znrisniK
U. skupne seje mestnega zbora MLOL
z dne 31. 7. 1953
i

Mestni ljudski odbor
glavnega mesta

Ljubljana, JI.VII.1953Ž

L j u b l j a n e

Predmet: Sklepi in predlogi
XI. skupne se je.MLO
dne 31.711*1953»

Na XI» skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev
MLO dne 31-.VII 1953 so bili sprejeti sledeči s k l e p i
in
p r e d l o g i :
1* Za boljše in pravilenjše izvajanje
nalog Gospodarskega aparata se odobri
povečanje kadra za 37 moči, ki se bodo
razporedili v t g.inšpekcijo /8/ - v
davčno inšpekcijo /4/, v revizijo /15/»
in v upravo za investicije //6/, medtem
ko bosta 2 pojačala nezadostni aparat
ekonomskega sektorja /stran 12 zapisnika/

2. Sprejet je bil sklep o postavitvi poroči=
la posameznih inspekfci j ,• tako gospodarske
gostinske, trgovinske in sanitarne,
gradbene, na dnevni red ene ofi bodočih
sej. /stran 3o zapisnika/
3. Osvojen je bil predlog tov. krivica,
da sodnik za prekrške na eni od prihod
njih sej poroča MLO-u o svojem delu.
/stran 31 zapisnika/.
4-. Osvojen je bil sklep, da se da v javno
razpravo odlok o javnem redu in miru,
Da bi ljudje lahko dali svoje pri=
pombe predno o tem sklepamo, naj se da
odlok v enomesečno javno diskusiji,
/stran 31 zapisnika/.
5* Sprejme se predlog tov.Vipotnika, da se
na vse seje Gospodarskega sveta MLO
vabi tovariše iz zbora proizvajalcev.
0 teh sejah mora MLO obvestiti predsed=
nika zbora proizvajalcev, kateri ima pa
dolžnost, da obvesti vse, ki bi se hoteli
. udeležiti teh sej. /stran 34- zapisnika/
6# Osvoji se predlog tov.Sitarja,da tov.
Krese na prihodnji seji pojasni, kdo
sta bila od Gospodarskega sveta
pooblaščena kot sopodpisnika računov
črnih fondov /stran 35 zapisnika/

7. Sprejet je bil predlog o imenovanju
predsednika Komisije za pravne predpise
in organizacijska vprašanja - tov.
Repinc Ivana /stran 37 zapisnika/.
8. Sprejet je bil predlog, da se za predsednika Komisije za izdelavo statuta
MLO
imenuje dr. Dermastia Marjan,
/stran 37 zapisnika/
9. Sprejet je bil predlog, da se namesto
dr. Dermastia Marjana imenuje za predsednika Komisije za družbeni plan in
proaan tov. Koblar Franca,
/stran 37 zapisnika/.

10. Sprejet je bil predlog, da se tov.
Eakar Ivana razreši dolžnosti člana
Komisije za ljudsko zdravstvo in socialno
politiko, na njeno mesto pa imenuje tov.
Kraigher Olga.
11. Osvoji se predlog tov.Urbančiča, da se
razreši dolžnosti stalnega sodika pri
Okrajnem sodišču I.Ljubljana tov.
Dobrajc Albina, radi izvolitve za sod=
nika okrožnega sodišča v Celju.
12. Osvoji se predlog o razrešitvi poslov
upravnika pod j. DietiČno-diabetiČne
menze tov. Oblak Alojza.
13. Osvoji se predlog, da se postavi za
upravnika podjetja Diabetične menze tov.
Keich Ljudmila.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Tajnik MLO*
/Šivic Silvo/ l.r.
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¿j. skupu seje odbornikov . .e..t..3j_. zbora in zbora proizvajalcev •
jjes«ie£a ljudskega odbora za glavno mesto Ljubljana, ki je bila
v x etek, dne 31. julij 1353 od iS. do 2o.3o ure v sejni dvorani
Iltstne^- ljuuskcsga odbor~ v Zgubijani, Mestni trg 1.

z

Sejo pridne predsednik MLC dr. I.Iodic Heii.
Z _ *
-a je' vodi Sivic Silvo, tajnik I.ILC.
•
IT; predlog predseduj' eega sta izvoljena za o ver it el j a
ij
odbornika Vrhunc Viljem ih Kern Erna .

ap

W~
Predsedujoči ugotovi, da je seja feklepena ker je od 7o
^^fcfnikov mestnega zacra navzočih 42, ou 47 odbornikov zbora proizva
jalcev pc 35.Izostanek ja pravičilo 22 ljudskih odbornikov, 18
odbornikov še -i pesi lo opr:viČila.
Zapisnik i, skupne seje prečita Sivic Silvo, tajnik LILO«
Dr. Derm-^stla' Iiarjan pripomni k zapisniku, da njegova •
* •

$iskuaa. ja v z v.a: i a .. ,-t .vi.o a v. -reustnik-. Avsica ni točno naved
V diskusiji. je i-.j vil, da je 1 : atni ljudski o "bor ost-, vko še vzel
zMtasovanjera :: ::n*n je in jo tudi izglasoval in da nima smisla •
B v a r i ponovno razpravljati, če je še. izglasovana. Absolutno pa ni .
govoril o nekem kršenju domokrotlepih načel in predlaga, da se zaHLsn"'k pcpr..vi v a..ia4.u stenegrama, katerega sem popravil. 1 .'
Krivic Vi dimir pripomni, da je n vedenc, da je imel tretji
referat, kar pa ..i, ker ni imel nobenega referata.
•

Predsednik da zapisnik Z. skupne seje odbornikov mestnega

•bor.. . „ '..a _.r osvajalcev. H£0' Ljubljena z dne 17. julija 1553 s
|'®pr v. i a:. J.naas$ia -i .a Ja-a in Krivic Vladimir ja na glasovanje,
i glasno sprejeto.

K - ••

Predsednik predlaga naslednji
d n e v n i

re.d:

1.) Poročilo predsednika Kastnega ljudskeg odbora o
nalogah Mestnega ljudskega odpor. .
2.) Poročilo predsednika Sveta za gospo, rotvo.
3.) lorečilo,predsednika Sveta'za. gradnje in .komunalne
zadava.
•
,
.

4.) .3

j.** v

i-, s ki .-nje .. poročilih.

Dnev:J. red daje v r _ r v . ,
¿ri; ;:mbo, - • 'V k
ftjiev. - - - - : ..
da je smatral prve sejo po nastopu novili
^^Rbionarjev posvetiti principielno razpravijanju o odnosih., na1 ogah in organ-- ciji L ju. .¿kc
o X r-u"kot celote in tistih dveh
svetov, k sta predvseL ijpoat vij na javni kritiki- to sta
i&tfet za gospodarstvo in Svet za komunalo. Radi tega' smatra, da
bi vsako ; o-1 vlj; -j; nt .¿rani red k kih konkretnih n l o g in
feča
... i o, da bi'pa na prvi seji, .ki ."bo" verjetno ;že. danes teBen, bila'daljša-razprava, ki bi. obravnavala konkretne naloge,
ki jc - lo nuj e in pc-re5e.
Ing. Te: 'na
r; tn predi., g- sprememi*) d ne v . . 0 reda
K».tem
smislu, da bi se« njegovo por:čilo preložilo na prihodnjo
e>

•/sejo t*..
vsle.d tega, ker smatra,da sta dva refergta za današnjo
•sejo dovolj, -rugih pa bi mor. 1 biti kara cor :jogoveg _ or čilt
drugačen, ker tu'ne gre za neko principielno r£ -.pravi j -nje, temveč
•i-konkretna vprašanja,, s katerimi pa bi se oddaljili od predmeta ;
današnje ra prave.
Urbančie Marjan stavi dodatni predlog, ds se v dnevni
red vnese tudi n katere nujne predloge Komisije zu volitve in
,
; L men iv . ija, zi s ti predloge o spremembah v sestavu komisij
kastnega ljudskega odbora.
Predsednik da dnevni red z izpremenjevalnima .predlog m
i n . Tepine Marjana in Urbačic Marjana na glasovanje'. Sc..,,I sno
»prejeto«
Predsednik por.ča, da bi nadaljne vodstvo seje moral
Rrevzeti drugi podpredsednik Mestnega ljudskega odbora tov.
Lpjškerc J kobf, ker je med drugim 5CKSxxix na dnevnem redu tudi
n jegovo por čilo kot predsednika' Mestnega ljudskega odbora in
p oročilo popdredsedr.ika I.nstn ga ljudskega odbora tov. Dermastia
Ikre, kot predsednik • Svet..:, za gospod--jratvi ter raapr v o teh
poročilih. K r : je 11 v. Mojakerc u_ravieeno.odsoten, predlaga da i
za vodstvo d: n... š .je seje izvoli nekdo izmed 1 judfekih • odbornikov.
II predlog ljudskega odbornik-- dr. Benigar Jožeta je
I;soglasno izvoljen za ndalnje vodstvo seje ljudski odbornik
ar. lurnastia .. r j. n.
Dr. Dooaaastia Marjan prevzame nadaljne vodstvo seje.
V" prvi točki dnevnega reda poda poročilo predsednika
I.I1C •; n -lo/ah II- -tneg:- ljudskeg. odbera
Haii predsednik
VTA

M*

•'
' ,, • TT , ,
ur,
...:„-J.c Heli.

,

v

.
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V drugi točki dnevne g reda podi poročilo ¿iradaednika
•¡•Sveta za gospodarstvo podpredsednik IILC in predsednik gospodarske}g; svet t. v. D« ri . stis 1. . ;r. .
Predsedujoči da poročilo predsednika Uestnega ljudskega
ora o nalogah ¡Je s t ne ga ljudskega odbora in poročilo predsedBodijor
nika ¿vet - z gospodarstvo v ra ...pravo •
0 ^orccilih .r .mravlja jo : /»vsi5 Jaka, Vipotnik nlbin,
•. Sitare France, Pozaršek Fr.no, Peč ar iS Jože, Oe čepek Lojze,
DvC.jež Franc, Krivic Vladimir, ing. Svetina B"eno, Vrhunc Viljem,
Urbančič "arjan, Dermastia Mara, Ilodic dr. Heli, Zupet Avgust.
očzSfi^iiiSifiii predlaga, ds se glasuje o vseh predlogih
•'skupaj in d se predsedstvo po riga,-da se ti sklepi v praksi
fsprovedejo. Predlo, d..' n gl sov a,je. --lasno sprejeto.
V tretji točki dnevne g. reda obrazloži predlo je. kcala.'. je
B a izvolitve in imenovanja poročevalec komisije za izvolitve in
•btenovanja Urbančič --..rjan. Ker je bil tov. predsednik dr. kcdicH e l i predsednik dveh komisij in sicer Komisije za pravil; predspise
•Ln organizacijska Vprašanja in Komisije za sestavo statuta IJJCi •

predli, ga, d se 'za predsednika Komisije za pravne preupise in
i c r ,-ni,sacijska vprašanja raenuje tov« Repinc Ivan, za preda dnike
»K.''misije za .izdelavo statutu MLO pa dr. kermastia IJarjana.
Predsedujoči da predloga na glasovanjeT Soglasno sprejeto
lov. Jrbančic
r jan nadalje por ča, d. je ..al imenovan
|zc predsednika Komisije za družbeni plan,in proračun dr. Dermastia
t1" r j n. Ker. pa je navedeni pod 1 na prejšnji seji ost', vko. predlaga,
fi.dc. se . ,ast< njegov imenuje tov. Kol lar France.

Bcai; 1
litiko.
fstve in
Kr&jger

Predsedujoči da predlog na gl sov .nje. Soglasno sprejete.
Hadalje -predlaga t v. Urbančič , da je tov. Ealcar Iva '
uslužbenec i ;jn.' tv. z Ijudsk zdra.vstvo in scci-lno po¿Tavedena pa' je bila član komisije Sveta za ljudsko zdravsocialno politiko, mesto nje predlaga, da se imenuje ,tov.
Olga.

T v., Kra.jger Clga prosil da se . jo razreši kot predsednika
Etlsciplin skega sodišča in ne nasprotuje za imenoyanje kot član
."Svet. z ljudsko zdravstvo, in socialno polit-ko.
,; Predla^, t.di, da se izpopolni disciplinsko. sodišče
Predsedujoči da predlog, za imenovanje tov. Kra'jger Olge
HljiL Slana Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko, kakor •/
fetudi v zve. 1 ...
Els- i

¡re.-.emba i v disciplinski komisiji, kar se naj/

;«bxsvn- v: r...-¿.aih,nnji sej m

¿a.sovanje . Soglasno sprejeto

. ..

T-ov. TJrbančil; nadalje poroča, da je tov. Vodcpivee VladoJ

•h

B(tcr-.
-- - predsednica ¿veta za notranje- zadeve
prosil, ua se g razreši dollnosti vsi;d tegs , ker je prevzel
Lest o --..a t
za notranje zadeve,
K
C razrešitvi-tcv. Voaopivec Vlada kot predsednika
'Sveta za notranje zadeve r..-.,.mravlja jo: Krivic Vlado, ar. -rmastia.

Marjan-

1

Llestni zLor in zLor proizvaj lcev skleneta, da se
B d i odsotnosti tov. Vodopivec Vlada zadava obravnava na prihodnji
seji.
Sa predlog komisije za izvolitve in imenovanja, ki ga
M T a z l o i i prede dnik komisije TJr1ančič Id r jan , sprejno LILO še
sledeče sklepe:
- Razreši
se:dclžnosti stalnega so .nika pri Okrajnem
j
sodišču, v Ijttolj- ni tov D k-r -je i.lbin .v,, di izvolitve z
pri Okrežnen ^odiaču v Celju.

sodnik..-

C o lak Alojz lat upravni] ezzslb Dietično- .iaoeiic. .e aoi.se.
jrestavi -se: sa upravnika podjetja ."Dietičnc diabetične
men. »" tov. ?..ioh Ljuuaila.
•

Ker je "bil dnevni red izčrpan zaključi predsedujoči sejo .
•
I.ILC ob 2o.3o uri.
j'Vodjo zapisnika:
p'(Š.ivio Oilvo)

I r-;-dsedn'.k 1.1.0:
. ,

Cvoritelja zapisnika:
(Vr liano Valj.. .a)
( Kern Srna)

^
•

(dr. "oaic Heli)

Z A P I S l t l K

XI* skupne sej« odbornikov mestnega sbora in «bora proizvajalcev Mestnega ljudskega odbora sa glavno mesto Ljubljane»
ki je bila v petek, dne 31« julija 1953 od 16. do 2o*3o ure
v sejni dvorani testnega ljudskega odbora v Ljubljani,
Mestni trg 1*

Predsednik Mestnega ljudskega odbora dr. M o d 1 o
Hell sadne sejo odbornikov mestnega sbora ln sbora prolsvajaloev Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana,
ki je bila sklicana na podlagi 89« 3leno Zakona o ljudskih
odborih mest ln mestnih obSln*
Zapisnik ssje vodi tajnik Mestnega ljudskega odbora
? 1 v 1 o Silvo»
Predsednik predlaga, da se sa overltelja saplsnlka
izvolita ljudska odbornika V r h u n c Viljem ln K e r n
Krna«
Soglasno sprejetot
Seja je sklepSna, ker je od 7o odbornikov Mestnega
sbora priabSnih 42» <xf 47 odbornikov Zbora priavajalcev
Pa 35*
Izostanek so opravičilii Bole Dušan, Borštnik Franc,
Kav515 Jofie, Klanj85ek Ada, Kova515 Leo, Kobler France,
Marentlfi Ing* Vera, Marvln - Zadnlk dr* Zvesdana, Masovec
Lado, Ifebeo Franc, Plevnlk Jole, Pokovec Franc, Vardjan Anton,
Vodoplvec Vlado, Vršnlk Lojne, Juh Frano, Klun Metod, Kristan
Franc, Krošelj Lado,tfojškeroJakob ln Slgon Fanfil.

Izostanka predhodno niso pravidilii Bajuk - Sagadln
Stanka» Barlirt JoBa, Bobnar Stana, Kav915 Hankaf Keber
JoBa, Krese Leopold, Itoraufi Anka, Repino Ivan, Stadler
Franc, suhadolo Anton, Skrabar Rado, fkerjano Ivan,
SuBterfllS JoBa, Baggia Frana, Baraga Aloj«, BISCak Marjan,
Di Batlata Prano, Hallo Stana in Ftrukelj JoBa*

Zapisnik x« skupna saja odbornikov Mestnega
sbora in Zbora prolsvajalcev Mestnega ljudskega odbora
sa glavno me* to ijubljana a dna 17« julija 1953* prečita
tajnik Meatnega ljudakegr odbora š i v l o Silvo*
Predsednik proti aa eventualno pripombe k zapisniku.
ff ?..» * i * *»rjan
K aaplanlku pripominjam, d*- moja diskusija v
sveži s ostavko tov« predsednika Avši'e nI to^na navedena«
V diskusiji sem rekel, da je Meatnl ljudski odbor oatavko
že vsal a glasovanjem naftnanjein jo tudi izglasoval,,
in da nlmr smisla atvari ponovno spravljati na tapeto, da
je Se felasovana« Absolutno pa nisem govoril o nekem
krfienju demokratičnih načel« Predlagan, d-! se zapisnik
popravi v smislu stenograma, katerega aem popravil«
Be vem kako je sploh prlSlo do te pomote«

V aaplanlku je navedeno, da sem Imel tretji
referat, nlsme pa sploh imel nobenega referata« Prosim,
da se v tem smislu saplanlk popaavi«
/

Predsednik da saplanlk X« skupne
Mestnega sbora ln Zbora prolavajaloev MIC
1?« julija 1953« a popravit Dr. Darmastje
Krivio Vladimira na glasovanje«
Soglasno

seje odbornikov
Ztfubljana, a dna
Marjana in
sprejeto!

Predsednik predlaga naslednji
dnevni

r e d »

1,) Porodilo predsednika Mestnega ljudskega odbora o
nalogah Mestnega ljftdskega odbora«
2.) PoroSllo predsednika sveta sa gospodarstvo«
3«) Porodilo predsednika sveta za gradnje in komunalno
sadove«
4«) Rasprava ih sklepanje po poroSilih«
Dnevni red daje v raapravo* s pripombo»
X temu predlogu dnevnega reda bi pojasnil,
da sem smatral, dn bi prvo sojo po nastopu novih funkcionarjev posvetili prlnolptolno rasnravljanju oA odnosih,
nalogah in organitaciji ljudskega odbora kot celote in
tistih dveh svetov, ki sta predvsem ispostatljona jflvni
kritiki - to ata Svet sa gospodarstvo in svet sa komunalo«
Radltega sera natral, da bi vsako postavljanje m dnevni*
red kakih konkrotnih nalog in to8k odpadlo, da bi pa
pa prti seji, ki bo najkasneje danes teden, bila daljfia
rasprava, ki bi obravnavala te konkretne naloge, ki so šolo
vidne in pereSe«

F»«« i «.p
m
Predlagam spremembo dnevnega reda v t«» smislu,
da bi se moje porodilo preložilo na prihodnjo sojo, prvl8,
ker smatram, da ata dva referata dooolj sa današnjo
sejo, drugi« pa se mi sdl, de bi moral biti karakter
mojega porodila druga 'Jen« Tu ne gre sa neko prlnolplolno
r»opravljanja, terave« sa konkretna vpraSanja, s katerimi
pa bi se oddaljili od predmeta danaSanje rasprava«
Poleg tega pa bom laSje pripravil poroSilo, ko bom
slišal poroSlla predsednik- Gospodarskega sveta«
:

V

•

•

\
, V

Dajem dodatni pr< dl«g, de se v dnevni red
vnese tudi nekatere nujne predlog« Komisije sa volitve
in imenovanja* alrsti predlog« o spremembah v sestavu
komisij Mestnega ljudskega odbora«

Predsednik da dnevni red a isprem;njevalnima
predlogoma ing. Tepine Marjana in UrbanSiČ Marjana na
glasovanje*
Soglasno sprejeto!

Predsednik pMdlaga, da bi nadaljn» vodstvo sej«
morsi prevacti drugi podpredsednik Mestnega ljudskega
odbora tov, MojSkero Jakob» k«r pa je upravičeno odsoten,
predlaga* da se ca vodstvo danaSnje seje iavoll nekdo
iamed ljudskih odbornikov, to je potrebno, ker je med
drugim na dnevnem redu tudi njegovo poročil« kot predsednika
Mestnega ljudskega oibora in poročil« podpredsednika Mestnegi
ljudskega odbora tov« Dermastje Mara, kot predsednika
Sveta sa gospodarstvo ter rasprava o teh poročilih«

Ha predlog ljudskega odbornika dr* B i A i g a r
Jofteta je soglasno izvoljen aa nadaljne vodstvo sej«
ljudski odbornik D r « D « r m a s t j a Marjan«
Dr« Dermastja Marjana prevaame nadaljne vodatvo
sejo«

U

/

PORODILO PR DSFDSIKA «LO O 1AW3AH SESTHEOA
LJUDSKEGA ODBORA*

XI.

i)

Svoje dolžnosti smo morali prevzeti,
ker je delo MLO želo toliko kritike v ljubljanski
javnosti, da dosedanje vodstvo ni moglo več
prevzemati odgovornosti in je podalo ostavko.
Dejstvo, da smo v takih pogojih bili od Vas poverjeni z nadaljnim vodstvom ML odbora, nam
poetovlja osnovne naloge in smernice za delo,
ki so pač v tem, da odpravimo stare napake in
postavimo zdrave temelje ljudske oblasti na
območju našega mesta. Ta naloga pa ni lahka
in zahteva temeljito razčlembo vzrokov, ki so do
tega stanja privedli, pa tudi vestno in stvarno
primerjavo tehnosti posameznega vzroka,
« Politična situacija je dosegla svojo
krizo z odkritjem kaznivih dejanj v Mestni klavnici, nato pa Se v samem aparatu MLO, Tedaj je
a s t al preplah in smo govorili samo o kriminala
in kriminalcih, vsa nezakonitosti in vsako izigravanje predpisov smo se trudili spraviti na
skupni imenovalec "kriminal". Sam akt ostavke,
ki jo je vodstvo podalo pred Vami se je obravnaval
samo s stališča kriminala in udeležbe pri tem, S
tem se v javnosti podpihuje sum udeležbe na
kriminalu pri tovariših, ki so v resnici iznad
•sakega suma. (3kko podpihovanje gre samo v

korist reakcije, ki hoče prikazati vse naše
vodstvo zc pokvarjeno in korumpirano)»Nadalje
nam tako stališče otežava odkrivanje ostalih
vzrokov, ki so starejši, trdoživejši in ki so
prav zato, ker jih nismo upoštevali, privedli
končno do kriminala« Če bi šlo samo za kriminal,
katerega mora odkriti in kaznovati tožilstvo,
notranja uprava in sodišče, bi mi lahko jdrno
čakali na izid j iskanje in odprava globljih
vzrokov je pa prvenstveno naša naloga.
Kazniva dejanja sta začela .odkrivati
notranja uprava in okrožno tožilstvo s pomočjo
strokovnjakov finančne in bančne stroke že
februarja po prvem sumu, ki je bil iznešen
v časopisju. Preiskava pa se je sama od sebe
Sirila in zajemala vedno nova dejanja v aparatu MLO in večih podjetjih. Tako je bila nekaj
dni pred poslednjo sejo MLO zaključena preiskava prostorov MLO in zaslišanje nekaterih
uradnikov. Javno tožilstvo je pri tem zaplenilo obstoječe listine in zaznamke glede
tzv. "Črnih fondov*. V posledici te preiskave
je to^« Avšič »vedel prve podatke o teh fondih, ki so se dotedaj pred njim skrivali.
0 trošenju teh fondov bo poročala tov.
podpredsednik. Preiskava bo končana predvidoma

• u
koncem prihodnjega meseca. Za svojo osebno
krivdo bo vsak odgovarjal po zakonu. Nepravilno
bi bilo, da bi kogarkoli prali pred javnostjo,
pr^vtako pa tudi ne smemo podpirati neodgovornega klevetanja niti mu nasedati*
w
e glede na izid preiskave in na sodbo
pa je naša dolžnost iskati korenine kriminala
ne samo v subjektivnih lastnostih ljudi, marveč tudi v objektivnih pogojih, V kolikor so
vzrok, da nam vedno novi in novi ljudje napadajo v kriminal. Taki vzroki so med drugim
neustavnost gospodarskega sistema in organizacije, strokovna nesposobnost gospodarskega
kadra in ohlapna vezanost na podjetje, prešibka kontrola in pomoč, ki bi preprečila
majhne začetne spodrsljaje, ki so navadno
vzrok vedno hitrejšemu drsenju navzdol do
težkega kriminala. V tem pogledu bi mogel HLO
«arsikaj storiti, da zavre razvoj kriminalu.
Od gospodarskega kriminala moramo ločiti izigravanje predpisov in finančne prekrške. Omenjena preiskava kaže, da sloni kriminal prav na
•možici takih kršitev ter so zato že in še
bodo padale težke globe in disciplinske kazni.
Mislim, da bi MLO mogel v znatni meri zajeziti
Širjenje kriminala, če bi pri Ustanavljanju
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«li reorganiziranju gospodarskih pjfljetij po- stopal bolj premišljeno, na podlfA resnih
eneliz z upoštevanjem metodično Jravih podatkov statistike, resnih gospodarskih analiz
in tehtnih mnenj strokovnjakov. To bi pri kadru
zaposlenem v gospodarstva vzbujalo zavest
družbeno utemeljenosti, trdnosti in urejenosti
podjetja, s tem pa tudi zavest vrednosti svojega
dela za družbo, strokovne odgovornosti in
osebne 5- sti, Česar vsega ne more nadomestiti
neka zelo dvomljiva splošna politična zavednost. Ali ne Sutits, da naš pot v socializem
zahteva globlji odnos delavca do podjetja in
akupnšsti kot ta, da vidi v podjetju vir svojih osebnih dohodkov. Podoben odnos, kot pri
«stanavljanju in reorganiziranju podjetij, je
veljal z- postavljanja in odstavljanje direkt&rjfv* t prr primerih je utemeljen sum, da
«o se z lažnjivo revolucionarno pozo izmenjaV9li direktorji, da bi bili na vodilnih mestih
t gospodarstvu ljudje, voljni sodelovati v
protizakonitih in kriminalnih akcijah* Izgleda
mi, da so se v gospodarstvu izvajali podobni
posegi kot v organizaciji aparata ¿.LO in si s
tem razlagam tudi podobne rezultate.
V borbi proti kriminalu prepustimo

preiskavo in kaznovanje izvršenih kaznivih dejanj
sa to postavljenim organom in jim ne kratimo
»aupanja, ki jim v polni meri gref^paS pa po glejmo, če nismo sami prilivali koreninam kriminala , Se nismo sami krivi, da nam vedno
novi in novi ljudje zapadajo v kriminal. Tukaj
lahko napravimo red in je to naša socialistična dolžnost,
0 kriminalu dovolj.
V vseh dosedanjih diskusijah se niso
niti javnost niti ljudski odbor niti politične
organizacije spomnili, da js pravzaprav bistvo
trenotne krize v nedemokratičnem odnosu vodstva
HLO oziroma podpredsednika Ireseta do odbornikov in do volilcev. Tako zelo smo bili vsi
laverovani v diskusije in ugibanja o kriminalu«
Celo pri teoretičnih in načelnih razpravah o
demokraciji, ki jih ni bilo malo, se nismo spomnili, ¿a bi največ prispevali k razumevanju
socialistične demokracije, Če bi načeli to
vprašanje, ki je kričalo po rešitvi.
Zakaj smo bili tolikokrat postavijepi
pred izvršena dejstva ? Zakaj smo včasih po polWnl diskusiji ali naj nekaj bo šele «vedeli
odločilni argument, da to o čemer razpravljamo,- ie pol leta je« črni fondi so samo deloma

vprašanje kriminala, predvsem so vprašanje
nedemokratičnega odnosa do odbornikov in volileev* Zamislite se, tovariši, kaj pomeni,
da smo tu na sejali MLO in po vseh zborih volile ev aa dolgo in široko razpravljali o posameznih postavkah.družbenega plana in proračuna, da pa je predsednik gospodarskega
sveta razpolagal % izdatnimi fondi in iz njih
kril izdatke, la katere je domneval, da ne bi
dobil pristanka od ljudstva» Ali ni to žalitev
Xjudstvav ko mu obenem še govoriš o demokraciji in samoupravi 7 Ubogi publikumi Ni Sada,
da se je pohlevni ljubljanski zmaj povampirilj
Izvršena dela so Vrez dvoma in po
splošni sodbi v korist in ponos Ljubljane*
Zanje se moramo zahvaliti prav tov. Kresetu,
ki je odgovoren za nedemokratične odnose do
MLO in volilcev. ? zgodovini poznamo nešteto
primerov velikih del s katerimi so se ponašali
ie pozni rodovi9 izvršili pa so jih diktatorji,
Spomnite se renesančnega procvita pod macchiafellističnimi samodržci, velikih del baroka
pod absolotizmoc in podobno, fbda to je bilo v
dobi zaostalosti širokih ljudskih plasti.Mi
moramo razviti ustvarjalnost ljudstva. Lažemo,
Če samo govorimo o ustvarjalnem poletu delovnega

ljudstva» ge mu pa v resnici ne zaupamo« Nedemokratične postopke pri izvajanju gospodarske
l:hn komunalne politike MLO si ne moremo razla/gati drugače kot nezaupanje v ljudstvo in
x
strah pred filistrstvom Ljubljane*
Naša država izvaja določeno politiko
v vseh panogah uprave, gospodarsko, socialno,
kulturno politiko i.t.d. Ta politika je socialistična politika delovnega ljudstva, ki ima
svoje organizacije (SZ, ZK) s svojimi vodstvenimi organi. Te organizacije in organi
imajo mjno določena stališča v konkretnih
vprašanjih uprave. Določeno stališče ZK in SZ
je pa tudi| da se upravne naloge izvedejo
po državnem aparatu m demokratičen hačin,
kot je predpisan s zakonom. Če torej smatra
politična organizacija ali njen vodstven
organ, da je določena komunalna politika na
mestu, mora za tako politiko zainteresirati
volilce, ki končno po zakonu odločajo preko
izvoljenih odbornikov in v neposrednem kontaktu z njimi. Nikakor pa se ne sme taka politika izvajati protizakonito za hrbtom vot
lilcev in odbornikov. Tak način demoralizira
ljudi, ki delajo na tem. Podobnih primerov na
Icaterih se bo morala pokazati moč politične

organizacije je Se več. Ha primer : vpraSanje
potrebe in pravilnosti pospeševanja tujskega
prometa in drugih načinov pribavljanja deviznih sredstev ter pravilnost trošenja teh
sredstev, vprašanje uvedbe trolejbusnega ali
avtobusnega prometa namesto tramvaja, ali vpraša
nje razdelitve mesta na občine. 7 vseh takih
vprašanjih se moramo ogibati vsakega posiljevanja ali zavajanja javnega mnenja« Prepričan
sem, da bi Ljubljančani pokasali razumevanje za
Vsakršne notranje ali zunanje težave in da bi
imeli v njih vso oporo, če bi jim jih pošteno
in odkrito prikazali. Vem pa tudi, da bi se
vsaka zloraba politična zavesti in pripravljenosti maščevala« Z demokratičnimi sredstvi
boso dosegli uspehe samo vzporedno s zavednostjo
Iijubljane. To se pravi : Čim višja in zrelejša
bo «avednost, tem večji uspehi in hitrejšidvig Ljubljane. Za to pa bomo potrebovali pomoč
politične organizacije, ki nam jo bo lahko
nudila tem ledi je, ko se je rešila nehvaležne
nsloge operativnega poseganja v gospodarstvo
in komunalno dejavnost v mestu mimo demokratičnih oblik predpisanih s zakonom.
Ponovno povdarjam, da so opisane metode dela tov. podpredsednika Kreseta smrten

greh zoper demokracijo, da pa to ni kriminal.
Kot tretji vozel, ki ga mora novo
vodstvo rasvezati, smatram notranjo organizacijo in razmere v aparata MLO. Kolikor do sedaj
vidim, so te razmere posledica položaja, ki
ga je zavzemal predsednik gospodarskega sveta
* organizaciji HiLO ne pa posledica osebnega
nasprotovanja med tov. AvŠiČem in tov. Kresetom.
*islim, da takega osebnega nasprotstva ni bilo
ae z ene ne s druge strani. Če bi izhajal iz
osebnegs nasprostva, mi ne bi nič postalo jasno,
dočim se marsikakgna anomalija pokaže razumljiva, če izhajam iz nenorarlnega položaja,
t ki ga je zavzemal tov. Krese prav kot pred? sednik gospodarskega sveta. S tsga zornega
^ kota dobi cel o t najforganizac i j a neko notranjo
logiko.
Slede odnosov med sveti imamo lep
primer sodelovanja brez kakršnekoli nevarnosti
ta samostojnost enega ali drugega sveta v analizi higijenskega stanja v Ljubljani in vlogi
vodovoda in kanalizacije ter skupno poročilo
boc. zdravstvenega in gradbeno komunalnega
sveta, t 8emer ste moglifcrativ "Dnevniku'*,
ftrajano je bilo, da se predsednik AvSič včasih
Sdeležuje sej svetov, kar je po zakonu pravica
fsakega odbornika. Pred predsednikom so

skrivali datum in čas sej gospodarskega sveta,
češ, da s svojimi diskusijami zavlačuje
.fr s03e> ^or morda drži) in zato, ¿a nebi oviral
samostojnosti razvoja svetov, kar je pa.
f - jtiflft^g^ laž. Kako naj bo v sldadu s samostojnostjo zvetov,v Ljubljani splošno znano
dejstvo, da je o stanovanjskih zadevah, (ki
spadajo po zakonitih predpisih in po organizacijski shemi v komunalni svet), odločal
predsednik gospodarskega sveta! Stanovanjske
zadeve pa niso edine, ki si jih je lastil
predsednik gospodarskega sveta, pa spadajo v
komunalni svet. Podlaga rednega poslovanja
vsakega urada je proračunska služba, So ni
gospodarska politika, to je s podrobnimi
zakonskimi predpisi urejeno uradniško poslovanje, do katerega bi morali imeti enak odnos
vsi sveti in oddelki, ter še zaradi tega
spada v tajništvo. Lanjska navodila o administrativni organizaciji okrajnih LO - (&,
FLBJ 38/52) postavljajo proračunsko službo
s kontrolo izvrševanja in uporabe sredatsf is
proračuna v tajništvo« Tako imajo urejeno
tudi v Beogradu in Zagrebu, le v Ljubljani se«
Predsednik Avšič je spomladi sklical na»
Čelnike in predsednike svetov ter je bilo z

teč i no glasov sklenjeno, da se formira proračunska služba kot odsek v tajništvu. Proti
sta bila samo 2 glasova med njimi glas tov.
ireseta. Tov. predsednik je nato izdal odredbo» da se formira odsek za proračunsko
službo v tajništvu, kljub temu se je vodila
do zadnjega kot referat ekonomsko planskega
odseka gospodarskega oddelka. Tudi mene so
zgovorno pa brez tehtnih argumentov prepričevali, da mora ostati proračun pri gospodarskem svetu, ^ele ko eem odločno povdaril» da
odredba predsednika Avšiča velja, da je nisem
in je ne mislim preklicati se je pred 2 dnevoma na delovnem sestanku, ki ga je sklical
tajnik, prevzela proračunska služba v tajništvo. Pri tem nisem omenil, da je predsednik
gospodarskega sveta klical na odgovornost
uslužbenca, kateremu je predsednik MLO naročil
da sestavi referat z razlogi, ki govore za
vključitev proračunske službe v tajništvo.
Zamislil sem se nad tem, da predsednik
gospodarskega sveta s tako trdovratnostjo hoče
imeti proračunsko službo v svojem oddelku,
^obenega pametnega razloga «a to ne najdem,
fcojim pa set da je to v zbezi z nepravilnim
in nekontroliranim troženjem materialnih
sredstev.

^e so se razni republiški funkcionarji
obračali na tov. Kreseta ? zadevah, ki presegajo njegov delokrog, tega ne smatram »a
sankcioniranje dejanskega stanja, ki je popolnoma apačena slika tega, kar ¿4 naj bi bil
U> po zakonu. Sicer bi bilo težko boriti se
sa zakonitost.
Nadalje preseneča pogosto Menjavanje
ekonomov in čuvarjev tresorov. F inšpekcijski
službi ne preseneča samo majhno število,
ampak tudi odnos prejšnjega načelnika ¿tefana
do inšpektorjev, ki jih je pošiljal kontrolirati branjevke na trgu, češ da kakšnega
resnega preglada niso sposobni.
Tovariši odborniki, vidite, da je
stanje težko, posebno ker nisem strokovnjak
v upravi niti nimam dovolj izkušenj. Bazen
tega gre prejšnji tajnik jutri na orošne
*aje, novi je pa prišel iz bolnice na sejo,
ter se mora takoj vrniti na zdravljenje, pa
tudi rednega dopusta še ni imel. Ko bo kasenska preiskava končana, bomo morda tudi
narsikaj vedeli kako in kaj storiti, česar
sedaj ne vemo. Z ozirom na vse to Vss prosim,
la odobrite pomoč, ki mi jo je na prošnjo
ponudil drž. sekretar za proračun in

administracijo dr« Bongaa, ali pa izberite
komisij o, ki bi pomagala pregledati in
urediti vprašanja, ki sem jih doslej nakazal*
t Nadalje imava s tov, podpredsednico zagotovilo
pojoči Inštituta za ekonomsko in
A
zacijflfe gsspsd.^nli«» zlasti pri težjih nalogah revizijriteslužbe.
'/
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Kenavaden položaj predsednika gospo«
darskega sveta je kvarno vplival na odnos
nekaterih uslužbencev do svojega dela in
do svojih nadrejenih. lei se, ni mogla uveljaviti vodstvena vloga predsednika, so uslužbenci gledali v podpredsednik*! ali samozvansa
ali pa so s& njim kot Članom mestnega komiteja
videli avtoriteto mestnega komiteja. 2ato so
nekateri komunisti med uslužbenci čutili,
da morajo njegove naloge izvrševati pod
partijsko disciplino. To seveda ni bilo v
korist razvoja zakonitosti. Zakon določa
fcakfina je odgovornost drž. uslužbenca, kaj
je njegova dolžnost Se dobi aszakonit nalog
od predpostavljenega ali če mu je mročeno
izvršiti kaznivo dejanje» S takimi predpisi
hoče država garantirati zakonitost v upravi.

pa te odnose prekrijejo drugi namišljeni
odnosi, se seveda razblini red, ki naj po
intenciji sakons vlada v «ustanov*. Sov«
Krese pa ni pokazal dovolj delikatnosti,
da bi to nevarnost predvidel in preprečil,
SlepomiSenje nekaterih, uradnikov pred predsednikom po nalogu Kreseta in položaj, v
katerega je s tem postavil Šefa ustanove
pred uradništvom prav gotovo ni bilo v korist
idravih odnosov. Pri te® so bile simpatij«
tudi tistih urrdnikov, ki so skrivali,
na strani predsednika; svojega ravnanja
nikdar niso smatmli za pravilno. Za razpoloženje med uredništvom je značilno, da
so bili preiskovalni organi presenečeni s
kakšnim občutkom olajšanja »o uslužbenci
sprejeli preiskavo.
3 to analizo sem poskušal pokazati
s kolikih strani se moramo lotiti dela, da
bomo dali MLO podobo in obliko ki mu gre.
Povdaril sem že, da bomo potrebovali pomoči
z vseh strani ter prosim tudi Vas, tovariSi
odborniki, da novo vodstvo podprete.
Vse upe pa stavim v to, da bo
Ljubljana sprejela in podprla naSe pošteno
prizadevanje, da v bodočem delu in poslovanju

ULO odpravimo vse tiste hibe, ki so brez dvoma
aokrive, da je nekdaj herojska Ljubljana
i tapadlc v kritiknrrtvo, nezaupljivost in
^ alrekljivost ter si s tem nakopala bridki pa
upravičeni oSitek filistrstva.
(
Žrtev Ljubljane pa bo m<rda reSila
druga mesta, t katerih so podobne hibe
latentne.
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3. RAZPRAVA Ifl SKLEPAHJE O PORO''I LIH.
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PredsedujoSi, da i
1* Porodilo predsednika Mestnega ljudskega odbora o
nalogah Mestnega ljudskega odbora ln
2* Poročilo predsednika sveta sa gospodarstvo
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Kislim, da je nujno, dr se odbbrnlkl teraeljitejše
seznanijo s zakonom o ljudskih odborih mest, da bomo
mogli bolj gladko skosl mehanizem našega delovanja. Teiava
je vttem, da se nismo dovolj zavedali odgovornosti, kito
is tega zakona ishajale, slasti odgovornosti ljudskih
odbornikov t posaraeznih svetih. Ta odgovornost pa je velika.
Tako so odborniki, ki so delali v svetu za gospodarstvo
precej eoddgovoml za nepravilno uporab? ginan5nlh sredstev 1
bi morali imeti celotni pregledi nad stedstvi Mestnega
ljudskega odbora. Ponovno povdarjam, da je za to kot najbolj
vašno sa poglatljanje nagega dela in razvijanje naše sodla»
llstl*ne demokracije v?$no9 da se uposnamo s nallml zakoni
in uredbami, da delano intezivneje na Statutu In te predpise
tudi izvajamo. če bi delali tako, ne >1 prišlo do teg
prikritij.
Kar se tlfle številk«* o kateri sem govoril na sadnjem
ze edanju Mestnega ljudskega odbora «natra», da sem se morda
nejasno lsrazll, morda je bil mlkfofon slab, da ste vsi
fiull, da se gre sa vsoto 8oo miljonov, ki so bili prikriti
Mestnemu ljudskemu odboru In se je njih uporab" vršila isven
Mestnega ljudskega odbora* To je bila pomota. Tu gre dejansko
sa 8o Bilijonov, ki so Še ostali od sbrsnega ekupnege zneska
3o6 miljonov* Prosim, da tisk to stvar popravi* Danes je
ta številka 8o miljonOv jasno prednaml. Tov* podpredsednik
je povedala, da je znašala celotna vsota tega 3mega fonda
3o6 miljonov, danes je ostalo od tega zneska še okrog loo
miljonov. Ta denar je seda* vključen v proračun Mestnega
ljudskega odbora in mislim, da bo M stni ljudski odbor
moral isvx*cvatixakl izglasovati ali naj gre ta denar v fond
za dajanje kreditov goapodarstvu sli naj gre kam drugam*
V kolikor bi Sel ta denar v fond sa dajanje kreditov gospoda
bi s tem podprli lahko vašne dejavnosti, kar bi bilo korist»
ss rasvoj našegs soolallsma.

V aplošnera se popolnoma strinjam s isvajanji tovariša predsednika in sem tudi sam občutil stanje, kot ga
je on isneael.
Moja krivda je v tam, da nisem mogel tej stvari do
dna» da bi se to popravilo» Smatram, da pa so bili odborniki Gospodarskega sveta dolžni vršiti pravilno svoje
naloge in te stvari isnafiatl pred Mestni ljudeti odbor»

V l p o t n l k

Albin

V poročilo predsednika Gospodarskega sveta je bilo
rečeno, da je velika ovira v tam, da se ne potrjujejo naključni računi od atrani Zbora proisvajalcev. To ne drži
v oelotim ovir in nI teiav od sbora prolsvajaloev glede
potrjevanja teh računov» TeSava in ovira je v komisijAh,
ki tega materlajala ne morejo pripraviti in pregledati sa
seje sbora prolsvajaloev» Poleg tega je treba vsetl v obslr,
da je nekaj članov komielj in sbora prolsvajaloev na dopustih. Med njimi tudi tov.Kristan, ki je predsednik m n t f a
komlalje» Drži pa tudi to, da sem jas kot ptedeednlk premalo
pritiskal na to, da bi komisija bolj vstrajno in hitreje
delala» Stvar je v tem, da radi teh sprememb na Mestnem
ljudskem odboru ni bilo možno resno prie topiti k delu.
Zanima me to-lej Kako to, da gotova podjetja sadriujejo družbena sredstva» Hevem kako je to mogoče, ali
gre tu aa samovoljno a&drSevanje? Maj se pove, katera podjetja so to, ali ao bila oposorjena na to» če je to ase»»
voljno sadrSevanje, naj se jih preda Javnemu tožllatvu,
ker je to velika Skoda sa nafie gospodarstvo»
Tretja atvar je gradnja kavarne na AjdovSčlne in ta
številka l6,5oo.ooo.- dinarjev» Ali je imel Oddelek sa graddnje ln komunalo predvidena ta eredetva sa gradnjo» ali teh
ni bilo? Ali je bil načrt Že preje.narejen, ali ne? če je
bil, ne bi smelo do tega priti»
Na ta vprašanja bi lelel pojasnila.

Fo « a M

i t Vrane

Stvar črnih fondov, o katerih je govoril predsednik,
fe le na pol jasn«, melisi, da bi tov. Kevačič ^eo kot direktor banke lahko dal pojasnilo, kdo so sopodpisniki tega
fonda. Čadin se, da kot ljudski odbornik £e sadnjlč ni dal
pojasnila o tem. Ml mi jasno, kako je mošno, da kot ljudski
odbornik nima saupanja v ljudske odbornike»

.................. (Bokaloe)
K poročilu tov.predsednika bi pripomnil, da se nikakor
ne norm strinjati, da bi danes, ko je stvar jasna, še vedno
ssgovarjali kriminal bivšega podpredsednika Kreseta, to kar
se tl5e glede črnih fondov. Poglejmo v naša podjetja» Pri nas
na Bokaleah je nekdo poneveril 2ooo lltoev mleka. %rvl dan
je moral stran is podjetja in predan je bil aodllču« Mislim,
da je tem bolj strogo in obsojanja vredno delovanje podpredsednika Kreseta in ljudi, ki so delali na teh Črnih fondih.
Medalje bi povedal le nekaj, kar se tiče našega podjetja. B i H smo v talki finančni stiski. Dva meseca smo hodili okrog Mestnega ljudskega odbora, naj nam pomaga, da bi
dobili denar vsaj sa plače. Obranili smo se na tovariša
Kreseta, ki nas skoro ni hotel sprejeti* Ko smo na silo prišli do njega, nam je med vrati vekelt * Prodajte Sivino ln
laplačajte plače". Rekel sams* V redu, bomo prodali".
Čil smo nato še do tovariša Avbeljna, pri katerem amo iaposlovall kredit, da smo sačell ponovno redno obratovati.
S tega mesta bi krltlslral tudi delo prejšnjega
gospodarskega sveta - n.p*. osebno tov.ftefana - v pogledu
lafejanja dovoljenj sa odpiranje novih gostinskih obratov.
Konkretno na Vrhoveih ln Brdu. Tako so dobili dovoljenje sa
isvrševanje gostinske obrti ljudje, ki niso sa Časa Ifarodno
osvobodilne borbe nič delali in sa katere lahko rečemo, da
so nam bili skoro nasprotni. Hud temi socialističnlml zakupniki ni nobene finančne kontrole ln ti ljudje lahko sluiljo,
kolikor hočejo« Imajo aaposlene honorarne knjigovodje,

ki delajo m »jih interese* Nujno potrebno bi bilo, da ss
pojsficfcepekcijain da se honorarne knjigovodje nadomesti
s nameščenci Mestnega ljudskega odbora»
Ha drugi štreni bo podel Se nekaj glede poslovanja
Bokale* Na Meftnem ljudskem odboru smo prosili ss in erveneijo pri banki glede obratnih sredstev, ki smo jih lani preveč vplačali. Tovarile Dermastje nismo mogli dohiti in MLO
do danes te stvari Se ni rešil* Smatram, da če bi Se nadalje
ostalo staro vodstvo Mestnega ljudskega odbora, se nobena
stvar ne bi reSila*
Sisd SiiSal sem od ljudi, kako so prigli do dovoljenj
•a obratovanje* Hek Vidmar se je lsrasil, da preje, ko je bil
Se Štefan na Gospodarskem svetu, si moral prdtl s lo, ali
15 tisoči dinarji, pa si takoj dobil dovoljenje* Poglejmo,
kako je bilo pa z Bokalci? Ml smo prosili dovoljenje sa buffet
ob GfradaSčicl, $er bi imeli dosti prometa» ker je tu preosj
kopalcev* Dovoljenja pa nismo dobili. Tako je bilo stanje!
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tov ari* 1 la tovnrlšlo*?
la «ednjam ««sedanju nlsaa bil navsod. Si
5««opisov p« sem videl, kako «o se stvari postavil« ln kake
j< Številka 800 milJonov dinarjev, ki Jo Je postavil tov«
Avfilč, ustvaril« napsčno mišljenje v Ljubljani. Mislim,
da morsmo biti kot ljudski odborniki solo previdni pri
dajanju takih izjav, ln se pri tem «avedatl, šb kot
ljudski odborniki ustvarjamo « takimi lsjavanl Javno maonj««
Kar sa tiče dan«8njcga poročila predsednik« o nalogah
Mestnega l^udskeg* odbora, se absolutno strinja«, d« J«
bil« nedemokratično, nezakonito poslovanj« in tsv« partlsanŠČ
na m i « « materialna podlaga «a gotove nepravilnosti ln
konkretno kriminal« Mislim, p«, da %x sedanj« dl«ku«lja
v me «tu po mojem migi J en ju pelje v slepo ulioo« Bo polnoa«
pililo napačno, da bi ml radi tega nedemokratičnega,
nesftkonltega poslovanja in radi Sr nih fondov, podpirali
diskusijo ki to obravnava kot kriminal« M«pr«vllno bi bilo
usmetltl diskusijo ln vse gr«be naprtiti posomeanikom,
ker gre tu «a kolektivno odgovornost ln navs« sadnj«
«mo ml tu sodolovall« Saga diskusija ne smemusmeriti
v tem pravna, da nekoga obtožimo «a vsako ceno«*
Predsednik Je v svojem poročilu So povedal, da «e hoče
Javna mnenje usmeriti na kriminal«To Imam priliko Satiti
na rasnih masovnih sestankih« To pa radi napačnih Izjav
la informaolj« S tem dajana material tistim, ki noč«Jo
1oditi kaj J« kriminal ln kaj ne. če bomoftendalje
v taki smeri dlskutlrall bomo « « 1 usmerjali diskusijo v
tem pravcu. H moramo govoriti o celotnem gospodarskem
sistemu na Mestnem ljudskem odboru«
S« «te «asledovali sodne obravanva lahko ugotovit«,
da skoro ni podjetja v Ljubljani, kjer ne bi bilo kriminala
ln rasslpnlStv«. Vidimo, da je torej ta problem Sirfli.
ta na« ljudske odbornike Je vate» predvsem vloga «bora
prolsvajaioev« On Je n«JbolJ odgovoren, da bodi računa
o tem, kako «e gospodari po posameanih podjetjih« J-sno je,

da se ne «ne direktono umešavatl v poslovanje podjetij«
vendar lahko ne podlagi Inšpekcij, zaključnih računov»
javno obravnava ali ta podjetja gledajo samo ia svojega
oskaga stališča «11 is stališča koristi skupnosti*
Car se druge stvari tiče mislim» d v moremo poditi seSo
odločno In energično boriti» sa odpravo napak v Mestnem
ljudskem odboru« Potrebna bo še dolga doba »a to*
Poleg itega ao Se druge naloga In ae bomo morali .v tej
situaciji neaaafeonltega in nedemokratičnega poslovanja
boriti aa demokratične prinoipe. ljubljena je bila vsgled
ln dober primer demokracija in bo potefeno, da bomo v tej

eoeri dali vae od aebe, da ta ugled pridobimo nasaj*
Kar ac tiče diskusije smatram» da ni več dobronamerna* Potrebno je le konstruktivne kritike ne pa kritike»
ki hoče aforsiratl krimttal* Gre sa to» da hočejo nekateri
napeti vse eila prati naši socialistični ureditvi* Me e t ni
ljudski odbor se mora proti takim diakutantom in taki kritiki
boriti - slasti na kborih vol11cev* V nobeni družbeni uredltv:
ee klevetanje ne dopušča« M se borimo sa socialistično
demokracijo* Vendar mi tek socialistične demokracije ne bomo
branili, d»bi uporabili naSO demokracijo sata, da 1i napadali
našo ljudsko oblaet in posameznike. Zelo odločno ae moramo
boriti proti takim obdolšltvam ln moramo pomagati pravosodnim
organom, da bodo lahko pravilno ocenjevali stvari ln da bo
vsak dobil svoje, kar mu gre» Zasnovati pa je tudi tiste,
ki klevetajo o stvareh, ki so neutemeljene, Mislim» da se
moramo odločno boriti ln ne emamo dopuščati, da bo naša
socialistična demokracija tribuna sa tiste, ko hočejo
ustvarjati smedo ln nesaupanje* če bomo teko postavili
stvari, potem se bo tudi kritika» sa katero se borimo»
rasvljala konstruktivno, s čemer bomo dosegli, da bomo
vedeli kaj je posltlvno ln kaj ne*
bomo šli potej
poti naprej potem bo tudi naš ljudski odbor odigral tisto
vlogo, ki jo mora*

sago?

n 9 d e o o

D r e b e a

Frnno

Hotel bi govoriti o dveh vprašanjih, ki jih je treba
ras*istiti.
Prvo jo kavarna Ajdovi*ine in drago hotel "Turist".
Govori se, da se ta kavama So dol o 5asa gradi in danes
smo tudi siužali skupno vsoto, koliko bo ta investicija
stala» želel bi pojasnila, kdo je investitor te kavarne»
£s je to neko podjetje, je treba o Investitorju spregovoriti, da je dopugSal, da so so dela savlaSevala in 81o v
tej «seri tako daleč, da bo Investicija ve5 stala, kot jo
to potrebno« Krivdo sa to nosi ali investitor, oslroma
gradbena Inšpekcija« ki je to dovoljevala« Za pogreSko mora
biti dotiSnl kaznovanj sicer se ljubljanSani ne bodo ssdovoljili«
Isto vpraSanje je s hotelom "Turist*, ker je nemogoče, da bi priSlo do take Številke, kot se je ugotovila«
Zato je treba poklicati pred odgovornost investitor ln odgovornega organa, ki je dovoljeval spremembe med gradnjo« •
Ljubljančani sahtevajo odloSno kasnovanje sa neodgovorno
gospodarfltetfe vsakogar«
Drugo vprašanje v zvesi s nalogami Mestnega ljudskega
odbora v bo dole je, kako pridobiti nasaj zaupanje do svojih
otovatišev v samem Mestnem ljudskem odboru« fo bo eno od
vaSnih vprašanj, ki jih bo potrebno imeti stalno pred oftml.
če bomo svoje delo vrSlll naprej tako, da bomo n a | « S11
po poti nezaupanje ne bomo prišli na Slsto, ker bomo gledali kje je napaka« Odborniki si morajo pridobiti sopet
saupanje eden do drugajp ln to saupanje naj skugajo pridobiti na 31m bolj deraokratlSni obliki medsebojnega
sodelovanja« Dosedaj je bil ta problem selo pereS« Velikokrat bi kdo lamed nas Selel podatke isnešemc na Mestnem
ljudskem odboru preveriti, kar so volilci nad njimi
isnesll dvom« VeSkrat sem skušal tudi jas te podatke
preverjati, vendar sem pri tem naletel na tako telave,
da jih nisem mogel premagati in sem moral prekiniti s
preverjanjem« Če si prišel k načelniku si dobil odgovori

x

-i

. :j

saj «te slišali podatka na sasedanju Mestnega ljudskega
odbora« Preveriti on teh podatkov ni dal« Prav sato bi
kilo umestno, da s« v okviru predsedstva Mestnega ljudskega
odbora najde oblika organisaolje» kamor bi se ljudski
odborniki «stekali in potom vpogleda v podatke dobili
boljSi pregled nad posamesnlai stvarmi, tor tako raspolagali
s stvarnimi podatki« Tako kot tovariš Sitar sen tudi jas
prišel vsled nepravilnih podatkov dobljenih na Mestnem
ljudskem odboru v tešave« Konkretno glede bara Slon«
Tu so nam M i l Iz ne 5 en i podatki koliko je ta investicija
stala» na sboru pa so M volile i servlrall s povsem drugimi
podatki, 9eš« da so njih podatki totaejŠl* ker so jih dobili
od «slulbenoev Slona«Tako sem bil v dvomu tudi sa ostale
podatke» deravno nem jim na sboru volilov- rekel, da bom
stvari ponovno preveril ln da bom ns naslednjem sboru
pero1}al o stvarnih podatkih« S tem sera prešel na nadaljno
raspravodruglh gospodarskih vprašanj« To je eno od valnih
vprašanj ali hodimo na store volilcev 8 tofcnimi podatki
ali ne« Vem, da je med Ijubljan^ani veliko gospodarstvenikom
ki budno spremljajo potek gospodarstva Mestnega ljudskega
odbora» ker so prvlS ssintereslranl sa to» druglS pa so
med njimi tudi aktivni delavol «a spremljanje pokreta samega
rasvoja mesta IcJubljane« Zato predlagsm, da seftlgotove
inveetloije, ki so sa nas ln 6a vollloe same sporne
preverijo potom posebne komisije, ali naj te podatke
temel.llto prouči revlsijska komisija ln da enim od prihodnji
sej totae podatke e katerimi bomo lahko šli pred vollloe«
Isto velja glede podatkov isgradnje stanovanjskega fonda«
imamo vollloe, ki spremljajo te podatke od leta 1945« dalje
ln toSno vedo, kaj je bilo pravilno ln kaj pavšalno poroftano«
Mislim, da ne bi amell na sasedanje ljudskega odbora priti
nobena #oro511a» ki ne bi imela tako jasnih podatkov, d bi
bili sa LjubljanSane sprejemljivi«
Volllol so me tudi napadli glede podatkov v
časopisju 7.a inveetloije sa preureditve lokalov« omislim,
da ree nima amlsla, da ljudem trdimo, da je bilo vlolenlh
«880

Banj sredetdv 8a te investicij*. Povejmo jim pravo
Številko» ki jo je vloSil v te investicije bodisi
investitor lokala, bodisi Mestni ljudksl odbor*
fofli vpraSanje Investicije lokala "Mereedes" na ^itovi
o, bi bilo potrebno omeniti#*o je tudi sporna investicija»
ki t«8e od^olefjs dalje do danes ln e upravi»«©
sprašujemo kako in kdaj bo ta lnvestloija smortlsirana.
Vsr ta vprašanja aadenejo sploSna vpragensa o katerih je
govoril predsednik Mestnega ljudMSoga odbora glede bodo«sga
dela Mestnega ljudskega odbora.
Pridružujem as kritiki« ki pod3rt*.va vpraSanjs
priprav sa gradnje ln potrebo po ustanovitvi Tfcrave sa
investicije. Ta uprava pa bo lahko to nalogo izvršila
s m o v kolikor bo v upravo skljulen kader, ki bo dovolj
vstrajen pri svojem delu. So delo zahteva velik napor, ker
so jcta veSkrat Investitorji slvnl»ts pritiskajo ln prepredu
jejo» da bi gotove naloge eprovedli, nadc kraju pa se blsmirsj
investitorji» kakor sam Mestni ljudski odbor» kadar se na
terenu pojavi vide« anarhične isgratojsv ljubljeni. -Pri tem
pa je potreben najbolj odloSen kader» da bo vztrajal pri
odobrenih investicijah.
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Mislim, da J« današnja razprava pokazala, da bomo
v dala Mestnega ljudskega odbora 811 dejansko novo pot in
bomo informirani o stvareh» ki nam bodo bolj jasne. Ta emo
sllSeli» da posamezni Slani Gospodarskega sveta niso vedeli
gotovih stvari, sa katere bi človek pričakoval, da eo jih
morali vedeti. Mislim, da je bila v tem pravou ta naSa diskusija Belo koristna. Predvsem moramo razmišljati o tem,
kako bomo delali v bodoče, če hočemo najti pravilne metode
dela bo bodoče, moramo selo kritično in vsestranako analizirati alaboatl doaedanjega dela. Strinjam se s tovarifiem
predsednikom, ki je v uvodnem referatu rekel, da moramo
analizirati in ugotoviti, odkod eo pojavi kriminala in možnosti rasnih Špekulacij nastali. če teh vsrokov ne bi odkrili in anallsirall, bomo tudi v bodoče morali doživeljnti
tako grenke atvarl, kot amo jih doeedaj. &taenja pa sem,
da je treba vsako atvar, ki se javno iznaša poprej temeljito premlalltl lm vsestranako preveriti, ker lahko sioer
napačni podatki Izzovejo napačne komentarje in ustvarijo
mnenje, ki ga je potem teifto popraviti. Pravilno je zato,
da vsak od nas čuti odgovornost ljudskega odbornika in
podatke predhodno preveri.
popolnoma ee strinja» s načeli in ugotovitvami tov.
predeednika, da je treba predvsem Jasno ločiti, kje je
kriminal in kje eo odmiki in saatarele metode v našem delu
In da bi bilo napačno, če bi dopuščali, da ae te stvari
pomeSajo, kot to poizkušajo razni ljudje, bodlel iz nepoučenostl, ali pa zlonamerno, strinjam ee tudi z mnenjem tov.
Sitarja, da je bila ena osnovnih alaboatl, ko ee je hotelo
z vso naglico v kratkem času brez zadostnih priprav nekaj
narediti. Tako vidimo danea celo vrsto nedograjenih zgradb,
ki bi lahko aluSlle Se svojemu namenu. Tudi izgovor, da je
bila naglica potrebna zaradi naraščanja cen, ne opravičujte
tlate Široke fronte, o kateri se je Se dolgo časa govorilo
ne le v Ljubljani, marveč tudi marsikje drugod. V tem je V
pravgotovo nastala velika moralna in politična Skoda.

Strinjam se • dosedanjimi ugotlvltvaml, da bres dobrega» solidnega« strokovnega aparata ni stvari mo?no dobro
pripraviti in rešiti« V tem pogledu smo kljub temu, da smo
v načelu povdarjall varnost aparata in vlogo samostojnosti,
prešli na pretirano smanjševanje aparata in aaradi tega
utrpeli precejšnjo škodo ne samo na področju gospodarstvo,
ampak tudi drugod» Jasno je, da danea bres solidnega, strokovnega aparata nI mogoče Mestnemu ljudskemu odboru, kot
predstavniku nastajajoče komune, v redu vršiti svoje dolžnosti in aaradi tega smo pretirano govorili o važnosti kvalitetnega strokovnega aparata. Is takih metod dela nujno izhaja potem tksv. partlsanščlna, nesolldnost, nervosa. Itd.
Napačno je bilo tudi stremljenje, da se je hotelo takorekoč
v enem dnevu narediti 'to, kar je bilo v desetih letih samujeno, da bi tako posledice vojne, zaostalosti ispred vojne in
te Save prvih let po svoboditvl, Čes noč odpravili. To je nemogoče« Zavedati se morasto, da Jm potrebno najteanejše sodelovanje s ljudmi, da se ml kot lsvoljenl predstavniki s
volilo! sporasumemo £ kaj je najbolj nujno in tlato edtftdno
izvršimo. Mislim, da velja tudi sa nas isrek Lenina par let
po revoluciji 41 Manj, toda bolje*. Do kraja moramo likvidirati metode, ki so bile takrat sioer upravičene In rasumljlve.
Zavedati se moramo, kako teBavne so naloge, ki se postavljajo
pred-rvodstvo našega Mestnegs ljudskega odbora. Zato je skupna
naloga celotnega Mestnega ljudskega odbora in tudi političnih
organizacij, da v celoti pomagajo ljudskemu odboru, da ee
afirmira kot politični družbeni organ, kakiinege el v današnji fasi razvoja socializma predstavljamo.
Dotaknil bi se vprašanja, o katerem je govoril Se
tov« Drobeft, kako ao naši občani sprejeli spremembe v
Mestnem ljudskem odboru* Mislim, da lahko ugotovimo, da so
bile te spremembe od ogromne veČine pozitivno sprejete ln da
so ljudje s odobraval}«« in razumeli zaostritev budnosti in
M>xxMOBc!kt ln odgovornosti v zvezi s razvojem demokratičnih
odnosov ln čuvanja 1 judske imovine ter konsekveno, ki gmo
Bih napravili* Vtem so videli normall ukrep ljudskega odbora
ki na tli način reagira* Zastopljo pa tudi dobro, da eo bile
te atvarl izvršene v prehodnem obdobju in da so bile stare
metoda v popolnoma drugačnem odnosu do nalog, kot so danes.

V teh metodah lahko vidimo ostanke drlavno-kapltallstlčnlh,
ruskih metod, ki smo Jih deloma is objektivnih raslogov,
deloma pa kot kopijo v prvi fasl prenašali. Volilcl so
tudi tresno ocenili to, da j« pomanjkanje strokovnega aparata
in kontrole dovedlo do take ostrine teh slabosti, ki so se
pojavile. Pravtako ee savedajo, da nI samo prejšnje vodstvo
Mestnega ljudskega odbora krivo teh stvari, marveč v gotovi
smeri vsi ljudski odborniki in predvsem tudi politične organi» aci je. Vedo pa pravtako dobro, da so taki pojavi ne samo
v Ljubljani, marveč se tudi drugod bore s podobnimi problemi.
Prav to pa kaže, da ne smemo iskati vzroke samo v krivdi
poe smešnih ljudi. Le tako bomo lahko pravilno ocenili krivdo
ln odgovornost posameznih tovarišev, ki ao bili na odgovornih
mestih. To nam v celoti danes ni mogoče, sčasoma pa bomo
prišli do bolj objektivna ocene ln slike. Mislim, da je
tipično tudi to» da je bila prav v delavskih naseljih Ljubljane ta ocena najbolj tresna Ja zdrava in da so tam positlvno ln objektivno ocenjevali te dogodbe brez pretiravanja
ln napihovanja, s velikim saupanjem v na5e sodne organe kot
v ljudski oblast, ki je aposobna ls lastnih ali lsveetl take
ukrepe aa nadalnjl rasvoj socialistične emokraolje. Lahko
pa ugotovimo tudi to, da je le majhen del občasv prišel
pod vpliv dveh napačnih tolmačenj. Eno se kaie predvsem v
tem, da eamatrajo, da so ti ukrepi v Mestnem ljudskem odboru
preostri. To gledanje, ki je sicer dobronamerno, je laras
starega gledanja ln premajhnega Čuta sa demokratična» dgovornost. Teh tovarišev oeebna krivda najbrS sploh ne sadene,
pač pa jih sadene velika odgovornost pred našo soolallstlčno
družbo. Teh kritik, da smo bili preostri v svojih ukrepih,
nikakor ne moremo smatrati sa pravilne. Drugo gledanje, ki
ga srečujemo pri majhnem delu prebivalstva» pa je to, da eo
bili ti ukrepi še premalo ostri ln da bi morali soper tovariše, ki so vodili Mestni ljudski odbor, podvsetl nevest
kakšne politične ln druge ukrepe. Skratka, človek se ne more
snebltl vtisa, da so te tendence podobne tendencam v Rusiji.
Kadar odkrijejo tam kako slabost, svalljo vso krivdo ln odgovornost na enega ali dva človeka« ki jn potem do kraja
fislčno uničijo, vsi drugI pa se operejo ln eo nedolfinl.
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Jasno je» da se s tem s odi krivica tisti» ljudem in tak
s lat eni se ne more iskopati is slabosti, ker ne vidi vs rokov,
marveč 13oe same posamezne krivce* S tem nikakor nočem zmanjševati osebne odgovornosti tovarišev, ki so bili nosilci teh
si abos ti »vendar pa mislim, da moramo biti objektivni ln pravični» če hočemo» da bo Sel naš socialistični rasvoj naprej«
malim, da ja prav» da al od klanj smo take tendence, ki izh&»
jajo večkrat Is nerazumevanja problemov. HI smo sami premalo
vadell sa gotove etvari» kako bi jih torej prenašali na drug<6
KapaČno bi bilo» da bi vsakega» ki daje napačno oceno, smatrali sa klerikalna» informblrojevca» sa sovražnika socializma«
potrebno je dejansko vedeti» kaj ishaja is nerazumevanja,
saoataloetl, primitivnega gledanja - malomeščanskega gledanja,
«11 pa predvsem ls ostanka birokratske miselnosti, ki hoče
najti krivdo sa slabosti v enem človeku , same da so naSll
grešni vosel in tolčejo po njemu« Take stvari 82 delajo v
kapitalizmu in tako dala sovjetska Zveza« Hi po tej poti
ne smemo iti ln niti ne bomo šli«
popolnoma ae strinjam s ugotovitvijo tovariša predeednlka» da nimamo nobenega razloga, da ne bi a polnim zaupanj em spremljali razvoj naše ljudske demokracije, ki je
sposobna takih revolucionarnih sklepov« O tem je pisala tudi
Beograjska "Borba*. Dopisnik je napisal* da bi še marsikje
drugje mcralft reševati take probleme e ta hrabrostjo in odločnostjo kot v Ljubljani« Povdsrja tudi to, da ematra, da je to
radi tega koristno in socialistično, ker se ne gre na politično likvldiacljo teh ljudi, temveč ee ugotovi eamo odgovornost
in is tega potegne konsekvence« flallm» da ima lahko vsak
naš dršavljan popolno saupanje v preiskovalne organe, ker ee
je veakdo še lahko prepričal» da v borbi proti kriminalu,
ali kakršnikoli nepravilnosti pri nas vfcjsbJugoslaviji,
nikdar ni bilo pardona, neglede na to, na kakšnem mestu je
kdo in ali je sorodnik tega ali onega« Tudi ljubljanski primer
to v celoti dokazuje. Mislim, da ni teško ugotoviti» da je
naše eodetvo revolucionarno» aoolaliatlčno sodstvo ln je
daleč cd metod stare Jugoslavije in zapada.

Hotel bi opozoriti tudi na to, da ostanki ljubljanske
reakcije in rasni krogi, ki lina jo STO je k orenine v faroiifelh
in informbirojevskih agenturah ter rasnih zahodnih tendencah,
pravtako pa ljudje, ki so bili naoian&lsirani, skušajo iskoristiti vssko priložnost, da bi eejall nezadovoljstvo« *rav
ti ljudje, ki so bili pred leti polni kritike, da se v Ljub*
ljanl nift ne dela, ker komunisti niso sposobni, ker so to
skoro sami hlapci ln delavci, da so ti ljudje potem, ko se je
saftelo v Ljubljani graditi ln komunalna dejavnost rasvljati,
vsako slabost napihovali ln tudi n m vSasih zapirali o31, da
nismo videli slabosti* Ti ljudje, ki so Se pred tednom govorili o tem, da je gospodarstvo Mestnega Ijutiskegs odbors popolnoma nesposobno, ker ga vodi bivSl kroje®, govore sedaj po
Ljubljani, da je bilo edino to vodstvo gospodarsko sposobno ln
da se je pod tem vodstvom veliko storilo, sedaj pa bo Slo
vse v Beograd« Tega verjetno niste sllSall samo vi» Tako
skufiajo te stvari lskorlfiSatl in metati polena pod »ge novemzu
vodstvu Mestnega ljudskega odbora ln ustvarjati nezaupanje,
kot so poprej s dragimi porolami otežkoftall delo«
Mislim, da je peaav sato potrebno, da postavimo zelo
odločno vpraSanje kontrole trošenja sredstev« Vsak naj odgovarja sa svoje delo, kakor sa kriminal, pravtako tudi sa
sejanje Šovinizma, kajti to je lsraslto Šovinistična parola,
da bi razbijali bratstvo in enotnost naSlh narodov, ki je bil
temelj vseh naših zmag* ne samo med okupacijo, temveč tudi po
osvoboditvi v boju proti kominformu in v premagovanju gospodarskih težav« Take Šovinistične parole sejejo danes ti
ljudje s odkrito sovražnim namenom, Seprav se dobro savedajo,
1a je prav Slovenija tista, ki je v novi Jugoslaviji industrijsko poleg Bosne najveS pridobila« Danes govore, da odhajajo vsa sredstva v Beograd» številke pa jasno dokasujejo prav
naaprotno« Sa prebivalca odpade v Sloveniji MUooo din Industrijskih investicij, tofttsm ko v Srbiji samo 6.000.-dinarjev«
Enako je tudi glede kulturnih isdatkov« Podobno sliko kažejo
tudi Številke glede socialnega zavarovanja, pokojnin, itd«
Vse ostale republike dobijo vel kot Srbija« Mislim, da %e
bo treba odkriti vir takih paril« Prepričan sem, da bomo
kaj kmalu prišli do kuhinje teh parol« Pravtako je dostikrat

slišati "kritiko* glede živil. Dejansko pa je tako, da daje
Srbija živila drugim republikam in tudi Sloveniji, ki bree
teb Živil ne bi mogla živeti. Ta živila dobivamo po veliko
nlijlb cenah, kot pa eo na svetovnem trgu. To se pravi, da
Silrlja enako prispeva svoj delež, kot vse ostale republike
sa graditev socialisma v skupni državi. Jasno je* da bi morali mi kot bdij rasvlta, bolj industrijska republika, doprinesti veS kot druge republike, ne samo sa hitrejSi razvoj
oetallh republik, temveč tudi v svojem lastnem interesa.
*e se bodo druge republike hitreje rasvijale, se temo lahko
tudi ml. Se bodo druge republike gospodarjev in kulturno ras*
vite, bo močna tudi celotna Jugoslavija« Hi v Jugoslaviji
6 različnih interesov in 6 republiških gospodarstev, marveč
je lahko samo eno gospodarstvo in ml smo ena socialistična
država, ali pa nismo.
Se nekaj besed o vprašanju, na katerega me je oposorll nek tovariš ls sod185a, namreč, da so se danes pojavili
ljudje, ki pravijo, da črni fond v podjetju nI nič hudega
in ga primerjajo s Črnimi fondi na Mestnem ljudskem odboru«
Vendar je tu neka raslika« Pe se v podjetju ustvarijo Srni
fondi, da bi sebi povečali osebne dohodke, je to drugače,
kot na Mestnem ljudskem odboru, kjer ni nihče mogel povečevati svojih osebnih plač, temveS Je Slo to sa komunalne ln
druge stvari«
Zadnjič je nekdo v rasprsvl rekel, de smo v Mestnem
ljudskem odboru govoriti o malenkostih, da pa so velike vsote
šle mimo nas« Mislim, da so stvari, ki aoo jih preživeli,
dosti težke in boleče ki nimamo prav nobene potrebe, da bi to
še povečavali« Dejansko nI Slo sa 8oo, marveč sa okrog 3oo
milJonov, to ss pravi, da je dejansko Mestni ljudski odbor
odločal 1,44 mil J nr de dinarjev in da Je okrog 3oo mlljonov
šlo mimo Kostnega Ijuiskega odbora.
V svesl s današnjo ra^raro, kakšno naj bo naše delo
v bodoče, bi stavil nekaj predlogov«
Car se tiSe stanovanjskega vprašanja, ki vsbuja veliko
nesadovoljstva in veliko upravičene kritike, je mislim napravil Best ni ljudski odbor napako s tem, da na svojem sassdanju
ni jasno določil ln postavil načela stanovanjske politike v

Ljubljani, katerih bi se moral vsakdo držati, pa najal bo
uradnik stanovanjskega urada« ali predsednik testnega ljudskega urada* 0 teh načelih bo potrebno Se govoriti« 0 njih
smo Se govorili na našem ljudskem odbora In smo smatrali,
da so v sploSnem sprejete, vendar je bilo v praksi drugače«
0 teh stvareh pa danes ne bom govoril, ker Jih Je potrebno
preolslrati.
Is danačnje razprave je tudi Jasno rasvldno, kako
nujno Je potrebno, da na eni od bodočih sej postavimo
na dnevni red poročila pssmesnlh Inšpekcij tako gospodarske,
goetlnske, trgovinske, sanitarne, gradbene, »d« Tudi sodnik
sa prekrške naj bi poroSal testnemu ljudskemu odbora o svojem
dela,-ker se prekrSkl čestokrat spremene v kriminal,-da ml
o vsem tem razpravljamo.
Pravtako bi predlagal, da damo v Javno razpravo odlok
o Javnem redu In miru, da bi ljudje lahko dali svoje pripombe«
Pred no o tem sklepamo, naj se da odlok v enomesečno javno
diskusijo, ker Je to stvar, ki ee tiče vseh obSanov«

I»g. S v e t i n a Beno

Z ozirom na pripombo tovarišicenpodpredsednik o obračunih
pojasnil naslednje. Postavljena Je komisija, ki šteje 6 do 7
Slanov* Mi smo stalno na razpolago inšpekcijski službi. Tako smo
It zmenili» dapregledamo obračune' in damo na prvo sejo zbora proizvajalcev. Od tega je minilo že 14 dni in še nismo bili poklicani. Krivda
js torej na inšpekcijski sluibl.
Kar se tiče obresti na denarna sredstva mislim, da ne bi
M na vsa podjetja predpisal ta davek» ker niso vsa podjetja kriva»
niso odvedla. Tudi bilance povsod še niso bile potrjene ter podjetniso vedela koliko imajo za odvesti» Ponekod je tudi knjigovodstvo
ko* Mislim, da je krivda na Mestnem ljudskem odboru, ker so se
dolgo zavlačevale revizije« Sem zato» da bi se predpisale obresti
g s tista podjetja, ki so velike zneske zadrževala«
Glede pomanjkljivega aparata pri Mestnem ljudskem odboru
bi pripomnil» da je komisija to vprašanje že pred več kot enim mesecem reševala« Stavila je tudi poročilo» da se aparat pomnoži zlasti
inšpekcijska služba. Zato je nujno, da sprejememo predlog tovarlšice
podpredsednik v celoti«

A y S j X
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Kar se tiče kadra pripomnim, da Imamo po sistemizaciji odo9 delavnih mest več, kakor pa jih je dejansko. Zato mislim,
A* naj bi komisija izpopolnila že odobrena delovna mesta»potem pa
®«j bi razpravljala še o nadalnjem povečanju kadra.

"" V r h u n c Viljem

V zveži z gospodarsko diskusijo bi se dotaknil še vprašanj® mestnega posojila» Sredstva, ki so predvidena z razpfisom
•posojila so važna sfedstva za pričetek gradnje stanovanj in šol»
pafcipospešili akcijo za vpis posojila bi spregovoril par besed
&gx dobro poznam potek te akcije» Mestni zbor in zbor proizvajalcev
ibi moral zavzeti bolj konkretno stališče, katerega danes premalo
'i«tirno«DVodoma moram odčrtati, da je naša slabost lju
'¿te se premalo zavzemamo za stališče za kar smo glasovali, ko smo
¿«prejemali sklepe* Razpis posojila se hoče istovetiti s kriminalom.
HOje mišljenje pa*je, da razpis posojila s kriminalom nima nič skupnega. V kolikor bomo mi sprovajali večjo akcijo
vpis posojila, bom
Samo pospešili gradnjo stanovanj in šol. Jaz te atvari podrobno pozna
Tudi pri komisiji za prošnje in pritožbe se dnevno srečujemo s temi
stvarmi. Stanovanjskega vprašanja s preselitvami in utesnitvami ne
bomo rešili. Zato je nujno potrebno, da gradimo čimveč stanovanj in
gol» kakor tudi ostale komunalne dejavnosti. Zato apeliram, da se
borimo zo realizacijo mestnega posojila t.j. za dosego tega, kar smo
^glasovali. Borimo se, da bomo ustvarjali tako mnenje,, da bo dano
čimveč investicij za gradnjo stanovanj. Zato bi bilo potrebno to
akoijo pokreniti povsod. Danes imamo še številne sindikalne organizacije in številna vpisna mesta, ki še niso dala rezultatov. Opaziti
je, da ao k vpisu mestnega posojila pristopili predvsem socialno
šibkejši. Pristopiti pa bi morali tudi tisti, ki so na bljši stopnji
4 n boljše situirani. Hakazal bi v parih številkah kako ta akcija
poteka. Do danes je prodanih 7235 obveznic po terenih, po sindikalni
liniji pa 93.318 ( 33.318?) Po posameznih podružnicah Barodne banke
Pa je bilo prodanih 32.024. Iz tega je razvidno, da je vse premalo
političnega dela. Z vspisom posojila vzgajamo široko maso naših ljudi in se borimo pjrotAk ozkemu gledanju sebičnosti. Konkretno pa je
bilo vplačanega posojila in sieer po podjetjih 24»242.61o, po
sindikalni liniji lo,278.39o, po terenih pa 3,617.5oo t.J. da Je
sedaj v Ljubljani razdeljeno na vsakega drugega prebivalca ena obvez'
niča. Verjetno pa je vpisanega več posojila, ker posamezna vpisna
mesta neredno pošiljajo obvestila o vpisu. Omenim, da je dosežen >
^peh pri uslužbencih državnih uradov, gostincih, poštnih delavcih
in uslužbencih in trgovcih. Vpis mestnega posojila v okviru zasebnih
Podjetij pa še ni zadovoljiv.

3.
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danes so zasebniki obrtniki vpisali za 260.000 dinarjev obveznic.
Številke pa so verjetno večje, ker posamezni zasfebni obrtniki kujo sami* Brezdvoma pa se moramo zavedati, da čas gre in da bo
ra to akcijo pospešiti. Pri vpisu posojila je veliko več vredno,
kdo plača samo 5co dinarjev, katere da iz srca, kakor pa nekdo,
godrnja in da 5.000 dinarjev* Zato mislim, da bomo z večjim
>ljenjem in permanentnim političnim objasnjevanjem vse te. težave
gali.
X
*
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U r b a n č l č

Marian

. fo tej diskusiji premišljujem kako bi mi ljudski odbor-?
aiki delali bolj uspešno ter se mi pojavlja nekaj misli. Mislim,
da danes v veliki meri ne moremo govoriti o kolektivnem delu
MLO-ja. Iz tega izhaja, da kljub temu, da se sklepi sprejemajo
ljudski odborniki predhodno ne preštudiramo in ne predelamo ter
se ne zanimamo za materijal, ki se na zasedanjih diskutira in
se sprejemao sklepi. Večji del ljudskih odbornikov sodeluje v
raznih svetih in komisijah. Ker podrobneje nismo seznanjeni s
problemi nam delo MLO-ja nI dovolj poznano* Smatram» da bi bilo
nujno potrebno, da poživimo delo kluba ljudskih odbornikov. Ka
ta način bi se pred sejami seznanili s stvarmi, laxfcaxaailax
katere bi imeli Čas prediskutirati ln potem n;- zasedanju za večjo
trdnostojo na sejah odločali. Ha sejah ljudskih odbornikov bi
se tudi seznanili s stvarmi, ki zanimajo volllce. Kadar ml iščemo
informacije se obračamo na načelnike, kar pa je večkrat težko,
ker mi delamo drugod in nimamo časa na MLO čakati.

Več zanimanja ljudskih odbornikov bi bilo potrebno
tudi v tem, da bomo dejansko pred svojimi volilcl bolj nastopali
kot smo doslej. Jaz gledam vlogo ljudskega odbornika kot najbolj
odgovorno delo. ;
.
, •
.
f|
Kar se tiče ostalih stvari mislim, da so bile na
današnjem zasedanju tefco za nazaj kot za naprej zelo jasno postavljene, Naša osnovna naloga pa je , da se mobiliziramo za bodoče,
da bo uspeh MLO-ja zagotovljen, katerega pa smo že dosegli e
to zmago nad ostanki birokratlzma, ker so Se našle sile, da so
posegle v vse nepravilnosti in krenile naprej.
Članek, kateri je bil v Borbi se mi zdi zelo umedten,
ker vem, da so morda tudi kake nepravilnosti drugje in da bo ta
primer v Ljubljani služil za moralno oporo* Nam pa bodo veliko .
merilo politične sile, da bodto vse nepravilnosti hitro odpravili
in odstranjevali vse napake.
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K pripombi tovariša UrbančiSa bi dodal, da bi bilo dobro,
¿a bi tovariš tajnik, ki je zadolžen za seje skrbel tudi za
pridobivanje materijala iz posameznih svetov in tajništev ter
razne pripombe od zborov voliloev« V tajništvu naj bi se organiziralo na ta način, da bi ljudski odborniki prejeli ta materijal
katerega bi lahko študirali doma«

D e r m a s t i a

Mara

Jaz bi poskušala odgovoriti na posamezna vprašanja«
Tovariš AvŠič je omenil, da je loo milijonov ostalo
ga črnih fondih. Jaz bi pojasnila, da je teh loo milijonov bilo
prenešenlh po odloka mestne skupščine na fond investicij« Vsi
dohodki» kot viški iz gospodarstva se stekajo v ta sklad. Torej
teh loo milijonov nI šlo v proračun«
Tovariš Vipotnik je postavil vprašanje kontakta s
roizvajalei. Ml smo se dogovorili» da bi na vse seje gospodarskega sveta povabili tudi tovariša iz z ora proizvajalcev ter
smo to prakso todi začeli« Mi bon» obvestili predsednika zbora
proizvajalcev» kateri ima dolžnost» da obvesti člana» ki se
bo udeležil naših sej gospodarskega sveta.
Kar ae tiče družbenega prispevka povem, da so to
zaostanki lanskega leta na akumulaciji,socialnih dajatvah in
na prometnem davku« To se mora normalno odvajati in ni treba
čakati na odobritev završnlh računov«
Postavljeno je bilo vprašanje kako je z investicijskimi deli pri Figoveu« Ml smo dali narediti detajlno analizo
ker teh podatkov na MLO-ju nI.
Podala bi vam poročilo kako je s to Investicijo«
Mestni ljudski odbor je po svoji odgovornih organih v jeseni
leta 1951 sklenil, da se adaptira lokal, kjer je bil podrt
Figoveo« Prvotno je bila zadolžena slaščičarna Volga, da skrbi
in nadzoruje adptaclje* Račune pa naj predlože MLO-ju« To jim
je bilo sporočeno v obliki dopisa« Dne 2o. III«1952 pa je bila
ta zadolžitev prenesena lz slaščičarne Volge na neko gostinsko
podjetje v Šentvidu« Isto tako so bili obveščeni s kratkim dopisom, katerega je podpisal tovariš Štefan, da vodijo nadzor
nad adaptiranjem tega objekta.Šele 11« septembra 1952 pa je bila
sklenjena pogodba s podjetjem Remont za izvršitev teh adaptacijskih del. Podjetje pa je navedlo težkoče» da je še v marcu tam
stanovala neka stranka ter se je šele po njeni izselitvi začelo
s polnim delom«Po prvotnem proračuna je bilo predvideno, da bodo
znašali stroški 11,263*000 dinarjev« V tem proračunu pa niso
bili predvideni stroški za mehansko opremo in razne dele inštalacij
Mi smo klicali tovariše lz Podgore» kateri pa so 3amo povedali,
da oni delo samo nadzorujejo, zbirajo račune ter jih predlagajo

-155110. Odnos še do danes ni rešen ali je to podjetje investitor
* # # Ker p djetje Se ni bilo registrirano ni moglo doboti kredita
bank®* Predvideno je» da bo z adaptacijskimi deli končano dokonča
ta« Prvoten proračun v zneska 11,263.000 ni zadosten in imajo
[veliko neplačanih računov« Ml smo zahtevali» da prinesejo vso
utacijo in končni proračun koliko bo objekt stal« Dalje smo
illf dapridejo s predlogom za ustanovitev ter s predlogom za
torja« Pri tem objektu ae vidi, da ni bilo nobenega sistema in
ibeaes® reda«
- t,
. •l
*
Kar se tiče adpataclje hotela Turist bi pripomnila, da
jlila ta adaptacija di diskutlrana na eni seji Gospodarskega sveta«
igun je bil predviden 36,978«000 dinarjev. Po tem proračunu niso
Ldena finančna sredstva za plačilo opreme iz uvoza« Upravnica
podjetja je izjavila, da je dobila nalog od tovariša Štefana, da
vrši nakup potrebnih aparatov, ker ta proračun ni samo za gradbe¡jisla« Tako so pričeli z nakupom raznih aparatov, ki so res nujno
rebni* Ta proračun je bil izdelan leta 1951 ko je bil še v veljavi
Z« Kasneje pa so se cene materija^£0povlšale* Če se prenese
>•000 na cene plana II. vidimo, da/račun ni prekoračen« Skupaj jo
Tuzlst hotel prejel do sedaj še okrog 7o milijonov dinarjev«
pa smo poklicali upravnico tega podjetja in ji povedali, da je
Lja MLO-ja dokčana« Za sredstva, ki pa so še potrebna za dokončanje
treba predložiti končni proračun In zaprosili za posojilo* Narodna
je zahtevala kreditno zmožnost tega podjetja* Komisija je dalje
l, da je podjetje dobro stoječe ter, da je kreditno sposobno*
Ha vprašanje tovariša Sitarja kako je s sopodpisniki
lunov pri Mestni hranilnici pripomnim, da jih doslej nismo mogli
tovlti* Tov* Krese naj sam to pove*
Tudi glede gradnje šol bi pojasnila tov* Sitarju kateri
«menil, da gradnja šol počasi napredujejo, da tu ni vprašanje denarja
r«k vprašanje načrtov*
Kar se tiče investicij Slona in Mercedesa ne bi mogla
e še odgovoriti«

T.
in predlagajo v plačile.
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H o d i c dr. Heli

Zahvalim se tovarišem dlskutantom za nadalnje
In konkretne pobude, ki so jih iznesli in nam a tem pokažejo
konkretno pot k našemu bodočemu delu. Predvsem je važno vprašanje
ki smo gapremalo obravnavali« To je vprašanje kritike v javnosti.
To mi je namreč padlo v oči predvsem z ožirom na dezinformacijo,
^i se je vršila tukaj. Napram naši javnosti so naši ljudski
odborniki vsled napačnega dajanja podatkov prišli sami v težek
položaj, to pa vsled tega, ker niso razpolagali z jasnimi kohkretmttiml in zanesljivimi podatki. S temi nepravilnimi podatki je napravljena velika škoda v tem, da je zginilo zaupanje ne samo v
delo oblastnih organov, anpak tudi v delo političnih organizacij. i
Druga stvar, ki je posebno težka vsled napačnega informiranja v
j avnosti je v tem, da v kritiki, ki so se pojavljale nismo mogli
ločiti, kaj je pozitivna in kaj je negativna kritika« Tereni se
niso mogli zadovoljiti s takimi podatki, ker so na eni strani
slišali tako, na drugi strani pa drugače« Tako se pojavlja nezadovoljstvo , Izražajo se nergaštva in negativen odnos do oblasti.
Pri takem stanju je vsekakor to razumljivo* Če bomo prihajali s
poštenimi, zanesljivimi, in točnimi podatki pred ljudi , bomo vedeli
kdo je vodil pozitivno kritiko t.j..kdo je pomagal razvoju socializma. Vedeli pa tudi bom» kdo kritizira zaradi tega, ker hoče
Skodovati.
V zvezi s tem se pojavlja vprašanje kako bi ljudski
odborniki prihajali do zanesljivih podatkov. Ml smo v zadnjem času
te razmišljali o vprašanju organizacije dajanja teh podatkov.
Mislili smo, da bi zbiral te podatke neki določen odbornik, ki
;
ima stike z Mestnim ljudskim odborom, ali pa, da bi v tajništvu
samem organizirali zbiranje takih podatkov« ali pa da bi se formirali
komisija, ki bi po raznih linijah zbirala potrebne podatke.Postavljeno je bilo tudi vprašanje, da bi te podatke zbirala inupekcijaka
služba, kateri mislim, da bi lahko dali najbolj točne podatke. 0
tem vprašanju besno še razpravljali in bomo skušali čimpreje priti
fta
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Končno se zhvalim za politično pomoč, ki nam jo nudijo
»•litiSne organizacije in predvsem smatram, da bi bilo pravilno, dajetl konkretne podatke* Tako smo slišali danes koliko investicij
0¿pade na glavo prebivalca v Sloveniji in koliko v Srbiji*
Večkrat se je govorilo tudi, da se v drugih republikah za
£olturae potrebe mnogo gradi* Bil sem v Makedoniji ter sem videl, da
i
tam veliko gradi, dasiravno pri nas nisem imel tega vtisa« Bistvo
« tem je, da pride pri naa osnovnega in srednjega šolstva več na glaprebivalstva kot v Makedoniji in Črni gori, čeprav so tam potrebe
golo velike*
Obljubljam a tega mesta, da bomo političnim organizacijam
pri njihovem delu pomagal s tem, da ne bom z netočnimi podatki njhove
ga dela postavljal v neugoden položaj*
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Zapet

Avgust

Pripomnil bi v zvezi s Štefanom in Kresetom, da bi
bilo za želeti, da tov« Pečarič poskrbi, da bi stvari v kolikor nisi
na sodišča res tja prišle*

Modlc dr. Heli
Predlagal bi, da glasujemo o vseh predlogih skupaj
in da se prededstvo pobriga, da se ti sklepi v praksi sprovedejo.
Predlog da na glasovanje*
Soglasno sprejeto!
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Predlog« komisije sa izvolitve in imenovanja obrazloži
poročevalec komisij« sa izvolitve in Imenovanja I T r b m n č i S
Marjan:
*
d

- Tov.pradsednik^dr»Seli Modi« je bil~predsednik dveh *
«ij in sleer Ko«i"ij«^za pravne pindpise In organizacijska
šanja in Komisije «a sestavo Statuta MLO.Zato prsdlagam,
^
^ «s sa predsednika I*isij« «a pravne predpis« in organizacij s *
^»ašanja imenuj« tov« a e p i n s a Ivama«
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-Predsedujoči da predlog sa imenovanja tov.B$pinoa*Ivana
«i predsednika W - i j e M p r m B pr «d p i s « in organizacij s t a
v
Prašanja na Vasovanje«
Soglasno sprejeto«
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Za predsednika Komisije sa izdelavo Statuta MLO
predlaga dr« D e r m a s t j a
Marjana»
•J
tj
w
Predsedujoči da predlog aa predsednika
komisije za izdelavo statuta MLO na gtoovanje»
'oglasno sprejeto«
<0
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Za predsednika Komisije za družbeni plan in
proračun je bil imenovan dr« D e r m a « t $ a
Marjan»
Kav pa je navedeni podal na prejšnji seji ctavko»predlagan
mesto njega tov» K o b 1 a r Franceta«
Predsedujoči da predlog za Imenovanje za
predsednika Komisije za družbeni plan in proračun in to
tov« K o b 1 a r France ta, na glasovanje»
Soglasno sprejeto«
v

Ker^je tov.B»kar Ivarpo"tala uslužbenec
Tajništva sa ljudsko -zdravstvo in socialno politiko »Mfcvedena
pa je bila član komisije Sveta sa ljudsko zdravstvo in socialni
politiko ter predlagam,da se mesto nje Imenuje tov« K r a j »
g e r Olga*
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Prosim,da bi «e me razrešilo predsednika
disciplinskega sodišča.Ne nasprotujem sa Imenovanje za
člana 'Veta za ljudsko zdravstvo in poeialno politiko,ker
ee imela namen Se sama se povabiti na «eje,ker me to delo
zanima»
*
~
Predlagam,da se me na prihodnji seji razreši
kot predsednika-disciplin^kega podišoa,i«to tako pa naj se
izpopolni tudi disciplinsko sodlSče»

Predsedujoči da predlog sa imenovanje-tov. Kraj gor
Olge sa člana Sveta sa ljudsko zdravstvo in »oolalno politiko,
kako» tudi v zvezi s izprememfcami v deisoiplinski komisiji,
kar ee naj obravnava na prihodnji soji»na glasovanje«
'
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ogla3no sprejeto l

HSdalje pripomnim»da je tov.Vodopiveo Vlado, kater i
je bil Imenovan sa-predsednika Sveta za notranje ssdeve, profil,
da se gs te dolžnosti razreši,vsied tega,ker je prevzel mesto
sekretarja «veta sa notranje sadeve«Komisija je o tem razpravljala, vendar se ni zredinila in ni prišla do enotnega stališča
ker saetra9da je razrešitev neumestna«Zato prenašam prošnjo
tov.Vodopiveo Vlada na oelotni mestni sbor in sbor proizvajala«
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Dobro bi bile »da bi slišali razloge v sveži s
razrešitvijo predsednika Sveta sa notranje ssdeve tov.Vodopive«
Vlada«Jas bi prsdlagal,da bi imenovali sa predsednika tega
Sveta tov«Boveona»ker bo te po^le lažje vršil,ker je manj
obremenjen«

***

W

W

«ta«

Mnenja sem^da s« ostavka Vodopiveo Vlada ne Sprejme.
V istem položaju se«nahaja tttdi tov.ing.Tepina Marjan
in mislim da je on sekretar bolj kompliciranega sekretarijata
in mn ne pade niti na misel,da hi podal ostavko«

Krivic

Vladimir
i

.

Mislim, da je potrebno, da se mi zavedamo» da vsak
ki posla sprejema, mora iste tudi v redu izvrševati.Če smatra
i do, da posla ne more izvršiti, naj ga raje ne sprejme, ker
nima smisla, da ima nekdo 15 funkcij, katere pa ne more izvrševati*
Tovariša Vodopivca poznam kot vestnega človeka,
kateri se ne bi izbegaval in otresal tega posla, če bi ga
zmogel* Vsak posel je vedno v redu vršil* Sekretariat za notran
je zadeve ne smatram za manj kompliciran, kot je Sekretariat zs
gospodarstvo*
Ker ni tov, Vodopivca Vlada danes navzočega, kakor
tudi ne tov* Bovoona predlagam, da se zadeva obravnava na priodnji seji«
Predsedujoči da predlog na glasovanje*
Soglasno sprejeto!

Tovariš Urbančič nadalje predlaga, da se razreši
dolžnosti stalnega sodnika pri Okrajnem sodišču v Ljubljani
tov* Dobrajc Albin radi izvolitve za sodnika pri Okrožnem
sodišču v Celju*
/
Predsedujoči da predlog , da se razreši tov. Dobrajc
Albin dolžnosti stalnega sodnika pri Okrajnem sodišču v Ljubljani
na glasovanje*
Soglasno sprejeto»
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Predlagam,da «e razreši kot upravnik podjetja
•pietično-aiabetične menze" tov.Oblak Alojzij«
Sov«Oblak Alojz «e razrešuje dolžnosti upravnika
menze na predlo/ tveta za ljadfcko zdravstvo in socialno
politiko SLO v zvezi z neredno^tmi,ki jih je odkrila
posebna v to ^vrho imenovana komisija,ki je podala poročilo
o tem poslovanju In na podlagi katerega je bil imenovani
suspendiran in odRtranje$ iz *lu£be.
Predlagam,da se postavi za upravnika podjetja "Dietičnodlabetifine menzeČ tov« R e i o h« Ljudmila.Roj ena je 28.lo.
1894 v Domžalah.Ima 8 razredov osnovne šole in enoletni trg.tečaj, V prejšnji Jugoslaviji je službovala nekaj-čaasa •
trgovini kot prodajalka,vodja podružnice,nato pa je ustanovila
lastao galanterijsko trgovino v Maribora, Leta 19$2 s« j«
zaposlila v hotela Metropol kot p raktikant inj a.Ka snej e je .
Imela v zakupu hotel "Zlaterog* v Kranjski gor i.Vojna jo je
zatekla • Dubrovnika kot najemnika maajšega-penziona,katerega
je ob prihodu okupatouja opustila in se preselila na otok Lapak.Po osvoboditvi ne^je preselila v Ljubljano in bila vso
dobo zaposlena v gostinstva .Med drugimi je bila tudi upravnik
menze Kontrolne~komislje,Ministrstva za-finance itd.Ha Tseh
teh delovnih mestih se je Izkazala kot skrbna In dobra gospo*
dinja«
«t

Predsedujoči da predlog,da se razreši kot upravnik
podjetja SDiefcišno-dlabetične menze* tov.Oblak Alojzij, na njegovo mesto pa se imemje tov.Reich Ljudmila,na glasovanje.
Soglasno sprejetoI

~ Ker 3e bil dnevni red izčrpan,zaključi predsednik
skupno sejo Mestnega zborain-zbora proizvajalcev Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana ob 2o.3o url*
Tajnik:
(Šivlo Silvo)

Predsednik:
(dr.Modlo Heli)
Overitelja zapisnika:
Vrtamo Viljem, Kern sraa

