IZVRŠILNI ODBOR
jjestnega ljudskega odbora
I
i j u b l j a n a

Z A P I S N I K
sestanka članov Izvršilnega odbora MLO, ki se je
vršil dne 287 nov. 46. od 10 do 14 ure in das 29.
nov. 46« od 9 do 14 ure v predsedstveni sobi.
tfAVZOČI: predsednik: tov, Albreht Fran
podpredsednika t tov, polk. Vrhove Alojzij
tov. dr« Stanovnik Ivan
tajnik: tov. Turna Brane
člani: tov. stopar Viktor
tov. Dekleva-Modic Marica
tov. Busar Tilka
tov. Lulik Anton
tov. Trtnik Lojze
tov. Drobež Franc
tov« Puc Danilo
tov. Gorjanc Joško
tov. ing. Marentič Vera
tov. Kušlan Marička
od%oten: tov. dr. Pretnar Jože
vabljeni: tov. Krese Leopold
tov. Vodopivec Vladimir
tov. Sitar Franc-šef personalnega odseka
ovariš predsednik otvori ob
predlaga sledeči dnevni red:
1. Personalna vprašanja,
2. Obrtnlce,

lo uri dopoldne sestanek članov 10 ter

3. Priprava javnih sej.
j&fl« 1. Personalna vprašanja:
y zvezi z reorganizacijo oddelkov in sklepov 43. seje 10» predlaga tovariš
Sitar Franc sledeče spremembe:
Potrebno je izvršiti temeljite personalne spremembe in pojačatl prvenstveno stanovanjski oddelek. Vsled tega se bo zamenjal ves kader, ki
Vsled živčne nesposobnosti in strokovnih zahtev ne odgovarja.
iz stanovanjskega oddelka bi vas11 sledečo uslužbence»
1. Brlcelj Feliks, se premesti na obrtni oddelek v
©.tat Ivo,
Cellnšek Pavel se premesti na obrtni oddelek,
** Martin Anda, se dodeli finančnemu oddelku za davčni popis,
Marčič Franc, ae presassti na upravo ljudske imovine,
Pajnič Anten, se premesti naznj k trošarini in sloer po možnosti
samo za dnevno službo,

a
6, Rode Milan se premesti na obrtni oddelek,
7, Štibernik Martin se premesti v mestno klavnico kot čuvaj,
8. Koman Anton se premosti na obrtni oddelek,
9. Pavčnik Marija se dodeli davčnemu oddelku za davčni popis,
10« Žugelj Anton izstopi iz službe s 1.12. vsled nadaljnjega študija*
Na upokojitev čaka tov. Jakulin Jože in tov. Dolinar Jožefa, ki bosta
zapustila službo. Tov. Zabukovee Vinko že več mesecev boluje ter je vsled
tega poslan k zdravniški komisiji, ki bo dala končno mnenje, da-li se ga
upokoji.
Tako ostane od sedanjega števila uslužbencev 37 le še 24 nameščencev*
Zato bi stanovanjski oddelek pojačali s sledečimi močmi:
1. Pajk Anton iz trošarinskega oddelka,
2. Mrak Peter is obrtno industrijskega oddelka,
3. Makarovlč Ada iz oddelka za TP,
4« Pengal Franc iz oddelka za TP,
5. Gasperlin Anton iz oddelka za TP,
6» Korošec Franc iz oddelka za TP,
7. Narobe Silva iz reparaoijskega odseka,
8. Simčič Filip is uprave ljudske imovine,
9. Vsiacler Rudolg iz uprave ljudske imovine,
lo« Vidmar ^ranc iz obrtnega oddelka.
Na ta način bo številčno stanje na stanovanjskem oddelku znašalo 34 ljudi, kar bo zadoščalo, ker se bo kader kvalitetno izboljšal.
-

II. poleg omenjenih sprememb je nujno, da se pristopi k razbitju starega
birokratskega in familijarnega aparata na oddelku za TP. Vafed tega predlagam, da namestimo sledeče s
1. MihelčiS Stane kot pravnik na obrtno-industrijski oddelek,
2« dr. Brilej Arnošt, kot pravnik "na odsek za varuštvo pr^i socialnozdravstvenem oddelku
Odsek za nadzor pri TP bi začasno vodila tovarišica Sever Jelena pri razformiranju okrožij, bi pa dobili močnejšega človeka.
Odsek za trgovino in zadružništvo bi prevzel tov. Oampa Adolf, tehnično
vodstvo bi prevzela tov. šerko Sonja, ref. trgovine in zadružništva, katera je že sedaj opravljala to delo, manjka pa ji politične trdnosti,
vsled tega pa bo tov. Gampa prinesel v ta odsek novega duha.
I
V isti odsek bi se dodelilo pravnika tov. Sovino Jožeta Iz reparaoijskega oddelka.
TLIa iz odseka za reparacije se premesti tov. Orehek Franc, kot knjigovodja na finančni oddelek za pregled poslovanja podjetij.
Tov. Prohaska Marija se premesti iz uprave ljudske imovine na finančni
oddelek za davčni popis.
IV«, ti pogrebnega zavoda se premesti kot pomožna knjigovodkinja in
blagajničarka tov. Preželj Ivana v zavetišče Sv. Jožefa.
'

V zvezi s premestitvijo personala iz oddelka na oddelek se razvije živahna debata. Iz debate je posneti, da se vzame iz vseh oddelkov najboljše
in najjačje moči in se jih prestavi na stanovanjski oddelek, ki bodo kos
odgovornemu delu.
•
Tov. Stopar predlaga, da je izvedbi stanovanjskih odločb postaviti rok,
da se selitve os. utesnitve res izvrše v danem terminu, sicer pa je

flergično izvajati kazni in sicer tako, da se plačuje globa za vsak dan,
0 s e zavlačuje izselitev.
Jošt predlaga, da naj stanovanjski oddelek pošilja redna in izčrpna
gSečna poročila, iz katerih bo razvidno, kako delo v oddelku napreduje,
Oliko je bilo dejansko izvršenih preselitev, utesnitev itd. Miličnikom,
^ asistirajo pri deložacijah je plačevati dnevnice iz fonda vplačanih
10bo Stanovanjski oddelek bi moral tesno sodelovati z notranjo upravo,
jer je točno razvidno prihod in odhod ljudi iz Ljubljane, preselitve Itd.
piv^oe pa, ki izrabljajo položaj in nepravilno prijavljajo zasedbo svojli stanovanj pa kaznovati s 5.000.- dinarjev. Tov. Jošt predlaga, da take
fimere objavimo v Časopisu Tekmujemo.. Novi načelnik, za katerega se voljo pogajanja z ministrstvom za notranji? ssadsve, to je za tov. Potnik
Irana. pa naj se ne drobi z malenkostnimi vprašanji in 2 reševanjem posajznih prošenj, temveč naj se mu da časa« da pregled« dele in išče novi,
jljši način dela,,
01/', Stopar deda, da je na stanovanjskem oddelku povsem Izmenjati stare
Jp.stratne 1judi in jih zamenjati z novimi.
ov. dr. Stanovnik pripominja, da stanovanjskega, vprašanja ne bomo rešili
redukcijo persoaala, iskati moramo možnost novih stanovanj«
D v o Drobež izjavlja, da prihajajo na stanovanjski'oddelek pritožbes da
tanujejo vojaki v privatnih stanovanjih In ssakaj se jih ne namesti v
ojašnicah. Pojasni, da se morajo vojašnic® izprazniti za nove regrute.
t$snjuje se sedaj središče mesta, tako so pregledane Miklošičeva cesta,
lei\veisova, Rimska in Cankarjeva, kjer se vrše sedaj utesnitve.. Za vsako
Bsnitev so pritožbe. Tov,, Drobež nadalje poroča, da je dobil dopis,
katerem pisec navaja, da je vojašnica na Poljanah prazna. Po. pregledu ise je tov. ugotovil, da je vojašnica polno zasedena in sicer po invalidih
jrtnikih, ki vrše svoje delo v vojašnici.
ov. Sitar oatraja, da mora biti stanovanjski oddelek personalno najjačji
er zato predlaga 10, da odobri premostitev nameščencev.
>v. Puc želi videti splošno sliko premestitve uslužbencev.
.

0

>v. Jošt navaja, da je nujno razbiti star magistratni aparat, ljudi, ki so
J leta in leta na odgovornih mestih je nujno premestiti, Havne radi tegar te:
) še na starih mestih ljudje biv. občine, imamo primere, kot je slučsj
uistler Angelce iz Ježice. Brile j, ki je odgovoren za izdajo gostinskih
mceslj, vprašuje ČLO Ježico, zakaj je Kunstlerjeva izgubila volilno
.'avice, ker brvsz volilne pravice nima pravice dc obrtne koncesije. To
•ko vprašuje le star magistratni uradnik, ki je ostal na vidnem položaju
* danes in ga ljudje poznajo ter se obračajo nanj. Pravtako povdarja tov.
^t9 dp, stanovanjski oddelek ne more razpolagati z lokali, s katerimi bi
razpolagati le gospodarski sektor.
1
vprašanje tov. Puca o razmestitvi perscnala na oddelek za IP poda tov.
•tar naslednjo sliko:
>leg zamenjav na s tanovanjskem oddelku.,, kot jih je predlagal, bi s s morale
svršiti na oddelku TP, sledeče izpremembe?
)v

« Llihelčiča bi prestavili na oddelek za obrt in industrijo,
« Bri3.e ja Arnošta bi prestavili na socialni oddelek, odsek za varuštvo ,
odsek za nadzor bi prišla tov. Severjeva, kasneje, pri r azfcrmiranju .
£r
fžij bi postavili še eno boljše moč.
°dseku za trgovino in zadružništvo bi prišli čampa in šerkova,
Pravni odsek bi dali v pomoč- le tov. Sovlnca Iz repar&oljaksga odseka.
r
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foV» Puo na to odgovarjaj oddelek bo s sledečo razdelitvijo oslabljen.
Je-bo dobro delal, pri tej zamenjavi bo delo trpelo« Oddelek je imel že več
Indukcij, oddelek sam se je trudil, da število personala zmanjša, ljudje na
^delku so se izkazali, da delo razumejo in imajo pravilen odnos do njega«
pdsek za nadzor mora dejansko razpolagati z najboljšimi močmi, če hočejo, da bo preskrba funkcionirala« Ce imamo voljo, dejansko zniževati
Število uslužbenstva in ustvarjamo perspektivo za na<£Lje delo, je dolžnost
,ja se najpreje informira o razmestitvi poverjenika5 le potem lahko v re(jj.vršlm svoje delo j če sem o vsem Informiran. f ri tem grajam tov. Sitarjat da je šel preko mene«
lov. Sitar s ne moremo iskati moči in se razgovarjati s poverjeniki, ker
dali oddelki take moči,- ki. jih sami najmanj pogrešajo in ki bi ne odgovarjali potrebam stanovanjskega oddelka. Na preskrbi je ostal star apa
?at in se ne moremo nasloniti nanje v delu samem na odsekih, kjer so sedaj«
IQV. Deklevovat dejansko so dali oddelki najslabše ljudi, naš namen pa
•je, da dame najboljše, ne pa, da jih zopet čez 14 dni izmenjamo. Pereon&ln naj bi načelniki pregledali in so dolžni, da to javijo personalnemu oddelku.
Hov. PPC povd^rja, da je na oddelku sa TP preveč odločujočih referentov
in cd damo vse na razpolago, bodo nastale objektine težave,
lov. Krese: personalno politiko moamo voditi iz celotnega gledišča«
I;Ii dnu
delamo na razvalinah z istimi ljudmi. Tak primer je Mihelcič«
Ima mesečno plačo, poleg tega pa je prejemal za komisijske oglede coa
l.ooo«- din mesečnof.za likvidacije pa prejema nagrade: biv. občinski
uratvjv, torej prejema coa 7.odo.- din mesečnih prejemkov, medtem, ko
Laui <' .tivi^t.i res požrtvovalno in. neumorno delajo, do utrujenosti, ne
de., bi povpraševali za kakšnimi nagradami.
Tov. Sitar pojasni, da vprašujejo Žvana, zakaj se jim ne izplačuje več
po 100 dinarjev za komisijske preglede. Če je oseba.določena od IG in
vrši komisijski pregled *r službenem času, ne more prejemati še komisijskih nrgrad«
lov. Krese: o Vidru imaš vtis, da je v redu človek, pošten, vidimo pa,
da se nam smeje, ker nas okoli prinašajo* če delajo novi ljudje napake v
svojem delu in se trudijo v svojem delu, jim bomo pomagali, s sentimentalne politiko pa ne bomo odpravili izkoriščanje človeka po človeku.
Tov. Pdcs ne gre ml za osebnosti, gre ml tu za bistvo, da bo oddelek pravilno delal. Hi mi ne za Mihfelčiča, ne za Brileja. Skušal sem biti objektiven. Brile j a bi lahko pogrešal, Makaroviča in Pengala se tudi lahko
izmenja, za nadzor pa predlagam, da ostane Gašperlin.
Tov. Krese: čutiti ni bilo nadzora.
Tov. Puo: Izživlja se na pregleda točk, nakaznic« Vsak dan ugotavlja, kakšne zaloge so, vse to daje ogromno dela, potem so tu še pravno stvari,
30 problematične stvari. Prekrški gredo v nadzor, že sedaj ni dosti močan
po številu uslužbenstva in bi ga bilo treba ojačiti, treba pa je zato
močne ljudi. Severjeva, ki je marljiva se bo v tem izgubila.
Tcv. dr. Stanovalki predlog za spremembo ni pripravljen, moral bi ptreje
vprašati poverjenika. Če vodilne ?judi premsetimo, bo nastala anarhija&ere;l. Poverjeniki naj stavijo predloge personalnemu oddelku. S takim deItm ne prideaio nikamor.
lov. S c op ar;, čs /-p.e sa Llihelčiča bom predlagal, da se Klhelčiča sploh izboči i-j službe, fet Llihelcičev ne dem za enega Lesarja ali čampo. To ®o
^eše cokle, ki zavirajo vse naše delo. Lansko leto smo pogrešili, ko
&ismo mergično nastopili in pometali iz služb takih ljudi. Enkrat moramo

že s tem končati«
je naša slabost« Tov« Kardelj je is javil, da je
največja sramota LILO« Rezultat, da vlada pritiska na MLO je ugotovitev
tov« Kardelja, ki niti ne pozna ljudi, vidi le delo. Stari magistatni
uradniki, pa nas s svojo zvitostjo in prekanjenostjo okoli prinašajo«
Tov. Jošti Gre za to, da s^i MLO ustvari avtoriteto. Ugotovitev, da se
nam nekateri posmehujejo, češ, na javni seji je bil okrcan tudi 10» moramo razbiti« Uaše najosnovnejše delo je, da razbijemo vse staro, da
se bo čutilo j da MLO ukrepa energično in ostro postavlja vse stvari.
Krivce je enasgično kaznovati in jih pometati na cesto« če pride uradni!
ob pol 12 uri ponoči pijan v pisarno in privede s sebo.j še človeka-trgo^
ca, se zgodi to zato, ker imamo vratarja, in to starega občj&iaskega vratarja. In če bi te uradnik ne ukradel trgovcu ure, bi o tem nič ne ve*»
deli. Biti moramo revolucionarno doijfe&ni.
Tov. Trtniki ljudje, ki so odšlieod nas v službo na ministrstva imajo
boljše pogoje za življenje, ker se našim Ijudjem posmehujejo. Mislim,
da stvari ne moremo postavljati tako ostro, če pa smo to postavili, moramo izvršiti». Je pa vprašanje« če pri tem ne bo delo trpelo.
Tov. Stopar: na naših oddelkih je komaj lofo uradnikov, ki tudi popoldne
delajo. Takim ljudem bi dal nagrado. Sicer pa bo odgovarjal LILO za svoje nameščence«
Tov, Trtnik: reakcionarno razpoložen uradnik, ki smo ga mi izločili
iz našega delo, je dobil na ministrstvu namestitev za 7*ooo«» din mesec«
ne plače.
Tov. Krese: če upoštevamo, da se mora vse delo vršiti načrtno, bo moralo
delo biti tu£i izvršeno3 ga dobro opravljeno delo bomo dali nagrade,
za slabo in zlonamerno delo pa kazen«
T?v. Sitar: oddelek za TP grozi % odpustom* Idformaalje, ki sem jih prejel pri Predsedstvu govore, da se bodo vršile odslej vse premestitve
v sporazumu, s Predsedstvom.
Tov* predsednik: Tovaruši! slišali ste pregled tov, Sitarja, slišali
ste ugovore tov,.pucas povedali ste svoje mnenje, zato dajem predlog na
glasovanje«
Tov, Stopar: doklor se ne razišče slučaj Mihelčiča, ne bom glasoval
da se ga premesti na obrtni oddelek«
$ov» Lulik: Predlagam, da bi-tov. Vajkslerja in tov« Šinkovca obdržali
na ljudski imovini.
Tov. Trtnik: strinjam se z mnenjem tov. Stoparja.
Tov. Puc: Mihelčic je izredno priden« Ugotovil sem, da dobi coa 5«ooo.
din btto prejemkov, seveda brez nagrad, ki jih je dobil. Ko sem ga zašli
šal, je izjavil: vedno sem se boril, vajen sem delati 16 ur dnevno,
dajte mi možnost, da bom rešen materijelnlh skrbi, pa se bom posvetil
samo temu delu. Tov. Mihe1513 je dden najmarljivsjaih ljudi, les pa je,
da je na pogrebni zavod hodil med službenim časom.
Tcv. Dekleva: nihče mu ne osporava nagrad, če vrši delo izven službenega Časa«
Tov«. Puc* ednina moct ki se lahko nsnjo zanesem, je tov. Kibelčič<• Je ze
priden in delaven človek. Ima pa mogoče svoje slabe strani*
Tov. Sitar: ker ga poznam kot strokovno sposobnega, se ga premesti.
Tov. Puc: Gašperlin naj bi ostal na oddelku.
\
10 sprejme sklept da se odobri predlog tov. Sitarja z modifikacijo Gašpe
lina in Vstjkslerjsu

prav^ako potrdi 10 predlog tov. Sitarja s pripombo, da se namesti Bričelj
j ^Bkota ^ v operativo, Gašperlin Llaks pa ostane na oddelku TP.
M»v. Sitar predlaga:
v0 temeljiti proučitvi in v zvezi s štednjo In krčenjem upravnega aparata, je potrebno pri bodoči organizaciji personalnega odseka 5 oseb
n siecr:
gitar France, vodja oddelka, kakor tudi kadrovskega odseka, se bo prvenstveno bavil s kadrovsko politiko.
1, Pravilna in točna evidenca o strokovni* sposobnosti posameznikov In
6 tem v zvezi tudi pravilno razmeščanje ( te evidence do sedaj ni)
2, za dvig in usposabljanje kadra se bodo vršili tečaji, katerih se bo(jo pričeli, čim bo oddelek za izgradnjo oblasti pri PVLR5 osvojil načet
o enotni administraciji. Tečaji bi grajali približno lo tednov po 9
ur tedensko.
I Krmar). Marinka9 kot pomožna moč v kadrovskem odseku, bo delala v glavnem pri kartoteki in uslužbenskiii listih, kateri se bodo izdelali za
vsakega uslužbenca®Zavodilno in strokovno osobje celo v dveh in treh
iivodih, ker bo evidenco istočasno vodilo tudi predsedstvo VLRS in resorno ministrstvo. Imenovana je bila do 1«11<»1946. uslužbena pri predsedstvu. vlade kot inrtruktor na upravno politični šoli v L-jObljani-meatc*
Rupnik Lidija, dosedanja nameščenka oddelka za industrijo in obrt., bo
rodila odsek aa administracijo. V ta odsek spada: reševanje spisov,
evidenca bolnih, spremembe prejemkov, iastava dekretov,
pande M&jda bo v pomoč administrativnemu odseku, obenem tudi kadrovskemu odseki1.9 skoam pri delu na kartoteki in uslužbenskih listih ter bo
vršila in pomagala pri različnih popisih, ki jih zahtevajo ministrstva
in načrtna komisija.
Fotrovč15 Branimir bo kot pravnik delal pri vseh vprašanjih pravnega značaja v personalnih zadevah: rešetranje pokojnin, izdajanje odločb, forSuliranje rešitev disciplinskega sodišča itd.
•edlo^i za osobje personalnega oddelka 10 v celoti sprejme o
predloga da se imenuje kot upravnica mestnih menz tov. Babškovo
(ločim €3 predlog za tov. Berdajs Jožeta^, kot knjigovodjo na upravi menz,
zavrne
Tokom debato pripomni tov« Puc, da bodo naše menze pokazale dejanski
uspeh šele tedaj, ko bodo imele eno centralno poslopje, kjer bi se
krenilo 2 do 3ooo ljudi skupno. V ta namen predlaga, hišo na Mestnem
trgu, kjer Ima danes skladišče HaMa, to je biv. Suttnerjeva hiša,, ki
ima zadaj precej velik prostor, ki bi prišel v poštev za kuhinjo«
Tov, Sitar predlaga za upokojitev tov. čehuna Franca, ki ima pogoje za
upokojitev« Mnenja je* da se čehuna upokoji le začasno.
ilC spre.-jme po debati sklep, da se ga upokoji definitivno.
2a upokojitev je zaprosil tudi tov. PavšičAlbin. Tov. Sitar predlaga,
|4a se ga po zdrravniškem pregledu lapokojl za dobo enega leta ter
8
<s ga | o ponovnem zdravniškem pregledu predlaga za definitivni upokojitev, :e bi bil nesposoben vršiti rvoje delo,
lO^sklseie, da se lavšiča napoti na ponovni zdravniški pregled na višjo
^OffiisijrF ki naj odloči, koliko mu pripada bolniškega dopusta.
a
prošnjo tov. ^akulin Alojzija, da se ga upokoji
£lene 10, da prošnjo tovariša sprejme na znanje in jo odobri s pripombo,
pomaga pri lažjih delih na četrti. Upokoji se ga z 31.12.1946.

^avtako potrdi 10 predlog tov. Sitarja s pripombo, da se namesti Brioelj
j^Čkota $ v operativo, Gašperlin Maks pa ostane na oddelku. TP.
*
0'/» Sitar predlaga:
i0 temeljiti proučitvi in v zvezi s štednjo in krčenjem upravnega apa&ta,- je potrebno pri bodoči organisaciji personalnega odseka 5 oseb
p, sicer:
tar France, vodja oddelka, kakor tudi kadrovskega odseka, se bo prvenstveno bavil s kadrovsko politiko.
Pravilna in točna evidenca o strokovni sposobnosti posameznikov in
em v zvezi tudi pravilno razmeščanje ( te evidence do sedaj ni)
za dvig in usposabljanje kadra se bodo vršili tečaji, katerih se bopričeli, čim bo oddelek za izgradnjo oblasti pri PVIRS osvojil nač®t
| enotni administraciji. Tečaji bi grajali približno lo tednov po 9
tedensko.
•man Marinka, kot pomožna moč v kadrovskem odseku, bo delala v glaviU pri kartoteki in uslužbenskih listih, kateri se bodo izdelali za
[vaškega uslužbenca.^avodilno in strokovno osobje celo v dveh in treh
evodih5 ker bo evidenco istočasno vodilo tudi predsedstvo VLRS in reorno ministrstvo. Imenovana je bila do 1,11.1946« uslužbena pri prededstvu vlade kot inštruktor na upravno politični šoli v LjUbljani-mesto.
pnik Lidija, dosedanja nameščenka oddelka za industrijo in obrt, bo
dila odsek za administracijo. V ta odsek spada: reševanje spisov,
idenea bolnih, spremembe prejemkov, iastava dekretov«
de Majda bo v pomoč administrativnemu odseku, obenem tudi kadrovskea:i odseku, skscsa: pri delu na kartoteki in uslužbenskih listih ter bo
šila in pomagala pri različnih popisih, ki jih zahtevajo-ministrstva
n načrtna komisija.
'etrovcic Branimir bo kot pravnik delal pri vseh vprašanjih pravnega znaaja v personalnih zadevah: reševanje pokojnin, izdajanje odločb, forttlirar.je rešitev disciplinskega sodišča itd.
red log' za osobje personalnega oddelka 10 v celoti sprejme.
fk spre,1me predlog; da se imenuje kot upravnica mestnih menz tov. Babškovo,
docim se predlog za tov. berdajs Jožeta^, kot knjigovodjo na upravi menz,
vrne *
okom debate pripomni tov. Puc, da bodo naše menze pokazale dejanski
ispeh šele tedaj., ko bodo imele eno centralno poslopje, kjer bi se
tranilo 2 do 3ooo ljudi skupno. V ta namen predlaga, hišo na Mesi.nem
rgu9 kjer ima danes skladišče HaMa* to je biv. Suttnerjeva hiša? ki
jS zadaj precej velik prostor, ki bi prišel v poštev za kuhinjo.
|v, Sitar predlaga za upokojitev tov. čehuna Franca, ki ima pogoje
Upokojitev. Mnenja je, da se čehuna upokoji le začasno.
rejme po debati sklep, da'se ga upokoji definltivno«.
a upokojitev je zaprosil tudi tov. PavšičAlbin. Tov. Sitar predlaga,
da se ga po zdrravniškem pregledu upokoji za dobo enega leta ter
ga po ponovnem zdravniškem pregledu predlaga za definitivni upokojitev, če bi bil nesposoben vršiti svoje delo,
£0. sklene o da se Pavšlča napoti na ponovni zdravniški pregled na višjo
, ki naj odloči, Jtoliko mu pripada bolniškega dopusta.
? prošnjo tov. ^akulin Alojzija, da se ga upokoji
aj^ne 10, da prošnje tovariša sprejme na znanje in jo odobri s. pripombo,
»Pomaga pri lažjih delih na četrti. Upokoji se ga z 31.12.1946.

•
predlog tov. Sitarja, da se izplača ing. MiklaviČ Franju, gozdarskemu
|yokovnjaku na oddelku za kmetijstvo, nagrada za izvršeno dalo, naloži
| tovarišloi Marentičevi, da poda poročilo v koliko je tov. MiklaviČ
i&SaleT no "cem oddelku ter kakšen je delokrog in širina njegovega dela
r foaj tudi navede; višino nagrade.
Isvetni oddelek predlaga, da se dovoli tov, P i m a t ^arijanci, upravite.'
/ gavetišca na CFaljevici enoletni plačani dopust, 2ov. gre za leto dni
toča;' za vzgojiteljico,
odetri predlog s pripombo, da tov. Pirnatova da pismeno izjavos da os
larpo"^ončanem tečaju v službenem razmerju pri MLO«
gradbeni oddelek predlaga za izplačilo nagrade terenskega dodatka na rek
jgtrukciji zvezne ceste Ljubljana-Ježica tov. Černilu Otonu, vodji kanali
folijskega odseka v višini dinarjev 7.Slo,- za 4 mesece terenskega dela.
i70 sprejme predlog v celotipri!>Iegradu je'bil nameščen sa knjigovodjo tov. Lapajne Viktor, ki radi
(preobširnega kroga dela ne odgovarja ter predlaga Megrad, da se ga preme
odgovorno mesto,
110 sprejme sklep, da se Lapajne Viktor premesti k tvrdki Karton kot kajigoica^a. Fegradu se dodeli tov. Kušar Ivan, knjigovodja v mestni hranili
ici, ki po strokovni sposobnosti povsem odgovarja potrebam Megrada. Glede
iprpaestitve Kušarja k Megradu sprejme 10 sklep, da s® je najpreje' razgo'varjati z Upravo mestne hranilnice<; 5© bo lahko cdatopiia tov- Kušarja.
Ser je že dala precej svojih sposobnih moči na razpolago raznim bankam i.
jdrugim denarnim zavodom?
noLelek za obrt in industrijo predlaga,, da se namesti pri tvrdki Vinocei
'na Viču tov« ifratnik Eda kot delegata s mesečno plačo din 5.ooo,~a
~ >rs jsas p r e d i s pripombo, da se Uratnlka imenuje za delegata, SE /m
pri5n&i 4.C'00«~ din, v delu pa naj razvije svoje sposobnosti, ter
53 mu. da z s. uspešno dalo nagrado.
m * St:par pripominja, da je v naših podjetjih pristopiti k delu na
'ord,
bo rodilo zadovoljive uspehe.
ti. za obrt in industrijo predlaga 10, da potrdi imenovanje delegatov
istih podjetij od iiiius sa industrijo in. rudarstvo in sicer«
ing. Dolenc Franc pri It- &ansky8 kemična tovarna Zalog.
Goriš el: Franc, pri Alumil in Rupeaa Lutz, kovinski izdelki Ljubljana,
blanc Franc, Praznik, strojno mizarstvo Ljubljana*
ggia Anton, pri Karton, izdelovanje blokov in.zvezkov, Ljubljana.
__menšek Pavle*, pri Lana, tekstilna tovarna- Ljubljana«
'Šemrl Ivan, - Erman & Arhar, strojno mizarstvo Ljubljana.
'jO stoji na stališču, da je t roba podjetja pregledati, če se dajo združi
^varili Sitarju pa se nalaga, da stopi v stik s tov. (jčakarjea, da aa
Razgovori, v koliko so predlaganj, tovariši pokazali str oko-/ne eposobnos
il svojem delu.
ferava mestnih podjetij predlaga, da bi se tov.^Podkrajšek -Makse,
P^tijigovodkinjo tt«. Karton, premestilo k tvrdki Šumi, tvorniei bombonov,
njeno mesto ja bi se namestilo tov. Lapajne Viktorja,
odobri«
»
sestav mestnih podjetij BO prešli sledeči frizerski salonis

01 kot delegata.
v največji brivnici kot
spodarskih podjetij posaae
"'.p dotlej pa naj se tov.,

jrencu izplačuje nagrada.
prava mestnih podjetij predlaga, da hi se namestilo v pekarni Dolinar
jt knjigovodjo tov« Sušnik Milana.
nalaga tov. Sitarju, da pregleda, v koliko je sploh potreben v pekarni
plnar stalni knjigovodja, ter v koliko ne more upravnik istočasno vr|j.ti tudi knjigovodskih poslov.
L upravnika kina Sloeg predlaga Uprava Mestnih podjetij, da se namesti
*QV• Grahek Karla z mesečno plačo din 4.000.-.
^predlog odobri.
^delek za inšpekcijo dela predlaga, da bi se zvišale plače naslednjim
^utžbencem:
Jgpevar Jakob od 3.600.- na 4.2oo.- dinarjev,
Plestenjak Kari od 3.800.- na 4«4oo.- dinarjev,
,5tanič Ciril od 3.9oo9- na 4.2oo.- dinarjev,
ipovšič Josip od 3.600.- na 3.800.- dinarjev,
illarolt Janez od 3.2oo.- na 3.4oo.- dinarjev,
Stare Jože od 3*2oo»~ na 3.4oo.~ dinarjev,
Izupančič Albin od 3.2oo.- na 3.4oo.- dinarjev,
jslapar Ljudmila od 3.000.- na 3.2oo.- dinarjev,
krnejelč Vlado od 3.000.- na 3.2oo.- dinarjev,
jf živahni debat^I, ki se je razvila
odorbi 10 tov. Staniču, da vr'.;I posle upravnika z mesečno plačo 4.2oo.fenarjev7 v svojem nadaljnem delu naj pokaže svoje sposobnosti, ter se
cu kasneje z vidnimi uspehi dela poveča tudi plača.
j/ zvezi s predlogom Krajevnega odbora„ da bi se nižjim nameščencem in
(jglužbencem izplačala nagrada v višini enomesečne plače,
10 predlog zavrne, ker za to ni potrebnega kritja v proračunu.
| mesečni risarski tečaj posečata tov. Rojšek Ivan in stare Jože, vsled
cesar naproša Uprava cest, da se jima dovoli 6 mesečni plačani dopust. #
jO predlog v celoti osvoji«
loman Le a je bila premeščena k mestnemu podjetju Ecker. Tov. je marljiirn sposobna ter osvoji 10 sklep, da se ji mesečni prejemki zvišajo, za
3oo.~ dinarjev.
Jacieščenki oddelka za prosveto, tov. Srpan Zdenka, ki je bila prevzeta
J)d oddelka za trgovino predlaga tov. Deklevova, da se ji vsled marljivosti
An požrtvovalnosti v delu zvišajo mesečni prejemki na din 2.800.- mesečno.
)redlog odobri.
tov. Stopar ugotavlja, da so plače konkretno na statističnem odseku
nepravilno regulirane, pravtako ugotavlja isto tov. Drobež.
Eov. Sitar predlaga, naj bi načelniki izdelali predloge za zvišanje prejemkov svojih nameščencev v res kričečih primerih«
ta predlo/; odobri.
•
ttov. Vodopivec poroča, da prihajajo na Notranjo upravo stalne pritožbe
Slede hrupa (avtomobili, pjjmci, zvonenje). Oudelek je stopil v stik z
iNOT in sporazumno z istimi sestavil predlog odredbe, ki jo 10 v celoti
Ltrdl in sprejme. Fublicirati se ima takoj«
w

brtnice.
nastavku seje dne 29» nov. 1946. ob 9 uri predlaga tov. Puc sledeče
Vrtnice, ki jih 10 delno odobri, delno zavrne in sioerS
^klonljo se: Orel Ivanka, prodaja rib, Brača Periš, trgovina z vinom na
j^belo, Rojina Josip, komisijska peodaja rabljenih oblek, Mazi Franšiška,
njtffe, Miloš Vladimir, buffet na Poljanski cesti in gostilna v Florjanski
T*ici 33, Meden Alojzija, trgovina z žganjem na debelo, Mahovič Marija,

buffet, Ogrinc Ivanka, trgovina s kanditi, Roje Avgust, trgovina s kurivom;
Odobrijo se: Oblak Marija, prevozništvo s konjsko vprego, Kačič Jule,
gostilna, (dedovanje), Goli Anton, prevozništvo s konjsko vprego, Očko
Emil, trgovina z mešanim blagom, Tomšič Ivanka, razširitev obrta na galanterijo.
Tovariš Puo predloži predlog za likvidacijo zadruge Vajeniški don in
zadruge Dom služkinj, kar 10 odobri.
Odobri se ureditev trga sa Bežigradom v delokrogu ČLO, ki bo tudi pobiral""crInino in prostornino*
Tov« Trtnik poročaš gostilna Jenko pri klavnici je shajališče ea razne
elsiBent® in j® nujno potrebno, da se odločba glede obrti revidira.
Tov. Turna poroča m«ste odsotnega tov. dr. Pretnarja glede obrtni©i
Gross Sferija, krojačnica, pozitivno,
Čepeljnik J 0 že, Vižmarje 34, Šivic Franc, Vižmarje 107, Bonča Ivan, Vižmarje 45.
I u sklene» da se imenovane tri mizarje povabi, na oddelek in skuša s njimi
doseči sporazum za ustanovitev mestnega podjetja.
Martino Franc, p le s kar in eoboslikar, prošnja se odld.oni,
Dr. PlesniČar Vela Tiuua - dat
Jesenovec Alojzij, krojač, negativno,
Pauer Božidar, pograbiti ga v državni sektor v dogovorom s MlRom,
Tov* Tdms. poroča o predlogu Denarnega zavoda za zamenjavo palače Harodne
banke, Knajgljeva 7, za parcelo na vogalu Gajeve in Tomasove ulice«
Na poročilo tov. Trtnika, da je protivrednost (palača din 2,665.23o.-,
zemljišče 2 , 6 6 8 . 6 0 0 . - ) približno enaka, sklene 1 0 , da se stavi odnesen
gredlog Denarnemu zavodu.
Tov,» Turna poroča o okrožnici kontrolnega organa Ministrstva za finance
FLRJ, glaaom katerega mora celotno poslovanje, ki se tiče proračuna biti pregledano in odobreno po kontrolnem oddelku.
Tov^ Turna poroča o dopisua 3 katerim min. za TP FLR.T prosi za odobrenje
in odločbo o prodaji prostorov Sata, Cankarjeva cesta, tvrdki Nalfa» medtem, ko pojde Batav dosedanje prostore NaMe v Pr«?iogovi hiši na Tyrševi cesti.
IQ predlog odobriTov.. Tajnik poroča o Krajevnem odboru železničarjev, ki zahteva, da se mu
vrne biv. kino Sloga? Ker je z odločbo 31*08-», kino Sloga prešel v uprave
MLO, množičfiim organizacijam ee pa po sklapu. 10 ne predajajo podjetja,
sklene 10, da.tudi to prošnjo odkloni.
Tov. Turna poroča, da v nekaterih oddelkih ne bodo mogli nameščenci izkoristiti dopustov radi pomanjkanja časa« Ker je letos bilo na razpolage
dobrih 5 mesecev tekom katerih bi se mogli dopusti razvrstiti, sklene 10,
da se letošnji dopusti lahko izkoristijo tudi takem januarja prihodnjega
leta, vendar naj bo tendenca, da sa stvar uredi še le-to s. Isto velja sa
uslužbence in tajnike ČLO.
2. teren četrti ^ežigrad je svoječasno prosil za preimenovanje Hubadove ulice v Jasno poljano, kakor se je imenovala pred prihodom okupatorja.
10 predlog sprejme, naroči tajništva, da izda Gdnosno ooločbo. Obenem je
pri MINOT urgirati preimenovanje ulic.
Ker je tov. Ljubič ml., ki je bil imenovan za upravnika pri SavetIŠču sv
Jožefa pozvan na novo službeno mesto, sklene 10, da prevzame upravo tov.
Hojkar Viktor, kot vršilec dolžnosti upravnika.
Tov. predsednik poroča, da na ministrstvu prosvete ni pomislekov glede
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postavitve baletne šole na francoskih okopih, t»j. na zemljišča, ki se
nahaja na zaščitnem pasu«
10 odobri predlog za postavitev šole.
ga predlog UPM imenuje 10 tov. Brajnika za organizatorja mestnega4na~
bavnega in prodajnega podjetja za sadje in zel^enjavo in povrtnino.
Tov. Trtnik poroča, da je zatsstg delavce na Upravi cest potrebna nabava delavne obleke.
10 sklene, -da se nabava odobri, pravico na obleko imajo vsi oni delavci,
4
ki bi jim pripadal en dinar na uro za obrabo obleke.
Tov. tajnik poroča o prošnji HM, da se zniža račun Projektivnega biroja.
10 popust odkloni, vendar naroči,.da se kalkulacije pregledajo.
Obenem 3klene 10, da projektivni biro protivrednost za MLO izvršenega
"ela evidenČno"™knjiži, da tako koncem leta izkaže protivrednost za MLO
opravljenega dela.
Tov. tajnik poroča, da bi po-pravilo,stavbe v Retnjah, ki je last šolskih sester in kamor bi se preselile redovnice iz Marijanišča, stalo
4oo»ooo.- din.
10 sklene, da stopimo v stik s KO v Retnajah, ki naj slično pozivu MLO
za dograditev stavb v Ljubljani: pozove sestrejal, da svojo stavbo popravijo
10 je pripravljen v kolikor sestre -tega ne store šare - popravilo finanširati s hipotečno knjišbo.
Tov. Vrhove predlaga, da se prošnja tov, Koširja za popravilo krivic,
ki so mu jo prizadejali s prenizko odmerjeno pokojnino odkloni, ker je
bil vedno ocenjen samo
zadostno kvalifikacijo. Ker je med okupacijo
napredoval in ker bi v slučaju ugoditve povzročili prejudic pri drugih,
ki so na to bolj upravičeni. Pri glasovanju je pet glasov za predlog tov.
Vrhovca, 1 (tov. dr. Stanovnika) proti, trije se vzdržijo glasovanja.
10 pristane pa predlagano upokojitev tov. ing. Bartola s pripombo, da ga
reaktiviramo, ako sprejme drugo službo. Upokojitev je začasna za eno leto
Prošnja dr. Kodreta za sprejem v službo odnosno za upokojitev ae v celoti
zavrne. •
,
Tov. Krese predlaga, da se takoj odpusti Oblaka Karla, ker je grobo kršil uradniško disciplino s tem, da je privedel v uradne prostore v poznih
nočnih urah tujca.
10 sprejme predlog z dodatkom, da se bo odslej pri vratarju vodila knjiga
v katero se bo vsakdvo vpisal, ki pride po 19 uri v uradne prostore.
Obenem je potrebno uvesti dežurno službo. Haroča se tajništvu, da izdela
hišni red. Vratarja ICorenčana je staviti v disciplinsko preiskavo.
Tov. predsednik poroča, da je nujno potrebno, da zaprisežemo ne samo člane MLO in ČLO, ampak tudi uradništvo. Predlaga, da to izvršimo na prvi
javni seji. Poveri se tov. predsedniku, da uredi formalno plat tega vprašanja. Tov.
Gorjanc poroča, da predvideva kredit din 5o.ooo.- za diabetično kuhinjo
iz postavke
jO predlog sprejme«
Dalje poroča, da je valorizacijo vodil doslej dr. Močnik, ker pa. je isti
Zaposlen z odmero davkov, predlaga, in 10 imenuje v valorizacijsko
komisijo dr. Kajzerja.
Dalje poroča, da se prične definitivna odmera davkov 6. dec.46. z drugo
skupino t.j. za kmetovalce, za tem pride na vrsto četrt polje, za vse zave
Sance IV. skupine, predsednik komisije je poverjenik za finance ČLO tov«
£©rme, določiti bo za vsako komisijo še 4 člane in enega namestnika.«
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Letovale! pridejo na vrsto dne 6. dee. 1946. ČLO Polje dne 9. dec. 46.
ostale Četrte odbore pa bo pravočasno obveščeno, Ker so predlogi še
6estavljajo. Za strokovne referente predlaga naslednje:
L Koselj Jaka, 2. Kranjc Vilko, 5. Volč otefan, 4» Gesnik Vladimir,
Bregar Stane, 6. Ahlin Ignacij, 7. Kiferle Ciril,
predlogi se izdelujejo v sporazumu z OF.
jja predlog veterinarskega odseka sklene 10, da prične konjederec
takoj s pobiranjem, pasje takse.
[ladalje poroča tov. Gorjanc, da smo na dohodkih do konca oktobra din
,30,35O.?OOG.-.-,» do konca leta predvidevamo še 26»65o.ooo.~ din, tako da bom;
fcupno odvedli 157jOoo-,ooo»~ din. Ker smo po proračunu dolžni odvesti 138
liljonov din in vrniti posojilo v višini 6,ooo.ooo.~ din9 ostane^ višek na
ohodkih o3 13 miljonov. Na račun tega viška zaprosimo za dodaten kredit
. miljon za kritje višjih personalnih izdatkov in za primanjkljaje v soc«
jttbstvu«,
10 j.g. s predlogom 3porazumen.

joaodek 4$ odškodnine za manipulativne stroške v zvezi -s pobiranjem
glad,' za oMdlovanje ljubljanskega barja, sklene 10, da se znesek
,776".«- din odvede Upravi cest za .kanalizacijo*
al je poroča tov. Gorjanc9 da mora plačilni nalog podpisovati predsednik
dn. tajnik, ker je teh nalogov dnevno 6o do 3o in je nujno zato določiti
udi .namestnika.
O pooblasti tov. Gorjanca z podpisovanjem plačilnih nalogov.
's predlog veterinarskega odseka
rlbne X€ t- da izda odredbo o prepovedi uvažanja šive perutnine na območju
krožnega-mesta Ljubljane, da tako prepreči razširjanja kurje kuge.
al je javlja tov.. Gorjanc, da je uvedel uradne ure od 8 do 14 in od 16 do
are, ker to zahteva delo.
tov. Trtnik predlaga, da 10 odkupi svet v št. Vidu za gramoznico za
tcooco.- din.
:0 sprejme predlog s pripombo, da se izdelaš načrt, po katerem se bo gramoz
«11 na mestnem območju tako, da ne bo nepotrebnega prevažanja. Obenem
požar ja že sedaj, Upravo cest na vprašanje kidanja snega.
Priprava javnih saj.
® kratki debati sprejme lu sklep, da se vrši prihodnja javna seja v četrti
Jte 5.» decembra ob 16 uri s sledečim dnevnim redom;
• čitanje zapisnika,
• Pregled sklepov 43« seje in sestanka dne 28. in 29. nov.
• Poročilo o preskrbi,
Stanovanjski problem,
Slučajnosti.
je' dnevni red izSrpan« zaključi tov. predsednik sejo,
S.f. - s»n.!
Jlik 10 KLOt
•ta-Srane)
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Predsednik 10 HLO:
(Albreht Fran)
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