IZVRŠI H O ODBOR
Mastnega ljudskega odbora
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Z A P I S N I K
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HAVZOČI*
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o - '
XXXIX * redne seje Mestnega Izvršilnega od. bora, ki se je vršila 8.okt.l946. ob 16 url
popoldne v sejni dvorani Magistrata«
predsednlks
podpredsednik:
tajnik:
članiY

tov. Albreht Fran
tov. dr. Stanovnlk Ivan
tov. Tuma Brane
t
tov. Puc Danilo v
K
.
tov. Gorjano Joško
toV. Drobež Franc
tov. Trtnik Lojze
v\
tov. Stopar Viktor
f
J>
l,
;
tov« Kušlan Matička
tov« dr. Pretnar Jože
tov. ing. larentič Vera
^
•
tov. Modio-Dekleva Marica
vabljeni: tov« Vodopiveo Vladimir
tov. Krese Leopold u
tov« zastopnik UDV
' ,
•
odsotni: tov. Vrhovo Alojzij
tov. Busar Tilka
tov.
Lallk,Anton
\
"• .a
r
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Tov« predsednik otvori ob 16 url popoldne sojo tor predlaga sledeči dnevni rod:
v
• \ • t•
i
1« pripombo k zadnjemu sejnemu zapisniku,
y
2« obrtnioe,
'
/
, • '
\> ..,•.« '
, f,
3« pravilnik mostnega podjetja Meprom,
4« oddaja gradbenih del,
5« slučajnosti«
/
Tov. Gorjano Izrazi Željo, da bi prišlo na dnevni red tudi poročilo o proračunu, kar člani 10 sprejmejo«
>
(
.
Ad. 1. pripombo k Zadnjemu sejnemu zapisniku:
Tov« Turna poroda« da bodo odslej naprej sejo javno tor bodo vabijo
al po dva člana CLO ln on član oddelka, na balkonu je pristop
svoboden«
j'
Tov. Kušlanova pove, da sindikalista za disciplinsko sodišče še ne
mojfre predlagati« Predlagala ga bo na prihodnji oojl«
Tov. Vodopiveo poroča, da je cestni pravilnik v redu, Ministrstvo
ga jo že odobrilo ter bo izfiol v ponedeljskom "Tekmujemo"«
Glede nemških ujjfetnlkov poroča tov« Trtnik, da jih sedaj ni mogočo zaposliti več kot 20 do 30 tefiakov, ker primanjkuje materijala.

Glede zemljišča na Večni poti poroda tov« saarentičdva, da je zadeva „
urejena. Fiskultbirac društvo »Edinost« pa je izrazilo željo, da bi
pobili plameni predlog EuO glede zamenjave zemljišča*
jo vo Gorjano poroča, da je na strani 3 zapisnika treba popraviti sklep
g katerim se dovoljuje upravi Marljanišča, da za svoje potrebe nabavi
Krompir, seno In žaganje v skupnem znesku 67«900»-» dinarjev tako, da
f« vsi stroški poravnajo Iz kredita upravno-politične šole na Kodeljetem in da torej Odpade navedba, odkod naj bi se krili ostanki«
fov. Gorjano poroda pravtako, da je treba spremeniti sklep, s katerim
08 upravi zavetišča sv« Jožefa dovoljuje nakup krompirja In fižola v
038oku 287.000,- dinarjev tako, da se ti stroški poravnajo 12 prihrankov upravno-politične šole na Kodeljevem le v višini 72«800«- dinarjev
ostanek pa iz oskrbovalnin zavetišča, ki prihajajo v mestno blagajno
direktno.
,
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lov« Gorjano poroča, da je treba popraviti napako v zapisniku pri skle
pu, ko IQ prlvoljuje naknadno odobritev oddaje kanalizacijskih del na
avezni cesti Ljubljaaa-JeSioa v toliko, da se oddajo dela tvrdkam
BSegrad, Supan, Ži^fveo in m Mep.ro®, Zupan In Žlveo.
Zapisnik j e nato s p r e j e t .
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ftd. 2« Obrt niče.
u :
• .fV^Tr
lov, dr» Pretnar poroča o
prošnjah za dovoljenje
>
obrti t
,>'
• ,
*/',•
\- •
>> •
1. Glavič Henrik, torbar, Trž&šk* 9 , - 1 0 odkloni, ker nI krajevne po
|/-i
trebe,
a
2. Ing. Malahovsky Rudolf, Izdelovanje kozmetičnih preparatov, Prijateljeva 1 a, - X0 odkloni, ker »a izvrševanje obrti la v c
udejatvovanje kot strokovnjak specialist v okviru samostojne
obrtne proizvodnje ni potrebno, #aČ pa je potreba po stafokovajaklh v dragih sektorjih.
<
3. Bobida Ljudmila, mesarska obrt, i>t, Vid, - 10 odkloni, ker ni
krajevne potrebe,
4«Vidmayer Angela, pletilstvo, Gruberjevo nabrežje 16, - 10 odobri,
Jeršin Karel, obrt mehanika. Opekarska 19, 10 odkloni, ker nI krajevne potrebe,
•
' f^-.'' \ ' - '
' "
.' ' '/v v
6. Mlakar Vinko, izdelovanje emajlirane posode, Inezova 35, 10 odobri,
7« Stri« Ljudmila, kroJaJioa drekih 1» otroških oblek, Ale^evčeva 36,
"j10 o<kobrl,
• 'v
6» liani« Earmolfe, brlvsko-frlE-er Ete. obrt i/ Rimska 24, 10 odobri Izdajo?
S. ABbriB Kihael* pek, VlSmarje, 10 odkloni, ker n i krajenve potrebe,
10 sklene«, dai se tov. Turna na sestanku s četrtaiml tajnikir pomeniš
ee res v m r n r p i r primanjkuje pekov, >
.
10« Proizvadj&čk/j, zadrugi milima, pepravlj alnioa in prodajalna prem
*
prog. Člana 10 tov. ?uc in Drobefc se pooblaščata, da po izvršenih ugotovitvah pbdasia o stvari svoje mnenje, na podle«
gi katerega e® potem od?veči,
11, Staut &c?rgoni£» fotograf, Tyrševi&i. 35 /?., Ip odkleni izdan je, ker
al krajevne potrebe.
'i
12» JezerSek Marij«, pekovska obrt, Zaloška 33* 10 odobri,
15
«3r»rne;i, kesarija, Kourova 27« 10 pooblasti tov. Drsbel^, 3&
imenovanega pozna, da se z n j m pogovori, če bi ne hbtel
1
• veti,piti v mestno podjetje,*
,
»4, Emetič 9e;&rl
» krej «8, ribiška 7, 10,odobri iac.an.je obrtnloe,
J
lin" Irklo Viktor, stavbni ključavničar,'Sv,Petra 65, 10 ugodi,
štrukelj Andrej? žaganje drv z motorno Sa#e brez stala« poalovalnl
ee,, Gunolje 6, 10 odobri izdan j« dovoljenja.

mt\
>)) - 3 , j
17. Hovak Peter, plinski instalater, Trstenjakova 1, 10 odkloni, treba
ga je pozvati, 8e vstopi v Mestno podjetje*
j, g. Dimnikarski o me talni okoliš Št«Vid. Izpraznjeni dimnikarski okoli S se
I pridrži mestu. Mesto ustanovi podjetje, katerega naloga bo ometanje
|Jftstaih objektov. Rasen tega pa bo to podjetje prevzelo tudi vse izpraznjene rajone in tiste, ki bi se iz kakršnihkoli drugih razlogov
Jiogli prevzeti po mestu.Za okoliš so trije interesenti: Kerno Friderik,
Jlančar Tone, Kocjan Viljem*
1, AbdijeviS Abduraf, sla^SiSar, Sv* Petra 35, 10 odkloni izdanje obrti,
ker so potrdba s ©sirom na raspolaSljiva Surovine. {sladkor) . krite s ebstojeSimi tovrstnimi obrati.
V
2,- Banfftl jftranc, .pekarski obrt, Tržaška 109? 10 odobri ladanja obrti,
j, Ivano Josipina, krojaiiea šenskia in otroških oblek, Sibsrtom 35, /\"
x
10 odobri iadanjs obrtnica,
, ,
4* Prlstovnik 01*11« risarska obrt, 10 odkloni, ker ni krajevne potrebe,
j, stanovalk Tirane, izdelovanje- umetnin Srev, 10 odkleni, ker ni krajevne potrebe
Šllovidilaafijaa,• Jathmjg Žganja,Špirita» izdelovanja likerjev, 10
odkloni izdan je obrtci.ce., ter" sklene, d& m imenovana ga povabi,
Še bi ne ho tal prevseti oanse*
>. •
7* '^raon Pavla, pletilja, 10 odkloni-, ker ni krajevne potrebe,
3* Vrhovnik Jakob, peSar, IGodkloni, ker ni krajevne
9. Uratnik Edvard, žganje kuka in kl«a*aa>» IS odkleni« kl»r ai krajevna
potreb«,
10* Knafaljc franc, misarska obrt, 10 odkloni, ker ni krajevne potreba«
11* Eaial Bogoslav, slaŠftlSar« 10 odkloni, kar ni krajevna potrebe,
12» MarjetiS Janez, mesar, 10 odobri isdanje obrtnice,
13. MaSak Ivi, slaiSižar, 10 odkloni, ker s ©sirom na raspolotiljlve v
surovine je potreba podana*
'14. Glavan Anton, krojad moških oblek", 10 odobri izdan j* obrtni©©f
15. Jereb V i t o , frl«srskfc obrt, 10 odkloni S »dajo dovoljenja, kfer
ni krajevne petrebe,
16. Marke 1 j Mara, krojašiea fienakih in etro4klh%oble'k«. TO odkloni,
'ker- ni krajevne potrebe,.
.,
t
17. suhadolnik Jurij, mehanik, 20 odobri iskanje obrtni©©,
18. Belina Ijflloš, čevljarski mojster, tO odobri izdan,je obrtnioe,
19* leglid tudvik, torbar., izdelovanje kovčkov in vusnjene galanterija,
10 odkloni, ker ni krajevne)tjotrelse.
20. Zdovc HGarljakrojaSiom šensteih in otroških oblek, 10 odkloni,
ker ni krajevne potrese,
>
21. Renčelj Ivan., mehanik,. 10 odobri izdan je obrtnice^
22. Potrato Alojzij, izdelovanje copat, 10 odobri,
23. Lavrič Viktor, krojafki obrt, 10 odobri izdajo,
('
24* KarnlSnik Josip, krojse parila, 10 odobri rladanja,
25. Žužek Stanislav, obrt krojaSa aio&fcih oblek, SO odkloni, ker ni kraJ
jevne-potreb©,,
\
j,.- i.-Z.
'
26» ing. VerS Evgen, elektrotešsi.8:^ obrt , £0 odkloni, /ker v okvira
obrtnega podjetištva ai podam?, potreb:, po ateekovnjaklh specialistih elektrotehnična stroke.
26* Strisper Josip, isdelovanje vate, 10 c.?c4ujc ©dloSi radi ugotovitve«
' ,»li je m vato sa t« namena preskrbljen« potom drugih podjetij-,
tja' so, kolikšna je kapaoiteta in potreba.
2
®v. dr. Pretnar je predložil v odobritev iO predlog, naj bi oddelek
obrt :ln industrijo nujno izdelal in predložil ^ konkreten nsSrt
reirgr »nlsael jo oddelka.
'
^
*©v, Kree& in tov. 9©kleva ®odle &arloa sta opozorila na napačnost
*©ga post opka,
da ja pravica, pa tudi deltuost slehernega oddelka«
Js stavi ,»redlog® sa reorganizacija v smeri izboljšanja svojega oddal'p in da 1 ;oaadevna odobritev 10 ni potrebna4* .
„
iSLž&itne« da naj gospodarska komisija in tisti oddelki MLO, ki imajo
N
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"
"
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stik z gospodarskimi problemi izdelajo svoje konkretne predloge v zadevah gospodarske politike, jih predlože tajništva, ta £a odstopi članom 10 v svrho proučitve za prihodnjo sejo, ki naj določi gospodarsko
delavnost MLO-ja v prihodnosti. Tovarišem poverjenikom pa naj ee predloži tudi zapisnik seje oziroma ankete, ki se bo sklicala s strani
tajništva in na^njo povabilo gospodarsko komisijo, zastopnike načrtne
komisije In ljudske imovine« Anketa naj se skliče za četrtek ob 8 url
zvečer, v prostorih uprave Mestnih podjetij, Gradišče 7*
Dodatno je bil sprejet sklep, naj se Izdelajo predlogi, ki se tičejo
reorganizacije Uprave ljudske ImoHine, sekvestrirane imovine in mestnih
podjetij.
(
B d U J L . Pravilnik Mestnih podjetij!
Tov« dr. Pretnar vprašuje, Se naj obravnavajo
pravilnik od člena do
Člena, ali ee naj dotakne samo tistih Členov, ki se razlikujejo od zakona o gospodarskih podjetjih. Seje na gospodarski komisiji se je vršila
W-tri
, krat, kjer je bil pravilnik predelan.
\
^
Tov. predsednik pove, da ee tovariši? polk. Vrbcvcu ni zdele pravilno
1
to, da se daje premalo pravic sindikatom.
\ . :
Tov. Stopar je mnenja, da se navodila glede vloge sindikatov in upravnika ne ujemajoč
Tov. Krese doda, da iaajo po likvidaciji Borze dela sindikati svoje
oddelke zk delovne odnose.
V pravilniku samem so Člani 10 spremenili samo Slaa, ki govori o pravicah upravnikov glede poslovanja.z denarjem. Člen spremenijo takole s
Pri Megradu, lahko upravnik podpisuje &© znsaka 50.000,««. dinarjev
investicije, za nabavo materjala pa do višin® 25Q€000-~ dinarjav»
Glede ostalih mestnih podjetij p a s e poveri tov. Sivieu, da stopi z
njimi v stik, izdela predloge za višino vsote, do katere bo upravnik
samostojno razpolaggl.
Obenem se zadytol2i tov. Gorjanca, da stavi prediagt de katere višine
izplafiil razpolagajo poverjeniki samostojno.
član 3 velja v celoti z dodatkom: " «.... neomejeno, v okviru proračuna**
S temi i spremembami je pravilnik sprejet.
Tov. Pretnar poroča, da tovariš Kave ne sprejme ponudbe za mesto
upravnika mestnih mena« Predlaga nekega tov« Berdajsa, ki vodi delavsko
kuhinjo* Tov. Stopar pa temu oporeka ter pravi, da ne smemo nastaviti
z& vodjo
nikogar, ki vodi že sedaj neko menzo. rreaiaga tov. Silovita.
r
.
: . •
j
10 tfclene. da se pooblašča uprava.,mestnih podjetij, da uredi vpradanje menz in stopi v stik s tov. Silcvičem. < v
Ad. 4. Oddaja gradbenih deli
/
Na predlog tov. Trtnika in po pregleda ponudb za izvršitev mizarskih dal
na stanovanjski koleniji ob Savski cesti za stavb« tipa l 9 Is in II je
10 snre.1el sklep, da se dela oddajo sledečim tvrdkams
1. Tvrdki Podobnik Ivan, se odda v izvršitev risarske dela za »no stavbo
i tipa la pod pogojem, da pristan® na cen« najcenejšega ponudnika in sicer za dobavo oken In vrat, za skupni znesek 232.830.- din
2. .Tvrdki "Produktivna zadruga ljubljanskih mizarjev* se odda v izvršitev mizarska dela (okna in vrata; za eno stavbo tipa I za skupen znesek
295*040.- din ter za eno stavbo tipa II za skupen znesek 231*080.- din«
3« Tvrdki Umek Ivan se odda v izvršitev mizarska dela (okna ln vrsta)
za eno stavbo tipa II pod pogojem, da pristane na oene Produktivne sadra-1
ge ljubljanskih mizarjev za skupen znesek 231.080.- din.
4*.Tvrdki Praznik Ivan se odda v izvršitev mizarska dela (okna in vrata)
za enojtf stavbo tipa I pod pogojem, da dobavi vratne podboje v treh

; 4 5
p . . Ig
.r ,
L> Šteto od dne obvestila o oddaji za skupni sinoeelc 2 6 1 . 7 8 4 . - din«
da tvardka ne "bi mogla zadostiti tema pogoja, me oddajo rutvo* dela v izvršitev Produktivni zadregi sa akupou znesek 29$.040.- din.
r,
i ' . r;
„ ,S,
sklon. da v bodoče grad*oeni e&dolek primerja ponudbe za po»n.pr«« samo za vrata in okna Itd, tor ne za vsa dela«
l& vredlog tov. -rtnika la, po pregledu vseh ponudb na oMajo del aa
LsgrAOiter nedovrgene stavbe Sršen Terezijo, Ljubljana, Kamniška 18,
JQ soreriel sklon. da odda predmetna dela elodečim najugodnejšim
iadnikomx : ,
>
'
• "v-.",
.'/,
Podjetju Podobnik,Karol» Zadobrava, težaška in zidarska dela, aa akupzueaa.it dinairjav 189.734.- po enotnih cenah proračuna. Tesarska dela
za skupno m n o 43-000.- dinarjev«
podjetju Bonda Anton, mizarska' dela aa skupni znesek 75«250.- din«
redlog tov« Trtnika in po pregledu vseh ponudnikov jo
)ra:i0l Kkle^f d® se odobri potrebna dola za obnovitev po eksploziji
kovana sfmovaajkse JbJ.Se? Cbjakt 1 1 2 v stanovanjski skupini carinar»« v Ljubljani sledečim tvrAkam*
Gradbenemu podjetju Kosi d.z ».z. teika in zidarska dela v skupnem
iku &BB.545«- dinarjev ter tesarska dola v skupnem zneaku 288,411«ProduKtivni zadrugi ljubijamskih mizarjev, mizarska dola, v skupnem
znesku 207-620«- dinarjev«
,

. . • i. t

r« Trtnik predlaga, d« rs odda ze zgradbo esfetnih kanalizacij v Krekovi
Slapnilarjevi ulici tvrdksma is:g. Zivos Francu lj>& Zupancu Janezu
najasnejšima poaudsiikataa*
ja med panud^lM tudi
Me grad, Uri pa
a svojo ceno za 150.000«- dinarjev vilji od
ponudnik«,
je razvila mad Slani IG Živahna debata* aa. kritika, kako j« mogo&o*
je f gradbeno podjetje SJagrad skosto pr^i vseh ponudbah najdražjo. Tov
t&3š» prodlaga, da s« dola aa isv^gitev cestne kanalizacije v omenjenih
loah prepuste Sotvti Moste, ji stavijo na razpolago potrebni strokomja
m&torijal in naprti, in bo delo nedvomno opravljeno najhitreje p« tu**
"S
f
najcenoje. .
• 1 - >. •
,
Mfojai prodlojg tov. Krooeta s pa-ipem^o, n^J bo to poizkus, v ko»i posair»a3R» četrti z pravilno organizacijo prostovoljnega dela,
co opravljale tudi večja preprostejša dela.
Trtnik poroča o prošnji tov. Skalj Antona, kmeta* s* posojilo
>«000«- dinarjev $± bi jih porabil aa zidajo godpodarskega poslopja.
[Imenovani bi Molel posojilo is 23 ail.lonov kredita sa sidavo, Ser pa
Je do&ar
'ialfcljectto ss stanovanjske sgraabe m 10 posojilo' od* »tijtr, sioer s nasvetom, da si vzame za stanovanjsko hišo posojilo
)
nas is gornjega kredit®s za gospodarsko hišo pa pri Jfe»tal hrmilniaa redna obraeti, .
j
Trtnik predlaga , da se dovoli premostitev kotla za centralno kurm 1» biv« kopališča aa Jegličevi oosti v zgradbo Mestni trg 16, ki j«
&čena za potrebo Ka-Ms« Pripomnil je, da je kopališko na jfeglioovi
it v tzfcoa stenju, da Vi ga bilo • skopaj težko popraviti. •
n| v •
« Kxezo povdart» d& m m. zdi kopališče popolnoma dobro tor bi z
/<i
A
1
L© popravila bile pcrubno.
" j
i'.'" v" •
Lene j, da se kapall&če
m&zuV progloda in sio^r so poveri proglod
ju Stop6.rju. '
/
_ Poročilo o proračunu«
lilo o proračunu poda tov« GorjaneJ

S e s t
j, Preds. in uprava 254
12
IX. Obrt in ind.
88
III. trg. in preskr
25
jV. kmet. in gozd.
55
V. gradnje
56
VI. prosveta
VII7. narodno zdravjel21
2o
VIII« soo. skrbstvo
16
IX. delovni odnosi
289
X. finance '
XI. soc. preskrba
XII« prorač.rezokr.

v

s

oseb 9,361.12©.oseb
5oo.4oo.«
oseb 3,oo3«6o©.oseb
913.200.«
oseb l,239.6oo.oseb 2,034.896.oseb 4,732.3o©»oseb
743«70o.oseb
7o7«2oo.~
oseb lo,628.88©.w
—
—

t
; '•
Stvarni
9,638.822.Io2.84o«431.76o.429«5oo.31,136.045.13,111.047.7,694.456.23,254.802«l,6o3.149.1,674.500.lo,86o.ooo.3,000.000.-

:

- ,'
i Obnova
27,©25.8o6«- 56.000.-*
150.000«-

9,475.899.3»69o.25o.805.000.621.000.' 711.6oo*95.000.- - -•
— ——

33,864.896,- 102,936.921«42,624.555«skupno JL79,426«372.^
Mestna gospodarska podjetja
83,246.301«- v znesku so
„
—, zapopadene tuai vse po262,672.673.ko jnine »katere plačajej
1
•
• ,.'
podjetja za svoje usluž

i?
d

k

1

I. Presežek dohodkov gospodarskih podjetij
II. Presežki Mest.obrat»sredstev n w w "
III. Krajevni davek
IV« Dohodki uradov in ustanov
V. Takse
VI. Trošarina
VII« Udeležba pri republičaih dohodkih
VIII. »geni nepredvideni dohodki
IX. jPrimanjkljaj dohodkov

J2,269,620.4,369.o63o1
9©9©oo.ooo«4,745.317«991.000*4o,ooo.ooo«,
200.000«120,097.673^-

262,672.673«1 • .
Skupnih dohodkov predvidevamo za leto 47* 142.575.000.- dinarjev
kar izkazuje primanjkljaj 12o.o97.673«" din.
foleg rednega proračuna se izkazujejo dohodki tudi na obnovi oddelka
aa gradnje, - 67,4oo«ooo»- din, Uprave cest 3,55o.ooo.- din, Azil za '
dekleta aDo® na Bokalolh itd 74,95©.®©©.— din, Strokovno nadaljevalno šolstvo ?©.ooo«ooc«- din«
'*
^
r".-'
Jov« Gorjanc poroča, da prosi Notranja uprava za 100»000.- dinarjev
uredita za preureditev zaporov« Kredit bi bil na razpolago na partiji
29-f«
V*
odobri predlog tov. Gorjanca\
v
«- Gorjanc porroča o okrožnici Ministrstva za finance, kjer poroča*
da se bodo d e l o m znižale trošarinske in taksne prlstojblnske tarife za
obiranje davšč.in ljudskih odborob LES, nekatere davščin? pa sp}oh Črtal«
Gorjanc poroča, da je $Hn. za finance odobrilo raspored izdatkov na
pobrane dohodnine v letu 46« Te izdatke smemo trošlitl samt> do
ine 7$ stvarno pobrane aoJiodnine.

Tov. Stopar poroča,^da je načrtna komisija že pričela poslovati ter
zato prosi, da se tov, Prezlja in tov. Lušteka takoj jutri dodeli Načrt
ni komisiji. Poleg tega se naj vključi v delo š e statistični odsek.
jO odobri predlog tov. Stoparja«
^
L
lov, Stopar pove,: da bi z ozirom na to, da je oddelek za TP reorganisir a n , pregledali množino dela. M l se mu, da je sedaj na oddelka preveč
uredništva. \
v
v
t 10 poveri tov, Stoparja, Puca in Kušlanovo, da pregledajo delo na odd.
pa T P.
, /•
_
C
^
,
_
7
S
Tov. Dekleva Marica poroča, da je komisija za soolalho skrbstvo na univerzi pred težkim problemom, študentje žive v veliki stanovanjski s tisi
Zato je nujno, da se študentom pomaga na ta način, da se jih porazdeli
po privatnih stanovanjih. Zato prosil, da bi se stanovanjski oddelek osi
ral predvsem na prošnje dijakov, ki so res potrebni stanovanj.
Tov, Modičeva poroča, da se je tov* Gelarc, ki je bil dodeljen prosvet- 4
nemu oddelku iz obrtno-industrijskega, izkazal bolje* kot je mislila :ln
da se bo dalo z njim delati. Edino kar oporeka je to, da ima tovariš ve
liko višje prejemke, kot pa vsi ostali na oddelku. Zato predlagam, da s<'
mu plača zniža na višino ostalih, ali pa, da se ostalim prejemke zviša
r
do višine omenjenega tovariša«
u
>
/ J
10 sklene, da se tov. Celarcu zniža plača ha 3*500,- din.
Tov. Suma poroča o dopisu predsedstva VLRS glede sistematizacije dr_ ,
žavne službe. Za podkomisijo, ki bo izvršila sistematizacijo mest
postavi 10 tovariše« Sitarja, Kušlan In enega člana BOGF-a«
Tpv, predsednik poroča, da je bil opozorjen na razmere*
vladajo v
gluhonemniol, oziroma na to, da je gluhonejtmioa premajhna«. Od 500
otrok, ki so bili is vsa Slovenije pxip»4janl, da jih gluhonemnica spre;
me, je bilo sprejetih le 35»
10 pooblasti tov, Modičevo* da se Informira o rasmerah v gluhonemniol
1
ter poroča« ^
V ^.
,
;. • ^ •
-i
Tov, Albreht poroča, da je MLO povabil na slavnostno kosilo državno
gledališče
Moskovskega Konsomola ob 13 url opoldne v
>N
hotelu Toplice na Bledu,
Tov, Turna razdeli vstopnice za abomnaje članom 10, ki jih je poslala
uprava gledališča^
~
Tov. Turna poroča o dopisu Uprave mestnih podjetij, ki poroča, da nova
najemna pogodba za kino-prostore v poslopju na Kongresnem trgu med državnim filmskim podjetjem oz. kino podjetjem ifc.atleo kot najemnikom
ter lastnikom poslopja še ui sklenjena in da se najeianina zaračunava^
ša no atari na iemni oo^odbi
i Ta nsLiemnina. je visoka ter Je nu.1no

družba«
'
10 sklene, da ee naj pregledajo pogodbe.

<

l'ov, uma poroča, da je šef personalnega odseka poslal poročilo, da
so sedaj ukinjeni črni fondi po četrteh ter se četrti vprašujejo, odkod bodo plačevali moči, ki so doslej dobivale plačo iz tega fonda« *
10 sklene, da se poveri predsedstvo in tajnifitvo, da uredi vprašanje
števila uslužbencev ČLO.
®ov. Turna poroča, da je personalni oddelek poslal poročilo, da so
bile snažilke za čiščenje prostorov plačane tudi iz črnega fonda«
Ker tftga fonda nI več, pooblašča 10, da uredi zadftvo predsedstvo
in tajništvo MLO.
T

Ter*
poroda, da prejemajo v s i t a j n i k i četrti, neglede na to, 5e
ima jo družino a l i n a , plado 3 . 6 0 0 , - dinarjev. P r e d l a g a , da b i i « o nlm, ki bo sposobni ln. imajo družino In otroka, plodo a v i S a l o . Č l a n i
10 00 mnenja, naj ae a tam pedaka toliko Sesa, da »topi v veljavo
Ejflgfldniakl gftfrpn. Morda pa ae naj da posameznim nagrada, kar uredi
7
predsedstvo. •0 .
.r_J
Tov. Toma poroda o proSnjl rektorata na Univerzi,
proai, da M
se porabljeno vodo in plin v "laboratorijih ne aaraoonavalo z oa. na
ljudsko pomembnost rednega poalovanja univerzitetnih institutov. .
10 sklene« da ae proSnji ne ugodi.

Tov. Tuma poroda o prošnji FD Svoboda, ki prosi, da se jim zniža
tarifa preskrbe voda ali pa de subvencijo, da more kopaliSde obratovati za javnost. Slidno proanj^o je vložilo
Partizan.
/
da
prošnjama ne ugodi, ker je vodovod vezan na pravilno
gospodarsko poslovanje in bi take dajatve onemogodile pravilno aliko o poslovanju naSega vodovoda.
Tov. Turna poroda o dopisu finančnega oddelka, ki poroda glede zaračunavanja uporabnine mestnim podjetje*®. Bohodk 6,700.000.- ki s a je
Iztekal iz tega fonda, je prejemala apravs cest kot njen dohodek. Fin.
oddelek vprašuje, da naj v ^leto 47.predvidimo med dohodki tudi
zneaek iz naslova uporabnine, ali naj sc pobironje uporabnine pusti
s o sirom na pomisleke, ki jih je inr.esel Slan Kadrtne komisije in
sicer, da bi se uporabnine ne zaračunavalo onim podjetjem, ki imajo v
svoje naprave položene ns mestnem svata,
20 skl^nff. da vztrajajmo na svojem"stališču, glede za uporabnino v
lata 4t>, ker jo vsebovana Se v odobrenem prosa danu.
leto 47« se
pa mora stvar prouditi.
Tov. Turna poroda, da bo m o m l odslej naprej dajati dovoljenja za
olrkuSke, variatejske in drug« take prireditve 10, To nem je Javilo
Mlnlatratvo sa notranje zadeve.
;
v/
Tov. Turna poroča o aaactai vrtnariji, ki je modno pasivna tar predlaga,
da se ji da nekaj denarja Iz turistične takse 450.000,-. dinarjev.
10 sklene. da javi to odbora za turizem.
^ov« ^uiaa poroča o progzijl prostovoljne gasilske dete Bežigrad., ki
bi hotela, da WJi - uprava zemljišč in zgrad, vstopi kot podp£orni
dlan k deti.
19 odobri predlog. y
^
. ^.
Tov. Turna poroda o prošnji tov. Skaza Vande, uslužbenke fin. odd.,
ki tie bol»^a na odeh, da bi so jo aaSaano upokojilo. V službo Je vstopila 3? iata ter jo na bolniškem dopaata Sa od 1,1.46.
yY
IQ odj^tl prošnjo tar dovoli sadasno upokojite.
To*-. Tarna poroda o poročilu personalnega oddelka © tov. Imhe Josipa,
Irl je bolan Že od marca 46 dalje ter po lsjevi zdravniške komisije
ne bo ozdravel. Uslugben je Se od 33. Ita dalje ter bi ae ga trajno
Tov. Tema poroda o prclnjl srednješolskega odseka LMS, ki bi hotel
po vseh dolfthjf (srednjih) ustanoviti Šolske zadruge, da bi pomagala vsem potrebam mladine. Mestni odbor ima v načrtu povezati vse
zadruge v mestno podjetje, ki bi zalagalo vse zadruge z materijalom.
10 oklene. da se osnuje centralna zadruga ne pa mestno podjetje.
Tev. Turna opozori Se na sklep seja IG, da se pridne dimpreje s prekopom grobild na gradu.
1
Ob 23,30 ari zaključi tov. predsednik sejo.
/ j
11
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