IZVRŠIUTC ODBOR
Umestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z A P I - S E F I K
41« redne seje Hestnega izvršilnega odbora, ki
se je vršila
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Albreht Fran
dr. Stanovalk Ivan
Brane
Stopar Viktor
Hodio-Deklava Marioa
Buser Tilka
ing. Marentlč Vera
Drobež Franc
Trtnik Lojze
Gorjanc «*bško
Puo Danilo
dr. Pretnar Jože
Kušlan Marička
Vrhove Alojzij
Lulik Anton
Krese Leopold
Vodopivec Vladimir

Tcv. predsednik otvori ob 16,15 uri 41. redno sejo 10 MLO ter predlaga sledeči dnevni redi
1» por©Sila poročevalcev o delu Č10,
2. oddaja gradbenih del,
3. obrtnioe,
4« slučajnosti.
Tov. predsednik pripomni, da Je kot prva točka izostalat pripombe k
zadnjemu sejnemu zapisniku. Eato prosi navzoče, da stavijo svoje pripombe k zapisniku.
Tov. Modio^ekleva Marioa pripomni, da je bil poslan tovarišu dr. Let^arju sklep v precej ostri obliki, česar pa bi ne smeli napraviti. Predlagala je, da se imenuj® za strokovno nadaljevalno šolstvo mlajšo moč,
šlo je le z® izmenjavo referenta, odsek sam pa je že itak vključen
obrtno industrijskem^ oddelku.
Tcv« Tuma poroča, da predlaga za člana disciplinskega sodišča tov.
Rudolfa Rudolfa, katerega Je predložila tov. KuŠlanova. Bil Je v
meju, juniju in juliju 45. personalni referent MLO«
3 sprejme predlog, da se imanuja tov. Rudolf Rudolf za člana diseilirskega sodišča.
^ov. Turna pove, da je za disciplinsko sodišče potreben do tožilec ter

Blaga tev» Vc&cplvca Vladimira. .
)_jipr&f1a& predlog tov. Tuiie Branimira
tudi predlogo da se Imenuje za njegovega namestnika tov. Vider«
^Ločbe o odstranitvi is službe izda po zakonu o državnih uslužbencih
^posredni starešina ali pa višji starešina.
sklene „ da smatra za neposrednega s t are S inc> poverjenika, s a višjega
^predsedstvo.
sv. predsednik vprašajo, če je bil oddelek za TP pregledan. Tov. Turna
jv?,
je bil oddelek prejjlodan, poročilo pa bo podano skupno z ostaBi oddelki.
lai komisija za sistemizacije mast, še ni Imenovan.
ov. Trtnik vprašuje,) kako je s kotla?* na Jtgličevi cesti v aastai hiši.
n komisije > tov v.
poroča» da ste ni a tovarišem Joitom kopalni*
ogledala. Vse je zanemarjeno in nihče ne pazi, da bi kopalnico is|ljšal. Privatniku, ki ima kopališče v najemu, je popolnoma vseeno• He
re dobiti stekla, niti zadostne kurjav®. S tov. Joštom sta mnenja? da
K prevzela kapalnioo da trt. Velika Škod a pa bi bila. Če bi kopalnico
KskOim*all & da bi dobili is nje kotel* Koplje se pa samo. 5 strank iz
I hi3a ter kurijo samo ob sobotah.
Tov. Trtnik doda, da bi stala dograditev Soo.ooo.- din, S® bi pa razdrli
pa
din*
lov. Stopar
mnanja* d® bi se popravilo okna* vlolilo slig® ter kopaljcici predalo čK>, ki bi to takoj prevzel.
sprejme predlog tovariša Stoparja.
Zapisnik 4o. redne seje je nato sprejet*
M & JL& Poročila poročevalcev o delu ČLOt
Tov* KtJlaneva se oprosti, se sestanka ni udeležila, ker ni imela časa.
Tove Tuma dodaj, da je bil 6. november dan, ko se najbrže sestanki po
Betrteh sploh nisso vršili, ker ©o prssnovall
obletnico oktobrske
revolucije *
Tov. Turna poroča, da je nujno potrebno. da pozdravi član 10 demobilizirane© pri prehodu ekozi naiše mesto. Člani 20 se nato domenijo, kdo
jih bo na določene dneve pozdravil,
s. Kušlaaova poroča, da
treba pozdraviti tudi izseljence is FranDoločiti je treba delegacijo, ki jih bo obiskala v kamniški bazi.
peljavita se tovariš predsednik Albreht in podpredsednik dr. Stanovnlk.
2o Oddaja gradbenih dol.
>v0 Trtnik poroča, da je v zadevi dograditve Bokale povabil tov. Arkofca iz podjetja Rojina. Po pregledu proračuna j® tov. Arko znižal znesek
|td 1,842.258.- na l,5©o.848.- din, teko, da ja sedaj podjetje Rojina
ijoenejši ponudnik, cenejši celo. sd prt. jSnjeg?* Bracaljnika, katerega
proračun j© zmaŠ&l 1,558.268»- din*
K? sklede« da se oddajo dela podjetju Rojina pod pogojem, da prevzeta
lela Izvrši do konoa leta 194©. Kredit se Črpa iz 23 miljonskega posojila.
Tov, Stopar doda, da bi se pri oddaji del postopalo tako, da mi delo
podjetjem oddajamo s nalogo, da jih izvrta, ne p&> da mi sprejemamo poidbe najcenejšega ponudnika. Mestno podjetje nam mora naco predložiti
iaso proračun stroškov, ki jih j© s delom Insle* Tsmi doda tov. Turna,
sd tem, ko delo oddamo9 possovemo Se druga podjetja, da predlože pro-

une, ki jih nato primerjamo* Tov. Stopar doda, da je naloga IJestnepodjetja, da dela v prvi vrsti za nao, šele nato za druge.
Oklene na predlog tovariša Stoparja in tov. Turne, naj se načeloma
Jajajo 'vsa dela mestnim podjetjem, poiščejo pa naj se tudi ponudbe
I drugih ponudnikov v svrho kontrole in nato na podlagi predloženih
proračunov izplača mestnemu podjetju odgovarjajoca vsota.
Dodatno k temu predlogu doda tov. Turna, naj se obvesti planska komisije
4s 3° vprašanje Bokale v proračunu 1947. izostalo ker n i sredstev, četudi
je dograditev nujno potrebna.
lov. Trtnik poroča, da bi bilo mogoče z majhnimi predelavami pridobiti
g stanovanjskih enot v zadnji jtfetaži zgradbe biv. Pokojninskega zavoda,
gsdaj v upravi ZSZ v Iluzejsld. in nunski ulici. V nadzidku te zgradbe
a e namreč nahajajo shrambe stanovalcev posameznih stanovanj in so po
večini prazne ali lo malo uporabljene. Tov. Trtnik prikaže, da bi se
pri tem pridobilo dvoje kompletnih dvosobnih stanovanj, dvoje enosobnih
in dvoje garsonier za skupne 3troške 665.5oo„- din.
lov. dr. Iretnar predlaga, naj oe pribavi pismen pristanek PZ za dovolitev predelave in sklene pogodba, da PZ povrne LILO gotove izdatke za te
gradbe.
<2ov. predsednik pa predlaga, naj se posije PZ dopis v obliki poziva,
da vsled splošne stanovanjske stiske izvede te adaptacije PZ na lastne
stroške.
lov. Puc doda, naj se doda, da bo sicer ta dela izvedel £ELQ na račun PZ.
10 gklene. da oe zavodu za socialno zavarovanje pošlje poziv, v katerem
ae mu prikaže splošno stanovanjsko stisko in analogno pozivu LILO o
dograditvi nedovrsenih zgradb opozori ZSZ na dolžnost, da izvede predelavo nadzidka v šest stanovanj (v smislu predloga Projektivnega biroja)
na lastne stroške, ker bo sicer to delo izvršil MLO na njih račun«.
Tov. ^rtnik poroča, das?e Invalidsko odelenje štaba IV. Armije
pbrnilo na LILO s prošnjo, da bi se jim dodelila zgradba v Devinski ulioi 11, v kateri je sedaj Invalidski dom. ^druženje vojnih invalidov
namerava omenjeno zgradbo popraviti in izvršiti gotove adaptacije, kakor
tudi izvesti delno novogradnje«
Člani 10 ugotavljajo, da je prenos lastništva pravno nemogoč, ker je
laetnllc omenjene zgradbe FLRJ. 10 sklene, da prepusti omenjeno stavbo
Udruženju vojnih invalidov v upravo in izkoriščanje za nedoločen čas
(najmanj pa do postavitve lastne invalidske zgradbe) proti neznatni letni priznavalnini pod sledečimi pogoji;
1. Udruženje vojnih invalidov mora Izvršiti na stavbi potrebna popravila,
potrebne adaptacije na lastne stroške,
2. stavbo mora vzdrževati v odgovarjajočem stanju,
l|| z Upravo mestnih zgradb in zemljišč naj sklene pogodbo v smislu
Gornjega sklepa.
'V zvezi e pozivom ZLO za dograditev nedovrsenih zgradb poroča tov.
*rtfnik,da se je od loo stanovanj dogradilo 12, ostalo pa samo do
zasteklitve. S tem Izgubimo 88 stanovanj, če ne dobimo 48o m stekla,
količina 8o m, lei smo jo dobili po pregledu trg. s steklom, je bila
Porabljena v stavbi Tanko. 50 metrov, ki jih še dobimo bo zadostovalo
2a ooteklitev Rancingerjeve hiše.
svetuje gradbenemu oddelku, naj se okna po možnosti zabijejo z des!
^Tin nato izvedejo izvršljiva notranja dela.
5. Obrtnice:
^0Vo Piio predlaga sledeče v pretres:

10 odobrijo ali odklonijo sledečat
pavšek Ivana* pritožbi ugodeno,
30. Vojni invalidi, da
Kajser Otiiija, da^
39« Anžič Julka, da
renče Stanislav, d a ^
40. Semrajc Franja, no
Modrijan Liira, da-7
41. Bravec Anica, da
Bar Julij, da
42. Kosmatin Marija, da-/
Gale Marijan, da
43. Klešnik Ludvik, ne
Dimic Jernej, dsK
44 o Klešnik ludvik, ne
Pahor Fedor, ne
45- Lotrič Frančiška, da*
Bernik Valentin, da
46. LIekinc Angela, da«/
Orehek Matej, dat/
47. Čeferin Draga, da o
Ramovž Franc, da J
48. Likar Gizela, ne
Brioelj Frančiška, da
49. PintariČ Gabrijel, ker je imenoSrtnik Rafael, ne
vani po izselitvi Pintaričeve druž«iing. Skala, ne
ne kupil trgovino od okupatorja, so
Repše Franc, ne
Slani 10 mnenja, da je kupna pogodba
Mihelčič Ivan, ne
v smislu odloka AVLTOJ-a nična, v koŠpehek Maritfa, da\^
lokor je bila kupna pogodba sklenjena
Detela ^ogdan, d a y
v na ne r i „ da se očuva imetje MoskoHorvat Frančiška, da \J
vič, pa je lastništvo ostalo nelzOčko Emil^ poklicati ga na
premenjeno in je v smislu predpisov
dogovor, Če hoče stopiti v
ULI dolžna upravljati imetje do
drž, sektor
povratka družine.
Škodlar £*rlja, ne
50. Bopovič Uikola, ne
Delničar Larija, dat/
51. Ila&or Vladimir, ugotoviti je treČLO Rakovnik, de*/
ba,
kdo ima gostilno in v slučaju,da
Rozman Frenc, da^
ima
lastnik dovolilnico, se mu ta odTurk Vlado0 ne
vzame, go^iln*. pa zapre.Fakin Rudolf, da (namenjava)
52. /Zend.-č A l o j z i n e
Adamič Antonija, da ^
53Frančiška, ne
Mooan Silva, ne
54» Vahta.v Rudolf » ne
Prat,nikar Ivan, ne
55- GradiSar Antonija« da i/
7aXent2.no5č Anton, d&s'
56« Hereol Cirila, da t/
DvuSlna. Božalija,
57. Zerovnik Alojzij , čla y
Jurkovič /ngela, d a ^
58 > Breznik Ljudmila, ne
KedveSeS: Beza, ne (IJLO ali ČLO)
59. Sldovec Stenico, ne
Msjer -Jože f ne
So» Tre3-s-ret). Jar.es j v poizvedbo
Kavčič Marija. da t/
kmetijekemu oddelku
Podbevšek Apioa- ne
61. I.ipovž Alojzij, d a ^
Svetek Elizabeta, da
62^ St.&rfc&n Valentins ne
63. Ahiin Iležka, dav^
64* Haredno gD.edališče. da
65« Buno Rudolf, ne
Kachiedo. Ivan? ne
r
7. Gale I*ar.i;ja? da ^
O sprejme tudi likvidacijo sledečih Zadruga
Maraka zadruga9 Mirni dom, Dom gospodinja Mlekotrg, Bovina:?ftkei
nabaviJalna zadruga, Gospodarska zadruga drž. polic« namešč*
in upokoj.
ov. Puc Poročal Mlekopromat je pokreail akcijo, da bi prevzel 33
ekarn in jih vodil kot. svoje mlekarne. Potreba po mlekarnah je
o do To mlekarn-in sicer samo v tistih mesecih, ko je mleka, dovolj«
olliilna mleka je padla od 16 na 9 tisoč litrov dnevno • nastopi vpra-

| šenje,
Illekopromet Organizira mlekarne po mestu, ali naj to
organiziramo mi.OkollŠ Ljubljana je prejel precej nagrad, za več oddaja nege mleka* V razmerji z drugimi okraji to ni preveč zdravo. Okoliš
J Ljubljane ioia Sivino, ki daje mnogo mleka in je vsa prehrana živine
Ksnerjena tako, da daje čimveč mleka. Poleg tega pa je še procej mle| jce ki gre v prodajo na črno borzo« Za območje Ljubljano odpade okoli
i 200.000.- din nagrade. Ta številka, čeprav razveseljiva, da misliti, da
: nglcaj ni. prav. V razgovoru, ki smo ga imeli z lilekoprometom, sem
Ijim sporočil, da bo 10 odločal o tem vprašanju.
J Tov. dr. Pretnar doda, da so člani gospodarske komisije proti pred«*' logu LIlekopr ometa.
t TOV. luc doda, da je stvar oblasti, kako se uredi razdeljevanje mleka
v Ljubljani. ITikakor pa ne smemo opustiti možnosti, da po potrebi interveniramo na trgu.
lov- Ilodičeva tudi povdari na možnost kontrole s strani LO.
f tov. Puc predlaga, da bi dovolili Lilekoprometu 2o mlekarn, ali kako drugo število, io več ne.
t Tov. Stopar doda, da bi to povečalo stroške in s tem ceno mleku, ker je
troba dati nameščencem plaooTov. predsednik je mnenja, da vzamemo preskrbo za mesto Ljubljana v
S svoje roke.
110 sklene: distribucija mleka jo načeloma v rokah ULO, obenem pa premiFiimo~na3Tn, kako bi LILO to čimboljn organiziral v sporazumu z tllekoprom.
.Tovi dr. Pretnar poroča, da je bil radi Vajeniškega doma pri gen. seffcrotarjuna Predsedstvu vlade. Uemen PV je, da se uredi pravni položaj
doma, nato pa bi
izročili ljudskemu odboru.
• 10 sprejme"predlog gen. oekretarijata.
Bo-?". dr. Pretnar predlaga sledeče Qbrtnice v pretres.
I ([lani 10 odobrijo ali odklonijo sledeče s
. 1. Rebek Rudolf, da
7» Ho vale Janez, ne
2* Štrukelj Ivan, da
8. Pritekelj Franja, ne
• 3» Sepohar •'ha t on, da
9* Jakovec Ivan, ne
14. Papler Stane, da
10. Verbajs ^arjana, ne
tS* Hromca Anton, da
11. Bar France, ne
H . Fivjan Franc, da
Ivnn Uarkočio, odstopiti notranjemu oddelku radi poizvedb in mnenja.
• Krak Vinko, odkloni, oddelek naj ga pozoves da prevzame strokovno
' alnšbeno mesto pri kakem podjetju državnega sektorja, morebiti v meha' nični delavnici prevoznega podjetja.
"France Zibelnik, kovaški obrt iŽibert)~pozvati četrt Št. Vid, ali bi
ho :ela sama prevzeti kovačnioo ter namestiti Zibelnika, da kovačnlco
vodi< Sauevo je nato 10 predložiti v ponovno sklepanje.
[-Ivan Pančur«, meiianiški obrt- pozvati četrt Ježico, če hoče sama ustaknovi ti' mehaniško delavnico in v njej namestiti prosilca, da jo vodi.
pObenem noj četrt poda svojo izjavo k navedbam izjave lo.4*46.
|Gai3parlin Franjo, brivsko-frizerska obrt se ugodi pod pogojem, dg si
»rosi.l.oc preskrbi, lokal kje drugje, ker ima v tej hiši svoj lokal že
Ibr.ivoki mojster Turk.
;

k zadevi ureditve in dodelitve dimnikarskih rajonov se. vzame na znan j e razpis min. za industrijo in rudarstvo z dne 11.9.1946. ter se do
•adaljnjega ne bodo izdajala nova dovoljenja. Izpraznjeni dimnikarski
•Okolic v t. Vidu so no dodeli nikomur, temveč se mesto sedanjega
Ba1/tf dirmikf; rske ga mojstra Lipnika imenuje drug p rine r ni delegat, po
,-fcov;nosti eden od prosilcev za ta okoliš.
g d 3o mesarskih stojnic in 3 lop je 10 sklenils
ptojr.iee ;;t. 1,2,29 in 3o se odda jo. mestnemu podjetju

3. Alojziju Jesihu, št. 4. Smoljanu Antonu, št. 5. Rotarju Pavlu,
6. Gorniku Antonu, št. 7.Kastelicu Alojziju, št. 8. Bazilju Antonu,
L0. Bavtižarju Francetu, St. 11. Petriču Jakobu, Gt. 14. Kumar ju LSatigt. 15. Larjetiču Ivanu, št. 16. Jesihu Jakobu, št. 17. Hamu Josipu,
21. Paternostru Josipu, št. 23» Škerjancu Antonu, št. 24. Zupančiču
Jonu, št. 25. Jagodicu Francetu, št. 26. Rodetu Francetu, št. 27.
letu Avgustu, št. 28. Povšetu Karolu«
e št. 32. Dolinšek Jožeta vdovi, št. 33. Zaje ^inki.
jnieo št. 9. 12, 13, 18, 19, 2o in 22 ter lopa št. 31. se ne oddajo.
prošnjah Anice Grudnove, lleredft Jožefa in Hartmana Hermana se ni moglo
u
iepati, ker karakteristike niso podane. ITama se ni mogla upoštevati,
r so namenjene stojnice samo sa mesno stroko.
ošnja Staniča Cernivca se mora izpopolniti s karakteristiko, kako je
lerjen danes.
anjajo so prošnje: LIarije Ocvirk, Alojzija Kocijana, Iva Žana, Jopa Koprivca, Antona Gregorca, Franceta Rezarja, Antona IJovaka, AlojziČeška, Franceta Remica, Franceta Selana, Franceta Zajca, Ivana Janeža,
anceta Bolničarja, Jožeta Kocjana, Antona Škerjanca, Alojzija Staniča,
javornika Jožeta, Alojzija Jesiha, Martina Rozmana, Franceta Uovljana,
vana Javornika.
ajemnina za stojnico znaša 5oo.- dinarjev mesečno, če imata stojnico v
tajemu dva, plača vsak polovico.
ajemnina za lope znaša 3oo.- dinarjev.
K) si pridrži pravico aHamasaaaa« odpovedi komurkoli, odpovedni rok je
nesec ter ne dopušča podnajemnikov.
4. Slučajnosti:
^ov. Gorjanc poroča o predlogu sprememb sa takse grobišč na mestnih poupališča.
sprejme sklep, da se bodo določale nove takse takrat, ko bo vključeno
pokopališče pri ov. Križu, do tedaj pa ostanejo v veljavi dosedanje
ijatve.
ov. ing. Uarcntičeva poroča, da je sklonil 10 ustanoviti mestno zelenjai larsko podjetje. Komisija jo pregledala parcele ter ugotovila, da je neJ dLgurna edinole parcela uarijanišča. Zemlje imamo 32 ha. Za upravnika je
11 določen tovariš Letnar Franc, potrebna bi bila še knjigovodska moč.
2a pomočnika upravnika predlaga tovariša Ambrožiča, invalida, ki ima
/eselje do kmetije. Vsa selenjava, ki bi se pridelala
bi se v
ri vrsti dostavljalo 2avetiščem, vsi visoki pa bi šil na trg. Tovariš
pravnik bi prejemal 4.000.- dinarjev plače. '
10 odobri predlog tov. Larentičeve ter dovoli namestitev knjigovodske
iooTT
3v. ing. llarentičeva poroča, da bi se vršili v zimskih mesecih strokov
kmetijska predavanja, za katera priskrbi IILO strokovnjake«
£0,sprejme predlog in naroči tov. LIarentičevi, da se za to pobriga.
*ov. ing. IlarontiČeva poroča, da je ponudil zdravstveni odsek škropilnico od U1IRRE, ki bi jo uporabljali na loae ti j siten oddelku.
4L spre.j ne predlog, da se škropilnica odkupi od zdravstvenega od&eka.
Krese vprašuje, kako je s krompirjem. Tov. Hacentičeva odgovarja,
K* se sbiranje krompirja še vedno vrši. Krompir is Šiške in Dravelj pa
^ uporabljen v tistih krajih vsled karantene, ki se je moramo strogo
ležati. Viški pa bi šli v bolnice ali sa vojake, kjer se bo takoj porabi*

- 7 Puo pojasni« da je le 50|» prebivalstva Ljubljane salo Seno a .
jdrjem* Dobiti M ©orali ©a 3oo vagonov krompirja,
bi bile vse
rebe krite*
Vodopiveo poroča:
;£ji&w da bi se sa >c. november razpisal obvesen popis prebivalstva«
ije kartoteke so nepopolne iz vzroka« ker se ljudje za časa okupajje niso prijavljali« tako, da je približno 40$ naslovov v sesnamn
Ročnih* Pričakovali eso« da to zve sne ministrstvo odredilo splošen
prebivalstva« kar pa se ne bo zgodilo. Stroški bi ne bili veli-*
pripravili smo tiskovino» ki se odobrene od državnega statističneter bi se prodajale po X*- dinar« Vprašanje obstoja samo v
Lzaeijl popisa« Predlagan« da bi v tistih dveh dneh, ko bi se površil, dal MLO za popoldanske dneve pomoč« Pomagale bi seveda tudi
»žične organizacije* nastavili bi še par moči, ki se v tem delu sposi jo. Razpis bi dali v časopis. S i « januarjem bi bila kartoteka poUMU

sprejme predlog tov. Vodopivoa.
Bekleva Modic Marica poroča, da je bilo Se pred ivema mesecema
m o lokalu za likovne umetnike« Poslej pa lokal še ni bil nakazan
so umetniki v težksm položaju. Prosim, da se sprejme sklep« da je
»ba lokal takoj nakazati«
jrejme predlog tov. Modic-^ekaleva Marice«
^ekleva-Modie Marica poroča o cenilni komisiji« ki je bila deleža ocenitev v ur5ulinskem samostanu. Mesečne najemnine sa prostore in inventar smo plačevali 16.000.- din kar pa j® preveč ter smo ho>11 te stroške zmanjšati« Komisija je ocenila najemnino na 6*000.L« poleg tega pa določila za vsak predmet znesek za obrabnino (stol
»sečno 5«- dinarjev« omara 2o.- dinarjev itd)« tako« da bi skupno
i&alo več kot 2o.ooo«- dinarjev« kar pa ni bil naš namen«
sklene?, da zahteva tov. dr« Dolenc od oenilne komisije predlog
initve«
Tov. Drobež predlaga, da bi se člana senata mestne stanovanjske kočieije tov. Marolta Viktorja, poročnika JA» izmenjalo, ker je imenoveni
¥ večini primerov dajal strankam namige« naj se le vselijo v stanovanja
trez nakazil stanovanjskega urada, da se bodo nakazila izstavila naknadno ter da bo on pospešil njihovo izstavitev« IV.Armija je o zadevi
fbveščena in bo predlagala drugega zastopnika,
sprejme predlog tov. Drobeža«
Tov, Drobež poroča« da je član stanovanjske komisije tov. Pirkovič
Janko mobiliziran terpredlaga mesto njega tovariša Majer Jožeta«
Stnega uradnika in Čeha Ivana»vrtnarja«
sprejme predlog tov. Brobeža.
Drobež poroča« da je sklenila zvezna vlada, da dobi vsak« ki je
premeščen v drug kraj, in da tam za družino ne more dobiti stanovanja«
>5co.~ do 2.530«-- dinarjev odškodnine mesečno« Ker bodo možna zlorapresi 10« da izda smernice za tozadevno poslovanje stanovanjskega
rada« ki bo Izstavljal potrdila*
" .sklene, da izstavi stanovanjski urad potrdilo tistemu, ki predloži
[o"7 da ni Sena v nobeni službi ter potrdilo« da je službeno
»meščan.
• Drobež poroča« da sta se pri njem zglaslla dva tovariša od Armlje
povedala„ da se bo vršila mobilizacija regrutov ter bi v te namepotrebovali prostore sa loo do 800 ljudi« najbolj bi pač ustrezalo
Lteljišče in šola na Ledini* Mobilizacija se bo vršila od 21* nov« do

decembra o Obrnili se bodo še na prosvetno ministrstvo.
, Drobež poroča glede peraonala na stanovanjskem oddelku, Personal
slab„ dobili smo nekaj poisvedovalcevt demobilizirani^ borcev, ki
pa delno oboleli. Tov. Sedej je še vedno pri nas, tov. Bricelj je
lel» pravtako tovariš Zabukovec.
naroča personalnemu odseku, da pospeši ureditev vprašanja personala
stanovanjskem oddelku.
U Tuaa povdarja važnost seje v najkrajšem času, glede reorganizacije
lkov
proračuna in pregleda sklepov BKK«
sklene, da se bo vršila seja v ponedeljek* dne 11. nov» 1946»
uri.
sprejme sklep» da se bodo zapirale kavarne ob > •
odvSraEi restavracija pa bo odprta do dveho

enih ponoči,

o predsednik zaključi sejo ob 22. uri.

S«f» - a.n«,!

fajnik 10 110 s

Predsednik 10 MLO:

