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ZXXVII» redno soje Uestnega izvršnega odbora, ki
so jo vrnila 24. septembra 1946. ob 15 uri popoldne v predsedstveni sobi«
UAVZOČI:

predsednik s tov. Albreht Fran
podpredsednika: tov« Vrhove Alojzij
tov. dr. Stanovnik Ivan
tajnik: tov. Turna Branimir
odborniki: tov. Trtnik Lojze
tov, Gorjanc °oško
tov. Lulik Anton
tov. Buser Cilka
tov. LIodi c-De kieva ..arica
tov. Kušlan Llarička
tov. ing. uarentie Vera
tov. Stopar Viktor
tov. Pue Danilo
odsoten: tov. dr* Pretnar Jože
vabljeni: tov. M.moveo Frane
tov. Krese Leopold
tov. Vodopivec Vlado
tov. Drobež Ignac

Tovariš predsednik o tvori ob 15 uri sejo ter predlaga sleueči dnevni redilo pripombe k' zadnjemu sejnemu zapisniku3
2. poročila poročevalcev o delu GLO,
3. stanovanjski problem,
4. poročilo is ^rage,
5. slučajnosti.
Ado 1. Pripombe L zadnjemu sejnemu zapisniku:
Tov. predsednik pripomni, da je na tretji strani zadnjega sejnega zapisnika tiskovna pomota pri tcčki4, da so ta točka prelo"i na prihodnjo sejo*
kar ni točno, anpak, da se ta točka preloži na drugi vrstni red seje.
Tov. Stopar pripomni, da ,1e napak navedeno, da -bo načelnik načrtne _
komisije član "Sveta ta regulacijo Ljubljane", anpak, da bo to predsednik
Ilačrtne -komisijo.
Tov. Trtnik pripoteni, da je 5,z zapisnika izpuščen sklep, da bi- treba povišati proračun za Savsko kolonijo v toliko, v kolikor je sindikat
zvišal delaveom plačo t.j« i d i n a r na uro - uoklaua za obleko.
10 je na zadnji seji sprejel sklop, g katerim povišanje odobri.
Tov. Gorjanc pripomni, da ministrstvo financ ni odobrilo 14 miljard
dinarjev proračuna za I.LLO, ampak 14 trd J jonov dinarjev.
3-temi pripombami je sejni zapisnik sprejet,-.
M o 2 . poročila poročevalcev o delu ČLO:
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i£0v. Busarjeva poroča o ČLO Polje: Udeležba na seji je bila polnošteJnks« $iaspravljaii so o ..kritij ski zadrugi In o knetski razstavi ter
, .
porcSali, da
"bila udeležba na razutavi pollnoštevilna. xsjavili so,
bodo sejanje oljne repice popularizirali med, kmeti, ker jo to zelo
rentabilno, pritožili so so nad uredbo ocoddajiprašičov, češ, da jim
je mnogo pravic o v poginilo. Pritožili sor3e, da i^avod zadržuje v svojih
skladiščih rasno blago, ki 'so potem pokva^ikot je bilo v ,zadnjem času
z ovčjim i^iesom i» slanino, Tov. J.lrirentipeva pojasni, da''jofto blago od ,
•UlIBRA-c in da je higijonski zavod po pregledu prepovedal prodajo. Tov.
i noroča"dalje, da so iznesli na soji tudi, da je UkBRA poslala škofij- a
škemu ordinariatu in kariaeližepakaa paket, proti bi.ram,,so sc pritožili
ter predlagali, tla bi smeli dovoliti le tako biros katero bi farani
prinesli v župnišeee Z milico bo zaplenili denar, ki so ga na biri pobrali in pravijo", da ga ne bodo vrnili preje, dokler župnik ne dobi dovoljen—i
predlagali so, da bi se prepovedala razne akcije raznih društev kot
so pred kratkim pobirali gasilci sa sreeotov na veselici« Iznosi! so,
da 'deje naša oblast preveč dovoljenj za ločitve zakonov.in da je"prišla
med tamkajšnjim prebivalstvom praata mani j a za ločitve, tako, da hoče j®
očetje^ več jih lotrok zapuščati svojo žene,, Kmetje vprašujejo, kdaj bodo
dobili povrnjeno nepravilno, pobrano trošarino za mlade prašičke. To
•
pripombo si beleži tov« .Gar^anč* da bi nato na trpšarinslcem odseku
^
urgiral. Kmetje se'pritožujejo nad oddajo sena, češ, da bodo morali
svojo živino prodati. >/Tov, T,iarentle«va poroča® da te dajatve niso tako . i
velike, znašajo le 30 kg
glavo živine t.**« le troje dnevnih obrokov,
v nadomestek pav si lahlep kupijo oljne pogače, ki do zelo močno hranivo.
Tov. pojasni, da kmetje te.?® niso vedeli*
Tov. -Kužlanova poda poročilo za četrt Cente t': ta, seja se ji je zdela nekoliko bolje pripravljena kot prejšnja, kar so pričakovali obisk uIO«
Ustanovili bodo gospodarsko komisijo, 3fi bo morala skrbeti za čotrtna
podjetja® Pregledali so sklepe ter so nate poverjeniki pedali poročila
o ovojih sektorjih. Vsi spxpodali izčrpna orošila razen tov. Žontcrja,
ki je ^overjen s statistike in so ga na seji kritizirali..Trije Člani
vLO sc bili odsotni; tov«, predsednik, tov. Soielšek in tov«. Kristan.
IJad zadnjim .so se ostali pritožili, da. je v dolu;popustil• Tov«,ki
je poverjena s socialnim skrbstvom je poročala, cla je v Ljubljani 120
otrok, ki so defekt ni in bi kilo treba ta problem rešiti v, ljubijanskeni
okviru. Nadaljevala je, da pogreša stika e I,HO«, četrt nima pregleda,
kdo prejema podpore in kdo ne.
sdi se j.3f: ametno, do takega zavlečevanja obrokov davkov tudi do 3 let ter da so oni teren že pripravili,
da bh treba preje plačati... Pritožili so ue nad tem, da prejemajo promajhen kontingent za čevlje, skladišča pa sc polna*
Tov. Trtnik poroča, da je bil v krajih,v L.t, Vidu, ki so po novem zako- >>
RIU H XA izločeni izločeni is Ljubljane, v kraju Podutik so bili se.lo
proti temu, ko pa so izvedeli, da bodo imeli svoj K£0 so se pomirili.
Tov. Vrhove pripomni v zvezi z regulacijo, da so ciO imeli zelo slab
pregled nad p r e b i v a l s t v o m '
e o imenike ircjnih rolerutov zelo slabo sestavili v primeri z drugimi " judskirui odbori. Popisi so bili slabi- ter niso j
vsebovali, če je že kdo služil vc-jskc v bpiv. jugoslav^ ali ne. Tako je
veliko število rakrutov otlpa&jlo , konkretno predlaga tov. Vrhove, večjo
povezavo s vojsko in vestne js* izpolnjevanj p r.alo
.i one ko d so .smatrali,
da',je tak popisinalo&t vojskebedo vrorali napraviti še vec popisov za vojsko, kjer bo kontrola
težja, kot n^priner popis vseh prevodnih sredstev. Tudi prošnje za odlog vejae služb?- so četrti zadržale.
-er na ta način niso mogle biti pravočasno rešene J
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Poročilo iz Prage o
)
^
>
obravnava najprej točko 4» dnevnega reda, ker še ni navzoč tov« Klmoveo.
očilo poda tov. Turna• Sprejem s strani Čehov je bil prisrčen« Naša dele«
ija je razložila, da bi Želela najprej študirati organizacijo LO mesta
ge. Razdelili so jih po oddelkih MLO. MLO ne pride toliko do izraza,
r
vladuje uradniška linija. MLO ima 100 članov in 24 poverjenikov« Prednik ima 7 namestnikov, ki tvorijo nekako tajništvo in 24 poverjenikov«
terjeniki so voljeni a plačani«
'
J.
i 24 oddelki obstoja tudi oddelek za "male podnike" t«j. mestna podjetja«
/jperent je voljen član 10 s svojo centralno upravo* Vsakemu podjetju načerte upravnik oz« direktor. Direktor je odgovoren v okviru zakonov, a poLnoma samostojen, skoro kot kak lastnik privatnega podjetja, tako pri
jtavljanju uslužbencev, kot pri plačah, nabavkah itd. Mestna podjetja
ige so: Rečna plovba, Pogrebni zavod, tiskarna, vodovodna instalaoija,
ivnica in sejmi, tržnice" starega mesta, zavarovalni zavod, tehnice. Kot po«
ml oddelek MLO obstoja vodovod in cestna železnica. Vodovod ima plaLhl sistem.vodarine, ne pa plačilo po uporabi« Vodovodne Instalacije so
3talacljsko podjetje, glavni dovodi gredo v breme proračuna, hišne pla'?. jo stranke. Tiskarna in zavarovalnica delata po sistemu privatnih podjej, tehtnice pobirajo tarifo po teži. Pokopališča so last cerkve. Klavca i v Pragi je stara 50 let in ni bila v ničemer modernizirana. Podobna js
ubljanski, le da je 10 krat večja. Živino priženejo živinorejske zadruna sejem v klavničnem prostoru, tam jo pokupi mesarska zadruga iz mesta,
jo kolje v klavnici proti plačilu ter prodaja meso mestnim predelovalni3an
mesarjem. Tržnice so mestne. Prostore oddajajo proti plačilu. Posebnih
listnih novosti v organizaciji ali rfbčlnu poslovanja v našo ^porabo ni
:.o najti.
_r ''. \ \v';"
i
v. Sivi o piše v poročilu, da so razpravljali s raznimi tvrdkami glede
l>ave strojev, posebnega orodja, transportnih sredstev, specialnih barv
krznarstvo, Čevljarske pregerje itd. Državne in druge velike tvrdke
.majo interesa sprejemati naročil od nas. Prvič ni trgovske oz. zamenjal«*
i pogodbe med državama, zato sklepajo pogodbe z drugimi državami, drugič
> verjetno bilo ogromno povpraševanje posameznih zastopnikov in ne skupen
istop, tretjič mentaliteta tamkajšnjih podjetij, ki so v glavnem negativ) razpoloženi napram našim kupcem, četrtič je veliko ^vpraševanje •
)llko razstavljenih strojev je češka zmožna izdelati. Dobavni roki so
Slo dolgi.
•
v ?
aak položaj je z zmrzovalnioo in parnimi agregati; ki so naročeni pri fini
koda. Naših pismenih naročil ni vzela tvrdka resno razen za agregate,
o daljšem razgovoru je bilo sklenjeno, da pride zastopnik Škode začetkom
ktobra preko Beograda v Ljubljano, da na licu mesta izdelamo naročilo
a zrarzovalnioe, ki so mestu Ljubljani prepotrebne. Razgovori z drugimi
vrdkami za krojaške stroje, sanitetne, škropilne in druge aparate so poazali iste slike. Sejem je pokazal ogromno Izdelkov od težke industrije »•
o galantarije in vse to kaže, da je češka industrija nepoškodovana«
ILO ima naslednje oddelke«
. r
organizaoija (izgradnja oblasti), 2. matrice, 3. živnostvenski pddeleks
obrtni), fizkultura, kultura in prosveta, 6. zdravstvo, 7« voda, 8. per«
onalnl, 9. regulacijski načrt mesta, 10. karte za racionirane predmete,
1. me3lm podjetja, 1*2. cestna železnica, 13. tehnika, 1§. gospodarski
»ddelek, 16. UITI, 1$. finančni oddelek, 17. poljedelstvo in les, 18. cene,
•9. narodno gosp. oddelek, 20. socialni oddelek, 21. stanovanjski oddelek,
-2. varnost, 23» propaganda, reklama, turizem, 24. fin.gosp. kontrola.
arodno gospodarski oddelek predstavlja načrtno komisijo, gospodarski odbor predstavlja komunalni oddelek.
ov. Puc poroča o odseku za preskrbo, ter zadrugah. Karte razdeljujejo na
»ledeč način* hišnik prinese na okraj )katerih je v ^ragi 19( vse spremembe|
* hiše, ki so se dogodile tekom meseca. Okraji so avtonomni, razen 7
3sntralnih okrajev, ki obravnavajo stvari skupno. Za vsako osebo se napravi]
k' is '
•L
'

^
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skupne karte. Vse potrebščine so na kart® In to v dovoljni meri, Pra~
zadruga ima 538 grodajalen, ki so vse lepo urejen©. V knjigovodstvu
o r a b l j a j o stroje® G® napravi naš uradnik v enem dnevu 200 vpisov v sal~
konto, jih tam napravi 600 do 1000 in so zato posebnft strojni oddelki«
zadrugi imajo poseben odsek AFŽ, ki skrbi za socialno skrbstvo. To so
bavno prodajne zadruge po dispozicijah, nimajo velikih skladišč v tornah, ker dobavljajo blago direktno zadrugam. Zadruge lSV3 j C £i jmaaj 200
jveč 700 prodajalen, Pravijo, da so najboljše sadruge one* ki imajo po
,0 do 400 prodajalen. Organizirane so bile
pred vojno in so star© 30
45 let ter so nastale deloma 1z stanovalcih organizacij , delcBe is? po.iičnih strank, Sfernci so vse unificisali in kot take še sedaj delajo,
VDP jih je 95$, ostalih 5$ pa so bivša klerikalne zadruge na Slovaškem«,
tej strani ne moramo učiti od njih* to je po organizacijsko tehnični
rani, politično pa se nimamo od njih ničesar naučiti«, Zadrugo podajo
akega 15» v mesecu čisto bilanco
pretekli meeec, Druga vrsta zadrug
, cbrtno-produktivne zadrugee ki so dveh vrsta nabavno»prodajne in produkvne. Vsaka panoga ima svojo a vezo. Teh zadrug je okoli 1000. Prva vrsta
drug dela na- ta način, da kupuje blagof ki ge odda obrtniku in. peters
njeni izdelek proda, druge zadruge pa delajo v skupnih delavnicah«
idi stanovanjske zadruge so zelo močne in delajo stenovanjs na način eno•urinskih hišic, ali pa grade stanovanjske bloke« Predsednik teh zadrug
izjavil, da so najcenejša stanovanja v gradnji blokov. Te zadruga so
are 25 do 30 let in imajo že tradicijo. Stenovanja so cenena ter stanejo
G do 300 EČ mesečno, Obrtne zadruge imajo Najboljši, kader, ki s« je
krutiral v Sašu kriz. Zadruge glo&ofco posegajo v gospodarsko Sivlj^aje.
'Save in mesta. Imajo Se tri vrste **>«lje4alskifc zadrug, Najbolj so
izvite pašnlške zadruge, laajo tudi zadruge kulturnih domov*
&

tc gotzte te v, 4arj«iu>t Pr&šk^l preračun znaša 1 Jiiljardo 500 milj ono v/
datkov ter S09 miljonov dohodkov, He vedo iis, kako bodo krili prloanjjaj» krili ga bodo najbrže v letu 1947, z novimi davščinami, Trošarine
majo, imajo samo davek ne pijače, razen na pivo, Od plvs so prvotno po.rali trošarino? kasneje pa ne več, ker je to njihova tradicionalna pijat, Veliki so izdatki za socialne »stanove. lajajo krasne domove na 2 kia
lgi črti. Ti domovi oskrbujejo osirotelo deoo In starostno onemogle*
sajo t udi stanovanja, kjer stanujeta, dva starostno onemogla skupaj ,
.oer pa imajo sfeup^e spalnice, v teh zavodih so tudi taki« ki satri platjejo in sicer 1800,- do 2400,- KČ m*sečno* Prostori so aodsrno uru j oni,
sajo koala j a z ogromnimi kotli. Hrano voatjo v avtomobiliho Imajo tudi
»like kinodvorano, Proračun za socialno skrbstvo zanaša 130 miljard*
;a čiščenje eest 130 miljard), Tudi zdravstvo ima veliko postavko v protčunu. Tam imajo tudi edinstveno kliniko za oči. Otroci, ki ne vidijo,
!
polagoma nauči j» brati. Ta Šola ima 48 psoijentov« Imajo 13 t w W davkov«
istaa podjetja jlst ne 4©mS&jo dohodkov. Oesina železnica je paal^vna*
je po 15 K& kg, toda je na aakasalce~
je razstavila rude in krzna
radboj&e delavnosti nI, Stanovanjskega problema. nimajo. k&r ao izselili
ailjoas Bferacsv ia Sodetov* Izseliti bi morali še £00.000 Htemoev, ki so
'fcvallfleiranidelavci* in sat o tega ne store. Tam je veliko pomanjkanje
Plovno sdle, slasti težakov. Industrija, dela za erporfc in sicer za devize«' Jim uvaža rudef osi pa izdelajo etroje® E& njihove stroja se uanima
»lfS&dija ia Anglija. Po vojsd. Praga ni prizadeta.
>v, Logar bo podal porodilo o socialnem skrbstvu in sdravatvu m prihodii seji.
>v. i'uma še mimogrede omeni o vtisnih, ki so jih dobili« ko so se peljali
•eko nekdanjega mesta Dunaja, Izgleda? da nš bo nikdar več obnovljen,
>r niso pristopili še k nobenem popravljanju,
ij^Sli Stanovanjski problem.
>v. predsednik poroča, de je MIG na zadnji eejl določil novega poverjenika
* stanovanjska zadeve tov, Drobeča, člana MLO, Izjavil je, da je v preteklo tednu, ko je podpisoval deložacije, delal leto z velikim odporom.

a pclltlks je bresiagledna in stanovanjski problem na ta n&Sin ne bo
,-gt, Opazil je raans> nsdost&tke. V stanovanjskem asakonu je rsSane, d&
o tal,
»tesniš, pr&vioot da si izbere sam sostanovalca, da mu bc
lje.sje znosno« Opasil p« je, d® se ta 5 len a-akona a® spoStnje in da a 1o skupaj ljudi s ki afcapsj m spadajo, T^ic ee je pred kratkim parit oUla
tam,
more živeti skupaj z osebo, a katero je v aodnes postopku«
ta bo pritisniti asa rasne stanove f da' bodo pričele eaae graditi, vandar
. jijistB 3e ne bo raSan v dvafc t ran letih«
prlriOBToi tov. lisiovaoi Se so S« na t®ji M&e'it ta problsi&, je traba
!pr«sj'oavojifci kriterij t po katerem bodo raSavsli ta vpiraganja« fx»ate£«tY
)S-a Je a tam, ke j« iadalc .sts&ov&njskl okra, posagl? v žHvijanja
Evatnika. Ta »aken je islal, ker j* potreba©« de oblast v da/lik prilikah
EvJe v U v i jas. je privatnika. l»jabi j&ndaal. ta aa91 raniaionai-ji a o se preho ztzmvlll
s tm «ako»oau Dg.nas os priba^&jo do stenovan j<„ ljud j*, ki
p.*jo, ki -so se ž vas® aroem vrgli * delom:! prooea, kar nimajo Saša,
fedje pa» ki imajo-čas in ki Ljubjano poaaajo, ti pa prihajaj do atanovan^
| agotovitav aapkk ** bila .sklicana pi 1 Zoatrelnl komisiji
»x&ata«
IvaoS je bil »aSalnik oddalka i.a njegov pc-noSia ik ter tov. šraas tot
hpaitoar KX$
Je M l o atavlSeng vpraianj* avi&ea**» 3« ' da »a5a tožilstvo
Ravnava vaaico pritožbo kot k*šiiav askoaat tarna tolilatvo Je rt s sirgan,
| »02a paalti na zakonitost, a t« a&s pa ta vas&o £?lto3%$ rasval^agtiI odloib stanovanjskega oddelka. Boklar dela rl&n$vanjski add-flak po
Ikona , asa :aera KXO dati vi o aaalaa&o. Do aadaj aa le nlafes poaluSili
•nkeij. V aradnaa rasiisa a o predviden« sanksl^a *a slučaje, dt
Lija &l bilo prijavljene v resnični velikosti. Treba 11 bilo krSiloa
učena in urs&b ostro Osnovati in kasnovana prljtsre po£pula? i-žira ti •,
1 b o d o dobili novi popisovalci avtoriteto in bodo popisi tedni*
roga stvar jia stvar proženj, prav tako? kot smo bili povrfsi v evi.danI I tako šibo bili tudi v prošnjah., ftijeo, ki ni navetfei »tanavarsja, 5«
fetero prosi, aa asa prošnje enostavno ri veševalu^
t ^i ni»c pro
Lis aa določeno stanovanje, niso Sle i« Setrti* So je treba v bistvu
fc*eaianiti. Vprašanja -sortiranja prošenj je trebs;
tfeM, da st vee
podnje koroentrira^c na stanovanjskem odaelku in se t*»® po nujnosti
Irodo ter rešujejo, isto js treba prošnje klasificirati. Več i, eradsjo
Irošnje ljudi, ki so najbolj nujne, t.j. ljudi, Vi so gapoalsnl v-idublj^
li, 2» ljudi, ki sc v drugi vrsti potrebni stanovanj in j» oni, ki fi le
Ivciisusluo prUll v postav« V lietu T-efcfiiujtao «o treba
objaviti,'
la bodo na razglašal deski objavljene
ounaSbs prošenj. Ran tel|'iCiti rccracic javnosti, Šafco
-v bodooa rsSavs.ti stanovacj^ko
Jrat^i p*obleci je ureditev stanovajakaja oddalkr., Id s ta^cifižeas
»robsfem Se
enksiti je bilo govore, da bo MOOF g&avil
pa r&ftpolago ciaartvn«
sa re^ev&oje »tanovanjskeg^ prebilo«
-^afifj in fe^ob ps
Sekala, k<la,1 bo orifiaS sapiaulk o anl^ti,
fco^. Flc-^ve? a^ud? dr. '?i bilo treba isgaati va« tisti' atar doii, ki je
pa :aa ataaefvan^akeR oddelku,ferababi bilo
vse parecnal,
p ? Izgleda, d« j« ta Jtoj^romitiran.
j« .postaviti na
iaad*«
ki bodo »na.li r^.^^vati stanovanjski problem kot aktivisti in no
pr.ot birokrata 1« v
ss^kona*
pa to poroda tov. Srobsž: i»otaknlli so s« sk«svo vs»n vprs-Sas.*»
•cidajo probiosaa.
je reor$axiiairati • vsi« «t«aova&jaki oddalek«"
•ia josein ai asogo^^ vaš pbsicvati* ž)an«® j^a '««ta&fivas-J«k»a cddalka no vedo,
koliko je v ^ubljani
lokalov in k&llkd
potrebno.
V 4«eseoia je stanovanjski oddelek p rajal 5000 jars>5« sj } v t«®i
je
bilo v prvem tednu preja tia
prožen j,
teden 512» tretji 4-30»
Od onih, ki so prejeli nakaailo, aa polavlaa ni vsslila r^li taga, kar
pritožba.

•o (jj trn
jžava pri prošnjah je tudi v tem, da tereni postavljajo prošnje kot
ahteve. Tekoči mesec je bilo izdanih 517 nakazil a od teh se ni vselilo
stanovanja niti 50 strank. Oni, ki so se vselili so večinoma samci, ki
B se vselili večinoma le v sobe, katere stalno oddajajo. Ta točka povroča veliko pritožb. Druga stvar je v tem, da imajo prosilci pravico
skati stanovanje sami. Glavno delo načelnika obstoja sedaj v tem, da
ibija razne intervencije. Rešujejo se prošnje, ki jih podpirajo razne
rledne psebnosti, ne pa po nujnosti. Na višji komisiji često pritožbe
iobrijo, ker ne poznajo terenskih prilik. Edina možnost pregleda nad staranji bi bila s kartoteko* Poizvedovalcl bi morali prinesti iz terena
^polnejše podatke, kot so jih prinašali do sedaj. Treba bi bilo, da bi
rinesli tudi tloris stanovanj. Tov« predsednik pripomni, da bi bilo
<reba onega, pri katerem se bo izvršila utesnitev, pozvati na urad,
i bi si izbral enega izmed prosilcev za sostanovalca. Tov. Drobež doda*
i se mu zdi slaba praksa, ko imajo tri referente, ki dele stanovanja*
len poslovne prostore, drugi sobe, tretji družinska stanovanja,
iko se zgodi, da en referent nakaže sobo samcu, drugi pa jo odda za
•užinsko stanovanje.
>v. Vrhove meni, da bi kot upravitelji ljudske imovine morali imeti
regled nad stanovanji v mestnih hišah. Tov. Stopar pripomni, da bi moili v prvi vrsti ugoditi vojski, kajti zasluga naše vojske je, da imamo
mes tak položaj v svetu in da lahko naši predstavniki v Parizu tako
imozavestno nastopajo.
v. Vrhovo pripomni, da ima reševanje stanovanjskega problema z vojsko
dl svoj političen odmev. Hi čudno, da se je vojska potegnila vase. V koli
r sem govoril z našimi oficirji so mi rekli, da ljudstvo in oblasti do
ih nimajo takih odnosov, kot bi jih pričakovali. Na vojsko gledajo kot
tujo vojsko ter pozabljajo, da jo tvorijo ljudje iz našega ljudstva,
odnose moramo popraviti. Odnosu do vojske v Beogradu ali Zagrebu so
polnoma drugačni. Slučaj Oficirske zadruge je velikega gospodarskega
pomena. Zadruga, ki bo delala in se razvijala, bo skrbela za
o armijo.
v. Vrhove povdarja naprej, da je stanovanjsko vprašanje tako važno, da
ga morali imeti vedno pred očmi* Zato predlaga, da bi se vsakih 14
il, t .j. na vsaki II. seji 10 poročali o tem problemu* 10 se 3trlnja
tem predlogom.
ede evidence kartoteke povdari tov. Žiga, da mora biti gotova v 14 dneh*
je tako močna, da bo to Izvedla v predpisanem roku. Oddelki bi pošilja*
v popoldanskih dnevih uradnike, ki bi pomagali pri urejevanju. Tovariši;
terena, ki prilike bolje poznajo, bi lahko še tudi marsikatero napapopravili. Metoda, da se oslonimo na ljudstvo je najboljša. Masa sama ne
j reši stanovanjski problem.V časopisju bi objavili, komu bi stanoinja v prvi vrsti dodelili, istotako popisali vse stanovanjske probleme*
bodo ljudje vedeli, s kakšnimi težavami se stanovanjski urad bori.
sprejme predlog tov. Kimovoa.
ug važen problem je sortiranje vlog. 10 sklene, da bi se jih najprej
rtiralo po abeoednem redu, ialočilo vse dvojnike ali trojnike ter
to uredilo po nujnosti*
ede personala povdari tov. Žiga, da ga je nujno premenjati. Posebno
"variše Bricelj, žugelj, Sedej, Martin. V stanovanjski urad^ je treba
ti aktiv, ki bo vedel, kaj je njegova naloga*
v* Trtnik pripomni glede občevanja s strankami, da včasih ni čudno,
pri velikem številu prosilcev, ki vsak govori v uradnika, tovariš
stane nepotrpežljlv.
• Žiga doda, da bi bil potreben aktivist, ki bi jemal izpovedi stank
zapisnik, ki bi jih nato priključeval spisom. Na ta način bi se
stank 11610 p 0 8 a m e z n l m referentom, ki bi jim ne bilo treba sprejema-

,aV tako bodo nujne sankcije nad uradniki In stranicami, ki bi dajali napačizjaveo Uradnik mora vedeti, da sa svoje delo odgovarja* ter se bo potem
v vsaki stvari bolj potrudil*
v. Vrhovo pripomni s tem v sveži, da se bo s5asoma pokazalo na vseh oddelk
to. KI moramo pripraviti naše uredništvo do tega, da se bo čutilo za delo,
ga vrši odgovorno« Elagistrat je tak, kot je bil preje«
v« žiga povdarja, da se objavi v časopisju dan, ko pričnemo poslovati
i novem načinu« Objavimo, da naj stranke nikar ne Iščejo stanoval j same«
ranke, ki imajo preveč prostora, morajo same prijaviti stanovanjskemu odd«
or pa tega ne strori, se bo ga kaznovalo.
to bi pričeli z evidenco kartoteke.V roku 5 dni bi se prošnje sortirale,
v. Krese je mnenja, da bi v listu Tekmujemo posvetili vso stran lista
mo stanovanjskemu problemu.
sprejme predlog.
Slučajnosti
v. Gorjanc poroča o predlogu proračuna za leto 46. v okviru 7 miljonov
ministrstvo,
v. Krese pripomni, da sta Mestna vrtnarija in Pogrebni zavod še vedno Ioni« Čeprav sta se podjetji združili v eno, vendar je poslovanje še dvojno,
v. predsednik doda, da si bodo to o priliki ogledali.
v. Trtnik pove slučaj, ki se je dogodil na fin. oddelku, ko tov. v.d. nalnika nI hotel izplačati 200 tisoč dinarjev, čeprav je bil poslan sklsptO,
edsednika in tajnika podpis. Tovariš se je izrazil, da je zanj merodajen
v. minister Polič, 10 pa ne«
vnotako ima še sedaj polno aktov, ki jih fin. oddelek ni izplačal, 5epra%
podpisani od tov« Kreeeta in je bil dan predlog.
v. Vodopiveo doda, da se mora uredništvu vzbuditi zavest, da je zanje naj,šji forum 10«
v. drv Stanovalk predlaga da se prepusti zadevo poverjeniku tov. Gorjanou,
. naj zadevo preišče ter poroča.
tali člani 10 so mnenja, naj prepustimo zadevo disciplinskemu sodišču,
anl so tov. tov. Braz, tov, polk. Vrhovo, tov. Kumar ^Sidrej ter tov«
ijt Angela«10 da predlog na glasovanje ter se ga vzdrži tov. abc. SSMM83MM.
»rjano, proti stavljenemu predlogu pa glasuje tov. dr. Stanovnik.
v. Busarjeva poroča, da je oddelek za soo. skrbstvo na svoji seji sklenil,
t bo nabavil za 100.000.- dinarjev partizanskim vdovam premoga« Pravtako je
»ljubilo ministrstvo 100,000.- dinarjev, da bomo lahko krili najnujnejše
'imere.
v. Gorjanc predlaga tov. predsedniku in tov. ?uml, da bosta morala na sodite glede posojila 23»000.000.- dinarjev, da overovita podpise.
»v. Trtnik poroča, da je uprava cest prosila za dovoljenje nabave odtočnih
malov v znesku 200.000.- dinarjev. Ker pa tega denarja ni na razpolago, pr«
da se dovoli nakup iz kakega drugega fonda. 10 sklene, da uprava lahko
tpi odtočne cevi, račun pa se poravna iz denarja, namenjenega za upravno•olitično šolo na Kodeljevem.
>v. Vodopiveo poroča, da je poslal osnutek prometnega reda. 10 je mnenja,
i bi to postavili za točko prihodnjega dnevnega reda.
>y. Gorjanc poroča o zaračunavanju uporabnine mestnim podjetjem. Vsa podaja in ustanove morajo namreč za uporabo mestnega sveta plačevati odškodni( a- uporabnino. Dohodek, ki je bil predviden za leto 46. znaša 6,700.000.in je bil v celoti odstopljen Upravi cest, kot njen dohodek. Tov. ing«
pnlk iz Načrtne komisije pri Vladi pa je Izrazil mnenje, da bi se za DE5
ae zaračunavalo, ker bi na ta način morali zvišati pristojbino za el. tok
30 para pri kil. uri. 10 sklene, da ne oprosti DES plačevanja uporabnine«

itve ostanejo take , kot so bile doselej, ker
to v letošnjem prorai predvideno.
, puc poroča, da je izvedel pred par meseci mlekopromet akcijo, da or.sira prodajo mlaka v Ljubljani. Tako naj bi prišle v sklop Hekoprometa
manjše mlekarne, ki bi v slučaju, da ne pristopijo, bile odtegnejne
jim ugodnostim, ki jih llekopromet nudi. Sak način dela pa nikakor nI
clopu z zakonom o LO. Zato prosim, da bi se osnovala komisija, ki bi
leljevala
in izdelke* 10 sklene, da se za to komisije postavijo
lečij
Bojo od kmetijskega oddelka« tov. Puc in predstavnik liekoagta«
, Pae poroda, da sadna kampanja ni tako uspela* kot so pričakovali, p©ma je reerganizaeij®.
• Kres« doda, da je treba vsa ppodjetja in sadno kampanjo pravtako
tavljati na gospodarsko bazo, Omenil je stojalo® Mžo s sadjem, ki je preči privlačna za kupce«
. ,
9i v zve is 1 pripomni tov. MArentlčeva, da imamo 56 državnik posestev, SI
jo na razpolage sadja in oevtjs, tet bi bila pripravljene, odprodajatl me• tudi tov. predsednik pov&arja, da je •pravtako bil obvelja,,da M »ila
»vna podjetja pripravljena odpro&ajati zelenjavo, £v@tje is. sadje« Sato
o$i tO fcov. Puou, ki naj se pogovori s tov. Sivioem ter uredis Aa bos?«
ovali nudene predmete pri državnih posestvih.
• Krese povdarja* da je dolžnost 28X0 * da preskrbi nas s to Ljubljano aa siimo
semi potrebščinami od hrane, do obutve ter kurjave. Oddelek za T? naj ne
i samo distribucije, ampak se naj zanima, kaj vse rabimo in v kolikit
Ini« Zato predlagaj, da bi sklicali anketo v tej zadevi. Tov. Puc poroda,
±m v tej gadevi stalne konference z vsemi podjetji. Tako so že govorili
tem, koliko blaga se lahko vekladiSSi ter vse ostalo. Toda strinja se s tem,
se skliče anketa, kot je omenil tov» Krese.
p Puc poroča v zvezi z reorganizacijo oddelka za TP* da bi bila tov*.Poro In Kemt*g&r dodeljena zdravstvenemu oddelku. 20 ©prejme predlog.
Jf. Krese povdarja,da je nesmisel, da se vsako blago naj preje rezs?£lsdiJ5i
I kolodvoru9 razvozi vsem trgovcem, ki žele od tam napre j razdeljujejo
pošnikom. Bolje bi bilo, da bi se direktno od kolodvora razdeljevalo.
I', frtnik poroča o doloMtvi cen za stanovanja v %vski koloniji ter p reka dvoje višini soba s pomožno kuhinjo bi bile ali 280*- u&in $& 1 250
p sobi brez kuhinje s pe&al pa t ali 280«- ali 300**-.
[sklene, da se odda eoba s pomožno kuhinjo po 250.- dinarjev, dve sobi
p« kuhinje pa 289»* dinarjev.
M g tega odobri S© na predlog tov. Trtnika Še plaSe za upravnika savsko
*onije, ki je potreben, v višini 3,000«- dinarjev. D^okler bi ne
opravil poslom upravnika menze, bi prejemal to plačof kasneje pa bi mu jo
2.»ali.
se strinja s predlogom tov* ^rtnika.
v. Modic-Egkleva Marica poroča v zvezi z ugotovitvami Kontrolne komisij*
*abi prosvetni oddelek tri referate t
arednješolski - referent tov. Koncilja,
Ijudskogolski - referent tov. Miklawi5,
ref. za zavetiSSa - referent tov. Mislej.
edlagani tovariši so v redu in so na prejšnjih službenih mestih dokazali,
so sposobni. Te ljudi nam je odstopilo ministrstvo in je prosil*,, da bi
tali njihovi prejemki v isti višini, kakor prej. Ker jih je ministrstvo
"aftlo & 1* oktobrom, bi jih mi takoj nastavili. I J s© strinja s predlogom.

,ft Ifedi5#va prosi So sa prosvetni oddelek s« tipk&rieo In ftff tovarifa
bi opravljal jsizarska dola* 10 odobri predlog.
Ko&ičevs poroča, da j« bil na oddelek dodeljen tov« is obrtnega oddelka
je aro jo službo nastopil s letnim dopustom« kar je gotovo kasarno vp£ val t
ve® ostale tovariše na oddalku. če j® tovariš vsel dopust, do katerega
s polno pravico, naj bi se javil oddelka po dopusta, ne pa preje« Poleg

» komisije pri MLO tov« Sribu3©n& iz tcvame sa klej in ga bo tr$ba 8*
dobiti od M£&» Sa 51ane kosrLsij* pa tov. t Ing. ?realja> dr* Sifrefja
ir. Xu®tek& in tov. Danila Sfertelanoa.
oracon j« sestavilo tajništvo*
v* M rentičeva poroča, da je na prejšnji seji predlagala tov* Sivioa ga
fa ©asseka sa gozdarstvo. Ker pa opravlja pri Predsedstvu vlade važne funkc:
v ©klopa ool© republike, da Predsedstvo ne odstopi. Z&Sasnc bi vriil
p©sl© tov. Mikiovio, ki prosi aa rešitev svoje vloge za nagrade 500»«
n*
leg tega i m MLO 1© 4- gcsd&e Suvaj«> 3 sprav je plačilna možnost rs 8 s 10
lene* da odobri nagrado is prikrmakov as gosdne Sava je*
v. %rimti$eva poroda dalje, da a© se v Setrti S»olje vršili tritfe kasetijsk
apodinjski tečaji sa konzerviranja sadja in zelenjave. !U*r j@
Idelka r*a razpolago kredit »a propagando prosi , da se dovoli sa vsak t©5aj
dinarjev sa kurjavo. XC ©dobri predlog tov« %?enti5»
>y* Soma v^roSa, d* pro^i tov. čivia sa nujne postavitev upravnika aena in
redl&g% tovariša Save o Pavlae ki
svojeS&a&o vodil Zvezdo« FelitiSns ka~
»kteristika ne šare podati, en barat j<> javni talil©© dragi p® vodi Bat©«
) potrdi predlog*
»v. S u m poroča, 4& je glede tov* flso2i®rj& javni tožile® ugotovil, da.
1 vsraka sa pregon«
©v.
poroSa, da so
sto zgodi, da je treba is preraSanske rezerve
ake sa&njše račun© takoj poravnati in predlaga* da se pooblasti t&jniStm,
a aanjša izplačila podpisuje sasao tajništvo« 10 efelene, da velja sa take j?
riaere pristanek tajništva*
r a javni odbor OF dunalje prosi, da dovolimo kredit v anesku 15.000»- din
a popravilo vaSkega reservarja ssa vodo v gasilske svrha. Kar j© vas gosto
aseljena, obstoja nevarnost, da v slučaju pobara sgori vsa vas« OB®njeni
aesek bi poravnal Is mater jalns stroške, vse ©stalo bi prispevali s udarni
im Oslom* 10 sklene, da odobri kredit
popravilo rasarvarja, finanfini
ddelek pa naj uredi vse potrebno«
Hede gradajs garaž sa Heproai* poroča tov. tajnik, da so se &©la pričala,
•a d« j« najugodnejši ponudnik Sra&beno podjetje« 10 odobri oddajo del
podjetju.
lede plačila stroškov aidave topilnica sa mast vprašuje mestna klavnica,
jih nosi ®avod ali Mestna klavnica* 10 sklene, da sidajo topilnic© na
»S raSun*
Jdravatvctai oddelek prosi sa odobritev iarsdnega kredita 150*000*« dinarjev
bi jih uporabili sa preureditev ambulantnih prostorov in nabavo no-1
jaga inventarja in Instratrantari^a v &>stnea domu* Zadeva je nujna*
Go
Jano pove, da je znesek
upoštevan v proraSuna* 10 odobri gornje preared

1. tSTžMlt poroda , da smo v zadavi imovine drufitev, ki so razpuščena,
^alisklepe, mesto predlogov Min. za n.zadeve In Javi, da bomo to popravili
»v.Tuma poroač, da je tovarišioa Babškova pr^oeila za razrešitev službene
ižnosti pri MLO in aiosr s 15.10.1946. Obenem pripomni tov. predsednik,
, je bila pri njem zopet deputaoija, ki je prosila, da se tov. obdrži
iluSbi MLO. 10 sklene, da se tov. odpovedi ne vzame na znanje*
) odkloni plačilo razlike na plači tov. .Pogačniku, ker za to ni upravičen,
,v. predsednik poroča o prognji OF Je žica, za dodelitev kopališča
itim% ki bi se dalo uporabiti za dvorano v fizkulturne namene.
5 pooblasti gradbeni oddelek, da na liou mesta s predsedstvom ogleda koilišče ter poda svoje mnenje.
ov* predsednik poroča,
se je zglasll pri njem tov. Dular, »Pivnik vele»ima ter povedal, da bi bilo treba postaviti upravo velesejma, ki bi skrbel«
upravljala 11&H4/ imetje. Predlagal je sebe, tov. Verbiča ter tov.
Llavčevo-kn jigovodkinJ o • Oprava bi poslovala v faiSioi na koncu Lattermaovega drevoreda v eni izmed treh sob. Ker je tov. Dular obenem tudi tajnik
»vske zadruge prosi, d? bi ostali dve sobici dodelili Lovski zadrugi.
sklene, da uprave ni treba postavljati, glede prostora za lovsko z^drufco
a naj zadruga uredi s stanovanjskim oddelkom.
ov. Turna poroča, da prosi Hegrad aa povišanje kredita od 1 na 2 udi j ona.
0 odobri predlog.
ov. Trtnlk poroča, da so barake na Jegličevi oesti v slabem stanju
er bi jih s 80.000.- din do 100.000.- dinarji popravili v toliko, da bi bil
Sorabne za stanovanje. Ker so poškodovane barake na šbb rtInski oesti
lene 10, da popravi barake na Jegličevi ter preseli tja ogorožene stanoval
oartlnsklh barak.
ato sklene 10, da tajništvo uredi vprašanje nagrad za člane 10 in sicer
la tov. Dekleva, Trtnik, Drobež celodnevno, sa ostale naj pa stavi predloge.I
[ončno sklene 10, da zamenja tov. Basarjevo, ki Je preobremenjena s
ov. Drobežem v višji stanovanjski komisiji.
kovarlš predsednik zaključi sejo ob 21.30 uri.
S.f. - s.n.!

Tajnik 10 IflLOi
(Tuma Brane)

Predsednik 10 IfiLOt
(Albrsli* Fran)

