker stane ambulanta 250.000.- dinarjev. Važno je,
da imajo zunanje četrti ambulante. Tov. poroča dalje, da se često pritožujejo zdravniki, da predavajo mnogokrat praznim dvoranam. Tov. Ilodičeva doda, da bi si morali predavatelji ogledati najpreje teren, da bi
ljudi opozarjali na konkretne primere iz terena, ki jih zdravstvena služba mora urediti.
Tov. Buserjeva poroča dalje, da glede dispanzerja niso prišli še nikamor. 1 ovariš preasednik prekine poročanje sa trenutek s tem, da bi moral 10 napraviti sklep glede izboljšanja sprejemanja v bolnico. Eden članov 10 poroča, da 3e ljudje branijo pristopiti v bolniško zavarovanje.
Vsak karakterisira primer, ki se je dogodil v bolnici. Sprejeta je bila
v bolnico bolnica. &o je pa sredi noči prišlo nekaj privatnih s trank
so njo poslali domov, da je čez eno uro rodila otroka doma. 10 poveri
tov. BuserjevA, da stvar pregleda in poda poročilo.
Za mestna podjetja poda poročilo tovariš dr. Pretnar.
V vseh podjetjih so uvedli že kartoteko, da bo mogoč mesečen pregled,
kaj je podjetje izdalo in kaj je prejelo. Glede sodelovanja s ČLO se je
razgjovarjal s tovarišem Svetelom, ker je bila želja Kontrolne komisije,
da bi stopili v ožje stike.poskušali bomo vsaj toliko,da bomo dobili
'neko kontrolo. • Kadaljo vprašuje, kako urediti nesistematično razdeljevanje surovin, ^u aao odvisni od zve ega in federalnega ministrstva.
Tu nastopa vprašanje, kako sistematično urediti razmerje med državnim,
privatnim In zadružnim sektorjem. Treba je gledati na aktivizacijo vseh
obrtniških panog, ki so važne. u teh odnosih smo govorili že zadnjič.
Glede kontrole in okspoditivnosti izjavi, da imajo pregled nad vsemi
odprtimi številkami in akti. Ker se tiče končno tov. Čehuna, ki je šef
oddelka, je bilo že zadnjič rešeno, da bo razrešen na tem mestu. Pripominja,- da je bil. tov. čehun vesten in priden delavec, da je izpolnil vse
direktive, da je bil požrtvovalen, da je Prtev preobilice dela, ker ni
imel nobene pomoči.
Tov. Pud doda k temu glede premeščanja 3ledečej tov. —ožjna ne bo mogel
zapustiti sVojega mosta, dokler oddelek ne bo reorganiziran. T o v . d r .
Pretnar se s tem strinja tor poroča dalje, da bo poročal IO-ju vsak mesec
kako je z razdeljevanjem. Tov. Turna predlaga za načelnika obrtnega oddelka tovariša Lesarja, ki bo dobra moč, ker je razgledan. Tov. dr. Protnar
pripomni^ da bi bilo treba tovariša Cehuna primerno njegovi požrtvovalnosti zaposliti. Glede sindikalne povezanosti pripomni, da zagovarjajo uslužbenci PLO drug drugega, če pride do kake premestitve. Tov. Krese to podčrta, ker se opaža prevelika razpuščenost v odnosih uslužbencev med seboj.
lov. d r . ^retnar poroča dalje: zakon o državnem računovodstvu in oklep,
da osto.no uprava, je baza za delo. Bil je sklican sestanek vseh upravnikov podjetij. Vsako podietje mora .izdelati ovoj pravilnik v katerem bi
bili izdelani odnosi do predstavništev, delavcev, plače itd. ^impreje moramo izdelati proizvodni/ delovni načrt. Pomanjkljivost je v tem, da se
mora tovariš ^ivic spuščati v podrobnosti, nastopajo tudi težave glede
knjigovodstva. Red se je napravil v toliko, da bodo dobili v klavnici in
Legradu knjigovodjo -strokovnjaka. Umestna je bila predhodna opazka tov.
Kreseta, da. bi morala biti baza dela pregled nad vsakim podjetjem. Taka
poročila bo dobil 10 vsak mesec enkrat.
Tov. Turna pripomni, da morajo biti načelno osnova proračuna dohodki
iz mestnih podjetij, če hočemo imeti opazen dohodek, moramo računati na
eno rtiljardo prometa. Za tak promet bodo potrebne investicije 100 do
200 miljonov dinarjev. Ugotoviti moramo, kaj rabi naš potrošnik In ne smemo capljati za tem, kar nam da ljuuska imovina. Treba je voditi načrtno
ustanavljanje meutnih podjetij, kar pride od ljudske imovine se pa priključi. Treba bo z večjimi investicijami postaviti novo plinarno, klavnico itd. 1 milijarda pa posega že precej globoko v življenje Ljubljane.

Danca so naši glavni dohodki fiskalnega jfauaMM Izvora, iz produkcije ni"
mamo še ničesar in Iz podjetij tudi še ne bo par let ničesar. Paziti bo
treba na to pri urejevanju vprašanja doklad in trošarina.
Tovarišica Dekleva pripomni še k upravi podjetij, da bi bilo nujno potrebno, da referenti odgovarjajočih oddelkov stopijo v stik. Referenti
bi odgovarjali za politiko podjetij, da se tu ustvari neka povezanost«
Tov. dr. Pretnar odgovori, da tej nalogi naši oddelki še niso popolnoma
kos in da bi se morali povezati tudi z oddelkom se delo,
*ov. *"uc pripomni, da bi moral imeti finančni oddelek odsek za revizijo.
Revizijska služba ne bi bila podrejena nikomur.
Uestni izvršni odbor sprejme sklep glede tovariša Oehuna, da se zamenja
s tovarišem Lesarjem, Cehuna pa premesti na primerno mesto.
Poročilo o ljudski imovini bo podal tovariš Lulik na prihodnji seji,
ker je sedaj odsoten.
0 financah poroča tov. Gorjanc Joškoi
Poroča, da je bilo o davčnih komisijah govora že na zadnji seji, da sa
pregled knjig niso dobili dovolj finančnih strokovnjakov in so zaprosili za pomoč. Povsod manjka strokovnjakov sa odmero davkov, Slede pobiranja gostaščine, vodarine, se je fin, oddelek domenil a vodovodom in
gradbenim oddelkom.
Poročilo o kmetijstvu in gozdraatvu bo podala tov. ing. n n rentičeva
prihodnjič, ker je sedaj odsotna,
0 g.r&dnjab poroča tovariš Trtnik:
poroča, da je opazil, da jo zaradi nizkin plač začel strokovni kader
prebegavati v druga podjetja, kjer jih za enako delo plačajo bolje. Tov®
lirese poroča, da nekateri ljudje čakaj 0 že po 7 mesecev na senilno komisijo, da bi /-jim prišla oceniti stanovanja. *'ov. Trtnik poroča, da se
je to dogajalo zato, ker ni bila cenilna komisija pravzaprav nikomur podrejeno in se v bodoče take nerednosti ne bodo mogle več dogajati ^n tudi število cenilcev bo narastlo. Tov. Krose nadaljuje v da prihaja"na teren odločbe s _odpisom tov. Miklavčiča, ki pa je v čisto drugi službi.
Tov. Tuma stavi predlog, da bi cenilna komisije prenesli na stanovanjski oddelek, ki bi ga po potrebi dopolnili. Tov. Trtnik predlaga, da se
HiO obrne na železniško upravo pc informacije, ali je rest£ da je tam zaposlenih po uradih več tehnikov. Tov. predsednik poroča glede načelnika Scagnetfti-ja iz oddelka za gradnje, da pred zaključkom sezone ne
bo mogel priti, ker ima preveč dela. Tov> Tuma pripomni, da morejo biti
strokovnjaki pripravljeni do marca meseca, da bodo drugo leto pričeli
takoj z gradnjami t.
0 prosveti poroča tovarišica Modlc-Dekleva Llurie&ž
na prosvetnem oduejku so rešili vprašanja s ministrstvom-, Upokojili ao
4 ljudi» Kompeteno« med ministrstvom p' in oddelkom še niso rešene in
se še rešujejo po zakonu o ljudskih odborih, A.OVO d slo oddelka je vprašanje šolske vzgoje ker preide la-ta iz oddelka za socialno skrbstvo
na prosvetni oddelek. Po zakonu o LO pridejo gospodarske uprave pod gospodarski odsek, pod prosvetni oddelek pri IILO bi prišlo vse uciteljstvo
in gimnazije. Zato bi bil potreben specialen gospodarski referat pri
prosvetnem oddelku« Zakon o LO določa prosvetnemu oddelku pri okrožju
referat o srednješolstvu in o ljudski prosveri« Zakon republike bo pri
nas verjetno postavil to drugače, ker so t udi pri nas stvari nekoliko
drugačne. V dogovoru z ministrstvom je prišlo do razjasnitve, da bo moral pri oddelku obstojati referat za srednješolstvo in bodo v ta namen
dobili človeka iz ministrstva, ki bo istočasno pomofcnlk referenta. Glede ljudske prosvete pa je bilo postavijenotako r da se ljudska prosveta
ne more postavljati po oblastveni liniji, sK|sxkx3ps ker pripada torišče
ljudske prosvete masovnim organizacijam. Srednješolski, referat b i b i l o
treba postaviti z naslednjim mesecem. Potrebno bi bilo tudi, da notranji
oddelek predloži predhodno- dovoljenja sa. kulturno-proavetna prireditve
prosvetnemu oddelku, ker so marsikatere prireditve vse prej, kot, na kulturni višini. Glede šolskih zgradb, ki se ne uporabljajo za šole, leži na stanovanjskem oddelku že več mesecev prošnja in zato bi bilo potrebno da 10 opozori stanovanjski oddelek na to. Glede poslopij, ki jih
imajo verski skladi, je ostalo pri starem, t.j. pri najemninah, K»J? se

tifre • aavetiš* jc bilo treba ostati pri s t a r c i h prostorih, kateri pa
so zidani tako* kot ;?e bilo v korist starim političnim strankam,.ki so
vsaka zase i?.idalfc zavetišče, Sedaj je težko ausaževatj^i te razstresene
internate. Precej. težav je tudi v tem,, ker so internati zasedeni po drugih
institucijah. Zavetišč imamo 8. Izvršili bi vrsto selitev, da bi bila
vzgoja bolj enotna inda bi bili prostori bolj smotreno izkoriščeni,,
Prehodni dom bi preselili iz marjanišča v dem Lole Hibar^a. ©snovno«"
šolski internat bi bil na Celovški cesti 98 in Biser ženski* Zraven bi
prišlo še dnevno savetišče is Drenikove 22, tako bi preselili internat iz
Liehtenthurns ha Celovško 23* Ha Celovški 92 pa je »edaj vojžii odssk in
Jugoavto« Jugoavto in vojni odsek bi preselili v mladinski dom v Šiški,, Stavba r.a Celovški cesti bi popolnoma odgovarjala m r>«nov«6?.ols3d. in
tarnat za deklico, ker jo bilo preje v zgradbi 30 Šolskih sester in 40
gojencev. Osnovno-šolski internati bi bili. na Celovški 98 genskit zraven
bi bilo še dnevno zavetišče is Darenikove- 22. iicški osnovneš olaki .Internat
bi bil v učiteljskem domu« Srednješolski moški internat bi bil v frlarjani&š
šču, ženski pa v L*, ohtenthurnn. V Karijanišče bi se preselili iz Učitelj«^
skega doma Lole Ribarja. V Liarjanišče bi se jteaaelll« šola v Lichtenthuron, onemogli na Bokalce, redovnice pa k Uršulinkara, kjer so izpraznjeni prostori. Ženski srednješolski internat pa ne.j bi bil v Lichtenthurnu 3 kamor bi oe presolil genski internat od Uršulink in iz doea Franje
Tavčarjeve« Iz Licht ent.burna pa bi so izselili osnovnošolski internat na
Celovške 98, Bletična kuhinje bi se preselila v dom France Tavčarjeve,,
redovnice k Uršulihkasj..,. Bolničarska šola v DeČji dom na 1'ipiŠsvi ulici«
Treba bo rešiti tudi vprašanje visokošolskih Internatov, katere bo nujno potrebno centralizirati. Centraliziran visokošolski kolegij bi aa
nahfcjal v Baragovem semenišču, tja bi se preselili; Akademski kolegij,
oba Oražmova domova, Dom visokošolk, Dom aktivistov. Iz semenišča bi so
izselilo ČLO, repatriaoijska baza bi šla v Akademski kolegij in Vojni
odsek II.
Tov, Pue pripomni, da ss sa ^aragovo semenišče poteguje KHOJ.
Tov. Krese pripomni« da ima s poprejs omenjenimi prostori svoje namena
socialno skrbstvo» kot n«pr« ss'Li cht s nt hurno$f kjer bi iaola»5etrt
Tabor svojo zavetišče.
.Tpy« predsednik pripomni, da bo težko s preselitvijo baze za repatriaoijo,.ker ima ta basa v vidu rep&tiiiranje več tisoČev Slovencev iz Francije. Tov. Albreht poroča dalje, da so imeli konferenco z Vincenoijevo
družbo s tov. PiMgarjem in dr. Pitarrieem glede Harijanišča. Zsdinili so
se za najemnino 2.000." dinarjev mesečno ter da odstopijo vse, razen stavbe na dvorišču. Poročali so, da imajo nune v Repnjah svoje posestvo, ki
pa je poškodovano in bi lahke odšle tja, ako bi bilo posestvo popravij««
no« Tov. predsednik vpraša še, kako je a -vajeniškim doaoir
Karlovški
cesti« ll&.ot&ii so tam neki n« spe razumi. Tov. Busar jeva poroča, da je
ministrstvo za delo sklenilo, da -se morajo nune iaseliti, Tov. predsednik
vpraša šs, kake je z upravnico« Tov. pojhari, da dosedanja upravnica
ne. odgovarja za mesto upravnice in vzgojiteljice« Dekletom odpira pisma,
jih a večer n$ pusti na sestanke« Z£a tam mestu bo potrebna to 1 j energična
ženska, ki bo imela sliko s Četrtjo« Dosedanja- upravnica pa je v spora
tudi z mladinci«
Tov. Dekleva poroča dalje, da je tudi vprašanje šole sa igralsko umetnost«
Ti se potegujeje za Frančiškansko stavbo. Prehitelo pa jih je ministrstvo
zs. rudatstve.. Z cinistrstvom »o oe do govorili, de bodo Kamenjali pret to-,
ro v Dukieevem bloku. Kolegij v Frančiškanskem domu pa a tem še rJ. prazen, ker je notri še 10 rodovnikov, katero bi bilo potrebno preseliti*
Tov&rišica predlaga s*, zaključek, da fei sprcja-l IC sklep, da se one preselitve, ki jih jo mogočo izvršiti, izvrše t&kc.i V kolikor pa se. t^i načrti križajo a načrti socialnega skrbstva, pa bi imeli skupno konferenco.
Tov, Trtnik pripomni, da bi bilo potrebno, da se glede vseli teh preseljevanj dogovore s socialnim skrbstvom in stanovanjskim oddelkom, zastopniki
vojske, KKOJ-a, ki se potegujejo za Baragovo semenišče-«
10 eprejme predlog, dr. so bodo eestr.Sri v ponedeljek ob 15 uri popoldne
stanovanjski oddelek, zastopniki i« proavetas. zastopnik ip oddelka aa
socialno skrbstvo in zastopnik ES0»T-a.
AdjJ?;: Slučajnosti
Ttv * predsednik poroča, da je treba ustanoviti izšeljeniški svet. Predir.gfi tovarisricic Kušlanovo« 10 sprejme ta piodlog.

Tov. korito poroča, da jo potrebno posameznim oddelkom prevzeti imovino
razpuaoeni.ii društev«
Organizacija praktičnih tehnikov - društvo prevzame strokovno šolstvo.
Škofijsko društvo za varstvo sirot v Št. Vidu nad Ljubljano - prevzame
socialno skrbstvo.
Imovino Slomškovo družbe v Ljubljani bi prevzel prosvetni oddelek«
Imovino Jadranske stražo bi prevzelo mladinsko sovlaino skrbstvo,
Imovino Ikaritatlvne zveze b i prevzelo socialno skrbstvo, slike pa prosvetni oddelek,
Imovino Društva prijateljev huoahistične gimnazije bi prevzel prosvetni oddelek - t»i«anješolski odsek.
Imovino društva Marcini izsiljeni&lti odbor bi prevzelo socialno skrbstvo.
Imovino društva Jegličev akademski dom, *ci prevzel prosvetni oddelek.
Imovino Društva
Kreka, bi prevzel socialni oddelek, zavetišča,
Imovina društva ljubljanska dijaška in ljudska kuhinja bi prevzel prosvetni oddalsk.
•
•
Imovina poselskega zavetišča bi prevzeli socialno skrbstvo..
Imovine dsuštva za preskrbo ubožcev bi prevzelo socialno skrbstvo.
Iprvino društva Pekovsko društvo, prevzame odsek za obrt in industrijo«
Imovine ~«okejninski 3jl p o g o j n i sklad* p€itchSili.t r?f?Vft' - gospodarski
sektunr,
• .
Imovino društva za graan^o delavskih hiš, stanovanjska zadruga,
jjjmcvino društva <L.£.Kreka, prosvetni od elek - muzo j,
J-ovarišica Dekleva prosi, da bi MIO moral objaviti pričetek šolskega
leta.
Tovariš Puc poroča o sadni kampanji, da smo obiskali 23 zadrug okrajnih
lin krajevnih ljudskih odborov. Ker 3adna kampanja ni imela uspeha* smo
se odločili z& kampanjo v lastni režijit Povezali smo se z Haprozo.
Rezultat je bil ta, da sme doti11 stike s sadnimi zadrugami in d a js že
polne 6adja na ljubljanskem trgu po zelo nizkih cenah. Iravtako se bo to
sadje prodajalo na trgu v Šiški, Mostah in Viču. Cene breskvam bodo 5.[dinarjev, jabolka 4 do 5.- dinarjev»hruške po
dinarjev« grozdje po
>13'- dinarjeVcV teh oenah ni nikakega dobička, ampak je vračunana le na*
aupna cena'in stroški. Poroča dalje, da bi" lahko uvozili tudi veliko
perutnine. Ha mestu je cena perutnini}«!, živa teža, 25.- do 30.- dinarjev,
i To kanpanjo bi morala izvesti mestna klavnica.
10 vzame poročilo na znanje in pooblasti tov. Puca, da izvede poizku3no
pošll-iko perutnine.
Tov. xuc nadaljuje, da bi is'.ora3 I.:iO potrditi cene prenočiščem v posameznih hotelih. Pri poročanju je videti, da so v cenah veliko razlike med
najdražjim hotelom med 160.- in ndanižjlm 20.- dinarjev, ^gotove, da so
to vsfeksker prevelike razlike,, ker imajo en^i kot drugi isto režijo ter
10 poobJasti BfcrfcKi* oddelek za trgovino, da te stvari izdela v posebni
komisiji..} in pa tovariša Puca.
[Tovariš Tuma peroča o prošnji, za nabiralno akcijo Sa srečolov v tttvači.
Ker se je odobrenje mudile, prosi naknadnega odobrenja 10. Tov. Kušlanova poroča, da bi bilo treba cimjatiij nabiralcih £->ieij., da se v Beegra*
du ,o norčujejo iz nas iz naših nabiralnih akcij in da je tov. *tirdeljev« «« s«ji cevnega odbora ednosno sindikata opozorila slovenske sindikate, da niso še ničesar nudili delavcu, da le organizirajo ra>;no nabiralne akcije in na različno načine odirajo delavce in nameščence. Treba
bi bilo * Cx. uvcdkiut; c.tT.t za patronate samo Koralno odgovornost in ne
denarne dajatve* Polog patroratols imamo šo socialni fond, ki je same ena
od oblik tega nezdravega pobferenja* 10 sklene, da bo to točka prihodnjega dr.evnega reda.
Tov. Tuma poroča, da je v enem zadnjih zapisnikov p-omoton« izostal sklep,
o razveljavitvi odločb koiaisije pri MLO radi vojnega dobička. Sklep je
izveden, le izostal je iz zapisnika.
Tov..Tuma poroča, da so prebivalci Četrti Polja sporočili željo, da se ime
Devica iiarija Izpusti in imenuje spmo Polje. 10 sklone, da se predlog osvoji
in ga predloži notranjemu ministrstvu.
Tov..Tuma poroča, da šolska poliklinik« prosi za izredni kredit 150 tisoč
dinarjev za centralno kurjavo. 10 ta kredit odobri.
Tov. predsednik poroča, da Siora 10 finansirati banket mladine na čast
tujih delavnih brigad t.j. 40.000.- dinurejev.IO to odobri." .

Tov, Toma predlaga za komisij© sa pobijanje nedopustne špekulacije Slano s
Viktor,. Šefic Vinko$ Poglajen Stanko in ca Slan I.:OGF-«u 10 spremne
predlog.
iov. Turna poroča še o dveh prošnjah asa upokojitev® Iver imate uslužbenca
po 37 let službe, 10 ti prošnji odobri.
Tov. Turna poroča, da prosi ČLO Rakovnik 2a odobritev kredita £00.000.* din
aa agradajo 0F doma na G 0 ljeviei» -oroča dal is * da bi jim megli priskrbeti
kredit le od KH, ki je Sfi, poskušali pa bi ga vseeno dobiti cd Hlpotekarne banke, kjer je 3$. 10 sklep sprejme c nalogo s da podkrepimo to pfcofc
5njo pri DHB.
Tov. Trtnik pripomni, da bi bilo nujno potrebno še 150*000.- dinarjev
kredita za neda.ljr.je asfaltiranje cest« 10 sprejme sklep, da se izvrši
virman pri postavki regulacija part.15* postelje 2, subkonto Č. Ta kredit
bi uporabili za 1.000 m asfaltiranih hodnikov«
Tov. Trtnik poroča,'da odpoveduje plačo radi preniakih .jrojosokcaf tov.
Krone g Josip. 10 ostavko sprej me*
Ministrstvo za prosvoto je naprosilo za dovoljenje za graditev bale tne
šole. To zgradbo bi zgradili na ranooskih okopih nad hotelam Belttue. Ta
predlog odloži MIO radi natančnejših poizvedb.
•

Tov. T r tnik predlaga, da so oddajo teserska dela na S-vski koloniji 4
podjetjemt ^amnikar, Martine, Kregar, ikjerie. Ker pa so bile r-a ponudbah
različne cehe in je Kregar najcenejši,, se ostale ponudbe sprejmejo rod
pogojem, da pristanejo na cene ponudbe kregar.
Tov. Irtnik poroač ? da je prosila četrt Šiška, da bi z udarniškim delom
razširili cesto od Ramize proti V o ^ M k o v i cesti. Treba bi bil« odkupiti
svet od kmeta Obrneta. Černe zahteva za svet 160.000.- dinarjev ali pa
svet oz. parcelo za zameno. Tov. Trtnik pripomni, da 10 xie bi zamenjaval
sveta. 10 sklene, da mora četrt sama ponuditi lastniku 30.- din sa meter
sveta ter se aačoti na te& pol lagi pogajati.
Tov. '..uma perosč, da četrt Center presolimo v Gradišče št« 1, v lokal
Pavlin.
Tov. Gorjanc povdarja, da bi bilo nujno potrebno popraviti Vodovodno
cesto, ker je dostop do šole nemogoč« 10 naroči tov. Trtniku, da stvar
pregleda.
I« sklsne, da bodo na j?pihočnji seji obravnavali finančne poročilo in
obrtne liste.
Tov* Vrhove pripomni, da je na ljubljanskih ulicah opaziti veliko nesnago,
iov. Trtnik poroča, da je za vso Ljubljano na razpolago le 10 ipometačev.
10 predlaga, da bi ta mesta prtvajalt, itoi^ke, I naroČi tov. Triniku, da
de domeni z oddelkom sa delo in z upravo, da sB namestijo za takt. dela
ženske.
Tov. zastopnik javnega tožilca pripomni, naj bi MIO kox drugostopni
forfem v odločbah o vojnem dobičku stavil predhodno odločbo na vpogled
javnemu tožilcu, da bi ne prišlo do nasprotij in rušenja avtoritete.
10 sprejme predlog, da bo predhodno poslal tako odločbo na vpogled javnemu tožllou in Kontrolni komisiji.
Ob 14 uri zaključi tovariš predsednik sejo.

