ZAPISNIK
V. redne seje Mestnega ljudskega odbora glavnega
mesta Ljubljane,
ki je bila v sredo, dne 10. septembra 1952
od 8. do 13-30 ure in od 16. do 16 30 ure
v sejni dvorani Mestnega ljudskega odbora,
Ljubljana, Mestni trg št. 1

Predsednik Mestnega ljudskega odbora A v S i č Jaka začne sejo
(Ustnega ljudskega odbora glavnega nest a Ljubljana, ki je bila sklicana na podlagi 89. člena Zakona o ljudskih odborih mest In mestnih občin.
Zapisnik seje vodi tajnik Hestnega ljudskega odbora P o g a č a r
Niko.
Na predlog B a b n i k Andreja izvolijo ljudski odborniki za overitelja zapisnika Kveder Fani in Flegar Avgusta.
Tajnik MLO Pogačar Niko prečita zapisnik IV. redne seje Hestnega
ljudskega odbora,, katerega ljudski odborniki odobre.
Pred prehodom na dnevni red pozove predsednik Mestnega ljudskega
odbora uandatno-lmunitetno komisijo, da poda poročilo o odvzemu Imunitete ljudskemu odborniku Bohu Jožetu ter poročilo o spremembah v sestavi Mestnega ljudskega odbora v zvezi s prenehanjem mandata tistih ljudskih odbornikov, ki so uslužbeni v aparatu MLO.
Poročilo poda predsednik mandatno-imunitetne komisije Rakar Iva:
Na predlog okrožnega javnega tožilstva za mesto Ljubljana, da se
ljudskemu odborniku Boh Jožetu odvzame Imuniteta zaradi obdržanja v
priporu, je mandatno-imunitetna koaislja Mestnega ljudskega odbora na
syoji seji dne 9. avgusta 1952 sklenila, da dovoli pripor, nakar je
bila izdana odločba MLO, ki istega dovoljuje.
Boh Jože je v svojstvu direktorja Mestne kanalizacija zagrešil:
1. Zlorabo uradnega položaja s tem, da je uporabljal delovno silo
podjetja za gradnjo svoje hiše, dočlm plan podjetja nI bil izvršen z izgovorom, da primanjkuje delovne sile.
2. V času planskega razdeljevanja materijah je odtegnil prllfčne
količine kritičnega gradbenega materljala za potrebe gradnje
svoje hiše in hiš nekaterih svojih prijateljev, s te« oškodoval
državo za večjo vsoto, zaradi česar so bila dela, ki jlb je
Mestna kanalizacija Izvrševala, kakovostno slabša, n.pr. kanal
v Šentvidu so gradili z manjšo primesjo cementa, kakor je bilo
določeno in ga na nekaterih mestih niso premazali z bitumenom.
3. Revizija, ki je bila v podjetju, je ugotovila, da je bilo vse
maierijalno knjigovodstvo iz leta 1950, 1951 do letošnjega maja
odpeljano OOPAD-u v uničenje, s čimer je Boh Jože hotel zabrisat i , da se ne bi mogle dokazati vse njegove malverzaclje z naterijaloa. Izgovarjal se je s smešno utemeljitvijo, da je bilo to
izvršeno pomotoma.
Mandatno-imunitetna komisija predlaga ljudskemu odboru, da odobri
sklep komisije o odvzemu Imunitete Boh Joletu.
Mandatno-imunitetna komisija je prejela od ljudskih odbornikov
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in§. Bežka Nikolaja, Jelene Aleša, Kutin Franca, Milavčič Zvonimira,
Feternel Franca, Podbregar Erne, Pogačar Nikota, ing« Prezelj Marjana,
dr, Ravnikar Toneta, Replč Ivanke, Steplšnlk Vide, Sega Bojane in Štefana Edlja ostavko na mandat ljudskega odbornika, ker so aslužbeni v
aparatu H10 In zaradi tega na podlagi čl. 12§„ln 130. Zakona o ljudskih odborih test In mestnih občin ne moreje biti več ljudski odborniki»
Komisija predlaga, da RLO sprejme njih ostavke in da se njih mesta
pozovejo sledeči namestniki: dr. Omladič Franjo, Lukančlč Alojz, Zupančič Stane, Bricelj Franc, Vidmar Ciril, Prebil Zdravko, Brezar Stana, Ribičič Jože, Zidarlč dr. Boris, Štlaee Anton, Hlebec Srečko in
Stegu ing. Milan.
Pozvan pa ni bil Ljubič Hatko, namestnik ljudskega odbornika Aleša
jelenca, zaradi sledečih razlogov:
Stališče Matka Ljubiča do naše stvarnosti je sovražno, informbirojevsko, vzdrževal je zveze z aktivnim sovražnikom, katerega je naša
oblast zasledovala in ga celo skrival v svojem stanovanju. Poleg tega
pa sta že dva člana njegove družine zaprta zaradi sovražnega delovanja,
ki ju pa oče psd videzom očetovske skrbi povsod zagovarja. Zato smo
mnenja, naj zbor volilcev 19. volilne enote odloči, če mu spričo vsega
tega sploh more zaupati mandat.
Ljudski odbornik Stepišnik Vida pojasni, da je namestnik Štimec
Anton službeno premeščen v Kočevje, vsled česar ne bo mogel sprejeti
mandata.
Ljudski odbornik Kristan Franc opozori, da namerava namestnik Zidarlč dr. Boris odpotovati za stalno v Trst, nakar dr. Zidarlč Boris
pojasni, da je vprašanje njegove odšelItve v Trst za enkrat še nerešeno in preselitev ni tako sigurna.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora da predloge mandatno-imunltstne komisije na glasovanje.
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Soglasno sprejeto!
Predsednik Mestnega ljudskega odbora nato pozove novo izvoljene
ljudske odbornike, da pclole prisego, nakar zaprisežejo: Bricelj Frane,
Lukančič Alojz, Zupančič Stane, dr. Zidarlč Boris in ing. Stegu MIlan.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora poroča, da po spremembah v
sestavi ljudskega odbora, kot so bile danes sprejete na podlagi poročila nandatno-launitetne komisije, šteje Mestni ljudski odbor 135 članov. Navzočih je 87 odbornikov, odsotnih pa 48 odbornikov, od tega 15
odbornikov še ni poslalo opravičila. Sklepčnost seje Mestnega ljudskega odbora je torej podana.
Odsotni so bili;

Dr. Benigar Jože, Boh Jože, Borštnik Franc, Černe Stane, dr. Debevec
Franc, Dečaan Vinko, Deašar Antonija, Di Batista Franc, Gruden Andrej,
Jurančič Janko, Kališnik Janez, Kiaovec Franc, Klavžar Alojzij, Kovačič
Leo, Kraiger Uroš, Kušar Karel, ing. Lapajne Oblak Sonja, Letnar Anton,
ing. Letonja Emilija, Luštek Miroslav, Maček Tone, Majer Boris, Maležič
Matija, Hatoh Ivan, Mirtič Franček, Mostar Ignac, Nagiič Stane, Novak
Franjo, Pelko Gašper, Pernuš Anka, Prešeren Mirko, Pogačar Jakob, Prohinar Janko, Sever Stane, Skitek Erain, Smole Janko, Stopar Viktor,
Sindič Zlato, Šter Milan, Šuštaršič Jernej, ing. Tepina Marjan, Vonta
Jože, Zlatnar Peter, Hlebec Srečko, Vidmar Ciril, Prebil Zdravko, dr.
Oaladič Franjo, Ribičič Josip.
Predsednik predlaga naslednji
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Poročilo o zborih volilcev
Poročila svetov o izvršitvi sklepov prejšnjih sej MLO
Poročilo predsednika MLO o delu administracij MLO
Razprava in sklepanje o spreaeabah v podjetjih in ustanovah
Sprejem odločb o razlastitvi
Poročilo koaisije za izvolitve in iaenovanja
Izvolitev sodnika okrajnega sodišča za glavno mesto Ljubljana
Soglasno sprejeto!
I. POROČILO 0 ZBORIH VOLILCEV
Poročilo poda podpredsednik Mestnega ljudskega odbora
Krese

Leopold:

Tovariši in tovarišice, ljudski odborniki! Po 20. juniju se je vr=
šilo v Ljubljani 42 od predvidenih 47 zborov volilcev. V petih volilnih
enotah pa zborov volilcev doslej še niso imeli, t . j . za terene Bežigrad,
Slovan, Vič, Lavrica in Kožarje.
Čeprav udeležba ni bila povsod najboljša, so bili vendar ti zbori
zelo živahni in volilci so pokazali mnogo zanimanja za številna vprašanja našega mesta. Udeležba je bila napram številu volilnih upravičencev sicer slaba, prišlo je od 80 - 300 ljudi, kar pa je v veliki aeri~
pripisati slabi* pripravam, deloma pa tudi letneau času, dopustoa itd.
Med razpravljanjem so volilci med drugim kritizirali tudi nekatere

ljudske odbornike fn poslance, ker premalo ali pa sploh ne prihajajo

•ed nje.
Da se ljudje živo zanimajo za probleme mesta, dokazuje med ostalim
že samo število predlogov in vprašanj, katerih pa seveda vseh letos ni
mogoče rešiti. V 28 zapisnikih, ki smo jih prejeli, je preko 120 različnih vprašanj in problemov, največ seveda s področja komunalne dejavnosti, kar dokazuje, da ljudje pravilno ocenjujejo situacijo našega mesta. V veliki večini so zbori volilcev odobravali dela, ki jih
letos vršimo v zvezi z urejanjem mesta. Ne mislim v današnji analizi
zborov volilcev odgovoriti na vsa številna vprašanja, ki so se postavljala, ker so se deloma že razčistila na samih zborih, deloma pa tudi
rešila s sodelovanjem samih terenov. Sicer pa bodo o njih govorili tudi tovariš! iz poedinih svetov.
Prodno bora poročal o nekaterih večjih aktualnih vprašanjih, ki so
bila obravnavana na zborih volilcev, mi najprej dovolite par kritičnih pripomb na vsebino in rezultate teh zborov volilcev:
Zbori volilcev so ena od demokratičnih oblik sodelovanja ljudskih
množie pri izvrševanju državne uprave, so kontrola nad delom organov
državne uprave in morajo biti tudi - ne samo pobudnik - temveč tudf
mobillzator, tako materialnih kot ljudskih sil za izvajanje gospodarskih in drugih nalog iz delokroga ljudskega odbora. Po drugi strani
pa je treba poudariti, da zbori volilcev niso forum, ki bi lahko sprejemal sklepe, katere bi moral MLO obvezno izvršiti, ker je to praktično nemogoče, kajti vsi predlogi, zbrani z zborov volilcev kot celota
zdaleka presegajo naše skupne zmogljivosti, kakor bomo to videli kasneje. Vendar je MLO po zakonu dolžan o predlogih zborov volilcev razpravljati in jih v kar največji meri rešiti ter nanje tudi odgovoriti.
Zal moramo poleg dobrih strani zadnjih zborov volilcev ugotoviti
tudi nekaj negativnih. Predvsem ti zbori niso izpolnili svoje mobiližatorske nalog®. Mnogo se je govorilo o potrebah, o tem, kaj vse bi
bilo še treba odnostso kaj se mora narediti. Kjer še nI vodovoda, so
sklenili, da je treba takoj pričeti z gradnjo le-tega. Isto velja za
urejevanje cest, kanalizacijo in sllčno.
Ako bš hoteli uresničiti vse te zahteve, bi aoral biti nsS proračun 2 do 3- krat večji, kot je letošnji. Dosti je bilo govora tudi o
manjših investicijah, katere, gledano lokalno, ne zahtevajo »nogo
sredstev (n.pr. ureditev otroških Igrišč, športnih prostorov, parkov
itd.), če pa zberemo vse to skupaj, predstavlja to tako znatna finančna sredstva in toliko delovne sile, da bi to nujno šlo na škodo večjih In neobhodnih del, Hnogo takih manjših investicij bi bilo mogoče
izvršiti...

po lastni inicijativi s pomočjo prostovoljne delovne sile in s krajevnim samoprispevkom. Pa vendar takšnih sklepov ali obvez = razen v občini Polje = nikjer niso sprejeli,
V tem je ena dosti velikih pomanjkljivosti zadnjih zborov volilcev,
katerih namen je bil predvsem:
L Seznaniti volilce z gospodarsko politično situacijo mesta,, z nalogami v zvezi z letošnjim proračunom ter
2. mobilizirati delovne ljudi za pomoč pri izvrševanju teh nalog,
da bi lahko z razpoložljivimi sredstvi kar največ napravili.
Omenjena pomanjklivost letošnjih zborov volilcev izvira tudi iz
tega, ker nekateri odborniki niso dovolj obrazložili stanja v zvezi z
našim proračunom in drugih perečih problemov. Nasprotno, bili so primeri, da so celo odborniki sami postavljali zahteve po večjih investicijah, čeprav jim je znano, kolikšen je naš proračun, za katerega so
sami glasovali.
0 teh stvareh smatram, da je potrebno govoriti, da bi bili prihodnji zbori volilcev še bolj plodni,
Skoro na vseh zborih volilcev se je obsojalo pijančevanje v Ljubljani, ker da nekateri zapijejo celo denar, ki ga prejmejo kot dodatek
za otroke. Volilei so zahtevali, da organi Ljudske milice ostrejše
ukrepajo proti razgrajačem, da je treba kaznovati tiste, ki kljub prepovedi strežejo z alkoholnimi pijačami mladoletnikom . Na nekem zboru
so predlagali, da se ustanovi gospodinjska šola za dekleta, kar je
zelo umestno in kar bo treba vsekakor uresničiti. Dosti je bilo kritike na poslovanje stanovanjskega urada. Ni pa se razpravljajo o nezadostno ali neupravičeno zasedenih stanovanjih, s čimer bi lahko dali konkretno pomoč stanovanjskim oblastem.
Komunalni problemi
1. Vodovod:
Mestni vodovod je bil zgrajen pred 60 leti. Njegova zmogljivost
seveda ne odgovarja več današnjim potrebam, MLO je pristopil k prvi
fazi rekonstrukcije vodovoda z graditvijo novih črpalnih vodnjakov v
Klečah in Hrastju, s čimer bo do konca tega leta rešeno vprašanje novih količin vode. Oprema za dva nova črpalna agregata je bila kupljena v Italiji ter se razen nekaterih delov že nahaja v Klečah. V zadnjem Času pa so italijanske oblasti zavrle izdajo izvoznega dovoljenja za zadnjo pošiljko opreme, zaradi česar črgalke še niso mogle biti montirane. Z novimi črpalkami bo za 4.320 m dnevno več vode na razpolago,pritisk vode v omrežju pa bo toliko večji, da bodo tudi višja

nadstropja v mestu vsak čas imela vodo.
Za vzhodni del mesta, ki je zelo oddaljen od centralne vodarne, so
se v letu S951 začeli graditf v Rrastju novi vodnjaki0 od katerih eden
le deluje, drugi pa je tik pred dograditvijo. Ti vodnjaki bodo na ostalo oarežje priključeni s 300 mm cevovodom,, ki ss polaga pp Smartinski
cesti in bo letos zgrajsn do podvoza RS ¥i)barj$yf eastl, kjer se bo
združil 2 že obstoječim cevovodom, Č« b@ »ogoee nabaviti potrebne cevi, bo še letes ta cevovod podaljšan do Trubarjeve ceste, Sa ta način
bo rešeno težko vprašanje oskrbe kliničnih bolnic z vodo.
Opisana dela predstavljajo prvo fazo rekonstrukcije mestnega vodovoda, Že naslednja Isto pa be treba pristopiti k drugI fazi, t . j . položiti nov cevovod S00 m od Kleč po Vodovodni cest: ds centra m®sta,
kj«r je sedanji cevovod zaradi manjšega profila preobrimenjsn. Ookler
se bodo zgrajeni novi napajalni cevovodi, ni aogoč« pristopiti k pocJaljšaaj« omrežja v perifernih predelih mesta-, ker bf zaradi premajhne
2i!o§1 j i vos t i glavnih cevovodov prav v poletnih seseeilf ostala ta naselja brej vode, n.pr. Rudnik, Ižanska cesta, Brdo itd.
2. Ceste:
V letu 1952 smo pristopili k obširni rekonstrukeiji cestnega omrežja, V teku so dela na Titovi cesti, preurejajo se Vošnjakova, Parmova,
Podmilščakova, Janševa, Gernetova in Aleševčeva ulica. Nadaljuje se delo na Zaloški cesti, na Grudnovem nabrežju in v Kolodvorski ulici. Poleg tega bo Uprava cest v jeseni pristopila k posipanju cest. Za prihodnje leto pa ima v programu naslednja dela:
Razširitev tlaka na Titovi cesti do Jelke, na Tržaški cesti do
Viške ulice ter na Dolenjski cesti do Rudnika; rekonstrukcijo Wt5tiske cests do tovarne za klej, Savski cest® do pokopališča, Ižanske cesti do aestni mej® In Tacenske cests do že tlakovanega dela. Tlakovati
oaserava še RsŠko cesto, Pokopališke, Sredlško in Ljubljansko cesto,
urediti cest® na Rudniku (v koloniji London), v stanovanjskih naseljih
v Dravi jah, Sto žicah i", m Mirju, Skupni stroški za rekonstrukcije in'
vzdrltvanji cest so z«. ;tc 1953 predvideni na 333 milijonov dinarjev,
I® izvršitev tega progrsa bo treba Upravo cest opremiti z dodatno mehanizacijo.
3. Kanalizacija«
Obstoječa kanalizacija v zadnjih 10 letih ni bila priaerno vzdrževana, kar povzroča občasne motnje, zlasti ob večjih nalivih. Mestna
kanalizacija je pristopila k stalneau čiščenju kanalov. Kanalizacija
v Šentvida bo v prvi fazi do konca leta dograjena, t , j , kanallzacij-

"sko omrežje v Šentvidu in zveza do Save. Oktobra bodo pričeli graditi
čistilne naprave za Šentvid, po njeni dograditvi - t . j . predvidoma v
prvi polovici prihodnjega leta - bo mogoče kanalizacijo predati v obVzporedno z urejanjem cest se grade kanali v Kolodvorski, Parmovi
in Janševi ulici. Istočasno z rekonstrukcijo cest se prelagajo požiralniki na Grudnovem nabrežju ter na Gosposvetski in Zaloški cesti.
Gradfija zbiralnega kanala za Galjevico bo prišla v poštev šele prihodnje leto, ker so vsa za letos odobrena sredstva že angažirana za
vzdrževanje in zgoraj naštete novogradnje kanalov.
4 . Javna razsvetljava;

Nezadovoljivo stanje javne razsvetljave, na račun katere je bilo
iznešenih mnogo kritik, je predvsem posledica njenega zanemarjanja v
času pred vojno, deloma pa tudi pomanjkanja materijala in zastarelih
instalacij, katerih ni bilo mogoče nabaviti oziroma obnoviti takoj prva leta po osvoboditvi. V prvi polovici letošnjega leta je bila glavna
skrb posvečena zamenjavi žarnic, dočln so se na omrežju izvršila le
manjša popravila. Od junija dalje pa se je že pristopilo k večjfffi naloga«. Popolnoma obnovljena in pojačana je osvetlitev na 9 cestah v
skupni dolžini 3.150 m s"skupaj 185 svetilkami. Novi kabli so bili položeni v dolžini 2,065 m. izdelanih je bilo II novih prižlgališč z 22
daljinskimi stikali. S temi deli je bila dosežena pravilnejša obremenitev omrežja za daljšo perspektivo, večji del mestnega središča pa
je sedaj tako razsvetljen, ket je to primemo za Ljubljano, kot kulturno in turistično središče.
Samo letos je bilo treba zamenjati preko 3,000 žarnic, predvsem
z manjšim, ker močnejših ni bilo mogoče nabaviti. Od tega odpade 1,200
žarnic na ulice v obrobnih predelih mesta, kjer so še vedno pogoste
tatvine in razbijanje žarnic. Nadalje je bilo demontiranih 120, na novo montiranih pa 210 stenskih ramen, obnovljenih 11 daljinskih stikal
ter obnovljenih oziroma na novo postavljenih 381 svetilk. Razen tega
so bile popolnoma obnovljene svetilke na T mostovih, na kandelabrih
eb Ljubljanici, v Tivoliju, pred Univerzo in ob Rimskem zidu. Nadalje
je bfla izvedena osvetlitev nekaterih spomenikov. Ljubljanskega gradu,
dohodov na Grad ter večjega števila ulic na periferiji mesta, n.pr, v
Oravljah, Šentvidu, Kosezah, za Bežigradom, v Zg. Kašlju, Hrušicl itd.
Potrebna je bila tudi zamenjava številnih drogov In kandelabrov.
Našteta dela so bila v glavnem izvršena od maja do avgusta meseca,
in to kljub pomanjkanju 500 in 300 i žarnic ter drugega kritičnega ma-

tedjala (kablov, varovalk, daljinskih stikal, prenapetostralh odvajal-'
c«v itd.). Občutno je tudi poiaanjkanje lestev, zlasti avto-lestev, na
katerih so bile stalno o b a r e .
Do k e n « tega leta se bo obnovila razsvetljava še m 7 - 9 cestah
v dolžin! 3.150 a s stepaj 130 svetilkami in ste? predvidoma na Zupančičevi, Hasarykovi, Cankarjevi, Kardelj®?!, Žernefovi, fešijakovi,
Bethovnovi in Tomšičevi ulici. Poleg tega bo treba dokončati dela na
Titovi cesti. Osvetlitev Kardeljev® u i k ® si je kolektiv ustanov®
M a r o a razsvetljava' zadal kot tekmovalno obvezo na Sast ¥ i. Kongresu
KPJ. Pri naštetih delih bo treba izvršiti napeljave kabla v dolžini
preko 2.000 b ter napraviti več prižigališč, kar je kosplieirana In
dosti težka naloga. Ena od teh napeljav kabla be šla od Zmajskega «e=
sta d® Troaostja, od taa do pošte in pote® po Cankarjevi ulici de
transfsraatorsk® postaj® pri vhoda v Tivoli.
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Kolektiv "Javn® razsvetljave je sprejel obvezo, da pregleda celotno oarežje in ga uredi tako, da bo ¥1. Kongresa KPJ gorela sleherna obstoječa svetilka ter da bodo odpravljene razh® pomanjkljivosti, ki povzročajo Sest® o b a r e avtomatov, varovalk Itd. Le tako bo mogoče, da se
bs število žarnic, ki so razsvet1jeva1e"aestne alieo v maja mesecu, od
2.600 dvignile de konca leta na preko 3.400.
fzdrlevanje stanovanjskega fonda
Po statističnih podatkih iz leta 1950, ki pa niso oovsem točni, je
bilo v Ljubljani sd 11.506 zgradb 42 % takšnih, ki so potrebna tekočih
popravil, 28 * pa velikih reaontnlh obnovitev. lo stanje se j® zaradi
letošnje snežne katastrofe občutno poslabšalo, tako da lahko trdimo,
da j® ds §0 % hiš potrebnih temeljitega popravila.
Škoda zaradi letošnjega snega je bila po prijavah ocenjena satro
p r i strehah na 175 Bilijonov din. Hestnesju ljudskemu odbora dodeljena
državna dotacija je bila v pretežni večini uporabljeni za popravila
stanovanjskih zgradb. Dotacija je znašala" 110,000.000,- dlsi, od česar
je sa®e Uprava nepreaf&iia prejela 38,92§„?00„- din. Oaenjena dotacija je sedaj skoraj v celoti Izčrpana z razdelitvijo na 24 državnih
upravnih organov. Za popravilo stanovanjskih zgradb, poškodovanih p®
§negy, je dodatne potrebnih še 76,180.000.- din, pri čeier je upoštevan le lokalni državni sektor, doeia bo ostali® nakazoval dotacije
Gospodarski svet LR Slovenije.
frivatneau sektorju je bil v ta namen odobren 12 milijonski kredit, ki je razdeljen 116 koristnikom v znesku 10,600.000.= din. Doslej
je bilo od tega izkoriščenih le 4,900.000.- din, kar pa je pripisati

precejšnji meri pomanjkanju obrtniške delovne sile. MLO je poslal Komisiji v1ade~LRS za škodo po snegu 236 predlogov v skupnem znesku
18,700.000,- din. Za koriščenje tega posojila pa ni prevelikega zanimanja zaradi visokih zemljiško-knjižnih taks, ki znašajo 5 do 6 % od najetega posojila.
Prvo 2 % posojilo, namenjeno izključno vzdrževanju stanovanjskega
fonda, je bilo odobreno, šele letos in to v znesku 12,200.000.- din,
ki pa se tudi ne črpa tako, kot bi'bilo pričakovati. Oosedaj je bilo
odobrenih'56 koristnikom 8,450.000.- din, izkoriščenih pa šele
2,983.000.- din, čemur so najbrž zopet vzrok visoke takse in pa obveznost odplačevanja previsokih anuitet v odnosu do dohodkov od zgradb.
Letos je bilo torej za vzdrževanje stanovanjskega fonda v Ljubljani
danih na razpolago približno 150,000.000.- din. Drugih sredstev ni bilo, kajti dohodki od najemnin v privatnem sektorju, kakor tudi proračunski dohodki državnih in družbenih upravnih organov komaj zadoščajo
za kritje same režije. To nam dokazuje konkreten primer Uprave nepremičnin, ki je po proračunu za IV. tromesečje izdelala naslednji gospodarski račun:
Dohodki od najemnin znašajo
din 6,450.000.-ali 100%
Stroški za administracijo, čiščenje in redni
vzdrževalni stroški (brez popravil in amortizacijskega fonda)
• 4,007.689.-ali 62%
Od tega samo žSplače administrativnemu osebju
in hišnikom..........
• 2,658.689.-ali 41*
Če odračunamo za amortizacije 20 % najemnine, ostane za tekoča popravila le 18 % vseh dohodkov od najemnin. Pri privatnem stanovanjskem fondu pa je treba vračunati še davek.
Ta dokumentacija nujno narekuje, da se čimpreje reši pereče vprašanje regulacije najemnin in vprašanje vzdrževanja, kakor tudi novogradenj stanovanjskega fonda. Statistično je dokazano, da zaradi pomanjkljivega vzdrževanja zgradb, t . j . zaradi zmanjševanja vrednosti stanovanjskega fonda, propade v Ljubljani 1 % celotnega stanovanjskega fonda letno, oziroma vsak dan 1 stanovanje. Prav to utemeljuje nujnost, da
se polBg novo-gradenj tudi temeljito izboljša vzdrževanje stanovanjskih
zgradb.
Predvidena uzakonitev amortizacijskega fonda bi privedla do sledečih rezultatov: ^
Za 1,642.481 m koristne stanovanjske površine v Ljubljani znaša
mesečna najemnina ca 16,000.000.- din,tako da bi ob 50 % stopnji ta

sklad znašal ca 8,000.000.- din mesečno, oziroma 96 Bilijonov din letno. To bi bila že lepa vsota za vzdrževanje in novo-gradnje stanovanjskega fonda.

V pogledu lastništva imamo v Ljubljani takole stanjes
državnih zgradb . . . . „ . . " . . . . . ; . . . . . . . . . . . .
zadružnih In družbenih".;................
privatnih zgradb
skupaj

2.094 ali 18 t
132 ali 1 %
9.143 ali 81 %
11.506 igradb

Od državnega stanovanjskega fonda upravlja MLO po svoji Upravi nepremičnin 800 zgradb, ostalih 140 pa upravljajo drugI državni organi
n.pr. JDŽd Predsedstvo LRS, U0VD Svet za zdravstvo in socialno skrbstvo,
"Litostroj*, DOZ, Splošno stavbene podjetje Itd. Res pa je, da MLO nima še točnega pregleda in nadzora nad vsem državni« stanovanjskim fonde«, kar bo treba v najkrajšem času nadoknaditi, zlasti še, ker nekateri upravni organi slabo skrbe za vzdrževanje tega fonda. MLO bo v
zvezi s preimenovanjem ulic In oštevilčenje« vseh hiš dobil osnovo za
naložitev katastra zgradb, kar bo zelo koristno za bližnjo uzakonitev
amortizacijskega sklada.
To so podatki o stanovanjske«fondu na področju mesta Ljubljane.
Kritike o preobšlraem podiranju stanovanjskih zgradb, demantirajo dejstva o tem, kako MLO resno skrbi za nov stanovanjski fond, saj je bilo
v povojnih letih vključno do leta 1951 Iz lastnih državnih Investicij
in pa z neposredno pomočjo MLO zgrajenih 1.922 stanovanj in 1.061 sob,
v letu 1952 pa nadaljnih 107 stanovanj in 254 sob. Poleg tega je bilo
v zadnjih mesecih pridobljenih še ca 160 stanovanj v zveii i zmanjševanjem državnega upravnega aparata.
V istem času je bilo porušenih v Ljubljani le 23 starejših zgradb
s 50 stanovanji in 45 poslovnimi prostori. 90 % le teh je bik skrajno nezdravih In propadanju prepuščenih stanovanj, odnosno poslovnih
prostorov. Te zgradbe je bilo treba podreti zaradi izvedbi neposrednih
regulacijskih načrtov In pa ker niso več mogla služiti kot človeku prlaerna prebivališča.
Dovolite mi ob zaključku, da podam še kratko analizo stanja našega
proračuna, da boste lahko odgovarjali na tozadevna vprašanja na zborih
volilcev in psznali perspektivo za naprej.
Glavni dohodek proračuna MLO za leto 1952 je dohodek iz gospodarstva - družbeni prispevek gospodarskih podjetij, ki je predviden v višini 652,188.000.- dinarjev ali 74 t od vseh predvidenih dohodkov.
Realizacija vseh dohodkov za dobe osmih mesecev to je vključno do

31„ VIII. napram letnemu planu znaša 52,8
realizacija dohodkov iz po
stavke družbenega prispevka pa le 41 %, medtem ko znaša najnižji odstotek realizacije ostalih dohodkov 68,3 % (davek na dediščine in darila)
Vidimo, da so dohodki iz družbenega prispevka, ki predstavljajo hrbtegi
co dohodkov v osmih mesecih dosegli komaj 41 %.
Tudi primerjava realizacije s planom do 31. Vlll. 0 ki znaša skupaj
komaj 79,3 % nam pokaže največji izpad dohodkov na račun družbenega pri
spevka. Dohodki družbenega prispevka so bili predvideni za čas od 1.1.
do 31 VIII. v^vfSini 434,792.000.- din, realizacija pa znaša le
267,711.016 t . j . 61,5
Izpad dohodkov na tem računu znaša torej
167,080.984 dinarjev ali 38,5 %
Razlog za tako nizko realizacijo navedenih dohodkov je v spremembah stopenj akumulacije in skladov, ki so bile spremenjene že pred
sprejetjem proračuna. Danes moremo skoraj z gotovostjo računati, da bo
izpad letnih dohodkov na tem računu znašal najmanj okrog 100 milijonov
dinarjev.
Realizacija izdatkov znaša za dobo od 1. I. do 1. VIII. napram letnemu planu 53,3
napram planu za dobo od 1. I. do 1. VIII. pa 80 Ž.
Glavni razlog za tako nizek odstotek realizacije je v postavki investicij, ker je bilo od predvidenih 124 milijonov dinarjev v dobi osmih
mesecev izčrpanih komaj 43 milijonov ali 43
Ostali izdatki razen
komunalne (81,6 %) in prosvetne dejavnosti (86,7 ?) pa so bili skoraj v
celoti izčrpani 100 jUno.
Visoko pa je prekoračena postavka proračunske rezerve, ki je napram
letnemu planu prekoračena za 5,7
napram planu za dobo osmih mesecev
pa celo 158,5
To pomeni, da smo že doslej na naslov te postavk« angažirali več kot"je bilo razpoložljivih sredstev. Saldo tega računa izkazuje na dan 31. VIII. manjko 325.043 dinarjev in je zato račun blokiran. Pripomniti moralno, da je bil predviden kredit za proračunsko rezervo v znesku 5,700.000 dinarjev izredno nizek, zlasti če ga primerjamo z letno proračunsko kvoto, ki znaša 882,356.000 dinarjev. Proračunska rezerva je bila izčrpana že koncem meseca julija, vrednost angažiranih računov, za katere pa'nimamo kritja kljub najetemu 8 milijonskemu posojilu, pa znaša 3,953.601 dinar:
1. Kurivo - predvideno po proračunu 2 milijona dinarjev, zaradi
višjih cen primanjkljaj
1,045.507;2. Mednarodni dečji fond primanjkljaj..
565.949.®
3. Honorarji uličnim poverjenikom, ki za leto 1952
niso bili več predvideni
720.000.=
4. Plačilo stroškov za tiskanje novth delovnih
" '
knjiži« (nepredvideno)
460.200.®

5. Račun bančnih pristojbin, ki~niso bile
predvidene, znaša že doslej........
itd. več manjših računov

....

150.284,-

Poleg proračuna imamo še sledeče tekoče račune, ki na dan 3. IX.
1952 izkazujejo naslednje salde:
1. Mestne pristojbine;
a) cestišča, pločniki.,........ 130.746;b) kinovstopnice............... 1,850.315:c) alkohojne pijače............5»238.689.skupaj..................... 7 8219075Q,2. Taksa za tujske sobe....,.....»,.„,...........
741.387.3. Prispevek podjetij iz sklada za prosto
razpolaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,658.741;°
skupaj
.26,619.878,M
Iz računa pod 1. Mestne Pristojbine,smo doslej ( t . j . do 3JX.) poravnali naslednje obveznosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Obveznosti iz preteklih l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za gradnjo nove šole v Besnicf . . . . . . . . . . . . . . .
Za potrebe poliklinike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za zdravstveno menzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za bolnico za dojenčke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,602.740:1,500.000,400.000.~
200.000",500,000,-

Po 3, IX. pa so bili iz istega računa nakazani še naslednji zneski:
l.Oograditev kuhinje v bolnici za dojenčke.......
2. Za popravilo šole Sv. Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Za popravilo požganega kozolca v Oornavi......

800;000:=
100,000,130.000.-

Iz računa pod 2. Taksa na tujske sobe,je bil sedaj izplačan le
znesek 115.« dinarje? za bančne manipulativne stroške.
Iz računa pod 3, 'Iklad za prosto razpolaganjema so bili doslej
nakazani naslednji zneski:
1, Za Ljubljanski grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750,000:«
2, Za gradnjo nove mlekarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,109,436;3, Meprom
1,000.000.»
4, Za adaptacijo hotela Turist;
3,542.989:skupaj
18,635.159,Navedel bom še nekaj del, katera so v teku, pa zanje nimamo še sredstev. Ta dela smo pričeli izven plana, ker so se pokazala kot nujna in

:
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smo računali na gotove prispevke podjetij in razne takse, ki pa so sedaj odpadle. Na ta način smo preurejali zgradbo RLO lil, ki je bila
pogosto predmet kritike. Za to zgradbo na« je potrebnih še 40 Bilijonov, s čemer bomo pridobili 45 dvosobnih stanovanj. Dalje dokončanje
stanovanjskega bloka UDV z 12-timi stanovanji. UDV po novem sistemu
namreč nima več denarnih sradstev, zato je blok predala Mestnemu ljudskemu odboru, da ga dokonča. Za to delo bi bilo potrebno 12 milijonov
dinarjev. Dalje pride v poštev dokončanje Zaloške ceste. Vse to so dela, ki so nujna in jih bo potrebno dokončati, ker predstavljajo neodložljiv problem in bo potrebno za to najti sredstva.
Gospodarski svet je sklenil in se obrnil na mestna podjetja, da po
zgledu ostalih nest prispeva iz svojih skladov za prosto razpolaganje.
Mestni ljudski odbor ima sicer možnost, da po zakonu o ljudskih odborih
del teh prispevkov z odlokom predpiše in odvzame, vendar se do sedaj tega ukrepa še ni poslužIL Odločili smo se na bolj demokratičen način in
pozvali podjetja, da sama določijo koliko lahko po svojih možnostih
pripsevajo. Do vključno včerajšnjega dne so podjetja pristala, da dajo
30 milijonov dinarjev. Pojasniti pa je treba, da izvira teh 30 milijonov dinarjev do sedaj le od malih lokalnih podjetij, dočim večja podjetja do danes še niso dala svojih obveznosti in se nasprotno pogajajo,
da prispevka sploh ne bi dala, češ da imajo dosti lastnih obveznosti.
Predlagam, da z ozirom na navedena dejstva pooblasti Mestni ljudski odbor Svet za gospodarstvo, da večjim podjetjem, za katere sodi,
da bi prispevek lahko utrpela istega predpiše in se poslužl zakona.
Nimamo namena, da kar formalno predpišemo nek ključ za višino prispevka, temveč se bomo obrnili na podjetja in ta prispevek sporazumno z delavskim svetom določili. Svoj predlog daje® v razpravljanje.
Predsednik Mestnega ljudskega odbofa da poročilo tovariša podpredsednika Krese Leopolda v razpravljanje.
Kutin

Franc, načelnik Uprave za notranje zadeve poroča:

Na zborih volilcev je bilo stavljenih tudi nekaj vprašanj s področja Notranje uprave, na katere bi rad dal nekatere pripombe in odgovore:
Teren Univerza predlaga, naj bi organi Notranje uprave zaostrili
izvajanje odloka o prepovedi reje kokoši in drugih živali v mestnem
centru.
V resnici se je izvajanje člena 10. odloka MLO o javnem redu in
miru premalo kontroliralo. V času do konca avgusta je bilo sodnikom
za prekrške, v glavnem s strani Sanitarne inšpekcije prijvaljenih 52

primerov, od^katerih je bilokaznovanih 48, ustavljeni pa 4 primeri, SzJ
dali smo že ljudski al lici primerna navodila zaradi zaostritve preganjanja te vrste prekrškov. Smatramo pa, da lažje odkrivajo take prekrške sanitarni in stanovanjski organi, Istočasno s pregledi zgradb in
stanovanjskih prostorov, kajti organi Notranje uprave niialo vstopa v
privatna stanovanja, razen v primerih preiskavama težjih kasalvih dejanj ali če ga drŽavijara sam pozove In s posebnim pooblastilom. Razen
tega sanitarni strokovnnjak lažje oceni teži no tgkega prekrška. Za ugotavljanj® te vrste prekrškov bi bilo končno primarno zainteresirati
vse prebivattvo, ki naj take primere odločneje prijavlja, ker gre vsaka obzirnost v škodo splošnega ljudskega zdravja.
Dalje predlaga teren Univerza, naj organi ljudske milice poostre
nadzor nad pijanci in drugimi kršilci odloka o javnem redu in mir«.
Zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo kaznovanih v Ljubljani od 1. junija pa do konca avgusta na licu mesta z denarnimi bloki
868 oseb, z odločbo sodnikov za prekrške pa 534 oseb, torej skupno v
času zadnjih treh mesecev 1.402 osebi. To se pravi, da je kaznovalna
politika po vprašanju javnega reda in miru precej zaostrena. Obstoja
pa možnost, da so nekateri predeli mesta od časa do časa slabše nadzorovani. Veliko število kaznovanih kršilcev In neprestani nadalnjl prekrški kažejo na to, da samo z administrativni®! ukrep! teh pojavov ne
bomo zatrli, pač pa je nujno, da pomaga pri tem v prvi vrsti vse gostinsko osebje s tem, da ne toči pijač ljudem v alkoholiziraisem stanju. Tega se naša gostinska podjetja ne drle = vse zaradi zaslužka 1u prometa.
Pri tem niti ne pomislijo na svoj rensms. Ha drugI strani pa je popolnoma napačno mnenje ljudf, k! vidijo načne razgrajače v n e b i delu mesta, da morajo zaradi tega usmeriti svoje nezadovoljstvo najprej na
©kolnsst, da v tiste® trenutku ni prisoten miličnik, ki naj bi interveniral. Po vsej verjetnosti bo nočni razgrajač na poti do svojega doma prej
ali slej padal v rek® varnostnesu organu. Zakaj ne usmerjajo opazovalci
svojega nezadovoljstva v prvi vrsti na onega, ki se je napil, potem na
onega, k« au je dal piti in šele na kraju na onega, ki naj taks ljudi
preganja, pa ga trenutne ni ;iH reki. Borb® proti pijančevanju je velika in važna naloga vseh kulturnih in idravstvemih ustanov ter množičnih organizacij, k! bi z aočno enotno akcijo lahko dosegi® vidne uspehe;
Z nepoboljšljive! in razvratnežl b? potem lahko opravila Ljudska milica.
Oprave gostinskih podjetij se tudi ne ozirajo na prebivalce svojega lokala. Tako n.pr. Isiamo večno borbo z njimi glede dovoljenja godbe
z ojačevalci v nočnih urah v sredi strnjenih naselij. Običajno omejujujemo take »koncerte1 na 22 uro, potem pa se morajo preseliti 2

godbo v notranja prostore, kar pa gostincem ni všeč, stanovalce« pa
ugaja. Večkrat pa so stanovalci preobčutljivi. Tako n.pr. se pritožujejo,"da se na bližnje« gostinske« vrtu ljudje zvečer glasno pogovarjajo
itd.
Teren Poljane priporoča, da se podvzame strožje ukrepe proti pojavom beračenja.
Zaradi prosjačenja je bilo v letošnje« letu obravnavanih po sodnikih za prekrške le 28 primerov. Od teh je bilo kaznovanih s kaznijo Žapora do 30 dni 16 oseb, ostali pa kazen izgona ali druge vrste kazni.
Prosjačenja po ulicah, razen redkih primerov, pri nas ni, pač pa se
pojavljajo razni sualjivi deloraržneži po hišah, Zaželjeno bi bilo, da
bi prebivalci «esta take primere sproti prijavljali najbližji postaji
Ljudske milice, ker gre večkrat tudi za kriminalno sumljive oSebe, na
katere bi morala biti postaja Ljudske milice takoj opozorjena.
Ljudska milica prosjačenje premalo ostro zasleduje, moramo pa tudi
upoštevati, da je večkrat težko vedeti za osebo, ki pride iz neke hiše,
ali ki vanjo vstopa, če je oseba prosjak. Veliko bi bilo nepotrebnih
legitimiranj ljudi, če bi se vrgli na kampanjsko preganjanje tega pojava, ki končno pri nas ni pereč.
Teren Zgornja Šiška predlaga, da se cesta Pod hribom, ki je sedaj
odprta samo za enosmerni promet, zapre za vsak promet z motornimi vozil i , dovoli pa naj se vožnja s kolesi v obe smeri. Nadalje predlaga, da
se prepove promet z aotornimi vozili po Šolski cesti.
Predlog volilcev glede ceste Pod hribom je uaesten s tem, da bo potrebno upoštevati potrebe Opekarne, ki ji bomo dovolili vožnje z vsemi
vozili. Tudi predlog glede Šolske ceste je umesten in izvedljiv.
Teren Ajdovščina - I. Cankar = Gradišče predlagajo, da je treba preprečiti vožnjo motornih vozil po Rožniku, oziroma poteh za izprehajanje.
Cesta na Rožnik je primerno opremljena s prometnimi znaki, vendar
nekateri teh znakov ne upoštevajo. Ljudska milica sicer vrši občasne
kontrole po Rožniku,"ki so pa nezadostne in je nujno, da se jih zaradi
takega stanja pojača.
Oalje predlagajo iz istega terena, naj se parkiranje avtomobilov iz
Beethovnove ulice prestavi v Tomanovo ulico. Tu bi pojasnil, da se je
Svet za komunalo HLO odločno postavil na stališče proti določanju kakršnih koli park prostorov v našem mestu, razen prepovedi parkiranja na
Starem in Mestnem trgu. Naša uprava pa saatra, da bi v centru Ljubljane nujno potrebovali park prostor za motorna vozila s čemer bi lahko
sprostili parkiranja vse važnejše ulice v sredini mesta. Dokler ne bomo
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prišli s Sveto® za komunalo do sporazuma glede parkiranja, toliko ča-1
sa tudi ne moremo rešiti prej omenjenega predloga.
B r i c e 1 j Frane:
Prosi za pojasnilo, kakšni so stroški z delovnimi knjižicami, ko
je vendar znano, da vsak delavec sam plača delovno knjižice.
Dalje ga zaniia, kje je v zakonu o ljudskih odborih rečeno, da
Ima ljudski odbor pooblastilo, da lahko zahteva od podjetij prispevke
za komunalne dejavnost.
Krivic

Vladimir

Dal bom nekaj pripomb k poročilu tovariša podpredsednika Krese
Leopolda.
Kot prvo mislim, bi bilo pravilno, da kritiziramo predsedstvo
skupščine, zakaj na petih terenih niso bili Izvršeni zbori volilcev.
V zvezi s tem bi predlagal, da se po vseh terenih izvrše zbori volllcev
ponovno v začetku meseca oktobra to prvič iz razloga, ker je potrebno
obravnavati še vrsto problemov, drugič pa ker volilci sami to željo
izrabljajo. Dalje bi bilo koristno in dobro, da bi ljudski odborniki
dobili predloge dane na zadnjih zborih volilcev in s te, dobili celotno sliko. To bi bilo koristno in izvedljivo. Moj vtis je tak, da smo
ljudski odborniki le enostransko informirani o težnjah vseh volilcev
in niso v stanju, da na svojem terenu Izražajo tudi probleme drugih
terenov. Sam sem Imel priliko slišati na zboru volilcev v Šiški, kjer
se je ravno v letošnjem lotu veliko delalo predvsem na komunalnih napravah, da so kljub temu izražali še ponovne želje in potrebe In se
niso oilrali na to, da se na drugih terenih še zdaleka ni naredilo tolike kot ravno na njih terena. Če bi ljudski odborniki vse predloge
in kritike zborov volilc&v Imeli pred seboj, bi lažje dajali pojasnila na posamezne probleme.
Mislim, da j e bila ielo pravilna utemeljitev tovariša Kreseta, dl
je potrebno več kot do lej dati sredstev za obnovo obstoječih zgradb.
Če drži trditev, da na® Padi zanemarjanja te obnove propade dnevno
eno stanovanje, so to dejstva, ki zahtevajo energičnih mer, saj na ta
način prepade letno 360 stanovanj, kar je že zelo veliko število.
Z mnenjem tovariša Kmeta glede mobilizacije prostih sredstev naših podjetij se strinjam, vendar pa mislim, da ne bi kazalo še dalje
čakati na to, da bodo podjetja sama od sebe dala prispevke. Dosedanja
vsota 30 milijonov dinarjev predstavlja za Ljubljano ielo malo In bi
predlagal, da se v najkrajšem času izvede predlog tovariša Podpredsed®

nlka Kreseta in večji« podjetjea predpiše obveza, le danes vidimo, da
nekatera večja podjetja razdeljujejo večkrat zelo visoke vsote, ne prispevajo in ne uvažujejo komunalnih problemov, pojavljajo se kriminal i
na račun narodnega gospodarstva, zato bi bilo nepravilno, če se ne bi
posluži11 zakonskih dolžnosti ob tako kritični finančni situaciji Mestnega ljudskega odbora. Hiteti pa moramo s tem ukrepom še posebno iz razloga, ker je dela še precej in moramo gledati, da nas ne prebite klimatske prilike, V zvezi s te« je potrebno, da mobiliziramo tudi naše časopisje, ki je do danes pogosto netočno obveščalo prebivalstvo o nakazanih problemih. Dnevno časopisje je glede finančnega stanja MU3=ja pisalo
vse drugo, kot pa dejstvo, da je prišlo v tak položaj radi znižane akumulacije.
fladaljne vprašanje, ki bi se ga v zvezi s tem probleme« dotaknil,
je vprašanje podiranja zgradb. Globoko sem prepričan, da za izvrševanje
raznih komunalnih potreb in izvajanje regulacijskega načrta mesta Ljubljane potrebno podiranje, to tudi iz higijensklh razlogov. Mislim, da bo
potrebno v bodoče v Ljubljani še veliko napraviti, da bodo potrebne še
marsikatere rušitve, da bomo ustvarili sliko, ki bo odgovarjala modernim
prometnim zahtevam. Vendar, v kolikor ima naša mestna komunalna dejavnost sedaj na jesen še namen podirati stanovanjske zgradbe, bi imel tu
pomisleke, to predvsem, ker bi se dela verjetno ne izvršila pred nastopom vremenskih neprlllk in radi nerešenih stanovanjskih vprašanj. Predlagam, da se podiranje v zimskem času ne vrši. To ne samo radi naših objektivnih razlogov, temveč tudi subjektivnih, Naše časopisje na žalost
kljub temu, da je večkrat o tem pisalo, nI naše javnosti o stanovanjskem problemu objektivno obveščalo. Kadar se je podiralo, je časopisje
prinašalo slike, kadar pa se gradi kaka zgradba, za katero so se dala
ogromna sredstva, se o tem ni pisalo, oziroma prav malo brez vsakih
slik. Skratka to je ustvarjalo danes med volile! na terenih vtis, da veliko več podiramo, kot gradimo, kar pa daleko ne odgovarja stvarnosti.
Hi takim tendencam, ki so prišle do izraza, kakor se® že omenil, v našem časopisju ne smeio nasedati. Potrebno bo, da časopisi objektivno obravnavajo nakazane probleme.
Še enega problema bi se dotaknil, to je vprašanja gradnje malih hišic In kreditov, ki se v te namene dajejo. Mišljenja sem, da je pravilno, da ljudska oblast daje kredite za gradnjo hišic delovnim družinam
in drugim delovnim ljudem, vendar bi bilo predvsem potrebno omogočati
gradnjo hiš v sklopu zadrug tako, da bi bile posamezne družine lastniki
posameznih etaž, kar bi bilo veliko bolj dostopno naši« Ijude«, istočasno pa ne bi navajali graditelje na pot krlainala. Danes namreč vidi«o, da marsikoga radi pomanjkanja denarja pripelje na pot kriminala,
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da Izkoriščajo prfvillgiran položaj Itd. Pravilno bi bilo, da se da pomoč stanovanjski® zadruga«. S tem bi dosegli dvoje In sicer prvič, da
bi se delovni ljudje bolj posluževali možnosti graditve, drugič pa bi
tudi iz komunalnega vidika bilo to ugodneje, kajti male hiške želo obremenjujejo komunalne izdatke.
Naslednje vprašanje je delo na.šg Notranja uprav®, Dejsho je, da
se prebivalstvo mesta Ljubljane zelo pHtoSaje radi nereda v poznih
urah. Z zadoščenjem sem poslušal navedbe tovariša Kutina, ko je prikazoval število kaznovanih oseb radi kalitve nočnega miru, Vendar kljub
visokemu številu izrečenih karal izgleda, da problem še ni rešen. Potrebno bi bilo ostreje postopati in v kolikor dosedanje kazni niso zadostne, bo potrebno razpravljati o tem, da se kazni zvišajo.
B o l e Dušan:

V zvezi s problemi Sveta za prosveto in kulturo je bilo na zborih
volilcev največ vprašanj na račun šolskih prostorov. 0 šolskih prostorih se je tukaj že večkrat govorilo, mislim pa, da se ta vprašanja niso postavljala dovolj resno in jih bo moral Mestni ljudski odbor obravnavati ločeno na enem izmed prihodnjih sej Mestnega ljudskega odbora
In sicer v okviru perspektivnega plana Mestnega ljudskega odbora za
prihodnja leta.
V letošnjem letu je bila za teren Prule in Vrtačo velika razpremeni
tev otvoritev šole "Franja Levstik". V Šentvidu je na zboru volilcev bilo postavljeno vprašanje glede prostorov za gimnazijo^ kl se širi. lam
bo nastala popolna gimnazija. Občinski ljudski odbor Šentvid stavlja
predlog, da se izseli iz poslopja avtošola, njeni prostori pa odstopijo gimnaziji. Zdi se mi, da ne bi bilo primerno, če bi hoteli reševati
vprašanje prostorov ene šole s tem, da bi vrgli na cesto drugo šolo,
zlasti, ker bi bil problem ste« rešen le zasilno in začasno. Potrebno
bo, da bo občinski ljudski odbor dobil primerne druge prostore, ali pa
da vojska odstopi gimnaiijl trakt v bivših škofovih zavodih, ki so nekoč služili šoli in ki bi se s sorazmerno malimi stroški dal v krajšem
času urediti in oddvojlrf od ostale zgradbe.
Istotako so volile! postavili vprašanje šolskih prostorov na Taboru. V perspektivnem planu je eden prvih predlogov, da se reši vprašanje zidave novega šolskega poslopja na Poljanah, ki bodo služili tudi
Taboru. V bodočih letih, ko bo na razpolago več sredstev za zdravstvene in prosvetne namene in sploh za dvig družbenega standarda, se bo
moralo to pereče vprašanje reševati bolj odločno in bo potrebno pridobiti šolske prostore z vrsto novih zgradb.

V Šentvidu je nadalje bilo postavljeno vprašanje klnodvoran«, ki jo
je Triglav ffla spremenil v Studio za ozvočenje filmov. Dvorana je namreč zaradi svoje izredne akustike za to zelo primerna. Ta dvorana pa
je edina kinodvorana v Šentvidu, ker pridobitev nove dvorane ni možna,
bo potrebno, da Triglav film dobi nove prostore, dvorana pa se preda
svojemu namenu.
Problem glasbene šole v Šentvidu: 61asbena šola v Šentvidu je po izselitvi iz prostorov osnovne šole dobila primerne prostore v zgradbi
prejšnjega rajonskega ljudskega odbora II. Iste prostore je sedaj zasedel občinski ljudski odbor. la je glasbeni šoli nakazal nove prostore,
pri tem pa ni upošteval pogojev, kž so potrebni zarazvoj take šole, ker
so ti prostori neprimerni. S"tem je vprašanje nadgljnsga obstoja glasbsne šole odprto Iri ogroženo. Občinski ljudski odbor se bo moral potruditi, da glasbeni šoli najde primerne prostore in ji tako zagotovi nadaljne možnosti eksistence.
Ha zboru volilcev je bil tudi stavljen predlog, da bi se osnovale
gospodinjske šola, obrtne šole za mladino, ki je končala osemletno šolsko obveznost. Ta iniciativa je hvalevredna. Tu bi pojasnil, da je Svet
za prosveto in kulturo LRS dal iniciativo za ustanovitev kmetijsko gospodarskih š ol za kmečko mladino, v mestih pa obstoji tudi problem Šolanja za tiste, ki ne najdejo primerne zaposlitve. Naš svet js o tem
razpravljal in sprejel sklep, da se ustanovi pri Svetu za kulturo in
prosveto MLO komisija, ki bi imela nalogo premotritl problem šolanja
mestne mladine, ki je končala obvezno šolanje. Osnovanje kmetijsko gospodarskih šol pride v poštev le za okoliš. Vprašanje snovanja takih
šol pa je finančni probless učnega kadra in prostorov. Za obrtno šolo
za žensko mladino je na TSŠ. kjer je taka šola že bila, je na razpolago nekaj opreme, predvsem šivalnih strojev, In bi tako bili dani pogoj i za ustanovitev. Seveda je pa tudi tu vprašanje finančnih sredstev
za plače, opremo, materijal In vse ostalo, kar je potrebno za obstoj
in redno delovanje take šole.
Dodatno bi ob zaključku še opozoril, da so se sedaj v začetku šolskega leta pojavile na terenu razne govorice, da so nekateri profesorji
pri izpitih zapostavljali mladino, ki obiskuje verouk. Kolikor smo se
informirali o tej stvari, smo ugotovili, da govorice nimajo osnove, da
so to le parola reakcije proti ukrepom, ki smo jih pokrenili za zboljšanje pouka na šolah in za vzgojo mladine v našem duhu. Šolski sveti,
ki se bodo v kratkem volili, naj na te vzgojno politične momente polagajo več pažnje. Zalsti je želeti, dS ljudski odborniki ne odklanjajo
sodelovanja in izvolitev v te odbore.

Naloga ljudskih odbornikov naj bo tudi ta, da se po poletne® premoru zavzemajo za to, da se ustanove povsod društva prijateljev mladine in poživi njih delo. Omenjena društva so se v zadnjem času pričela
v Ljubljani lepo razvija. Pri tem pa je važno, da bodo sodelovala tudi s šolskimi sveti«,
Sitar

Franc;

Iz poročila tovariša podpredsednika Kreseta je razvidno, da je bila na zadnjih zborih volilcev iznešena cela vrsta problemov in potreb,
pa na drugi strani za uravnovešanjem našega proračuna nimamo možnost!.
To se pravi, da je v zvezi z znižanjem stopnje akumulacije v naših podjetjih nastal velik izpad in bo potrebno razmišljati,kako boso spravili
v sklad naš proračun in kako bomo izvedli nujno potrebna dela. Razpravljati bo nadalje o te®, na kakšen način bi prišli do denarnih sredstev,
Stavljen je predlog, da bi bilo potrebno, da se sprejme sklep in pooblasti Gospodarski svet, da z energičnimi merami doseže, da posamezna večja podjetja, ki niso pokazala razumevanja do splošno konunalnih potreb,
čeprav iste koristijo, dajo gotov prispevek. Smatram, da je predlog umesten in celo nujen in bi ga bilo potrebno sprejeti.
Ob tej priliki bi opozoril LO na predlog, ki je bil sprejet na zboru
volilcev Resljevega terena. Po tem sklapu oziroma predlogu so volilci
predlagali naj bi se za dograditev najnujnejših de! razpisalo notranje
lokalno posojilo. Volilci so to stvar utemeljevali na ta način, da je
še cela vrsta ljudi, ki so vpisali I. in !L ljudsko posojilo, katero
je ža realizirano in da bo namesto, da to realizacijo dvignejo Isto ali
večjo vsoto vpisali za naše notranje posojilo, Če se bo ljudem pravilno prikazalo, da bi še! ta denar za dokončanje objektov za katere je
nevarno, da se vsJed finančnih težav sicer ne dokončajo, mislim, da bi
ljudje Imeli razumevanje in bi prišel tako Mestni ljudski odbor do večjih vsot, ki bi jih investiral za gradnjo stanovanjskih objektov. Mestni ljudski odbor, Gospodarski svet naj bi ta predlog proučil in v kolikor smatra ta predlog za umesten, razpisal"posoji1o, ki bi vsaj delno
nadomestilo velik izpaa finančnih sredstev,
V zvezi z zborom volilcev bi opozoril še na neko tehnično pomanjkljivost, Mestni ljudski odbor je prejel zapisnike samo od 28 volilnih
enot, dočim cela vrsta terenov zapisnika ni poslalo. Res-Ijev teren n, "
pr, je poslal poročilo tajniku terena, ne pa Mastnemu ljudskemu odboru.
Mislim, da bi bilo pametno v zvezi s tem opozoriti terene, da je delovno predsedstvo odgovorno, da se zapisniki s predlogi pošiljajo na tajništvo MLO, da predsednik zbora volilcev na prihodnjem zboru volilcev

pove ali so b i l i predlogi sprejeti in kakšni so izgledi oziroma zakaj
niso b i l i sprejeti.
6 r a d i č Miha:
Podal bi par pripomb, ki se nanašajo na občino Šentvid.
Glede gimnazije v Šentvidu je to res pereč problem, ker je število
prijavljencev veliko večje kot prej. To je problem, ki ga je potrebno
resno obdelati. Predlog zbora volilcev je bil, da se v korist gimnazije izpraznijo prostori avtomehanične šole, za katero ni nujno, da je
baš v Šentvidu, ker je to šola za celo Slovenijo. Dali smo predlog na
Višjo stanovanjsko komisijo naj oni po svoji možnosti rešijo ta problem v okviru mesta, kajti za gimnazijo bi bil to edini primerni prostor.
Kar se tiče glasbene šole je vprašanje prostorov že rešeno, ker je
zakonodaja izpraznila prostor, ki ga je zasedala za tečajnike. Prostori
za glasbeno šolo povsem odgovarjajo in ista ne bo imela mnogo stroškov,
edino za pleskanje. Vzporedno z izpraznitvijo prostorov po zakonodaji
pa je rešeno tOdi vprašanje Podružnice Narodne banke, ki je dobila tudi
svoje prostore.
Zbori volilcev so razpravljali tudi o novi pridobitvi Šentvida o
kanalizaciji. Tu pa se je postavljalo vprašanje priključitve hišnih
lastnikov, ki ne vzamejo stvari nikoli resno. Predlagam naj bi Mestni
ljudski odbor s svoje strani opozoril vse lastnike hiš, da napravijo
priključke na kanalizacijo že sedaj, da jim ne bo"potrebno kasneje, ko
bodo dela že končana„ponovno razkopavati cestišča.
Na zborih volilcev v Šentvidu so padale tudi kritike glede vzdrževanja hiš s strani privatnih lastnikov. Potrebno bi bilo podvzeti proti privatnim hišnim lastnikom ostrejše ukrepe, ki se ne brigajo za svoje zgradbe. Ne moremo dopustiti, da bi stranke same popravljale in trpele škode na račun lastnika. Problem naj se rešuje v okviru celega mesta,
Z d e š a r Henrik:
V zvezi s predlogi, ki jih j& stavil predsednik Sveta za kulturo
in prosveto bi dal pad predlogov.
Problematika šolstva je na taki stopnji, da je dejansko potrebno
eno sejo Mestnega ljudskega odbora posvetiti samo temu vprašanju. Na
. tej sej! naj bi se pregledalo ne samo kampanjsko situacijo, temveč naj
za to sejo Svet za kulturo in prosveto pripravi plan, ki bi obsegal obdobje 3 let. Pri tem naj bi upošteval, da se bo v tem razdobju število
učencev, ki so vpisani v osnovne šole in gimnazije povečalo tudi za
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50 % ali pa Se več.
Kot drugo točko naj bi so obravnavalo vprašanje adaptacije šolskih,^'
prostorov, kot tretjo vprašanje opreme, ki je ponekod stara preko 40
let in še več in ni vež priaerna za pouk in kot četrto naj bi se obravnavalo vprašanje ureditve fasad in okolic® šel, k! poneted h kvari mesto.
Plan, ki bi ga za dobo 3 let sestavil Svet za kultura in prosveto
Mestnega ljudskega odbora in k! bi moril biti realen, ta plan bi bilo
potea treba striktno vsa leta izvajati«
Tovariš Bole je omenil tydi vprašanje društva prijateljev aladlne,
ki so v ljubljani zelo razživela, in se brigajo s splošno vzgojo naše
.mladine. Tu pa moraao ličiti vprašanje šolskih svetov, ki pa delajo
predvsem na šolalh. Stavi jam predlog, da bi dali tem šolski« sveto« večj i poudarek in da bi sodelovali v teh svetih tudi ljudski odborniki,ki
bi bili na čelu šolskeau svetu, Šolski sveti naj bf reševali i aaterijalno i vzgojnB vprašanje in naj bi iaeli s posebno sredbo dane poloblastno pravico. Sestavljali bi n.pr. šolske preračune, ki jih sedaj sestavljajo upravitelji itd. Ostali Slami šolskega sveta naj bi bili izvoljeni iz vrst starišev dijakov dotižise šole. Število odbornikov šolskega sveta naj bi se določilo procenfuelne po številu učencev dotičnešole. S tea, da bi bil na čelu šolskega sveta odbornik ljudskega odbora, bi imel Mestni ljudski odbor dosti večji vpogled v probleaatib našega šolstva.
Drugo vprašanje so kulturno prosvetna društva. Povsod manjkajo kino dvorane, prostori za ostalo kulturno izživljanje.
Vsa ta"vprašanja, ki se tičejo kulturnih društev, naj bi se reševala
kompleksno. Ha drugi strani bi mobilizacija večjega števila ljudskih
odbornikov pomagala reševati vsa ta vprašanja bolj konkretno,
S u h a d o 1 c Anton;

Tovariš Krese je v voie« poročilu omenil, da teren Kožarje ni iael
zbora volilcev. Opozoril bi, da se je zbor volilcev vršil, ni ni pa znano iz kakšnih razlogov n: bil dostavljen Mestneau ljudskeau odboru zapisnik tega zbora volilcev.
Omeni! bi par stvari, ki so jih na te« zboru iznesli veliki, to
posebno"iz razloga, ker je to novi de! Ljubljane,{Kožarje in de! Podsareke).
Največ so volilci razpravljali glede davkov. Nastala so razna nesoglasja. Predpise davkov je za te predele vršil še okraj Ljubljana okolica, davki pa se plačujejo sedaj po priključitvi na Sestnea ljudske«
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odboru v Ljubljani. Pri primerjavi obdavčenja kmetov Ljubljane okolice in Ljubljane mesto pa je razvidno, da imajo kmetje, ki spadajo pod
Ljubljano okolico znatno višjo obdavčenje, kot posestniki, ki spadajo
pod mesto. Vsled tega so nastala trenja med kmeti if) bo potrebno to
vprašanje rešiti tako, da bo obojestransko pravilno.
Dalje se kmetje pritožujejo, da izterjevalci davkov in eksekutorji
Mestnega ljudskega odbora ne postopajo korektne z Ijudal, tSmveč nasprotno zelo grobo«, Tudi to vprašanje bo potrebno razčistit!.
Druga stvar, ki bi jo rad nakazal, je dejstve, da"bo potrebno uspostaviti večja povezave z ljudmi oriključenih krajev. Ti ljudje se obračajo na Mestni ljudski odbor z raznimi predlogi in prosijo pojasnil
in nasvetov, ne najdejo pa razumevanja. Pevssd jih odganjajo, češ, da
jilfkot nove priključene le ne vodijo v kartoteki, v raznih spiskih "
Itd. Mislimo, da ee h@če«@ inetf red, moramo spraviti delo na tekoča.
Sar se tiče komunalne dejavnosti se ne bemo spuščal! dosti v"te
stvari, ker vemo, da ima meste samo le dovolj težav §lede financ. Nakazal bi le vprašanje vode, ki je nekje celo nepltna.
Druga stvar, ki jo je potrebno rešiti je Barjanski predel, kjer se
pobira davek "Barje . Kmetje izražajo, da dobe samo položnico za plačilo, nihče pa se ne rmsšil...vode0 Tu je namreč problem v tem, da mora8

jo kmetje sami čistiti grabne.

Volilci bi tudi radi pojasnila, kako je s popravilom Dolgega mostu.
Dva meseca je že namreč preteklo c-dkar je bil tja pripeljan les za popravilo, vendar s popravili še tedno rie prične, dasl ravno je že polovico okgraje mostu padlo v vodo. Obstoja bojazen glede otrok, ki v veliki meri paSIrajo ta most, da se ne ponesrečijo na msstu radi velikega prevoza.
Druga stvar je razsvetljava našega predela. V zadnjem času, ko je
pogorel transformator na Bokalcih, i mamo namreč tako slab tok, da zjutraj in zvečer sploh ni moči misliti na kuhanje e električnim kuhalnikom.
Kot zadnje vprašanje bi se spet dotakni! kinodvorane v KozarjaL
Svoječasno smo napravili vlogo, da se nam proti vrnitvi nudi posojilo
za nakup kinoprojektorjev, vendar nam to še ni uspele. Pred kratkis
pa saso iz tovarne Iskre v Kranju dobili ponudbo za kinoprojektor pe
znatno nIIjI ceni in spet zaprosili za posojilo, vendar tudi to pot
brez uspeha. & se za ežlgrado® grade trije kinematografi, za Kožarje pa ne moremo dobiti niti posojila za nabavo kincaparature, je to salo
nerodno zagovarjati pred volilci, ki to vidijo. Imamo že dvorano, na
drugi strani pa je 8ana tudi potreba, saj niraaao od Vrhnike pa dc mesta
nobene kino dvorane.
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tečne bi se dotaknil še gradnje Hišic in posojila, ki ga dobe
graditelji za dokončanje teh hišic. Po moje® mišljenju se ni zdi nepravilna razdelitev kredita, kajti znano ni je, da so dobili odobren
kredit ljudje,"ki mu"aianjka samo še ograja alo omet na hiši in to v
višini 200.000.» din. I I graditelji, ki so dobil! kredit, so po večini le po eno leto naseljeni v hiši » niso pa dobili kredit® eni, ki
jim manjka opeka, železo, cement in oni, ki J1® manjkl sasio par tisoč
dinarjev kredita pa bi bili lahko le letos pod streho. Moje mnenja je,
naj bi t i s t i , ki le stanujejo v teh hišicah počakali s krediti do drugega leta, ko bo morda več denarja na razpolagi sedaj pa naj bi se dal
kredit res samo tistim, k! so ga bolj potrebni.
R e s n i k Julijami.
Tovariši in tovarišice. Hočem spregovoriti o problemu obrtnih fn
gospodinjskih šol. le samo na zborih volilcev, temveS tudi matere na
svojih sestankih izražajo željo, da ustanovimo te šole. Obstojajo sicer mnenja, da so se v teh iolah vzgajal! le otroci kapitalistov.Res
je, smatram, da pa ml sedaj še bolj nujno rabi« te"šole, da dobi potrebno znanje naša mladina, predvsem ženska mladina. V zvezi s tem se
je pojavilo vprašaraje, da hočejo*starši na račun teh Sol podaljševati
le prejemanje dodatkov za otroki. Dejansko se § tem podaljša prejemanje dodatkov za otroke, zavBdatl pa se moramo, da naša socialistična
država podpira vzgojo otrok. lato predlog za ustanovitev obrtnih in
gospodinjskih šol samo pozdravlja«. Upa«, da bemo z ustanovitvijo šol
razširili obzorje naši mladine v g5spodarstveneia pogledu, kar na drugi strani predstavlja tudi štednjo.
V laenu žena bi podprla zamisel za ustanovitev gospodarskih šol
in upam, da bo naš odbor storil vse, da uresniči želje staršev.
I o j š k e r c Janezs
V odgovor na kritike tovariša Suhadolca, da je Oprava cest že pred
dveml meseei dostavila .s za popravilo Dolgega mostu, bi pojasnil sledeče;
S popravili je Uprava cest nameravala pričeti že takoj po dostavi
lesa, vendar je v sporazumu z notranjo upravo dela odložila za kasnejši čas, ker je bil v pretečenih dveh mesecih velik tujski promet po
Tržaški cesti in bi bil glede na popravilo mostu promet zelo oviran.
BMa na Dolgem mostu se bodo sigurno pričela takoj po 15. septembra t j .
2k

O r o b s ž Franc:
Dotaknil bi se tistega dela referata podpredsednika Kreseta, kjer
je govoril o vzdrževanju našega stan fonda. Trditev, da dnevno propada
eno stanovanje, se mi zdi preskroana in smatra«, da je samo teoretična.
Dalje moramo iskati vzroke večjih odpadanj stanovanj tudi pri lastnikih zgradb, ki amortizacijo staiufonda ne nalagajo za obnovo, tanveč
jo spravijo v svoj žep, enostavflo jo pojedo« 2e več kot 10 let ni noben
lastnik izvršil večjih popravil. Zato sem mnenja naj ljudski odbori da
še več poudarka na vzdrževanje in nadzira lastnike, da bodo pravočasno
obnavljali, ker je to velik problem mesta samega.
Potrebno bi bilo govoriti tudi o tem, da kljub temu, da današnje
najemnine predstavljajo le vsoto 200 milijonov dinarjev v okviru mesta,
se ta postavka finančnih sredstev v vzdrževanju ne pozna dosti in ne
vem v koliko se uporablja za vzdrževanje stan fonda, izgleda, da predvsem hišni lastniki privatniki porabijo najemnino za svoje naturSlne
rente. V Ljubljani poznamo cca 300 lastnikov, ki dobe nad 48.000.-din
letne rente od najemnin. Za to rento niso nič delali, vendar jo imajo
danes možnost k o r i s t i t i . Primerno bi bilo osvežiti delo, ki je bilo
svoječasno narejeno pri HL0=ju in izpopolniti zakonodajo tako, da bi
b i l i lastniki stanovanjskih zgradb obvezni vlagati del najemnin v skupen amortizacijski sklad pri Mestni hranilnici. Iz tega sklada bi se
lastnikom proti predhodni predložitvi opisa na njihovi hiši in pod posebnimi pogoji vračala denarna sredstva za obnovo stan fonda, in v kolikor ne bi po njem vloženi prispevek najemnine zadoščal, bi se mu iz
skupnih sredstev nudilo tudi posojilo.
Pozdravljam tudi predlog tovariša sekretarja Krivica o organizaciji
stanovanjskih zadrug; V stanovanjskih zadrugah bi bilo dejansko možno
bolj smotrno graditi. Ta sredstva, ki so bila že dana za gradnjo stanovanjskih hiš, bi lahko pokazala večje rezultate, če bi se dela vršila
pod kontrolo zdravih delavcev v stanovanjski zadrugi. Na ta način bi tudi onemogočili špekulantom možnosti, ki so jo b i l i sedaj deležni.
Načelnika Notranje uprave bi opozoril, da je v našem mestnem prometu tudi enkrat spregovoriti o kolesarskem prometu v Ljubljani. Svet za
notranje zadeve bi nujno moral temu vprašanju posvetiti več pozornosti. "
Nedisciplina kolesarjev ne dovoljuje ostalemu prometu izkoriščanje brzin.
Navedel bom samo primer s področja ljubljanskega trolejbusa. Prav radi
kolesarjev trolejbusi ne morejo razviti na progi svoje komercielne brzine 20 do 22 km, temveč jo dosegajo samo 12 do 13 km na uro, kar skoro '
zahteva en voz več v prometu. To je velik izdatek in gospodarska škoda.
Ti kolesarji so tako nedisciplinirani, da mora trolejbus skoro korako-

na voziti za njimi in se ne izognejo niti na čekratno hupanje. Pri tem
je poudariti, da Imajo predvsem kolesarji na Titovi sest! možnost vožnje po kolesarski cesti In niso radi nediscipliniranosti upravičeni

ovirati velik promet na tej cesti. Predlagam, da se po tem vprašanj«
pokrenejo potrebni ukrepi in s tem da možnost komercialne brzfse ne
samo našim trolejbusoa, temveč tudi ostalemo prsssiiJo
Predsednik Mestnega ljudskega odbora odred! 10 limita i odmor.
K r @ s s Leopold2
¥ današnjem referatu sem prvotno navedel; da predstavlja glavni
izpad dohodkov znižanje družbenega prispevka. To trditev popravi jass v
toliko, da predstavlja velik Izpad tudi neplačilo davkov in sicer kasto za eca 50 milijonov zaostankov. Od teh 50 milijonov odpade na kmetsk§ davke cea 13 milijonov, na obrtniške pa preko 30 milijonov. 0 same* delu davčne komisije ne bom govoril, ker bo o tem poroča! tovariš
predsednik Avšlč Jaka.
Dalje bi dal nekaj odgovorov na diskusijo.

Glede izdatkom na račun delavskih knjižic b! pojasnil, da delavci
dejansko plačujejo te knjižice in bo tako znatni de! stroškav povrnjen,
vendar se bo po končanem delu knjižila te prejemke kot dohodek Mestnega ljudskega odbora: Za sedaj pa predstavljajo izdatki za tisk Itd.
izdatek za proračun.
Tovaril 8rfee?j je prosil pojasnilo na kakšen način imamo pravic®
zahtevati od podjetij; da prispevajo za komunalna in druga dela Hestfiega ljudskega odbora. Že prej srn rekel, da se poslužujemo prej® vse
drugs, kot birokratskih prejemov, kar je politično boljle", to zlasti
gledamo iz perspektive, ko besso imeli svete proizvajalcem, iolnest
predpisa prispevka pa imamo v 18. čienfi Zakona o družbene* plana, m
katerega se oslanjamo In pe tem delase-. Sa Isti na?5fi citiranega zakona
so se oslanjala tudi druga mesta po državi in predpisala podjetje® ta
obvdzni prispevek.
Sraja tovariša odbenfk Krivieg, da se v petih terenih zbor volilcev ni vršil, je potreb«, da vzamemo nase, čeprav je krivda predvsem
na samih ljudskih odbornikih. Ti so navajali kot vzrok nesklleanja
zbora volilcev, da nimajo primernih prostorov, da je prevež ljudi na
dopustu, dejstvo pa je, da smo mi z naše strani napravili premalo pritiska.
Glede zbora volilcev v Kožarjih za katerega je trdil tovariš Suhadole, da se je vršil, bi pojasnil, da sta bila sklicana v Kožarjih

2 zbora volilcev, od katerih se je eden vršil, drugi del Kozarij, ki pa
je bil po novi upravno - teritorialni razdelitvi na novo priključen mestu, zbora volilcev ni imel
Glede akcijs za zbiranje prispevkov od podjetij mora® povedati, da
je bile na zadnji seji Gospodarskega sveta sklenjeno, da se bodo člani
omenjenega sveta udeležili sej upravnih odborov podjetij, na katerih
bodo skušali vplivati na to, da bodo prispevali čini večje vsote. Ver*
jetno se nam pote® ne bo potrebno posluževati citiranega člena Zakona o
družbenem planu.
Glede prometnih ovir, križišč, podiranj starih in gradnje novih
zgradb, o katerih je bilo govora v diskusiji,poudarjam, da se v načelu
strinjam i mnenjem tovariša Krivica in je tudi naša politika, da"se"podira čii? manj* Se strinjam pa se, da se ne bi dokončno uredila n.pr.
Titova cesta, n.pr. vozlišče pred Bavarskim dvorom je zelo pereč-pro*
blem. Če bi izračunali nesreče, ki so se pripetile na tem vozlišču in
zadale škodo našemu gospodarstvu, bi dobili zadostno opravičilo za nameravano rušitev zgradbe na vogalu Titove in Prešernove ceste. V tej
zgradbi se nahaja gostinsko podjetje brez stanovanj. Prvotno mnenje
je bilo, da se bo gostilna ukinila* češ da jih je dovolj, vsled velikega prometa tega lokala pa~je Gospodarski svet sklenil, da se gostilno premesti v sosednjo hišo« Rušitev omenjena hiše je potrebna tudi
vsled naprave moderne puape Avtoservisa za to hišo, Ko bo pumpa v pro®
metu, bo tu zelo velik promet in se bo le z rušitvijo te zgradbe omogočilo preglednejše križišče.
Naslednje vprašanje je Zaloška cesta, za katero sc tudi ?bori voliU
cev postavljali zahtevo, da se dokončno uredi. Hiša* ki ti jo bila po®
dreti na Zaloški cesti je škandalozna in Imajo vsi stanovalci, ki so
po večini stari borci, že vložene prošnje za dodelitev stanovanj« Pri te«
je poudariti, da smo le podrli Karmeličansko cerkev in bi z ustavitvi®
jo de?
razne govorice.
Isto kst "za Zaloško cesto, velja za Kolodvorsko ulico, kjer bi bilo podreti zgradbo, v kateri je eno ali dvoje stanovanj i/i en poslovni
prostor. Za dokončno ureditev Kolodvorske ulice izvajajo pritisk sami
vnlilei. HisTfss, da je gospodarsko edino pravilna, ds se t a cesia tire«
di. Tu je tudi vprašanje kanalizacije. Predfšsa«, da se tudi dela fla
Kolodvorski ulici dokončno izvedejo.
Tretji problem, o katerem bi bilo potrebno še razpravJjati*je križišče na Rimski cesti in Kardeljevi cesti. Tu bi prišel s poštev za
šenje bivši internat visokošolk, v katerem so dejansko menda štiri
stanovanja. Namen rušitve je, da se odpre križišče Rimske iti Kardeljeve

ceste, fa eesta je edina veza proti Dolenjski cest! in proti Zagrebu.
Od vseh dels k! sem jih pravkar naštel, pa je ta najbolj problematične,
ker so v zgradbi stanovanja, zato boms o predmetu ponovno razpravljali.
far se ti že gradnje stanovanj v prihodnjem letu, bo Gospodarski
svet takoj pričel z delo«. Praksa kaže, da je g r j d s ^ talifc hI Ste zalo
draga, poleg tega pa gre ta saaolnfciatlvž •;•:" -.-.ja -/elIkokrai ga naš
račun, in se Sestokrat ne da kontrolirat?, intefea je zaie, da s? grade hffe, večji bloM-s popolnoaa hženiisi vhodi. Druge lete DO verjetno večja »ožnost u gradnjo hI 1 5n Šel In.bo dejansko potrebne frs se
•Že sestavlja triletni plan. Drugo leto bo treba graditi vsaj dva Soli.
Podjetja saiBa bodo tudi iaela možnost, da si bedo najela kredite u
gradnjo stanovanj tako tudi san MLO. Tu pa je važna gradbene kapacite-

ta In bo naloga gospodarskega sveta poročiti vprašanje, kako povečati
gradbeno kapaciteto z aehanizacijo gradbenih podjetij, proučiti p? bo
tudi acŽMst ustanovitve novih gradbenih podjetij.
Slede vzdrževanja stanovanjskega fonda pojasni«, da smo že pričel i klicati lastnike stanovanjskih zgradb, k! Imajo zanemarjene biSs
na odgovor , Svet za komunalne zadeve bo izvajal na njih pritisk, da
bodo pristopili k popravile« hSI in jim zato tudi onogočfll brezprocenins pcssjtls. IHsli«, da je prav, da pa se na igradbe, ki se v akutne«
stanju in kvarijo ugled mestu, pa se lastnik? za nje as brigajo, vknjfžijo In sami izvedemo popravile,
Slede vpralanjft fezarlj je ta stvar dejanske malo drugačna. Se ve«9 v koliko drži trditev, da i«a Ljubljana okolica višje davke od Ljubljane sesta. Vsekakor pa bo«o to tako pregledali in po potrsbi regulir a l i . Nobenega razloga ni namreč, da bi imeli kmetje v Ljubljani in
mestu nižje davke, ko verna, da Imajo z% prodajo svojih artiklov celo
boljSo pogoje. Kar pa se tiče grobosti izterjevalcev je težko, U izterjevalci ne prekoračijo aeje dostojnosti, ker je njih pesa! težaven
In pogosto nalete na odpor, ie aislia s tam zagovarjati naših uslužbencev, vendar naj se k^te pripravi do tega, da bodo plačali davek
pravočasno, pa jim ne ; traka imeti opravka 2 Izterjevalci. ¥ kolikor pg smatrajo, da je
fes previsoko odmerjen, naj pošljejo vslj
akontacijo, istočasno pa. v lože pritožbo, do katere imajo pravico.
6!«de vodovoda velja, da je potrebno zgraditi rezervar in pribaviti dovoljno količino cevi za odtakanje voda.
!Car se tiče elektrike v ^ozarjih smatra«, da velja to isto za same
mest®. Tema je vzrok pomanjkanje transformatorjev, za katerih nabavo
bi potrebovala Elektrarna 15 milijonov dinarjev. V splošnem pa ni to naša

naloga, ker m! nimamo svoje elektrarne, temveč samo razdeljevalee
Vprašanje smo

tok®.

pa sporočili Gospodarski« svetu LRS in neki izgledi sos

Slede posojila za nabavo kinoprojektorja Kislin, da so to važni pogoji za posojilo. Vsekakor pa"je'potrebna iniciativa tarokašnjih prebivalcev, saj je znans, da so rs.p**. v Šiški sami zgradili fizkulturni de®
s svojo Iniciativo, Mestni ljudski odbor jim je nudil samo pomoč. Potreb"
no je iti v barsko In v kolikor bi banka ne iaela os? garanj a za vrnite«
posojila, je potrebno dcbiti žfrante.
Trditev tovariša Suhadolca, da gradiis za ^ežigrados tri kiRenatogrsfe, ae drži. Prvi? ne gradi«5 «5» temveč gradi podjetje, drugič pa
ne gradi tri, temveč $ m

enega. Sežigrad lisa 12.000.prebivalcev 9 n!®«

pa niti ene prosvetne dvorane. Sedanj! M no-je provlzorlčen, m

dvori-

šča Soje ob Vodovodni cesti. Sedaj se gradi nov letni kino, istočasno
pa se dokunčuje dvorana v Baragovem semenišča, ki ne bo služIla le kot
kino dvorana, temveč bo služila predvsem za sploSno kulturno dela. To
pove® iz razlega, da se b6 volllce pravilno informiralo In, da se stvar
ne bo napačno potencirala.
Predlagam, da se zadolS« oosaeezni sveti predvse« pa Gospodarski svet
da takoj prične s pripravami za Izvedba sklepov in predlogov stavljenih
na današnje* zaseflanju, da se bodo na prihodnjem zasedanju te stvari lahko že obravnaval®.
Se eno pripombo bi dal glede ljudskega posojila za gradnjo stanevanj. 0 predlogu Resljevega terena s katera« je govoril tovariš Sitar,
je Gospodarski svet svoječasno že razpravljal in iael namen Izvršiti te
notranje posojilo, vendar pa smo po diskusiji prišli do mnenja, da

M

bilo primerneje se poslužill preje vseh ostalih možnosti, kot pa, da
b| se ljudski odbor bremenil s tako visokimi postavka«!. VerjStno bi
dobili s te« notranjim posojilo® okrog 100 silijonev dinarjev. S te vso-"
is vlsed visokih cen g r a d b e n a storitvan ne bi napravili dosti, v nasledi
njih letih pa, ko bodo stroški gradbenih storitev znatno manjSi, bi nas
to preveč obremenjevalo, na Srugi strani pa bi s to vsoto v bodečih letih lahka zgradil? mnogo več.
Zato je naši mnenje naj se do n a R s i m m a izkoristijo prvo prosta
sredstva naših podjetij, saj nam je pot posojila v najslabšem slučaju
še vedno odprta.
Predsednik Hestnega ljudskega odbori Jaka Avšlč predlaga sledeče
sklepe;
1. Predsedstvo

81C mora

skrbeti, da se bode izvršili

zbori

volil-

csv za terene, kjer doslej še niše sklicani, istočasne pa naj se v
začetku raeseca oktobra predvidijo novi zbori volilcev,
2 , Haloga Sveta za gospodarstvo je, da takoj reši vprašanje nadaTj
Rje izgradnjo Titove, Kolodvorske, Zaloške in Rimske ceste. 0 tem vpfa
šanju se je potrebno takoj Izjasniti, da se ne hode zavlačevala dela«,
Kar se tiče Rimske cests naj Svat za komunalne zada»8*o zadevi ponovno
razpravlja in stavi predlog Mestnesu Ijudsksau odboru. V vsakem slučaju pa Svat za komunalne zadeve br&z odobrenja Mestnega ljudskega cdbo^
ra ne sme izvajati nobenih rušenj.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora da na glasovanje predlog, da
SB dokončajo dela na Titovi, Kolodvorski in Zaloški cesti ter da se O
zadevi rušitvenih del"na Rimski cesti ponovno razpravlja na seji Hest«
nega ljudskega odbora.
Soglasno sprejeto!
3 0 Naloga Sveta za komunalne zadeve je, da obravnava vprašanje snalih gradenj in izvrši preorientacijo na večje zgradbe v zvezi s stanovanjskimi zadrugami, Predlog naj se obravnava na seji Sveta zS komunal
in r»ato obrazloži na prihodnji seji testnega ljudskega odbora,
k . Gospodarski svst naj prouči Vprašanje najetja posojila v barski,
odnosno
razpisa notranjega posojila. Predlog naj da na sni izmed prihodnjih sej Mestnega ljudskega odbora.
5 . Svet za notranje zadeve naj prouči vprašanje~diseiplirie kolesarjev, voznikov itd, in istočasno ureditev prosieta. Konkretne predloge za aventuelni odlok naj predloži na sni izmed prihodnjih sej Mestnaga ljudskega odbora.
6 . Svet za notranje zadeve naj podvzame ostrejše ukrepa proti k r š "
cem nočnega siru, ker kaŽG, da so dosedanje kazni prenizke.
7. Svet za zdravstvo ir> sacijalno politiko naj zadolži organe ss=
nitarne inšpekcije, da prijavljajo rejce šalih živali v mesto, da bi
S6 bolj kot doslej upoštevali tozadevni predpisi odlokov MLO. Prouči
naj tudi vprašanje beračenja po mestu. Svoje predloge naj da Notranji
upravi,
8 . ljudskim odbornikom je dostaviti ves materi jal z zborov volilcev,
da bodo poznali šlrio problematlko'in se pripravili na dajanje pojasni! na prihodnjih zborih volilcev.
9 . Gospodarski svet naj pretresa možnosti, kako naj se uredi vprašanje prispevka podjetij iz fonda za prosto razpolaganje in naj n a ' p H hodnji seji Mestnega ljudskega odbora poroča kakšni so bili uspeh!..

II. POROČILA SVETOV O IZVRŠITVI SKLEPOV PREJŠNJIH SEJ MLO
Predsednik Mestnega ljudskega odbora Avšič Jaka pozove predsednike
posameznih s v e t w , da podajo poročila. Pove, da je Svet za komunalne zadeve sporSčil, da še nI izdelal dokončnega predloga glede ureditve pionirske proge.
Ker sta predsednik Gospodarskega svata in predsednik Sveta za kulturo in prosveto podali poročila v prvi tački dssvnega reda, da predsednik besedo tovariša
S I t.a r

Francu, ki poročaš

Na !V. seji Mestnega ljudskega odbora je bil sprejet sklep, naj Gospodarski svet Mestnega ljudskega sdbsra proučt predlog«, ki se bil! izneš«fi5 In s k e r s
1. izvede naj ss revizija agrarnih Interesentov in prekontrollra
a H Imajo pesa®®zni"ggrarni interesenti pogoj® za pridobitev zemljišča
Iz agrarnega sklada. Po obstoječih predpisih dobi namreč zemljo h agrarnega sklada samo tisti, ki jo dejansko sam obdeluj«.
V ta namen je tajništvo Mestnega ljudskega odbora ps dsssvnes časopisja pozvalo vse agrarne interesente^ da se javlja pri Mestnea ljudske®
odboru, odnosno pri občinah Polje in Šentvid ter da javijo katere nepremičnine so jim dan® iz zemljiškega sklada v iikoriŠčaDj®«, Javijo naj pa
tudi podatke 9 tem, ali se bavljo s kmetijstvom ir. kakšno je njihov®
premolenjsko stanj«. Pe ugotovljenih podatkih glede posameznll agrarnih
interesentov bo posebni koalslja določila, kateri agrarni interesenti
naj dokončne dobe nepremičnine 1 zemljiškega sklada v last, ostalim, ki
pa nt bode Imel! pogojev da te zemljo, pa so bo remija odvzel® in s« jo
b© izkoriščalo In dalo na upravljanje na novo formiranim zsdružafs posestvom.
2 . V zvezi 1 reorganizacijo agrarnih interesentov se pa sestavlja
pri tukajšnje® MLO-ju pri Upravi nepremičnin
seznaa vseh posameznih nepremičnin last splošnega ljudskega premoženja, ki so prišle v last splošnega ljudskega premoženja po zakonu o zaplembi premoženja ali pa ps zakonu o agrarni'reformi ter tudi podatke o tem, kdo do sedaj izkorišča te
nepremičnine. Na podlag! teh podatkov se bo dobila slika celotnega ljudskega premoženja v območju Mestnega ljudskega odbora Ljubljana. Sa ta
način bo mogoče pretežni del kmečkih zemljišč dati v izkoriščanje kmečkim zadrugam ter bi se s ton dala možnost krepitve zadružnega sektorja.

Uprava nepremičnin, ki bo vodila evidenco o vsakokratnih spremembah
glede nepremičnin splošnega ljudskega premoženja bo na podlagi

«
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kartotek«, ki jo sestavlja glede posameznih nepremičnin, mogla dati
Mestnemu ljudskemu odboru podatke glede posameznih nepreaičsin v slučaju raznih zamenjav splošnega ljudskega premoženja s privatniki pri
posameznih razlastitvah.
Smatramo, da bo to delo izvršeno do jesenske setve in da bomo na
ta način pristopili k detajlnemu delu In jačanju zadružnega sektorja.
I I I . POROČILO PREDSEDNIKA MLO 0 DELO AOMINISTRACIJE MLO
Predsednik Mestnega ljudskega odbora Jaka Avšič poda naslednje
poroči los
REFERAT
Po čl. 136 zakona o ljudskih odborih je dolžan predsednik MLO poročati ljudskemu odboru o svojem delu in o delu administracij«.
Na organizacijskem polju je bila moja dejavnost usmerjena predvsem na aktiviziranj« organov MLO, ki so nastali z reorganizacijo na-"
še ljudske oblasti; svetov in administrativnega dela ljudskega odbora.
Ti organi so morali v interesu kontinuitete izvajanja oblasti čimprej« zaživeti in nastopiti svojo važno funkcijo, Sveti so na svojih
sejah obravnavali mnogobrojne probleme, ki so nakazani v njihovih zapisnikih sej, a delno je ljudski odbor o tem obveščen na dosedanjih
sejah. Hoja vloga je bila na teh sejah svetov, na katerih sem večinoma prisostvoval, tudi objedinjevanje dela in iskanje oblike, koliko naj
bi sveti prepuščali upravnega dela neposredno sami administraciji. Prvotna naša tendenca je bila, da naj bi se člani sveta spuščali tudi podrobnejše v analizo problemov in odločali odnosno dajali direktive za
upravne postopka. To je bilo koristno, zato ker so člani svetov z večjim poznavanjem vsebine dela, lahko aktivnejše posegali v razprave in
tako skolektivnim in dijalektIČni« načinom našli pravilnejše rešitve
In dali več realne in sprejemljive Inlcijative v poglabljanju demokratičnosti oblasti. Poznejs je razpis Sveta~za zakonodajo In izgradnjo
oblasti LRS dal konkretno navodilo svetov.
Razvoj je pokazal, da je naša administracija, ki je zasedena v
glavnem s politično in strokovno sposobnimi tovariši, v stanju vršit!
po zakonu določene naloge. Potrebno pa je, da se člani ljudskega odbora zavedajo svojih demokratičnih dolžnost! In z vzdrževanjem stikov
ssvojlai volilci zapažajo priaerne nepravilnosti In jih iznašajo na
sejah MLO ali na sejah svetov. Tako se bo doseglo tudi enega glavnih
ciljev nove organizacije ljudskih odborov, da se upravno - oblastne
funkcije ločijo od administrativnega vodstva upravnega aparata. Z

današnjimi ostavkami tajnika in načelnikov na pelolajS ljudskih odbornikov se bo šlo v tem salslu zakonitosti korak naprej.
Nova oblika permanentnega dela nalili ljudskih odborov v svetih je
dala dobre rezultate in mnoga vprašanja so rešena tako, da se že ugodno odražajo na življenju v mesta. Pri te® seveda odločilna vloga pripada splašnfa gospodarski® in politični® ukrepe® zvezne In republiški
vlad®. V zadnjea času so n®ke seje svetov izpadi® iz rednega poteka ali
sedaj zopet začenja sezona s tedenskimi izjemno štirinajstdnevnimi sejami. Delo bi se še bolj polivllo, če bi vključili v svete še kaj novih članov dobrih poznavalcev specijalnih sektorjev dela. S te« bi nastalo tudi intenzivnejše delo posameznih sekcij. Upravno oblastvene
naloge svetov, ki Izhajajo delne iz zakonov in predpisov višjih državnih organov, delno iz Iniciative, ki jo vzbuja dnevna stvarnost družbenega življenj®, iz regulativne potrebe odnosov strank in ravnotako
perspektivne analize razvoja našega mesta, postajajo z novo razčlenitvijo ljudskega odbora bolj ljudske, razumljive in dostopne delovnemu
človeku, reljefno jasne, skratka ljudje v mestu se sedaj bolj interesirajo za delo svetov, odobravajo ali kritizirajo, kar vse dviga kvaliteto celotnega našega MLO.
Pomanjkljivosti so in se odražajo v dnevnem življenju. So pa tudi
objektivni pogoji, ki so v konsekvencl še stari izraz stopnje našega
standarda na gospodarskem, kulturnem, komunalnem in socijalnem polju.
2 osamosvojitvijo delovnih kolektivov v proizvajalnih in prometnih organih je sicer odpadlo operativno poseganje oblastnih organov v materijalno tvorno delo, ni pa odpadla regulatorno = kontrolna funkcija
nad temi organi iz vidika interesov skupnosti delovnega

ljudstva, ki

jih varuje HLO.
Mnogi uspehi so dosežen? v zadnjem časovnem razdobju od reorganizacije naših oblastnih forumov sem, posebno na polju gospodarstva in
komunalne ureditve. Se smeieo pa ostat? ha doseženih uspehih - potrebno
je še z večjim zagonom nadaljevat! delo.
Vfss kale, da jes
1. Nedoveljna budnost na polju borbe proti monopolizmu proizvodnih,
trgovinskih, obrtnih in prometnih podjetij. Visoke cene, nedostopne za
splošnega potrošnika takrat ko le leže prepolna skladišča izdelanih artiklov ali pa takrat, ko bi po objektivni oceni moglo biti proizvedeno
dovolj robe, da se popolnoma nastitl trg. To so ostanki stare kapital!?
stične miselnosti, nasprotne socijalistični, ki se je bo treba otresti.

2. Nedovoljna proizvodnost tam, kjer bi po strokovni oceni morala
biti večja izraba potencijalov in so subjektivni moment« v kolektivu

vzrok zastojev, nesposobnost, nemarnost, klikaštvo i.pod.
3. Neskladno nagrajevanje za delo s tendenco visokih nagrad tam,
kjer sionopolne okolnostl olajšujejo visoke dobičke kolektivom.
4. Nedovoljna skrb pri Iskanju novih virov in načinov proizvodnje
ter modernejših proizvodnih procesov, posebno tam, kjer se občuti pomanjkanje na trgu, nasprotno pa je vse aprt® v zahtevo ?.a zmanjšanjem
stopnje akumulacije.
5 . Povečati intenzivnost iskanja notranjih rezerv posebno v komunalnih ustanovah s samostojnim fifiansiranjenVoračuiiskih ustanovah in v
proizvodnih podjetjih.
6 . Večjo skrb moramo spričo redukcij posvetiti iskanju in stvarjanju novih rentabilnih delovnih msst, da bi se tako člmpreje polno in
produktivno zaposlilo delovno silo, Sevgdg to ne more Iti na škode mehanizacije ali z zmanjšanjem organskega sestava podjetij. Nasprotno
modernižaeija se mora nadaljevati, ker je v tem osnovni napredek prolsvodnjfe.
7 . Ne smeao se zadovoljiti z doseženo stopnjo organizacije dela,
načelniki, direktorji, upravniki, šefi bi se morali meriti z drugimi
sorodnim! strokafel in neprestano slediti za napredkosa poboljševanjera
organizacije dela.
8 . Pri obrtniški dejavnosti bi fiaše mesto moralo odigrati značllnejšo vlogo kot dosedaj In se ne omejevati na potrebe same našega mesta, ampak jo raztegniti izven naših mej, tudi republike in še čez, v
izvoz, saj Imamo kvalificira?! kadSr, ki je sposoben zadovoljiti najvišje zahteve na polju obrtništva.
9 . Večjo iznajdljivost moramo pokazati na poljy iskanja novih stanovanj, novih gradenj. Naraščanje potreb raste hitreje, kot raste fond.
Potrebno bo povečati zmogljivost Izgradnje stanovanj in vso gra-jeno
zmogljivost popolnoma izkoriščati, V zaostanku smo s eea 700 najnujnejših slučajev stanovanj, klr bi zahtevalo skoraj 1 mfljardo dinarje^
in to poleg normalne gradnje. Postavlja se vprašanj® najetja posojila,
10. Na ostalem kotfjftalnen polja zahtevajo prednost reševanja resni problemi vode, kans5fiasfje in cest.
Zapala se stopnjevanje storilnosti pri neposrednih proizvajalcih
v delavskih grapah, vendar občutr«o manjka mehanizacije in sprese, k5
pa je vezana na pritok proračunskih sredstev. Marsikaj pa lahka komunalna podjetja še storijo z lastno iznajdljivostje in organizacijo ter
kontrolo dela in storilnosti.
11. la onih sektorjih, ki živijo od proračunskih IzdatbvM l 0 ,
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naj bi bila obrnjena večja palnja na ekonomičnost razpolaganja $ sredstvi, ki se dajo ostvariti z odobrenimi proračunskimi sumami in na efekt,
ki naj bi ga še povečali na polja svoje strokovnosti v prosveti, kulturi,
zdravstvu In socljalni politiki. To so tisti členi v verigi, ki jih moramo zgrabiti, da bi pospešili našo izgradnjo socijalizma v zemlji.
II. Posebno poglavje je izvrševanje nalog, ki jih Imajo podjetja
za samostojno financiranje. Vprašanje je ali smo se prepričali, če se
z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ne bi dalo povečati efekt dela
v interesu skupnosti. Zato je naloga sveta, da prekontrolira sistemizacijo uslužbensklh mest, ki naj bi bila prilagojena sedanji gospodarski
situaciji mesta in nalogam varčevanja, nadalje se je prepričati o kontroli obračunavanja ter oceniti kvaliteto kadra in njegove storilnosti.
i i!. Splošno velja za vsa področja dejavnosti mesta, da odkar smo
se izvili Iz prejšnjega administrativnega distribuiranja, se lahko postavi kot eno glavnih nalog iskanje novih proračunskih in investicijskih sredstev. Zato moramo uvesti natančnejši pregled predračunov in
obračunov, ravnotako pregled kvalitete izvršenega dela in sploh smotrnejše izkoriščanje osnovnih sredstev. Nj potrebno naglašati, da če se
gradi in se bogati naša socijallstlčna skupnost, da s tem dobiva na
življenjskem standardu tudi vsak posameznik te skupnosti.
Zato se obračam na tovariše ljudske odbornike, da bi se povezali s
tovariši iz pristojni»etov in prenašali na njih koristno inicijativo
predlogov. Takšni predlogi so lahko načelniki! pa tudi konkretni, naj
bo za c6lo mesto ali za svojo volilno enoto. Nasprotno pa je bolje, da
se v osebnih ličnih zadevah vsak prizadeti neposredno obrača na prvostopni ali tudi drugostopni organ administracije, ki je pristojen za
reševanje v upravnem postopku te grupe poslov. Tam so oblastni pogoji,
da se donese na zakonu osnovano, pravilno, objektivno in najpravičnejše rešenje, ki upošteva v odgovarjajoče« proporcu tako interese skDpnosti, kot pojedinca, ki nastopa z zahtevo, predlogom ali s pritožbo.
Kakor bi bilo nepravilno v administrativnem postopku enostransko
zasliševanje ene stranke od dveh ali več zainteresiranih, tako tudi ni
v interesu objektivnosti donašanja rešenja izvajanje pritiska od zgoraj
ali kakorkoli na uslužbenca, ki rešuje predmet in ki je vedno dolžan
videti in upoštevati v upravnem postopku vse, čeprav različne in na-*
sprotujoče si interese, posebno pa interes naše vseljudske skupnosti.
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Za oceno sposobnosti uslužbencev pa velja pravilo, da kolikor več
sprememb, ovrienih odločb in podobno daje druga stopnja, toliko več
obremenitev padi na prvostopnega odgovornega uslužbenca, šefa, načelnika in podobno.
Do ocene naših administrativnih uslužbencev naj bi se prišlo tudi
z zasledovanjem njihovega dela od strani kolektivi naših svetov, z iznašanjem nepravilnosti na sejah ljudskih odbornikom, nadalje s pomočjo terena, naših političnih organizacij in forumov,
Hislim, da je tak način dela oblika borbe proti birokraciji.
Kolikor bolj sistematsko se bo to delo opravljalo, toliko manj birokracije bo v naši administraciji, ki ji aparat sicer nujno zapada.
Ne smemo dovoliti, da bi se birokracija uveljavljala s sledečimi obeležji:
1. Zanemarjanje reševanja nalog svojega območja in s tem v zvezi
neekspeditivnost, pččasno uradovanje, leno delo in izostanki pod raznovrstnimi izgovori.
2. Samovolja v uradovanju in s tem v zvezi nečloveški odnos do
ljudskih potreb in težav, odbijanje sprejemanja strank, osorno postopanje z ljudmi, razlikovanje močnih in slabih, gaženje zakonitosti,
'biciklizem1', zaklanjanje za fiktivnimi ali stvarnimi zaščitniki, taji nstvenost in podobno.
3. Predpostavljanje svojih lastnih interesov in svoje grupe pred
interesi naše socIjalistične skupnosti, kar je poseben kriminal v borbi za izgradnjo socijalizna. Posebno škodljivo in nevarno je, če se "
pojavlja pri direktorjih, upravnikih in podobnih , ko zanemarijt /s.pr.
skrb za stalnim zniževanjem cen. S tem je zvezano zanemarjenje rentabilnosti in ekonomičnosti proizvodnje, kar bi sicer pozitivno vplivalo na realni dvig mezde, življenjskega standarda, dvigalo vrednost proračunskih materijalnih Izdatkov, pospeševalo izvoz, dvig kvalitete in
sortimentov ter podobno.
Na teh sektorjih dela preti stalna nevarnost, da se zapada v lokalpatriotizem ožjega kolektiva in z njim zvezane lične koristi, materijalne in demagoške, kar pomeni zbirokratiziranje v odnosu do socijalistične skupnosti.
Mislim, da bi bila v tem pogledu umestna večja pažnja nas vseh tovarišev ljudskih odbornikov, kar pa bo pozneje ena poglavitnih nalog
zbora proizvajalcev.
Po zakonu o ljudskih odborih čl. 155. vodi administracijo"ljudskega odbora tajnik pod nadzorstvom predsednika ljudskega odbora. Sedanja
organizacija administracije je določena s sistemizacijo, ki jo je na

predlog 10 MLO potrdil Svet za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
LRS. Po čl. 162 zakona o ljudskih odborih je tajnik odgovoren predsedniku in ljudskemu odboru tako za svoje delo, kot za pravilno uradovanje
uslužbencev v administraciji ljudskega odbora. Administracija ima nalogo, da pripravlja in izvršuje zadeve; ki spadajo v pristojnost Mestnega
ljudskega odbora, ki je našteta v čl. 19 - 39 Zakona o ljudskih odborih
mdst in mestnih občin. Znači, da je pravilno razumevanje udgovornosti
uslužbencev administracije in posebno tajnika in načelnikov odločilna
za uspešno izgradnjo soeijalističnih odnosov v našem mestu. Kulturno socijalistično poslovanje uslužbenca vsebuje hitro ekspeditivno reševanje
zadev, ki jih imajo državljani pri nas, strogo zakonito in objektivne
odločajo v upravnih postopkih, ki so poverjeni pojedini® uslužbence®.
Varovanje interesov ljudske skupnosti na podlagi predpisanih zakonov
in dolžnost uslužbenca, ki po čl. 56 Zakona o ljudskih odborih tudi odgovarja za škodo, ki jo je z nezakoniti® dejanjem napravil državljarsiali
pravni osebi pri opravljanju svojih dolžnosti.
Zaradi bolje preglednosti se bom na današnji seji zadržal samo na
nekaterih odsekih administracije MLO in sicer:
1: Na delu Uprave za dohodke
2; Na delu trgovinske inšpekcije
3. Na delu s področja mestnih kulturnih ustanov in
4, Nekaj o časipisnš kritiki.
L Uprava za dohodke je v sklopu oddelka za g o s p o d a r s t v o .
Ocena dela ja podeljena na posamezna področja^

Bilance za leto 1951 j'š od 219 podjetij predložilo v potrditev 205,
od katerih so potrjene 204. Bilanc še niso predložila podjetja "Mleko "
in podjetja iz občine Polje, Ekonomija Bokalce ni predložila bilance,
ker še nima potrjene bilance za leto 1950, ko je bila ekonomija še pod
vodstvom Ministrstva za socialno skrbstvo. Dalje so ša nepredložene bilance gostinstva Polje, Brivnica Zalog, čevljarna Polje, čevljarna Sneberjef Pleskarstvo Polje, Krojaštvo Sneberje, Kovačnica Polje, Mehanična delavnica Sneberje, Šivalnica Kašelj, Šivalnica Polje, Šivalnica Zalog in Pekarna Polje, Ta podjetja !e od svoje ustanovitve dalje niso
imela potrjenih zaključnih računov, zato tudi bilance za poslovno leto
1951 še nimajo. Izgovarjajo se, da nimajo za to usposobljenega kadra.
Posluževala so se najetih strkovnjakov, od katerih pa nobeden ni dokončal dela z"izgovorom, da je zadeva tako zavozljana, da jo ne morejo
razčistiti. Kljub številnim urgencam in opominom...
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od strani HLD=ja, zadeva še vedno ni izvršena.
Organi revizije oprava so se predvsem uporabljali za posebno odrejene revizijske preglede, ki so se nanašali v pretežne® delu na nepravilnosti poslovanja, malverzacije in kriminalna dajanja. Primer podjetja "Torbica", Mestna kanalizacija in Pžata. Dalje za razna dela,kot
ugotavljanje vzrokov izgub v podjetjih, sodelovanje v komisijah pri
prevzemu podjetij ob prenosu iz pritojnostl enega, v pristojnost drugega organa, dalje likvidacija podjetij Itd. Take n.pr. je bilo v likvidacijskem postopku 16 podjetij, od teb jih je 10 že likvidiranih, potrjene pa so Šele 4 likvidacijske bilance, Na novo pa so sedaj prijavljene likvidacije 4 uprav gostinskih podjetij. Delo revizijskega organa pri tem se nanaša na kontrolo pravilnosti likvidacijskega postopka
in pregled zaključne likvidacije bilance. Problemi s ki se pri tem pojavijo so v tem, kje In kako naj se dobe sredstva za pokritje izgub,ki
so se pojavila pri nekaterih podjetjih. Primer? Mavric Edo, državni
obrtni mojster, krojaŠtvo,"za tri meseci poslovanje je izkazal, odnosno se je ugotovilo 200.000.- din Izgube.
Nadalje je bilo izvršenih od 773 podjetij 668 rednih pregledov o
pravilne® obračunavanju in plačilu akumulacije (davek na p.p. amortizacija, dobiček, i. in II. razlika) za leto 1951 in izdanih prav toliko
odločb, izvršiti je še 105 rednih pregledov za leto 1951 in -«0 izrednih
pregledov za leto 1952, kateri bi morali biti ponaredbi Sveta za gospodarstvo LRS, do 15. 9. 1952 izvršeni. Ugotovilo se je pri teh pregledih, da so nekatera podjetja v odvajanju akumulacije v večjih zaostankih
tako n.pr. pri pregledu bilanc po republiški komisiji pa nI izdala nalog za odvod in je samo pri enem podjetju ugotovljeno, da je podjetje
dolgovalo znesek din 8,600.000.= Podjetje "Šestica" pa je samo v tekočem letu dolgovalo na prometnem davku znesek preko 3,000.000.- din, za
kar je bil potem izdan po revizijskem organu virmanski nalog za plačilo.
Na odvajanju 7 % prispevka od vplačane akumulacije rproračun MLO
organi Oprave nimajo posebnega vpliva, ker to vrši banka. Do*konea avgusta je bilo vplačanih od planiranih............... 852,188.000.- din
znesek .................. 254,620.588.- din

II. Dohodnina
V zadnjih mesecih je slonelo delo na dohodnini predvsem na odmeri
IIS. akontacije za leto 1952 in pa na reševanju pritožb proti o d n e H
dohodnine za leto 1951.
Odmera akontacije za I I I . četrtletje 1952 je znašala;

za
za
za
za

kmetijstvo".................. 8,998.000.- din
zadruge
700.000*.- din
obrtniška gospodarstva . . . . . . . 15,H1.000,- din
ostaie poklice . . . . . . . . . . . . . .
6.336.000.° din
skupaj
31,175.000.= din

Proti odmeri dohodnine za leto 1951 se je od 1.642 obrtnikov In
220 svobodnih poklicev dosedaj pritožilo 950 davčnih zavezancev. Vse te
pritožbe (prvo zbere vse potrebne podatke za instruiranje pritožb osebje zaposleno pri dohodnini) obdela nato še davčna komisija In šele nato
se predlcže Svetu za gospodarstvo LRS v dokončno odločitev. Do sedaj je
bilo predloženih Gospodarskemu svetu pri LRS 291 pritožb, ostale pa so
še v delu pri Upravi. Reševanje teh pritožb povzroča ogromno dela tako
za uslužbence, kakor tudi za davčno komisijo.
Med tem časom pa so prihajale še pritožbe proti odmeri II. akontacije na dohodnini. Teh pritožb je bilo vloženih 780, od teh je bilo Zavrnjenih 358 pritožb, ugodno rešenih pa je bilo 368 za din 2,382.000.zvišanih pa je bilo 47 primerov.
Radi reorganizacije in ukinitve rajonov je bilo napravljenih tudi
nekaj napak pri odmeri, katere je bilo popraviti le z uradnimi referati za odpise ali pripise. Takih primerov je bilo 134, ki so bili odstopljeni knjigovodstvu radi knjiženja.
Za pravllnejšo in točnejšo odmero davka bi bili potrebni podatki o
prometu in dobavah privatnikov državnemu sektorju.
Ker se je z reorganizacijo finančne službe in radi priključitve okoliških krajev, število davčnih zavezancev izredno pomnožilo, obstoji
nujna potreba za naložitev katastrskih listov za vsakega zavezanca posebej,
kakor tudi za vse njegove vire dohodkov, sicer je evidenca nemogoča. Če
računamo, da imamo danes preko 12.000 davčnih zavezancev, bo potrebno
nabaviti prav toliko katastrskih listov, ki naj bi bili opremljeni z
vsemi tozadevnimi potrebnimi podatki. Potrebno bo nabaviti tudi isto
število trdih map s trakovi, v katere bi se vlagali odmerni spisi.
l i l . Eksekucija
Pri delu izterjatve davkov je zaposlenih točasno 7 uslužbencev. V
času od 1. VI. do 27. VIII. 1952, je bilo na terenu izterjano od davčnih dolžnikov din 9,250.000.-. Radi neplačila davčnih zaostankov je bilo v istem času izvršenih 445 rubeži za znesek din 12,089.908.-, od tega
je bilo plačanih 1,171.893.- din. Inkaso v pisarni pa je v tem

času znašal din 5,013.252.- Podpisanih - zarubijsnih je bilo 73 radioaparatov, 125 koles in triciklov, 6 motornih koles, 4 osebni avtomobil i , 55 šivalnih strojev, 58 govedi in drugi predmeti, kot elektro - motorji, harmonike, vrtalni stroji itd.
Odločb za obročno plačevanje davkov je bilo Izdanih 214. Mnogo dela povzročajo tudi razne druge izterjatvo kot n? primer terjatve železnice, bolnic, sodišč, arbitraže, sanitarne inšpekcije itd. lakih primerov je bilo 424 v času od 1. 6. do 27. 8. 1952.
Ker bo potrebno po izvršenih rubežih pristopiti radi neplačila davčnih zaostankov k odvzemu transferaeiji zarubljenih predmetov, bo nujno
potrebno določiti v pritličju K r e s i a l i pa kje drugje en primeren prostor za shranjevanje teh predmetov, preden se izvrši eventuelna prodaja.
Davek na dediščine in darila
¥ omenjenem razdobju je bilo sprejetih 613 spisov (zapuščine, darilne in kupne pogodbe, sodni sklep! itd.). Berešenih je sedaj oo spisov. Po stanju 22. 8. 1952 znašajo davčni zaostanki na davku na dedf~
ščine in darila din 4,373.573.- Obročno plačevanje je bilo odobreno za
znesek din 1,546.076.= . Zemljiškoknjižno pa je zavarovana terjatev za
din 265.810.-, ker so dediči v Ameriki.
Izvršiti bi bilo potrebno tudi taksne revizije pri raznih ustanovah, katerih je ca 150. Ker pa sta pri tea f-aferatu zaposlena samo 2
uslužbenca, se k temu delu še ni pristopilo.
V. Davčno knjigovodstvo
Davčno knjlgovčdstvo obsega individualno zbiralno knjiženje dohodnine, davka na p.p. dediščine in darila, taks, mestnih pristojbin, tržnega dobička in ostalih dohodkov iz gospodarstva. Vseh individualnih
kontnikov je csa 15.000. V mesecu juniju in juliju so bile izvršeno
vknjižbe razlike na definitivnem~predpisu in predpisu akontacij za"leto 1951. lakih vknjižb je bilo 4.100. Za plačilo akontacija za I!i.
četrtletje 1952 je bilo izstavljenih >1.000 položnic, ki so vsebovale
celoten obračan o obregnit*!, plačilu in davčnem zaostanki« posameznega davčnega zavezanca. Kljub teau pa je bile dnevno po 20 in še več
strank, ki so zahtevale razna pojasnila v zvezi z odmero in plačilo«
dohodnine.
Ker knjigovodstvo v svojem delu n! na tekoče«, je potrebno izvršiti sedaj še sledeča dela:
1. Vknjižitl razliko na definitivnem predpisu za IV. obliko (ostali zavezane? cca 8.000 vknjižb).

2. Vknjižiti vsa plačila prometnega davka za državni,'kakor tudi
za privatni sektor, sicer je kontrola zaostankov nemogoča.
3. Naložiti takoj cea 4.000 kontnikov za knjiženje obremenitve in
vplačil barjanskega prispevka za leto 1951 in 195Ž. Db sedaj je bilo
vplačanega barjanskega prispevka v znesku din 604.220.=
4. Izvršiti revizijo bilanc za leto 1951 bivših rajonskih poverjeništev za finance in to za RtO I I . , III. in V., dočia za !. in IV. rajon so bilance že pregledane.
5. Do 1. X. 1952 razposlati položnice za plačilo IV. akontacije za
vse davčne oblike.
6. Pred zaključkom leta 1952 je knjižiti celotne akontacije za vse
oblike dohodnine za leto 1952, cea 14.000 vknjižb.
VI. Drugi posli
Poleg poslov, ki se tičejo dohodkov so uslužbenci Uprave za dohodke
vršili tudi druge posle, kakor razdeljevanje industrijskih in denarnega
nadomestila živilskih bonov in te;
1. Za otroke osebnih invalidskih in družinskih
upokojencev v vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,361.320.-din
2. Osebni invalidi in drožinski upčkojenci in
njih žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,583.676.-*
3. Otroci vojaških vojnih invalidov, vojnih vdov
In mater padlih borcev
3,192.208.-"
4. Vojaški vojni invalidi, vojne vdove in matere
padlih borcev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2, 615.380.="
bonov v denarni vrednosti.
Denarnega nadomestila mesto prehrambenih bonov pa
so prejeli:
ad 2.) Osebni Invalidi in družinski upokojenci in
njih žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,327.726.='
ad 4.) Vojaški vojni invalidi, vojise vdove in matere padlih borcev
1,913.222.='
* Za učence v gospodarstvu (industrijskih šol) je bilo izplačano
82.000 bonov v denarni vrednosti.
Nakaznic za kurivo je bilo izdanih do 25.ViH.1952 skupno 39.754.Skupaj je bilo izplačanih v obdobju junij = avgust"1952 za bone in
denarni nadomestek za prehrambene bone din 133,993.523.»
Nujno bi bilo, da se temu referatu stavi na razpolago eno blagajno*
odnosno tresor za shranjevanje bonov in denarja, ker je nevarnost v ča=
su izplačevanja glede tatvine a H TaW'?ruge IfezijŽfde vsekakor velika.
To se bo uredilo.

2. Delo trgovinske inšpekcije
Organi trgovinske inšpekcije so v mesecih juniju, juliju in avgustu
vršili preglede predvsem na področju trgovine in gostinstva9 le en pregled je zajel (skupno z organi finančne revizije) Obrtno prodajne zadruge in to vsled nepopolne kadrovske zasedbe.
Na področju trgovine so bili izvršen! sledeči pregledi:
a) pregled poslovanja z industrijskimi boni in prodaja blaga na industrijske bone ter skontriranje blagajn. Pregled je bil izvršen tako,
da so pregledali paragon bloke, dnevni inkaso bonov in denarja. S taks« načinom dela se niso odkrile večje razlike v bonih ali v denarju.
b) Kontrola točenja alkoholnih pijač v špecerijskih trgovinah. Inšpekcijski pregledi so bili uspešni, ugotovljeno je bilo, da so špecerijske trgovine predvsem podjetja "Prehrana* in "Železničar" točile v
poslovalnicah vino, žganje in likerje. Ugotovljene nepravilnosti so bile predane sodniku za prekrške, 0 izrečenih kaznih še ni obvestila.
Do danes je še nerešeno vprašanje, ali smejo delikatese točiti alkoholne pijače.
c) pregled izvajanja odredbe o odpiranju in zapiranju trgovskih lokalov.
d) pregled razsvetljave izložb v večernih urah v centru mesta.
Organi inšpekcije zasledujejo stalno izvajanje predpisov na zadnji
dve točki. Te predpise so v pretežni večini kršili privatniki, delno
tudi državna podjetja t9r so bili eni kot drugi predlagani za kaznovanje sodniku za prekrške. Dosedaj izrečene kazni sodnika za prekrške so
vsekakor prenizke tako, da je posamezni« podjetje« bilo ugodneje plačati kazen, kakor pa nositi stroške za razsvetljavo,
e) pregled tehtnic in uteži na živilskih trgih in v poslovalnicah
(cementiranje itd.)
Kontrola je bila"temeljita in ostra, pobirale so se denarne kazni
(skupno preko din 15.000.-).fehprekrškov sedaj ni opaziti, vsaj v
taki meri ne kot pred tem? pregledi.
f) ureditev poslovalnic in izložb ter higijena v poslovnih prostorih in skladišču.
Za izboljšanje tega"je pripomogla kontrola, v glavne« pa vsekakor
novi gospodarski sistem.
g) pregled mlekarn, čistoča, delitev prednostnega sleka in cene.
Na tem področju ni bilo posebnih ugotovitev; prav tako ne ukrepov,
ker je bilo stanje rezultat objektivnih dejstev.

h) ugotavljanje teže kruha v pekarnah kot v prodajalnah.
Bistvenih prekrškov ni bilo ugotovljenih.
i) pregled izvajanja odredbe o artiklih, ki se lahko kupujejo na
industrijske bone
Pregledano je 8 špecerijskih trgovin. Pregled je bil temeljit. Rezultati: H šestih poslovalnicah so prodajali na Industrijska bone tudi
živilske artikle, v kolikor se z bom ni celo manipuliralo. V času od
1. julija 1952 do 20. avgusta 1952 je bilo r teh poslovalnicah prodanlh artiklov, ki se ne smejo prodajati na industrijske bone, v vrednosti 466.550,-"bonov in 466.550,- din, to je gotovinski promet za
din 2,332.750.-. Če bi še k tsnu prišteli razliko, ki nastane pri tem,
da industrijsko blag® prodajo tudi za gotovino ter v tej višini prodajajo živila, bi se proset zvišal, oziroma odstotek nedovoljene prodaje
blaga na industrijske bone, Tako n.pr. so v poslovalnicah Šentvid 20
prodali od 1. julija do vključno 25. avgusta t . l . 32.700 kg cementa
(kateri se sme predajati na bone). !z paragon blokov pa je razvidno,
da so prodali le 150 kg cementa na industrijske bona v vrednoltš 290
bonov in din 290.=, ostalo količino pa so prodali za gotovino. To se
pravi, da je samo poslovalnica Koloniale Šentvid 20 na račun cementa
prodala livll v vrednosti 88.000 industrijskih bonov in din 88.000,gotovine.
Poslovodje teh poslovalnic so dan; na kaznovanja sadnlku za prekrške. Potrebne ukrepi bo podvzel Gospodarski svet, kaj t? to ni samo primer šestih poslovalnic, a«pak vse tfgo»ike mrele v Ljubljani, pravtako
pa tudi v republiške® in zveznem meril«.
V Ljubljani je nssrež špecerijskih trgovin v odnosu do trgovin 2
industrijski® blago® c m Z;l, to se pravi, da je 6 špecerijskih poslovalnic odtegnilo (z nedovoljeno prodajo na Industrijske bone) 3 trgovina® z Industrijski® b l a g « v ča$y od mesec In pol promet v znesku
din 2,332.750.=. To pa brez dvoma vpliva na samo industrijsko pral z-"
vodnj©, ker je Industrijska proizvodnja odvisna od realizacija blagi,
Na pedračju gostinstva so bili izvr&af sledeči pregledls
a) pregled in obračun"zakupni h obratov za prvo polletje Sn če odgovarja stopnja akumulacij®.
Name« pregleda je bil,ugotoviti rentabilnost, primernost akumulacije in možnost priključitve v državni sektor.

Predlogi za priključitev državnim obratom so bili dani trije- Ha
tem vprašanju so delali 4 organi trgovinske inšpekcije 15 dni.
Ta pregled je bil računsko - analitično delo tSr se niso ugotavljali eventuelni prekrški 2oper obstoječe predpise,

b) pregled zakupnih obratov v zvozi s sprostitvijo odkupa vina.
Naien pregleda je bil, ali socijalistični zakupniki nekontrolirano
nakupujejo vino oziroma v kolikor ga ne knjižijo, prav tako ostale ar=
tiWe..
Pregled so izvršili na~ta način, da so Izvršili inventuro ter primerjali s knjižnim stanjem. Ugotovljeno je bilo, da se Inventurno stanje v ^seh pregledanih obratih ujema s knjižnim stanjem. Naše mnenje je,
kljub rezultatu kontrole, da soeijalistlčni zakupniki ne zajemajo v
dnmm izkupičke dejanskih iztržkov, vsled tega bo marala gospodarska
Inšpekcija najt! obliko kontrole, ki bo dala povoljnejše rezultate.
c) pregled kvalitete vina in manipulacije z njim.
Namen pregleda je bil, kakšne kvalitete se kupujejo in kakšne
kvalitete se prodajajo.
Od vseh pregledanih smo le v erse« primeru ugotovili, da je poJjetje "Iplm" kupevalo s tako nizko maligansko stopnjo, ki se po predpisih ne sme prodajati
%) in da se je v obratu prodajalo vino z
nedopustno nižjo maligansko stopnjo, kot pa je bilo fakturirano vino.
d) splošni pregled! o urejanja in higijenskem stanju podjetij.
Ugotovljeno je bilo, da so bile predvsem kleti in shrambi neurejine, nesnaitse. Izdir.i so bili pismeni in ustmenl ukrep! za odstranitev
teh nepravilnosti.

Poleg naštetih so bili tudi pregledi na osnovi priteSb in signalom
k! jih pa kakor že rečeno ni bi So mnogo.
Splošna zapažanja
Za nadaljnje delo gospodarske inšpekcije je predvsem važno, da se
reši kadrovsko in organizacijsko vprašanje, kajti dosedaj se na področju obrtništva sploh ni delalo.
Oa niso uspehi inšpekcijskega dela povoljnejši, je krivda tudi v
tes, da so organi inspekeije bili pritegnjeni k drugemu delu, n.pr. polletni obračun in ugot«v'<?nja primernosti akumulacijske stopnje v zakup=
!
nih gostinskih podjetj
zne prlmo-predaje ter prevzem republiških
podjetij,
S takim ssačinom deL se bo maralo odslej nehati.
Nedostatek pri delu gospodarske inšpekcije je tudi v tem, ker je
Izolirana od ostalih referatov gospodarskega sveta. Izolirana namreč
, v tem smislu, ker ne dobiva problematike od referata za gospodarstvo,
gostinstvo, obrt, katera mora biti posameznim referentom poznana in
načelno obdelana na delovnih sestankih, (katerih v zadnje® mesecu sploh
ni bilo) in šia podlagi katerih bi usmerjali kontrolo.

Dalje nezadostna signalizacija s strani prebivalstva. Potrebno bo
popularizirati delo gospodarske inšpekcije.
Perspektive za jesen so odvisne, kakor že rečeno od kadrovske zasedbe o dokončni Izvedbi reorganizacije in od pravilnika o delu gospodarske inšpekcije.
"Kljub tenu, pa se zamišlja, da bo potrebno vršiti preglede;
1. Na področju trgovine:
a) nakup in prodaja ozimnic
b) delo nakupovalcev, potnikov in prekupčevalcev
c) pregled prijave regresa za nekurantno blago
d) pregled manipuliranja z industrijskimi boni
e) pregled pekarn in manipulacija s kruhom
f) skupno s tržno upravo kontrola nad trgom in prekupčevalci
g) kontrola deklaracije in kalkulacije industrijskih proizvodov
na podlagi odredbe o obveznem sanitarnem, higijenskeu pregledu živil in
na podlagi uredbe o ustanavljanju in delu trgovskih podjetij.
h) pregled socijalističnih zakupnikov s sadjem in zelenjavo
2. Na področju gostinstva:
a) socijalistične zakupnike, v koliko knjižijo vse nabavljene
artikle, predvsem vina in v koliko maliganska stopnja v kleti in obra tu odgovarja deklaraciji na računu
b) vse gostinske obrate pregledati v pogledu urejenosti, ličnosti in higijeni
c) manipulacija z vinom
d) kontrola kalkulacij
e) kontrola za odpravo špekulacije
3„ Na področju obrti
a) preganjanje šušmarstva
3. Delo mestnih kulturnih ustanov
Mestni muzej je v letošnjem letu imel naslednje tri glavne naloge;
Postavitev prvega dela Mestnega muzeja od barjanske do slovenske
kulture, obnovitvena dela na kulturnih spomenikih in začetek sistematičnega arheološkega raziskavanja področja Ljubljane, V vseh treh nalogah
je muzej uspel in pomeni letošnje leto bistven korak naprej pri reševanju auzejske pr^felesatike Ljubljane.
Koncem julija so bili odprti 4 razstavni prostori arheološkega dela

muzeja, v katerih je razstavljeno gradivo za barjansko, rimsko in slovansko kulturo. Vse gradivo je izključno iz Ljubljane in je tako prvič
pregledno zbrano in razstavljeno. Ta del muzeja pomeni praktični začetek testnega muzeja, ki naj pokaže razvoj mesta v vseh njegovih obdobjih in raznih področij. Ureditev prostorov in razpored zbirk je dosegla
zelo ugoden odmev v naši javnosti.
S krediti, ki so bili letos na razpolago razeju, je bilo mogoče odločno intervenirati pri restavracijskih delih kulturnih spomenikov in
objektov. Doslej je bilo v tem pogledu malo napravljeno, tako je varstvo
kulturnih spomenikov predstavljalo že resen problem, ki se ga je bilo
treba lotiti z vso resnostjo. Letos je bil napravljen načrt za izvršitev del na Robbovem vodnjaku, dokončanje del pri Mislejevem portalu,
obnovitev vodnjaka na Nunskem vrtu, obnova križanske cerkeve, začetek
del na rimskem zidu, obnovitev fresk v grajski kapelici Kodeljevo, ureditev grajskega dvorišča in stolpa. Izvršene bodo vse te naloge v predvidenem obsegu. Robbov vodnjak in Hislejev portal sta izvršena, dokončujejo se dela na vodnjaku v Nunskem vrtu, obnovljena je fasada cerkve
in izvršujejo se druga obnovitvena dela, poleg tega je v delu postavitev lapidacija in ureditev malega dvorišča ob cerkvi, urejeno je bilo
dvorišče na Gradu in meja za dohod na stolp. Del rimskega zidu je obnovljen in se bodo dela še nadaljevala. Glavna ovira pri tem delu je
pomanjkanje kamenja, ki }e potreben za obnovo. Prav tako je v delu ob•
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Dalje pripravlja muzej in zbira materijal za register srednjeveškeplastike iz ljubljanskih delavnic, ki bo odprta jeseni. V glavnem je
gradivo že zbrano.
Iz področja arheoloških del so bile naslednje naloges
1. Ugotavljanje obrambnega sistema severnega dela Emone in sicer
obzidja, jarkov pred obzidjem ter struktura jarkov. Izvršena so bila
zato precejšnja izkopavanja in je bil pri tem ugotovljen starejši nasip Emone, ki verjetno pripada njeni starejši dobi. S tem'je bil prvič raziskan detajlno en del emonskega obrambnega sistema. Izvršena so
bila izkopavanja v vrtu in ob zidu.
2. Raziskovanja vzhodnega dela pred emonskim obzidjem pred bregom
Ljubljanice. Ugotovljen je bil vodostaj Ljubljanice za različne doba,
odkriti pred vzhodnim obzidjem novi ilirski grobovi in prvič do sedaj
ugotovljeno, da Emona na področju Novega trga ni imela pred vzhodnim
obzidjem obrambnih jarkov.
Dalje so bila izvršena manjša delaš odkrivanje rimskega grobišča
na Ajdovščini, dva antična grobova na Trgu revolucije itd. S tem so
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bila letos po daljši dobi zopet začeta arheološka raziskovanja aestnega področja in pri tem so bili doseženi le lepi rezultati.
Hestni muzej je pred številnimi novimi nalogamis
Nadaljna razširitev, ki bo mogoča pa le, če bo urejeno vprašanje
novih prostorov za Slovaško knjižnico, ki je sedaj v prostorih muzeja.
Nedvomno pa pomeni letanj e delo muzeja bistven korak naprej pri izvrševanju njegovih nalog.
Hestni arhiv ima poleg"tekočih arhivskih del, te je urejanje arhiva, prevzemanje arhiva itd. najvažnejše delo pri študijskem delu zgodovine Ljubljane. Doslej so bile z lastnimi in zunanjimi sodelavci pripravljene topografske karte, zbran kompleten pregled virov za srednji
vek v kartoteki, izdelana zgodovina trgovine, prebivalstva, prometa,
dela obrti, dalje mestne uprave In ustave, zgodovina mer in denarstva,
izdelano kompletno statistično gradivo za mestne finance in proračun,
zbrano gradivo za zgodovino cen, mezd in pololaje delavstva, izdelanih
na levo fotoposnetkov za zgodovino likovnlh~uaetnosti, izdelana zgodovina zemljiških gosposk v okolici Ljubljane, Ta dela se nanašajo na
dobo 16., I I . in 18. stoletja. Izvršena je bila tudi kompletna evidenca stavbnih načrtov od 1. 1850 do 1920 na osnovi parcelnih številk.
Arhivsko delo sistematično In po načrtu v redu napreduje, vendar bi
pripomnil, da je ena bistvenih ovir v tem, da je arhiv strašno slate
nameščen, arhlvallje nezavarovane pred požarom, kar Ima lahko tudi
usodne posledice in da je v takih razmerah delo silno otežkočeno, saj
se material iz raznih ustanov dnevno kopiči; ni pa ga mogoče več niti
spravljati, kaj šele sistematično urejevati. Delo uslužbencev, ki imajo nedvomno izredno voljo, da tudi ljubljanski arhiv dobi urejeno podobo, jasno vsled tega trpi.
lestno gledališče je pričelo z rednimi predstavami 6. 11. 1952 In
je v dobi do zaključka sezone odigralo 128 predstav. Število predstav
je bilo torej maksimalno možno. Skupen obisk je znašal 25.575 obiskovalcev in je gledališče prejelo na vstopnin! 938.848.- din. Obisk
predstav je bil torej nekaj več ket 50 % z ozlrom na kapaciteto dvorane. V primerjavi s splošni« padees obiska v gledališčih, ne samo v
Ljubljani, dalje z ozlrom na to, da je gledališče šele pričelo z delo« in da SI iaelo še nobenih abonmajev, je obisk kljub 50 % še vedno
zadovoljiv.
Ob zaključku sezom so bile v igralskem ansamblu izvršene, na
teselju mnenja komisije, ki je ocenjevala sposobnost igralcev, spremembe In odpuščeni ali premeščeni tisti igralci, ki niso opravili zadovoljivo svojih nalogov uaetniškes pogledu. Odpuščenih In premeščenih je bilo 7 igralcev,

Rešeno je bilo dalje vprašanje angažiranja novih igralcev in sicer
iz drugih gledališč ali Akademije za igralsko umetnost. Novonameščenih
je 7. Skupaj ima sedaj gledališče 22 stalno nameščenih igralcev in enega gosta.
Z novimi igralci se je stanje v pogledu kvalitete ansambla seveda
bistveno izboljšalo. S tem pa je gledališču dana možnost, da napravi
korak naprej v dvigu kvalitete svojega umetniškega dela.
Za letošnjo sezono je bil razpisan abonma (trije), kar bo dalo pri
predvidenem dobrem vpisu gladališču stalno publiko in zagotovilo tudi
finančno izboljšanje.
Delo gledališča je dosedaj javnost ocenila dovolj pozitivno, nedvomno pa je ansambl prebolel začetne težave, ki so poustvarjanju novega gledališča razumljiva, zlasti v kulturnem središču.
Jasno je, da ni mogoče pričakovati od novega gledališča vrhunskih
uspehov, marveč le dostojno igralsko delo, kar pa je gledališče izvršilo. Živi pa gledališče še vedno v težkih prilikah, saj je treba urediti
še vrsto tehničnih vprašanj pri ureditvi odra, dvorane, delavnic itd.
letos v poletju so bile izvršene adaptacije v dvorani, kar bo spet korak naprej, izpopolnjena odrska oprema, težave pa so še z delavnicami,
ki jih sploh ni in upravnimi prostori, ker so dosedanji bili gledališču odvzeti. To so važna vprašanja, ki lahko bistveno vplivajo na delo
gledališča. Proračun gledališča je sedaj ustaljen in mu je s tem dana
možnost za delo v letošnjem letu.
Šentjakobsko gledališče je z 111 predstavami, katere je obiskalo
27.506'obiskovalcev in dohodki 826.486?din,zadovoljivo izpolnilo svoje
naloge. Prav tako so bile naloge v glavnem dobro opravljene tudi v umetniškem pogledu. 61edališče se v glavnem bori s finančnimi problemi, ker
je naša dčtacija spričo velikih stroškov in nizkih cen vstopnicam le
minimalna.
Lutkovno gledališče je doseglo v tem letu močan razvoj. Odprlo je
novo dvorano na Resljevi cesti, ^kvalitetnem pogledu pa je po splošni
sodbi javnosti in kriti,- vodilno naše gledališče z visoko umetniško
ravnjo. Njegovih 184 prodstf.v je obiskalo 15.231 obiskovalcev z inkasom
287.361.- din.
Gledališče ima sedaj ustaljeno podobo in ugled, težave pa nastajajo
v tem, da postajata dvoranici, ki imata skupno kapaciteto 300 sedežev,
za potrebe Ljubljane premajhni. Oelo je pri tem razumljivo dražje, finančni efekt manjši. Toda rešitev tega vprašanja je mogoča le v novogradnji; Zaenkrat je treba delo nadaljevati le v obsegu, kot ga ima
dosedaj.

Mestna knjižnica je odprla svoje nove prostore v Gosposki ulici. |
S te® je bila Izvršena naloga, katero smo brezuspešno reševali vse od
osvoboditve. Prostori so estetsko urejeni, funkcionalna stran knjižnice pa je bistveno izboljšana, Še vedno pa je odprto vprašanje izpraznitve dvorane, ki jo zaseda~¥TP In na ponovne odločbe komisije, tožbe Itd,
je stanje še vedno staro. To pa je za knjižnico bistvenega pomena, ker
je skoraj tretjina knjig ostala še vedno v starih prostorih, Vsled tega tudi nI mogoče začeti z deli za preureditev pionirske knjižnice. To
je sedaj bistveno vprašanje.
Pod skupno upravo so sedaj naslednje knjižnic®; Mestna ljudska
knjižnica, Pionirska knjižnica j n knjižnica v Šiški, Bežigradu, Mostah
In Polju, Knjižni fond teh knjižnic je preko 100,000 knjig. Knjižnice
so primerno dotlrane In je zftašal prispevek v prvem polletju za vse
navedeni knjižnice 1,405,840,° din, dočia so imele lastnih dohodkov
848,348,- din. Vsekakor so lastni dohodki, če Upoštevamo pomen knjižnic za izobrazbo ljudi, precej visoko Izraženi,
Osnovne naloge knjižnic® pa se še vedno urejenost njihovih prostorov, Tako je sedaj problem Mestne knjižnice, sredstva za ureditev čitalnice In Pionirske knjižnice in pa prostori ostalih knjižnic,
V Slovanski knjižnici je izrazito težka situacija. Vsekakor ne morejo biti njene naloge izvršene, saj nima primerne čitalnice, kar pa
je za to knjižnico bistvenega pomena, ker je študijska. Notranje delo
poteka vzorno, ovira pa Mestni muzej, ki rabi te prostore in prav tako
je ovirano njeno delo.
Zabavno gledališče je ustanova s samostojni« finansiranjes. Lani
je v njegovem okviru sodelovalo gledališče "Veseli teater", ki pa v
tej sezoni nI imel predstav, ker nlsamo za to usposobljenega umetniškega vodjo. Osnovne težave so namreč v repertoarju. Domačih del ni
nobenih ali pa so preslabotna za uprizoritev, od tujih pa je le malo
uporabljivega, la drugI strani pa je bil dosedanji način dela že zastarel irpri publiki ni našel več odziva,tako da je bilo gledališči
deficitno. Deficit je sicer pokrivalo Iz Izkupička gostovanj, kar p«"
sedaj ni več mogoče, ker se prevozni stroški, stroški za dvorane Itd,,
tako narasli, da so gostovanja že nemogoča. Osnovno vprašanje pri "Ve«
selem teatra8 pS je sposoben umetniški vodja, katerega se nai š® ni
posrečilo najti,
V okvire Zabavnega gledališča sedaj delujeta redno "Plesna šola"
in "Artistična scena" s Svengalijen, ki gostuj« po vsej državi, kar
je pač edini način njegovega dela. (Tovariš Svengali je vložil tudi
prošnjo, da mu dovolijo odhod v Avstrijo, kjer bi za nas nastopal,toda

prošnja mu je bila zavrnjena). Letošnji finančni rezultat ustanove je
naslednji;
Od 1.1. 1952 do 31. VIII. 1952 so znašali dohodki Plesne šole
946.060.- din, izdatki pa 545.292.- din. Artistična scena pa dohodki
1,187.100,- din, izdatki pa 1,026.015.- din. Skupni pribitek znaša
561.853,- din.
V letošnje® letu je pribitek Artistične scene relativno veliko
manjši kot lani, ker so stroški ogroano narasli, dalje vsled bolezni
tri mesece ni delovala, glavna sezona in s tem dohodki pa bo šele v
teh mesecih.
Kinematografi - v Ljubljani jih je 15; Union, Moskva, Sloga, Tivoli (letni), Bežigrad (letni), Šiška, Triglav, Vevče, Zalog, Zadobrova,
Gunclje, Kožarje, Ljudska milica (letni), Litostroj, Savlje. Vsi ti
kinematografi so imeli v prvem polletju 3.136 predstav i 1,059,749
obiskovalci, Inkaso je znašal 35,215.205,- din.
Sicer Kožarje sedaj ne deluje več, ker nima sredstev za nabavo nove aparature, ker je stara popolnoma neuporabna. Za Bežigradom je bil
letos postavljen provizoričnl letni kino, ta mesee okrog 15, pa bo odprt nov letni kino, ki ga sedaj gradimo in bo zelo lepa pridobitev
Ljubi j ane. Prav tako je v gradnji tudi nov kino v te® delu mesta v
Akademskem kolegijy in bo letošnje leto postavljen,
Kinofikacijska mreža bo s tem bistveno izpopolnjena in je sedaj
najbolj pereče vprašanje kina na Viču in Dolenjski cesti, kjer ni še
ničesar.
V 6 Glasbenih šolah je bilo v letošnjim šolskem letu 1.821 učencev. Šole imajo naslednje število učencevj
Šola 1. v centru
637
Šola v Šiški
525
Šola na Viču
263
Šola v Mostah
215
Šola v Polju
99
Šola v Šentvidu
83
»a vseh šolah je bi -s letos 156 predavateljev. Od vseh učencev je
letošnje leto pozitivno Izdelalo 1.461 učencev ali 80 % . Naknadno delajo izpite"še nekateri učenci v teh dneh, tako da se bo procent uspehov dvignil. Uspeh je letos v sočnem pSzitivnem dvigu in so pri tem
Isle napravile precejšen razvoj naprej. Prav tako so produkcije vseh
šol pokazali visoke stopnjo kvalitete pouka, kar je rezultat urejenosti pogojev na šolah in osnovna dela. V zadnjem času je nastopilo težko stanje v šoli Šentvid, kateri je novi občinski odbor odvzel prostore
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In jI nakazal druge neprimerne. Kritično pa je še stanje v šoli Šiška,
ki ima tako majhne prostore, da je delo v resnici telko in se šola z
vso silo bori, da dobi dodatne prostore za Bežigradom. Rezultata v tem
pogledu pa še ni nobenega.
Če končno v kratkem analiziramo uspeh dela kulturno-prosvetnih ustanov v tem polletju, je ta uspeh vsekakor pozitiven, saj je Ljubljana
pridobila novo gledališče, odprla prvi del muzeja z materialom izključno lokalne vsebine, napravila bistven korak naprej pri očuvanju spomenikov ali vsaj radikalno začela reševati to le pereče vprašanje, dalj®
usposobila z novimi prostori knjižnico, pridobila novo dvorano za lutkovno gledališče, no? letni kino, uspeh dela na glasbenih šolah se je
bistveno dvignil itd. Vendar je še vrsta vprašanj, ki jih bo treba v
bodoče reševati kot navedeno v prejšnjih poglavjih: rešiti vprašanje
Slovanske knjižnice, muzeja in njegovi nadaljni izpopolnitvi, obnoviti vrsto spomenikov, zlasti pa omogočiti delo ljudsko - prosvetnih
društev, ljudskih univerz, knjižnic, čitalnic, la ta način bomo nivo,
ki ga dvigamo na drCgih področjih dejavnosti dosegli tudi na kulturnoprosvetnem področju.
4, 0 časopisni kritiki
Zbrani so naslednji podatki o kritikah in predlogih, nanašajočih se
na reševanje raznih problemov v mestu Ljubljani.
I. Komunalna vprašanja
Ureditev cest, njih vzdrževanje in izboljšanje javne
razsvetljave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modernizacija Titove ceste in Kolodvorske ulice . . . . . . . .
Skrb za snago na cestah in drugih javnih prostorih..,;..
( v zvezi z odlokom o javnem redu in miru ) oooooooooooooooo
Ureditev javnih nasadov ter njih vzdrževanje, kritike
zaradi pustošenja teh nasadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzpostavitev in vzdrževanje otreških
ooooooeoeooo
Problem javnih kopališč, posebej še Centralnega kopališča in Kolezije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tramvajski promet in skrb za njegovo izpopolnitev, ponašanje tramvajskega osobja
;.»...,......
Vprašanje zamenjave tramvaja s trolejbusi
Pomanjkanje javnih stranišč (kritika sedanjih stranišč
v Tivoliju in Krekovem trgu)
Kritika zaradi nereda pri javnih urah

9 člankov
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Predlogi za preimenovanje posameznih u l i c . . . . . . . . . . . . . 3 članki
Kritika zaradi pomanjkanja (zapiranja) vode in električnega toka v opoldanskih urah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • » • • • . - ' "
Potreba strožje kontrole Ljudske milice nad kršitvami
cestnega reda ...............».•.••»••••••••••••••••••••••* ^
Lepša ureditev in vzdrževanje čistoč® na železniški
postaji v Ljubljani
1 *
Kritika zaradi površnega izvrševanja dimnikarski
službe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « « « • • « '
Kritika v zvezi s-feloski, od katerih nekateri kvarijo
lepo lice mesta
1 *
Otvoritev Latermanovega drevoreda za pešce . . . . . . . . . . . 2 *
Mestna plinarna (prestavitev, slaba kvaliteta plina).. 1 *
Predlog za zgraditev vzpenjaee na Grad . . . . . . . . . . . . . . . 1 *
Pripombe na račun slabih avtoprometnih zvez........... 1 "
Ureditev oziroma popravilo hodnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
SI. Problemi trgovine in gostinstva
Različni članki glede nereda v trgovinah, nedovoljne
čistoči, nekulturne postrežbi, neenakih cen v psedinih
trgovinskih poslovalnicah i t d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Preskrba s kurivom, izboljšanje dobave, slaba kakovost
kuriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . 4
Kritika neokusno urejenih izložb . . . . . , . , . . . . ; . . . . . . . . . 2
Izboljšanje higiene v mlekarnah in na trgih . . . . . . . . . . . 5
Ostre kritike poslovanja gostiln, postrežbe . . . . . . . . . . . 9
Pomanjkanje hotelskih prenočišč v zvezi z napori pospeševanja tujskega prometa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Neenake oziroma nesorazmerno visoke cene v posameznih
menzah . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . o o . . 3
Pomanjkanje revij v kavarnah . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ostre kritike glede kvalitete vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nezadostne količine i slaba kakovost kruha v ljubljanskih pekarnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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l i l . Stanovanjske zadeve
Precej številne so bile kritike zaradi poslovanja bivših rajonskih
in sedanjega mestnega stanovanjskega urada (nepravilno dodeljevanje sta
novanj, odnos hišnih lastnikov do najemnikov oziroma le-teh do podnajem
nikov i t d .

Gornji pregled se nanaša na čas od L junija 1952 do danes. Zajeta
samo tiste članke, dopise itd., objavljene v dnevne« časopisju, ki kritično obravnavajo konkretne nepravilnosti ali pa dajejo predloge za rešitev čisto določenih vprašanj.
V okviru tajništva je do reorganizacije poseben uslužbenec (tako«
zvani tiskovni referent) imel nalogo, da na poedine kritike opozori
pristojno poverjeništvo (svet) ter po potrebi pripravi tudi odgovor
na objavljeno kritiko. Koliko takih odgovorov je bilo poslanih in tudi
priobčenih, ni mogoče reči, ker se ni vodila posebna evidenca. Misli«,
da bi število takih člankov, katerim je sledil neposredni odgovor s
strani MLO, znašalo vsaj kakšnih 20. V ostalih primerih so časopisne
kritike v mnogočem koristile pri reševanju posameznih perečih problemov, pod pogojem seveda, da so bile v člankih iznešene trditve točne.
V zvezi s tem bi poudaril, da se je včasih ob naknadne« preverjanju
poedinih kritik ugotovilo, da objavljeni članek v celoti ali pa vsaj
deloma ne drži. Na marsikatero vprašanje, ki ga je obravnavalo časopisje, je bilo dano pojasnilo tudi na zasedanjih MLO v zvezi z obravnavanjem problemov s področja gospodarske, komunalne itd. politike
MLO. Precej stalna je povezava z redakcijama obeh dnevnikov (zlasti
z "Ljubljanskim dnevnikom") v pogledu pojasnjevanja poedinih vprašanj,
ki so predmet javne kritike. V teh primerih je odgovor na iznešeno
kritiko na osnovi podatkov, ki jih je dal pristojni organ MLO, napisal novinar iz redakcije.
Razpoložljivi pregled časopisnih kritik kaže, da se večina od njih
nanaša na poslovanje poedinih podjetij, na reševanje raznih perečih
problemov itd., le manjši del pa neposredno na poslovanje aparata MLO
(in sicer predvsemvstanovanjskih zadevah). V kolikor so bila kritizirana posamezna podjetja ali ustanove, so dostikrat sama v odgovoru
pojasnila, kako gledajo na probleme, ki so bili predmet kritike.
Nedvo«no je sodelovanje našega dnevnega časopisja bilo koristno
za naprednejši razvoj vseh družbenih funkcij v mestu. Kritika je v
glavnem bila pozitivna in je imela svoje dobre posledice. Koliko nepravilnosti, nezdravih odnosov, pomanjkljivosti je bilo tako odkrito
in je že samo iznašanje pred javnost vplivalo, da se v konkretnih
skučajih stanje popravi in še večje koristi so verjetno bile v drugih neodkritih slučajih, ko so se krivci zavedali svojega škodljivega dela in sami popravili. SIcer pa je kot pouk kritika objavljenih
nepravilnosti najboljša šola. V tem duhu naj bi se nadaljevalo, pri
tem pa še bolj kot doslej iskalo materijalno resnico fn tam, kjer
je iz želje za senzacijonalnostjo šibalo, bolj kot je bilo*zasluženo,
dalo tudi možnost, da se zasliši tudi prizadeto drugo plat.
5,3

. Upamo, da bo novinarska služba še intenzivnejše nadaljevala svoji ljudski skupnosti izredno koristno delo.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora prekine ob 13,30 uri sejo.
Seja se nadaljuje ob 16 uri.
Podpredsednik Mestnega ljudskega odbora Krese Leopold pravzame
predsedovanje seje in da referat tovariša predsednika v razpravo.
Podpredsednik Mestnega ljudskega odbora Krese Leopold predlaga, da
se z ozirom na dejstva, da je referat precej obsežen, odloži razprava
o referatu na prihodnjo sejo. Ljudski odborniki bodo do prihodnje seje dobili zapisnik seje in bodo o referatu lažje razpravljali. Predlog
daje na glasovanje.
Soglasno sprejeto!
Z o r Jože;
Predlaga naj predsedstvo Mestnega ljudskega odbora ugotovi vzroke,
zakaj se popoldanske seje ni udeležilo preko polovica ljudskih odbornikov in naj izreče za neupravičen izostanek kazen.
V a 1 i č Viktor;
Opraviči ljudskega odbornika Nebec Franca, ki gre v soboto na orožne vaje in ima izvršiti še nekaj nujnih del v podjetju. Tovariš Nebec
ga je za to opravičilo pooblastil.
B o l e Dušan;
Poroča v imenu mandatno imunitetne komisije, da prisostvuje popoldanski- seji Mestnega ljudskega odbora od 135 ljudskih odbornikov le
61 ljudskih odbornikov. Ker to ni niti polovica, seja ni sklepčna.
Mandatno imunitetna komisija bo pregledala razloge, zakaj se ljudski
odborniki popoldanske seje niso udeležili.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora ugotovi na podlagi izjave
ljudskega odbornika Bo it* Dušana, da je glasom Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin seja nesklepčna. Predlaga, da se z ozirom na
to, da so vse naslednje točke dnevnega reda take narave, da zahtevajo
sklepčnost, seja zaključi in prenese obravnavanje teh točk na prihodnjo sejo, ki bo v kratkem sklicana.
Soglasno sprejeto!

Predsednik Hestnega ljudskega odbora zaključi sejo ob 16„30 uri.

Vodja zapisnika;
Pogačar Niko8 l.r.

Predsednik;
A v m Jaka
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