IZVRŠILNI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
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55o redne seje Mestnega Izvršilnega odbora, ki se je
vršila dne 12o julija 1947o ob 9 uri dopoldne ter se
končala ob ll«,3o uri dopoldne<>
NAVZOČI:

predsednik: tov
podpredsednika: tov
tov
tajnik: tov
člani: tov
tov
tov
tov
tov
tov
tov
vabljeni; tov
odsotni: tov.
tov.
tov*
tovo

Albreht Fran.
Maček Leopold
polko Vrhove Lojze
r
_" ".Pleško Srečko
Turna Brane
Stopar Viktor
Drobež Franc
dr= Pretnar Jože
Puc Danilo
Kušlan Matička
Dekleva-Modic M a rica
Maležič Matija
Gorjanc Joško
Buser Tilka
lulik Anton
ing8 Marentič Vera

Tov* predsednik otvori ob 9 uri dopoldne 55 redno sejo 10 MLO ter predlaga
sledeči dnevni reds
*
il. Priprava predlogov za II0 izredno zasedanje skupščine MLO*
i2<> Ustanovitev samostojnih direkcij za trgovinska in gostinska podjetja
MLO ter prevzem nekaterih gospodarskih podjetij»
3° Poročilo o delu komisije za pobijanje nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže6
«

Pregled sklepov 54. redne seje 10 MLO:
K sklepu, da se lahko prosto uvažajo drva v mesto Ljubljano pripomni tov«
Drobež, da bi se moral ta sklep publicirati, kar je močno kritiziral tudi
jtov. Hribar na konferenci* Dobro bi bilo stopiti v stike s sindikalnimi org;
nizacijami^ ki bi preskrbele prevozna sredstva«
predlog tov. Drobeža sprejmejo vsi člani 10 ter se naloži
»oddelku za trgovino in preskrbo ter kmetijstvo, da to objaivi v časopisju s pozivom prebivalstvu^ da samoiniciativno
^pristopi k nabavi drv.
Tov, Albreht Fran poroča» da je mestna razlastitvena komisija že ustanovalj«
nao Predsednik komisije je tov. Drobež Franc * kot sodnik je izvoljen tov.
Pleiweis K a rl* od RLO tov. Ceraj»Cerič Adalbert.
Jpiede prenosa elektrarne na MLO poroča tov. Turna, da se bo vršil v kratkem
pestanek ter bo naknadno poročal.
;Tov. predsednik poroča, da si je posebna komisija ogledala Šiljevico* namenjeno za letovanje otrok* ugotovila pa je precejšnje nedostatke. Predsedstv«
lin tajništvo 10 MLO je zadolžilo tov. arh. Spinčiča, da pojasni, zakaj
le bila ta stavba-predlagana v te namene.
0
Zapisnik 54* redne seje je sprejeti
ADS 3. Preprava predlogov za II. izredno zasedanje skupščine MLO:
Tov. Albreht poročaš pri njem se je zglasil poverjenik tov. Gorjanc Joško,
ki je zelo težko bolan6 Po nalogu zdravnika se bo moral zdraviti več meseceProsil je, da bi mu 10 določil za ta čas namestnika« Predlog tov. Albrehta
je, da se določi tov. Tumo Branimira, kar navzoči člani 10. soglasno sprejme-

Oa
adalje poroča tov«.predsednika naš 10 je in ga ni« 10 ima v svojem sestava
lovariše,; ki se sicer vestno in pogosto udeležujejo sej in skupščine MLO, ver
iar je vsak zaposlen še na drugih številnih sektorjih« Ker je delokrog 10
;elo obširen in se neprestano ustanavljajo nove komisije, katerih vodstvo
le poverja članom I0S je treba okrepiti 10 z novimi, silami ki se bodo lahko
losvetile delu v posameznih oddelkih in občemu delu 10» zato predlagam neka-,
ere tovariše* ki so člani i^EoteckE»mestnega plenuma 03 in mislim, da ima
[LO vso moralno pravico kooptirati te člane v 10« Predlagam* tov« Gašperiča
laksa Lesarja Jožeta, Matoha Ivana in tov« Ivo Rakar«
'ečine članov 10 se pridruži izvajanjem tov« predsednika? tov« Tuma Brane
a povdarij da je teoretično napačno, če kooptiramo člane M00F~a v Izvršilli odbor* ker je princip voljenosti s tem okrnjen ter je ia tega vidika proii predlogu? tov. predsednika® Prilike pa so take, da mora 10 •§ svoji operaivi več vedeti, zato bo iz praktičnega stališča glasoval za predlog«
lov« Drobež pripomni, da se s tem vprašanjem bavijo tudi na PVLRS* oddelku
la zakonodajo« Novi osnutek stanovanjskega zakona predvideva« da bodo tudi
lomočniki poverjenikov člani Izvršilnega odbora® Ker je naš odbor ozek,, ne
iore imeti točnega pregleda«* Kooptirati člane v 10 za dobo do volitev je upre
ričeno ter lahko svoj korak- povsod zagovarjamo«
10 končno odobri predlog tov« predsednika«
5ov« predsednik nadaljuje, da je treba razširiti tudi tajništvo 10 MLOo
Predlaga% da se določi poseben poverjenik za obči oddelek* ki bi bil hkrati
Irugi tajnik« Pradlaga^ da bi ta posel prevzel tov, Drobež
10 se e predlogom strinja«
tov« Maiežič pripomni,, da bo treba obči oddelek reorganizirati in učvrstiti, v odsekih, ki spadajo pod obči oddelek pa povečati gospodarsko
tran njihovega dela« Drugi tajnik naj se neposredno zanima za vsakodnevno evidenco o gospodarski delavnosti MLO«
lov« tajnik povdari, da je treba z momentom, ko se tov* Drobeža imenuje
[a drugega tajnikas poiskati med člani 10 poverjenika za stanovanjski odd«
pedlaga tov. Puca, Imenovani pripomni, da se bavi z obrtno-produktivn-lmi
problemi, ki zahtevajo celega Človeka in zato predlaganega mesta ne more
• i r e , . d a l j e razpravljal glede poverjenika stanovanjskega odd«
Reorganizacija Finančne in trošarinske službe«
ov. tajnik poročaš vsi smo že dalj časa videli, da finančna služba pri
tas ne gre Vvtistem pravcu, kot bi morala iti« Vemo, da ni pokazala pravea razvoja« Če smo v vseh drugih oddelkih več ali manj dosegli de cent ra-isacijo s. večjo eksped.itivnost v poslovanju, se nam to do danes na finan—
nem oddelku še ni posrečilo« Tu imamo izrazit primer birokratižnega
aeina poslovanja, starega centralističnega poslovanja.
oddelek je priier delas ki se v bistvu od predvojnega načina poslovanja ni prav nič spreaenil - celotno poslovanje teče tako, kot je teklo pred in med vojno«
taenil bi pregled s strani kontrolne komisije, ki je te ugotovitve potrdik« Zaključnega poročila KK še nimamo, ter bomo lahko obširneje kasneje
razpravljali« Naša dolžnost pa jes da k reorganizaciji jaistopimo že
leda j «
javedel bom nekaj primerov nepravilnega poslovanja fin« oddelka?
o To je edini oddelek, v katerem še do sedaj nismo mogli ugotoviti, koiko ljudi ima zaposlenih« Poročilo je bilo poslano trikrat, ter so bile
Številke vsakokrat drugačne o Če ne veš, koga in koliko ljudi zsposiuješj
Idi ne moreš vedeti? kaj ti ljudje delajo.
o ;/3i vemo, da se vrši zbiranje financ preko bančnih računov in da je diiktno odplačevanje odpravljeno o ^ega se naš oddelek ne drži« Preko 2/3
r38h vplačil gre direktno v blagajno« Pri tem poslu bi lahko zreducirali
>/3 uslužbenstva in ga prem^estili na drugo mesto, kjer so bolj potrebni« .
5. ^a odseku za .financiranje gospodarstva smo opazili, daoddelek s šefom

la čelu* nima nobenega pregleda ter na nobeno vprašanje niso vedeli odgovora o asno je, da^delo tam, kjer ni pregleda, ne more potekati tako, kot
lo vek zahteva, reba se bo pomeniti o likvidaciji naše trošarinske mrele v Ljubljani tšr predlagam, da se opustijo vse dosedanje trošarinske posta je^na glavnih dovoznih cestah v mesto, na kolodvorih^ na carinarnici in
la pošti. Izračunali smos da znaša dotok privatnikov le 15$ celokupne pojrane trošarine, kar se bo z jačanjem državnega sektorja še zmanjšalo.
Jo nam daje možnost, da se postavimo na novo stališče, ki naj bi bilo slič10 odvajanju prometnega davka. V ta namen je že pripravljen osnutek ter predagams da komisija osnutek pregleda in ga predlaga skupščini v potrditev.
Vzpostavitev finančne službe na RLO in KLOs
fujno je, poroča tov. tajnik, da vzpostavimo finančne odseke na RLO in
LO. Glede kadr ov bi si pomagali z reorganizacijo finančnega oddelka, kjer
e uslužbenstva vsekakor preveč.
10 se s^ poročilom tov. tajnika strinja.

Hov, Maležič poroča: čeprav bomo mogoče nekaj dohodkov izgubili, bomo na
Irugi strani dosegli, da se bo dotok življenskih potrebščin v naše mesto
povečal, kar bo vplivalo pozitivno na naš trg. ?o drugi strani, pa smo
|
članskim aparatom kontrolirali le nekatere vire produkcije, nismo pa
ajeli glavnih. Mnenja sem, naj se ves finančni oddelek stavi na razpoloenje in za tem pristopi k nameščanju posameznikov po potrebah. Dokler se
F todo na rajonih vzpostavili fin. odseki, toliko časa se naj še vrši
pobiranje trošarine.
|Jova Stopar je mnenja, da naj sprejme skupščina sklep, da se bo do 1. sept.
trošarina ukinila0
Na osnovi prednje diskusije sprejme 10 sledeče sklepe:
1„ uslužbanstvo finančnega oddelka še stavi na razpoloženje* Tajništvu 10 MLO se poveri naloga, da o tem
predhodno obvesti min. fin. LRS«
2. Osvoji se predlog o ukinitvi trošarinske meje in se
ga predloži skupščini MLO v dokončno sklepanje. Posebna komisija, sestoječa se iz tov, Pleška, kot predsednika ter t ov a Turne, Drobeža in Lesarja naj pregleda
osnutek nove odredbe in določe termin, kdaj se bo opustila trošarinska meja.
Prenos finančnih odsekov na RLO in KLO naj se takgj
izvrši.
'ov. Pleško poroča: da se je tekom časa okazala potreba, ločiti oddelek
a obrt in industrijo ter gradbeno komunalne zadeve. S kooptacijo novih
lanov v Izvršilni odbor bi lahko postavili tov. Lesarja za ooverjenika
ddelka za trgovino in preskrbo ter kmetijstvo, tov« M a čka za obrtno-inustrijski oddelek, tov. Pretnarja dr. Jožeta za gradbeno komunalni odd.
:ar sprejmejo člani 10 kot sklep.

dI 2 s
ov. tajnik poroča: z oz. na prevzem republiških trgovskih podjetij za ind.
roizvoue, katera se vključujejo v naša direkcijo trgovskih in gostinskih
odjetij, je nastal moment, da ta direkcija ni v stanju operativno opravljai podjetij tako širokega obsega. K e r se prevzem republiških podjetij suk
e sivi: o že vrši, je nujno, da se iz direkcije trgovinskih in gistinskih pidetij izločijo gostinska podjetja ter naj bi se za nje osnovala samostojna
irekcija. Nova organizacija bi zgledala takole:
. Direkcija trgovinskih podjetij MLO bi upravljala naslednja podjetja:
"Manufaktura-Salanterija", "Usnje-Čevlji","Železo - Steklo", "StrojepisElektra"$ "Kurivo", w Mleko~J a j c a % "prehrana" skupno 73 poslovalnic in
46 zaposlenega uslužbenstva.
. Direkcija gostinskih podjetij MLO'bi upravljala naslednja samostojna
podjetja: "Rio-restavracija", "Dajdam2 "Emona"-restavracija, buffet in

kavarna, "Nebotičnik?, kavarna in bar, "Slamič" - restavracija, "Vesel" ljudska restavracija s skupno 34o zaposlenega uslužbenstva*
Tov, Maležič pripomni, da je treba direkcijo trgovinskih, in gostinskih
podjetij na vsak način ločiti* Glede gostiln Figovec in ICeršič pa je
mnenj a j, da bi s eda j, ko jurišamo s trošarinami in novimi nalogami na
KLO in RLO, ne kazalo navaliti najnje tudi s temi podjetji, ki niti
niso tako rentabilna«. Predlaga, da se jih pnisti še v sklopu direkcij,
da se podjetja razvijejo«,
Člani 19 se s predlogom popolnoma strinjajo *
Tov« Maček predlaga, da ee prevzame instalacijsko podjetje Hudnik na
Miklošičevi cesti« Načrtna komisij a je dala svoj pristanek, ker so
pogoji zelo ugodni«
10 sprejme sklep, da.se podjetje odkupi0
M
Glede najema podjetja % bi sklene 10,« da se predlog NK temeljiteje prou5if nato
predloži tajništvu v odločitev3
3 O £ !>

Tajnik 10 3/11,0 5
(Pleško Srečko)
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Predsednik 10 MLO:
Albreht. F^pja.)
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