IZVRŠIL1TI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
L j u b l j a n a

Z A P I S N I K
48o rodne seje 10 MLO, ki se je vršila v soboto
dne 18. januarja 1947. ob 8 uri zjutraj v predsedstveni sobi*
^AVZOČIs

predsednik: tov. Albreht Fran
podpredsednika; tovo polk. Vrhove Alojzij
tov. Maček Leopold
tajnik: tov. Turna Branimir
člani: tov. Stopar Viktor
tov. Drobež Franc
tov, Dekleva-Modic Marica
tov. Trtnik Lojze
tov. Lulik Anton
tov. Puc Danilo tov. dr, Pretnar Jože
tov. Kušlan iarička
Gorjanc Joško
tov. načelnik UDV
odsotni ; tov, dr. Stanovnik Ivan
tov. ing. MarentiČ Vera
•

*

Tov, predsednik otvori 'redno 48• sejo ter predlaga sledeči dnevni red:
lo Pregled sklepov 46* in 47. redne seje,
2. Medmestna konferenca v Beogradu, poroča tov. tajnik,
3. Poročilo o delu ČLO,
4. Dnevni red skupščine, poroča tov. tajnik,
5« Internati, poroča tov. Dekleva Marica,
6. Predlog o novem regulacijskem načrtu za mesto Ljubljana, poroča
tov. Trtnik,
7« Pregled sklepov BKK v zvezi s pregledom stanovanjskega oddelka,
8, Slučajnosti«.
Ad. 1. Pregled sklepov 46» in 47o redne seje 10:
Na vprašanje tov. predsednika*. kako je z nagradami poroča tov. Turna /
da
na finančnem oddelku ni prišlo do sporazuma. Predlaga, da se oddelku o—
meji število in višina nagrad, kot se je napravilo pri ECŽ. Tov. Kušlan
dpda, da mora pri tem sodelovati "tudi načelnik podjetja oz4 ustanove in
sindikalna podružnica, katera naj se poduči, da nagrade ne morejo dobiti jrf/
vsi, pač pa le najpridnejši delavci.
Tov, Kušlanova pripomni, da je v zapisniku izpadel član sindikata za socialno zdravstveni svet.
Tov, Turna poroča* da se je v tajništvu zglasila vdova pok. Vita Globočnika
in
v zahvalo za sprejeto častno nagrado poklonila nedovršeno sliko s pripombo* da bi jo imela v slučaju razstave vseh del svojega moža, tudi razstaviti* 10 se strinja.
K pripombi tov* Puca, da je zapisr.ik 47, .recln? r,eje nepopolen in napačno
stiliziran, je 10 na predlog tov. Mačka sprejel sklep. naj bodo zapisniki
v bodoče krajši in naj v glavnem obsegajo le sklepe 10.
Tov« Drobež pripomni, da je na strani 13 - odstavek 4 zapisnika zadnje seje napačno označen kot govornik tov. Jošt* ker je omenjeno poročal, on sam.
£ 3klepu zadnje seje glede barake na Šmartinski cesti poroča tov, Drobež,
da se komisija sicer ni sestala, da pa je on sam izvedel pregled« Opozarja
Ab, obstoji nevarnost., da se ob nastopu južnega vremena barake zrušijo,
rPreselitev je torej nujna. Ni pa še mogoče izjaviti, kam bi jih preselili.
Ker vlada v teh barakah skrajna nečistoča in precejšnje pomanjkanje, je
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10 sklenil, naj 3e socialno-zdravstveni oddelek resno zavzame za nakazan problem. Starše naj se zaposli in nato moralno obveže, da v vsakem
pogledu dostojni skrbe za svoje otroke• Če bi se izkazalo, da so otroci
moralno ogorožeai, naj se jih namesti v zavodu* Stanovanjskemu oddelku
se nalaga, da jim čimpreje preskrbi primerne stanovanjske prostore«
Tov, Puc predlaga* da se mestno podjetje "PRESKRBA" preimenuje v *PRE=
HRANO". 10 39 strinja s predlogom.,
Tov* Turna poroča, da se je prvotno odobren kredit za četrtna podjetja
znižal od tri miljone na en miljon in pol, ki se je po sklepu ožje komi
sije članov 10 I« razdelil na četrti v smislu predlogov.
Dalje poroča to*« Turna, da Megradu ne bo mogoče odobriti 2 miljona din,
temveč le en miJjonB Enako se zniža Klavnici prvotno odobrena vsota za
en miljon dinarJ«v„
Dodatno k že sprejetemu sklepu za dotacijo fizkulturi je 10 sklenil, da
se dodeli okrožju za potrebe fizkulture vsega 3oo.ooo,- din.
*
Tov. tajnik poroča, da je treba vse kredite podjetij nad 5o.ooo.- din
prenesti v toku <> mesecev od Mestne hranilnice na Narodno banko.
Tov. tajnik poroča, da je^bil tov. Ženko v zvezi z zagrešenimi nepravilnostmi zamenjan s tov* NeČlmerjem in da se preda disciplinskemu sodišču,,
Tov. Tuma poroča, da je treba na BELO rešiti vprašanje protokola in sicer
v tem, ali se bo vodil centralni za ves MLO, ali samostojen po stavbah
MLO, ali pa za vsak oddelek posebej«, Po kratki debati je 10 na predlog
tov. Tume in dr. Pretnarja 3klenil, da imenuje komisijo: tov, Gašperšičj.
Tuma in dr. Pretnar, ki naj ob sodelovanju uradnikov, strokovnjakov
9 pregledom vlažnih zapisnikov po odd/elkih ugotovi najpametnejši način
in do prihodnje seje poroča., Vsekakor pa se mora pri tem upoštevati načelo expeditivnosti.
Na predlog tov. tajnika se razveljavi sklep zadnje seje 10 glede razpolaganja s stanovanji v novodograjenih stavbah, ker je nezakonit.
V zvezi z okolnostjo, da nastopa IAU kot samostojna politična organizacija izven OP je 10 na predlog tov. Stoparja Sklenil, da se zadnji sklep
glede dodelitve potrebnih prostorov IAJftJ izpremeni v toliko, da dobi
to društvo manjši prostor za sestajanje in ne prvotno namenjenih lokalov*.
Na predlog tov. Stoparja je 10 sklenil, naj tajništvo opozori upravo
ECŽ na pravico 50^ popusta pri vožnjah s tramvajem za nosilce partizanske spomenice 1941.
Ad, 2» Poročilo o delu ČLO.
Tov. Tuma je bil na četrti Ježica in poroča, da visi kot pri drugih četrteh vse delo na tajniku odbora, ki ne pozna administracije ter se zgublja v drobnarijah* vsled tega ČLO ne prihaja do izraza kot ofrlast. Tov.
tajnik je prišel k meni ter sem mu obljubil dve dobri administrativni
moči. Opozarjal sem na sestanku, da naj
četrti prepričajo kmete, da
oddajo tudi majhne količine zelenjave flaprozamt Viški bi se lahko odvajali mestu. Zato pozivam vse poverjenike, da naj problem preskrbe podčrtajo na vseh ČLO in dosežejo čim tesnejše sodelovanje z oddelkom za TP.
Tov. dr. Pretnar je bil na Viču. Odbor funkcionira dobro* Na dnevnem redu so imeli važnejše stvari kot pritegnitev množičnih organizacij k delu.
Povdarjali so na težkoče dela s terenskimi organizacijami OF. Bavijo se
z mislijo, kako pravilno razdeliti bloke. Imajo že predlog za svo
četrgovino in so na vidiku že nekateri lokali. Glede zadrug so ugotovili, ^srdeiajo vse, razen št, 4, v redu. Sedanji tajnik, ki je trgovske stroke bi vodil Četrtno trgovino. Čutijo pravilen odnos do kmečkih
ljudi ter se trudijo, da pošiljajo tja ljudi, ki poznajo kmečke probleme»
Tov. Maček je bil v Št. Vidu, kjer so razpravljali tudi o novih podjetjih. Navzoč je bil tov. Gorše od MPZ, ki je sporočil, da preidejo v ko»peteneo četrti pokopališča. Pri ustanavljanju podjetij kažejo premalo
odločnosti. Tudi tu se opaža mehkoba oblasti, premalo so odločni, ČLO
ni predtsavnik oblasti« Najbolj napašno je to, da se vrši mnogo popisov.
Zato je treba paziti na to» da se vsaka odločba, ki se izvaja točno iz*
poljnjuje ter se doseže cilj pri prvem popisu. Napaka četrti je tudi v
tem, da še posluje z Mednim in Stanežicami* ki spadajo po vseh pregledih
in sklepih KK v Medvode* Četrt jim še vedno deli živilske karte. Tov»
Tuma pojasni, da so topogledno že Izdana na zatoJi seji tajnikov potrebna navodila tajniku ČLO St.Vid,
•
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Ad. 5<> Medmestna konferenca v Beogradus
Tov« tajnik poroča, da se vrši 26« t,m, v Beogradu medmestna konferenca*
kjer se bo obravnavalo vprašanje statuta, gospodarske probleme, socialno
skrbstvo in zdravstvo« V smislu sprejetih navodil naj bi Ljubljana poslal
do 5 delegatov* Ker je tovariš Krese že odpotoval v Beograd v sveži z
medmestnim tekmovanjem je 10 sklenil» da odidejo v Beograd še tov, Dekleva Modic Marica, tov, Turna, (Jašperič in dr, Pretnar.

Ad, A o Dnevni red. skupščine s
Tov, Turna poroča, da se bo predvidoma v sredini februarja vršilo IV0 zase
danja Mestne skupščine, V zvezi s tem naj Izvršilni odbor določi glavne
točke dnevnega reda* Na predlog tov. Turne je 10 določil sledeči dnevni re
potrebne formalnosti, katere uredi tajništvo,
2«. uvodna beseda a izčrpnim političnim pregledom, katerega naj bi podal
nekdo izmed ljudskih poslancev, tov, Maček poskrbi za primerno osebo,
3* Politični pregled v okviru mesta in skupni gospodarski referat« Prvi
del se poveri tov. Mačku, gospodarski referat naj predhodno pripravi
tajništvof vnese vanj vse pereče probleme in ga nato bredloži 10-ju
v pretres. Po tem referatu bi sledila diskusija, ki naj živo in stvarco poseže v posamezne probleme; stanovanjski, preskrba* itd,
4. Potrditev odločb, ki jih je 10 v času od zadnjega zasedanja skupščine
samostojno sprejel. V tem pogledu bi predvsem pripravili točno v smislu obstoječih predpisov vse odločbe o ustanovitvi mestnih podjetij
in bi jih skupščina uzakonila.
5. Poročilo glede sodišč. Opozorita naj se tov. dr, Hugo skala in dr*
Heli Modic, na ev. potrebo zamenjave stalnih sodnikov« Predlogi za zamenjavo in izpopolnitev mest, sodnikov pri3ednikov so že v teku0 Poskrbi naj se tudi za izvolitev namestnikov disciplinskega sodiščaMLOo
Dodatno k temu je jO sklenil, naj bi 3e skupščina vršila med 8» in 12.
februarjem, točen datum pa naj bi se fiksiral na prihodnji sejilO.
V zvezi s pripombo tov0 tajnika, da je treba istočasno z vprašanjem skupščine rešiti tudi vprašanje zborov volilcev, se je med člani 10 razvila
živabna debata. Tov. polk. Vrhove pripomni, da je v smislu zakona zbore
volilcev treba izvesti in pri tem predvsem iznestfi vso gospodarsko problematiko, ker nam bo to omogočilo rešitev marsikaterih perečih problemov
Za obliko zborov volilecv pa je treba najti tak način, da bo pri tem vidno ločeno politično delo od oblastnih dejanj«

Tov. Stopar povdari, da je v smislu izjave tov. Kardela treba sestanke v
območju Ljubljane smiselno koordinirati.Doseči je treba manj sestankov,
toda ti naj bodo* kvalitetni. S tega vidika je tudi treba gledati v kakšni
obliki naj se izvedejo prihodnji zbori volilcev.'
V zvezi s tem in na predlog tov. Vrhovoa je 10 sklenil, da predlaga M00Fu, naj se v dobi pred zbori volilcev omeji število masovnih sestankov.
Predvideni zadružni sestanki pa naj potekajo v reševanju iste problematik
Tov. Maček predlaga, naj se zbori volilcev pripravijo v sodelovanju z vse
mi masovnimi organizacijami in pri tem vzbudi interes najširših množic
za gospodarsko problematiko. Istočasno pa predlaga, naj bi bil dnevni
red na zborih volilcev v glavnem enako pripravljen, kot za skupščino MLO.
Potrebno pa je, da na teh zborih sodelujejo člani 10 in nazorno tolmačij
iznešene probleme.
Tov. Marička KuŠlanova predlaga, da bi se za predvidene zbore volilcev
opustila dosedanja stara - okorna šablona, temveč, naj bi se zbori volilcev izvedli na tak način, da bi zajeli čim širši krog ljudstva,, S tem bodo problemi temeljito pretreseni, ljudstvo pa o vseh težavah v širokih
merah informirano« Smatra, da bi se zbori volilcev ne vršili samo v mejah
četrtnih zborov, temveč naj bi se izvajali tudi po večjih sindikatih«
Tov. Marica Dekleva povdarja, naj se pri vaeh zborih volilcev prvenstveno doseže taka oblika,, da bodo množice čutile, da prihaja vsa iniciativa
od oblasti.
V zvezi s gornjo debato je ig sprejel sledeči sklep;
Zbori volilcev na .j se temeljito pripravijo, Pri tem naj sodelujejo vse ma
sovne organizacije in poTTtričhi for umi, Za in t er-esira naj se najširše
množice. Število sestankov naj se omeji, sestanki pa naj potekajo v reševanju gospodarske problematikeOblika izvedbe zborov volilcev naj se
izbira po vidiku največje možnosti dosege resničnega uspeha, vsebina

- 4 ?a naj bo prvenstveno gospodarskega značaja, Četrti naj pripravijo v sodelovanju s CLO, COOF in rajonksia komitejem političen pregled v mejah četrti
in gospodarski referat, ki bo saje! vso gospodarska problematiko teritorija
Ad, 5» Internati:
poroča tov« ^arica Bekleva:
Tov. poroča, da stoji socialno skrbsSvo pred težkim problemom« V srednje šols Jih internatih je polno študentov iz tujih okrajev, kateri nočejo prevzeti
plačilnih obveznosti. Oddelek za socialno skrbstvo pa lahko krije izdatke p<
proračunu le za mladino mesta Ljubljane, Takega dolga je bilo preko 2ooaooo
din.
Tov. Stopar je mnenja, da tega ni potrebno reševati na 10, ampak naj to rešuje ministrstvo, ker je problem republiškega značaja* Če pa vztrajajo na
tem, da mora stroške kriti MLO, moramo zato dobiti potrebne kredite,
Tovariš Maček pa je mnenja, da bi bilo treba doseči pri okrajih pravilno
razumevanje za njihove obveze,
lov, Deklevova pojasni, da so iz okrajev odgovorili, da zneski niso bili
predvideni v proračunu ter nimajo sredstev,
Kfa predlog tov„ Turne sklene 10» da se naj stavi predlog ministrstvu za
socialno skrbstvo kot predlog 10, obrazloži, da tega MLO ne more kriti in
naj ministrstvo zavzame dokončno stališče .
5 tem v zvezi poroča tov. Tuma o računu bolnišnice za duševno bolne na Stuiencu v znesku 889»9ocu- dinarjev« Račun se glasi od osvoboditve do konca
leta 1946a
l temu pripomni tov» Vrhove, da je dolžnost vsakega zavoda, kjer se zdravljobolniki na račun MLO, da pošiljajo račune redno vsak mesec sproti.
10 sklene, da se omenjeni račun predloži ministrstvu za ljudsko zdravje
z opozorilom na neredno poslovanje zavodov in s predlogom, da se uprav/nifca pokliče na odgovor.
'

*

Ad„ 6« Predlog o novem regulančnem načrtu mesta ^jabljane: poroča tov. Trtni
V zvezi s poročilom tov, Trtnika in novo izdelanim regulanČnim zazidalnim
lačrtom za zemljiščni kompleks pri tramvajski remizi ter Sv. Križu je 10
^ e j e l sledeče sklepe:
—
predloženi načrt se v načelu odobri,
2. Gradbeni oddelek naj stavljeni predlog še izpopolni in v ta namen skliče
posebno anketo,
5. Gradbeni oddelek naj pribavi od ministrstva za gradnje LR$ pismeno izjavo o tem, da se strinja s predloženim načrtom,
Vsa že xax*iiiucx izdana gradbena dovoljenja naj se prekliče jo v kolikor
lastniki še niso pričeli z zidavojrf,
5. Gradbeni oddelek naj pregleda koliko dokončanih stavb ni zidanih v
smislu novega regulacijskega načrta in o tem poročalo-ju.
Tovo Trtnik poroča, dleje stanovanjska zadruga obrnila na MLO s prošnjo,
da se določi višina prispevka za izravnalni fond za omenjeno zadrugo. Tov,
Gorjanc pripomni, da je od 19 miljonov, ki so bili prvotno določeni za
izravnalni fond,,ostalo sedaj samo še 9 miljonov, kar pa z ozirom na še
nepotrjeni XSKKK proračun ni dokončna višina. Tov. Drobež poroča, da
število članov za stanovanjske
zadruge ugodno raste in bo kmalu preseglo število žiaaaac prosilcev za stanovanje na stanovanjskem oddelku.
Pripominja pa, da vkljub omenjenemu razveseljivemu dejstvu brez izravnalnega fonda ne bo mogoče pričeti z gradnjami, ker bi bili deleži v tem slučaju previsoki za delovnega človeka* Stanovanjski problem je treba gledati vse bolj resno kot do sedaj« Po dosedanji perspektivi bo MLO Izdelal
v treh letih (1945 do 47) 90 stanovanj, stanovanjska zadruga v dveh letih
1946 in 47) loo stanovanj« Za rešitev stanovanjskega problema pa bibilo
nupno potrebno najmanj 3ooo stanovanj« Zato je potrebno, da ves 10 pri
tem zavzame odločnejše stališče in prikaže odločilnim forumom to nujno
potrebo«, V zvezi s tem je 10 sklenil:
1. gradbeni oddelek naj takoj izdela potrebne načrte in izvede vse možne
predpriprave ter pabavi potreben materijal.
2* Načrtna komisija naj predoči pristojnim forumom stanovanjski prohLem
in doseže odobritev potrebnih kreditov ter zadostnih količin gradbenega
materijala, zlasti cementa za že predvidenih 15o stanovanj.
Dodatno k temu predlaga tov. Drobež, da bi se uvedla posebna lokalna davščina za stanovanjski sklad. Na sindikalnih sestankih*množice povdarjajo,
ie HLO ne bc zmogel vseh potrebnih kreditov in naj se zato zvišajo
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najemnine lokalom, uradom, in udobnim stanovanjem, ki so v splošnem zelo
poceni. Oproščena bi bila le kletna in podstrešna stanovanja ter taka* k
so zasede.-na po dveh ali več družinah s souporabo kuhinje.
Zastopnil: UDV predlaga, naj se gornji predlog preusmeri v to, da bi daja
ve za stanovanjski sklad obremenjevale predvsem lastnike velikih hiš in
zemljišč, ne pa delovni slo/ju
Tov« polkovnik Vrhove pripominja* da se s stavljenim predlogom strinja*
da pa bi. bilo važno ugotoviti, v koliko je v skladu z zakoni in kolik bi
bil finančni efekt* Predaloga, da se stopi v stik z vlado LRS oz. Beogra
dom- Smotreno bi bilo, da se o tem razpravlja tudi na zborih volilcev
in tam izdela dokončna oblika.
T'
ov. Pu\c pa je mnenja, naj se predlog bolj specificira in izdela primeren
ključ po vidiku dohodkov posameznika.
V zvez.i s tem je 10 sprejel sledeče sklepe s
1. Uvedba lokalne davščine za stanovanjski sklad naj se obravnava na masJ
nih sestankih s pojasnilo^, da bo le prehodnega značaja.
2. Vsak oddelek MLO naj čimpreje izdela predloge, kogain v koliki meri
bi bilo obremeniti.
5» Finančni oddelek naj takoj izdela lestvico obdavčevanja«

Ad. 7» Pregled sklepov BKK v zvezi s pregledom stanovanjskega oddelka®
Tov. jftrobež poroča« Prva naloga
je izvršena? prosilci si ne iščejo
več sasrci star.ovanj» Glede ureditve kartoteke še ni izvršeno, ker na odd.
primanjkuje ljudi- Zato prosix 10 za odobrenje* da dovoli personalnemu
oddelku zbrati na oddelkih MLO ljudi za popoldanske ure, ter bomo le na
ta način čimpreje uredili kartoteko. 10 sprejme predlog tov. Drobeža.,
Tov, Stopar je mnenja, da se naj postavi to delo obvezno«
Glede popisa poslovnih prostorov in lokalov poroča tov. Drobež, da
stanovanjski oddelek ni našel pravega načina, da bi bil popis uspešen« '
Zato bi bilo tesnejše sodelovanje z oblastmi nujno« Predlagam, da se izds
odredba, po kateri so dolžne vse ustanove sodelovati s stanovanjskim
oddelkom MLO« Iz odredbe naj se razvida, da so vse ustanove obvezane
sporočiti kakšnega značaja so bili njihovi prostori dne 9» maja 1945*
da bomo lahko ugotovili, koliko stanovanjskih prostorov je bilo spremenjeno v poslovne«±x Sporočiti morajo tudi v koliko so prostori zasedeni
in sproti javljati vse tovrstne spremembe«,
Tretja točka glede razobešehega pregleda stanovalcev po hišah še ni izvršena,, Popis hišnih prebivalcev se bo izvršil s sodelovanjem Notranje upr*
ve *
Zahteva glede sortiranja prošenj je izvršena« Vendar pa prioriteta prošer
ne odgovarja,, Vrstni red prošenj vojske bfli vojska uredila sama«, Povezav*
s tožilstvom in UDV je dobra.
Naloge, ki jih je dala KK pri zadnjem pregledu so ostale še neizvršene«, 3
je pokazal premalo smisla za skupno sodelovanje. Tov. Hojan je pregledal
administracijo oddelka ter nameščene poučil, kako se ista vodi«, Prinesel
je tudi navodila, ki se študirajo na delovnih konferencah od točke do tož
ke. Povezava z notranjo upravo, ena najvažnejših nalog je danes izvršena.
Kartoteko izpopolnjujemo tako, da primerjamo ulico za ulico ter popravljamo napake« Notranja uprava nam pošilja po en izvod prijave ali odjave«
Pravtako smo pričeli s uvajanjem kazni in inkasom istih«
Tov. Marica Dekleva povdarja nujnost sodelovanja načelnikov oddelkov
z načelnikom stanovanjskega oddelka«, Oddelki čakajo po več časa na odgovor stanovanjskega oddelka ter bi bilo v tem oziru potrebno večje sodelovanje*
Tov. £>r0bež nadaljuje, da je dala KK nalog, da se izvršujejo prisilna
zamenjave stanovanj le v najnujnejših primerih. Tov. Marica Dekleva povdarja, da pri primernih predlogih za zamenjavo stanovanj, kjer so stanovalci bolni, nikakor ne smemo imeti pomisleke«
Tov* Drobež povdarja, da bo poslalo Ministrstvo prosvete nov seznam kulti
nih delavcev, katerih število je naraslo na l4o„ Predsednik se pooblašča, da uredi s tov. dr« Logarjem vprašanje izdajanja potrdil o kulturnih delavcih* Poleg tega se naj tudi po politični liniji skuša vplivati na aktiviste, da niso prezahtevni«, Povezava z višjo stanovanjsko komisijo je izvršena« Udeležujem se vseh sej komisije. Administracija je
urejena« Stranke se ne sprejemajo vsak dan, dostop imajo le službene
gg.gbe, rešujejo se samo prošnje. S preselitvijo stanovanjskega urada

smo pridobili najmanj dve dobri moči* ker so prostori skupni« Ne strinjam
i b& pa s tem, da bi se število personala zmanjšalo na 23 ljudi. Nujno poItrebna je zamenjava nekaterih uslužbencev. Od starih uradnikov bi osta~
| la samo dva: Prijatelj In MatjašIČ.
Veliko^težav'delajo dopusti, katerih pretežna večina uradnikov ni izra! bilae> Če bi se hoteli v mesecu januarju še vsi zvrstiti» bi oddelek lahko
do konca meseca zaprli*
Tov* Vrhovc je mneja* da se naj jim dopusti izplačajo, čeprav jih ne morejo izrabiti«

[ Tov« Tuma pa je mnenja« da bi se dopusti dovoljevali tudi po januarju,
in ne plačali* ker so ljudje nujno potrebni oddiha, pač po uv/idevnosti,
da ne bo delo trpelo.
/

Ad„ 8» Slučajnosti t
Na predlog tov, predsednika je 10 sklenil, da podeli tov« Cesarju Janezu
gledališkemu igralcu in režiserju ob priliki proslave 25 letnega kulturnega delovanja častno nagrado v višini 7»ooo,- dinarjev*
Tov« tajnik poroča v zvezi z dopisom Min. za kmetijstvo in gozdarstvo
v katerem sporočaj®da bi nujno potrebovali zgradbo na Bokalcah za po~
i trebe kmetijske fakultete« 10 sklene; MLO prepušča omenjeno zgradbo Min.
za kmetijstvo pod pogojem? da povrne tisto vsoto, ki je bila v zgradbo
! vložena s strani MLO za doslej izvršene investicije«
10 je na predlog oddelka za kmetijstvo in gozdarstvo MLO sklenil, da
[ se preimejuje Pristava zavetišča sv, Jožefa v mestno kmetijsko posestvo
n

Jesenkovou"

IV zvezi s prošnjo oddelka za kmetijstvo in gozdarstvo, da se odobri
(mestnemu kmetijskemu podjetju Jesenkovo za prvo polovico leta 1947» denarna sredstva v višini l»528,>'$2oa~ din, je 10 sklenil, da se kmetijfc&meu oddelku odobri v gornje svrhe 1 miljon dinarjev obratnih sredstev pri MH»
V zvezi s poročilom oddelka za socialno skrbstvo in ljudsko zdravje, da
se mesto dosedanje okrožne komisije za podeljevanje podpor in enakih
' četrtnik komisij ustanovi nova mestna komisija pri socialno-zdravst venem oddelku je 10 sklenil, da se imenuje kot Člane komisije sledeče tov,;
Busar Tu&a, predsedniki namestnik Oman Oton* Člana; Repič Ivanka in
Sladič Franc, namestnika: Gregorač Franc in Slokar Ivanka«
Tov* Tuma poroča, da je tov. Polajnar Leopoldina, vdova po kavarnarju
Polajnarju Karlu zaprosila za dovoljenje nadaljevanja obrata v smislu
§ 14 obrtnega zakona. 10 sklene, da se prosilki izdaja obrtnice odklonio
Na predlog tov. Puca sklene 10, da se prenese kino Vevče v upravo ČLO
; Polje, kino Šiška v upravo ČLO Šiška, kino Št„Vid v upravo ČLO Št,Vid,
[ter kino Kodeljevo v upravo ČLO Moste. Ostala kina ostanejo v upravi
mestnih trgovinskih in gostinskih podjetijMLO.
Na predlog tov. Puca sklene 10, da se naroči finančnemu oddelku MLO, da
potom finančno trošarinskega aparata sproti dostavlja oddelku za trgovino
in preskrbo vse primere direktnega nakupa vina od strani gostilničarjev
pri pridelovalcih s podatki, kje je vino nakupil in kakšne je kvalitetef
V zvezi s predlogom ČLO Ježica, da se izvrši zamenjava biv. Stirhovega
kopališča« last Ostrožnika Dragota s hišo na vogalu Šelenburgove
Subičeve ulice, ki je pod upravo MLO, je 10 sklenil, da se stavljeni predlog odkloni. Cenilna komisija naj izvede cenitev vseh premičnin in nepremičnin na Stirnovem kopališču, da s tem omogoči sporazumno odgovarjajoča Samenjava s tov. Sstrožnikom Dragom.,
10 je imenoval za člana v podkomisijo za sistemizacijo mest tov« Iušteka
Miroslava, katerega dolžnost je, da nemudoma skliče člane podkomisije
in prične z delomo
Na predlog tov, Puca je 10 sprejel sklep, da se likvidira 1» stavbna zadruga Krekov dom« Za likvidatorja se imenujeta tov. vBurkeljc Alojzij in
Jakše Slava«. 2, Da se likvidira gospodarska zadruga ajeniški dom, Z a likvidatorja se imenujeta Lipovšek Aleksander in Jakše Slava«
Ha predlog tov. Trtnika sprejme 10 sklep, da se v stanovanjski stavbi
tipa la na stanovanjski koloniji ob Savski cesti preuredi v prvem in
drugem nadstropju 24 samskih sob v osem dvosobnih stanovanj/
Na predlog tov. Dekleva-Modic Marice naroča 10 finančnemu oddelku MLO,
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da preodkaže končni saldo atelje za osirotelo mladež v znesku l»l63*7o91o
din, ki se nahaja v Mestni hranilnici, upravi socialnega fonda OF« Pri prenosu naj se doseže z upravo socialnega fonda sporazum* da MLO dobi
-omenjeno vsoto povrnjeno za potrebe socialnega Žsmdtss skrbstva«
Na predlog tov. Puca sklene 10, da se iz dosedanje uprave prenesejo v
'upravo pristojnih ČLO~"sledeči trgi: trg na vieu» / Šiški ter za Bežigradom,
prevzemniki uprave imajo pravico pobirati tržnino in prostornino v soglasju z finančnim oddelkom MLO«
Tov« Gorjanc poroča o dopisu min. za finance» da se morata izvoliti dva čla
na v davčno komisijo za reševanje pritožb fizičnih in pravnih oseb zoper
odločbe o višini davčnega predpisa * Ne pridejo pa v poštev oni, ki. so že
člani okrajnih ali okrožnih davčnih komisij, niti člani davčne komisije
pri ministrstvu za finance«. 10 naloži tov. Gorjancu, da naj statfi finančni oddelek konkretne predloge•
Na predlog nrosvetnega oddelka sklene 10» da se preimenuje Dijaški dom
Marijanišče"v Cankarjev dijaški dom* dekliški internat Franje Bavčarjeve
v Dekliški internat Nede GerziniČeve, Dom srednješolk (Lichtenthurn) v
Dom srednješolk Anice Černejeve* Obenem nas^oddelek obvešča, da se je klati inski dom na Viču preimenoval v dom Malči Beličeve, Galjevica v Mladinski dom Vide Janežieeve* Dom srednješolk (Uršulinke) v Dom srednješolk
Toneta Tomšiča, Učiteljski dom v Učiteljski dom Otona Zupančiča.
Na predlog tov, Trtnika je 10 sklenil, da imenuje za šefa odseka za komunalna podjetja pri Komunalnem oddelku MLO tov. Miklavčiča Staneta,, Imenovani bi še nadalje vršil dosedanje posle (upravnik uprave mestnih zgradb
in zemljišč) s tem, da mu personalni oddelek dodeli v pomoč še eno samostoj
no moč*
Na predlog tov. dr, Pretnar Jožeta je 10 sklenil, da pooblasti za prehoden
čas tov. Sivica Silva* da vrši tudi posle upravnika obrtno-industriiskih—podjetij c Istočasno je 10 sklenil, da se iggmije v uprsvi~ oDrtno-Sndustrijaških podjetij MLO za referenta ,oblačilne stroke tov. Mavrič Edo„ za referentsTgradbene stroke pa tov. arh. Kocjan Danilo. Ker ostanejo mesta ref.
za lesno, živilsko in "razne"stroke še nezasedena, naj poverjenik v sodelovanju s personalnim oddelkom pripravi konkretne predloge.
Na predlog tov. Turne sklene 10, naj prisostvuje sejam 10 tudi podpredsednik načrtne komisije tov. Sašperič Maks s pravico posvetovalnega glasu.
Tov. Puc poroča, da je MLOHprevzel Daj-Dam in gostilno FigoVec» na ponudbo
pa so stavljeni kavarna v ebotičniku
in Emona« V zvezi s poročiloiji, da je
-kov. Šterk, lastnik "Belevuan pripravljen istega zamenjati za enakovredno
stanovanjsko hišo, oz, tudi za delno odplačilo v denarju, je 10 §klenil,
naj komisija sestoječa se iz tov, Mačka, Trtnika in Puca pod^robneje
prouči stavljeni predlog in si ogleda prostore "Belevua* ter nato stavi
110-ju poročilo os, predlog*
|Tov. tajnik poročaj da želi Glavni odbor sindikatov prevzeti upravo
Delavskega doma, ki ga trenutno upravlja MLO. 10 sklene, da se- predlogu
ugodi in da se Predsedstvu vlade stavi predlog za prenos uprave, po katerem
naj prevzame upravo Delavskega doma z vsemi aktivami in pasivami Glavni
odbor sindikatov.

Na predlog ČLO Bežigrad je 10 sklenil» da se dosedanji naziv Carja Dušana
ulice preimenuje v Dušanovo ulico, Upravi cest se naroča, da namesti na
tej ulici, ki je trenotno brez oznake, potrebne napise v smislu sklepa 10,
Tov. Turna poroča, da je Projektivni zavod Ministrstva za gradnje LRS
v smislu sklepa 10 pregledal račun Projektivnega biroja MLO za napravo
tehničnega elaborata za zgaadbo dvoriščeega poslopja Narodne žilice na .
Bleiweisovi cesti. Iz odgovora sledi, da je račun v znesku 3o..lol„- din za
izvršeno delo primeren.
Tov. Tuma poroča, da smo prejeli od OLO Kamnik odgovor glede nameravane
preselitve redovnic iz Dijaškega Doma - Marijanišče v zgradbo v Repnjalu .
OLO sporoča, da bo sicer pristopil k obnovitvenim delom na omenjeni zgradbi, da pa si ne žel« povečati že itak velikega števila redovnic v tem kraju; na predlog tov. Modičeve sklene 10» naj se prejfcaetna zadeva odstopi
Predsedstvu VLRS* da ono odloči in v načelu reši preselitev sester iz
Ljubljane«
"
»
Tov. Turna poroča, da bo oddelek za obče posle v bodoče vršil vse zadeve
državljanstva in izdajal državljanske izkaznice ter potrdila o državijanst
V zvezi s tem 10 sklene,, da pooblasti tov. dr. Dolenca ^atjanka, da podcisuie notrdila o državljanstvu mesto predsednika in tajnika lOMLffi,

V zvezi z ugotovitvami kontrolne komisije IBS o nesmotrenem izkoriščanju
državnih avtomobilov in potrošnega materijala ter tozadevno stavljenimi
predlogi fje 10 sklenil, naj se pregleda ves vozni park HLO-ja, ugotovi, ka
terim oddelkom oziroma podjetjem so avtomobili nujno potrebni in imajo možnost lastnih garaž, vsa ostala vozila pa naj se nameste v centralni garaži, ki jo je treba Čimpreje urediti.
Tov. Drobež poroča, da bi bilo potrebno obvestiti javnost o novi organizaciji poslovanja na stanovanjskem oddelku, 10 sklene, naj tov. Drobež
pripravi o tem podrobno poročilo, tajništvo pa skliče izredno sejo 5Da nov
10 za dne 23* januarja 1947« ob 15 uri popoldne na stanovanjskem oddelku,
kjer bi se predlagana notica za časopis pregledala z istočasnim pregledom
poslovanja stanovansjkega oddelka»
Tov, Tuma poroča, da je Zvezno ministrstvo za delo s posebno odločbo
odločilo, naj se vsi poverjeniki izvršilnih odborov od 1. januarja 1947.
dalje Obvezno zavarujejo pri Državnem zavodu za .socialno zavarovanje.
10 sklene» naj personalni oddelek v sodelovanju s prizadetimi poverjeniki
zadosti predpisom.gornje odločbe za sledeče člane: Tov. Albreht, Maček,
Tuma, Modic-Dekleva Marica, Trtnik, Drobež, Puc in Lulik,
V zvezi s poročilom cenilnega odseka pri občem oddelku MLO, da je v zaostar
ku trenotno cca 346 najrazličnejših cenitev je 10 sklenil, daj se za izvršitev teh ostankov dela imenuje še ena komisija, če se po predhodnem pregledu ugotovi, da že obstoječa komisija ne zmore vsega dela. K delu naj
se pritegnejo aktivisti, ki bi skupaj z enim članom komisije izvršili cenitve
Tov. Tuma poroča, da je sindikalna podružnica ECŽ preuredila prostore
v stavbi na Celovški cesti- l6o za potrebe sindikata. Ker se v dvorani sindikata vrše tudi strokovni sestanki, izpiti voznikov ter šola za sprevodnice je 10 sklenil, naj se krijejo materijalni stroški preureditve do višine 60.000.- dinarjev iz direktorskega fonda ECŽ, ker je din 80.000.že prispevala sindikalna podružnica ECŽ.
V zvezi z okolnostjo, da je splošna maloželezniška družba izbrisana iz
registra kot delniška družba in so delnice brezvrednostne, je 10 sklenil,
naj finančni odsek delnice izknjiži in uniči<,
Na predlog obrtno-industrijskega oddelka je 10 sklenil, da imenuje za začasnega upravnika tvrdke Adamič (vrvarski izdelki} tovariša Vajta Cirila
z mesečno plačo 4«3oo<.- dinarjev in da se priključi tej tvrdki za prehodčas- še mestno podjetje Šeetkao
Ob

pol 14 uri popoldne zaključi tov. predsednik sejo.
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