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izredne sejo Mestnega Izvršnega odboras IdL so je vršila
dne 24. januarja 1546 ©b pol.10-uri dopoldne.
liAVCGČI:
predsednic: tov«Albreht Fran
"podpredsedniki? tov.Zraigher Sergij
tov »dr ..Stanovalk Ivan
totr.Vrhovec Alojzij
tajnik« tov.Krese Leopold
" odborniki« tov.dr«Pretnar Jož«
tov.Trtnik Alojzij
toVoTonc Fran
tov.Busar Illka
t ©v «1 ;odio -Dekleva r.arica
tov.Kušlan liarieka
tov.Iuc Danilo
©dsfttanjtov^Stopar Viktor
vabljenas tov.Babšek Franja
•

Tov*predsednik otvori izrednot Id. oe je sestala prvenstveno
radi reorganizacije oddelkov pri !.ILQ ter preda besedo tov»Babškovi,
ki psda iosodanje delo v zvozi s pregrupaeijo osobja. Doslej se je
pregledal ves personal po oddelkih ter jo dosecla dosedanja redukcija
oOr.ocr.io pregrupaoija število 762, možno pa bi bilo znižati število
še za nekaj snažilk in služiteljev. Mat o navaja tovarišica številčno
ocobje po oddelkih, ki še ostane. Zri oddelku za socialno skrbstvo
število name ščens tva stalno,narašča ter ..10 naroča, da se ta personal
v zavodih in zavetiščih pregleda, ugotovi naj se is česa so oe doslej
vzdrževali zavodi. 1 o jasni se, da imajo zavodi po večini lastno dohod'
ko j poleg toga so ^rejemali tudi dotacije« PII'0 sklene, da oe is proračuna plačuje samo upravno osobjo, vsi drugi personalni izdatki gredo Iz dohodkov zavodov in zavetišč, ki bodo na to način prisiljena,
da vzpostavijo ekonomsko izkoriščanje dohodkov« 10 naroča, da število
upravnega osobja na vseh oddelkih MLO ne ^me prekoračiti številke 751
Babškova predlaga, da je treba finančnemu in zdravstvenemu oddelku
vodilnega strokovnjaka, da se poživi delo na teh oddelkih. Prav tako
jo treba zdravstvenemu oddelku pomočnika načelniku. 10 naroča, da je
stopiti v stik z resornimi ministrstvif ki naj po možnosti dodelijo
potrebne strokovnjake« Iz zdravstvenega oddelka se premesti dr »Rusa
v Zavetišče sv®Jožefa, ki ina nad 600 oskrbovancev ter jo trenutno b n
hišnoga zdravnika* Zdravstveni oddelek prosi za oskrbnino 5 babio, ki
bilo doslej plačane kot honorarne. Io odl&oni vsako oskrbnino.
Ve3 upravni'odbor se bo strogo ločil od produktivnega. Budžev celi državi sc bo skrčil, zato je tudi nujno, da se delavstvo pregri
grupira v produkoijski sektor.
V okviru mesta se bodo ustanavljala samo podjetja lokalnega
značaja, to je za kritje mestnih potreb. Večja podjetja gredo po svo^»
jer* delokrogu v federalni odnosno v Zvezal sektor.
Glede upokojencev izzidc v kratkem posebna uredba« Uovim upokojencem izplača 1J.0 samo preživnino.
LILO razrešuje tov.Sraeg .tefana, referenta za vojni dobiček,
pri ŠLO svoje dolžnosti in nn njegovo mesto imenuje tov.Žagar Franca*

3?ov.Kraigher pripomni na poročilo tov.Kušlanove, da upravniki podjetij n« smejo redno prisostvovati sejam a M a d n sindikalnih podružnih, ker to ne vpliva ugodno na svoboden razvoj sindikatov«
TOv.;;rai£hor nadalje poroča, da se v Sloveniji ustanovijo 4
narodni ma^acini (Zvezni sektor) in 10 do 12 ljudskih magacinoier (Federalni sektor). Razen trgovin, ki pridejo v peštev za gornje magacine,
gredo Vsa zaplenjena podjetja v last mesta oOnosno kraja ali ofcraja, k
jih da v najem zadrugam proti plačilu najemnine. Ves materijal razen
onega, ki gre v narodne ednosno ljudske magacine prevzamejo zadruge,
plačajo pa : rotivrednost mestu. Ta denar naloži mesto v denarni zavod
in bo razpolagalo s njim po navodilu.
Hotelo večjega obsega prevzame državno turistično podjetje.
Vse ostale prevzame Ljudski odbor, ki odda lokale odnosno podjetji v
zakup, načelno moramo zadruge krepko podpirati. V Sloveniji posivijamo centralizacijo zadrug v okrožnem merilu. Okrožna nabavna centrala v
Ljftbljani ostane in bo blago nabavljala direktno od ministrstev. Le sm
• o sel-tašitl v pogledu zadrug. rwtva, ker so mali in srednji trgovci po
trebni in so tudi dokazali svojo pripravljenost vključiti se v nase de
lo. Ustanovitev zadrug ni umestna tam, kjer odteguje materijal in delono silo industriji, kjer pa pogoji' za industrija niso podani, tam naj
se ustanovijo produktivna zadruge.
Tov.tajnik opozarja 120 na to, da bo moral-imenovati referen
ta aa izgradnjo narodno oblasti. i[a njegov predlog imenuje 10 na to me
sto tov.Borute Ančko, feTerentko uLO Bežigrad*ravtako opozori tov.tajnik na dejstvo, aa referenti za poedine oddelke ne morejo biti obenem
uslužbenci LLO (načelniki). Isto velj,a za referente pri CLQ» J.1I0 razresi v smislu gornjega opozorila dosedanje načelnike: tov.Tilko BUSARjev
načelnico oddelka za socialno skrbstvo, kjer prevzame vršitev teh dolžnosti tov.Arko-Taufor' ilika, r.odic-Dekleva karico, načelnico rrosvetneg.
oddelka zamenja tov.Kopač-oerbak Zora, dr.IkSTITARja, načelnika obrtnoindustrij;kewa oddelka sušenja tov.Čehun prane. Vsi posli Občega oddelka pa bedo odslej vezani direktno na tajništvo ter se s tem razrešuje
tov.TRTl.JK Alojzij, do sedaj načelnik Občega oddelka svojih dolžnosti.
Imenovani pa. ostanejo referenti, to je predstavniki volilcev, ki niso
v nobenem službenem razmerju z ;LQ. Obenem sklene I.IIO, da izvede radomestne volitve v CLO, da se tudi tam uredi to vprašanje v smislu obstoječih odredb. Obenem so bodo pri teh nadomestnih volitvaft izmenjali tu<11 tisti referenti, ki svojim nalogom niso,kos, ounosno jih ne vrše dovolj vestno. Referenti UIO morajo oddati svoje funkcije do 1.11.46, nadomestne volitve y cLO so issvrše v prvi polovici februarja.
Izjema velja sa riesta pri U O in sicer sa predsednika, podpredsednika in tajnika 2!LG, ki so plačana in za mesto tajnika pri ČLO,
ki jo tudi plačano.
V zapisniku zadnjo seje jo izostalo sledeče:
Društvo likovnih unotnikov je z vlogo zaprosilo sa Jakopičev
paviljon. 110 a dne 17.t.m. odobri, da se Jakopičev paviljon stavi
Društvu upodabljajočih umetnikov v upravo in oskrbo s pristavkom, da v
primeru ugotovitve nezadovoljivega upravljanja ta sklep razveljavi.
Tov.tajnik poroča, da jo Kmetijsko ministrstvo vložilo prošnjo, da bi 230 odstopil Llostno pristavo v Logu sa veterinarsko šolo,
v car;.ono va debi ::L0 tokocvano konjačijo v Trnovem, Cesta v mestni log
KIO sklone, (*a se prošnji odobri in da se izmenjava izvrši.
Ha.poročilo tov.Tume in v smislu § 17 Uredbe o začasni organizaciji finančne uprave s uno 23.avg.45 št.448/3 glasom katere morajo
okrajni pziroma okrožni Ljudski odbori preskrbeti prostore za nastanitev finančnih oddelkov'odobri k10 kredit Din 2.1G0.- za plačilo najemnine za finančno stražo v at.Vidu«
Finančni oddelek je z okrožnico z dne 12.9.1945 opozoril vse
oddelke : LO na čim večjo štednjo. Ta navodila je podčrtala okrožnica
št.435/46 od 22.januarja t.l.
Vse zalogo na račun kreditov julij-december 1945 morajo biti
obračunani uo konca januarja, ravno tako 3e z 31.januarjem zaključi izplačilo računov, ki še nanašajo na kredite angažirane do 31»decembra 4!
Izjeme nioo dopustne.

Finančni oddelek ponovno opozarja na pravilno obračunavanje
taks na izplačila iz zalog. Iz zalog sc sr.iejo kriti le redni izdatki,
ne pa izredni, to jo taki, ki niso predvideni v osnutku proračuna za
1.46. I o prejetih informacijah odpadejo v 1.46 vsi izredni izdatki rasen onih« ki jih bono krili s dohodki iz gospodarskih podjetij in ki
še niso zajeti v proračunu.
Brez predhodnega sporazuma s finančnim oddelkom naj se tedaj krediti za tekoče leto ne angažirajo, ker se številke za materijolno izdatke nakazano po ministrstvu za finance tako skopo odmerjene,
tako da bo tudi kritje rodnih izdatkov le delno možno.
Pasja taksa*,Finančni oddelek poroča, da bo za tekoče leto potreboval najmanj 2000 kom.pasjih znamk. Znamke- bi dobavila tvrdkaStirn v Dravijah po ceni Din 7.- kom, za duplikate pa bi se porabila
stanca is leta 1945 (za pse čuvajo), pomotoma je bil v proračunu za
1.46 sa nabavo teli znam predviden kredit Din 2.500.- in bi so za kritje nabavnih stroškov znamk;pobiralo Din 10.- za kom. in tale o krilo manj
kajoči znesek. IIIO potrdi predlog in pooblašča obenem finančni oddelek,
da pobira pasje takse'kot je to predvideno v proračunu za 1.46 in sider
za navadne (luksuzne) pse po Din 300.- in za pse čuvajo po Din 30.Zdravstvenl odsek prosi za ročno zalogo za mesec januar 46
za financiranje dietetično kuhinjo v višini Din 10.000.** ICcr jo ta usta
nova neobhodno potrebna odobri I.IIO izplačilo* Ta izdatek se bo nakdadno
obračunal is proračuna za zdravstvo ca leto 1946.
ITa predlog Odseke za nabavke odobri IIIO dodelitev denarne
zaloge na Din 33.000*- .proti naknadnemu obračunu. Z enkratno nabavko
cele količino banzina prihrazii na gornji znesek Diii'y.G00.~ (18£ režije
ki jo sicer zaračuna "I-etronafta")«
Odsek za gradnjo in obnovo pri LILO prosi za oprostitev
mestne uvoznine na 17.000 leg cementa. I.;IQ sklene načelno, da se odseki
csvobod-- plačevanja uvoznine. liostna podjetja pa morajo plačati vso mos
no dajatve,. Dokler delitev oddelkov v upravne edinice pri I.ILO in v
Ilcntna podjetja ni izvršena morajo oddelki prositi za oprostitev od slu
čaja do slučaja. Finančni referent tov.Turna poroča, da bo trošarinski
odsek pebiral uvoznino in trošarino vse dotlej, da prejme odgovor Zveznega min.financ glede tega. Gdno ono vlogo jo priporočilo tudi federalno
mi-iistrstvo financ z obrazložitvijo, da se prepoved pobiranja uvoznino
začasno odloži do konca lota 1946, ko bo z zboljšanjem splošnega gospodarskega položaja možno finančno politiko Ljubljane in Elaribora postavi
ti na solidnojšo podlago. 0 tej naši vlogi smo obvestili tudi tov.Jožet
Rusa in prof.Jerasa, ki sta obljubila podpreti in pospešiti našo prošnj
IIIO odobri poročilo.
Zavod za nabavke in razdeljevanje sanitetnega blaga pri '
ministrstvu za narodno zdravje pri rIVS prosi, da so ga os^vobodi obvoze
položiti predpisane varščine za/redno plačilo trošarine. LilO odobri
predlog.
Istotako odobri 1.10 na predlog trošarinskega referata, da
se državnemu podjetju "TDLPROE" dovolitransitiran je telefonskega materi j§Ia v njegovo skladišče v Frančiškanski ulici 4 pod pogojem, da se
obveže izpolniti vse predpise glede trošarinske kontrole.
Trgovinsko in kmetijsko ministrstvo sta zaprosila, da bi se
mestna trošarina na vino, ki so prodaja v steklenicah in na katerega
znaša trošarina Din.8*- od litra pobirala kakor za ono v sodih po. Din 3
Svoj predlog utemeljujeta na potrebi odnosno cilju naših vinarskih zadrug, da bi sc vino prodajalo v originalnih zaprtih steklenicah in s
tem onenogoHale nedopustne manipulacije z vinom od strani gostilničarje
ICer se ta nočrt še ne izvaja in dokler je vino v steklenicah dostopno
samo posameznikom ter namenjeno eksportu I.IIO odkloni znižali je trošarine
Vino, ki danes prihaja ha trg v steklenicah je znatno dražje kot navadno vino in prenese sate večje obremenitev.
~Predlog inž.Uhlifza zgraditev krematorija sc odkloni, ker .
zato začasno ni razpolago potrebnih sredstev. Tov.tajnik pripominja, da
bi bila gradnja krematorija za živali nujnejša.
Ha vprašanje tov.Turno glede uradnega naziva Llestnih podjeti
sklene IIIO po daljši debati sledeSc.:
Mestna podjetja kot taka odgovarjajo kot pravne osebe svoji
obveznostim napram tretjim osebam. Zato naj bo to razvidno že iz samega
naslova podjetja n»yr«: Ljubljanska mestna plinarna, H22GKAD (luestno gra
beno podjetje) i.t.d«
Vpliv ULO na poedina mestna podjetja se pa določi v pogodbi
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ki jo bo vsako pc&jctjo sklonilo a LHO. ,ln fcc pogodbo bodo razvidne obveznosti IILO-a napram podjetju in narobe,
Tov.Puc poroos, da so bilance produktivnih zadrug izkazale
precej visoko aktivo. Zlasti jo izkazala visok dobiček Govljarska produktivna zadruga, lieskcrcka zadruga -se je vodila na društveni bazi, von
podjetij ima tudi pomen v konkurenčne m delovanju
gami, da bi se na ta način težnja po večji produktivnosti še bolj dvigni
la, vendar pa obstoja mosnost idealnega odnosa in sožitja mod zadrugami
mestnimi, podjetji« V zadrugo je pritegniti čim več obrtnikov, ki bodo v
njih dobili ne samo
eksistenčno možnost,
temveč tudi priliko sa nadaljni razvoj.'Zadrugam je potrebno postaviti
močno upravno vodstvo. Razvoj zadnjih 5 mesecev' kaže močan napredek zadružne s i l e Z a d r u ž n o delo se bo povečalo, ker imajo ljudje zaupanja v z
druge. Racionalizacija dela viša produkcijo in dobiček, važna pa je tu<3
disciplina, kontrola ter pravilna organizacija upravnega dela. Podrobnoj
še poročilo bo podal tov.Puc na prihodnji soji.'
Glede poročila tov.luca o ISastnaku naroča 10» da se tov.Puc
poraoni s tov-»I.Castnakom glede dela v zadružništvu. Tov.Puc daljo poroča,
da je kredit, ki jo bil pred časom nakazan ISOS-u izčrpan. I£IQ odredi,
da se za nadaljne stroške in izdatke črpa kredit is dobičkov zadrug.
Za Sonar, ki jo bil nakazan v llovi Sad za nabavo gosi je bil de
nalog, da se isti vrne..
*

Tajnik:
(Krose Leopold)

Predsednik*
^(Albrjht Fran)

