IZVR3ILHI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
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43. redne, javne, seje Mestnega izvršilnega odbora,
ki se je vršila 21« novembra 1946. ob 16 uri popoldne v sejni dvorani LILO. t "
NAVZOČI t

v;
S
C-"""'

predsednik:
podpredsednik:
tajnik:
člani:

tov. Albreht Fran
Vtov. Vrhove Alojzij
tov. Turna Brane
t ^
tov.
Trtnik
Lojze
f
:
s
'
tov. Gorjanc Joško'
.4 •
^
:\
Tov. Drobež Frano
J
/tov. ModicrDekleva Marioa
i
tov. ing.' Marentič Vera
)
tov. Stop ar Viktor
'
\
tov. Kušlan MariČka
• '/ ' v •••' , J
tov. Lulik Anton
v
'-h' tov. Buser Tilka
• "V ' • ' •; . >< ^
_ .
tov. dr. Pretnar Jože
tOv. Puc Danilo
f
odsoten tov. dr. Stanovnik Ivan
vabljeni: tov. Krese Leopold
B
- tov. Kimovec Franc
r>
f
tov. Vodopivec Vladimir
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:
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'
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V
vTov. predsednik otvori ob 16 uri redno sejo 10 IILO, ugotovi sklepčnost ter predlaga sledeči dnevni red:
j .
I 1. pregled sklepov predzadnje seje in čitanje zadnjega sejnega
zapisnika,
.•,
2. Pregled sklepov REK, .
^
"
j
3. Seorganizacija upravejnestnih podjetij,
\
4. Prevzem uprave pokopališč,
,
c
t 5. Slučajnosti.
•
'
V
? Tov. Trt:aik prosi, da se vstavi kot predzadnjo točko dnevnega reda
tudi oddaja dveh gradbenih del, kar člani 1 10 odobrijo. 1
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^Tov. Turna poroča, da so se vsi Bklepi predzadnje seje izvršili, razen
personalnega vprašanja za stanovanjski urad, ki se ne da-izvršiti tako
hitro, ker ni primernega kadra. Oddelek je stalno v stiku s personalnim odsekom.
_
' , *
}
Glede komisije ža ocenitev Uršulink poroča tov. Turna, da bodo poslali
novo komisijo, ki bo določila enotno najemnino za prostore in
v
' inventar. ,
...
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\
'
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Tov. Puc doda, da.je kampanja za krompir po današnjih poročilih uspela
ter je Sbranega celo več, kot pa smo predpisali. Zbranega je 10 vago"'
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nov, predpisali smo le 8 vagonov.
" '
A
Tov. Turna poroča: glede ekshumacije trupel na gradu nam je notranje
ministrstvo odgovorilo, da počakajmo navodil.
zapisnik je nato sprejeti
A
i^d« 2. Pregled sklepov RKK.
^
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• fov. predsednik-poroča : ,
, J
.
*
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Kot je znano, je pred meseci Republikanska kontrolna komisija pregledovala poslovanje in delo KLO^Ta pregled je rodil mnogo blagodejnih pozitivnih uspehov, zlasti na tistih oddelkih, katerih načelniki so čutili
in razumeli pravilen odnos in pravo bistvo RKK v ljudski državi, kjer te
Komisij t* niso smatrali kot kak policijski organ* Naša dolžnost je., da
neprestžuio opozarjamo na pravilen odnos dela in namene KKS kot tudi na
to, da sami pregledamo, koliko smo izvršili, koliko je bilo mogoče ali
nemogoče izvršiti. Tovariš tajnik bo podal poročilo o delu tajništva
. ter se bo s par besedami dotaknil tudi\ostalih oddelkov* Halo pa bi posamezni referenti podajali poročilo*
/Tovariš Turna, poroča:
. •>
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'
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V drugi polovici sinja In začetkom junija je RKK izvršila pregled MLG»
njegovih oddelkov, ustanov in podjetij ter izdelala predloge za odpravo
napak in .izboljšanje dela* Podajam nekaj splošnih opt>mb k predlogom RKK.

V glavnem je reorganizacija upravnega aparata izvršena, delno v spremenjeni obliki, ker je to aahteval način dela. Tako je oddelek sa gradnje
vključen kot odsek v oddelek za komunalno gospodarstvo in se je tako
s
število oddelkov-znižalo na 13»
.
.Ugotoviti moram, da so bili-predlogi RKK ne samo dragocen doprinos k
jj .izgrajevanju našega 10, temveč da.gledamo nanje kot na pobudo f da vztrajamo na poti izpopolnjevanja in demokratizaciji ljudske oblasti, da bo
naš državni aparat čim lažje razumljiv in vsak čas dostopen konstruktivni kritiki naših vollicev* Javna zasedanja 10 bodo omogočila» da volilci slede delu svojih odposlancev in bolj kakor doslej sodelujejo in
f vplivajo na dale 10, ki mora končno predstavi jati previden izraz stremlj-en prebivalstva Ljubljane.
'/
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Pregled RKK je pa v posameznih primerih in pri ukrepih, ki smo jih takoj
izvršili, prinesel tudi konkretna zboljšanja, odnosno odstranil ogromno škodo. Ha j navedem samo za primes mestno klavnico, ak±xpaxKaE3ptgffld6e3dbB
' tacHXKH^EH kjer je radi slabe organizacije propadala živina in včasih
. celo meso, ali pa na ugotovitev nujne potrebe kmetijskega podjetja za
preskrbo ljubljanskega trga*
; ^
•
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f.cAko se po vrsti dotaknem predlogov RKKž ugotavljam, da se je vodstvena
vloga poverjenikov znatne učvrstilas nasprotno pa kolektivno vodstvo
10 vse premalo prihaja de, izraza. ,'žato manjka načrtnosti v našem delu
in kljub dpbri volji posameznikov. beležimo manjši napredek, kakor bi ga
brez dvoma dosegli, akc bi- 10 kolektivno reševal nastajajoče probleme.
Ta$o se je predlagala razdelitev dela med posameznimi oddelki izvršila*
vendar manjka sodelovanja med oddelki, ko T, posledica premajhnega kolekti'
nega dela poverjenikov. Z a v e d a t i s e moramo, da smo z izvolitvijo v
• M L O 9 še posebej pa,v 10, prevzeli nase najvišjo odgovornost za katero
zaostajajo vse druge naloge in obveze. Naše delo moramo pregledati kriti«
no ter bodo današnje ugotovitve brez dvoma dale nov polet našemu delu.
K drugemu predlogu, ki se nanaša na ureditev položaja, sestava in ustro- \
ja ČLO ter razmejitev kompeteno, bo podan dokončen odgovor v statutu,
ki ga moramo še letos izdelati in. .kjer/ bo sodelovanje,'; CLQ neobhodno
Potrebno. lato velja za teritorijalr.o razdelitev okrožnega mesta Lj.

atttt "bo tedaj opredelil položaj ČlO in bo jDbenem rešil mnoga, danes pega vprašanja, ki so vezana na današnjo pomanjkljivo org. obliko ČJ»0.
tretjemu splošnemu predlogu RKK glede utrditve demokratičnosti naše
"i
Oleisti in uprave ugotavljam, da sevje povezava med to in ČlO delno izjljšala, po obiskih članov 10 pri ČLO in po tedenskih sestankih ČLO
jnikov na tajništvu MLO. Potrebno pa je v tem pogledu intenzivnejše u- - vljanje obeh forumov v skupno delof ker ima Ljubljana kot mesto in
restolnica skupne interese, ki bodo v marekaterem pogledu ostalivcentraiirani. Pomočila poverjenikov 10 na prihodnjih sejah 10 6 delu ČLO bofkanogo doprinesla k obojestranksemu temeljitejšemu sodelovanju in bolj$b spoznavanju dela obeh področij«
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prava uradniške linije je le delno uspela. Manj tam,i kjer prevladujejo
rokovnjaki, prevzeti iz starega aparata, ki si še niso svestni novega
ačina dela in duhar ki nam ga daje revolucija in zahteva od vsakega poe,ca, da po jasnih smernicah naših vodilnih ljudi samoiniciativno in požrt
lno vrši-—svoje delo' in ne čaka
vedno
o • "•
, ..1 u -j j, )
1 Č
V 1 na komando od zgoraj
,
" '
ivizacija ljudskih množic, ena od temeljnih nalog LO, ki je povdarjena
V zakonu o LO, je precej zanemarjena in na tem trpi vse naše delo, ojena je demokratičnost oblasti in povečane težave vseh tistih, ki so ,
stalnem stiku z ljudstvom. Sami smo tedaj krivi, ako ne najdemo ČestO
ovolj razume\ranja Za naše ukrepe in da je pomoč, ki bi nas razbremenila,
K
edovoljna.
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'lede predlogi k reorganizaciji tajništva*
,
gotovlti moram, da je še zmeraj preveč obremenjeno z drobnim delom in da
ato koordinacijsko delo vrši vse preveč kabinetno. Koordinacija dela z
ospodarskimi oddelki se jie izboljšala:, na kulturno prosvetnem, soc.
larbotvenem in zdravstvenem pa premalo prihajh do izraza. Tajništvo kot
ako je reorganizirano s pripombo, da je prvotno prevzelo poverjeništvo
ad stanovanjskim oddelkom, mesto nad TJLI , kakor je predlagala RKK. Med
am se je po predlogu RKK ustanovil stanovanjski oddelek, katerega je
revzel poseben poverjenik, ter se bo sedaj t&jništvo skupno s poverjenikom
'Š ULi jfcov. Lulikom, lahko posyetile vprašanju dokončne likvidacije TJLI.
bči oddelek, ki spada pod poverjeništvo tajništva, je organiziran in
" evzema svoje posle. Pod njega spadajo« administrativni odsek, ekonomat,"
pa bo s 1,1*47. centraliziran za vse oddelke LILO, pravni odsek, matični
irad in odsek za reparacije. Izpade £a iz njega statistični,odsekki
'/
»zehaj a v načrtni komisijo.
'
zgradnja oblasti, tudi ena nalog tajiaištva, je premalo izrazita in
Iniciativna. V izdelavi statuta bo vsekakor.morala priti do polne veljave
V 6tm tesnejšem sodelovanju z oddelkom za izgradnjo oblasti pri Predv
J
sedstvu Vlade in s ČLO.
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f^ačelniške konference se vrše redno vsak torek, kjer se obravnavajo razP problemi, premalo se je pa na teh sestankih g0yorilo o izboljševanju
Načina dela posameznih oddelkov in to s strani tajništva in v medsebojnem
8
;
odnosu oddelkov.
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Doveti predlog RKK glede koncentracije oddelkov 10, v inagistratu in Krosi ji
&i izvršen radi premalo energičnega povdark^i nujnosti. Dejstvo je,
ja bi taka koncentracija pomenila ne samo znatne prihranke, ampak bi ?
'tidi poenostavila sodelovanje oddelkov«
? personalnem oddelku 'je reorganizacija Izvršena $ele te dni. Oddelek ima ttoči in je načelnik obeneni vodja kadrovskega odseka. Personalne £g?re®Qfiibef predlagane po RKK v vodstvu odnosno v aparatu poedinih oddelkov so
jjle takoj izvršene. Pokazale so se ket uspešno sredstvo Za poživitev
travnega aparata. Spremembe so koristile ne samp oddelku,
temveč so se
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.V. . poedinoi veliko boljše uveljavili na novih mestih. Te spremembe so vzb
dokaj hude krvi, ker se je na iste gledalo z očmi starih odnosov, ne pa
_Ft>repriSanjemn da so te spremembe bile diktirane po službeni potrebi v
fAlja
boljšega efekta dela poedlnca in celotnega apa^rata.
y
novanjski oddelek je močno ojačan (od 14 na 42), vendar kvalitativno še
odgovarja težki nalogi, ki jo Vrši. Število osebja oddelka za TP je
Jno skrčeno (ob začetku leta 1946:105» sedaj 77, krajem leta 1946» 48).
tdamo se v polni meri dejstva, da sme upravni aparat v čim manjši meri
imenjevati naše gospodarstvo in odtegovati čim manj delovnih sil pro-.j
i^iji, ker samo v produkciji leži jamstvo boljše bodočnosti. Obenem je
jši upravni aparat veliko bolj okreten in hitreje reagira na zahteve,
jih na njega stavi rastoči razvoj naše ljudske oblasti in gospodarske
1
nvnostl«
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3organizaoiia.adcd.nistracije se pripravlja v skupnem posvetovanju z
| bo predvidoma stopila v veljavo 1,1,474 za celoten MJO. ITa G I/) se je
Tazvedla./ "1
,
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tde ostalih oddelkov ugotavljam v kratkem sledeče j
lovaojski oddelvk je reorganiziran, in vršen jc popio vseh! prostorov v
jljani,
J? nbtranjim oddelkom le ne deluje zadovoljivo.
Laenca nad prosilvi je izvršena, se pa stalno izpopolnjuje* Odprto je ost
vprašanje pregleda poslovnih prostorov, ki jih zaseda ž&O la njemu podjjena ustanove* manjka redno mesečno poročilo,.
ij;
.
idole k za socialno skrbstvo jji sčLravetvo je sicer reorganiziran, vendar
rmedsebojni odnos Vodilnih nameščencev še vedno nezdrav. Tudi proračun
izvaja ločeno. Rešitev za nastanitev protituberkuloanega dispanzerja se
nI našla. .'J
' ,
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sa mora do kraja leta likvidiratif in se je vsekakor preveč zavlaSeK
ala. Bojazen poedinčev, da bi z likvidacijo TJL2 izgubili službo, je popol
)ma neutemeljena, ker bo naše rastoče gospodarstvo zahetvalo več delovne
[le* kakor jo imamo ns. razpolago. Likvidacija se bo vršila seveda v spora1
amu z odgovarjajočim oddelkom na P Vy
' A
rediogiRKK glede mestnih podrtij so se izvršili, razen vprašanja znižanje
jrii pri pogrebnem zavodu. Fuzija pogrebnega zavoda In vrtnarije sta le ^
ricalni. Uprava mestnih in zaplenjenih zgradb oz. zemljišč ter pobiranje
jemnin ne kale zboljšanja, izvrševanje zemljiško-knjlžnih pravnih poslov
. je po predlogu.. RKkpreneslo na oddelek za gradnje, preide pa sedaj na r
jči oddelek. Isto velja za oenilno komisije.
\
y
^
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J splošno pn je glede mestnih t»ed jet'i3* &gotoviti* da je problematike, vodstva 4S podjetij preraela zmoglivOet etiš strne oprave mestnih podjetij in /-,
beteo o tam razpravljali nri sledeči točki dnevnega reda, ^vsekakor je
|xiO potrebno, da uprava podjetij bolj bistvene poseže v samo opera- v
|rno dele podjetij, kakor se je to vršilo do seda j.
, >
i ,
Jri oddelku za TP se je reorganizacija izvedla. Pomanjkljivo je obdelano vprašanje zadružništva in politike cen, ker 1£L0 še ni zavzel vod
atvene vloge, odnosno njegovo -usmerjevalno delo premalo prihaja do izraza.
Oddslak za 01 je še prnv poseben, jasen dok&a o blagodejnem vplivu pregleda
K £ in se šele sedaj uveljavlja v isjrajspjtt 'svojih nalog, »a načrt, v
v
v
Doli^iJd. proizvodnje.
• '
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Oadelek za kmetijstvo in gospodarstvo je reorganiziran po predlogih REK
ni pa še 'rešeno vprašan je cddelkovoga načelnika, ker je strokovni kader
celo republiko izredno maloštevilen« 1
.
r
Ugotovitev REK glede oddelka za gradnje, ki sedaj prehaja v
.drže
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©Ino aa danes in bo potreben odločnejši poseg v vprašanju kadrovske poitlke in pritegnitve masovnih organizacij k izvajanju del.
rjpfedlogi RKK glede reorganizacije finančne uprave so izvrženi samo v ' "vj
gjem Bmi3lu, v smislu črke. Letošnji proračun je prenesen na CIO, ukijeni so črni fondi, g03taščina in kanalske pristo jbine so/ prenešene na
Jpravo cest. Odnos do ČLO bo določil Btatut, ni pa še načeto vprašanje
^organizacij bistva današnjega oddelka odn. odseka za finance in je po j
glovanjc še zmeraj preokorno, premalo ljudsko.
^
,/
za prosveto je predloge v celoti izvršil« 7
'
v
K^delek
r. •
^iravnaval som samo sumarno poedine oddelke, točnfejša poročila podajo
|o
i J '••
f potrebi J,Spoverjeniki.
^
v
•to podajajo poročila posamezni poverjeniki:

|

ijov. Trtnik poroča: sklepi sd se v glavnem izvršili. Vprašanje kadra 3e
ijojuje sedaj lažje, kor sem kot poverjenik ves dan na uradu. Personalie zadeve 3e bodo spremenile precej na ta način, ko bo oddelek vključen
f Komunalni oddelek, pravtako se bo tudi števil 6 znižalo. Kar so tiče
iprave mestnih zgradb in zami^itž se. je najemnina pregledala. V zaplenjefiih zgradbah je urejena 9 0 1 0 0 pa še ne, ker se je večina prvotnih
V
strank izselila in pustila te zgradbe v nemar. Vprašanje najemnin za
neotne zgradbe se ni uredilo, ker čakamo uredbe, da po njej odmerimo višino. Odnosi oddelka do ministrstva potekajo v redu, ravno tako se je
tudi Projektivni birb obrnil na projektivni savod in imrita medsebojne
tesnejše stike. u • ^'V, ' (
V " '
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Covi Gorjanc poroča: vse naloge, ^i jih nam je-otabila KK smo izvršili v
oelcti; Glede podpisaovanja raznih aktov smo postopek poenostavili.
rov; Busarjeva poroča: KK je pregledala ter ugotovila več napak, ki smo
jih skušali popraviti, toda vsega nismo izvršili. Glavno,'kar še ni urejeno, so' personalni odnosi med obema odsekoma« Načelnika odsekov nimata
razumevanja in gledata stvari bolj osobno kot pa iz stališča odaelka saaega. Odseka sta še ločena. Seje zdravstvenega se vrše vsak mesec enkrat,
la socialnem skrbstvu pa vsakih 14 dni. Zavetišča in domove smo postavili
la proračunsko podlago. Imamo tudi "pregled nad prostovoljnimi prispevki,
srotitubdrkuloznega dispanzerja še nimamo, ker je stanovanjska stiska
•revelika. Najbolj pereča vprašanja so zavetišča in dispanzer. Pregled
lad podpirane! se je Izvršil. Odsek je zahteval od vsoh četrti, da se obravnavanje podpor vrši javno, česar se ibarsikdo sedaj brani. Hekateri slu
Aiji so taki, da dobiva podpi ranka podporo,od dveh strani, od finančnega ministrstva in Federalnega zavoda za socialn^ pavarovanj£. Te^ slučaje imamo vse v evidenci tor čakamo samo na odgovOr ministrstva* kako se
Jaaj z njimi postopa«.
, " ,
.
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Inketa za zaščita'mater in dece se je vršila v okviru Ministrstva, kjer
h p vprašanje razpravljali mladinski referenti. Vršila so bo še po oetrteh
T navzočnosti v s e h množičnih organizacij, na oddelku samem pa smo zadolžili tovariši^jo, ki bo za te posle odgovarjala. ITlmamo zadostne kontrole
l!iad socialnimi in zdravstvenimi, zavodi in smo hoteli ustanoviti komisijo,
!ci bo s svojimi nasveti pomagala. V komisijo bi bile vključene vse onožlč
je organizacije wt%lS& in AFŽ sše nista poslali predlogov. Predlagam, da
p e ustanovi pri socialnem skrbstvu socialno zdravstveni svet, člane bom
i/
\
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Bedlosila naknadno. Bili bi v polnoč socialnemu skrbstvu in dajali nasvete ter dajali predloge za izboljšanje dela. Imena, ki jih bom predložila
^a prihodnji seji 10, "je predlagala OF.
.j,
•ja predlog tovar&šice Busarjeve, poverjenice za socialno skrbstvo in ljud
Ko zdravje, je Izvršilni odbor načeloma sklenil, daj se ustanovi-"Socialzuravstveni svet", v katerem bodo soudeležene vse množične organizaci,
in zastopnik notranje uprave LLO. Dokončna,' poimenska določitev članov
tega sveta se prepušča predsedstvu in tajništvu I.lLO, na podlagi že stavlj«
h predlogov Osvobodilne Fronte.
ov. Vrhove doda k poročilu tov. Busarjeve glede dvostranksih podpor, da
ni naloga odseka, da ^aka na direktive ministrstva, ampak naj sam uredi
tako, kot, je potrebno, 1 /.
\ " . . . J
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Tov. predsodnik doda, da je prva naloga oddelka, da se dokončno uredi porlonalno vprašanje^ mod zdravstvom ia soc.. skrbstvom.
lov. Lulik poroča: ljudske imovine še dokOnčno nismo likvidirali, ker ni
niti Uredbe od vlade in ker sodišče |zsis|s pritožbe prepočasi rešuje,
lov< Krese doda, da je ureuba izšla že la^i, z navodilom, da se mera ITLI
likvidirati do marca. Tudi bi he bilo treba čakati na Uredbo, ker zato
gre, da se uprava likvidira.^
Tov. Trtnik doda, da se bodo še mnoge pritožbe reševale prihodnje leto,
|Bkai\ bo določen pravnik iz občega oddelka. \ ' p
iov. dr. Pretnar doda, da bi se na ministrstvu pravde pojasnila situacije
(in pravni položaj. Povedali bi, da bomo upravo likvidirali, ter prosili,
Ida pritožbe čimpreje rešujejo*
V
^ ; / *
Tov* ?uo poroča: Zaposlenost uolužbenstva je maksimalna. Število osebja i
padlo nd 68 m , ustanoValjeni so 4 odseki. Uveden je način izdajanja nek?
tole na točke, kar zelo olajša delo,
\
~f ,
. , >*
lov. dr. Pretnar poroča: Koncem meseca morajo dati vsi referenti poročil«
o visečih spisih/ITovi načelnik je zahteval tedensko kontrolo nad spisi.
Tako smo prišli na tekoče. Ste\'ilo sokvostriranih podjetij, ki so pod
upravo oddelka se je pojačalo na 18; kjer je zaposlenih 36o ljudi. Podjd
33 upravljajo po istem sistemu, kot podjetja LILO. V registracijo je bilo
prijavljenih skupno 2o5o obrtov. Da s e ugotovi, ali izpoljnujejo imethik;,
obrtnih pravic pogoje po čl. 4 točka 3 uredbe o registraciji obrtovje b:
lo celotno gtevilo obrtov odposlano ČLOjem, da izvrže potrebne ugotovitv«
Kartotečna evidenca o razdeljevanju surovin dn tehničkih pripomočkov je
j na tekočem. Proučevali smo način prenosa delnih.kompetenc iz našega odde
na ČLOt vendar se je ugotovilo, da to ni mogoče, ker bi se s tem ust v
| rilo neznosno birokratsko poslovanje, 2 novim letom se bo dodeljevanje
surovin vršilo na osnovi predhodno izkazane potrebe za tri mesece naprej
Pri če-mer bodo lahko prišli do izraza. ČLO.
Tov. Ilodic^ekelva «ar±oa poročaj pregled EK in sklepi 30 dali, oddelku
točno zavest, da je Kontrolna komisija podprla stremljenje oddelka, da
je skušala na napakah oddelek utrditi in ga voditi v načrtni razvoj.
2
avedajo se, da je KK. njihova dejanska pomoč in se zato v vsem delu otrs
3o nanj©. Samo ZUL 'ca način je oddelek 3.ahko izvršil sklepe, pri teh skle
jo. KK-stala ou is t rani in mu pomagala. Oddelek je rešil vse, z miniatz
v
°m je uredil vprašanje nameščencev, ki so bolehal in za delo nesposobni
Ugotovil in raz^ir,til je vprašanje kompetenc med ministrstvom in LO, v l
Ukor jih še nii dobimo trdnejšo osnovo V zakonu za našo republiko. Ustt
^C !

Lovljen j e odsek za srednješolstvo* Vprašanje predšolske mladine še nI
rešeno, na eni strani radi pomanjkanja kadrov, na drugi strani radi perečega vprašanja prostorov. Ostali smo pri otroških vrtcih, skušali izpopoln i zavetišča. Ni pa dokončno rešeno vprašanje šolskih zgradb, ki so v
rokah verskih ustanov, kot n.pr. Lichtenthurn, IJarijanišče. Vprašanje šolgjd-h zgradb je zadovoljivo rešeno, ker vojakov ni več. V tem pogledu smo
'dejansko napravili vse", kar smo mogli. Le v nujnejših slučajih dajemo vojaštvu na razpolago šolske prostore.
L
•r • ,
"
, i [
jov. ing. IJarentič Vera poroča: skupnih prostorov za vse tri odseke nismo
flogli dobiti, ker ni prostorov na razpolago, Pravtako ni zadoščeno potrebi
po povečanju strokovnega kadra, ker je splošno pomanjkanje po teh kadrih.
Tov. ^robež poroča: Če bi stanovanjski urad pred več meseci pričel
s sistematičnimi utesnitvami, bi prišli mnogo dalje. Sedanje utesnitve so
dale na razpolago večinoma eisHSinajijsksaesamske sobe. Pravtako je s kartote
tof ki pa ni popolna iz razloga, da ČLO niso na to polagali dovolj pažnje.
fkljub temu pa bo kartoteka kmalu izpopolnjena. Glede poslovnih prostorov
bo treba začeti z novim letom. Glede pe"rsonala je tako, da smo dobili precej novih moči, toda bi.jih morali dobiti vsaj za 6 mesecev še več. Poleg
tega pa je stalno skoro tretina ljudi bolnih, lahko trdim, da jih je stalr
10$ na bolniškem dopustu. Za dispanzer'stanovanjski oddelek še ni našel px
merne stavbe'.ter je nujno, da bi socialno zdravstveni oddelek v fporazumu
s stanovanjskim oddelkom in notranjo upravo ter upravo mestnih zgradb in
zemljišč poiskal primerno stavbo, ki bo odgovarjala vsaj najnujnejšim zah<
tevam protituberkuloznega dispanzerja. Ogledajo naj si tudi stavbo Rokode.'
skega doma, ker bi se lahko ta stavba v slučaju, da bi odgovarjalamogla
nakazati za potrebe protituberkuloznega dispanzerja.
10 sprojme predlog tov. Drobeža.
'
' !
lov. predsednik povdari, da se mora to vprašanje rešiti pred skupščino,
ker je bil. oklep zadnje skupščin® tak, da se bo protituberkulozni dispanzer takoj našel.
V
-.v
-1 ~
\
Tov. ^eklevova dodat oddelek nakaže potrebo po nekem zavetišču. Pošlje akna stanovanjski oddelek, sporoči tudi ustno'. Na predlog pričakuje odgovor
toda odgovora ni. Oddelki MLO. ne morejo hoditi na stanovanjski urad kot p
vafcne stranke in prositi. Stanovanjski oddelek naj vsaj odgovori na dopis
pa naj bo odgovor že pozitiven ali negativen.
\
/
Tov. Drobeš to zanika ie'r trdi, da odgovoire vsakemu na njegovo vlogo.
Tov. pojasni glede vile za zavetišče: Mestna stanovanjska komisija je zagf
varjala potrebe po zavetišču, Vevče so se pritožile, komisija P*i Predsed
stvu vlide pa je ugodila njihovi pritožbi.
\ •«•;
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K tem izvajanjem poroča tovari Krese, inšpektor Kontrolne komisije pri
J
L
'
^ K
r ILO sledeče:
\
' f '' • •
. J'
Tovariši! Predvsem hočem poVedati, kar smo že.večkrat povedali in pa tudi
pisali. Iž posebnih razlogov hočem še enkrat pojasniti,zakaj obstoja in
kaj je KK, kakšne so njene naloge in kakšen mora biti odnos državljanov,
sebno pa še oanos ljudskih uradnikov do te kontrole.
starji Jugoslaviji jasno ni bilo take kontrole, ki bi služila x±xjak±mxg
interesom širokih plasti delovnih množic, take ljudske' kontrolne ustanov«
še tudi danes ne poznaj8ail££Str drugje razen v Sovjetski zveži in pri nas
Mi vemo, da smo morali v kratkem času vzpostaviti popolnoma nov aparat, y.
tem, ko smo likvidirali starega v, skladu z razvojem,novega_družbenega ži1
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Henja« Jasno je, da je pri tem še marsikaj pomanjkljivega in nedokongnega, zato je treba neprestano odkrivati nedoptatke pri konkretnem
Evajanju naših uredb, zpkonov, odredb in odlokovf in iskati novih,
pjkticc^ejših in.temeljitejših načinov dela, V našemaparatu pa je.-mnogo nerednosti,- ki niso prav nic v.svezi^z mladostjo naše ojblas^ i, .neizkušenost jo in pomanjkljivosti poedinih navodil. Te -napake delajo deloma
giradi podedovanega ^administrativnega aparata, de^oma^zaradi^podedovane
Trokracije pa tudi zaradi sovražno razpoloženih (elementov v našem upravJm aparatu, ki so qe ostali na istih mestih radi premajhne rcvoluclcSr^no^lii in budnosti, ali pa se jim je ponovne posrečilo vriniti v naš
'žavni aparat. Ue trdim, da • je v mestnem. aparatu\rar.Ggc< takih nameščencev
L zavestno zavirajo, naše delo. DjstVo pa je, da So, ne led j y*w jih^že
•krili; ir. zahtevali, da se od&irarijo? .kar;se pa vedr/o ni zgodilo tfaai S
pent iment aliios t i in familijarnega odnosa c. letne personalne politike MLO.
K
»Balo kontrolne komisije je ofikJrivstl in Iskati napake in pomanjkljivosti,
Is naj (izvirajo od kjerkoli, opozarjati KILO nanje In sai .pomagati z nasvoti in predlogio Za izvrševanje teh nal6g pa/mora imeti največjo pomoč
fcvič od vseh voljenih članov oblasti in drugih od vsoi* jjpšteniJi držav- *
Banov o Smatram za potrebno povdatiti to, ker
je pokazalot ako pri
5p-.ošnem pregledu, ki ga je 'vršila RKK, kakor ptL vsem poznejšem delu
Inšpektorata8-da; so ne .samo. nameščenci, amap€(kJtudi nekateri pevki-jeniki
prejemali kontrolo e posebnim občutkom celo osebne nžaljencsti, kot
Jri bivših policijskih preiskavah. F&mestC-da
sampkritično pomagali
' Odkrivati napake-•>in*pomssjkljivosti, so jih.skuhali celo~prikrlti in iskali
fseh mogečih opravičil. Državna kontrv«l# Je ljudski organ ;Lh treba je
•Beti do njo- takšen odnos, Popolnoma j&ž-nd pa je, da bomo Vsakogar, ki
i bi namerno ali iz nepoboljšljive mšic.marnosti dži^L škodo skupnosti, od
«stranili in če bo potrebno ižr^i^i tudi ljudskemu sodišču« pa noj- bo
1
ho kdorkoli in na kakršnem koli mestu*
K *
'*
,Iz poslušanja poročil o izvršenih predlogih, kij.jih^je postavila-MK
Bb priliki pregleda poslovanja 5>£,0 jfrod nekaj mesecufi bi se dfdlo sklepati,,
da so ti predlogi izvrš^rfi, 100^. V resnici pa temu. ni ^a :©.
|rva ugotovitev, ki ja . b.ilf. postavljena \ie.<
ni bi
delt- in' ddgdvor^ 1
nont 1 z vr šne ga Tedb or a ko 1 e k c ivna, da se posateežni člani •'brigajo le • 2 a.
Kroje resore, ne čutijo so "kolektivno sc>od-.hvcrne ^a vsa dogajanja ^v
-Ljubljani« Ta ugotovitev dtži še danes ir.\.1e tudi vzrok vseh,drbgih napel'
in posledic» o katerih.bomo ispregoVorili £rav gotovo je-1 vika ve lika
K;.vda na'-tla jiklstvu1 'in'predsedstvu,
'ni znalo »organizirati in jiriteg-.
K t i .vseh čižhcv 10 ž delu.
. \
•izvrševanju predlogov in sklopov IX a« ^riato^*-£irokratskb. in brefcm š a o . v Izvrši, jo - se morda/-.'"organizacijske It personalne spremeineš' točno'
"po črkl-aič več in-nič lteanj Ne vodi ne. kontrola, ali, se delo razVi^a v

peri,stičen ptlmer vsega delasML0*
* > ' (> •'
^ '
•
y
jjovarišit' KontrojJii^komisiji^ ne' more biti zadušeno prej, .Spjletf.fcs00
•adoščehe našim-, ljudskimfenp2S,eam,dokler ne. bq naš'aparati zgrajen rt ako» v
• L bo delal v popolnc-m skladu's interesi in v zadpvoljb^vc vsega dslovnfeBt. ljudstva. £s
MI>0 Jfcot celota-večkrat
pravi jai o .ugotovitvah in .
|ai .-o ukrepal.. bi^hila' odstranSejita marsikatera aerednost in škoda, ki
iT ' - J '
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dane& povzroča ne samo v "birokratskem uradniškem aparata, ampak tudi
Še prav posebej ha gospodarskem polju« Kislim, da je sedaj tudi čas, ko
je treba povedati vsem našim , zlasti vodilnejšim tovarišem,da je treba
študirati linijo, ki jo dajejo naši vodilni ljudje, ki.je obča, ljudska
linija? treba je z razumevanjem, ne pa le birokratsko izvršiti navodila.
Tajništvo pri MLO, kakor tudi ČLO še vedno ni tisti član, ki ima pregled nad vsem, koordinira in vodi delo, ampak se vodi a. drobnarijami, pod~
pisovanjem itd. , -'•!
'i
, ;
. ' '
,i vprašanju uradniške linije se ni izpremenilo pfav nič drugega kot to,x
a ti važnejše stsrari podvlsuje poverjenik ali tajnik^, Ni'bilo vprašanjd,
:do da podpis na akt, bistvo je na vsebini. Vsebine in ton dela pa dajejo
pri nas še vedno uradniki in strokovnjaki. Najtipičnej3i primer te uradniške linije je oddelek za gradnje, zaradi katere je imelo mesto že do*volj škode. Vsi poznate primer Uršuiinske gimnazije,. Stanovanjske kolonije
itd. Niti najmanj ne mislim očitati, d.a naši arhitekti in ingenijerji nišo
Sposobni kot strokovnjaki, vendar dane3 ni vseeno, kafro $e dela in koliko
lasa vzame izdelava enega načrta in podobno.Kontrola nad mestnimi podjetji
je absolutno nezadostna, prepuščena je .upravi mestnih podjetij, ki vodi
vse delo popolnoma administrativno• Zadostuje že^ežen obisk enega ali drugega podjetja, da odlcriješ marsikaj, kar bi ne smelo biti. Vzemimo n^
primer Električno cestno železnico, katero smatra BILO za najbolj v redu J
ln izkaže na leto razmeroma precej dobička.Nihče do sedaj še ni jata^icEfžs^
pogledal, zakaj rabi uprava 3 tovorne in 2 osebna avtomobila, medtem, ko
gradibbno podjetje Le grad in mestna pekarna nima niti enega * Ali je potreb
fco tam toliko modernih mizarskih in kijučavničsrskih strojev, ali bi, 3e
jie dali V drugem podjetju koristne je uporabiti »Dal je 'je pri trac^v^ ju zapo—
slenih jr eko 65^ strokovnjakov - ra,znih obrtnikov^ ki vrse posle voznikov
in sprevodnikov tramvaja, medtem pa zaostajajo gradbena dela, ker primanjkuje sposobnih gfcrtnikov.Kljub velikemu številu vseh vrst obrtnikov
ne pride nikomhr na misel, da bi popravily vddovodp.e naprave, iz katerih
po vrsti propušča veda noč in dan* Odnos mestnih podjetij do I.IL0X in (\\
obratno je zgrašen. Podjetja smatrajo MLO kot naročnika in nič več.
Vi pa se z njimi pogajate kot s privatnimi podjetniki in ker so navadno
ponudbe mestnih podjetij celo;višje kot one privatnikov, se oddajajo dela
ftrugam.
>I
1
i"
V pogledu personalne politike se ni izvršilo drugega", kot da se je izmenjal načelnik. Ne vodij-o se. nikakl tečaji, kjer bi se vzgajali naši
nameščenci, niti -se sicer ne V.Odi načrtna personalna politika. Nujno je ,
Ra se- pristopi k-razbijanju starega magistratnega familijarn^ga kolektiva
H . vlada daneš pri1 MLO, ker edino na tak način nam bo uspelo 'odpraviti*
f
ostanke stare občinske birokracije. Naj navedem samo primer§ kam vodi s t as
flcilijarnoit t pa pogrebnem zavodu so si Skupaj uradniki in upravnik
žilič ustvarili poseben kolektiv, ki si je, razdeljeval razne ,dodatke ^
Ua plače na nezakonit način. Imate primere, da je eii in isti uradnik
Prejel za isti dan dve dnevnici fin £e izplačilo za dežurno službtf« To v •
Po uredbi nikakor ni. mogoče» saj mora biti odsoten i najmanj- 12 ur , da ±mk
pravico, -do .izplačila dnevnice. *ot je razvidno/iz knjig, sov b^le izplačane
i v . upravniku dnevnice-, jko je .ležal v bolnici oz,, bil-na bolniškem dopust'
še v e č , - zadnji dan svojega-bolniškega dopusta je izrabil na ta1 na~
Jr. : da si je pusti,1 izplačati S lirno dežurno delo s 50$ poviškom,
gjul? temu, da ima v svoji'mesečni plači" izplačane, tudi Vse?, nedelje
^••;raznlW. Horda bi"'ser^ komu zdelo to majhne jbogreske, vendar,
natančne pregledali vse nas<£ ustnndve -in preračunali vsd 'olr:tyne t.
fcvke, ki brc meni j C? MLO' in škodo, ki se vrši i*> GiaIom?r ".osti bi to
l \'

— > i.<C Ji/** N 6
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?pe lo.ooo* To in pa še mnogo drugih dejstev govori za to, da je treba
EviIIiO pristopiti energično in temeljito k razmeščanju kadrov. Ha nekajrih mestih sede šefi, še iz Časov stare občine, iz Samih poročil načelni
3V pa
razvidno, da njegov pomočnik ali uradnik dejansko vrši vse delo
j3c© ljudi je trpba dati k takemu delu, kjer bodo dovolj zaposleni, onim
IFki raEumejo svoje- delo je treba dati zadoščenja, s tem,/da se jih

d.gne.
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oncentraeija uradovy v Kresi ji in magistratu /se ni izvfšila čisto; iz oj£>ort"
^sjtlčnih razlogov? ker bi bilo treba preseliti nekaj strank "drugam, če-r
Sv^bi to ogromno pocenilo oz.,Znižalo upravne izdatke®
/
<
,^
N
>s.avljen6 je bilo tudi,' da je treba doseči večje sodelovanje'množic,
p. to ke hi izvršilo., gbori voliloev se sploh .ne^visše Bes je,- da jfe težk 1
a tudi io,
.
.r
„
. , „
, _ ... ah ,ixi t ovar- ib
sestankov bi se morali udeleževati i člajrii Ijuaskiiu, odborov in
a&ršeencriU Ha '$es&.rjclh bi aje moralo razpravljati 6/delu
lir težavah
• Volilci morajo biti ''stalno' informirani o tem, ali se izvršujejo sklepELO. če bi, tako celali, bi prav gobovo do'oili mhogo daragoceniii;- inidi- >
| p o.d sjpodaijr:
v ( '>
A.'
". V
"
" J
(
ake so ,stvrar;l v resnici glede na izvajala o iz?/rSeiai3>rf^edl^glhsrME.»
rt^h stvareh naj-^ 10 razpravlja in najde način* da se' odpravijo^ vsi t i še
fet.atJri'; kar k? i pa tiče ^eizvršc.nifc pr.sdlcg^v, postaj jetd^ ©d
pfe
iei.-lagamj da se izvršeni sklepi izvedo jb< v 10 dneh in ,6'ieia- posamezni ode
x
Bičajo-,
v
1
•sprejme predlog tovariša. E*es<žta^£er.T>cl<5a.»
' '
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#fco sa, priglasi/k besedi tovariš
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I je ,,?red pol'lete BK& ugorovila tišpkke v dslu/KLO j s ugotovilaP tfa so
E a p a k s pfedvsem Izrazi birbkraclje in birokratičnega po^movan^a*
K , p a moramo »ugotoviti, do 'Še. vedno •vsdl^^r.p^raclja.'.mrpM) ugotoviti,
1 je našeT Vai nepravilaV-dostii večji, revoluoioj^arrri ^jiap^edek kot- pa
.f
IstolnoviEb.stc Ejubljkha. ^dlit^Čjivo • st-anj^ obvlfi4'amotil sto''dejstvo ps nam ^
alr.ga nove
te%3e upravme in ^j^podarske'- nalogePobtkvljav ^ih ekspoze 1
lelataVnika vlade
liJcvidscij^i ok^ožiiih cdborpiVc; Žara&i tegaf_.se mora
Jsfc.saiti tudi, TO- Ho bo ser»nofel 'veo izgovarjati na. šlsbo šdelo 0^0» am.
»kj.se, mera'ičutiti is donea- o^govdmeg^t. 'aa '^m uamrjfevaž,^ dela V jr^stu, .
R^ovem konkretno: SJ2jO nl\ uspelo, premagati sistema dslt parega rotovža.S spadat se ni, ©ogel p^eu$metiti zač&di.
\načina ' /Mv^jenja m sta
^•lismo. ga uflpos.oMi
v ^nem^e-UV,
dg bx'
razus.el, da je t'rfeba^? kadar
,poka-v,
« »#
.V .<". |f'
w ...
i 1.
...»•« ...i j

nalo~
to
ao.ro'-silno maščevati« Ki bistvo problema v tem, ali je bilanneka.
|
Jaloga, formalno iz^šena. Ugotoviti mogksap po 6 meseoih; de sine se- bori- '
T^fcort unistično •
• ,
..v1
.:L
J Z 1 . '' ,. - 1 v
i"' /'
iPa.l.1e ima&d nri vsaketn dfldalV.a ^vo.i "ekonoma f.., 3V® i' stat'i.stio*
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vprašanja nekako po sili, tako da oddaja> vsak o delek tiste uradnike,f
jji so nekako pri njem brezposelni, kajti potem moramo ustanavljati za vsa^
£0 novo delo nove kadre« Uradniški kader'mora delati konsekventno« Kdor ;
dela ne zha, zanj n i mesta. Videli smo,;uda je v Ljubljani precejšnja ne^a^ B l j s t v o z I.1L0. To pa je zato* ker je bila v I.lLO l i n i j a cporhnističiia,
cer se je ravnalo tako, kakor, da bi diskusija škodovala ljudski oblasti.
B a l 10 naj najdejo čas, da prihajajo ha seje-IO, morajoimeti čas za ^elo v odboru, in bi morali imeti tudi časf da obiskujejo mogovr.e sestanke,
potem bi se marsikatero vprašanje, rešilo in množicam bi mogli pojasniti
Jkakšnimi težavami se bori MLO. S formalnim reševanjem personalnega Vpra1
isnja pa problemov ne bomo rešili* , L
,N
v' '
llislim, dk je potrebno, da se napravi temeljita prelomnica z dosedanjim >.
Kinom dela* Skoraj jo videz, kakor da bi merali pri vscki stvariusta- (•'
•riti še odsek za likvidacijo likvidiranega odseka« Vse je pri nas tako
ijpnštno razpredeno, da se navaden državljan ras ne more spoznat i j zato > je
ireba vso delo zelo poenostaviti. Ogledali si bomos kako delajo v
•ogradu, Po poročilu lIarodM državi se vidi* da pristopajo drugod k
J^evanju problemov mnogo smelej^. Tudi' pri. 4ad je t eba reševati
Jenergieheje in ne
samo poizkušati. • A
' , V,
;
p>ri reševanju podeljevanja obrtnih licenc "se je postopalo formalno
Vez'pažnje na perspektive gospodarske bodočnosti. Gremo k krepitvi državB h podjetij,
'f
Zato ni interes ijtldstva, da bi d ajali licence takiia o^r-eem, ki bodi© V
najkrajšem ča^u izginile - fabriŠki proizvodnji, isto velja za
|ap:.*ose. ,Srasle sq na pr ecej umeten način in bodo i.orale preusmefiti /
svoje delo na ti način, da.bodo prenesle nekatere svoje funkcije naf
Batne, $>.j. na dregne trgovine. Bodoči|ost pa imajo 2faprozeskot
posredniki mod kmetom producentom In meščanom odjemalcem« Tega pa ni-/.
J
ib bile v stanu rešiti, ker se je vnesel vanje napačen duh, da je sindi- ;
jfcat. las&jik. S tem je treba temeljito pomesti. Ljudske množice bodo to
Bujio pozdravile. Videle bodo, da j i h dejansko ščitimo in IILO bo poglobil
prioriteto, Icl jo je;imel in jo imaj seveda pa jse mora ^jatoJ5LG izposta-

viti ostri k r i t i k i . - •')
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UpamE da tega ne boste napačno tolmačili,;vampak, da boste razumeli, da je ,1
potrebno, aa Qd povedo vse napake ih se izvajajo iz njih konsckv6ncei
J
J*
' i
Po . končanem referatu se tovariš predsedniki, zahvali tovarišu 2igi* ^
I' *.
. , * ' l'1 V ''
Ad.^3. Reorganizacija mestih podjetij t Tov Stojbar poročaj
y.
' v
, J'
•
P/odoma pripouTinjam, da je zvezva' vlada odločila, kam bodo spadala po Same Z«
K i podjetja. Težka industrija Vo drž&vna, Ipkulne oblasti pa prevzamejo.
Ipnjše ob jo.kte, ^ci imajo mej^n delfekrog. LILO poseduje v upraVi 3edaj v gla\
B»iaJ3e manjoa podjetja, Odšlej,naprej bodo morala igrati mestna podjetja
B č jo vlogo, ker bodo- glavni vir dohodkov, ko bodo odpadle trošarina in
Kugo. Doslej ge ni popolnoma jasno, kaj; bo obravnaval MLO in kaj QL0. Kar
i»do pbsamezn^ podjetja oapadlV tudi na četrti, priporočam četrtnim LO, da
Bemislijo o stvareh, ki bodo prišle v njihovo kompetenco. ITamen' gospodarski
• *. je tak, da nauči MLO lin c-LO misliti na to / kuj vse bi se dalo haptfavlti"
K j ustanovitir ne s^mo-gledati naVto,-kje^bi se dalo kaj pridobiti ali
• mo prevzeti^ Z a,; primer navajam: če trt ne delavnice bi lahko doprinesle
loge"k razvoju četrti. I.!i 3mo/že v'letu 1943.,po razhih krajevnih o^bo^ J
• h ustahotvili k6vačni0e, kolarnicsf i.tid.j
i N
^Bcdon^a .upravav ena *a vsa podjetja liLO, ni več snjogla upravljati oclnos-j
m Bontrolirati 49 podjetij. Ah'/j a'
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nujno potrebno, da to upravo reformiramo In dodelimo podjetja tioddelkom, pod katerih vpliv spadajo, predvidevam tri uprave in sino za trgovska podjetja, drugo za podjetja, ki imajo- produkcijskij, tretjo pa za vsa podjetja, ki spadajo pod komunalno politiko.
Škrat smo razgovorjali o tem, da bi predali nekatera podjetja 'iiasovrin
izad jam. To pa m i na mestu., ker bi radi prevzema podjetij t-rpelo
asovnih organizacijah politično delo. Vsa slična podjetja se bodo
ČLO in se bo gotovo .našel način, da se masovnim organizacijam prejo dohodki. Ka jcraju bi pa povdaril še to, da se mora \>dnos mestnih
etij do LO v samem bistvu izpremenlti. Imamo primere, da so mestna
itja ponudila za dela, ki jih je ELO razpisal višjo cene kakor privat, radi česar jo'MLO bil.često primoran, da je delo. oddal privatnemu
'orju. To se je pokazalo, posebno pri gradbenem podjetju. -Mestna podja naj prevzamejoj-delo za MLO po ceni stojnosti-in bodo druge ponudbe
E
ile samo za primerjavo in kontrolo.
"-etno o podjetjih še. dan-';o 'ne moremo govoriti, ker položaj istih ni
povsod jasen. Imamo podjetja, katera je treba združiti, druga zopet lik*
.dirati, ker r imajo pogojev za obstoj« Gole -tedaj bosio lahko razpravi jap tem, katera podjetja oddamo ČLO.
| dr? Pretnar: Ko zasledujem razvoj mestnih podjetij, mo-am ugotoviti,
gdm:,m v zadnjem času vendarle občutek olajšanja. V zvesi z zakonom o
podarskih podjetjih ,je nastopil temeljni preokret v gospodarstvu MLO.
~>e je Ž43 de se da j bavil z izgradnjo mestnih proizvodnih in trgovskih",
jetij. Obstojali so objektivni vzroki, da pri tem-ni aosegel onega
leha, ki M ga bilo želeti. Zakon o - gospodarskih podjetjih ustvarja edin
vo ljudskega gospodarstva, ječanje in sistematično širjenje našega drufcnega sektorja v gospodarstvu, liaša goi.pol arska podjetja in;, jo služiti
•okupnosti, imajo družobji z.naeaj - v nasprotju o kapitalističnim z m esi v preteklosti ter morajo služiti sistematičnemu načrtnemu gospodarK i o StrukturoIno obstoja danes najtesnejša povezanost s državnim proraču
Ji. V tem okviru in v Okviru, gospodarskega in dinančnega načrta jo dana
Htdlnim podjetjem kot samostojnim edinicam široka možnost elastičnega
>4lovanja in irskorišanja možnosti čim intenzivnejšega in racionalnejšea; dela v korist splošnoati. Vprašanje dobička odno^no rentabilnosti je
•eba za bodoče razumevati povsem drugače, I:akor je bilo to v prejšnjem
pitaliutičnem sistemu. lvakdr je treba na eni strani dobro gospodariti
»pridobivati s tem podjetju rentabilnost, mestnemu ljudskemu odboru
•potrebna sredstva, tako se na drugi strani, tudi Se ne bi bilo dobička
t kakem podjetju mora smatrati, da »posluje uspešno, ako je s svojim
•lovonjem pripomoglo k načrtnemu dviganju proaivodnje na drugem važnem
jltu. Uspehi, ki jih je pri nekaterih novih podjetjih ne-o t ni ljudski odbor
I do segel, dokazujejo, da mere s svojimi podjetji med drugim uspešno vpli~
ti na znižanje cen in uspeino konkurirati z gospodarsko dobro vodenimi
P jo t ji privatnega sektorja. Pridružujem se .izvajanjem poročevalca tov.
oparja ter njegovim konkretnim predlogom glede temeljne ureditve gospoIfskih podjetij MLO.
'L?.. Krese; Strinjam se z izvajanji tov. Gtoparja in povdarjam potrebo,
se četrtem razloži potreba perspektivnega dola v pogledu gospo! arsl©
ivnosti. Pri ČLO jo potrebno vzbuditi iz vzgojnih razlogov že sedaj
lananje za nalčge, ki jim bodo nastale s prevzemom raznih podjetij.

fcamo ine ia t i vno s t ČLO pa bi sa lahko pokazala z ustanavljanjem malih
podjetij, ki so namenjena izrazito lokalnim potrebam, kakor so to &
storili nekateri ČLO-i. ee.trtnim ljudskim - odborom naj se jasno pove,

da morajo ustanavljati podjetja samoincijativno. Ako je neka četrt pretiložila ULO predlog, da sgradi trg z lepo'fasado in ji mi povemo, da
mora trg zgraditi sama, bo gotovo našla pri tem pravilen in cenejši način dela, četudi pri tem morda fasada odpade.
Ker se tiče mestnih podjetji, morajč ista spremeniti svoj odnos do MLOimeti morajo do LILO odnos, kot ga imajo posamezni oddelki. Nasprotno
pa lahko opažamoda je njihov conos do ministrstev veliko bolj poslu šen, "kakor pa do 10.
Na.kraju povčarjam Še to, da bodo morale nove uprave vršiti točen .nadzor
nad svojimi podjetji in posebno paziti na to., da pravilno razdele materialna sredstva mod podjetja.
?osivam tedaj 10, da sprejme sklep, da pozove ČLO, -da prično z ustanavljanjem lastnih podjetij in delavnic*
ker se nihče več ne prijavi k.besedi? zaključi tov. predsednik razpravo in preide k 4, t očki t
Ad.4.: Prevzem uprave pokopališča .
" ..'
Tov. Turna poroča, da je v Ljubljani 11 pokopališč• Pri devetih je vknj:-.-'
Sena lastninska pravica na cerkev, 3 pa so že obče-1j.udska imovina.
Predlagam 10, da izda odločbo, s katero prenese upravo pokopališč m LILCl
ne da bi se spuščal v vprašanja lastnine, ki "bo našla svojo rešitev pozneje.
V smislu RRF: predlogov'naj JILO prevzame y upravo, pokopališče pri Sv.Kri
&u, ostala pokopališče pa bi upravljali ČLO.
Tov. "Turna prečita nato tekst ene od odločb glasom katere bi s
1./ Pokopališče-pri Sv.Križu v Ljubljani prevzel a vso .premično in nepremično imovino v upravo KLO.
2./ Dosedanja uprava pokopališč se raapušča.
3./ 10 LILO imenuje delegata, ki je pooblaščen, da iz^r"-i prevzem upi-ar-,
proti tej odločbi je dopustna pritpšba v roku a. dni n, Vlade LES.. V
utemeljitvi se navaja, da so vsi stari pravnivpredpisi izgubili pravno
moč. Tako nimajo več veljave tudi vsi sturi predpisi, ki so urejali pral
ni položaj pokopališč. Po splošnem zakoni-, o* LO. (čl.26 g,toč.?) spbda'
upravljanje pokopališč tedaj v(upravljhnje)- pristojnost LO. Ha podlagi
te določbe morajo LO prevzeti pokopališča v svojo upravo.* lokopališča
so zdravstven» javnopravne ustanove, namenjene izključno,za pokopavali je mrliče v, torej za splošne namene. Kot taka ne morejo sž.ušiti morebitnim pridobitnim poslom. Po svojem zdr vstvenem in socialnem značaju I
spadajo pod neposredno vodstvo ljudske oblasti*
1
IG ?orej me sklep, da se odločba Sprejme in se enake odločbe izdajo tu- j
.al sa druga pokopališča.
M »5* t Oddaja gradbenih del ;
Tov. Tetnik poroča: V zvezi z oddajo kleparskih in vodovodnih del sa
zgradbo na carinarnici objekt 3, je povabiJ Projektivni biro tvrdke*
Babnik V.oga, Lončan Franc, Pičmah hovzo in podjetje Ec.cer, da stavijo -||
svoje proračune« P6 pregledu istih predlaga Projektivni biro, da se kl«j
parska dela'oddajo naj ugodne j šerau ponudniku - podjetju' Ecker za skupno i
vsoto 124*900..- din6 vodovodna dela pa se od daj p pravtako na jugone jšefiag
ponudniku

gcker, Mestno podjetje za vsoto 73.624«- din*
gQ sprejme predlog tov« Trtnika.
2ov0 Trtnik poroča: Za izvršitev umetno-kamnosoških del na zgradbi
Ureulinske gimnazije smo prejeli dve ponudbi in sicer: od podjetja Mefrad za vsoto '338«125.- din in od tvrdlse Cementnine - Rudolf Schott za
Erscto 392.910.- din. Ker je najcenejši ponudnik podjetje Megrad, predlagam, da se dela oddajo njemu.
:0 sprejme predlog tov. Trtnika pod pogojem, da izvrši podjetje Megrad
!elo do 15. decembra t.l.
Tov. Trtnik poroča: Uprava cest rabi za vzdrževanje tlakovanih cest
3o vagonov kock in za vudržovanje hodnikov 3o Vagonov granitnih .robnikov
S to količino so bo pretlakovalo ISoo m tlakovanih cest ter obojestransko obrobilo 15oo m javne komunikacije. Ilakup bi se izvršil v državnih
kamnolomih na Pohorju za skupno vuoto l,o2o.ooo.«din v kolikor bodo znr...
gurana sredstva v proračunu.
ffO sprejme predlog tov. Trtnika.
Jov. Trtnik poroča: Uprava cest. rabi za gradnjo in vzdrževanje javnih
Ibestnih kanalov, propustov i.t.d. večjo količino corientnin cevi ki bJ
f jih dobavila pri Megradu in Cihlarju po-uradno odobreni?:1, cenah. Cevi se
[potrebuje za gradnjo kanalov v Krekovi, slapniŠarjevi, Središki, Ulici
iob Ljubljanici, za Tržaško costo pri Llilami, za Dolenjsko cesto in za
fbhiiovo trajne zaloge odseka za kanalizacijo, v skupnem znesku Too.ooo.'din. Krediti so z izjemo Dolenjske ceste na razpolago, za katero
bomo nakup izvršili le, če. bomo imeli zato na razpolago potrebna sredstva
v našem proračunu, ali pa, da jih do konca leta prejmemo od državne
cestiB uprave.
10 odobri.prodlog tov..Trtnika«
Tov. Trtnik poroča: Uprava cest rabi .za jesensko in Rimsko posipavanje
•jaVnih' komunikacij večjo količino toiČenaa in rizTja. Ha podlagi dojlih
ponudb predlagamo,.da se odobri nakup pri Stavbni družbi d.d.KamnolomPodpeč in pri Vodnik Jožetu, Podutik za skupno vsoto I,3o5.ooo.- din.
.10 odobri predlog tov. Trtnika.
1
..
i
s
An
: Slučajnosti«
predlog tov« Pretnarja glede oddaje mizarskih del sprejme 10 sklep,
da se odda izdelava 8o miz tvrdki Sava za skupni znesek lo4«88o.- din
[in 1.pisalna miza za 4.oo'o,- din, izdelava ITo komadov stolov pa tvrdki
"Andrej Bovoon za ceno 16.318.- diru Naročilo
ima izvršiti tako, da
'se bo. mogle plačati iz ranA;ol ".Ijivih sredstev za letošnje -leto.
1
•
Tov« predsednik poroča, da se bo vršil v prihodnjih dneh odhod rekrutov
ttz cele Slovenije skozi Ljubljano v namebne kraje ter se člani 10. dome
nijo, kdo jih bo v posameznih dnevih spremljal in pozdravljal.

Tov. Kušlarova prosi 10, da izda pismeno potrdilo tov. Busarj.uVi , uprav
piku Delavskega doma-, v katerem, naj se dovoli -postavitev lasnae garaže . •
na dvorišču Delavskega doma'«
.
BO odobri postavitev garaže, ter naroči tov« tajniku, da obvesti tele«
onično upravo«

Tov« Turna poroča: Prosvetnemu oddelku je bil nakazan kredit 5o.ooo.
dinarjev, od katerega je odpadlo 30.000,»- dinarjev za razkuženje
Državne klasične gimnazije v Ljubljani« iJ-'ega pa ni bilo mogoče izvršiti is vzrokov, ker prcs tori še niso bili izpraznjeni (uporabljal
jih je KITO J), poleg tega pa ni bilo mogoče dobiti potrebnih kemikalij« Zato prosi Prosvetni oddelek, da seznesek 3o.ooo«- din pren&ka
že Zdravetvenemu odseku s nalogo * da Sanitarna inšpekcija vpiše nakazilo kct našo akontacijo sa ciklonizacljo, ki jo bo izvršila takoj,
ko bodo dani potrebni pogoji«
10 sklene, da se odobri predlog Prosvetnega oddelka«
Tov« Turna poroča; Izvršilni ocibor je na izredni seji 18. julija t.l.
sklenil, da ostane LILO udeležn pri Nabavni zadrugi mestnih uslužbencev z.z.o.j. v Ljubljani s 2oo deleži po 2o<,- Lit. V smislu pravil
čl. 5« se ^rovzetim članom fuzioniranih zadrug doplača razlika do
višine din l5o.- samo sa 1 delež. Ker je znašal delež biv;;e Zadruge
mestnih uslužbencev Lit 2o*- t.j. 6.- din8 je doplačati din 146.-za
vs/tk-delež, v nasprotnem primeru se smatra deleže kot odpovedane in
bouo izplačani v višini dejanskega izplačila z'upoštevanjem Zakona
o valorizaciji.
10 sklene, da LILO ne doplača deležev«
Tov. Turna poroča: Zdravstveni ddsekkMLO je pred okupacijo redno vsa
ko leto izdajal letno zdravstveno poročilo. Vso dobo med okupacijo
tega poročila hi bilo® V predloženem zdravstvenem poročilu so obsežena vsa leta okupacije in prvo leto osvoboditve« Ministrstvo ljudskega zdravja je knjigo ocenilo ter dovolilo natlsk. Zdravstveni od
sek se obrača na 10, da tudi on dovoli lz. dan je knjige, v loo izvodih
Stroški za tisk-bi se krili is postavke 2o ~ 4 b in bi se za to leto
, nakupilo manj inventarja.
Tov. Deklevova doda, da je mnenja,, da se tiskanje v samo loo Izvodih ne dovoli« predlaga, da bi vsi oddelkivpripravlli do konca leta svoje poročila od osvoboditve dodanes. če bi potreba pokazala,bi
se vsa poročila tiskala v obliki knjige, če pa ne5 pa samo razmnožila.
Tov« Vrhove priporoča, da bi se poročila izdala v obliki brošur.
10 sklene, naj tov, Llodic-Dekleva-Marica pregleda predloženo zdravniško poročilo ter naj poroča na prihodnji seji, dali se poročilo
tiska v celoti ali skrajšano.
Tov. Turna poroča o prošnji Dijetne in diabetične mense odseka se
Zdravstvo LILO za nakazilo 5o.ooo.~ din izrednega kredita? ker-s vsoto 3oo.ooos- din, odobreno v proračunu nikakor ne bo mogel shajati«
10 sklene, da se odobri din 5o.oao.- din, poverjeniku za finance pa
naroči, da preskrbi kredit.
Tov, puc predlaga likvidacijo sledečih,zadrug:
1./ Zadrug. , Izdelovalcev harmonik (lilrvidator ja:)
2./ Produktivna zadruga čevljarskih mojstrov (likvidatorja: Perdan
Jernej in tov. Boi.inc Vito, uradnik pri MLO Ljubljana)
3./ Ulekarškt. zadruga'z omejenim jamstvom v Dev.i»ar.v Polju (likvidatorja i Gavtroža Ivan. Zadobrova 6« in Pengal Franc* uradnik MLO)
4./ Akademska gospodarska zadruga Jadran (likvidatorja: Jeran Franc,
profesor In Jakšo Slavkaf uradnica MLO)

5,/ nabavna zadruga tapetnikov v Ljubljani (likvidatorja: Radovan Rudolf, Mestni trg in tov. Jakše slava, uradnica MLO, Tyrševa 6./IH«,
6./ A'abavna in pral a j na zadruga tesarskih mojstrov (likvidatorja:
tov* pavšič in tov. Jakše Slavo, uradnico LILO? Tyrševa c« 6./III0)
Tov. Puc predlaga, da5bi 10 dovolil izplačilo nagrad uslužbencem MLO,
; ki jim je bila naložena izvddba likvidacije nekaterih podjetij, Ker
je bilo to delo opravljeno izven rednega resora in v neuradnem času
:
je podana po Zakonu o državnih uslužbencih osnova za izplačilo, ki bi
se izvedla iz likvidacijske mase«
10 sklene naj se predlog z navedbo imen in številom izvršenih ur odstopi personalnemu odseku v pregled in poročilo glede upravičenosti
in višine nagrad.
Tov, Vodopiveo poroča, da mora biti
mrliških pregledih tudi zdravnik in
-10 sklene, da se ukinejo komisijski
ne formalnosti odgovornost zdravnik
se bo po potrebi določila komisija.

po starih predpisih navzoč pri
pravnik.
ogledi in prevzame tudi za tehnič- razen-za.masovne preglede, kjer

Tov. Kušlanova- prosi, da bi se izplačalo nagrado tov, .administratorki .ri Inšpekciji dela, ker je v službi sleherni dan celo popoldne.
10 sklene, da skupno s personblnim odsekom določi višino nagrade.
Tov. Trtnik'poroča: Glavni odbor za osuševanje Barja je zaprosil s
svojo vlogo din 70.000=»- za nadaljevanje del on Glinščicl. 10 odobri
kredit - potreben je' virman iz partije 15 pdzicije 1 a za 25»000»™
din, 1 c za 5*ooo„- din«. 1 d za 5.000.- din, 1 g za 5 . 0 0 0 . - din, 1 h
za 25.000."- din, 1 j za l.ooo.- din, 1 -1 za 6.ooO.~din - skupno torej 7o.ooo„~ dinarjev.
10 odobri virman.
Tov. Turna poroča," da si Glavni odbor za Slovegi^o ES2DP lasti na osnovi določil čl. 3 Uredbe z dne 18.9.1946. zgradbo Delavskega doma
in to iz razloga, ker je zgrajen iz sredstev delavskegc razreda. Z
ozirom na dejstvo,: da je bile posojilo, ki ga je dala Borza dala na
razpolago bi/.MOL brezobrestno je zahteva dokaj osnovana. Dovoljene
so.bile samo 5$ zamudne obresti v slučaju zamude s plačilom posameznih obrokov«
10 pooblasti tajništvo, da uredi to vprašanje v sporazumu s predsedstvom vlade.
Tov«, Turna poroča: Upravni odbor Glazbenega odseka ljudske prosvete
četrti iiška prosi za izdajo dovoljenja za nabiranje prostovoljnih
prispevkov. Prispevki se bodo porabili za kritje stroškovp katere
ina upravni odbor z adaptacijo dodeljene mu zgradbe MLO.
JQ;aklenet da nabiralne akcije ne dovoli, pač pa svetuje.odseku, da
sT%0. s prireditvijo sigurno -zaslužil znesek, ki bo kril investicije®
Tov. Turna poroča, da je finančni načrt za 1. 194-6. splošne mnloželezniske družbe d,d. pregledala Uprava, podjetij in ga predlaga v odobritev.
,
KI odobri finančni načrt«

je dnevni red izčrpan zaključi tov. predsednik

Smrt fašizmu

Tajnik 10 MLO i
} l#r.
/I42J
L /

ob 21.15 uri.

Svobodo narodu!

predsednik 10 MLO t

