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IZVRŠILNI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a
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47. redne seje Mestnega Izvršilnega odbora, ki se
je vršila 27 dec. 1946. ob 16 do 2o ure in dne 3o.
dec. 1946. od pol 16 ure do 21 ure zvečer v predsedstveni sobi.
NAVZOČI:

I

predsednik: tov. Albreht Fran
podpredsedniki: tov. Vrhove Alojzij
tov. dr« Stanovnik Ivan
tov. Maček Leopold
tajnik: tov. Turna Brane
člani: tov. Stopar Viktor
tov. Dekleva - Hodic Merica
tov. Drobež Franc
tov. Lulik Anton
tov. dr. Pretnar Jože
tov. Trtnik Lojze
tov. Puc Danilo
tov. Gorjanc Joško „
vabljeni: tov. Ravnik Evgen
tov. Cilka Maček
tov. Petrič Mara
tov. Sitar Franc
odsotni: tov. ing. Marentič Vera
tov, Kušlan Marička

| Tov. predsednik otvori 47. redno sejo ter predlaga sledeči dnevni red:
T
[1. Reorganizacija preskrbe,
t 2. Predlog čevljarske produktivne zadruge za sprejem v državni sektor,
: 3. Obrtnlce,
| 4. Personal,
5. Finančno vprašanje,
6. Strokovno šolstvo,
[ Ti Slučajnosti.
[ Ad» 1. K točki prvi poroča tov. dr. Pretnar,, da pri problemu preskrbe
nimamo več časa čakati. Zato se nam ni treba za čas zdati. škod , fcer
moramo ta problem dobro premleti.
Tov. Puc poroča, da bi bilo v prvi vrsti najnujnejše predfc.t.ati tisto,
•kar je v oddelku najnujneje. Najvažnejše je pač prevzem llavoda, kar se
jiora Izvršiti do 1.1.47. S tem v zvezi je nujno predelati par stvari.
Po diskusiji z ministrstvom so bili doseženi sledeči sklepi:
11.MLO je sporazumen.da osnuje s 1.1.47.svoje lastno mestno prehrambeno poč;
jetje za mesto Ljubljana. Prevzemanje se bo izvršilo formalno in matrejeli
ob priliki inventure v dosedanji podružnici Navoda-Lj. v prostorih javnih1
skladišč.MLO bo s svoje strani delegiral za prevzem te podružnice dva do
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_ Zavoda pa dva* 2« Hovo prehrambeno podjetje be
o jih nanescencev? direkcij'a
evs io ob tej priliki obst c ječo ssalogo blaga na oan 31 „12.46,. s celokupnim
Ine v blagajni .Definitivni dele« biv»trg.pod«£iater saldom wgotovi
ve nt a •jem
w
da.ki naj pripade novemu podjetju^sobo določil po stanju bilance podj.Havo
,ki bo predvidoma sestavljena do 28.11.4$. 3. Direkcija Havoda je pripravjena odstopiti novemu podjetju ves dosedanji personal Havoda,MLO pa ga prev
me v celoti na enomesečno preizkušnjo s tem,da se osebju izplačajo njihove
sečne plače že s 1.1.47.12 proračuna mestnih trgovskih podjetij. 4« Iz dotedanjega voznega parka Na\ro da se Izroča novemu mestnemu podjetju pet tovorh avtomobilov v dobrem stanju. 5. Da se doseže kontinuiteta v delu za predano ljubij. prebivalstva in najožja povezava z bodočo upravo drž«trg.podj•
promet a živili na debelo je MLO pripravljen delegirati v to upravo vsa;
a svoja predstavnika, ki bosta plačana iz proračuna mestnih trg. podjeti;
prispevati pro rata parte za vzdrževanje te uprave,kolikor bodo potrebe
kazale. 6, Ugotavlja se, da bo za novo mestno prehrambeno podjetje z oz.
dosedanji blagovni promet in ev.zvišanje potreben kredit v višini 38
miljonov-dinarjevj
tem v zveni bi predlagal sledečo Odločbo:
, osnovi čl. 4., 22., in 23 splošnega zakona o državnih gospodarskih
djetjih, izdaja Izvršni odbor MLO
o d l o č b o
ustanovitvi mestnega trgovinskega podjetja ^Preskrba" sa promet z Bili na debelo in ^robno.^
C C. X Q
stanovi se mestno trgovinsko podjetje "Preskrba" ta promet z živili
debelo in drobno za področje mesta Ljubljane. Podjetje ima pravico
tanavljati na svojem gospodarskem področju skladišča in pomožne lokale.
Čl.2,
. djetje bo poslovalo pod firmo s Mestno trgovinsko podjetje z živili
reskrba" ali skrajšano "Preskrba s sedežem vL}ubl1anl»
Čl.3.
jedrnet poslovanja mestnega trgovinskega podjetja "Preskrba" je nakup in
Odaja živil na debelo in drobno»
Čl.4.
stno trgovinsko podjetje za promet z živili "preskrba" je samostojne
govinsko podjetje pod operativnim upravnim vodsivon Izvršilnega odbora
, ki potom oddelka za gospodarstvo usmerja njegovo poslovanje in pred~
;se pravila. •
Čl o 5.
stno trgovinsko podjetje "Preskrba" partlcipira prorata parte na osnovnih
obratniji sredstvih kakor tudi pravicah in obveznosti trgovinskega podtja "Navod" s sedežem v Ljubljani* ki preneha s svojim poslovanjem na
31.12.1946. in sicer po stanju « dne 31.12„1946. sporazumno z Upravo
javnih trgovinskih podjetij va promet z živili iz državnega trgovinskepodjetja Koloniale pri MTP.
bo v primeru potrebe preskrbelo podjetju
normalno poslovanje še
tala osnovna In obratna sredstva.
ovna in obratna sredstva trgovinskega podjetja ^Preakrba" se še ugotavajo.
C1.6.
stno trgovinsko podjetje« "Preskrba" se nora v .smislu čl.14 splošnega zakoo državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za vpis v register državgospodarskih podjetij pri finaričn&si oddelku MLO v Ljubljani«
vpisu v register dobi podjetje lastnost pravne osebe in pravice posloma,
Čl.
odločba vel ji, od dneva podpisa <

t
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Bar oe tiče osnovne in obratne glavnice pojasnjuje tov. Pse, da se je
ifovod osnčval iz bivšega prevoda ter je mnonjo oinistfstva, da ima Havod
novo mestno podjetje nekaj predpravic iz tega naslova. Samo jto jno podjetje
bo samo v Ljubljani kot preizkus, če bo podjetje dejansko pravilno delalo
če bo to uspelo, bodo t osne je ostale podružnice ičavoda prenesene na ostaokraje. Ostale podružnice Ilavoda ootanejo vezane direktno na upravo trlnskih podjetij pri ministrstvu. Za naslov mestnega podjetja je predlagal
ov.puc naziv "EKOITOK". Tov.predsedniku se zdi le preveč široko ime. Tov.
e predlaga ime"PREHRANA*. Haloga mestnega poajetja bo skrbeti ne samo za
ocionirano, ampak tuui za neracionirano blago, 14,000.000 osnovno obratno
lavaico bi prejeli za to prehrambeno podjetje. Za podjetje igra važno vlo0 kreuitni vir. pravtako jo važno vprašanje plačila obresti voled zmanjšaja režijskih stroškov za živila.
lov.Maček vprašuje glede prostorov za skladišče. Tov.Puc pojasnjuje, da so
ogledali vsa skladišča, ki bi prišla v i>ošte.v. Uporabili bi lahko del
avnih skladišč, Id pa ne odgovarja, ker je leseno in obstoja v slučaju pora velika nevarnost. Zato ;.;mo se odločili vzeti skladišče od Gregoroa,
cjer je prostora za loo do 13o vagonov blaga. Tov.puc je prepričan, da borne
o skladišče lahko dobili. Trenotno pa je založeno z UNRRA blagom. Največj
e skladišče ima Naproza. skladišče Gregorca ima prednost, ker so vsi protori pod enim ključem.
ov. dr.Pretnar smatra za načelno pravilno, da pograbimo vsako tako stvar
(oda ima občutek, da delamo tudi tukaj brez načrta. Ravno za preskrbo v
lletu 1947 moramo imeti pripravljen načrt. Pravtako moramo polagati velike
[važnost aa v;kladiščevanje blaga.
feov.Puc povdarja, da načrt glede < rganizacije podjetja obstoja v sklopu
!P ni pa še dokončno izdelan, da bi se predložil 10-ju. Glede skladišča pa
love, da si je oddelek že vse ogledal ter bomo skušali dobiti to, kar bo
amenu najbolje odgovarjalo. Predlaga še dvoje personalnih predlogov: Bose*
anji upravnik ilavoda podružnice Ljubljana, naj bi ostal na ovojem mestu
tov.Burja). Ministrstvo preskrbe pa predlaga za upravnika podjetja tov.
•ista Frančeka. Glede personala podružnice omenja, da ga prevzamemo samo
a preizkušnjo za mesec dni. Podružnica Navoda pa se dejansko že preusmera še na drug delokrog ter bo skrbela za nabavo neracioniranega blaga. Seeda bo sa to nujno potrebno nastaviti dober kader, ker bo od. njega odvisno
oliko neracioniranega blaga bo Ljubljani na razpolago. Od začetka je tre« 1
a personal zagrabiti sirje, da bomo lahko potem izločili tisto, ~
i
L—-'
•
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ki bi kvarno vplivali na ostaleinamo na razpolago neka j-dobrih nakupovalcev, sicer nimajo uobre politične
Srakteristike, so pa strokovno dobri, privatnih trgovin imarao 2o6. število
eh lahko zmanjšamo, ker bi počasi izključevali drugega za drugim. Pri vseh
Špecerijskih trgovinah se kaže tendenca odpovedovanja, ker lastniki trgovin
a tej bazi (imajo premalo živilskih nakaznic mesečno) ne morejo živeti,
tnamo mnogo možnosti, da število mestnih trgovin dvignemo. O tem 00 se že
asgovarjale četrti, kje bi se dale otvoritl njihove trgovine, oziroma
atere privatne trgovine bi prevzeli. Sako Imajo nekatere četrti že konkret
o izdelane načrte, četrt Bežigrad je izračunala, da rabi poleg Eaproz še
amo tri trgovine ter bodo dve odprli že z 1.1.1947. prevzeli so trgovino
Imenšek. Isto je na Četrti Viču. Pri tem je važen prevzem inventarja, ki
e ga naj vzame v najem.

fov. predsednik se boji, da stvar ni zadostno organizirana. Vsa ta naglica
J I katero se dela, je necimpatična in nosi značaj nenačrtnosti. Glede preskrbe imamo od lanskega leta že zelo bridke izkušnje. Vse pa izgleda, da še
Uismo dorasli nalogam.
Jpov.Stopar je mnenja, da bi s tem, če bi prevzemali privatne trgovine sbukili prevelik strah tudi pri vseh obrtnikih. Mi moramo biti srečni, da imafco še toliko trgovin, ki nam pomagajo pri pridobivanju živil, popolnoma na«
»obe je tudi v političnem oziru, če bi hoteli vse trgovine prevzeti. Pustim i moramo privatnike, da se razvijajo, dokler delokroga he priznava zadruga
ili mesto, sicer je vse to preuranjeno. Trgovci dajejo lokale samo za to,
:er se bojijo, ker si mislijo, če sami ne bomo dali, nam bodo kasneje vzei. S tem se ne držimo linije, hočemo izvršiti nekaj, kar še ni zrelo, kar
e danes ni naš program, uničimo to, kar je naša življenska potreba.
lov.Maček je mnenja, da tudi četrti ne bodo sposobne svojih trgovin up£gvjati, za kar nam dajejo dober vzgled Naproze. Ltnogo več blaga dobimo pri
irivatnih trgovcih. Zato je treba to stvar preje temeljito premisliti iz
lolitičnega in gospodarskega stališča.
ov.Pretnar spomni člane 10 na govor tov.predsednika vlade tov.Marinka,
ci je govoril o odnosu privatnih, državnih in zadružnih trgovin. Ustanovi
le naj tisto, kar je dobro, kar služi v korist potrošnikov. Naša preskrba
[ Ljubljani do neke mere ne funkcionira.. Zato bi za prihodnje leto napra111 analizo, zakaj ne funkcionira, ena naših prvih nalog je, da ugotovilo, zakaj ne funkcionira.
tov.Puc povdarja, da vse težkofie, ki obstojajo pri Naprozi, obstojajo tudi
rl Navodu. Prejšnja trgovina je bazirala na trgovžkih zvezah. Te zveze so
hranili tudi do sedaj ter jih je treba z ozirom na aacrtno razdeljevanje
In pretrgati. Navofi in Naproza ter vsa druga grosistična podjetja imari zbiranju frlaga ravno radi tega mnogo težkoč. Posamezni trgovci, ki
mejujejo na prodajo blaga samo določenemu majhnemu številu potrošačev,
o to v redu vršijo. Za primer navajam nabiranje jajc na Štajerskem,
mu se je naložilo, da je nabiral jajca. Nekdo drugi je skrbel za etažo ter so pobirali jajca od hiše do hlšs. Ta način se je ohranil do
s. Blago je prišlo nato do veletrgovca, nato.šele med potrošnike. Vsak
v&c dobiva blago le preko svojih zvez. Ravno v tem je treba iskati
kov, zakaj nekega blaga nimamo na razpolago.

!

Ivlačkova povdarja, da je položaj prehrane tako pereč, danorano izkoristi
sakega trgovca.
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[®ov. Puc povdarja nato, da bo potreben za nakup neracioniranega blaga ke
ipital. Važno vlogo igra tudi vprašanje končnega obračuna z UNRRO, kjer se
^dobiček lahko poveča na 4o miljonov? Na vsak način dobimo 14 miljonov ob
Iratnih sredstev. Tako bi imeli pripravljen denar za nakupe.
i Tov. Stopar je mnenja, da bi za neracionirano blago jemali kredite sproti
[fTov. Puc. poroča, da moke ne bo dovolj. Za potrebe Slovenije bi potrebovt*
[li lo.5oo vagonov moke, odobrenih po zveznem ministrstvu pa je le 7.551
{vagonov. Za ostala živila se vrše še pogajanja. Razmerje med koruzo in
pšenico je 3o t 7o. Vršijo se razgovori, kako bi se razdeljevanje koruze porazdelilo tako, da bi bil večji kontingent koruze razdeljen na kmetih, pšenica p3 v mestnih predelih. Maščobe je v zalogi za daljšo dobo,
pravtako sladkorja. Glede obroka za sladkor in maščobo se vršijo pogajanja. Izgledi niso dobri, čeprav smo mnenja, da se ^orata obroka zvišati.
Tov. Mačkova vprašuje, kdo bo skrbel za to, da se bo postavilo podjetje
na zdrave noge. Tov. predsednik je mnenja, da nosi odgovornost za podjetje ves Izvršilni odbor. Tov. Puc poroča, da je bil poslan na Navod
tovariš, ki sodeluje pri prevzemu poslov ter pri vseh ugotovitvah.
Glede personala poroča nadalje, da bi bilo s stališča poslovanja podjetja popolnoma nepravilno, če bi že prvi dan ob prevzemu poslov, pometaljjfcL
polivico ljudi na cesto. Zato je v pogodbi domenjeno, da prevzame ££££&
(MLO Navod z vsemi uslužbenci ha enomesečno preizkušnjo. Za upravnika pod
[jetja predlaga pravtako za enomesečno preizkušnjo.
Na predlog tov. Dekleva sklene 10, da se v mesecu preizkušnje vrši izbi
ra ob sodelovanju personalnega referenta, referata za preskrbo in
•podpredsednika fciačka.
BO sklene, da se načrt naknadno predloži skupščini,v slučaju, d§ prevzc
ne izpade kot si želimo, se skliče še posebna seja 10.
Tov. Puc proei 10, da odobri ustanovitev mestnega podjetja "Gostinstvf
ter predlaga
odločbo (
'
.
I

spre jate predlog tov. Puca.
. Puc predlaga, da bi nastavili za upravnika menz tov. Košaka Vladoi
esečnimi prejemki din 4.9oo.-. Ob prevzemu tsgsnckHa gostilne bi
ali urediti še položaj staršev tov. Košaka.
sprejme predlog tov. Puca.
. Puc poroča nato, da bi rabili v zvezi z ustanavljanjem podjetij n;
znesek 3 mil jone dinarjev. Tov. Stopar povdarja, da se podjetja ne
jo ustanayljati, dokler niso dani vsi pogoji. Tov. Puc povdarja, ua
gre noben prevzem trgovin mimo oddelka za TP.
sklene, da se vsota 3 miljone dinarjev
porabi individualno, Listn
prevzetih trgovin se plačuje na obroke po dogovoru.
• Gorjanc poroča nato o načrtu glede vira dohodkov in možnosti pla
a. Prihrankov imamo 4,493.ooo«- din. Na ministrstvu financ so nas
čili; da je treba odvseti tudi višek dohodkov mestnih podjetij.
# Turna poroča, da bi podjetju Megrad zvišali osnovno glavnico
1 na 3 miljone.
sprejme predlog tov. Tume.
. Turna predlaga, da se avlša mestni klavnici osnovna glavnica za
4?.e81«91 din, ker je precejšnje vsote investirala za obnovo, raa bo pa nujno večje zneske za predelavo mesa.
odobri predlog tov. tajnika.

lov. Turna porooc o dopisu LGM, ki prosi na podlagi razgovora z nami za
preureditev prostorov kavarne Evrope za^ulturni center, enkratni znesek

400.000.- din.

10. po debati odobri znesek 3oo.ooo.~ din.
Tov. Turna poroča o prošnji FD "Enotnost?, ki je na urgenco && renovirals in odprlo kopališče za javnost na Taboru. Kopališče je mesečno defiIcitno za 5.2oo«- din. Ker tega ne zmorejo, bi bili brez podpore prisiljeni! kopališče zapreti, pripominjajo, da so v stari Jugoslaviji dobivali
I f e o o o . - dinarjev letno ter brezplačno premog.
Jlov. Vrhove pripomni, da je Tabor na razpolago vedno tudi vojski te r je
Igato mnenja, da se podpora podeli. Kar se pa tiče fiskulturnih društev
lia splošno, so pa vsa finančno na šibkih nogah. Kot sam ve, žive vse
Ifiskulturne organizacije eamo od dohodkov s plesnih vaj.
[10 sklene na predlog tov. Cilke Maček, da se nakaže fiskulturni okrožni
Isvezi loo.ooo.- dinarjev z nalogo, da krije primanjkljaj pri kopališču,
listalo pa porabi za najpotrebnejša fiskulturna društva.
jlO sklone, da angažira za gledališče v poravnavo električnega toka
po o. 00 o.- dinarjev. Nujno je sklica^ti komisij© 2 tov. Mačka, Bekfeva,
•KiisasisrKas Kutina, logarja od Min.prosvete
ter tov. Turne.
lic odobri tudi osnovni kapital 1/2 miljona dinarjev za novoustanov^ljeIho podjetje "Gostinstvo".
K o v . dr. Pretnar prosi, da bi se dovolilo 5o.ooo.- dinarjev za obrtno
•šolstvo. Znesek je potreben za nakup učil za vajence.
I10 odobri nakup.
K o v . Gorjanc poroča o prošnji socialnega skrbstva. Mestno zavetišče
Isa onemogle na Poljanski cesti potrebuje do konca leta ITo.ooo.- din
|Ta primanjkljaj bi krili iz izrednega kredita, ki je bil dovoljen za
[popravile centralne kurjave v M&rijanišču.
I10 odobri predlog socialnega skrbstva.
Kov. predsednik poroča, da so se oglasili pri njem tovariši iz finančneIga oddelka glede nagrad uslužbenstva. Po debati, ki se j® razvila,
»klene 10, da se načeloma masovnih nagrad ne sgK&jsEH dovoli, pač pa
•ovoli nagrajevanje posamezn^ikev, ki se prav posebno izkažejo pri delu.
Ilov. Stopar predlaga, da bi se tudi na masovnih sestankih obravnavano to vprašanje. 10 predlog sprejme.
fcov, Turna poroča o predlogu socialno zdravstvenega oddelka, da se imenujejo v socialno zdravstveni svet sledeči tovariši:
Bddelek za notranje zadeve 1 tov. Pečar Janez, IMS: tov. Zakinja Renato,
• K S : tov. dr. Marija Perpar, prosveta* tov. Menard Vilko, okrajno gojišče dr. Pehani Jakica, Uprava socialnega fonda tov. Novak Nada, Združenje vojnih invalidov tov. Pavšič Ivan, AFŽ Hočevar Marta,
fcenovane so predlagale množično organizacije ali uprave.
' lO se strinja s predlaganimi.
•ov« Gorjanc poroča, da je nujno kriti še letos potrebe gledališča
te koks in premog v znesku lo.677.- din. Pravtako je poravnati račun
• K znesku 32.426.5o in sicer se bi poravnal iz part. 4 poz. 32 ter
Elačun z dne 17.12.46. v fcnesku 4.71o.« din, kar bi bilo na razpolago
A partiji 6 proračuna MLO za leto 46.
J ) odobri izplačilo navedenih zneskov,
R v . Gorjanc poroča, da je nujno izplačati različne račune obrtno in•istrijskega oddelka v 3kupnem znesku io5.95o.5o, kar 10 odobri.

3« Predlog čevljarske produktivne zadruge za prehod v državni sektor«
variš Maček poroča, da je bilo na 3estank£#u od 162 vpisanih članov le
kaj manj kot loo navzočih« Biti bi pa morala vsaj 2/3 večina. Mnenje
stih, ki so manjkali je, da jim je popolnoma vseeno, Če so pri državnemi zadružnem sektorju. Vendar pa je bila večina za to, da se vključijo v
žavni sektor. Predlagali smo jim, da naj stavijo predlog za vključitev
državni sektor Izvršilnemu odboru MLO, ki naj potem odloči,
v. Cilka Maček poroča, da le ni večina sa to, da se vključijo v državni
[ktor, čeprav je bilo tako rečeno. T e ga mnenja je le uprava.
i sklene9 da jim tovariša Puc in M a ček na prihodnjem masovnem sestanku
razložita naše misli. Pač pa je 10 pripravljen nuditi vso svojo pomoč
idrugi pri gradnji potrebnih prostorov.
[Ja dne 27. dee. je zaključena. Nadaljevanje seje dne 3o. dec.s
v. fuc poroča glede prevzema Navodaj
iventura pri Navodu se je izvršila sa vse predmete, razen atletskih izdelkov
ibližna vrednost vseh predmetov je 4 in pol miljone. V skladišču UNRBE
blaga sa lo miljonov dinarjev. Z ozirom na razgovor, oziroma mnenje zade seje, češ, da ne rabimo okvirnega kredita sem vodil razgovore z Navottra. Navod ima debetni saldo 16o Bilijonov dinarjev. Vrednost živil znaša
Mo miljonov oziroma še nekaj več ter delajo o krediti, čeprav je Navod
•tiven. Za naše podjetje je bilo v finančnem načrtu predvideno 38 miljonov
•narjev za posojilo za tiste artikle, ki jih je Navod sam nakupoval. Ker
je bilo stanje takšno sem pustil Navodu, da plača uslužbence s 1.1.47. sam
K:..* to kasneje obračunamo. Igujno je, da preko Ministrstva, kjer ima Navod
KobreD. kredit ali preko Mestne hranilnice sami zaprosimo obratni kapital,
• e denarno poslovanje bi šlo preko hranilnice. Ta denar bi bil potx-eben
• t obratni kapital sa racionirano in neracionirano blago. Kredit zapade
•31.12.46. Zato predlagam, da zaprosimo za nov kredit.
|D sklene| da vzamemo kredit pri Mestni hranilnici v višini 2o miljonov
•narjev" za potrebe mestnega proskrbovalnega podjetja.
jIv. Turna poroča,, da je ime la ^kosiio dar ska komis1.1 a 15 miljonov dinarjev,
R se vrne is novih kreditov. Potrebovali bi lo miljonov dinarjev za koBtialna podjetja in lo miljonov za gospodarska.
j) sklene, da se najame tudi teh 2o miljonov pri Mestni hranilnici.
Bo 4o Personal«
•v. Sitar poroča, da je v zvezi s sklepom 45» redne seje 10 MLO bilo
•grajenih 253 uslužbencev z nagrado 3eo do l«5oo.- dinarjev..Nagrajeni so
B.i tisti, ki imajo plačo pod 2.4oo.- dinarjev. V zvezi s sklepom, da se
•gradi tudi tiste, ki imajo višje prejemke kot 2.4oo.~ din 2ci so pri delu
KLdni ter do njega čutijo pravilen odnos, prosi zn odobritev predloga, kjer
• nagrajenih 95 uslužbencev od 3oo.~ do 1.5oo.~ dinarjev, kar bi zneslo
•c2oo.- diri, ne vštevši celoten predlog davčnega razdelka, ki bi sa svoje
•grade porabil 168.2oe.- din. Nagrade razdelka se gibljejo med 5oo.- in
k>oe»- din. Zadnje nagrade so razdeljene med tiste, ki so jih oddelki sami
•edlagalij. da so najbolj pridni in vestni.
•V'. Maček povdarja, da se mu zdi naše nagrajevanje zajeto preveč na široko,
•igo leto te možnosti nagrad ne bo« Z nagrado samo pa živijonskega standar• ^oeclincem ne bomo mogli izboljšati. Zdi se mu, da je zgrešen princip.
dr. Pretnar povdarja, da se tov. Sitar v tako kratkem času pri izbiranj
•farišev za nagrade gotovo še ni mogel orientirati do potan^kostl*
v . Sitar dodaja, da se je pri delu naslonil le na poročila fddelkov,,ki
iso procej širokogrudni. če pa pomislimo, kje najbolj delajo, pa.moram

riznati, da na stanovanjskem oddelku« Sam poznam primere, k© delajo uradIki do tretje ure zjutraj«
ov. Gorjanc in tov. Krese sta mnenja, da se o tem pogovorimo s Predsedstvo
lade« Tov. Sitar povdarja, da je težkoča v tem, ker se obračajo s prošnjai na personalni odsek nameščenci podjetij, če bo tudi pri njih kaj nagrad«
D sklenef da se tov. Sitarja napoti na Predsedstvo VLRS ter se naj o tem
ogovori s personalnim odsekom.
.<
.
.
ov« Sitar poroča gieae premestitve uslužbencev iz EC2. Doslej je bilo pre-\
eščenih io uslužbencev. Pri EGŽ so prejemali plačo v naprej $ ker so pri
as plačani za nazaj bodo tako v mesecu januarju ostali brez prejemkov«
o,kratki debati sprejme 10 sklepa vsem desetim uslužbencem izplača MLO
no tedensko plačo, za osta3.e tedne v mesecu pa naj podjetje izplača
redujem, ki bi jih nato uslužke^j ^ r a ^ n n -i vplačevali9 vračali.
ov. Sitar poroča glede tov. Ženka, ravnatelja ECŽ« Po vseh informacijah,
i jih je dobil je izračunal, da prejema tovariš do 12 tisoč dinarjev meseč
Lh prejemkov® Po informacijah orpavljajo delo drugi tovariši, kot, n.pr.
ov« Nečimers ki je komercijalni vodja podjetja ter strokovno sposoben«
cleg tega, tov. Ženko kot elektroteh* inžener me pride dosti do veljave,
a ministrstvu industrija bi ga prav radi sprejeli v službo,
esečnih dohodkov ima 5«9oo.- din, poseduje 5 sobno stanovanje za tri osebe
anj plačuje 5oo«- dinarjev^ prejema plin in kurjavo brezplačno. Imavrt
lastno uživanje ter ga oslcrbujejo nameščenci ECŽ„
ov. dr. Pretnar povdarja, da se načelno s tem strinja, kar je predlagal
ov» Sitar« Ukinejo naj se vsi privilegiji, ki jih ima. Drugače pa moramo
iti pri strokovnjakih zelo previdni. Če bomo videli, da je na mestu, '
imamo razloga, da ga menjamo s kom drugim. %& to je potreben gotov pretarek« Tov« Sitar je mnenja* da b© njegova, storilnost padla, če ga prirajšamo na materijalnih sredstvih.
C sklenea da se mu. vsi privilegiji takoj ukinejo. Takoj se naj papregleda,
e je na svojem mestu nujno potreben.
ovsrlš Maček doda, da se naj naš sklep sporoči ustno tovarišu Ženku,.
ov. Sitar poroča glede Vajeniškega doma. S 1.1*47« preide dom v okvir MIG.
domu so trije uslužbenci: pečar Srečko, upravnik, Xrt-Bizjak. Boža adminitrator in Pirman Rudolf ekonom«
imenovane tovariše je treba pripraviti
o 1«1«47. plačo, nimamo pa za to potrebnega kredita. Ostalih 14 uslužbence
a bo plačanih še pri min«, ker prejemajo plačo za nazaj,
ov. Tuma predlaga, da založimo prvega denar od nas ter zahtevamo od min.
cdatne kredite. 10 sprejme predlog tov. J:ume.
DVo Sorjancs ker proračun za letol947. še ni potrejn, se bodo prejemki
splačali $ot da Bi bili nameščeni v letu 46. V nasprotnem slučaju "bi jih
oralo plačati ministrstvi za delo.
DV.-Sitar poroča, da se bo s 1.1.47. izvršila reorganizacija v naši
asilski in reševalni službi« 36 gasilcev bo prevzelo ministrstvo za not r ar.
5 zadeve. 25 reševalcev pa.bo ostalo pri nas. Med temi 25ini uslužbenci je
o reševalcev, lo šoferjev, 2 telefonista, 1 garažni mojster, 1 administrat
a vodja reševalne postaje. Ker se bo številčno stanje uslužbens.tva- zmanjša
D ter bo samo lo ljudi vršilo tisto delo, katero je opravljalo preje
3 do 4o v službenem času 12 ur prosijo9 da ae jim prizna pavšal,
cedlagali so aa iofcrje po 5oo«- dinarjev, za reševalce pa 25o.- din.
rveda bi potem vse dnevnice odpadle. Predlog tov. Sitarja je z ozirom na i
ičiknske možnosti za šoferje 4 o o i n reševalce 2oo
din. Tov. Puc povirja, da je odgovornost šoferjev zelo velika ter se strinja s predlogom

tov, Sitarja.
0 sprejme predlog tov. Sitarja.
ov, Sitar poroča, da je stavil oddelek za TP v zvezi z reorganizacijo
udi predlog o reorganizaciji personala samega. V zvezi s proračunom za
leto 1947. moramo personal skrčiti za 55 oseb. Dejansko imamo uslužbenlh
127 oseb, proračunskih možnosti pa je le za 772 oseb. Oddelek za TP je stai.1 predlog, da stavi na razpoloženje 19 uslužbencev, ter je med njimi tu1 nekaj takih, ki jih drugje ne moremo zaposliti. Na cesto jih ne moremo
Teči* Moje mnenje je, da tekom tega meseca boljše izberemo, ostalim pa s
.5. odpoveme, da si naj Iščejo službo drugje, sicer ne bomo mogli nikoli
.zločiti starega balasta.
ov. Turna poroča, da se moramo pri vseh personalnih spremembah opirati na
organizacijsko shemo MLO ter predlaga, da se pristopi takoj k reorganizacij
i gospodarskega odeeka.
0 sklene, da oddelek za T? takoj izvede reorganizacijo

ov. Sitar poroča o sklepu 10, po katerem je bil upokojen tov. Jaku|(lin.
;© smo ga poslali na zdravniško komisijo je komisija določila samo 3 mesece
dravniškega dopusta. MLO tovariša še ni obvestil o sklepu, da se ga upokoji
0 sklene, da se tovarišu dovoli trimesečen bolniški dopust.
ov, Sitar poroča o tov. Zabukovcu iz stanovanjskega oddelka, ki je neozpavljj(lvo bolan ter za delo ni več sposoben. Star je 65 let ter ima 21
Službenih let.
10 sklene« da se ga upokoji.
fravtako popravi 10 svoj sklep glede tov. Čehuna, ki se ga z ozirom
ta zdravstveno stanje upokoji za dobo 1 leta.
•Dv. Sitar poroča o tov. dr. Brileju, za katerega je 10 sprejel sklep,
la se ga upokoji. Tovariš prosi, da bi se mu za osnovno plačo, od katere se
fcčuna pokojnina, priznala prejšnja, ki je precej višja od sedanje, ko je
femo referent za mladinsko skrbstvo.
•0 sklene, da se dr. Brileja upokoji, za osnovo pa se vzame povprečje
jI .če v zadnjih petih letih službe.
J>v. Sitar poroča o prošnjah tov. Gerželj Jakoba in Modic Antona, ki
»osita za rodbinsko doklado za otroke. Zavarovana sta bila v mestni delavIci zavarovalnici, kjer doklad za otroke ne izplačujejo* V našem proračunu
»sredstev nimamo. Vse ostale ustanove, kjerkoli so bili zavarovani, to
»oštevajo. Tov. Dekleva povdarja, da je to stvar, ki jo mora današnji red
»praviti.
Ip sklene, da se imenovanima izplačajo doklade za otroke.
5.
Finančno poročilo:
• v . Gorjanc poroča, da je treba sprejeti pravilnike o pobiranju mestnih
B k s , o trošarinah in o vodovodu. Ker so pravilniki preobširni, se določib člani 10, da jih pregledajo, v načelu se pa sprejmejo.
Iv* Gorjanc poroča, da bodo morala mestna podjetja svoje dobičke odvajati
Sede vsote 3oo.ooo»- din za poravnavo električnega toka gledališču
•roča tov. Gorjanc, da je znesek angažiran* S 1.1.47. pa bo vse materijelH in personalne izdatke za gledališče krilo ministrstvo za prosveto.

0 predlog tov. Marice Dekleva odobri 10 znesek 5.ooo.- dinarjev sa nagraditev komponista ob priliki krstne' predstave "Veronika Desehiška". Znesek
c izplača iz proračunske rezerve.
ov. Tuma poroča o prošnji terena % r j e , ki bi rad ustanovil dom in teloadnieo. 10 sklene« da se odobri Barju 3oo.ooo.- dinarjev kredita iz
11jonskega posojila za obnovitev podeželja. Iz tega kredita je že potroeno 460.000.- dinarjev. Ostanek 24o.ooo.r dinarjev pa se odobri za dom na
rdu.
ov. ^rtnik prosi 10? da odobri nakup treh tovornih avtomobilov za znesek
00.0001- din, kredit bi bil na razpolago iz Uprave cest.
3 nakup avtomobilov odobril
DV. Trtiiik prosi odobritev oddaje zidarskih, tesarskih in mizarskih del
rl dovršitvi del na Uršulinski gimnaziji v znesku 2,687«lf3o»3o din,
) odobri oddajo del iz 23 miljonksega kredita«
DV. Tuma poroča, da stane oprema za sobo tajništva 5©.275.- dinarjev
br prosi, da se znesek odobri.
3 odobri znesek iz proračunske rezerve *
3 odobri za industrijsko-obrtni oddelek pisarniško opremo in pisalni stroj,
ir bi dobavil pri tvrdki Storka v Ljubljani za skupni znesek 36.55o«~ din,
1. 6. strokovno šolstvo«
DV. dr. Pretnar poroča: Preračun stroškov za vzdrževanj® industrijsko
j)rtnega in trgovskega nadaljevalnega šolstva je po sklepu 10 vključen v
poračun operative trgovinsko industrijskimi podjetij« Kritje za ts strb§~
s je treba dobiti na eni strani iz prispevka mestnih podjetij* na drugi
imani pa iz prispevka podjetij privatnega in zadružnega sektorja* ftaaiza stroškov in dohodkov, odiiosno primanjkljaja za kritja nem daje tel®
lement e:
ft_proisvodna podjetja in obrtno nadaljevalne šole
stroški s
uprava mestnih podjetij in administrativna cparatlva
za privatni in-zadružni sektor (16 nameščencev) ..<... din
SOO.OOG.«
!
Stvarni izdatki za obrtne nadaljevalne šolstvo ....... w
450.000*"
skupaj .. din l,25o.ooo.kritjet
1 Mestna podjetja«
a.za uprave
.»<•.*•.•»•*• din
5oo.coo.vb.za šol® in tečaje
din
400.000.skupaj .o din
9oo,ooo.~
3

iimanjkljaj znaša tedaj din
ki se ima kriti iz prispevkov
:lvat nega in zadružnega sektorja« Razen tega naj bi operativa krila
di opremo in vzdrževanje Doma vajenk din 511.000.- kar pa spada v okvir
istojnosti odseka za socialno skrbstvo, ednosno delovne odnose. Skupaj
primanjkljaj iznašal 961.000.- din.
^trgovinska podjetja ir. trgovske nadaljevalne šole s
stroški s
uprava mestnih podjetij
......... din
22o.ooo.trgovsko na dalj ovalne šole
«*«..•?«* 0
2eo.coo«~
skupaj din
42c.ecc.-v

ritJa nI in bi sa dosego Istega morala prispevati mestna trg* podjetja
a. sa upravo in b. za trg« šole.
slika med prispevkom mestnih trg. podjetij in zneskom dinarjev 42o.96o.se morala kriti iz prispevkov privatnega in zadružnega sektorja.
ikapitulaoijas
Stroški uprave 01 in TP V. din
..
),I20.000.Stroški str.šol.
65o.96o.-?
skupaj .. s-l,177o.96o.~
kritje stroškov Imamo tedaj dve možnosti x
da nabljemo na vrednost blaga gotov odstotek, ki bi bil silno majhen
ob priliki, ko se izdaja za gotovo blago kontingent iz grosističnih
virov.
Da krijemo primanjkljaj ob izdaji nakaznio s prispevkom v postotkih
od vrednosti sirovine ali pomožnih sredstev.

>v. Dekleva Modio iiarica dodaja, da kot je njej znano, se na cene ne
ae nabijati ničesar več.
3V. Puc pojasni,
»trošnika-

.

da gredo ti stroški na račun podjetja, ne na račun

ftd 6./ Sl&čajnosti.
lov.Tuma poroča o tov. Kranje Vilkotu, ki je bil demobiliziran ter sedaj nameščen kot uradnik.pri odseku za finance ČLO v Ljubljani. Stanovanja ni mogel aoblti ter stanuje z ženo skupno na Vrhniki. Ker je bil
zaposlen celodnevno se je sam preselil kot sostanovalec v Ljubljano. V
smislu pravilnika mu pripada odškodnina za ločeno življenje.
O

mu odobri

Din 1.5oo.- odškodnine za ločeno življenje.

Totr.Tuma poroča, da bo četrtni ljudski odbor v Mostah prevzel v upravo
Lvorano Deškega vzgajališča na Zaloški oesti. Za uspešno delovanje četrtne igralske družine so pa nujne potrebne nekatere adaptacije v dvorail ter prosijo za Din lo.ooo,- izrednega kredita ter za potrebe notnega
laterijala Din 3,ooo.-.
o odobri prošnji ČLO Moste.
ov. Tuma poroča, da je potrebno za dviganje denarja pooblastiti poleg
ipravnika Delavskega doma tudi nekoga drugega.
O sklene, da se za dviganje denarja pooblasti še poverjenik fin.odd.
ov. načelnik fin. odd. in tov. Busar,
'ov. Tuma. prosi naknadne odobritve izplačila manjših zneskov iz proračunske rezerve za ekonomat v skupnem znesku 6.2ol.4o din, kar
O odobri.
ov. Tuma poroča o prošnji poklicne gasilske čete mesta Ljubljane za nabao novega reševalnega avtomobila ter napravo nove karoserije na resevalhem
vtomobilu Austln, v znesku 225»ooo.- din ter 168.460,- din
P odobri nakup in popravilo avtomobila proti naknadnemu pregledu een.
ov. Tuma poroča o prošnji podjetja Sadje, ki prosi, da Be ukine troša-

in
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fina na pekmez a±k marmelado. Cene so enotne za vso državo. Pri fakturah
so izstavljeni po detajlni oeni, se odfiije dovoljeni procent zaslužka
sa grosista in detajlista skupno. Cene pa se ne sme povišati vsled trošar
[0 odkloni ukinitev trošarine. Ugodili bi le v slučaju. Se se tudi proda
[a cena vsled tega zniža, ker je verjetno pri določanju cen tudi lokalni
lavek upoštevan.
ov« ®uma poroča o dopisu ČLO Moste« Pod ljudsko imovino spada posestvo
leško Jakoba, Zgornja Krušica 9? sedanji najemnik je Leveč Franc, Teren
avlja, da se za popravilo hiše nihče ne briga ter še vsled tega vrednost
"|>e stalno manj&a* Igti slučaj' je & posestvom Tomaža
Sg. Hrulioa
52. Ua svoji seji je 0L0 sklenil, da prosi 10, da odda omenjeni hiSi v
[pravo Se trti, istočasno pa šs ssa ostale
M S e v četrti« Aoainistra
ilvno dalo bi jih ne obremenjevalo9 imajo pa možnost, da postavilo odbor,
ril bi skrbel na lastnino in za potrebna popravila v hišah. Ha predlog tov
freseta sklene X0y da se lahko v zunanjih četrteh manjše hiše prenesejo
z uprave MLO nacLO. To pa velja izrecno za zunanje četrti, n°tranje*če~
rti je treba najpreje pregledati.
9

)i ov. Turna poroča o dopisu Uprave cest* ki poroča, da je na šmartinski ces
la uprava svojo gramoznico f kjer je pridobivala poslpalnl materijal.
ik ob gramoznici pa stoji stanovanjska baraka, ki za stanovanja nikakor
ne odgovarja. Direkcija cest je pravtako izrabljala gramoznico ter to tako blizu barak, da obstoja velika nevarnost, da se baraka podere. Vsled
tega naprošajo 10, da uredi s stanovanjskim uradom« ki naj stanovalce čim
preje izseli ter barako podre. 7.0 sklona „ da se naroči tov« Drobežn, da najde-za stanovalce barake prisjernsi stanovanja«
B tem v zvezi s a pooblaščajo tovariši* ?uov Gor janc izi Drobež9 da <r agledajo položaj stanovalcev v barakah«
lov. Turna poroča, da je bil prestavljen na notranje ministrstvo tovariš
Kutin ter bi zato predlagal za ljudskega tožilca tov. Evgena Havnika,
kar 10 odobri.
Tov. Turna poroča o obvestilu tov-, dr« Bo Šot. a Kobeta glede spremembe,
p . se jo mora vnesti v organisaoijsko strukturo MLO. Glede na ukinitev
okrožij prevaaiiiejo inšpekcijo dela izvršilni odbori po svojih odsekih- •
|za delo v smislu čl* 3. aakona o Inšpekciji dela« Le pri okrajih iskl j učno..agrarnega značaja bodo obstojali referati za delovne odnose, odnosno
Jreferati za delo pri gospodarskih odsekih. Ministrstvo zadelo bo dalo
podrobna navodila glede organizacije odseka za delo in naloge, ki naj jih
Rr bodoče odseki za delo opravljajo.
bp sklene» da pristopi MLO z deležem 5oo«- dinarjev v stanovanjsko zadruKO. Za delegata, ki bo zastopal mestni ljudmi odbor se določi tov.
f)robež.
'ov. Drobež poroča, da so pripravljeni sindikati delati dve nedelji v
.etu prostovoljno v korist izravnalnega fonda stanovanjakih zadrug.
fov. Puc poroča glede financiranja četrtnih podjetij, da je angažiranih
jen miljon^in pol dinarjev. Iz tega zneska se bo dolopllo katera podjetja
*omo pri ČLO financirali. Predlaga, da se v svrho razdelitve kreditov
iestavi komisija iz predstavnikov oddelka TP, 01, tov. jlacka, tov. Turne,
tov. Gorjanca, ki bo določila znaske, ki odpadejo iz tega kredita na
ietrtna podjetja.
^0 sprejme -predlog tov. Puca.
lov. Turna poroča o prošnji tov. Šutid Gilde? Iti prosi za odpis občinske
[aksa in predlaga, da se pooblasti predsedstvo, da rešuje tudi taka
jrašanja odnosno prošnje, ki se tičejo odpisa mestnih taks in davščin«
O sprejme predlog tov. tajnika.

S

ov. tajnik poroča o prošnji ministrstva za gradnje, ki prosi za znižanje

- 15 računa glede posojegega škropilnega avtomobila. Račun znaša 7.481.3o din.
Prekontrolirana kalkulacija kaže, da smo zaračunali ceno stojnosti,
vendar je v tisto vključena tudi amortizacija. Avto je pri prevozih v
Suhi krajini radi slabih cest močno trpel. Ker se je prevoz izvršil
po nalogu ministrstva za gradnje, ki plača tudi odnosne stroške,
sklene 10» da računa ne zniža, ker mora svoja razpoložljiva sredstva
uporabiti za stroške v lastnem okviru. Drugačna bi bila situacija, ako bi
vodo morali plačati prizadeti kraji sami.
10 odobri pravilnike za podjetja«
Mesino' podjetje "Karton", Mestno podjetje "Železo", Mestno kleparsko in
instalacijsko podjetje.

Tov. Turna obvesti člane 10, kot so sigurno že sami Čitali v časopisju,
da sta prejela tov. poverjenik stanovanjskega urada tov. Drobež Franc
in tajnik ukor od Republiške Kontrolne Komisije.
Tov. Jošt pojasnjuje, da sta bila ukora izrečena zato, ker niso bili
izvršeni sklepi Kontrolne komisije. 2a izvršitev teh sklepov so stavljen
sedaj rokiv ki so zelo kratki ter moramo zato sedaj pristopiti k reorganizaciji stanovanjskega oddelka, pri tem ne sme sodelovati samo uradništv
na oc.uelku, ampak ves MLO. Izdelan je predlog ter napravljen pravilnik
dela. S. tem ukorom nista kaznovana samo člana 10, ampak ves odbor 10.
ulna prvih nalog je dobiti evidenco ne samo privatnih stanovanj, ampak tudi vseh poslovnih prostorov in lokalov. Pri tem delu je treba sodelovati f
s predsedstvom vlade, ker obstojajo zgradbe, kamor terenske organizacije
pri popisovanju nimajo dostopa, ker imajo nalog od ministrstev, da ne
dajejo nobenih podatkov.Popis, ki se je sedaj izvršil je bil nepopolen,
ter se bo všled tega moralo poslati popisne pole nazaj na četrti v kolikor posamezni tereni niso dali točnih podatkov. To bo moral izvršiti
stanovanjski oddelek. Haloge, ki se kiiajsE stavljene pred oddelek se
tičejo celotnega odbora 10, vsah oddelkov MLO, ker v slučaju, da se nalog
ne izvrši bo RKK zopet ugotovila napake ter bomo na istem, kot smo sedaj.
Zato je naša dolžnost, da to na vseh sestankih povdarjamo. Anketa, ki
r
e-se je vršila je pokazala mnogo dobrih uspehovj predvsem se je povdarjalo
'BJnotranjo upravo. Ta povezava je tudi eden glavnih očitkov.
Tov. Albreht povdarja, da se ne sme ukora smatrati kot samo za tov. Turna
in Drobeža, ampak je to ukor celotnemu 10. RKK vztraja na stališču, da
se stanovanjski problem postavi na prvo me3to. Kdor je premeščen na
stanovanjski urad se ne sme čutiti kaznovanega, nasprotno, mi premeščamo
tja najboljše ljudi, da izboljšamo poslovanje oddelka.
Gledati moramo, da postavimo tja moči-ljudi, ki bodo pripravljeni žrtvovati vse, obenem pa jim moramo dati za to tudi primerno priznanje v
obliki me se čnih doho dkov.
Tov. Drobež dodaja, da so na stanovanjskem oddelku potrebni mladi ljudje.
10 sprejme sklep„ da se po vseh sestankih povdarja pereč stanovanjski
problem, nakaže koliko ljudi je brez stanovanj, koliko stanovanj bi se
še dalo utesniti itd. Nujno je, da vodijo četrti sezname razpoložljivih
prostorovs ter kontrolirajo delo naših ljudi.
Tov. Drobež nadaljuje: delo, ki stoji pred stanovanjsidia oddelkom je tako
ogromno ter ga urad sam ne bo zmogel. Glede taksiranja povdarja, da se
sedaj prošnje kolkujejo popolnoma pravilno. Če preračunamo, koliko stane
posameznika, da pri de do sobe je to 18o.- dinarjev.
Tov. Jošt dodaja, da.se mora v bodoče skrbeti za to, da bodo vsi oddelki
o ukrepih RKK obveščeni.
10 sklene, da se glede administracije na stanovanjskem oddelku pripomore na ta način, da pošljemo tja tov. Hojana in tov. Mohorča na stanovanj-J
ski oddelek, kjer bosta uredila administracijo.
Tov. Krese nadaljuje, da so bili ukori izrečeni tudi vsled tega, da bi se

.osi do kontrole same izpremenili, ne smemo jih vzeti osebno.
v. £>robež vprašaje 10 glede ponudbe'tov. Baua, da odkupimo njegovo hišo,
•v. je stavil pismeno ponudbo ter prosi, da se pošlje komisijo, ki bi ocela vrednost poslopja.
\
sklene, da pošljemo iz gradbenega urada cenilno komisijo - delo se
veri tov. Trtniku.
>v. dr. Pretnar doda, da ni dobro, da smo šli preko opazk tov. Jošta.
jvno tu se je pokazala raztrganost med poverjeniki in načelniki oddelkov
sr med nami in KK. Zato bi bilo nujno, da bi tov. Jošt na sejah 10 pove1 stvari, ki se mu ne zdijo pravilne ter nas o tem poučil. Ifujno je, da
med seboj povežemo ter tesneje sodelujedrno z RKK.
Variš Jošt se s tem strinja. V bodoče se bodo na sejah obravnaiale stvari,
so napačno izvršene ter je verjetno, da 3e bo na ta način odpravilo mnonapak.
v. Drobež poroča: sedaj so dograjene privatne stavbe in sicer je pridobljeh 77 stanovanj. Po zakonu pa nima stanovanjski urad pravice do teh stanotnj ter si zato z njimi tudi ne more nič pomagati. Lastnik lahko
mesti v stanovanje kogar hoče. Zato bi bilo nujno izdati odločbo,
se bi lastnikom omejila ta pravica.
sklene,da se izdela odločba» po kateri mora lastnik Izbirati prosilce
d onimii, ki so vložili prošnje na stanovanjskem uradu in sicer pc prioritnem redu. Odredba mora biti s l.jan.47. v časopieu.
v. Artnik poroča o želji tov. Sršena« Imenovani je imel nedograjeno stav, ki jo vlcljub pozivu MLO ni d&gradil. Zato je dograditev izvršil MLO na
stne stroške. Sedaj s s obrača tov. na MLO z željo, da se mu izplača v
narju vso vrednost hiše pred dograditvijo, kar 10 odkloni.
v. Turna poroča o sindikatu. D055-a, ki namerava prevzeti biVr. kavarno Ve1. Ker pa mesto nujno potrebuje prostore za SIAT*f na roča 10_f^novanjnmu oddelku, da v sporazumu s TP uredi to vprašanje tako, da"se'prosto*TTv. kavarne Vesel dodelijo mestnemu buffeju* SIAU pa se nakaže lokel
palači Grafike.
v. Tuma poroča o pritožbah glede nepravilne razdelitve stojnic mesarjem,
, da je dobila stojnice tista večina, ki poseduje žie demii lokale.
sklene, ds se* pustijo stojnice onim, ki so starejši kot 55 Ist, medtem,
se mlajšim stojnice vzamejo,
v. tajnik poroča o prizivu,. ki ga je vložil kmet Krinelj Anton, glede plala dolga din 77o.-. Ker se ni odzval pozivu za prijavo tega dolge, in ni
d okupacijo utrpel noben^fekode, 10 prdtožbo zavrne.
v. tajnik poroda o prošnjah raznih ustanov zab brezplačen vozovnice, odnos«
za vozovnice za polovično ceno. 1Q sklene^ da se vozovnice izdajo v pri—
ižno istem številu kakor v letu 1945 in os izvedbo tega dovoli tov.
jniku.
>v. Gorjano poroča o dopisu Mestnega pogrebnega zavoda, ki sporoča, da
» zavod obremenjen za znesek 787.©34.63 dinarjev za priznavalnino in is
izan dobiček Mestnega pogrebnega zavoda.
) sklene, da se omenjeni znesek odpiše.
21 uri zvečer zaključi tov. predsednik sejo.
S.f. - s.n.I
jnik 10 MLO:
TumgBrane)
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Predsednik 10 MLO:
(Albreht Fran)

