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kostnega ljudskega odbora
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XXXVI. redne 'soje ,.estnega iivrešilnpga odbora, ki
se je vršilfs 13« septembra i'd46. ob 15 ari popodne.
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podpredsednik:
tajnik;
odborniki;

tov.
tov.
tov.
tov.
tov.
tGV.
tov.
tov.
tov.
tov.
tov.
odsotni:'tov.
tov.
Vabljeni: tov.
tov.'
tov.
tov.

•.

.i

albreht i ran
dr. stanovnik Ivan
Puma Brane
stopar Viktor
kuser Pilka
dr» irotnar -Jože
Lulik .niton
kušian P.arička
Trtnik .loja
Puc Danilo
Gorjanc Joško, tov. Podic-Deklova
Vrhove Alojzij
ing. ...arontiij Vera
Sinovec krane
Krose Leopold' •
Vodo. ivse' Vir.do
P.pple
Ivd.dua
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Tovariš , redseunl ojrvori ob 15 url sejo ter. predlaga sledeči uhevni ,r.ed:
pripombe P sad.a jemu sejnemu
isnikr.,
2. poročila poscčevalcCv o soiu vJJO,
5» poročilo o obrtno nadaljevalne J. šolstvu,
4. socialni fond OP,
5. slučajiiosti.
Ad o 1»

Tovariš predsednik vpraša, kako je koncu o urejeno z aaragovim semeniščeiar.
Tov. Puma poroča, ua je odločeno, da dobi to zgradbo kkOJ, 010 Bežigrad
pa bi se preselil v drugo, že določeno vilo. Za četrt bi se bilo potrebno, da dobi ^odol. ovato zgradbo za dvorano. V debati okrog preselitve četrt
pripomni tovari"; Pimovec, da so ljudje tekom borbe rasuaeli, da pa danes po
zabijajo, da jo še petina'našega'naroda na tehtnici. Pozabljamo, da se moramo za vse pridobitve zahvaliti na.:i armadi. ;..! pa nimaao danes pravilnih
odnosov do/armado«
Tov. predsednik pripomni, da je bilo na zadnji soji sklenjeno, da bo tov.
šusarjova t odala .poročilo glede socialnega fonda in patronatov in ne glede socialnega skrbstva in patronatov.
Tov i irtnil predlaga, do se za izvedbo regulacije mejsta Imenuje' "Svet za,
regulacijo mesta Ljubljano", ki bi imel oledeče zastopnike:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.

poverjenik Od^c.lka' za grau--jo pri kLO,
načelnika načrtne l;..o; asi jo,
načelnik oddelka z.-; .gradnjo I..L0,
referent za urbanizem oddelka za gradnje :.LO,'
prof. ing« srh. JSuo .Ravnikar, kot predsednik toga sveta,
profesor ing. Lcskovšok .a univerzo,
zastopnik, ministrstva za gradnjo iz Projektivnega biroja - Bešek iTika.,
zastopnik • rodsoustva vlade LPP, is načrtnega odseka pri VLRS Brnčič
PIrvo j,
9. zastopnik upr ve železnic iz konstrukcij sivega oddelka - Dobavišek llilan.
Ireulog glede regulacijskega načrta je ta, da bi pritegnili strokovno moč
v odsek za urbanizem pri oddelku za grau,.je in v tem odseku vzpostaviti samostojen referat. Ta reform t bi nrovsela tov, strašok- o o '.in*

[O sprejme predlog, dE se nastavi tehžična r:oč sa izvedbo pravilnega
razporeda dola na regulaciji s oziron na toP.očo L otrobe izvajanja regulacijo
in sicer .lot samostojen referat v odsoScnsa- urbanizem pri
>udelku za gradnjo.
L!ov. iuc poroča, glede uro uit ve prostorov sa oblačilno zadrugo . Ta zadruga
>ooluje v iresernovi ulici- v prostorih/biv. trgovine _lita. V zgornjih pre
storil je uolavnioa, v sp'< dnjik _.rostcr'ih pa prodaja p;aproza izdelke. Oblaiilha zadruga potrebuje se večje prostore, da bi rasvila svojo delo. Zato
)i bilo treba poiskati tej zadrugi prostor za veliko uelavnico sa cca 100
Ljudi. Sklene se, da dobi oblačilne zadruga ac spodnje prostore biv.
trgovine glita-i iTaproza pa bi dobila lokal v sedanji trgovini čevljev podnik* l.oznost delavnico bi bila dana na Tržaški cesti, kjer je bila popra
[je trgovina Via j, -veadsr tam ni Izgledov, kastna sušilnica pa 11 mogla dobiti prostore na lestni pristavi.
to sprejme predlog, da trgov'ni Vodni čimp.reje odpovedo lokal, ker je zgrač
ba last ljudske imovini in krojaška ZMdruga zasedo še spodnje prostore«
Slede trgovine ..port-kcet se ugotovi, d., jo tovariš- Kmet izstopil is
firme» konkretnega sklopa ni.
Eov. Tuma pripomni, da bi se načrtna komisija sestajala iz tov. ..artelanaa, tov. -ing. Irozlja in dr. ;.ifrerja. Tovariša, ki ju je, predlagal tov.
kimovec,. rzd0i prezaposlenosti odpadat, * Tov. Stoparju sc naroči, da
poišče predmetnega „rb.-sednika sa- to kOLiisljc.
pato je sejni zapisnik sprejet.
Ld. 2 .
-ov. kušlanova poroač, ua
se na četrti Center ni vršil sestanek.
Lav. Lulik poroča,'da se je n četrti Ptoate vršila seja, kjer so razpravljali o svojor. delu glede na zakon o ljudskih odborih.
,:ov. Bučarjeva poroča glede preimenovanja Polja, da -jo dal ta predlog
res teren. Tov, irtnik doda, da"" je za to spremembo 2/3* ljudi, medtem, ko so proti le v Sncberjah in kašiju. IG sprejme sklop, da se preimor.uje Devica Idrija v Polju v Polje* Predlog se pošlje ministrstvu v odobritev in razglas.
(

Cnto določijo posamezne člane, Id bodo prisotni na prihodnjih sejah CLO.
ftd. 3. poročilo o obrtno-nadaljcvalnoi:. šolstvu; poroča tov. dr. Pretnar.
v olski

pouk jo .bil urejen tako, aa >.-e jo pričel v jeseni^in tr.-.jal do s polil a di prihodnjega lota 8 do 10 ur touensko. Ceni k...der s'o sestavljali povečini učitelji de 3 orna pa, zlasti na strokovno nadel j ovalnih šolah, tudi
strokovnjaki is vrst mojstrov, tn$enerje#v in profesorjev teh. srednje šole
predvidevamo reorganizacijo strokovnega nadaljevalboga^šolstva. Ind. obrtni
oddelek je že tekom poletja zbral gradivo glede učencev in zlasti glede
Števila, predizobraabe, kvalifikacije in dosedanjega šolskega udejstvovanja, obstoječega učiteljskega kadra na ljubijanskah obrtno-nadal jeva Ircih šolah. .Zbrano'gradivo jc bilo predloženo ob sodelovanju oddelka za
proovoto, ministrstva za industrijo in rudarstvo.
bistveno pri organizacijo obrtnih nadaljevalnih šol bi bilo sledeče:
uvode se celodnevni, neprekinjeni trimesečni pouk, mesto prekinjenega
pouka pc dvakrat na teden skozi 9 mesecev, dokler ne bo primernih učnih
knjig, se uvedejo skripta. Po zakonu o LO nora LILO skrbeti ne samo skrhati za kritja stvarnih , temveč tudi osebnih izdatkov.
Industrijsko obrtni oddelek je radi praktične strani in čim uspešnejše
izvedbe reorganizacijskega načrta predložil IG v mesecu juliju imenovanje
sovepa odbora za strokovno nadaljevalne šolo. To se je izvršilo. udbo.r
sra strokovno nadaljevalne šole obstoja iz predsednica, ki je poverjenik
oddelka, po enega predstavnika oddelka za prosvato in oddelka za delo,
predstavnika upraviteljev strokovno nadaljevalnih šol, pc štirih predstavnikov lesno, kovinarsko, oblačilne, inštalaterske stroke, iz vrst delodajalcev in delojonalcov ter po enega preost-.vnika .-JŽ in ZP;S«
Ind.obrtni oddelek jc sklical tekom avg. in aept. 4 sestanke odbora
sa strokovno šolstvo, na katero je povabil predstavnike iz ministrstva
industrije in rudarstva in tehnične- srednje šole, kakor tudi upravitelje
poedinih šel. Piesultati teh josvotov;-nj so sledeči:
1, strnjeni trimesečni pouk se zaenkrat ne da uvesti za vse stroke.

2. s prihodnji
.olski;. lotom, ki še - rične nov. t.l. oc uvede trimesečni colodnevni pouk na strokovno nadaljevalni šoli na grafiki in v II.
razredu za soboslikarje, črkooliknrje in pleskarje.
ITa posebni 4 rooeeui .šoli, ki jo priredi tokom zimo ministrstvo za gradnje,
bodo vajenci gradbeno stroko poročali I. letnik, dooim ostane na vajence
II. in III. letnika
nadalje strnjeni knuk»
Ha vseli ostalih šolok ostane pouk razdeljen na 3 nosecov po dvakrat na
teden, tod mesto 10 po lt> ur. Učenci i:: šol v 'iolju, za stroko katerih
b o obstojala v .uja.bijaiii posebna strokovno nad- -j ovalna šola s strnjenim , oukor:., kodo . osočali to šolo. V -.'t. Vidu .;o ukine splošna obrtno nadaljevalna šola i:: cbdrši
strokovno na-d^i j ovalna šola za lesno stroko. Ostali vaj.v.ci bi Lcsečsli ustreza joče šole v Ljubljani.

ilokodolsi e stroke, ki uelajo ii stavbah, se izločajo 'i;:..,stavbne šole in
se dodelijo ustrp.-nii Strokovnim. Ua stavbni ostanejo sai.o zidarji,
tesarji, kartic s s ki.
Vprašanje priuor.-ih učnih moči so bo uredilo s A crazu^no in po odredbi
ministrstva sa industrijo in rudarstvo.
k .terijakui isda 13 J. Za strokovno na u'a.-.. j ovalno olstvo (dosedanji stvarniizu tki) bodo znašali za' prih dnjo leto okroglo 100.000.- dinarjev, personalni izdatki pa vrodvido;aa okoli l,000»l/00.- dinarjev,
Skrbeti bo treba 'za pri: .orno ureditev i-, opremo učilnic. V okviru naknadnega kredita 160.000.- dinarjev za letošnjo leto se izvrši tozadevna
preureditev strdkov .o nadaljevalne šolo za kovinarje. Glodo Šolskih prostorov ostane zaenkrat večino*.a pri dosedanjem.
Gledati bo trob^, aa so pristopi h izvedbi načrta, ki datira še iz red
vojno dobo, da so ..gradi za strokovno nadaljevalne olo primerno poslopje z ustreza joči; i učniri do lavni cani, prir.'.ornimi u> ili in učnimi pripomočki, ter j r J skrbi za preskrbo ekst ornih vajencev v .internatu. V ta nampen je bilo še leta 1940 Icupljeno sesljišco v iz.ari 11.210 m ob costi
med sv. -rištofora in uv. križem, ki pa po regulacijskem načrtu ni priricrna za grad ..o šol .': jj^ o slo. ja.

i£ov» oto_ ar pripor-ii, da se uu tro;..<:sočni učni, strnjeni, celodnevni pouk
no zdi najboljši, ker bo tu teorija preveč ločena od prakse in da bo to.
tudi pr; ktične teško -izvedljivo. k'ov. ar. x rctnnr pripomi, da bi bilo to
ven ris izvedljivo pri sosončkih uclavcih. Ulov. Otopar doda, da v najmodernejši,! vajeni! LIL šolah doJajc 5 ur, popoldne pa i:.a jo 3 uro pouka,
[kov. dr. -rotnar doda, da Sb bili pri lom ; ost..vi jeni še prGd gotovo dejstvo. Izglev.a, da so bili ti načrti priprav., jeni v kabinetih, no da bi
vir šali ka.:. o sindikalne organizacijo ali kako zadrugo za svet. Do toga
kom; -ror&sa j-J prišlo zato, ker so imeli tak 'način šolanja grafiki in
elektrotehniki šj opre je. kov. top ar priporni, da jo Lilo na zveznem
ministrstvu skk; njeno sa'to tako, ker je imelo zvezno ministrstvo v fridu
okvirno Šolstvo.' iu ni videlo, da je lujubijan? urebno, obrtniško i-osto.
*Pov. pre-.,sedis.k- probinja, n«v j so z..; ne se žensko stroke vrše še posvetoval a z povezavo ; ca':.'! s _ raktičniis uoloo.. 10 odobri poročilo tov.
dr, .roti., rja s p ris t avl. Oi.., da jo trdba sa n.sjson.,nc stroke še posvetova
kov. ur. ..retnar v-roulaga v otrokovao-šolsli odbor mesto tov. Bratska
tov, kladnika.lu sprejme predlo,..
Ad... 4. '..a točka uneviie^a roua so . relo .i na
Ad.
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Slučaj,

prihodnjo sejo.

e s t i :

ov. 'lun. . oroča, .da se vrši v neder jo letalski i.iking. Is določi zastopnika tov. ku.arjovo.
ov. Vodo. ivec x oroča, d;:, sta se pri njcir zglasila dVa invalida, ki prihajata i;-;' jušnih • rr j sv in .rosita za dovoljenje', da bi so Ljubljani prodajala 'sliko ^talina in kita. uopažala sta dovoljenje : LO Beograd, da
sta po vseh drugih s.o ti** Jugoslavije doila dovoljenja od IJk. iov. predsednik pripomni, da bi tov. orala ir;»ct.i dovoljenje zveznega ministrstva
10 d.lene, a invalida uovoijonja za iijubljano no dobita, ker je vprašanje invalidov zakonito urejeno.
kov. predsednik „oroč.., da je bil pri njen nek tovariš iz karodnega muzeja- s prošnjo, da bi klO odkupil kot zgodovinsko vrednost staro pohištvo,
katero jo bilo baje na., r avl j eno za ča a cesar j., -ranča Jošefa. Pohištvo
tano 60.000.- dinarjev. 10 sklone, da pohištva Jj/ no kupi in da je
potrebno zadevo šo .Preiskati, ali no gr, tu za ljudsko imovino. Omenjeni
prodajalec jo do- a iz končal.

f

Tov, >>»€> .oroča* da predlaga.Iniciativni sauruSni odbor likvidacijo stavbno družbe "lastni dom", ki nima pčgojev sa nadaljnjo delo v smislu oplošnega zakona c zadrugah« lik čimprejšnji likvidaciji jo zainteresirana
Direkcija radijskih postaj Slovenije, ki hoče še letos pričeti s gradnjo
lastnega radio dema in kateri je v načelu še odobren prejem nepremičnin
omenjeno zadruge. Direkcija radijskih, .postaj predlaga, da so postavi &a
likvidatorja direktor Zavarovalnega zavoda Slovenije tov.ing. Umek Janes,
ki je član te zadruge. IG opre j,-« ta predlog.
Tov« iuc. poroča, da sta do sedaj obstojala dva odseku sa cene, eden pri
obrtnem, drugi pa trgovino, en oddelku. Ta dva jo sedaj potrebno.združiti v enega-. Odsek sa cene mora biti samostojen, kor bo upravljal take zadeve, ki po svojem značaju spadajo v oddelek za TP S kakor tudi v oddelek
sa obrt in industrijo. ,10 sklene, Pa se ustanovi en odsek in sicer pri
oddelku so občo zadeve.
Tov. Puc poroča o potrditvi okupacijsiih obrtnih listov, kateri so
obrt podedovali po sorodnikih ( glej prilogo).
Tov. dr« iretziar pripomni, da' je na oddelku za obrt kopica dopisov glede
gostilničarja J a z o m in Ca so boje vse informacije, ki jih je dobil 20
radi katerih jo sklonil, da cmonjem ne dobi dovoljenju za gostilne- netočne. 10 sklene, da je treba tozadevno podatke ponovne preiskati.
Tov* Turna predlaga, da TO odobri tovarišu predsedniku v reprezentančna
osuho osebne svrhe 2»000.- dinarjev mesečnih doklad. Tov. predsednik poroča, da bo moral plačati se vae socialno dajatve za celo leto nazaj« Tov
P.odic-^ekleva P.arioa predlaga, da 10 odobri tov. .predsedniku plačilo vseh
socialnih dajatev.in' 2.000.- dinarjev v naprej z avgustom sa osebne
reprezentančne :ivrhe» 10 sprejme predlog tovariSice*
Tov predsednik prekine dnevni red seje ker pride k seji pomočnik
ministra za socialno skrbstvo tov. T&raazu 10 preide na prejšnjo točko
dnevnega reda 4.
0 socialnem fondu CJ poroča tovariš Toman. Pa: on socialnega fonda je Se
dobro poznan; Ustanovaljeu jo bil zaradi tega, ker so ae po terenu
vršile rasne akcije in niso imeli višji forumi potrebnega pregleda nad
teči akcijami* notranjo ministrstvo je sioer odredilo, da je treba vsako
nabiralno akcijo v naprej prijaviti, kljub tej uredbi se t o ni /r£ilof
da s i je uredba na terenu 2e pol lota, Ifaiaen uprave socialnega fonda je,
da da uprava ooc.'fAnda iz teh virov ljudem, ki izpadejo iz pokojnin
in ao podpore potrebni. Marsikdo od onemoglih zelo težko životari in
nima nobene pomoči. Tu akcija bo morala na terenu zajeti vse ljudi brez
ozira na to, ali jo kdo član OF ali no. Ce bi dal samo vsak pristaš
Osvobodilne fronte za socialni fond, bi bile potrebe socialnega fonda
krite. Poleg socialnega fonda pa obstojajo uo naprej patrobati. Ker so
se po terenu šele. začele razvijati akcije za socialni fond, ne vemo še,
koliko bo to prinašale* ±o statutu imajo pravico krajevni ljudski odbo- '
ri obdržati 20;' teh dajatev, okrajni odbori 20$ in okrožbi 20$, da vsak
posameznik teh odborov -lahko do neke mere krije svoje potrebe - 40$ tega
fonda pa gre za glavno uporabo socialnega fonda F in ta odvaja dotacije
revnejšim '..rojem. Uprava socialnega fonda sme izvesti tudi nabiralne akcijo za pomoč pri izreunlh nezgodah, n. pr. požarih, oplavah, toči itd.

1'ov- Tuma' predlaga, da 10 no bi diokutiral o tem, ali sprejme ali ne
sprejme ta fond, ker j a popolnoma jasno, da jo ta f«. nd potreben, pač pa
tip uin zdi, da je o tem rav:.o delovni človek precej obremenjen, ker plačuje že v p;: tronatilj. in.bi socialni fond pobirali že pri ljudeh, ki ne pl
čujejo za patronato. Tov. Toman odgovori, da morajo patronati obstojati
pač pa i morali dajalci znižati putroiiotom dajati , na račun socialnega
fonda. Tov. -vjpičeva pripomni, da so dajat v- za patronat obvezno dajatve
katero jo jLiujno potrebno iz. olniti, Tov, Toman pripona! na te, da je še
541 otrok popolnor:..'nepr . jl.rbl j onih, katerih starši so zaprti alx pro/tlani. Tov, kinovee doda,' da v Sloveniji ni nikjer .človek tako obremenjen
ict v Ljubljani in da jo bilo v slabih dveh nesebih nabranih v Ljubljani
[.o ra nilh akcijah 2,r7Y».000.-'dinarjevkar znaša cca 72.- din na'človeka.
Sat o meni, ua : .orano ni, kot ljubi,; anaka oblast iskati drugih virov, ki
bi .zadovoljili-' to da ju t ve in sicer iz pozicij rednega proračuna*
.-ripo^ini,. da ravno svobodni poklici no dajejo nika/.ih daj a lav. Tov* "epi>oaro5a, da se je v treh roseeih vključilo v patroVnate.29.-000.- delavcev
Ln nameščencev v bjubljarii. V treh mesecih je bilo nnbrajiih 972.6-34.-,
fllnarpev in to samo od sindikatov in L atronatov terena kila odborov. AFS.
. o vareč j o na sindikalista znaša-52..- dinarjev, po eg tega jo bilo nabrani.

0.000.- din v materjal^u in delu. Vse druge socialne akcije so prišle 914.000.- dinarjev, vsega'skupaj torej 2*100.000.- dinarjov.Tov.
iraan pripomni, da so mora ,o ?.aveua'ti, da je o o ei sini fond fond osvobolne fronte in bi bilo ros napačno, koga siliti. Gotove potrebo se bodo
ile s rednim proračunom in bodo morali krajevni odbori dobiti točna
ijaanila« namen tega socialnega fonda jo se, da ljudi zbližamo, da bodo *
bili socialni čut, da no bodo dajali miloščino, ampak da bodo skrbeli
i ljudi, ki niso dov. ijno prosi riljeni„ dajali bi nek prostovoljni daik. Tov. dtpi.ar pripor ni, da li'naj no bila debata o socialnem fondu,
ipa. odkod dobiti vire, da bi ne bil delovni -iovok preveč obres:onjon.
»v. kuslanova pripomni, da.se ji'zdi dol. .nost kot oinuidslistke povesiti to, kar jo isjavila na sindikalnem odboru tov. Kardeljeva: sindikati
. mo ali v vso višji meri saštOpati interese delavcev. P.ikjor ni toliko
tbiralnih akcij kot le v ^lovoniji.
sv, krose doda, da bi. bilo mogoče t., dajatve kriti iz r-,unega proračuna.
>v» Turno odvrne nato, da vprašanje pror; čuna ni~ tako enostavno, ker če
)čomo financirati tj dajatve, bomo morali opaatiti marsikatere dajatve
r. svetnega oddelka. Padal je -oroča, da miniotrst.vo za finance ni odobrilo
- railjonov dinarjev ampak le 7.
) sklone, da se pri patronatijb ukinijo finančne uajatve,. sindikalisti pa
)do na terenih rlačevali v socialni fond po možnosti v isti mori, da bodo
j ta način pritisnili rora_no že'na bogate ter bo več dohodkov kot preje.
*tronati sami pa ostanejo.
>v.. Kimoveo pripomni, da bc v to svrho potreben so sestanek z uličnimi
Ibori kjer jim bc potrebno razložiti ^g^|j^g 0 nabiraine akcije
i bo podučen tudi politični aktiv.
1. 5. Slučajnosti*

ov. Turna, poroča, da jo postal v Ljubljani posebno aktualen problem ruenz.
monzah naj bi oe znižale ceno in izboljšala prehrana. Zadruge so pripravjene prevzeti v..-c nonze, ali naj pa 10 imenuje posebno upravo. 10 skl) ne,
a ostanejo menze v mestnem sektorju, ampak nujno potrebno je, da se izboljb kvaliteta hrano.
pv.Tumn poroča, u<\. bi bilo o t robno tudi pri klO zaposliti nekaj pover jelkov celodnevno na oduelku za katerega- odgovarjajo in bi z. to delo proemali po .zakonu o ljubšim odborih nagrado. Treba bi bilo pr.jglodstl,
mteri oadclki bi bili po robni, da jih vodi ,poverjenik vos delovni dan,
0 sklene, dr. bi b ila to tov. Puc in tov. 'Artnik. Tov. kodic in kusarjeva
a se bosta na. vojo:. službenem me v tu še dogovorili.
ov. Turna i oroač, da bibilc nujno potrebno poverjo.iil a za stanovanjsko vpraanjc, ki bi so bavil le s tem vprašanjem, i r odlagam _tova. ^roboža, člana
LO« 10 sprejme predlog tov. Turno.
5V. Turna poroča, da mora -ostha hranilnica prilagoditi svoje poslovanje
smislu določil splošnega so..ona o državnih gospodarskih podjetjih. Poslov1 odbor kostne hranilnice, ki ga sestavljajo, prousednik, podpredsednik
2r največ do 5 članov imenuje kLO. Zato oe ukine dosedanji upravni in izršilni odbor. V poslovni odbor predlaga tov. Tuma za predsednika tov.
r. Stohovnika, za podpredsednika dr. Pretnarja, za člana odbora tov. Gorjanca Joškota, Turno Branimirja, sivic Silva, Kovak r'raneta in Dev Ivana«
D sprejme predlog tovariša Turne*
ov. Tuma poroča dalje, da prosita četrti Tabor in Center za nastavitev
o nekaj ljudi, katere so poprejo plačevali iz črnega fonda. 10 pooblasti
rodsedstvo, da uredi to stvar.
ov. Tuma poroča dalje, da je četrt Ježica -.otela postaviti grobnico padim borcem'in.jc zato sklonila pogodbo # s pocestnico Preaetnik, ki je iain njivo polog pokopališča. Ta pa je, dasi je pristala na to pogodbo s
LO, prodala kasneje župnišče žspniku Puklju za 5.- dinarjev ceneje pri
, kot se je pogodila pri ŠLO. Ker je pokopališče stvar javnega interesa,
e mogoče zemljo po zakonu prisilnoodkupiti. 10 sklene, da zasl ši oba:
upnika In poo^estnico, ter njuno pogodbo razveljavi.
ov. Tuma poroča, da so udarniki pri prostovoljnem delu ob IlC3tnih barakah
a ..martinski co3ti 21, ispodkopaLi preveč zemlje. Tam stanuje 5 družin
43 člani« Obstoja irvarnost, da so baraka vsak čas podre. Uprava mestnih
gradb in zemljišč jo izjavila, da se bo morala baraka izprazniti, in je
e javila stanovanjskemu uradu, da bo treba te stanovalce nastaniti drugje,

Kor jo pomanjkanje stanovanj občutno sklone 10, da se za te ljudi popravijo' barake na JogTičevi dosti za stanovanja«

Tov« Tuma poroča, da rabi oestno nadzorstvo za svojo ljudi kopalnice, ki
bi stale 55.000.-, dinarjev„ 10 sprejme jEiaidtiagsptia sklep, da se Graditev
kopalnico dovoli.
. . .
Tov. Turna poroča, da je govoril z delegatom zavetišča sv. Jožefa, da
ne sme uprava dajati brezplačne hrane nikomur drugemu, kot le oskrbovancem.

Tov« Vodipivec poroča, da pobirajo župniki in cerkovniki biro v natu.ralijah« Obstoja vprašanje, ali naj jim to uovolimo, ker jo odlok notranjega ministrstva, da so ne smo izvrševati nobena nabiralna akcijo brez dovoljenja. 10 sklone, da jim ta'dovoljenja«izdajo, ampak morajo preje zanj
prositi pri notranji upravi.
Tov« Pretnar predloži Postna podjetja,.ki jih jo treba registrirati.
k. kostna klavnica, osnovna sredstva znašajo 5f040.34A.23, obratna sredstva dobavljena .i:.; tujih sredstev« kamon poslovanja pedjotja jo nakup
in klanje živino, predelovanje in distribucija mesa. Upravno-operativni
.vodja podjetja je : LO po svoji Upravi mostnih podjetij.
2o Električna cestna železnica, osnovna sredstva znašajo 2Š,930.297.23,
obratna sredstva 135.904.31.
kostni ..ogrobni zavod, ter mestna*vrtnarija, osnovna sredstva znašajo
3*479.151.61, obratna sredstva znašajo 1,476.395.57.
•

4. kostna plinarna - osnovna sredstva znašajo 7,332.914.90, obtatna sredstva znašajo 1,806.799.29. namen poslovanja poajetja je izdelava in dobava plinov, destilatov.
5. Mestno podjetje sumi, tvornica bonbonov in keksov, osnovna sr dstva
znašajo dinarjev X$1X 1,394.384.11, obratna sredstva znašajo 484.744.56.
6. mestno podjetje'Odeja, izuclovainica prešitih odej, osnovna sredstva
zna ajo 159.397«- din, obr.- tna 146.459.
7» Mostno podjetje P w da, prodaja modnih potrebščin in dežnikov ter popravila dežnikov. Osnovna sredstva dinarjev 234.930.-» obratna 610.272.|e.
8c I-IestnA podjetje ,.četka, izdelovalnica krtač« Osnovna sr odšteva znašajo
din 122.034.43, obratna sredstva znašajo 223.438.31.
9« Mostno podjetje: Mostna čevlja rna, osnovna sredstva din 66.503.75»
obratna 730.185.10.
10» Mestno podjetje :*eprosornostno prevozno podjetje, osnovna sredstva
znašajo 1,050.000.- din, obr tna 50.000«-.
11. Mostno podjetje potoprema, izdelava in prodaja potovalnih potrebščin.
Osnovna sredstva znašajo 76C.161.-, obratna 758.761.-,
12» Mestno podjetje . ika, mestna Industrija hranil, usnovna sredstva so
500.000.- din, obratna sredstva nabavi je na iz tujih sredstev«
13. Mostno podjetje Manufaktura, trgovina z manufakturnim blagom, osnovna
sredstva znašajo 3,249.731.30.
.L4» Mostno podjetje :Ugrau, mestno gradbeno podjetje, osnovna sredstva
znašajo 133.740.30, obratna 362.370.50.
15. Mostno podjetje Mestni buffot, osnovna sredstva znašajo 129.495.45,
obratna sredstva znašajo 56.273.01«
16» Mestno podjetje u 0 pica, trgovina z uniformskimi predmeti, osnovna
sredstva znašajo 40.811«-, obratna 251.547.07«
lo sprejme predlog za registracijo teh mostnih L odjotij 3 takimi navedba.aU Tov. dr. Iretnar pr ,:dloži pr,dlog uprave mestnik A od joti j za gradnjo
garaž z;< mestno oajetje l.aprom na Tyrševl cesti. Dela oo bila ponudens
Me gradu, Bricelj Leopoldu in Zupane Janezu. ...ograd jo izjavil, da dela
ne more prevzeti, ker je polno zaseden. Vse tri oforte se malonskostno
razlikujejo in se vse saČcjo okoli 510.000.- dinarjev. Uprava mostnih
podjetij predlaga, da se dela oddajo tt« Bricelj Leopold ter naj prične z
delom takoj, ker ima pripravo in delovne moči, 3 sodelovanjem mestne i/>.
sindikalno podružnico in s sod lovanjem tamkajšnjega terana, ki so
obljubili prispevata z udarniškim delom, se bo omenjena vsota z .ni ala
na 40.000«- dinarjev. Kompletna nova garaža bi stala 8 do 900.000.-

• Tov P dr. Pretnar predloži šo predlog uprave- mostnih podjetij za postavitev sušilnice, kar je 10 Še 'ot obari!«. V peStev bi prišli trije prostori.
Bivša delavnica korn, Tržaška 61;o ovira pri tuj zgradbi jo ta, .da zgradbo uporablja ministrstvo za kmetijstvo za prenočevanje nekaj ujetnikov Zgradba se nahaja v sklopu-treh drugih zgradb, k tare ministrstvo ,sa kmeti
stvo nujno potrebuje. Ako padu ouločitev na Tržaško cesto 62 bo treba zaprositi ministrstvo, da•stavbo izloči is svoje uporabe* Tretja"možnost so
prostori Keksiga, 4» možnost je Sieetsu pristava« sa katero pa uprava mestnih podjetij že ni vedela.10 pooblasti upravo mestnih poujetij, da skupno
z
stanovanjskim oddelkom poišče primeren prostor
za susilnica.
Tov. Trtnik poroča, da oo pričeli s gradnjo atavbo v 3t. Vida. Ker proračun še ni izdelan, niso .oujetniki dali aferto in je prevzel delo stavbenik iz t. Vida. Delavce jo uobil v lastni četrti in zato predlaga tov.
Trtnik, da se oucbri 200.CoO.- dinarjev za režijske stroške pričetega dela do proračuna. 10 sprejme ta predlog.
Tov. Trtnik predlaga, da oddaja slikarska in pleskarska dela tram. firmam
in sioer fmij Vojska Stane, nlobš Jakob, slikarski zadrugi. Cene so pri
vseh treh enake. 10 ta predlog odobri.

Tov. Trtnik predlaga, da se dogradi porušena carinarnica, ker je prešla
pod upravo
Prouvideni otroški znašajo 2 milj ona dinarjev. Predlog
10 načelno odobri in se bo pričelo z gradnjami, ko bo izdelan točen proračun in delo operirano.
Tov. Trtnik poroča, da prosi fiskulturuo dr&štvo. iart.izan za najem zemljišča v Bežigradu, ki bi ga porabili za jahanje« 10 sklt n e d a se omenjeno
zemljišče odda v najem prati najemnini.
i

Tov, Trtnik poroča, da fma Kajeršič ni pristala na isto cene, kot jih je
postavila fma kar.rikar ša tesarska dela v Savski koloniji. To pa voled
tega, ker ta firma nima stropnega lesa na'-zalogi in ker so se mezde delavcem povišale-« Tov. Trtnik, predlaga, da se Oc.-lo firnd uaj^ržič vendarle odda, da bo zgradba cimprejo. gotova. Tramove bo troba skušati iiadome- ,
stiti z želozobetonemf ker se bo na ta način izravnala razlika v ceni
sepfd obema firmama.
sprejme ta predlog.
Tov,, Trtik poroča, da je železniška uprava zgradila tovorni '-oiouvbr.
Sedaj pa prosi železniška uprava dovoljenje za otvoritev nove ceste za
dovoz, katera bi tekla takoj za ambulanto ou celovške ceste do kolodvora. Cesta bi bila enosmerna * Pa ta način bi se izognili vsem številnim
nesrečam. Izvozna cesta pa bi šla preko prelaza od konca Vošnjakovo ulice. 10 odobri ta predlogf da se cesta otv ri kot -provizorij.
«

Tov. Trtnik ^oroča, da želi. železniška uprava <ostaviti garaže, iia to bi
prišla v poŠtev dva prostora« Prvi je na prostoru blizu Kolin.^ke in kemične tovarne, drugI, pa v ^i .ki blisu. Hermess. Postavitvi garaže blizu tovarne se upira četrt losto, Češ, da bo t o povzročilo preveč prahu. Ker
predvideva'10 na prostoru blizu Hermesa graditev stanovanjskih zgradb,
odobri predlog, da gradi železniška uprava- garaže na prostori pri
kotinski tovarni, ker ima tam svoje g a r a ž e že Gradiš in D&ppc.

Tov. Trtnik.poroča, daje predsedstvo vlado osnovalo svojo cenilnO komisijo
ki bo ocenjevala zgradbe ljuuske imovine« Sate morajo oduulki pri itL0
izdelati predlogo, katero zgradbe, ki so last ljuuske imovine, bi prišle
janje v poštev sa potrebe LILO.
Tov. Trtnik poroča, da bi bilo- potrebno za
opravilo posestva v Ropnjah
kamor bi se preselilo rcdcvaicef 40J.000.- dinarjev. Tov. predsednik pripomni da bi bilo treba Con. .r pametno investirati. 10 -klene, da seji naj
najpreje ugotovi, če je preselitev r-.acvnic možna (število redovnic).
Tov. Gorjanc poroča, da bi nor.1 imeti po novem zakoni? o ljudskih odborih svojo komisijo sa xagaščtxzx*x ocenitev zapuščin in daril. Dosedanja
komisija, ki vrši svojo dolžnost od 1.11.1946. daljo ni opravila svojih
dolžnosti« ICer jo so tava 10 komisij nemogoč«:; iz tehničnih ozirov, se
osnuje ena komisij.' sa vceh 10 četrti okro noga m- sto Ljubljane. Kot
člane teh komisij predlaga tov. Gorjene Sledeč- tovariše:
1. J n rc Janko, uradnik ...LO v pokoju,
2. Lap Anton, šef odseka za kmetijstvo, plača 4-.£.C0.3. Požar Prane, Sovi j raki mojster, Gradišče 1,
4. Mlakar Lel j* o, mestni .tJmik, plača 5.SCO.-,

5»
6.
7.
G.

VrM.no Fi-anc * mestni uslužbenec, plača 3 «2co.Bauagartner Bogomir, plači« 3.000«-,
Ho j kar Viktor, uslužbencev . 1.0, plača 3,200.-,
EGrg.-an* katjana, uslužbenec ...LO, plača 2,500,-,

Pov. J,,rcu DO prizna nagrada 1,000,- din mesečno, pričenši s 1*9,1946«
2a dojedaj isvr .ono delo pa 1.500,- dinarjev. Članom komisije, ki so uslui
bone i IliO se prizna za vs..ko cenitev unevnica dih 3 0 , z a ostale člane
pa dnevnica sa pol unova 100.- diarjev, za vse dan pa 150.- dinarjev.
Kredit sa ivascen.- prajoriso novih članov, bi bil na partiji 1, pozicije 1
sabpoEieije i. l a n v n U D ; a bi se .'.splačale is dohodkov, ki jih je P.omisija uoeodaj prejela kot cenilno ; riatojbine ir^ znašajo 40.000,- dinarjev,

Ker j'.? po ;&ako:c:u o r.eposreduih d avkih sojo r cenitev četrtne komisije
dopustna prxto.',ba na okrajno komisijo, odnosno v Ljubljani na okrožno
komioijo, bo treba sa rokovanje teh pritožb še imenovati okrožno komisij«
za cenitev sapuščin in daril.Liani to komisije bi ce pa imenovali kasneje,
ko bo objavljen pravilnik k zakonu,o neposrednih davkih, ki bo sestav in
delo okro/.n;- I o: i JI je podr-.bno obeležil, četrtna .komisija bi spadala v
sestav fin&nčnega oaseka,

lov, Gorjanc oroča, da finančno ministrstvo ni o.obrilo proračuna za
14 miljardv ampak le 7, tor baje ne moro dobiti BILO 7f* doklad, 10 sklene,
da JO bo ..odrobno o toi. '.nformirai žq pri ninistrstvu os. vladi. Tov,
ilrooc -ripoeni, da gre ari ter 'r.crda le sa birokr.-tično potezo kakega urač
- t j . -

-u*

.

'žov. ;.o„ic-Poklcva ;-»nrio«v poroča, d;., bi bilo potrebno aa izpolnitev nove
naloge,,ki jo je i-.obil oda.-lok sa proaveto, t. j. skrb sa predšolsko v zgojc mladine, da bi prihajala is oddelka sa jcailano skrbstvo tovsriŠicta,
ki jo praj-e imela to H a l o g o poverjeno' na oadolku sa socialno skrbstvo,
o 1., okt. pa bo potrebno , oetaviti že referenta aa .predšolsko vzgojo,

l'ov. Bučarjeva poroča, da jo bila na seji ministrstva sa zdravstvo in
da mora vnesti LILO v ovoj proračun pokojnine za babice, ki ne smejo biti
manjšo kot 500,- din rjev, t,r no večjo kot 1.000,- dinarjev. Hi pa še
jasno, ali >JO ta pokojnina prenosna na -Jorožnike ali ne, 10 prizna pokojnino babicam v znesku 3r».0C0»- dinarjev.
Tov. preueednik poroča, da odpotujejo določeni člani 10 v soboto, -da-e 14.
septebra v irugo in jo treba sato, aa uoloči 10 namestnika za tov. tajnika. 10 J:lena, au
bo nadomostovala tovarišica :.: dic-Dekleva Llarica,
Ob 22 url zaključi tovariš^ predsednik sojo.

S»f. - b ,n.!
predsednik 10 I.1L0:
'Ibroht. Fra/i
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0 sklene, da dobijo dovoljenja za izvrševanje obrti sledeči tovarigit
v
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Msneln Adolf,
31. Kralj Angela,
61. Raspotnlk Ana,
Reljanovič Filip,
32. Hrovat w ršula,
62. Koilnik Angela,
53. Kovač15 Bronlslava,
Štepec Franc,
33. Nabrgoj Ivan,
Jarh Alojzij,
34. Meše Peter,'
, 64» Jug Ana,
Predalič Janež,
35« Glavnik Alojzij,
65. Kajfež »era,
P
štele Marija,
36. Kožuh Marija,
66. Stojan-Asftt
67. Šuštaršič Zofija,
HOjs Konrad,
37«. Izmajl Emerik,
68. Pirnat Olrll,
Mesec Marija,
38» Cuček Mila,
69.
. Magister .Antonija, 39. Juvan Milan,
70; Koser Svetozar,
0. loSar Frano
40,. ^orniS Ante,
i fV71. Zupan Julij,
1. Karo M a rija,
41« Valid Vladimir,
1
72. Zupančig Janez', 2. •Dolenc Marija,
42. Malgaj Fiko,
3. Kališek Anton, > 43. Pintarič Gabrijel, 73. Škerjano Marija,
74. Roje Avgust,
4. Šiško Alojzij,
44. Ulčar Viktorija,
75. Chrlstof Drago,
5. Pleško Bertu,
45. Kajzar Herlbert,
1
V
.6. Magdalene Ana,
46. dr. Hlade Miha,
7. Vafcar Budolf,
47. Potočnik Marta,
8. Hribar Ivana,
48. Ekert Je11ca,
9. Gl&vallc Pavla,
49. Hlebš Angela,
0 . ffiandelc Ivana,
50. Orešek M 0 tej,
11. Perper Marija,
52. Kolar Milan,
, ,
12. Marjeti? Anton,
53» Bučar Josip,
Turk
Edvard,
!3. Kastellc Marija f
54 .j
!4. Ivane Marija,
55« Topole Avrellja,
!5<> Babšek Joaip,
36. Žldan Antonija,
•6. Zevnik Justina,
57. Mulej Jožefa,
K N .\
,
»7. Vodnik Ana,
58. Cenčlč -Frančiška,
•
\ 1
n
>8. Renat Julka,
59. Bevc Frančiška,
9. Karlš Emilija,
60.. Obrč Heža,
J
J '
0. Perko HeSa,
61. Jerman Antonija,
It
10 sklene, da dovoljenj za izvrševanje obrti ne dobijo sledečit
. Osolin Mj^hael, ker je vodil med okupacijo črno borzo in vršil goljufij®
da je mlel pesek med moko,
1
• Vidmajer Ivan
'
'/ J
-,
1
. dal jot Ana,
-t.
, .
" ,, ^
Odprta ostanejo sledača*
Masi Frančiška,ker ima baje službo in bi delala s. tujimi delovnimi
močmi, treba ponovnih poizvedb, v
J
v
Šterban Valentin
/r '
•'- V
•
Ahlin Hežka, ker nI točna navedba, da bo prevsela trgovino po svoji aa«*
teri Ahlln katarini, je treba Iskati ponovne poizvedbe. Mož je
bil po kapitulaciji mobiliziran v našo Vojsko, je kasneje pod belogaz
distl živel v Ljubljani, ne da bi ga zaprli in so mu partizani nt
Škofi jlj/ci, kjer ima tudi imetje In baje trgovino, rekvirirali, v
fia&u voj ike.
^ožina Martin.
,.J t
''a

