IZVRŠILNI ODBOR
Me&fcnega ljudskega odbora
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4o. rsdne seje Mestnega Izvršilnega odbora, ki se
je vršila 23* oktobra 1946, ob 16 ari popoldne v sejni
dvorani MLO.
NAVZOČI j

pred&ediiik: tov. Albreht Fran
podpredsednik? tov. dr. Stanovnik Ivan
tajnik: tov« Turna Brane
člani s tov« dr. Pretnar Jože
tov. Trtnik Lojze
tov. MediG-^eklovii Marica
tov, stepar Viktor
tov. Lulik Anton
tov. Kuglan Marička
tov. Buser Tllka
tov. Gorjane Jc&ko
odsotni: tov. Vrhove Alojzij
tov« F»o Danilo
tovt Drobeč Fr&nc>
tov- ingMarentlč Vera
vabljeni: tov. Krača Leopold
tov. Vodoplveo Vladimir
tov. zaatoprik UDV

Tovariš predsednik otvori ob 16 url redno sejo Mestnega izvršilnega odbora ter predlaga sledeči dnevni red:
1. pripombe k zadnjemu sejnemu zapisnik«;.r
2. mostna podjetja in reorganizacija upr&vet
3. poročilo o proračune.,
4. slučajnosti.
Tov. Turna doda, da poročilo o cestnih podjetjih še ni pripravljeno
ter zato predlaga, da se za drugo točko postavi reševanje personal
nih vprašanj. Člani 10 se strinjajo s predlogom.
Ad.i1. Pripombe k zadn^amu sejnemu zapisniku:
Tov. KuŠlanova pereča v zadevi tretjega lana za disciplinsko sodi
šče, da bi predlagala tov. dr. šifrerja, M je bil preje sodnik.
«Te proti tov. Blažiču, ker je premehak.
10 sprejme predlog, da se pooblasti predsedstvo in tajništvo, da
poišče člana za disciplinsko sodišče.
Tov. predsednik omeni, da je napaka na strani 6 v drugem odstavku.
Tov. Gorjanc doda, da niso tam dohodki, temveč izdatki.
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L v . predsednik vpraša, če je komisija Se pregledala poslovanje pri odd.
. (jp. 2 0 v. Kušlanova pove, da ni bilo vidno, kdo bo sestanek sklical ter
Kg vsled tega čakala in ni še nič napravljenega*
ippogblasti tov. Puoa, da skliče sestanek.
predsednik vprašuje, kako je s pogodbo kinoproštorov Matice? Sov«,
iyia pojasni, da je pregled v delu. Vprašanje igra le filharmonično
Luštvo.
,
lov* predsednik vprašuje, v koliko je bilo rešeno finančno vprašanje uslugnagrad za snažilke, ^ov. Turna pojasni, da je to vprašanje
frejeno.
L v . Turna pove, da član komisije za sistemizacijo mest iz MOGF-a še
h izvoljen.
lov«. ISodio-Dekleva Marica pove glede gluhonemnioe sledeče t V Sloveniji
|e preko 1.5oo.- gluhonemih otrok. Prostori odgovarjajo maksimalno za
14c otrok. Priglasilo se je 5oo otrok, sprejmajo pa lahko le 3o otrok,
ter jih je še precej od lanskega leta« Ireba je najti neko rešitev,
poslopje dograditi nima smisla, ker je predvidena večja investicija
i repullkanskem okviru. Hajboljša rešitev bi bila še v tem, če bi se našlo
Irugo poslopje, kamor bi se še otroke namestilo« Strokovnega učiteljstva
brlmanjkuje - sedaj so dobili tri novoIzšolane moči, ki pa bodo šele po
Ereh letih sposobne. Prošnje iz cele Slovenij« kažejo obupno oliko.
m sklene na predlog tov. predsednika, da se poveri stanovanjskemu ufaduTda "najde primerno hišo.
fov* Modic-Dekleva Marica pripomni, da je iz zapisnika izpuščeno glede
lašega sklepa o poživitvi gradbene delavnosti in sicer, da se predsedstvo in tajništvo pooblaščata, da v sporazumu s predsedstvom vlade LRS in
lačrtno komisijo pri Predsedstvu vlade skllčeta anketo za poživitev grad>en delavnosti v letu 1947. Vse predpriprave morajo biti Izvršene pravoiasno, tako, da bo mogoče pričeti s gradnjo najkasneje marca meseca*
Sapisnlk je nato sprejet.
ich 2. Personalna vprašanja.
?ov. Tuma poroča, da je treba določiti višino plače za tov. ing. Preželj
larijana in Lustek Miroslava. Moči pri Načrtni komisiji morajo biti kvalificirane.
LO sklene« da se določi višino plače sa tov. iiušteka din 4.5oo.~ za tov*
Rezlja pa 4«9oo.~ dinarjev s pripombo, da se dokončna višina plač do•očl pri sistematizaciji mest.
ov. Turna poroča o predlogu personalnega oddelka, da bi se pri tvrdki
'etelino namestilo za knjigovodkinjo tov. Korošec Rozino , doslej položno knjigovodkinjo v istem podjetju. Glavni knjigovodja Plestenjak
kri je "bil premeščen za knjigovodjo k Upravi cest.
LQ sprejme predlog personalnega oddelka.
'ov. luma poroča o predlogu personalnega oddelka glede reorganizacije al d«
f
amega. V smislu zahteve Kontrolne komisije in personalnega oddelka pri
'redsedstvu vlade je treba reorganizirati personalni oddelek sledeče«
'elil bi se na dva odseka in sicer; kadrovski in administrativni»pravnl
'dsek. Skupno bi oddelek zaposloval 6 ljudi. Potrebujejo še 3 administrativne moči in pravnega referenta, ki bi sprejemal stranke, vodil admini«
[tr^oijo itd.
ov. Stopar je mnenja, da bi zla delo zadostovali 4 ljudje.
ov. Krese doda, da bo nujno pričeti s kurzi ter je za ta posel potreben
el Človek.
ov. Beklovova doda, da j® za reševanje personalnih atvar! treba mladih

novlli

moči, s politično perspektivo.
to sklene na predlog tov. Stoparja, da naj tovariš Sitar predlaga imena
oseb, ki bi prišle v poštev.
Tov« Turna poroča o predlogu oddelka za obrt in industrijo glede podjetij
Hojina in Sava glede zamenjave delegatov. Oba mojstra sta svoja delavnice priključila mestnemu podjetju. Poleg tega predlaga oddelek, da se
izstavi dek^ret o imenovanju delegata pri tovarni Žima tov. Kalčiču
Ivanu, ki je bil odstopljen od MIB-a l&O-ju.
70 sklene, da se imenuje za delegata tvrdki Hojina tovariš Arko Janez,
podjetju Sava tovariš Semerl Ivan, podjetju ^ima pa tov. &aloič Ivan.
tovariši ostanejo delegati toliko časa, dokler ne pridejo podjetja v tek.
Gledati pa je treba na to, da bodo vsa mizarska podjetja vključena v
eno mestno podjetje.
fov* Turna poroda o dopisu ČLO Center glada Št. Jakobske knjl£nloa»
ki spada sedaj pod njihovo 5®trt* Četrt je postavila kajlSnloi delegata
tov. železnikarja Aleksandra, da knjižnico povsen preuredi« trosijo,
da se sra Izstavi dekret t ar izplačuje maseSna plaSa 4*ooo*~ dinarjev*
V knji&niei.je 8e od 1. septembra dalja.
Tov. ModiČeva pojasni, da četrt Center t@ga zneska nima predvidenega v
proračunu. Donosa v knjižnici bo vedno manj. TežiSce knjiMnios« je bilo v tistih knjigah. ki jih sedaj xi£kakor ne moremo več uporabljati*
Glede višine plače tovarišica na ugovarja, "mr je & takim poslom res
veliko dela*
I ovari Stopal1 povdarja, da doslej Še skoro nobeno podjetje ali. slično,
kar je prevzel MLO, ni več nosilo nobenih dohodkov t ar se m* udi
nerazumljivo, če bi obdržal to knjižnico nepvej privatnik? bi sigurno
% njo delal
dobid&a*
10 sprejme predlo/g CIO Center.
Tov. Turna poroča o vlogi zdravstvenega oddelka^ki prosi za dovoljenje
namestitve treh sester, ker pri sedanjesa številu 7, nikakor no zmagujejo v
vsega dela. Poleg tega bi nastavili v ambul&torij iclska poliklinike
zobozdravnika dr. Vajterja Krušlča, sedaj civilno mobiliziranega v
Bosni. Potrebna je tudi asistentka. Potrebuje nujno tudi I pisarniško
poč«
lov. Btopar vprašuje,
»o bo sobni ambulatorij priključen bolnici?
Sov« Busarjsva pojasni da ne,
je trsba zdravljenje otrok ločiti oC
ostalih. Sedaj predvidevajo pregled zobovja vsa Šoloobvezne mladino*
10 sfclaaa« da prolnji sdr&vstveaega oddelka ugodil.
Tov. Turna poroča, da je 10 na eni prejšnjih sej sklenil, da naj novi
personalni Šef pregleda slučaj tov. Koširja in poroča, iovariš je to
storil ter dal sledeč predlog* Koširju Francu, biv. tef. pri obrtnoindustrijskemu oddelku se glede n& efektivna službene leta priznano
kvalifikacijo za biv. G kategorijo mestnih uslužbencev in upoštevaje
razloge gornjega poročila priznajo z veljavnostjo od I. januarja 46.
dalje službeni prejeažki VII/4 polozajne skupine» mesečno dinarjev
in naj se ti prejemki vzamejo kot osnovo za odlok o upokojitvi
ter odmero viSine osebne pokojnin?.
Med člani 10 se je razvila živahna debata.
Tov* BeKlevcva vprašuje, če smo mi dolgni popravljati stare avanzmajs
iii Jugoslavije,
lov. Btopar je mnenja, da tovariš ni bil preganjan, ker je bil do
konca okupacije v službi.
10 sklene* da naj zadevo pregleda Se tov* Vrhove, ki sedaj na seji
Hi navzoč.

tf>cv° Turna poroča o predlogu personalnega referata o tov. ing. Klopčar
Ferdu, da se mu z oz. na njegovo šolsko izobrazbo, značaj njegove službe in svoječasni vodilni značaj priznajo od 1.1.1946. službeni prejemffci 4.600«- dinarjev ter se ti prejemki vzamejo kot osnovo za odlok o
upokojitvi in odmeri višine osebne pokojnine«
TO Bklene^ da se tovariša upokoji kot zahtevajo zakonski predpisi,
lov. Turna poroča o prošnji tovariša ing. Bartola Ivana, da se ga upokoji,
imenovani je bil direktor Mestne plinarne. Iz plinarne je bil odpuščen,
ker ga delavol niso marali, ker je bil nesocialen človek.
TO sklene, da naj pregleda ta slučaj še tovariš polk. V^rhovec«
lov. Tuma poroča o prošnji tov« Pusta Janeza - upokojitev - služltelja
v Mestnem odpravništvu. Prvotno je bil pomožni kurjač v mestni klavnioi
pri generatorju za led. Na podlagi zdravniškega spričevala pa je bil
33. leta premeščen za služltelja v odpravnlštvo, ker si je pri svojem
delu pokvaril oči- Sedaj so se mu oči tako poslabšale, da tudi z ftčall
ekoro nič ne vidi. Ker se ne predvidi izboljšanje, še manj pa ozdravljenj®
predlaga personalni referat, da se ga s 3o. nov. t.l. upokoji.
10 sprejme predlog personalnega oddelka.
lov. ^uma poroča o prošnji tov. dr. Kodre Antona, ki prosi za pokojnino,
ki mu je bila odklonjena z oz« na to, ker je ob času osvoboditve samovoljno zapustil službo ter pobegnil na Koroško. Tov« Krese je mnenja, da
se mu pokojnine na &a ravno iz tega razloga. Dr. Kodre se sklicuje na
I svojelasen poziv v Inozemstvu, ki pravi, da se vsem tistim, ki so
zapustili svoj kraj in se nato prostovoljno vrnili domov, ne zgodi nič«
p|0 sklene, da zadevo preišče tovariš Stopar«

t Tov. dr. Pretnar poroča o poslovanju obrtno-industrijakega oddelka. PoJaza^
la se je zadrega v zadevah registracij. Za obrtni referat je samo en
jurist, s čimer pa ni mogoče vzdržati* Poleg tega je še samo ena konceptna
moč. Predvideva se še reševanje kazenskih zadev ter s tem številom personala ne bo mogoče voditi vseh poslov v redu. Predlaga, da bi se število
osebja izenačilo z oddelkom za TP, kjer je za mnogo manj dela, zaposlenih
precej več ljudi kot pri nas. Kot primer navaja oddelek za distribucijo
sa obrtnike, kjer je pri njih zaposlen samo en uradnik, na TP pa 7« Če bi
se izvršila izenačenja tako, da se dajo moči iz TP, bi ne bilo nikaklh
,
novih personalnih obremenitev. Pravtako je tudi KK ugotovila, da je število uradnjštva pri nas premajhno.
Tov. Deklevova omeni, da je obravnavanje strokovno nadaljevalnega šolstva
zelo pomanjkljivo In je potrebno hitre remedure.
10 sklene, da se vključi odsek za strokovno nadaljevalno šolstvo v
oddelek za obrt in industrijo In se zato po potrebi nastavi strokovna moč«
Tov. dr. Pretnar predlaga, da bi se kazni, ki bi# jih obrtni oddelek pobira:
. stekale v fond za strokovno šolstvo;
Predlaga, da se dovoli še 1 konceptha moč In ena izvežbana admlnlstftatorka ter za distribucijo še dva moči.
10 spre.1 ms predloge tov. dr. Pretnarja.
Tov. ^rtnik poroča, da je treba za upravo cest imenovati tovariša,
ki bo vršil dolžnosti upravnika ter predlaga tov. Staniča.
10 sklene« da se imenuje sa v.d. upravnika pri Upravi cest tov. Staniča.
Ad.
Poročilo o proračunus

J(«0v« ®orjano poroča, da je treba proračun, ki smo ga predložili,
jpo&ovno predelati v smislu sprejetih navodil} ker je naš proračun
Kevelik, poziva vse poverjenike, da iz svojih proračunov Črtajo vse,
ai neobhodno potrebno ter jih vskladijo s plansko komisijo.
M n sklene, da se v čl. 8« Pravilnika o Izvajanju proračuna za leto
1X936. vnese dodatek, da podpisujejo pri gradbenem oddelku načelnik,
poverjenik in tajnik 10 MLO do zneska 25o.ooo.- din z oz. na najnujnej
{« poslovanje glede nabav materijala ln Izplačila obračunov zgradb,
pritrditveni sklep 10 pa se zahteva pri gradbeni obveznosti v vseh
tistih primerih, kjer bi se z dobavno pogodbo ustvarila obveznost
prako zneska 25©»do©,« din.
i tq sklene, da se spremeni prvotno besedilo čl. T Pravilnika o
lEvajaiTJu proračuna za lete 1946- tako-ie« Črpanje proračunske rezerva do višine dinarjev 5o.ooo.- <. dovoljuje tajnik 10
preti
naknadni odobritvi 10. Za zneske preko 5c-ooc,- din pa razpolaga s pro
račtu eko rezervo izključne 20 HO,.
Mjrjt* Slučajnosti:
lov. Turna poroča glede telefonske oentrale magistrata, kateri je tre|ba nujno premenjati urno baterijo, kar bi stalo 60.000.- din ter dve
telefonski bateriji v s&n&eku 4e.eoo.- din* skupno Ico.coo,- din4
Gornje popravilo je bilo 'predvideno ea toigo iet«»; fc^sr je predviden
tudi kredit. Za letos pa z&eska nI«
člani 10 sklenejo, da se popravilo dov&ii lete«.
prošnjo aooialno-sdr&vr.tvena&a oddelka
fne 10» da s on, na nvijns isdatka za
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eaTus ukinitev abvss patronatov)
oddelek v apavaaumu &
p&verjenikon oddelka sa socialno skrbstvo in ljudafco »drav.)e nakaž*
ir. razpoložljivih kreditov kritje aa zaproS^no vsoto i.2oo.000»- din
upoštevajoč ,sv. prispevka socialnega fonu£\,
'lov* tetnik poroo« o ponudto&h »a
teštešlcib, tesarskih in sidarrekiii dal pri
...
stavbi -r 3t,.
10 aklenfe, d.a e«i tai&Ška. in zidarska doXss oddate stavtrnea^ -ndjstju
uaSJan all»u'ij za skupno ceno 1»o33.lo5.6o dir*. Tesarska deJLa se oddajo .; ^
pooSlaSč-faama
mojatKu Cedilniku ''Hl011ti.au aa ceno
2o2.23o.- din.
?iodiČ*va povdarja, da ao cena salo
Saaar pritrdi tudi tov
Stopar.
Sov. pradsedrlk
aejo ou iš uri.
S.f. - s.n.l

