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4-0. redne ssje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v torek'31. oktobra 1950 od 8. do 14.15 *re v sejni
sobi predsedstva MLO, Llngarjeva ul.l/I.
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•Ad 1,- Zadružni skladi«
TOv« podpredsednik Sitar poročas da je aa pospeševanje kmetijakega'zadružništva zvezna vlada izdala uredbo o gospodarjenju s
skladom sa mekanizao1jo in investicijsko graditev sairužnega kmetijstva ter organizacijO navedenpga sklada. K Izvajanju te uredbe
r\
• •
V.
'
• . * ' • '

ae nekateri kraji Že pristopili, v Ljubljani pa se (selotnlpostopek šele pripravlja, kar pa je treba Simbolj pospešiti,
Nalaga zadružnega sklada
, da kot neka višja oblika kmetij,•skega združevanj« pomaga lh skrbi za razvoj zadružnega kmetijstva na svojem področja* Z rosformacijo "Ustrnja"ae bodo
traktorji in drogi stroji razdelili zadružnim-skladom, ki bode
morali skrbeti, d#^jodo ti stroji razdelili zadružnim skladom,in
ki bodo morali skrbeti, ua bodo ti etroji pravilno izkoriščeni v zadrugah* Zato je čimprej« pristopiti k izvolitvi zadružnih rs a tov in uprevnih cdbotrv,, ki bedo nemire)! t-e sklade ln
investicije. r-» zadružnem seStorjuu VrJ?;trt aadružregfc sveta' za
teritorij mer.t.a Ljubljane se bodo vršil« po delegatih v*eh -KOZ»
direktorja zadružnega sklad* £.0£tavZj& i* '€&?t*vl
plenu*
Ijuc-akega 'odbora, dočim ostale člane upravnega odbora zadružnega ti klada irsvoli zadružni svet iz sv v je erOfce. Juadt »št ni sve*
šteje po vjrsdbi od 50 do 120 članov, za Ljubljano pa je bil
»tavljon, predlog, da naj bi zadružni cvet čtel 1«, 4 5 členov,
kar je premalo ln bi ga bilo pctrfcbne rasširiti• Fe.Ioga spravnega odbora, ki naj bi štel od-8 dfc
Člejaev je., de voci celotno imovini.© sklada', daje potreba« dir .ht i ve KOI?., dodeljuje
...troje, skrbi aa investicije, skrbi za dvig kadra in aploh skrbi
r.a Izboljšanje proizvodnje KO K In boljšo organizacijo .dela.
2 ozirom na nujnost Izvolitve zadružnega sveta se bodo sklicali Izredni zbori zadrnžnikov. ne kateilh se bode. Ishmiiii delegati, ki bodo volili zadružni svet, da ho tako mogel zadružni
svet .po' svojem upravnem odboru čimprej« pristopiti k- izvajanj«. •
,pr©£rj3ma v zvezi a jrre orientacijo kmetijske proizvodnje kot tudi
smotrnega in racionelnsga izkoriščanja kmetijskih strojev.
Pover jeništvo ze. kr >ti jstvo je predlagalo za direktorja
zadr južnega sklada tov,. Smerkolj Soneta, predsednika KDZ Vi*,
kar ni povsem um« .j t no, ker bi,-iJf tem potegnili iz -opera t Ive enega najbolj a£,linih &iant"v *azrug*„
V zvez'1 2 izvolitvijo zadružnega o ve ta postavljajo zadružniki vpreše^je ;.:2 cue 7. v® z/ k se (J s ki h radrog* žt- katero smatrajo, da ni. potresla in . da za r.jo ne bodo '&lače\'ali nikakih prisperfco-"/
km* ti j
.-»adrag ne v*8i na-ioge kot bi
jo .Borttler., de bi mobilizirala £ijEu«ro<5 privatnih- 'k letov v zadruge
in vršila svoj* čelo po priaolpu eplošaih-kmetijskih zadrug in."
je udministr&tivni aparat 4 ljuc .. v tej 2-vezi tudi gotovo nezadciiiiio- zaposlen, kar bi bilo • treba
pr p gledati, .vendar je obstoj
:
Eve za potreben.
*
ffov» Paa&eršiS pripominja, da se je na zadnjem sestanku KOZ
in poverjenikov za kmetijstvo 'PLO osvojil 3kl«p„ da bi'se v
zadružni svet volilo 49 de lega t o\' + j i na vsakih 15 zadružnikov
po 1 delegat. Izneseno je bilo tudi mnenje, da se zadružnikom nI
dovolj obrazložilo uredbo o Izvolitvi
zadružnih s-vetov In o pomenu t o h svet.ov« Prav aatc je vlada.1 o aičl jenje, da je s ozirom
na zadružni svet r »potrebna Zveirf, kmetijskih zadrug. Tudi pov$rjeništvo za kmetijstvo^ je mišljenj«, da je Zvez« v sedanjem sestavu .nepotrebna, ker 'je mrtva ±r bi jo bilo zato okrepiti in
Izmenjati" predsednika Zveze tov, Č>rab& Janeza, ki na tem mes*u
ne odgovarja. Sli j« že dodeljen peeestv« v'cssnkovc, vendar s®
je vrnil nazaj v Zvozo«
•'
V axlop sklada naj bi s& vključila tudi i"»zna -podjetja za
popravilu kmetijskih s-tr.oj.ev in orodja in •»losi manjša pri samih zadrugah, večja pri zadružnem svetu, - exvv a«
»adrege ln bi se iz dohodkov teh podjetij tadi krili strolski »pravnega
odbora
sv«ta. •
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Tov* podpredaedalkfcreaelj4* r evej«*ttlaaka& novih organi-*
•cijskib oblikah nakaaal delo pesameanih svetov* Svati najj bi se
[snovali pri lj.v _*klh odborih« predvsem ca negospodarska pover jtIštva, a čemer bi odpadel skoraj v@» upravni aparat. Svet bi bil
voljen na skupščini ljudskega odbora, v katerega bi se volile
trokovno sposobne ljudi, bt bil kolektivni organ, ki bi tudi koektivno odgovarjal za poverjeno stroko« Ha čelu svata bi bil član
zvršlinoga odbora kot predsednik aveta.
—
-i— t—.. '
i.. ••'—
Druge vrst« svet pa bi bil svat sa lokalno indueticijc, ki bi
liMrl nekako stepajo vitega zdrtienja, v katerefc. bi lila vključena
fsa lokalna podjetja« ilato ta svet ne bi bil izvoljen na plenoma
judakega odbora, temveč ga bi imenoval lj4vraix.nl odber»
Trn. Vo)
poveaave od-bernikev oa<? zaredanjac ljudske^«* odbora
» trae d.oelej ci orgle prave. oblike
k akt bi se
d »k« odbordke pritegnilo h konkretnemu delu pri iavrŠevan.lu ljuuoko oblasti«
Vključevalo se jih je v resna komisije, v očbesniške »vete na tereius seznanjalo se jih je s problematiko mestat kar jim je služilo
a poročanj« in pojasnjevanje na zborih volivcev, vendar »o bili
ljub temu ljudski Odborniki kot celota premalo vključeni v delo
jttctske oblastiu Pri ustanavljanju svetov državljanov po terenih in
otro&nižkih centrih £taj bi se ljudske odbornike izvolilo kot pred•doike ali člane teh svetov, kjer bi lahko mnogo pomagali pri prarilnec izvrševanju.nalog, za katere so ti sveti osnovani,
V Ljubljani bi bilo nujno potrebno ppsIveti ankete po rosnih
rarešrnjift, kjer bi se razčiščevali važce
problemi in na katerih -bi bile. dana možnost diskusije vsemu prebivalstvu. Hi dovolj,
|a se izdajajo ureube, da naši vodilni možje pišejo članke o liniji
in razvojni stopnji ljuuak« cblasti«. o preda.;! tovarn delovnim kolektivom, temveč je k v;»f,aa temu delu treba dejansko .pristopiti in
revolucionarno rfsevati*
»a vse to j« treba misliti pri osnavljah^u svetov, dati svetom
»ravo vsebino dsla, v nje izvoliti ljudi, katerim lahko zaupamo posle
opravljanja in izvrševanja ljudske oblasta«,
T c v v Kg kar jeva p r e , da je pover jeništvo za ljudske zdravstvo
5c pristopilo "k ~c.zT.11 za preureditev pover j eni Št va v svat, v kater
8« namerava pritisniti zdravnike, kateri« so dobre znane zdravetvene
prilike Ljubljme in, pa množična organizacije. ki ima j v največ neposrednega sodelovanja po zdravstveni liniji s prebivalstvom (KdeČi
krlS, zdravstveni Sindikati, AfŽ)» Pajenaki ljudski odbori. pa so
ittvzeii šlr&o linijo in osnovali bolj cveta c-iŽav^jancv, v katerih
Iftc v pretežni večini nestrokovnjaki ter t;e je pokazalo, da je v teh
Svetih precej nezainteresiranlh ljudi in vsled toga sveti n« bodo
poslovali teko, kot bi bilo zaželjenc. Težji problemi pa nastopajo
pri organiziranju evevov po državnih ustanovah n.pr« Poliklinika,
11 rešuje zdravstveno vprašanje za vse Slovenijo in kjer te zdravplki ne strinjajo z ustanavljanjem »vetov, češ, da so posega s tem
v njih strokovno dalo.
V zvezi s poživi vije anket pripominja tov. Bekarjeva«, da bi
bilo primerno Sklicati ankete po vprašan,ju ^asčiščenja problema sektorskih ambulant, ca ketere so vezani prebivalci vn svojem bIva11iou« razen nameščencev, ki ec vključeni v ambulanto Šlajmarjev dom
ir, de nc- bi bilo bolj umestno, da bi.?o "8 a p**fcivalctvo brez izjema
tojoniziralo v ambulante po svojem bivališču,
Tov, Per-iČeva navado, da ac sveti v šolskih ustanovah kot tudi
pldih ustanovijeni in Se poslujejo ter so v njih predvsem starši
btrolc# ki se Šolajo odnosno oskrbujejo v ustanovah* »erešeno je samo

v^rašsaij©, kdo naj vodi svete v šolah, ali direktor, ali *aden izmed
Članov svata. V svete za strokovne žola pa so pritegnjeni tudi obrtni mojstri. K precsnovanju pover jeništva samega v o ve t ae se ni pristopilo, ker se v poverjeništvu rešujejo catraluo vaa personalna la
[strokovna vprašanja Ih obstoj* bojazen, da bi se cvet, ki bi bil sestavljen eamo iz voljenih članov premalo poglobil v delo in problematiko šolstva.
Tovv predoeclelk Msležlč smatra, da naj bi v zdravstveni stroki
poslovalisveti državljanov prvenstveno pri ambulantah* pri jaalih,
dočim naj bi pri strokovnih ustanovah kot je Poliklinika obstojali
le strokovni sveti, važnejši probleme v »vesi a temu ustanovami pa
bi reševal ljudski odbor na svojih zasedanjih*
Nekatera poverj»ništva morajo čimpreje pristopiti k preoanovi
poverjenlatcv v svete, katerih nalog« naj bi bila predvsem regulatorja, V svstu sa šolstvo bi sodelovali direktorji šol in prlsnani
šolniki. Prav tako naj bi ae v svfct pri socialnem skrbstvu pritegnilo vodilne ©sebe Is astanov socialnega skrbstva, pri poverjeništva
BB znanost In kultur© pa kulturne in snaaatveae delavce«
'Xov„ I&klavlč pripominja, da se. namerava pri pover jeništva za
knanost la kulturo oanovatl tri avete3 od katerih »aen že obstoja
t,j. svet za arhiv$ katerega prvenstvena naloga je obdelati monografijo Ljubljane» Sestavi j-en je predlog o ustanovitvi sveta v okviru
muzeja, kjer bi bile upoštevane vae kulturne institucije ter bi bil
sestavljen iz etrokovnjakov* Oba ta sveta bi bila ^redvsem strokovna
eveta« Svet za glasbena šole pa bi ae osnoval po principih svetov
državljanov, v katerem bi sodelovali starši gojencev glasbenih šol.
Ker se samega poverjeništva tiče pa bi ae osnoval svet za kulturo iz
vrst ljudskih odbornikov, v katerem bi bile zastopane ustanove, ki
Bih vodi sedanje poverjenižtvct kot tuUl druge važnejše panoge (urad
ea urbanizem, gradnje in slično),
» Tovt Kodela je mnenja, da ustanavljanje svetov državljanov v
podjetjih sie hI prišlo v poštev, ker šp tu že delavski sveti in uprav-*
bi odbori* ki rešujejo vse probleme v podjetju. Poleg tega pa podjetja niso vezana na teritorij* Za obdelovanje poedlnih problemov pa bi
i« v okviru delavskih svatov osnovale posebne komisije, .Razmišljalo
e je tudi o tem, ali bi se osnoval iz predsednikov upravnega odbora
.n predsednikov'delavnih svatov podjetij poseben svet, ki bi poalote! v okviru Glavne'direkcije za lokalno inauatrijo*
%qv.ffebecomenja, da ae je na področju trgovine pristopilo k
prmlranju. »vetov*dr. avljanov in so bile rajonskim ljudskim cdborom
ane potrebne smernice, KLO pa ao pristopili k temu. delu po dveh prin-.
alplh* 1) uetanavljanja cvetov državljanov v okviru terena
2) usta-.
avljaiKje-svetov potrošnikov sa eno ali ve£ poslovalnic (mlekoR meso,
ivlla)e Doslej je v Ljubljani 90 svetov potrošnikov, kar p«. bo txe~
ba r;KŠlrlti najmanj na 200«
Tov., tajnik Kova^ič opomni, da obstoja pri sedanji organizaciji
Vetov državljanov navarnost, da bi s* ti sveti izrodili v neke vrste
Sjttdeko inSpekeijo, kar bi bilo napačno«

Tcv> predsednik MaležlČ graja postopanje.poverjeništva za trgovino in preskrbo, ker organiziranje svetov potrošnikov nt jemlje dovolj resno In prepušča težino dela rajonom odnoeno terenskim OF orani a aci jam, Sveti potrošnikov se morajo organizirati po liniji trge~
lne in so deloma ekonomska organizacija, Poverjeniatvo za trgovino
tuj izda nayodlla4 ekliČe sestanke potrošnikov in jim obrazloži namen
letov. Oonavljanje enega sveta za več poslovalnic različne stroke
aiBkavo, ker en svet no more dobro opravljati več obratov, aaj je
\

ifc«eu svatov t«, cU sča&caa £rt»?K4!ne jc vcc>.tvc trgovine
ea bo
{.»trlbucija blaga vršila po potrošnikih samih, ki bodo organizi*
ani v svetih.

Jalano nava ja, da je p$vurjeništvo za. stanov njake jzadeve
• sestavilo cvet, v katerem bodo zastopane množične organizacij«,
ečja gradbena po&jetja% prizadeta, poverjeništva, rajoni in upravni
dbori kot Direkoija JDZ, Litostroj, Papirnica VovČa in Medloit\cka
Laoka šola. Ustanovili pa se bouc 5e sveti pri poverjeništvu za
rbanizea ih lokalni promet«
Tcvt lodbregarjeva pripominjaj da je v zvezi z razvejem lokalne
paustrijs lepiti dvoja» 1) ctrvkovn* svete, ki rešujejo 1« strokova vpraifcjcja ia £) vprašanje pioiavounje lokalne iaaustrije, na kar
aj bi imali vpliv todi potrošniki v tej- smeri, da ti se proizvajat> artikle iirckd poti.banje«.
'
V nadaljnji Oiekvoiji se iznese jo predlogi, da bi ae cznova11
»etl «a posamezna specieln*. dsl? in a* ugotovi, i a j a to naloga
beljakih odborov, ki ,4el*je jo la
j-.Vvv ž.-^a.
Hov» Jft.leftc kriti"i{,r» . 3k.orelost finančnega poslovanja, kar se
•hteva, 4a *re v?««-preko pover jecHtva, Testo, da bi 3* gotove grana
repujčaj* japdjet jet is as te novem,*da ivVvurSav
i. vidi finariČaa
»rašanja, kar Je bil aparat' na poverjeništvlh Kelo skrčen prav zato,
i bi sa finančni posli prenesli na podjetja. Po daljJi razpravi se
a.gčlvM> ia ae za izplačila
InvsaciciJ i* proračuna adiao odgovorni
rzer janiki lu je sr*iO .nujno, da banxa iapiača ratiuae la na osnovi
.sijua p^varjfhlka.
tev^ .Zdešar predlaga, 'da bi s s v okviru TALG osnovala komi al j a,
i • bi'"pregledala v<»'» lokale glede* jfavilTieg.*^lakoriačaa.ja, pregledas BkladižČft, v jcaterih je
vedno neizkoriščen material, podjetja
u ustanove pa naj
it
pregledala,
kja je in/aniar in pisalni stroji,
| a o ostali n«i:;.korišČ3"ai z ozirom na redukcijo usla^benstva,. Vsa'i Jkadaljuja nabavo Jc ustaviti. Prav tako pa bi bila nujno finančno
i»lov:-mje paenostafvifi,
sedanji način daia aavzeiaa ogromno čaSa«
XI, * '« 1 t o:
Pospešiti j® organiziranj® sve*;»v potrošalkov,. kar naj izvede
iverjs.aigtvo
trgovino in preskrb«.
Poverjeništva naj čimprej* sestavijo predloge., o preosnovi potrjeništev v svate»
Vsa nocl je t. ja in '»stanovo 1e opozoriti, da vkladišči jo J>d"ižni
iiventar in izvedejo
popis, na kar se be iiventar pravilno razmastil
Vnosno bclproda1-* Izda se navodilo vsem proizvajalnim podjetjem,
a prenehajo % vsako proizvodnio pisarniškega inventarja in da s«
r-; kine j o
pričeta dela (zadolži se tajništvo),,
f%»
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Postavitev direktor,'iev«
p-aroča, ua jo sekretariat za personalno, službo v
ftžsit^ ovujfcčasnegs. »klopa Izvršilnega odbora *>«acuvll predlog o
8&tavi*yi di^ektn.f.ja^ batnih podjetij ia ustanov, kar mora potrditi Izvršilni odbor« ta*oče.«»o naj bi t.»vil Xa"rMJ.n*
razpravJai o načinu stimulacije,, kt bi e* morala Ir^ajati pri "'dr Samih
ospor?'arak1.h podj«r.jih v
X«' uredbe zvezne vlade *t,
Po
|j uredbi so postopale, nekatera republiška noftietjaAr. so direktorIn izflača?.a premice.
ee je določala po
podjetja
r dobičku in so bile izplačane 1a sklada podjetij* Prav tako j« za
reditev funkcijskih dodatkov izdal sekretariat aa personalno službo

na vsa poverjenlštva okrožnico, v katari ao navodila glada položajnlh dodatkov ter jih pozval, da dostavijo utemeljene predloge aekretarlatu.
*
>
Po obravnavi posameznih predlogov se osvoji?
III. fc kH 1 it fri
A.~ Zst, upravnike odnosno direktorja podjetij in ustanov »e Imenujejo
naslednji tovarlši.-ic«t
Gostinstvo
1. Gostilna *€inkolett - Hal1 F&ni
g. Haj-dam ~ Žabkar-Štefka
3. "Emona" « Bec Joža
3a."Evropa* - Palir Marija
4. "Figoveo" - Marlnšek Niko
5« Gostinska šola - Kavec Pavel
6« Iški dom - Ceserec Ivan
7. "Savica - Božič Franc
0. Gostinska mehsa - Robežnik Angela
9. "Nebotičnik - Sr*š 'Matija
10« Odkupno podjetje Gostinstvo - Dclinar Franc
11 o Podutik - Točaj Alojzij
12. Podrožnik - B o h Ivanka
13- Rožnik -,idič Helena
14« "Rio" - Usenik Anica
15» "Slavija" - VrtaČnik M,
16. "Sokol" --Šter Fani
17. SiSler - Kolodvorska ulica - Javornlk Jože
18. "Volga" - Krbavčič Jakob
19. Union - Primožič Jože
20c "Ekonom" - Logar Emil
21. Delavski dom ~ Rezar Milica
22« Igudska .kuhinj* - Bratkovič Antonija
21.-Direkfcer.Direkcije gostinaklh podjetij - Košak Lade
' • Pover jenižltvo za .gradn^
25. M«grad" + Zupan IŠLroalav
26» "Bat on"1 - Boh Jože
27». "Obnova ' - Zrimšek Jože
28. Mastno pešaratvr, - Stanič Ciril
1rojaktivni biro - Bohinc Dušan
50, Cementnine - slisson Engelbert
31. "Kamen" - Zamlua Rudolf
Ji. "Marmor" - Valant Janko
53. "Opekarna" - HrSenjak Ivo
34. "Pečajjatvo"- Kušar Ludvik
Pgverjeništvo.za industrij o
35. - "Torbica" - K ^ r Jož«
36. *Kartoaažna tovarna - PfiSl Alfred
37. "Alko" - v.d. Jeras Egidij
38« "Teetsnlne" - Ošaben'.Ivanka
'
39, "Sucii* - Bosjak Ivo 40. "Žika* - Vriiunc Milan
41. Ljubljanska tovarna hranil - Vrhunc Milan
42, "Vinceet.".' - Uratnlk Edvard
43« Podjetja za sečujo laaa - Vrblne Jože
44« Stavbno mixaretvo
B&rič Iv^n
45. Žaga Moata - Ktišar Miha

46, "Oprema" - Refcbergejf Peter
47, "Roleta* - Peanik Iran.
46. Pohištveno mizarstvo -'Mevsar Jože
49« Icvarna samaškov ~ Slosar Mara
50. "Ilirija"- T*rk Miro
' 51. "Karton" - B*£jia Amtea
52. "Kuverta" - Blcjak Venčeolav
55* "?l«tealx»a* - Pa^fc .Rudolf
54. "Aagora" - Gaaelj MMllaa
55= Volaenka" - MarkcvIČ Rudolf
56. "Žima" - Gorkiaan Frfcnjc
57» "Jetra" - Gerkman Iranjo
58, asmbažna tkalnica - Ventsi Jože
5 9 ^ Dežnik — Gerkman Fran j o

• •

60. "URitaa^ - Zajo Henrik

'fcl. "Elektra" - PreSern Stan«
,62. Mestno '»trajno podjetje - Kralj Hegoml«-,
63. "Tribuna" - Simonlč Vinko
64.
-Grobler Jož*
Svet »f. komunalna. zadavt :

65» "Dekoracija" - Ko«ao Frana
66. "Snaga" - Hribar Avgust
w

Labod" - Kamelj Otmar
6j3, Vrtnarija - Piraat France
Žal« - Milost Janko
70» Vodovod - LaiiplČ Ivah
71. Plinarna - Pieškc Stanislav
72, Zoološki Vrt - V&unlal Marjan

73, Jasejakovo - Koraavli Siiaon
74. Cankarjevo - Albreht IvaA

75- Pšata - . Plssnmr .Pavsl
76„
77.
78«
79*

.-

£CŽ - Žagar Janez
"Meprour' - Hjasman Lovro
Cestogradaja ~ Hočevar Janko
Avt©taksi ~ GOrkič Hllarlj
Poverj^ni^tvfo'
socialno skrbstvoi

80. Dom
81» Dom
.62.-Dom
63* Dom
£4c Dom

onemoglih JtlSingrad - Flr Alnjaij
onemoglih Dorhava - S^eraje Andrej
onemoglih Gornja Rsdgoria - Vldhjevlč Merica
onemoglih Poljanska cesta 16 - D«m4a* Barbke
onemoglih. Poljanska csata 40 - Zala.c St&n«

Povey4floigtvo »a žolBtvo:
85, 1. ' gimnasija - »ajStlj Rudolf

86. II, 1
Gr«£ori5 Dsiniea
IIX.
Jupan David
87.
88. V.
Stanič- Jurij
VI.
KovaS'Marija
VII.
Cemat Janko
90.
Ikadev Marija
SI... VIII.
Božič
Slavipa
92, IX.
Saje Mariia
93. Se
94. XI c
Perko Martja
Medved Stan®
95. III,
.96, :an.
Trs,;t 'Fraa^
97<- Klasična glmnesija ~ Kosmatim Jože
98. Učiteljišč - čeaaažar Fran:;
99® Vagojna šola - S asek jbea

100. Dom Ivana Cankarja - Ljubič Matko
101« Dom Majde Vrhovnikove - ?euran Marija
102. 'iitovo otroško vzgajaliŠče Stanežice - Pirnat Marija
105* Šc-la za, učence v gospodarstvu oblačilne stroke - Pj:elc Angela
104t
lesne stroke - Hrastnik Rade
105.
raznih strok - J«reb Ana
106»
-*->
kovinske stroke - Debeljak Albert
107o
trgovske stroke - Vovk Leopoldina
108» Strokovna šola za gluhonem? — Ogoreleo Albin
10fia Strokovna šola za, slepe - Petrič Frane
110o Dom učencev Št .Vid - Me«renče Anton
111, Dom učencev Kersnikova ulica ~ Štefe Katarina
112, Dom.učencev Karlovska cesta - Mencej Avgusta
113. Pomožna šola - Suinik Rudolf
114. "Učila" - Butinar I.
Poyer,1 eniš t vo za trgovino in preskrbe
115. "Ba-Ma15 - Višnar Slavko
116, "Izbira" - Sefic Pavla
117 c "Umetnina - Lati i d iferdo
liS. "Komunalni servis'' - Stuploe Franc
119. "Prehrana" ? SenČar Lado
•12C. -Kovina - Skct Jože
121« "Ekspert" - Kušar Kare3
122. Uprava tržišč - Kune Frsnc
125» Direkcija mestnih ruagazinGv - Leskovšek Franc
124. "Tekstil" - Avšič Janez
123. "Beklamservis" - JJsguš&r Stane
126. " Se,d j e -z- d I en j av& " - Medved Alojzij
127 c Mestna - klavnica --Pelkc- Gašper
128. ^Kurivo" - Sedch Danilo
129. "Mleko" - čejvan Bagzad
Pcvgtr jffništvp, 35» 1 juc'ak?t gtf.Tgvgtva
230» Uprava lekarn - Lrkapeo Vida
131. Diabetna menza - Mikulin Ivan
132. Reševalna postaja - Dehelj&k Martin.
j
*
~
153. Poliklinika ZS - Dr. MuslS Drago
134. Šolska poliklinika - dr. Lu.ra.1 Vo&cina Marija
135. 2obni ambulatorlj "- Dr.Logar 1'one
136. Dsčji dam - Dr.Tavčar Azjča
137. Ukrevališ'5® Staneta Žagarja ~ Prijatelj MiČc
138. f;?i3imioIo3ka postaja - dr. Mit a Frants
139. Centralni protitubarkalczni.
~ Dr.Savinšsk Baldomir
140. Dnevni sanatorij - 2&V£d»«.X Ane
. 141. lekarne - dosedanji, upravniki
142. De •'/ta diapasaz^r - Susok
Poy^r;ienis1;vo ža kulture in umetnesi.
143* |t?stno glelaliSSe r* Tiran Joža
144* šentjakobska gledališče irovčiš Branimi,r
1451 Lutkovno -glsdališČ2 - Pes.gov Jo?'©
14-6. Nabavno gledališče - Jenko A&olf
14-7* Mestna knjižnic«. -.'Peugal Franc
148o K3.no podjetja - Grah©k Karel
149« Mestni mize j - Dr.Mal "o$ip
150, Slovanska knjižnica - Pebrovoljo Franc

Pftvepjeništ.vo za obrt.*
151. Kleparstvo In instalacije - Jager Janez
152- Ključavničarstvo - riantan Milan
1530 Precizna mehanika - Žtebr« $oman
,
..
154*. "Ura" - Cvetko Slavke
155'e Rafinerija dragih kcvin - Sever Jože
156« "Spectrom* -Zorman Star.e
Poverjeništvp za finance.«
157 o Komunalna banka - Česnik Vladimir
Ekonomat:
158c .Ljudska restavracije - Hočevar Frana
159. Ekonomija ljudske restavracije - Vidmar Stane
Bo -V mesecu novembru predložijo pover jeništva • • ^ f o S ^ l I t Ž L
sekretariatu *a personalne aAučbo predloge ^ J - ^ ^ ^ v i lo^in
nremiiskih dodatkov, kakor tudi predloge o dodelitvi lu»kcij.
skih dodatkov za vodilne osebje podjetij, ustanov In poverjeniš, te v«,
Po poročilu tov. Ko de le se 10 Brinja., 0« <a« direktorju Kartonažne tovarne izplača premijski dodatek za le*o
Jot P-a ga je
odobrila Glavna direkcija grafične.industrije LR^.po sklepu .veta
za grafično dejavnost pri Ministrstvu za znanost in Kulturo LRS,
ko je podjatje še spadalo pod raputuiški sektor«
Za izdajanja odločb o usiu2be.n»kih razmerjih sa naslednje
organizacijske enot® »o upravičenih
1,- Direkcija mestinln magazinov - direktor,
2 o uprava trži3x5*-' ooverjerrlk za trgovino in preskrbo,
3. Direkcija, gostinskih podjetij - dlreictor,
4. P3d;etja Javaa rtov©ti;iava ~ direktor pod je tja" Snaga ,
5. Glavna direkcija lokalne industrij - .d*xeitor,
. 6. Ste cepci j a * poverjenik sa trrižem xa goa cinstvo.

•Tov. "zdešar momil poverjenika,
upirali odbori podjetij
oprošHTTnroSe^tvo o3 polaganja strokovni]. izpisov,
\
kfeilt uelolhenatva In tudi ne podjetja samega, ki, mora skrbeti
sa -usposabljanje strokovnega Sadra- • .
V zvesd e ttstdfcUftoilo delovnih malt po podjetjih
j podjetja
izdalo odločbe o višini f l i č n i h sredstev, S tem bi s* omejijo tenS e n S f u p m S i odborov o zviševanju plač uslužbencem in d olavoem.
pri MjiO ie osnovan svat aa odlikowj»,
p8'.prc;-eM* lo maUitortm. predloga,,kar/ae poverjenika
tli® temu vprašanju in na predlagajo, aafboj.3«la -Ijl^voev ^ dslužbenoev v odlikovanje. Jo zaključku leta naj se pošljejo »vetu utemsljeni predlogi•
V zvezi s »itemcftiraoijo delovrih mat v podjetjih S*. predvedbo
delavcev v nalive pripominja t_ov. tet^./da. h * * *
ELO za podjetja, ki imajo pod 30 delavcev, za podjetja nnd 30 delavcev pa ae bodo osnovale komisije v podjetjih saain. vte cc^ofce
»sreče biti izdane do 11.12.1950. Prvo in i i"vstopna koaaexja za
reže ven. je teh sadov bo nr> ELC.
Tov. podpiedšodalk Sitar pripominja, d? se bo po nevihnavodilih
M i n i s t r s t v a T a n o v a l ' a " p r 3 MLO komisija II. stepn^c, katere
Sloga bo, da bo reševala pritožbe proti oVJočbam r*vOB topnih komisij /Predsednik komisije bo poverjenik za dalo«

Ad 3a prejem Pftlašbo
A« Ifatanovitav državalh. obrtnih obratov državnih molatrovc
- tajn, it. I275/5G*
Vogrlaae i?>anc - t&jn. št4 1260/50.
Tcv, Maček poroča, da nta tov«. Mavrič Kdo in Vegriaec Prano
prejela naziv državnega moj&tra ter vložila prošnjo »a isdajo
dovoljenja o ustanovitvi državnega obrtnega obrata krojaŠk* odnosno čevljarske stroke.
IV« s k i a v s
Plenumu M«3tnega ljudskega odbora sa bosta predložili v odobritev odločbi o ustanovitvi državnega , obrtnega obialfe
I. Mavrič Sdo, državni obrtni mojster kro-jažke stroke s sedežem
obrata Gajeva uliea Ste9*,
'
>
Vogrine« Prane, državni obrtni mojster Čevljarske stroke, s
aodežaa obrata Tavčarjeva ulica 1„
B„- Ustanovitev državnega obrtnega obrata "Tehtnica" - tajh.št,1261/50
Tov> Maček poroča o predloga poverjeništvft sa obrt, da s« obrat
*Teliitiai.oe% ki je v. sklopu podjetja "Ključavničarstvo* odvoji od
tega podjetja in ustanovi kot samostojno poljatja, ker delo toga
obrata nima »ik&ke povezava a ključavničarstvom.
Ve s k 1 c p;
Planumu Mestnega ljudskega odbora ae bo predložila v odobritev
odločba o \\3tanovltvl državnega obrtnega obrata "Tehtnica," v asdežern v Knazovi ulici št>,26«
c
-- Pranje nepremičnin od podjetja "Ključavničarstvo" na republiško
ob r tfteflodj^tj»
ot otip " - ta jo. ' S f r i ^ D .
»
Tov« Maček poroča o nadaljnjem predlogu poverjeništva sa obrt
glada prenosa o s z* Ovni h sredstev - nepremičnin od podjetja "Ključavničarstvo" v Ljubljani, Dvorakova »lica 11 na diSavno obrtno delavnico odprtega tipa "Prototip"»
VIa s k I e v;
V sporama«, a Komitejem vlada LES KR lokalno industrijo ae izda
odločba o prenosu osnovnih sredstev t.j» nepremičnin pare* Št<>129/1
stavbišČ^ v izsueri 539 m2 z na njej stoj«čo obrtno aelavnico in
pare št. Až/4 - vrt v izmeri 129 m2„-pripisanem zemljiškoknjižnemu
vložku Št,188 k.©i Kapucinsko predmestji, v vrednosti din 70*000.-od mestnega podjetja "Ključavničarstvo" v Ljubljani na državno
obrtno delavnico odprtegs? tipa . "Prototip" »
Prenos sa izvrši brez povračila protivrednosti.
»

Ker se nihče več na oglasi k besedi, zaključi tov. predsednik
sejo ob 14 -15 uri«
Sart fašizmu - svobodo narodu!
Tajnik 10 MLOs
(K
v . v j^.o)

