IZVRsILLJI ODBOR
nestnega ljudskega odbora
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izredne seje lic s t nega izvršilnega odbora, ki so je
vršila 18. VII. 1946» ob 0 uri zjutraj v predoedstveni
sobi.
1T/.V20CI:
predsednik;, tov. Albreht Fran
podpredsednika: tov. dr. stanovnik Ivan
tov. Vrhove -'loj si j
tajnik: tov. luna. _>rone
odborniki: tov. -topar Viktor
tov. BuiK.r Tilka
tov. Lulil. .'Jiton
tov. dr. Pretnar Jsže
•
tov. luo Danilo
tov. Trtnik Lojze
tov. Kušlan Karička
vabljeni: tov. Krese Leopold
tov. Kocjan Danilo
odsotni: tov.' ing. liorentič Vera
tov. Oorjanc Joško
tov. I.Iodic-Dekleva LSarica
Tov. predsednik otvori ob 8.15 uri izredno oeje aestnega izvršilnega
odbora ter predlaga sledeči dnevni red:
1. isvajanje gradbenih del v okviru ^isirzžujLa posojila
2. slučajnosti.
Ad. 1.
V zvezi z anketo sa regulacijo, mčsta. Ljubljane je tov. Kocjan izrekel
mnenje, da bi povabili tov. Heutharta, urbanista, ki pozna .esto ter
bi sodeloval s raznimi nasveti,
sprejme predlog tov. kocjaha.
Tov. Locjan poroča:
najvažnejše, kar nas sedaj zanima je Savska kolonija in dograditev
privatnih nedograjenih stavb.

Kar se tiče nedograjenih stavb-bi-podal kratek pregled: z dovršitvijo
vseli stavb,-bi si mesto Lrloobilo 69 stanovanj. :;a podlagi oklepa
seje 10 smo pozvali vse lastnike, da v roku 14 dni po objavi v Časopisju prosijo sa posojilo, ki ga bo dala Državna hipotekama banka.
Odzvalo se je 20 lastnikov hiš v skupnem znesku 5,700.000.- dinarjev.
Z dograditvijo teh zgradb bomo dobili 43 stanovanj: 20 enosobnih ter
23 dvosobnih* Jo pa težava v tem, ker ne vemo, kdaj bo posojilo odobreno j"lastniki imajo stavljen termin, da morajo biti stavbe dograjene
v letošnjem letu.
Tomu , ojasni tov. Turna, da posojilo ni nikak zadržek, ker jo že odobreno.
Tov* kocjan.nadaljuje: vsi dosedanji rijavijenei so prisili sani, brez
.vsakega pritiska. Vsah lastnikov zgradb j o 35» če od teh odštejemo 20
lastnikov, ki oo kredit še zaprosili ter 5, ki so prišli po informacije i n 3, ki so vložili prošnjo, da se jim odobri preložitev dovršitve
zgradbe s ozirom na' Žsssiasfc .EŠSS: izredno t e ž k e prilike odplačevanja
posejila,•jih ostane še 7, ki. niso pokazali n o b o n b g a saniranja za naše
ponudbe. Ped zadnji;-i trjmi omeni tov. P.ocjan slučaj kogovška iz Brda,
ki je zgradbo gradil sau. 5 tem poslopjem bi pridobili eno stanovanje,
«3. nas bi stalo 2 5 0 . 0 0 0 . - dinarjev. 10 sklene, da bo treba take slučaje podrobneje obravnavati.
Rok za posojilo poteče 20 t.m. ter ima:,o že tehničnega vodjo, ki bi

prevzel izvršitev dela na stavbah, za lastnike, ki bi no prosili posojila do 20« t .m.
Tov.' Krose Izjavi mnenje, da se mu zdi malo verjetno, da bi se posameznik, ki je posojilo dobil, toliko brigal sa zidavo, da bi bila končana
v letošnjem letu* Tov. Turna predlaga, da bi gradbeni oddelek vsel vse
sgradbo v svoj načrt tor nobilisiral vsa .odjetja.
Lov. Trtnik pove o tem v svosi, da mu je znan slučaj is četrti Polje,
kjer dola nek delavce majhno hišico na račun mojstra, mesto da bi mojster
poslal delavce tja, kjer jo delo bolj nujno.
10 sprejme nato sklep, da so bo sklicalo vse mojstre pri gradbenem oddelku, Id. so bo informiral, kje ima posamesnik zaposlene delavco.
Lov. kocjan predlaga,' da bi bila izvedba lašja, če bi kontrolirali datum
odobrenja kredita za dograditev hiše ter potok dela. Le na ta način
bi se po njegovem mnenju dalo izvesti vse delo.
Lov. ..rose tega no odobrava ker se pogodbe med delom sprem^injajo in bi
lastniki zgradb še znali prikazati na ta ali drug način, zakaj se stavbe
ne da dovršiti v letošnjem letu.
<
Sov. predsednik predlaga, dg naročimo hipotekami banki, naj izda posojila takoj.
iov. Ivocjan deda, da.bi naj nas hipotekama banka obvestila,kdaj posojilo
že teče ter bi potem lažje pritisnili na stranke, da prično takoj a delom.
Podjetja, ki bi sidala bi opozorili na sklepe 10 ter bi sigurno še radi
zaslužka hitela s delom.
Tov. stopar je -mnenja, da bi z delom pričeli takoj, čeprav še morda
banka ni pričela deliti kredite. Vsi vemo, da je kredit odobren ter zato
nima smisla več čakati. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo pričetek
sidave koncu julija, avgusta, ko je sozona že končana.
Lov. Pretnar je tudi mnenja, da vprašanje kredita ne sme igrati nobene
vloge.
iov. Trtnik predlaga, da naj v primerih," kjer še stranko nimajo svojega
rodjot/nika in proračuna, prevzamemo.delo mi.
1'ov. Kocjan pove, da je itak stavljen termin uo 20. t.m.

icv. krese predirga, da se naš« sklope publicira, da v pretres široki
javnosti, ki bo uvidela, da niso to le prasne besede. Denar je pripravljen
kdor1 ga ne bo notol vseti, bo moral gradnjo ^ ropustiti nam.
iov. dr. StanovnIk postavi vprašanje, kako rešiti slučaje, kjer banka
no bo hotela dati posojila? V tem dL učaju jo najbolje, da dogradi poslopje L-LO.
se strinja o tem _ redlogom.
iov. Vrhove predlaga, da slišno sluSaje obravnavamo od primera do primera,
car sprejme vos 10. PILO naj pa da sa posamezno izjave, da se posojilo
sasigura.
JU povdari tov. dr. Pretnar, da bi so podjetja ne branila dela, če bi bila popolnoma'sigurna-svo jega plačila.
iov. Tuma povdari, da nam daje zakon o LO možnost dirigiranja dela
v mestih.
tov. Trtnik predlaga, da sklioeno vse privatnike tor podjetnike, ki bodo
lorali poročati» kje imajo zaposlene svoje uelavce t^r bomo na ta način
.seli sliko o velikosti delovne moči.
L'OV. Krese je menja> da bi takoj drugi dan sklicali konferenco vseh lastlikov ter jim raslošili naš predlog. Vsak lastnik bi povedal, kater^o
lodjetjo bo sanj zidalo• Drugi dan bi povabili še podjetnike. Sklepe damo
ir časopis»
•
lov. Kocjan pa~povdarja, da je še velika težava najti zadostno delovno silo za mizarska, kleparska in druga dola.
•ov. Krese jo 'mnenja, da pokličemo najpr-cj na posvetovanje miiaz&z zl•arje, nato pa še ostalo obrtnike, medtem časom pa bodo potekala zidarska
Mola. Tov. I>u.»c.rjeva omc-ni, da je po tov;,rp.ah mnogo strokovnjakov, ki so
lraje tam zaposleni, kot pa da bi delali pri zidarjih. Dobro bi bilo, če
Sbi jg to silo dobilo naaaj.
•ov. Kocjan predlaga, da damo enotedenski rok sa tiste, ki še nimajo

ovojiii zidarjev. Sa ostale dirigirano delo mi«,
Sov. -rose jo mnenja, aa bi to pomenilo' oainc- zavlačevanje ter naj so
takoj skliče vse lastnike stvb ter obrazloži nas namen, kdor jo hotel
lotos zidati 8 si je 'poujetnika že .dobil do sedaj.
I o sprejme sklep, da so v soboto ob 16 uri okličejo vsi lastniki nedograjenih zgradb in so jih obvesti, ua prične z gradnjo že prihodnj
teden, sicer dogradi ste.vbc IILO v svoji reiijl.
Glede Uršullnk poroča tov. Suma da je težave v tem; ker jim ne bomo
mogj-i investicij poračunati s najemnino.
Tov. Puc pove, da jc logično, da so dano® vse stavbe drage. Logično je
tudi, da mora imeti vsak odbor nek fond is katerega plačuje razliko med
današnjo drago zidavo in poznejšimi investicijami.
Tov. koejan: če Uršttlinkc ne pristopijo k pogodbi, potem se pooblasti 10
da sam dogradi stavbo. kajemnina bi znesla letno 265.000.« dinarjev, cd
tega 154*000.- diaarjev za tri lokale. Oe bi stavbo dogradil .'.LO, bi
znesli strošk^i plačila 6,100000.- dinarjev« če zgradimo zasilno 3,500
tisoč dinar jev, ker imajo nune .Te same nekaj materi jala (parket).
10 sklene, da izda odločbo gl. katere prevzame dograditev šole kLO v
svoj£ režiji in vestneje poračunamo z najsi nino.
Tov. Kocjan povdarja, da zgradba no ougovarja šolskemu poslopj^u ter bo
ob prvi priliki porabijana za kaj drugega. Posebna težava jc V tem, ker
jc nova zgivdba vezana o staro, kaj več j a. pogreška kLO jo v tem, da na«
jornina za šolsko poslopje še ni plačana za letošnje leto, ter imajo
nune voled tega nezaupanje v "LO.
Tov* dr« Stanovnik povdari, da so mora pač vso obvezo izpoljnjevabi« Tov
Kocjan povo, da z dolom lahko takoj pričnemo»
Savska kolonija: tov. kocjans delo na Savski koloniji t o č e naprej po
programu in bo 5. avgusta dovršena 1» stavba, 15. avgusta nadaljnji dve
zadnja pa 30* avgusta, ^din me.'.en zadržek j o slabo vreme, ker s.:; delo
ne suši« ^rosteri nad monzo bedo gotovi 15« septembra, kad-zavetiščem
pa moramo zgradbo še avigniti. kritika je utemeljena, toda napako se
popravljajo« Upoštevati se mora to, da je Savska kolonija našo prv« delo
v tej obliki, z delom smo pričeli takoj po osvoboditvi, ko jo bil ie
kaacr alab.
Omenil bi, da nam je poslalo več privatnih firm ponudbe za nova dela, ki
so predvii..ena« So te oferto ni posebnih pomislekov, treba jc le Kontrole nad njihovimi proračuni.
Tov. Stopar povdarja, da bi nam pri delu mnogo pripomogla nemška delovna sila« Seljsko okrožje lahko stavi na razpolago 4.000 ITemcev, potrebne
je samo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. 10 poveri tov.
Stoparja , da uredi vprašanje nemške delovne sile z ministrstvom za notranje ZOuOVC »
Tov. koej.oa vpraša« kdo bo potrdil eddajo delo petim privatnim graditeljem? 10 skic ne, da moramo med ponudniki izbrati smiselno najnujnejšega, pooblasti ga pa predsedstvo.
Tov* drese povdarja, da se naj za nove gradnje Izkoristi delafiio pripravljenost ljudskih množic, če bo delalo ljudstvo za privatnika» se seveda
to njemu odračuna.
Tov. Kocjan povd rja, da je za zidavo privatnih poslopij dovolj delovne
sile na razpolago«
Ad. 2«
Slučajnosti,
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Tov. Kocjan poroča r da je za zidavo ^avoke kolonije nujno potrebno
nekaj zemlje, ki je last tov. Soliškarja« Tov a nam bi svojo zemljo odstopil v zameno pa bi dobil našo zemljo, ki leži izven območja Savoba kolonijo. To zamenjavo jo treba potrditi, 10 • sprejme sklep, da se
. abonjavo dovoli, joljokso pridelke, ki jih ima. tov. na-svojem zemlji«
ščtt, pa naj prod zidavo pobere.
Tov« rue poroča; odredba o zapira^nju in odpiranju trgovin v letnem času j s sestavljena ter n a j so takoj objavi v časopisju* Piato prebere
tov. odredbo, kotero 10 sprejme s popravkom za brivsko in frizerske de«r
lavnico o

r

•

Tev. Tuma poročat Kontrolna k©iaisija je podala svoje poročilo in sklepe
Tev* aaproša, d« perecile pregledajo ter preštudirajo, ker je stavljen
14 dnevni rok, r katerem se ©dpošlje-jo naši predlogi KZ.
Člani 10 sklenejo« df/irsled neprimernega Časa za seje j ki so se doslej
vršile vsakokrat dopoldne, spremene uro in sicer na vsak torek popoldne ob 15 uri. Vabila se pošiljajo, da so člani 10 obveščeni o dnevnem redu.
Tov. Turna poroča, da na*a'je odobreno brezobrestno-posojilo na din
6,000.000.-, katero bomo skupno s proračunsko rezervo porabili za starostno skrbstvo* za T3C in za rezširitev dispanzerja. Ker pa na ta nači
ostanemo brez proračunske rezerve, predlaga tov. tajnik, da znižamo
kredit za socialno skrbstvo od 4,800.000*- din na 4»4OQ*Q0O in za TBC
ou 1,200.000.- na 1,100.000.- dinarjev, tako, da pridobimo 275.000.dinarjev proračunske rezerve. Znižane kredite za socialno skrbstvo
in zdravstvo (skupaj 500.000»- dinarjev) nadoknadimo po nžnosti iz
prihrankov letošnjega proračuna.
Tev. Tuma poroča, d a je bil na seji CLO Bežigrad ter bi bilo nujno
potrebnoda vršijo vsi čLO-ri svoje proračune v lastnem delokrogu. Če
n .pr* neki - ČLO prihrani na nekem fondu naj se da OLO-ru dovoljenje, da
uporabi ta denarni prihranek tam, kjer ga primanjkuje.
Tev. dr. Pretnar je mnenja, da ne smemo odborom pustiti popolne eamoste
nostl. predlaga, da se osveji sklep: ČLO vodijo proračun sami, pač pa
morajo javiti vae 10-ru, ki kontrelira Vse posle ter v primeru nepravilna, ti ustavi poslovanje* Tli si držimo pravico veta, ne pa dirigiran*
ja. 10 sprejme predlog tev. dr. Pretnarja.
Tov. Tuma poroča še enkrat o prošnji pograbnega zavoda, da mu dovolimo na: »p avtoraobila "2uik", da bi ga predelali v avtofurgon* lov. Žlllč, ki sveje delo sposobno opravlja zagovarja mnenje* da se nakup
izplača, posebno, ker je -to edina možnost, da si pridobimo avtofurgon.
Ker stoji podjetje na stališču, da jo avtomobil nujno potreben spremeni
svoj prvotni sklep. Avtomobil ae kupi pod _ogoji, ki jih omenja poročilo ing. Gregorke*
Tov. Tuma pereča o državni železnici* ki misli preklicati proet prehod
na peti med Gorenjskim kolodvorom in Bleiwelsovo ceste. 10 poveri spis
tev, trtniku* ki bo o tem poročal na prihodnji seji*
Tov. Tuma poroča o dopisu KO fodpeč kjer'sporočajo, da so mostovi na
cesti Borovnioa-Todpeč-^jubljana skazi Barje v tako slabem stanju, da
obstoja volila nevarnost nesreč. Ker mora !IL0 popravljati vse mo3tove
v razdalji 0.5 km daleč sklone 10, da popravimo mostove v vrstnem redu
nujnosti.
Tov. Puma poroča o oenah za čepice in obleke, katere bi si rad nabavil
trošarinskl urad za svojo uslužbence* Usluabsnoi opravljajo službo v
skrajno slabih oblekah ter si pri današnjih prejemkih is lastnih.sredstev nikakor ne morejo nabaviti potrebnih oblačil. Ker je nabava nujna,
prosi troaarinski referat, da se nabavijo obleke iz sredstev lILO-ra.
Kredit za nakup bi bil na razpolago in kredita za gradnje mitnic, katero so odložene do preureditve trošarinske službe, 10 skJene, da naj
tajništvo poišče podjetje z najugodnejšimi cenami tor nabavi obleko tei
čepico. Kredit, ki je določen za mitnice snaša 110.000.- dinarjev.
Tov. Tuma p®jasni, da nima predsedstvo vlade LHS namena dati svojim
služitsljom Seplo ter za to tudi nima predlogov*
Tov. iuc poroča s nabavijalna in prodajna zadruga v Ljubljani je objavila 1* junija 1946. poziv upnikom vseh zadrug, ki so se spojile z njo
ter tako prenehale obstojati, da prijavijo svoje terjatve v roku 3 mes«
od dnova poziva* I.IL0 za ok ožno mesto Ljubljana Ima kot naslednik Mest.
aup. od mestnega prehranjevalnega urada v letu 1942* dobavljeno raolonirano blago terjatev v znesku 7*332*91 din, napram Nabavni zadrugi
mostnih uslužkeneev v Ljubljani, ki se je spojila z Uaprozo* To terjate
bi bilo treba prijaviti«
testna občina ljubljanska pa je pbdrisala 41. leta, da podpre stremijer
je »ve jih uolužb enoev-zadr užnikov * pri PTab avno-pr oda j ni zadrugi mestni*
uslužbencev 200 deležev po lit 20*-, to je 1,200.- dinarjev. 10 naj se-

daj določi.-ali naj ti deleži ostanejo v zadrugi v ali se jlb veain*
ven? 10 sklene, da se jih pusti v zadrugi«
»
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Ob li.30 uri zaključi tov. predsednik sejo.

S.f. - s.n.l

predsednik 10 KLO*
(-lluroht Fran)

Tajnik 10 '10.:
(Tuna Brane)
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