Mestni narodno osvobodilni odbor
Glavnega mesta LJubljane
Štev.: 1452/45-1
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II.redne seje HHOIO Glavnega mesta Ljubljane z dne 18.avgusta 1945.
Navzoči: podpredsedniki:

odborniki:

Kraigher Sergij
polkovnik Vrhovec
dr.St ano vnik Ivan
dr.Hodic Heli, tajnik
Turna Branimir
dr.Pretnar Jože
Krese Leopold
Busar Tilka
Trtnik Lojze
Kušlan Marička
Stopar Viktor
puc Danilo
Mo d i c-Dekieva Marica
Tome Franc

odsotna: predsednik Fran Albreht in
Skočilič
Vabljen je tov.Velikonja Rado, odgovoren referent za personalni odsek.
Tovariš podpredsednik Kraigher Sergij otvori ob 1/4 4 sejo in
predlaga sledeči dnevni red:
1.) Čitanje zapisnika zadnje seje
) Personalni oddelek
3.) Finance
4.) Delo narodno osvobodilnih odborov
) Delavski dom - vprašanje demobilizirancev
. jS-o) Vprašanje Mestne hranilnice
Tovariš Kraigher Sergij prečita zapisnik zadnje seje, vsebino
zapisnika vzamejo navzoči soglasno na znanje.
,
Tov.Velikonja Rado poda kratek pregled dosedanjega dela v personalnem oddelku. Od osvoboditve do danes je bilo stanje nameščenstva
in delavcev pri M1T00 sledeče:'
pobeglih
obsojenih
odpuščenih
stavljenih na razpoloženje
na novo sprejetih
predlaganih za upokojitev
K personalnemu oddelku-spada tudi poseben referat za Narodno milico,
od katerih je bilo 180 stavljenih na razpoloženje, največ onih, ki so
bili sprejeti k NM v času okupacije ali ki so so se v času narodno-osvobodilne borbe slabo izkazali.
, /
> .
Ml V t H*. ruf/
j
gov.Sergij iiiaaiglior nor-eča^ aa~se mora ugotoviti koliko je celokupnega osobja zaposlenega pri MHG0 ter nato ugotoviti koliko je zaposlenega uradništva in koliko produktivnega delavstva.
Delokrog presonalnega oddelka je ta, da ima pregled nad uradništvom, registrira v sporazumu s tajnikom in ziačelniki oddelkov glede
sprejemanja in odpuščanja uradništva in delavstva. Zasledovati mora delo,
strokovno usposobljenost, posredovati premeščanja, redukcije, upokojitve
Predloge za napredovanja, za prevedbo, za redukcije je prepuščeno načelnikom oddelkov, personalni oddelek mora imeti pregled čez vse odseke,
mora pa imeti tudi pregled nad personalnim, osobjem v 1100 četrtih nad
razvijanjem in sposobnostim.
Vprašanje nameščanja, premeščanja, napredovanja.se prepusti
načelnikom oddelkov» M. se razgovore s finančnim oddelkom, sklep

»predloži MIO v odobritev. Predloge za napredovanja stavljajo načelniki
oddelkov na- se ji.V okviru, izdelanih odredb in odlokov je upravičen načelnik do samostojnega ukrepanja, načelniki pa odgovarjajo, da dopustnega okvira ne prekoračijo. Personalni oddelek vodi le evidenco nad
kadrom posameznih oddelkov.
Tov.Turna Branimir poda kratko poročilo finančnega oddelka i
po polletnem proračunu znaša deficit nad 20 milj onov dinarjev. Treba
je pristopiti takoj h. konkretnemu gospodarskemu načrtu. Pripraviti je
anketo, ki jo skliče tov.Turna Branimir, pomagajo mu tovariši puc Danilo,
dr .Pretnar Jože, Šivic Silvo, Tomo Franc, ing .Llarentič Vera." Odgovoren
je zato tov.Turna Branimir, ki vodi anketo.
Do uredbe - ministrstva za finance se določi preživnina v 4 kategorije:
1. načelniki,
2. pomočniki in šefi odsekov
3» uradniki
4. šlužitelji in snažilke.
Tovariš Stopar Viktor poda vprašanje preživnin osobju v I>T00 odborih. Treba jih je vnesti v proračun Magistrata.
Tovariš Kraigher Sergij poroča, da so HOO ^ffififjt prevzeli posle.
Zato je treba HOO naučiti, da svojega dela brez podpore množičnih organizacij ne bo mogoče izvršiti. Zainteresirati in pritegniti je k delu
množične organizacije to je žene, mladino, sindikalne organizacije. Sklicati je sestanke množičnih organizacij .
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. Naloga referentov NOG je organizirati maso, sistematizirati. Podatki se zbirajo pri članih masovnih organizacij, ki so preko terena in ulice najbolje poučeni o potrebah ljudstva.Brez podpore,
množičnih organizacijah ne bo mogoče izvršiti dela, ki se stavlja HOO.
Konkretne naloge MHOO-a bodo če.trtni HOO reševali le na podpori množičnih organizacij, te so ZMS, AFŽ, sindikalne organizacije. Predlaga se,
*
da določijo četrtni HOO gotove dneve za skupne sestanke, kjer bi skupno
z KHOS reševali razna vprašanja» Istočasno se določi, da se skliče
sestanek HOO odborov (predsednika, tajnika in vseh odbornikov) vseh
četrti za 22.avg.1945 o.b 1/2 8.ur i zvečer. Sklicanje sestanka se poveri
tov.tajni^ 0 d S5 I,Ig^ i g o ^|iya glede5ill r e f e r a t o v :
1. notranji odsek
/
2. socialno skrbstvo
3. zdravstvo
4. prosveta
5o preskrba•
6. statistika in vojna škoda
7. odsek za obrt in obnovo - v četrtih s pretežno ne stnim prebivalstvoc
8. odsek za kmetijstvo in obnovo - v knetskih četrtih.
• Tov »Kraigher Sergij poda,da se dejstvo demobiliziranih partizanov vedno bolj ostro postavlja. Delavski dom se spremeni kot sredstvo,
da se jim da streha, dom.
o r r " h - u s ^ e ^ )
Uprava
Delavskega ¿Loma dodeljuje demobiliziranim partizanom prehrano in prenočlfifie, ki se izkažejo z odpustnico iz vojske in sicer:
partizanom, ki se vračajo v svoje-domove izven Slovenije brezplačno
prehodno bivanje za 1 teden dni;
partizanom, ki so doma iz Ljubljane ter so brez staršev in svojcev
1 teden- dni;
jf^^3 dni brezplačnega prehodnega bivanja se da onim, ki^rs doma v
.
Socialni odsek v sporazumu z vojaško oblastjo lahko podaljša bivanje v
Delavskem domu.
Vojašnice, ki se bodo praznile vsled demobilizacije, naj se
dado na razpolago za demobilizirance ter je predlog staviti tov.polkovniku Vrhovcu, ki se je ob 1/2 5 uri odstranil's seje radi službene zadržanosti.
Delavski dom se izprazni do polovice tekom 1 tedna, upravitelj naj poda točen pregled stanovalcev - dnevno se nakazuje pri stanovanjskem uradu sobe prvenstveno odpuščenim iz Delavskega doma. V Delav- '
uv s
skem domu
e "ti hišni red, ki se ga je držati strogo po predpisih.

Kredit 1 miljon Din je odobren za .dobo 3 mesecev.
Povišanje najemnin v mestnih, hišah je v teku.
Tov.Turni-Branimiru in dr.Pretnar Jožetu se naroča, da se
pregleda stanje in poslovanje v Mestni hranilnici.
Tov.dr.Pretnar Jože predlaga, da se tujski promet vključi v
trgovinki-gostinski referat, ki je podrejen tov.Sivic Silvotu.'Tov.
Šivic pa odredi za te tri panoge referenta tov.dr.Brilej Arnošta, ki
je že preje vršil te posle.
Soglasno se odobri Incijativnetoi zadružnemu odboru za Slovenijo
Din 66.750.- kpt posojilo.
Seja se ob T.uri zaključi.
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