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Go.rodno oojovlavržllncca odToora- LO, let
še je vršila; ll.decombro 1947 od 9. uo
(13. ure dopoldan v prodcG3itvenT sobi k.LO.
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1./prodoeunik: /tov, Albreht Fran,
2./ podpredoounika: tov.Lolk.Vrhove Lojso
^. •
J
t.nv 'Lnnnl' ;".onnnlfl
"%/
/.
tov.r.laoek
Leopold
4./ tajni!:: tdv. Kovačlč Lep,
\
člani rtov. Gtopar Viktor,
6./ tov." Doklova-kodlc karica
7./
" tov. l loško .»ročko *"
0. /
/ " t o v. Lul ik ; ait onA,
9./
" tov. Trtnik nojze,
M
10./
- tov. Gorjanc Joško,
11./ . H tov. kušlT.n ... rička,
12./
' \" tov. dr.j.retuar Jože,
Vabljeni: 13«/Hov.kaložič Ikitija,
14./ t o v. Vrhovnih jt. i:.e 15./ tov.Gašparič kaka
16./ tov.kogačar ITiko,
(,
IT./ tov.zastoimik tožilstva,
18./ tov. kitar Franc - TP.
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tov. Drobčž Franc,
tov.Lusar Tilka,
tov.ing.Uarentič Vera,
tov. kuc kanilo,
tov., luna dr'; inimir.

TCv.predsednik otvori sojo-ter prodi, ;ga • sledeči\
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pregled sklepov 59.redne seje 10 Loj 1
i
Reorganizacija oddelka za trgovino in .preskrbo IO/I ..O,
Poročilo o izvršeni reorganizaciji stanovanjskega o. elka,
v
Personalne spremembe.,
g—'
Potrditev sklopov gospodarskega sveta,
Reorganizacija občega oudeika.
>

1 0 /.

Pregled oklepov: p
,
,
Šov.prodoennik poroča, da so bili-vel sklepi od 1*/ do 8./
izvršeni.
- \
"
9. in lo./ sklep če nista izvršena, ker smo oaka-ii na zaključke konference v Beogradu.
'
/
K 12./ oklepu-pripomni tov.tajnik, da je izvršen, raze:. glede
i

it on. Gusar3©ve in tov.st.oparja, kjer je trenotno nemogoče doseči njiju
f j;
> zaposlitev pri MLO. • J
v
V
Pravtako še ni izvršen 13. sklep, ker je, n~ujni povezavi a ree
o 7;ar sacijo tajništva., ki je še v teku.
14«9 '15« ln 16. sklep se izvajajo.
. K 17« sklepu pripor,ni tov.tajnik, da.obstoja komisija, ki
jo t 3rt0o tov. tajnik, šef personalnega odseka in poverjenik dotičnega
odde ca, cigar oddelek »© pregleduje. Doslej sta bila pregledana komunali oddelek in zdravstveni odsek, v teku na"je pregled občega oddelka.
Pri izvršitvi 18. sklepa je treba predhodno rešiti vprašanje
oseb f ki bo vodila kadrovsko politiko IILO7'--a.
. 1
.19o sklep se izvršuje.
K 2oe sklepu pripomni tov.tajnik, da so bili virmani na 2
•f?3a gospodarskega sveta ponovno pregledani s koristniki, direktorji
ir i ijetji. Ugotovilo ee je, da vsi virmani ne bodo do konca, leta iztroš ni in bo zato treba preostale vsote odvoati. .
•
.
Vsi ostali sklepi so bIIY izvršeni«,
"
• Zapisnik tiiS- redne -šeje je bil tros pripombe sprejet,' '
r
• ' '
• v
'• I
.. Ad c A
Reorganizacija oddelka za Tft
/•
/.
"*{. Poroča tov. Sit ar - Reorganizacija oddelka 30 je dolno že izvedla. V prvi vrsti se je glodalo na to, da
je pojs5x&la inšpekcija
prek ane. S tem se je kmalu pokazalo precejšnje izboljšanje v prehrani;
sami oddalel: ima boljši "pregled o delu na trgu tor. o stanju v odkupnih
podjfcjifcin o možnosti prehrane. Ustanovijon je bil planski referat, ki
bo s ipnc ž načrtno komisijo Izdelal plan preskrbe»
Najšibkejša točka na.oudelku je": no žična- prehrana, to pa vsled
tega • ker nimamo sposobnega človeka, ki ,bi te pcslo vodil." V Ljubljani
j© £__^mer;.s ter se nihče ne u r a prevzeti tega odgovornega referata. Treniti si pomagamo s tcv.Kuncem,, lei pa delu ni kos. s tom v zvezi se je
usta svilo podjetje ••dkonom"» ki bo vključeno direktno pod oddelek, kamor 'Jada po ugotovitvah na konferenci v ..eogradu.
Uprava ct^up&ih podjetij je žo ust: novi jena, vendar se opaža, a njentr-esrlo "hs tete vraRTET.Nima točne, o videne© in ne podvzema
ukre ov» da sc vršijo cdkt.pi in oddajo v. redu. pri mleku so rajoni in
k a: dosegli le 25 - 5o5&;.o obvezno, oddajo., .
•
i Rešiti jo treba tudi vprašanje obračunavanja živilskih kart.
V Be5gradu vršijo obr&čunavanjo rajoni sami. V zvezi o preskrbo in
šteo ,jo moke jle potrebne, da a^ obračunavanje kart .strožje Izvršuje in
zate jpusti doslej nji način, ko je n.pr« pek odrezke zapakiral v
v: eč 30, nanjo napisal število odrezkov, nihče p;, nikontroliral če je
š ev Lo odrezkov res tolikšno. Smatram, da je nujno potrebno, da se
post vi na rajoni in krajih aparat, ki bo vršil obračunavanj® kart.
Na .vptalanjo tov.predsednika, če se je sistem dela samega
na c leiku kaj zboljšal, ^ojaoni tov.Sitar, da so-ga dol..ni uslužbenci
o ve>h načsinili stvareh obveščati, da so"pa(pri tem ne more spuščati V
•dete le/* iovezava s kmetijskim odsekom pa je še vedno šibka.
Tov.tajnik poroča še glede podjetja "Ekonom"*
je odobril
ust.- -ovitev podjetja maloprodajalcev špecerijskega blaga, vendar pa to
pod, t je ni, izvršilo nalog, katere a-mo predvideli. Ker to podjetje še
ni ' io)registriran«, bi ga spremenili v podjetje "Ekonom", ki bi bilo \ >3vmo direktno na oddelek za IP tor bi skrbelo za. ; otrebe^riaših
mens
>
., f
•/
. ..
o diskusiji sprejme .10 sledeča sklepa:
• •

j' ) •

Oddelek sa trgovino In preskrbo naj uredi, da bodo v bodoče
vsi krajevni ljudski odbori somoat©f1no, oskrbovali ovoje prebivalstvo z mlekom^ preostalo, po planuxioIočono količino
mleka pa ©udajali v Ljubljano, od koder se-mleko ha kraj© ne
bo več delilo.
' . i i .
'; ,J• •
,
Kmetijski' Odsek naj se-_dimprejo odcepi, od oddelka za 'Jjj?

in ustanovi kol samostojno telo ,r vezano na tajništvo.
:ITa predlog in po po.voSiiu-1ov." ;aležiča, o Jzaslugah tov.Pelka C^aš
per, a za ureditev razmer na Netili klavnici, Sprejme 10 naslednja ekl«
po*

\

'

x

^

III.

;

Direktorju. klavnice« tov.Pelteu Gašperju,
:odeli en*hkratna nagrada v višini Din lw.too.~ in preskrbi za
pričamo ob .lavo v čas opisna A
IV,
Očuelek za SP pa naj predela podjetje "ŽIVIIJOTRG" glede
a organizacije dela, koliko mesu se pelje v Ljubljano in , \
>
kakšni so rezijski stroški.
V
A"
•
'
\
Ad . /porofiilo o i^vrheni reorganizaciji sianovanjskega oddtelka:
l'ov.tojhik poroča:
Ker smo prepričani, da bo stanovanja*© vprašanje bolje reševano,
če
i
!
operativni
posli pronesbje na rajona in kraje».kje* so bližje
v
ljuc »tvu, s^ho stanovanj » M oddelek pri 10 MLO znatno skrčili in prenos, dela .na Kip cz. KLO. pri etiuaovuujakem oddelku je oštala samo
še c letna stanovanjska politika, reševanje poslovnih prostorov in t»eve&r cestna stanovanjska kocP.oiria. Rajoni ia kraji bodo prejemali potre! to pomoč od KLO, co kler se'pri nove prevzetem poslu"ne' bodo povser zitaflii. \
•
. ,
Opazilo ae je -čudi,. 'da lastna stanovanjska komisija ni bila pravili sestavljena - bila je areoz&a - in ni poznala problemov, 4car jenujj vodile k birokratske; u reševanja stanovanjske«;a vprašanja.
1
Ma predlog tov.tajnika, sprejme 10 naslednji sklep:
-

V.

- Kestre stanovanjske komisijo naj v bodočfi ye št avl j a;it o aaetopnlki vseh KLO oz. .KLO, zastopnikakoraande mesta ter
zastopnik ministrstva, za, notranje*zadeva. • ' ...
Tov.tajnih pripoimi , da z nakazano reorganizacijo s*tanovan,jsk£s~
ga
velka stanovanjsko vprašanje še iie bo rečeno iii da «j(o Vsekakor trebi j Istopati k cimebsGžne.lšim gradnjam. V žvqz£ a tem sklene 10:
\ '
JVI.
\
MLO ne4 tako4 pristopi k gradnji proviaotfjev za potrebe
«vot1HJi direkeij. ,
->.
•

VII.

t

'.V

feiunovfioajski oddelek pri 10 MLO naj v bodoče rešuje" vsa
vprašanja V zveri s stanovanjskim problemom in ^ne le
evidentiranje, razdeljevanje ter utesnitve stanovanj.
VIII.

\

$&,j&13tvo se pooblašča, da.pregleda in objavi odredbo o'
odve&nem pas", javljanju poslovnih prostorov, katero pripravlja stanovanjski oddelek 10 :'.L0.
Ad < ^Personalne spremembe i
Tov.tajnik poroča:

,

Ker na oddelku ža trgovino in preskrba ni bilo poverjenika, smo
_
industrijske
''m^TTdelfca. 10 IILO.Hadi nastopa noVega službanega mesta, je bil doslejpomočnik peverJoniJca oddelka za delo, tov-Hatoh 1van) nadeneščeu »
tov* Puha* Dominikoma, "^eluSbeheeft oddelka za dalo.
' ovdaril bi.še, da bo tseba t a t //Iti. kadrovski odsek ter bi te *
pos. vršila tov. S&kHTUtva-? Ualoga oddelkov je > da sami izdajo mo č no8t
kako priti do ipjvih kadrov. Delni pripomoček 30 štimpendije, r'
vene it pa moramo paziti? da pri l«h ne
šli preveč široko, najbolje

§0, ;q sani pristopimo k eiinuirši organizaciji najrazličnejših tečajev.
Dodatno 1: navedenemu pripomni tov.Sitar, da številna podjetja
ne vadijo kontrole o dejanski potrebi po peroonalu. To velja slasti za
sosc .oka podjetja - konkretno nS&dje-zelenjava", kjer je še danes isto v
štev lo ugkužbencev kot v 5aoA največje sezone.
X
Ha predlog tov. "Jaležiča, sprejme 10 naslednji sklep: .

IX.
Gospodarski cvet naj na prvi seji najde pravilen način
stimulacije uprav x odjetij »--direktor jev in poedincev,
na bazi izvršenega dela, v svrho automotičnega reševanja vprašanja preštevilnih uslužbencev.

)

Ad 5 /i o trditev oklepov gospodarskega ®v@ta:
Planska komisija sporoča, da nekatera podjetja še vedno |trijejo
investicijske izdatke iz obratnih sredstev, mesto iz investicijskih
kr# .tov* in da je sedaj skrajni čas, da 66 nakazan® nofednosti od-x
prax -jo. Ker je tajništvo že opozorilo vsa podjetja na omenjeno nepravilnost, sklene 10:
'
J
Planska komsija 10 R.ILO naj ugotovi, katera podjetja
so tozadevno kljub opozorilom kršila predpis©, in ugotovitve predloži tajništvu 10 I.5L0, radi kaznovanja.
Ha predlog oddelka za trgovino in preskrbo in po pretresu gospodari s ga sveta sklene 10:
^
XX •
' i '
•
Predloženi tržni pravilnik se odobri, tajništvu pa naroča,
da i :skrbi za čimprejšnjo objavo tržnega pravilnika v časopisju.
XII.

Oddelku za trgovino in preskrbo se naroča, da v sodelovanju s .dferflkol loftoatinsklh-podjetij ukrene vse po-

trebno , oa prične v prostorih kavame Evropa pdslova•

ti s 1. januar jem 1948 .mestna kavama. Pregledajo naj
se tudi^možnosti izrabe kletnih prostorov v omenjeni
stavbi.

Ha predlog obrtno-industrftjskega oddelka sklene 101
XIII.
j
Tovarni Pekatet® in VOVK se preimenujeta vfiovernotestenin,
tovarni Jeras in Alko pa v tovarno žganja, sadnih sokov in
marmelad® •
• .\
/
"""
.
.
\ 1
) 1 'I
Ha predlog tov.Sitarja uprojme 10 naslednji sklepi
nv.

•

•

A

.

'

Uličnim poverjenikom za preskrbo se podeli za njih celoletno
neuc >rno delo nagrada iz denarja, ki se kasira za krušne karte v ®nom meseou.
^
-

^

\

1

/

Ad €,/ Reorganizacija občena oddelka*
f"
Poroča tov.tajnik: pregled občega oddelka, ki se pravkar vrši, je
pokaral, da je omenjeni oddelek nekak konglomerat najrazličnejših odsekom
ter referatov, ki so bili priključeni občemu oddelku zgolj radi tega, ker
jih trenotno ni bilo mogoče povezati drugam. Hujno je omenjeni oddelek ras
pustiti oz. v načelu skrčiti, tako da bo v bodoče posloval kot obči odsek
v sklopu tajništva in zajemal samo administrativno pisarno (vložišč®^ odpravništvo in regiStraturo) t®r\ekonomat. Ker zaposluje obči oddelek v
t»notni formaciji 8o ljudi, bo treba odvišno l^udi staviti personalnemu
odseku 10 IJLO na razpolago, pdseki oz.referati občega oddelka bodo pritegj
ni v oklop tajništva, odsek za ljudsko imovino pa je nujno v najkrajšem
času. likvidirati.
lavršilni odbor se z izjavami tov.tajnika strinja.
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V »vosi' o poročilom tov tamikii. tia mora isvr^ilni odbor v er slu
ikiuaa Proziq.±,ia Ljudske nkupjnb.no ".r,«R z dne P.deoortbra t,.l«. c3olod.itž. razpored prvih zasedanj novo izvoljenih rajonskih in krajevnih Iju.dskih' 'borov* sklene K) s
XV-

ITovo izvoljeni RLO in KLO glavnega mesta Ljubija i,
se sk?.iou.je'jo k prvemu zasedanju t>o sledečem rer.por lus
KXU Pol jo in Je&icti jo d*m lo,iTT4 l.tKJtO Št, Vid in KJJ) i:«!, .na fioh 17«XIJ*t»l.,
' HLO IX in HJJO IV
na dan 18.XII*t,l,,
RLO 1. ^ '
, '
| na aan 1 9 . X I I . 1 s
V

?ov.predsednik zaključki sejo ob i?»uri.
Smrt iačiirmu
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svobodo naroa-ij

Tajnik lu HLOJ
(K o v a o i č
Leo)

Predsednik lu LLuO s
• (A l b/;r. e h t ^ r a n )
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