Z A P I S N I K
2. redne seje Izvršilnega odbora MLO, ki ie bila dne 17. aprila 1948
od 16.30 do 18.15 ure v predsedstveni sobi MLO,
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predsednik : Maležič Matija
podpredsednika: Sitar Fran.ce
Gorjanc Joško
tajnik: Kovačič Leo
Slani: Drobež Franc
Kocjan arh. Danilo
. r^Macek Leopold
Miklavič Zvone
Podbregar Erna
• Puhar Dominik
fiakar Iva
Repič Ivanka
Svetina Albert
Trtnik Lojze
vabljeni: uProsenc Zivojin za Javno tožilstvo
/Oblak Slavko za notranji oddear
Baiuk Stanka za Kontrolni inšpektorat MLC
odsotni:
Moaic dr. Beli
Jfoglič Stane
Neoec Franc "
Pleško Srečko.
Tov. predsednik otvori sejo ter preide takoj na dnevni red:
Jžazprava o bodočem delu poedimh pover jeništev.
V svojem izvajanju pove, da je namen današnjega sestanka na
kratko opisati stanje posameznih poverjeništev in nakazati probleme in naloge, ki jin morajo izvršiti poverjeništva v bodoče.
Nov Izvršilni odbor šteje 18 Članov in so vjd poverjeniki polno zaposleni v svojih uradih, kar mora imeti za^ošlediso, oa se morajo v najkrajšem času pokazati uspehi dela. Glavna značilnost, zakaj delo prejšnjega Izvršilnega odbora ni bilo'dovolj uspešno, je v
tem, ker Izvršilni odbor ni delal kot kolektiv,. Poverjaniki so sicer
vlagali mnogo truda v svoie delo, manjkala jim je pa skupna orientacija v posameznih vpsašanjih. Le v zastopanju enotne linije pri vseh
važnih vprašanjih bo Izvršilnemu odboru uspelo opraviti naloge, ki
so mu naložene, Delo s£j Izvršilnega odbora mora biti poglobljeno,
kjer se mora pretresati linija dela MLO in na podlagi te skupne linije bodo posamezni poverjeniki reševali samostojno in samoiniciativno na lastno odgovornost vse drobne naloge v okviru svojega poverjeništva. Prodrobno reševanje vprašanj poverjeništev na seiah Izvršilnega odbora nudi nevarnost, da se izgubi skupna perspektiva dela.
Prvenstvene važnosti za uspešno delo je.štuAii.Pri vsakem po verjeništvu je nebroj vprašanj, ki so teoretično že razložena. Tako
so problem|. lokalne industrije, s katerimi se mnogo ukvarjamo, že
razloženi v referatih tov. Stalina pred 10 - 15 leti. Isto je v trgovini in financah. Za pravilno orientacijo komunalnega gospodarstva
je potreben študij Kardeljevega govora na konferenci o komunalnem '
gospodarstvu v decembru mesecu preteklega leta. Le na podlagi temeljitega Študija se bodo tudi ostali problemi lažje in hitreje reševali. Le v tem primeru bodo lahko vodilni funkcionarji dajali potrebna pojasnila in orientacijo vsemu ostalemu aparatu v svojem poverjeništvu,
.
•
Važna in potrebna naloga, ki io mora novi Izvršilni odbor takoj
v začetku svojega poslovanja izvesti je, da posamezna poverjeništva
skličejo v najkrajšem času širšo konferenco« na katero je treba po vabiti vse funkcionarje tako .iz poverjemstva, kot iz podjetij. m
tej konferenci naj poverjenik poda zgoščen referat, ki naj vsebuje

analizo dosedanjega dela, uspcshe in slabosti ter jasno pareptfrtivo
za.bodočnost. Konferenca mora zai©ti celoton aparat pri' diskusiji,
ki mora pokazati maksimum iniciative in zmožnosti nameščencev. Dosedanje take konference (gostinstvo, trgovina, obrt in industrija)
so pokazala mnogo pozitivnih rezultatov. Vsak udeleženec nora na te-j
konferenci začutiti potrebo teoretične poglobitve v vprašanje, s katerim se b&vi. Zato mora biti konferenca temeljito pripravljena in
tem;'- konference dobro preštudirana.
pa je tudi redno sklicevanje delovnih sestankov s
pomočnikom, šefi odsekov an referenti, na katerm je treba dajati
linijo in pravilno smer poslovanja, Na teh sestankih naj posamezni
referenti povedo svoje misli in mnenja in prav na teli sestankih se
bo pokazala sposobnost nameščencev, ki se bodo lahko nato nameščali
na - svoji sposobnosti - odgovarjajoča mesta„
Bistveni del konferenc in delovnih sestankov pc poverjeniŠtvih
pa naj bo petletni plan sprejet,m zadnji skupnčini, ki m sme biti
načelno vouilo le Izvršilnega oubora, tecveč more postati sestavni
del življenja in mišljenja vseh nameščencev. Petletni plan ne sme
biti samo predmet diskusije na sindikalnih sestankih, predmet diskusije- v našem aparatu, ampak ga je treba prikazeti in popularizirati
vse§ Ljubljani. Leto 1948 bo pri izvajanju plana težko leto, zato
bo potrebno z ozirom na pomanjkanje materiala in surovin nastaviti
vse sile, da bomo z ustanavljanjem novih -podjetij in izboljšujem
dosedanjih povečali akumulacijo na j m m j za 20/6. .
Na izvajanja tov. predsednik.', omeni tov. Gorjanci se redni
tedenski sestanki 6 poverjenižtvu za fimnce ze vrfiijo s 3efi posameznih odsekov, kjer se iznašajo problemi tako glede kreditnega
plana, proračuaa. prometnega davka, doLo:aiins. davka na proizvodni o
itd. Izsledki teh sestankov se prenašajo na finančne odseke in HIO
in .810, kar vse mnogo pripomore za uspešno izvajanje finančne politika.
.
'
(Tov. tajnik iovačič povdarja, da hi m prav na teh Sirčih
konferencah, kot tudi aatfslovnili sestankih notom diskusije dala ugotoviti kvaliteta naših kadrov tar bi se sposobnejšim nameščencem
lahko dodelila višja mesta. S s is temati čno vzgojo kadrov potom tečajev, ki jih prireja MLOf v najkrajšem času hi'pričakovati zadostno Število sposobnih ljudi in je mnenja, da bi prav konference bile
najboljširaooilizatarza nova kadra, xi bi za svojo izpopolnitev
potrebovali Že obiskovanje tačajsv. Vae to bi smofco pripomoglo k
zboljšanju sedanjega stanja kadrov m MLO,
Dalje priporoča, da se na konference poverjeništev povabi
tudi funkcionarje iz RLO in KLO.
Tov, raji. Kocjan omeni, da je v sestavu vadbene a poverjeništva močno zastopan star administrativni aparat, ki ni do nedavm
imel p.rave# odnosa do novega načina poslovanja ter se je strogo-držal svojega dela, ne da bi ee zanimal za delo svojega sotovari^a. Z
ozirom na to, da je bilo potrebno funkcionalni, del poverjeničtva povesti z operativo, ie nastala nujna potreba po delovnih sestankih,
kjer se je seznanjal funkcionalni aparat z delom operative~in nasprotno. Prav tako so 14 dnevni sestanki z referenti RLu in KLO. Vse tb
delo se je pokazalo kot dobro in je mnenja, da js z ozirom na obsežnost operative gradbenem; poverjeniatva-koristnejše reševanje raznih
problemov na manjših delovnih sestankih.
Tov. Podbre&ar Ernc^ navaja, da so"v ckviru planske komisije
delovni sestanki & samostojnimi referenti.ftate sestanke se prenašajo načelne stvari iz Konferenc ministrstva za komunalne nadeve in
8e poveri posameznim referentom nove naloge, o katerih isvrSitvi mora i o poročati na prihodnjem sestanku in navesti aspnlike pri izvajanju zadane naloge. Potrebno pa bo, da ee s problemi planske komisije seznanja ves aparat.
Rešiti bo treba vprašanje koordinacije dela med plansko komisijo in posameznimi poverjanistvi in predlaga, da pri tem aeLu
zaradi pravilnem in dobreg:. poslovanja sodelujejo poverjeniki odnosno njih pomočniki eami.Toverjenistva morajo biti nujno obvesce-

m o vsem, kar zahteva o& njih planska komisija. Prav pri pregledovanju kreditnega plana so se ugotovile razne nereelnosti,-kar DO
treBa popraviti le s sodelovanjem posameznih p overjen i star.
Tov. Sitar povd&ri. da bodo morala noverieništva v okviru
Samokritično je treba ugotoviti, de, so vodilni oddelki, ki bi morali nakazovati naše gospodarstvo, poslovali mimo poverjeništev,
kar je imelo za posledico nerealnost planov. Investicijski plan'preteklega leta prav radi nedovoljne povezave med plansko"komisi jo m poverjeništvi ni bil najboljše izveden.
Prav tako povdari umestnost sklicevanja širših konferenct
kjer se poverjeniŠtva spoznajo s problematiko posameznih podjetij,
slednja pa dobe vpogled v problematiko poverjehištva, ki jim mora '
biti vodilna smer pri njihovem poslovanju. Vse to pa je mogoče pravilno zajeti le na podlagi dobrega študija, >femur pa se na naših
poverj.eaištvih ni posvečalo dovolj pozornosti. Ni dovolj, da po~
samezni referenti poznajo izdano uredbo, treba
je, da imamo širšo perspektivo in da dor.ro poznajo vso gospodarno problematiko'
m osnovi katere je bila uredba izdana; vse to-pa se bo doseglo
le na nadin, kot ga je nakazal tov. predsednik.
Tov. Miklavže označi, da. nekateri referati bivšesa prosvetnega- oddelka niso imeli dovolj jasne linije pri svojem delu, kot
n.pr« osnovanje mestnega Muzeja« Ifemen konference, ki jo je pred
kratkim sklical oddelek je bil, zainteresirati ministrstvo, aa nakaže linijo in smer, ki naj
zavzame MLO z ozirom na vprašanje
ustanovitvi mestnega muzeja,
_T'ov, Drobež razloži postopa;- konferenca republiške planske
kfjii&if^ oMe3fa za etflRornniia, na.'-katere ie vabljeno tudi poverjenl?tvo za stanovanjske aa-deve pri MIG. Tu se na nodlagi diskusije
ir.-vprašanj rešujejo prpbiemi takojr'odnosno na prihodnjem-sestanku, 5Safc rvpcin konferenc se je pokazal kot uspešen in dober.
Potrebna pa je širša pomoč ELO in 1X0? ki nimajo možnost *
silile gospodarske razgledanosti ter se izgubljajo v svoji ozkosti.
V neposreanih stikih, Ki jih ima poverjemštvo za stanovanjske zadeve "z rajoni in kraji se je ugotovilo, da so tam ljudje, H imajo
močno vol^o do dela, ki pa nimajo pravilne orientacije in so vezani
le na okrožnice in pismene odredbe, Zato je vsekakor-potrebno prr*
tegniti h tonfereneam tudi zastopnike j£M*in KLO.
Tct. Rakar I/a povdari pozitivnost predlaganih konferenc
tako v pogledu zastopanja prave lini ie kot tudi razčiščevanje posamezni h načelnih vprašanj med podjetji in referenti poveri enistev.
ki čestokrat prepogosto ih vsled nepoznanja celotnega dela poverjenistva^ kličejo nameŠčenstvo v urade in jih o tem' odtegujejo od
svojega dela. 1
'
•Reševanje kadrovske politike v noverjeništvih je šibko ter
se vso tezo prepušča personalnemu odseku; poverjeništva sama ne
skrbe, da bi dvigala kader is svojih podjetij, nasprotno celo dopuščajo. da posamezni uslužbenci odpovedujejo službo čisto iz
spekulativnin namenov (zvišanje prejemkov).
$a predlog tov. predsednika se sklene:
. I.

I)r 15. maja t.l» morajo vsa poverjeništva sklicati konference v sjtislu navodil današnje seje.
II.
V teku 1 tedna predlože poverjeniki personalnemu odseku
predloge za namestitev njihovih pomočnikov, nova poverienibtva pa
organizacijsko shemo poverjeništva, in podjetij ter predlog za dodelitev kaora.
'
..
III.
i
Takoj je pristopiti k temeljitemu pregledu proračunov po™
verjeništev z ožirom na bližnje sprejemanje proračuna MLO na skup-
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MLO.

Nato obrazloži tov, podpredsednik Sitar v zvezi z notranjo
reorganizacijo poverjeništev
namestitev posameznih p overi en i. štev v poslopjih MLO.
Po krajši d6b&trsroBfoii rAsiedr^a razmestitev:

rizem in gosiinstvo, poverjenistvo za"finance,
V II. nadstropju bi ostalo poverjeništvo za industrijo in obrt, poverjeništvo za trgovino in preskrbo ter poverjemštvo
i
"
gradnje,
V III. nadstropju: povsriar;^tvro tu stanovanjske zadeve, poverjenisa koaru&alno gospodarjenje, planska komisija in
projektivni biro,
V pritličju Kresi3e pa bi se nastanilo DoverjeniStvo za delo, ker
ima naiveč posla s strankami, poleg tega pa bi lahko
v izložbenih oknih populariziral vajeniške izdelke.
V~ magistratnem poslopju:
TrmSMffov 2 e r pover j eni g tvo za kmetijstvo in gozdarstvo z veteri- ~
narskim odsekom, slednji bi zasedel prostore ekonomata,
II. in 111» nadstropje-: poverjeništvo za zdravstvo in socialno
šffBštvoT

Matični oddelek bi ostal v svojih dosedanjih prostorih, čimpreje pa
je treba zaključiti delo~ULI~ja, kamor bi se nastanil odsek za vodstvo državljanske knjige.
V prostore odseka-za socialno skrbstvo bi se namestilo poverjenistvo
za lokalni promet*
Z ozirom na nujno združitev socialno zdravstvenega poverjeništva, bo Šolstvo moralo ostati trenutno skupno s poverjenistvom
za kulturo in umetnost.
Tov. Podbregarieva pripomni, da je treba odsek za cene priključiti
iti koordinaciji oanosno posameznim poverjeništvom. kot ima to
v načrtu predsedstvo vlade, kjer se bodo posamezni problemi reševali
pri resornih ministrstvih. S tem bi se pridobilo prostore, ki bi se
lahko priključili planski komisiji,
IV.
Namestitev poverjeni štev v rovih prostorih mora biti zaključena do 1. maja t.I.
Slučajnosti,
KTrSartev razstave lokalnega gospodarstva.
Tovc predsednik da v las-Rlšl j&nijo članom Izvršilnega odbora
izvedbo razstave ioikalnega gospodarstva v letošnji jeseni, kjer fcaj
bi se razstavilo vse, kar so v staaju izvršiti naša podjetja, dalje
vsa dejavnost industriie, obrti, gradenj, komunalnega gospodarstva,
trgovine gostinstva; Ta razstava mpt bi bila povedna s prosvetno
kulturnim festivale©, prikazani naj bi bili razni grafikoni itd.
Razstava "Dnem Ljubljane" mora biti kvalitetna, sato ie potrebno
Že sedaj razmišljati o njeni čimboIjSi izvedbi,
H koncu pripomni tov. predsednik, da bo glede nagrad poverjenikom 10 sporazumno s predsedstvom vlade stavil predlog tov. tajnik na prihodnji seji odbora.
Tov. predsednik zaključi sejo ob 16.15 uri.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Tainik:
(Kavčič Leo) -
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Predsednik:
Bfeležič Matija)

