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IZVRŠILNI ODBOR
Kastnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z A P I S H I K

XXXVIII. redne seje Mestnega Izvršilnega odbora,
ki se je vršila 1. oktobra 1946. ob 15 uri popoldne v predsedstvenl sobi.
NAVZOČI t

predsedniki tov. Albreht Fran
podpredsednikas tov. dr. stanovnik Ivan
tov. Vrhovo Alojzij
tajnik: tov. Duma Brane
odborniki! tov. dr. Pretnar Jože
tov. ing. Marentič Vera
tov. Trtnik Lojze
tov. stopar Viktor
tov. Drobež Franc
tov. Puc Danilo
tov. Busar Tilka
tov« Kušlan Marlčka
odsotni: tov. GorJano Joško
tov. Lullk Anton
tov. Modic-Dekleva Marica
vabljeni: tov. javni tožilec
tov. Krese Leopold
tov. Vodoplvec Vladimir

Tovariš predsednik ofcvori ob 15 uri popoldne sejo 10 ter predlaga
sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.

pripombe k zadnjemu sejnemu zapisniku,
poročilo poročevalcev o delu ČLO,
costno-prometni predpisi,
slučajnosti.

Ad.

pripombe k sejnemu zapisniku:

Tcv Vrhove pripomni k sejnemu zapisniku sledeče: če gleda slučajnost:, ter sklepe zapisnika vidi, da bi marsikatera točka slučajnosti zadostovala za točko dnevnega reda. Finančna vprašanja in slična irprašanja je nujno staviti na dnevni red. Druga stvar je, da se
n& sne dajati v zapisnik nepotrebnih in nevažnih debat. Zapisnik naj
se vodi le v smeri obravnavane stvari. Tretje pa je, da bi morali
mi siani sejati bolj parlamentarno. Vsak naj iznese samo svoje predloga k stvarem, ki se obravnavajo ter se na podlagi tega lahko ugotovi
mrenje članov 10.
Tov« Turna predlaga, da bi vsak član 10, radi lažje formulacije aklepcvs predložil pismene predloge.
Tov. dr. Pretnar pripomni, da iz zapisnika često ni razvidno, kaj
p<ed.\n©c govori ter j® pod enim imenom več izjav« Predlaga, da bi

bil zapisnikar moč, ki bi bil zmožen sklepe formulirati, ki bi debatam
pametno sledil ter črpal samo bistvo. Po drugi strani pa mi zapuščamo
dnevni red, ter se spuščamo v debate, da postane vsled tega zapisnik
nejasen.
Tov. Krese doda* da morajo biti po novem zakonu o 10 seje 10 javna. T
to bi mnogo pripomoglo k temu, da bi bile bolj stvarne, sklope na smemo kontrolirati samo na ta način, če so pravilno formulirani, ampak
predvsem tako, če so bili res izvršeni v predpisanem roku, ki naj bo
vedno postavljen. V bodoče zadolžimo tovariša, ki bo za izvršitev
»klopa odgovarjal«
Tov« Vrhovo so strinja s predlogom tov. Krefta, da bi bile soje javno«
IGfci-lene»da bode seje javno, pričonši že s prihodnjo« Obvestiti moramo vse člane ČLO, da se jih bodo udeleževali. Da ao bo dele- z zapisnikom olajšalo tovarišu tajniku, naj prisostvuje tudi pomočnik tajnika.
Tov. predsednik pripomni, da je na 4 strani zapisnika pomotoma pisano asllij&rd«, v resnici so lo miljonl,
Tov. Trtnik pripousni, da je na strani 7 napačno zapisano, da hrani šo
polno aktov, pač pa polno obračunov, ki še niso izplačani.
Tov. lusarjava pripomni, da jo na strani 7 nape&no navedeno, da je sklo
nilo sooi&lno skrbstvo na svoji seji, da podeli 100-000.- dinarje'/ v
namene za kurjavo partizanskim vdovam, peč pa, da prispeva ministrstvo
za socialno skrbstvo ta znesek, za 100.000.- dinarjev se je pa obrnilo na Upravo socialnega fonda.
Tov. Puo poroča, da se organizacija sadne kampanje pslagosin urejuje,
sadja bo za tekoče potrebe dovolj. Smo v dogovoru s 15 zadrugami, da
odkupimo ves njihov pridelek, ^ov. Krese doda, da j© m m n sadno kampanje preskrbeti prebivalstvo s cen«nim bl@.gcia sa vso slino, če tega no
^o, bodo ljudje upravičeno kritizirali.
10 naloži tovarišu Pucu, da naj se s tem vprašanjem bolj intenzivno
bavi.
Pravtako opaža tovariš Krose, da ni prave organizacijo v odkupovanju
sočivja od državnih posestev*
Tov. Trtnik doda, da je iz zapisnika izostal sklep. da jo MLO pristal
na pogoje tov. černeta iz Šiškefki jih stavlja za odstop svojega sveta
v Iznosu ca 1.600 metrov za javne namene, sam pa dobi mestni svet v
iznosu 594 metrov. Ograjo prestavi ne lastne stroške.
Zapisnik je nato sprejet*
Ad. 2. poročilo poročevslcsv o delu ČLO:
Tov. Suma poroča, da je po četrteh z volitvami sodaj toliko dela, da
tajniki niso javili, kdaj bodo sestanki. Zato ta točka dnevnega reda
odpad«.
Ad« 3» cestno-prometnl rodi
Tov. Vodopivec poroča, da zahteva razvoj mesta nov prometni pravilnik.
Na konferenci, kjer so sestavljali oo»tno-proaotni pravilnik, sqftile
navzoče v&& saintorssirans ustanov«š Uprava esst, Dapps, UDV ih Pos.
Po praglodu pravilnika po člealh 10 bi ga predložili Ss ministrstva
za notranjo zadeve v potrditev.
tovariš Vodopivec je prebral nato pravilnik, h kateremu so člani 10
dodali svoje mnenje.
10 sprejme sklepa da Uprava oost popravi vsa označena mesta, ki so dolo

gena za prehod preko cest,
Tov« Kimovec predlaga, da bi morala Imeti Ljubljana za objavo svojih
Internih uredb Uradni list, kot ga ima n.pr.: Beograd«
10 sprejme pravilnik ter sklene, da se ga objavi v časopisu Tekmujemo
kot priloga. Časopisni Ljudska pravica in Slovenski poročevaleo pa
naj prinesejo samo kratek članek, da naj si vsak ogleda cestno-prometne predpise v listu Tekmujemo.
Ad. 4» Disciplinski pravilniki
Tov. Vrhovo doda k pravilniku, da se mu zdi, da je iz njega premalo
razvidno, da se naslanja na zakon o LO. Tov. žiga doda, da bi moral
pravilnik omeniti v začetku, na kakšni zakonski osnovi je spisan.
Tov. dr. Stanovnik pa je mnenja, da je bistvo v pravilniku zapopadeno
ter bi ga lahko 10 brez debate sprejel.
Tov. Žiga pripomni, da je proti temu, da bi izrekali denarne kasni poverjeniki j pravtako so vsi člani 10 proti temu, da bi kazni, pod točko
3 in 4 čl. 4 izrekali poverjeniki. Zato spremenijo člani 10 pravilnik
v členu 7s Kazni za disciplinske nerednosti točke 2 in 1 člena 4
izrekajo pristojni poverjeniki, ki obveste o tem tajnika 10 MLO, kazni
pod točko 3 in 4 člena 4 pa disciplinsko sodišče, ob sodelovanju personalnega referenta.
Za disciplinsko sodišče je potreben Slan sindikata, ki ga bodo predlagali na prihodnji seji 10.
10 sprejme disciplinski pravilnik.
Ad. 5. Slučajnosti:
Tov. Turna poroča, da s® je vršilo v Frančiškanski dvorani predavanje
0 San Jos® kaparju. Kmetijski oddelek prosi, da bi račun v znesku 700*dinarjev poravnali iz kredita, namenjenega za tečaj® kmetijskega oda,
10 odobri poravnavo tega delga is navedenega kredita.
Tov. Turna poroča, da s© bo vršil 5. in #0 6. 10. propagandni izlet
ljubljanskih kmetovalcev na državna in zadružna posestva na Štajerskem.
Za stroške prevoza vodstva in pomoči siromašnim kmetom, predlgaga
1 letljskl oddelek, da se dovoli plačilo v zjrnesku 15.000.- dinarjev
iz kredita oddelka za kmet« in gozd. - strokovno pospeševanje.
10 odobri poravnavo dolga is zaprošenega kredita.
Tov. Turna javlja, da je aooialnl oddelek pripravil predloge za odda-jo
stojnic za prodajo pečenega kostanja v sezoni 46/47. Komisija, ki je
določevala mesta za stojnice je bila sestavljena iz več oddelkov
ter je predlagala tri kategorije s 300.-, 250.- in 200,- dinarjev.
.10 sprejme predlog socialnega oddelka.
Tov. Toma poroča, da so bila na MLO zastopnice Uršulinskega samostana
zaradi sklenitve najemne pogodbe. Sporna točka pogodbe so prlrodopisno,
fizikalno, kemične zbirke, aa katere bi hotele imeti 500.- dinarjev
mesečne odškodnine. Članom 10 se zdi ta znesek previsok.
10 sklene« da naj jim ponudimo celoletno "odškodnino v znesku 3.000.- din
Sov. Tuma poroča, da bi Uprava marjanišča potrebovala za svoje potrebe krompir, senc in žaganje v skupnem znesku 67.900.- dinarjev.
10 skleneg da se stroški poravnajo iz kredita upravno-politične šole
na Kodeljevem, ostanek pa naj se krije Iz prispevka raznih za oskrbovalnim v zavetiščih, katere je mestna blagajna prejela direktno v
zneska 450.000.- dinarjev.

5»oVe Tiima poroča, da prosi tudi uprava zavetišča sv. Jožefa, da so ji
dovoli nakup krompirja ter fižola v saeaku 287.000.- dinarjev.
jO sklene, da se stroški poravnajo iz prihrankov upravno-politiČn® šole
jevem.
Tuma poroča o prošnji tov. Košir Franca, blv. ref• obrtno industrijskega oddelka MLO, ki je bil upokojen. Tovariš prosi za povišanje svoje
pokojnine in sicer od 3.4QO.~ na 4,000.- dinarjev. Svojo prošnjo utemeljuj e s tem, da je bil nepravilno upokojen, oz. je bil upokojen po VIII.
gjiUpini biti bi pa moral po V«
XQ sklene, da naj primer preišče personalni referent ter poda svoj predlogi Sar bi ugodna rešitev tega primera sprožila še plaz drugih prošenj
zr povišanje pokojnine.
»pov* Trtnik poroča, da je moral gradbeni urad podreti hišo tovariša Sfcoja is Jelioe vsled tega, ker bo tekla tam cesta. Tovariš pa bi postavil
novo gospodarsko poslopje, ki od sosedove meje ne bo oddaljeno 4 metre,
Scct je predpisano v zakona.Prosi, da se dovoli zidava novega poslopja,
pa ne kot provizorij.
10 sklene, da dovoli zidavo hiše čeprav ne odgovarja predpisani oddaljenosti od ograje le, če sosed ničesar ne oporeka«
lov* Turna poroča o oddaji kanalizacijskih del na zvezni cesti Ljublj ana
Ježica. Dela so deloma že izvršena, vendar je vsled višine plačila, potrebna naknadna odob^ritev 10.
10 odobri oddajo del tvrdk&m Meprom, Zupan in Živec.
Tov« Turna poroda o naknadni odobritvi naročil za lito železne Izdelke
pri tt. Dolenc Alojzij, za znesek dinarjev 429,740.- din.
10 odobri oddajo del tvrdk$di Dolenc Alojzij.
Ua vprašanje tovariša fuoa, kdo plačuje tok za mestno razsvetljavo
po j£sni tovariš Turna, da tega začasno ne plačuje nlh§© in bo verjetno glede
tega poseben dogovor z DES. Tov. Turna sporoči, da bomo dobili kmalu
baterijal za popravilo električnih ur.
IQ postavi tovarloa Trtnika za poverjenika oddelka MZIZ in Uprave cest.
lov. Turna predlaga glede brivnic, da ustanovimo odgovarjajoče mestno
podjetje.
SO sprejme sklep tovariša Turne.
čato so člani 10 razpravljali glede razporeditve obiskov v loži 10.
Sklenili sos da naj vsak član 10 za primiere in gostovanja najpreje
vpeasa tov. predsednika, Se ni morda žc kak gost prosil za ložo, sicer
pa uredi vrstni red tov. tajnik.
Tov« Turna prosi, da člani 10 naknadno odobrijo sklep, da se odproda vsa kolesa uslužbencem.
jO norejme predlog tov. Turne.
Tov, dr.. Stanovalk poroča, de mora 10 potrditi v smislu novega pravilnika Mestne hranilnice, direktorja„ namestnika inglavnega računovodjo*
Iiaenovani so bili za direktorja tov. Franc 2upan, za namestnika tov«.
Otrnar P©hani in za računovodje tov. Josip Jeretina.
1.0 odobri predlog tov. dr. Stanovnika.
®ov, Trtnik poroča: kmet Bltenc Jakob j© prosil pri DHB 50.000.- din
Posojila za dograditev svoje stavbe. DHB je prošnjo odbila Iz razloga,
j© prosilec kmet. Ker pa morajo biti vse stavbe po sklepu 10 dozidane, predlaga, da bi se tovarišu kredit podelil iz zneska 23 miljonov,
Namenjenega za dozidavo stanovanjskih zgradb.
10 odobri predlog tov. Trtnika.

y zvezi z dejstvom, da je bila hiša Eme Tanko na Streliškl ulici v
postopku za določitev vojnega dobička ocenjena na 1,200.000.- din, pri
ponovni cenitvi, na zahtevo finančnega oddelka MLO pa na 799.060.•klene 10, da pooblasti tajništvo, da ugotovi cenilca prve In druge
jjeaitve, odnosno dožene vzroke razlike v cenitvi.
y zvezi s sklepom 10 MLO, da najamemo pri Državni hlpotekarai bsnki
25 miljonov kredita za gradnje ter v zvezi s tem, da smo najeli 4 ©i~
1 jonski kredit za do vršite v Savske kolonije pri Mestmi braniinicif
,rediaga tov. Trtnlk, da iz 23 miljonskega kredita vrnemo posojilo 4
tlljoncv.
jg sprejme predlog tov. Trtnika.
?ov. Trtaik poroča, da nam je ministrstvo za notranje zadeve prlpravjeno odstopiti 30C0 nemških ujetnikov m razpolago.
g naloži tov. Trtnika, da ugotovi faktidna potrebe.
Tov. Trtnik poroča, da zahtevajo nadaljnja dela na G?ada35±oi kredit
• višini 125oOOO.- din. Prosi, da bi >m ta denai- dobil Iz sledečih
čreditovi čiščenje brezin Lj» 50,000»- pojavilo obrežja flrad&ščias
»5.000.ostanek Iz popravila Srab.kan*
»000.- ostaaafc iz haderalka 25672«
^ odobri predlog tov. Trtnika.
lov. 2rtnik poroča, da je UDV prosil, če sme zgraditi v areni aavadraa doma svoj klubski prostor z meczo. Ker je £a prostor predviden v kulturne -namena bi zato m priBel v p oš tu v aa predlagano zgradbo, IG skle,e> naj se stopi v stik s prosvetnim ministrstvom, ki naj edledl e
"tevM" Izvršitev se poveri gradbenemu oddelku.
tov. Trtnik prosi sa dovoljenje, da prenese 80.000.- dinarjev iz kršita za "sanitarne naprave® 600.000.*- dinarjev za dovoz gramoza na
lšenski cesti.
0 odobri predlog.
ov* Trtnik predlaga * da s® *e odobren kredit, namenian za popravilo
rodnjaka v SunoljaE vsazae iz zneska 40*000?- dinarjev - preimenovanje
illc.
D Bpre^me predlog tov. Trtnika.
ov. Trtnik poroča, da zahtava tov. Berta Horvat v Hunski ulici za
•|»t, ki je nujno potreben za izvedbo razširitve oeste v ižmeri 190
vsoto §1.000.- dinarjev. Ker se zdi članom 10 avat predrag
klonejo, da se s tovarlšico Horvatov© skuša doseči ustsezajočo eeno.
SluSaJu negativnega aspeha pa se svet razlasti po posebni komisiji
o®ni in doseženo vsoto izplača. Gre
namreč za javne Interese,
iede šolske poliklinike
©klen®
10,
še druge
ponudb«,
w
•
aiciMi
i
mm*w da se nabavijo
*
?» ^rtnik poroča, da
prosil tov. TJrgiS trimesečen pla&ani dopust, da
Gvrši gradbene študije.
S^aklen®^ da dovoli le ž)»om©sec5en Dlačan dopust, dva jaessoa pa samo
«P*lst brez plačila.
$ pooblasti tov. HarantlSava da uredi vprašanja gleda predlagana
bdšlovaln© rsolenjadaraka zadruge pod Več/to potjo. Ha istem prostora
So aealjl»ča» ki bi sa dalo abdalovatl. 2u oskrbnika je jr adlagala
Letaar"Traaoa.
fc larentlčeva poroša, da je četrt Vič prosila pod Večno potrj$ za
samijl£ča* k^er bi imelo fi@ku.lturno draš^vo svoj prostor. 5?eml.ji»
* na tistem prostoru inrodnr. dobra ter bi bilo škoda, da se bi na tš
gcin uničila. Ker fiskulturno društvo zemljišča Se sedaj uporablja,
Bl|ns
da društvo opozorimo na novo podj©tJ«* Slede prostij a pa bi
Ipsaiils agrarraim skladom gaseči primarno žs&ienjsvo. IssvrSitav pove«*
3

- *0 tov. ing. Uarentič Veri.

»rov« dr. Pretnar prebere nato mestna podjetja v svrho registracije:
projektivni biro, osnovna sredstva 50.000«^
obratna pa 100.000.- dinarjev?
gro j, osnovna sredstva so 705^537«- din,
obratna 147.778.92 din,
Kastni vodovod, osnovna sredstva so 39,926.766«06
obratna sredstva so 2,350.211«30,
pecivo, osnovna sredstva so 269®50f«- din,
obratna pa 500.000«- din«
;$av. KuŠlanova poroča, da je gospodarska komisija sestavila pravilnik,
pravilnik je pomanjkljiv v toliko, ker Izraža premalo sodelovanja s
sindikatom, še posebej pa z ozirom na odpuščanje In sprejemanje uslužbenc
po likvidaciji Borze dela je prevzel sindikat tudi njene posije.
člani 10 sklenejo, da bo prihodnja seja vsebovala dnevni red sestavljen iz ssmih gospodarskih stvari« Posebna clnevna točka bodo obrtne dovolliiu.ce, ker morajo dobro premisliti, komu se dovolilnice izdajo in komu
n T o v . Šivic mora poslati vsem članom 10 gospodarski pravilnik« Prihodnje poročilo tov. Trtnika mora biti o strošenih kreditih za letošnje grad
nje«
Tov. Busarjeva poroča, da so iznesli na seji ČLO POlje željo, da bi se
vprašanje zemljišča za aerodrom čimpreje rešilo« Tov. Turna pove, da
je bil na MLO tov« od letalske baze ter povedal, da v tem letu ni možnosti plačila, ker znesek ni predviden v proračunu. Za drugio leto pa
bodo v proračunu znesek predvideli.
Tov. Trtnik poroča, da se naj sklep o barakah na ^egličevi cesti razveljavi, ker so barake last oddelka za zdravstvo, torej ne moremo o njih
sklepati.
IG sprejme poročilo na znanje.
lov Krese poroča, da se je vršil sestanek vseh sindikalistov MLO.
Konec sestanka ni izpadel tako slabo. Pokazalo se je, da bi bilo nujno
potrebno, da bi na sestankih posameznih oddelkov sodelovali tudi poverjeniki, kar so člani sindikata sami izrazili. Haša naloga bi bila, da
tolmačimo razne stvari. Zato predlagam« da bi se sllčnl sestanki vršili
enkrat na mesec, drugo pa, da bi se vršili sestanki na oddelkih s
poverjeniki«
20 predlog tov. Kreseta sprejme.
lov. Trtnlk predlaga, da se imenuje v regulacijski svet tov. ing.
MuSič Vladimir *
10 potrdi predlog tov. Trtnika.
Ob 21.30 uri zaključi^/ tov. predsednik sejo»10 MLOtC
S . f . — S*n.2
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JJajnik I0?ISL0s
/;(f uma Branil.

Predsednik 10 MLOi
(Albreht Fran]

