ZAnsniK
16. skupne seje mestnega zbora MLOL
z dne 4. II. 1953

ljudski odbor
»ga mesta
bljane«

Ljubljana, da« 9. 11.1953.

glaska pisarna.
tt Sklopi in predlogi
XVI* skupne sejo K
dne 4« XI. 1955*

Vsem načelnikom tajništev in Šefom odaekovt

»a XVI. skupni seji mestnega sbora in »bora proizvajalcev
dne 4 . novembra 1953 so bili sprejeti sledeči sklepi in
ogit
1 . Tajništvo sa gospodarstvo poda na naslednjem
sasfdamju lsčrpno poročilo trgovinske, finančne
In gospodarske inšpekcije*
Nalogo

*»Ji***yp »o ff«

2m Tajništvo sa komunalo skrbi, da bo na prihodnji
seji podano poročilo o delu stanovanjskega urada
in o stanovanjski problematiki. Poroča tudi di»
rektor stanovanjskega urada*
Nalogo lavrši Tajništvo sa komunalo.
5* Izvoljena je komisija sa vprašanje rasdelitve
Ljubljano na občine« tov* Vodopiveo VladO, tov*
Koblor Prano, tov. Vardjan Anton, tov. Žagar -Tomlčevič Pani, tov« Eepine Ivan in tov* Mravlje
Belo*
Halogo isvrši Tajništvo MLO.
4* Ljudski odborniki so aadolženi, da propagirajo
Kostno posojilo«
* Sprejet jo bil sklop o odobritvi investicijskih
kreditov naslednjim podjetjem*
Naknadnot
21,000.000.
/a) Podjetju "Vino-Ljubljana" • .
5o,ooo.ooo.
b) Podjetju "Instalacija* . * .
l6,ooo.ooo.
o) Podjetju "Pigovec" . . . * .
Na novo t
41o*ooo«
d) podjetju "Adria" * * * . . • • •
8o*ooo«
e) Drš.obrt,mojstru Vogrineo Pr.
25»ooo.ooo.
t) Tovarni dekorativnih tkanin *
40,000.000.
g) "Turist" hotelu * • • » • • •
l,138.ooo*
, h) ."Mleko", Ljubljana * * * * .

..

-. .
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ffajništvo za g o s p o d m t v ? o b r t i o sprejetem
sklepu podjetja in izvrši nalogo« (prepis
obvestila je dostaviti skupščinski pisarni).
6* Sprejet je bil sklep a ustanovitvi državnega trgovskega podjetja "Moka", Ljubljana, Parmova ul. 33.
Sprejet je bil sklep o ustanovitvi državnega gospo«
darskega podjetja »Tovarna kemičnih izdelkov AfiBO",
Podgrad pri Ljubljani*
Sprejet je bil sklep o ustanovitvi državnega trgovsi
ga podjetja "Avto-deli", Ljubljana, Frankopanska
ul* SI« Glede dokončnega naziva podjetja pa naj od«
koča samo tajništvo sa gospodarstvo skupno s ko«
lektivom podjetja ln obvesti o tem Mestni ljudski
odbor*
1
Sprejet je bil sklep o razširitvi
predmeta pošlo«
Vanja podjetja "Instalacija' , Ljubljana, Slomškova
ul* 4*

Sprejet je bil oklep O delnem odvzemu osnovnih
sredstev gostinskemu podjetju "Sokol" ln o dede«
11tvi gostinskemu podjetju "Grajska restavracija"
in sklep o sanaciji podjetja "Grajska restavracija
dodelitev Din 729*288*- Is likvidacijskega fonda«
Sklep o prevzemu garancije sa kredit Tovaral
mesnih izdelkov, Ljubljana* v višini Din 795*158*-*
Sklep o provsomu garancije sa redni kredit DUH
Delavski dom sa znesek v vlšln|ftDin 1,000*000*-,
Tajništvo s a /gospodarstvo Izda/gornje sklepe
odgovarjajoče odločbe in s prepisom Istih obvesti
skupščinsko pisarno e izvršitvi*
J•V *
•
'
• ."•
7* Sprejet je bil sklep o odobritvi 4 novih delovnih
mest v Zavodu za slepo mladino ter 5 honorarnih ln
9 stalnih tajniških mest na osnovnih Šolah na ob«
moč ju Ljubljane* .
Tajništvo za kulturo lnprosveto izda odločbo o
namestitvah in s prepisi odločb obvesti skupščin«
sko pisarno*
> ,
Sprejet je bil sklep o preselitvi Sole sa učlteljlee
kmetij oko - gospodarskih ln kmetijsko - gospodinjskih
Sol is Kodeljevega v Grobije pri Domžalah ln o
prenosu osnovnih sredstev na GLO Ljubljana - okolica*
?ajnl?tvo sa pioevoto in kulturolzvedeto stvar ln
uredi vso formalnosti ter o izvršitvi obvesti skupščinsko pisarno*
Sprejet je bil sklep, da Tajništvo sa kulturo in
prosveto, skupno s Gospodarskim svetom ln Gostinsko
sbornieo prouči pedagoško vprašanje v Gostinski Soli

obvesti skupščinsko pisarno*
• •
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S* Sprejet je M l sklep e razlastitvi paroel aa
potrebe državnega gospodarskega pod jat j a »Tehno«
metal" v Ljubljani«
Sprejet jo bil sklop o delnem umiku akta o raslas«
* ti t vi, ki ga jo isdal MLO Ljubljana pod taja«
itov. 471/5o«
Pravni odsek pri Tajništvu MLO uredi vse foraal«
nosti in s prepisi odločb obvesti skupščinske
pisarno«
9« Osvojen jo bil predlog o ras rešitvi sodni oe
Okrajnega sodišča I . v Ljubljani tov* Grafenauer
Vido in o imenovanju sa sodnika istega sodišča
tov« Dobravoo Milka, Lulik Marije in Bonča Vladi«
mira«
fisarna sa poraonalno evidenc? pri Tajništu MLO
pripravi potrebne odločbe in s prepisi obvesti
skupščinsko pisarno*
lo« Sprejet jo bil predlog odloka o razpisu nadomest*
nih volitev sa 8«, 24«, 55«, 46«, 48, in 54«
volilno enoto na območju mosta Ljubljano* Volitve
se bodo vršile 2o* decembra 1955«
naj obvesti
skupščinsko piaarno« Prepis odloka dostavi SZBL „
sa mesto Ljubljana«
11* Sprejet jo bil sklop b*
a) V komisijo sa pravno predpise in organisaeijskn
' vprašanju so dopolnilno izvoljenit tov« Bole
Dušan in Bauoon Ljubo«
b) V komisijo sa ureditve premoženjskih razmerij
sadrug je izvoljen namesto ing« Šege tov*
Dr* Cigoj*
o) V Mostni odbor Protiletalske zaščite je kot
zastopnik MLO Imenovano tov* Pečave* Albina*
d) Imenovana jo komisija sa organizacijo evidence
v kmetijsko senljlškem skladu splošnega ljud»
skoga premoženja« Komisijo Sestavljajo! tov*
Sitar Prano, kot predsednik in tov. Ve lk avrh
Janes, Zav&šnik Madialav, Krča Ivan, Breskvar
Prano, kot Slani«
oslroma imenovanju in prepise dostavi skupščin*
ski pisarni, ki jih vpiše v seznam komisij«
t

• ,
. r
* Pisarna perssualno evidonao pri Tajni51ru MLO
isda v sklopu &veta ss gospsdarstve MLO odločbo:
a) s razrešitvi tov« Kapun Dušana dolžnosti
direktorja "Velnenke",
b) o razrešitvi tov* liano Janeza dolžnosti upravnika gostinskega podjetja $Planlnka",
0 imenuvanju tov* Blrlmiša Jakoba sa direktorja
podjetja »Avto -deli*,
d) o imenovanju tov« Gruntnar Albina sa direktorja
trgovskega podjetja "Moka",
0) o imenovanju ing* 2upan Vladimira sa direktorja
l o v a m e kemičnih izdelkov ARBO,
t) O pogojnem Imenovanju tov* Lampe Vilka za
direktorja trgovskega podjetja "Tekstil",
g) o Imenovanju tov« Ban Antona sa upravnika gos ti n*
skega podjetja "Flanlnka",
v sklopu Aparata držatnoa upravo MLO pat
h) o razrešitvi tov« Šega Bojana dolinesti Šefa
uprave sa dohodke ln
1) o imenovanju tov* Snftld Miloša sa Šefa fi m u č n e
uprave MLO*
$ prepisi odloSb o gornjih imenoval jih
vah naj se obvesti skupščinska pisarna

ln razrešit«

Smrt fašizmu - svobodo narodu!
fajnlk MLO s D
(Šivio Silvs) .L A ,

Ljubljana, dne 12. II, 1953.

Z A P I S N I K

IVI. skupne seje odbornikov Mestnega zbora in zbora proiz#a=
jalcev Mestnega ljudskega odbore, glavnega mesta Ljubljane v
sredo dne 4, novembra 1953 od 16.3o do 22 ure v sejni dvorani
MLO, Ljubljana, Mestni trg 1.
Sejo vodi predsednik Mestnega ljudskega odbora tov.
D R . M o d i' c

Keli.

Zapisnik seje vodi tov. š i v i c Silvo, tajnik KLO.
Soglasno s e določita za overovitelja zapisnika od=
bornika: H e p i n c Ivan in R a k u Š'o e k Zdravko.
Sklepčnost se-je je podana s tem, da je od 64 ljudskih
odbornikov mestnega zbora prisotnih 5o, od celokupnega števila
zbora proizvajalcev pa 34 od 47.
Opravičeno odsotnih je 12, neopravičeno pa 15. r"
Zapisnik IV. skupne seje prečita tajnik MLO. Oba
zbora sprejmeta zapisnik soglasno brez pripomb«
Fa predlog tov. predsednika in dodatni predlog tov.
P c m u š Anke, je bil sprejet sledeči
d n e v n i

r e d :

1./ Mestno posojilo,
2./ Poročilo o stanju fonda za kreditiranje investicij MIC in
sklepanje o predlogu za dodelitev investicijskih kreditov,
3./ Sklepanje o ustanovitvi, razširitvi in odobritvi garancije z
kredit nekaterih državnih podjetij,
4./ a) SMcpanje o določitvi in odobritvi nekaterih mest pri
prosvetnih ustanovah,
b) Predlog za preselitev gospodinjske šole iz Kodeljevega
v Grobl"^ pri Domžalah.

c) Poročilo o stanju srednje gostinske šole v Ljubljani.
5./ Razprava in sklepanje o predlogih o razlastitvi.
6./ Volitev sodnikov za Okrajno sodišče I. v Ljubljani.
7»/ Odlok o nadomestnih volitvah v 6 mestnih volilnih enotah.
8./ Spremembe in dopolnitve komisij MLO in
9./ Personalne zadeve.
Tov,.M r a v 1 je
Božo, ki je bil dne 23. oktobra
1953 izvoljen v 18. volilni enoti za odbornika mestnega
zbora MLO, položi in podpiše prisego.
Pred prehodom na dnevni red
pismo ljudskega odbornika K r i v i c
isti predlaga:

prečita predsednik
Vladimirja, v katerem

a) da se izvoli komisija, ki bo obravnavala razdelitev
Ljubljane na občine,
b) da poda finančna, trgovinska in gospodarska inšpekcija
MLO izčrpno poročilo o svojem delu na prvem prihodnjem
zasedanji MLO in
c) da direktor stanovanjskega urada poda na prihodnjem zase=
danju MIC poročilo o delu stanovanjskega urada.
M-I-Z-MSSTIT^POSCJILO^
Podrobno poročilo o vpisu mestnega posojila poda
tov. K o v a 5 i č Leo, članE&misije za družbeni plan
in proračun. Med drugim izvaja, da je od skupno izdanih,
obveznic za din 79,182,ooo.- je bilo vplačanih 59,655.5oo
dir;.
Iz podrobnega pregleda je ugotovljeno, da so najmanj
vpisali tereni, dalje obrtna zbornic?, ki je vpisala tako
malenkosten znesek, d? pride na vsakega tretjega obrtnika
samo 1 obveznica.

Nerealizirane obveze z na S a j. o pri poedincih 18 miljo«
nov, pri podjetjih pa 18,5 miljonov. Če bi danes lahko rerli=
zirali te obveze, bi imeli na razpolago blizu loo miljonov •
posojila.
Razložil je, da se iz tega posojila že grade 2 stavbi

.

in to ena na Pomenskega ulici z 8 stanovanji in T etažni
stanovanjski blok na vogalu Dvorakove in VAšnjakove ulice
s 26 stanovanji ter poslovnimi prostori v pritličju.

Iz analize, ki jo je napravila komisija za vpis
mestnega posojila,je razvidno, da organizacije, ki bi se morali
boriti za. Simveoji vpis posojila, niso v celoti izvršile
naloge.
Stavil je predlog, da naj ljudski odborniki pripnejo
z aktivnim delom in vsak na svojem terenu os. volilni enoti
temeljito obdela vprašanje, da se do konca vpisa doseže čim=
večja vsota, katera nam je potrebna za dograditev šol in
stanovanjskih obiiektov.
0 poročilu so razpravljali tov. Pernuš Anka, Krošelj
lado, Zupet Avgust, Kumar Andrej, Pozaršek Franc, Vetrih Pranj
Mravlje Božo, Miklavc Angela, Sitar Prane, Urbanoia Marjan,
Dermastla Mara, Vrhunc Viljem, Suhadolc Anton, Kovači? I-eon,
Vipotnik Albin, Hakušček Zdravko,
Po diskusiji je bil sprejet s k .1 e p, da bodo
ljudski odborniki zastavili vse sile za poživitev vpisa po^
sojila in uporabili vse podatke, ki so bili v poročilu in
diskusiji nakazane.
Ad. 2./ POROČIIO 0 STANJU FONDA . ZA KREDITIRANJE
INVESTICIJ MLO IN SKLEPANJE 0 PREDLOGU ZA
DODELITEV INVESTICIJSKIH KREDITOV«

Poroča tov. D e r m a s t i a Mara, predsednik
Gospodarskega sveta MLO.
Celotni sklad za investicije znaša 28S,oo3.718.- din,
od katerega zneska je bilo angažirano za podjetje "Vino Ljubljana" 21,'ooo.ooo.- din, za podjetje "Instalacije",
Ljubljana pa 3o,ooo,ooo.- din.
Oba navedena kredita je odobril že prejšnji Svets
za gospodarstvo MLO, Ljubljana, koncem leta 1952 in začetkom
leta 1953, to je v času, ko še ni bil sprejet odlok o finansiranju investicij v gospodarstvu, po katerem ima Svet
za gospodarstvo pravico odobravati kredite le v višini
.

>

c

1,000.000®- dinarjev.
MLO soglasno odobri investicijski kredit v gornjih

zneskih tako za podjetje "Vino-LjublJana", kakor tudi
za podjetje "Instalacija",
Dalje predlaga Gospodarski svet MLO, da se odobrijo
investicijski krediti za podjetje

"Adria" v znesku Din

41o.ooo.-, državnemu obrtnemu mojstru Sfagri čevljarske
stroke Vogrinec Francu v znesku Din 80.000.-, Tovarni deko=
rativnih tkanin na Celovški cesti v znesku Din

25,000.000.-,

"Turist" hotelu v znesku din lo,000,000.-,
Poleg preje omenjenih podjetij je bil odobren

inve=

sticijski kredit tudi trgovskemu podjetju "Mleko-Ljubljana"
v znesku Din 1,138,000.-.
Po dosedanjih odobritvah, vključno sjslednjimi pred=
logi, je stanje kreditnega sklada 182,375.118,- dinarjev.
Za še nerazporejeni del kreditnega sklada se potegu=
jejo nekatera podjetja, katerih prošenj Gospodarski svet MLO
ni mogel obravnavati, niti predložiti v odobritev, ker- manjka
jo potrebni načrti in tehnično-ekonomska dokumentacija,
O predlogih so razpravljali Mravlje Božo, Kristan
Ivan, Kraigher Olga, Miklavc Angela, Rakušček Zdravko, Dermastia Mara in ing. Tcpina Marjan,
Oba zbora lojeno soglasno sprejmeta poročilo in
predloge,
Ad 3,/ SKLEPANJE O USTANOVITVI, RAZŠIRITVI IK
ODOBRITVI GARANCIJE ZA KREDIT NEKATERIH
DRŽAVNI H_PO DJETIJ *

'

Obrazložitev in predlog Gospodarskega sveta MIC poda
tov. S i t a r Franc, član Gospodarskega sveta MLO, ločeno
oba zbora soglasno xjixs$mstz skleneta:
1./

ustanovi se državno trgovsko podjetje "Moka",
Ljubljana, Parmova ul, 33,,
2./ ustanovi se državno gospodarsko podjetje "Tovarna
kemičnih izdelkov "ARBOn, Podgrad pri Ljubljani,
3./ ustanovi se državno trgovsko podjetje "Avto-deli"
a
*
Ljubljana, s pridržkom, da Gospodarski Svet MLO
skupno s kolektivom podjetja izbere primernejši
naziv firme.

4./ Razširi se predmet poslovanja podjetja
"Instalacija", Ljubljana, Slomškova ul. 4.
5./ Po daljšem7razpravljanju, v katerem so sode=
lovali tov. Mrscije Božo", Sitar Franc, Pozar=
sek Franc, Krivic Vladimir, Zdešar Henrik,
Drakslar Marjana, Mojškerc Jakob, Dr. Dermastija Marjan, Baucon Ljubo, D^rmastia Mara,
AvšiS Jaka, Dr. Šoba Štefan, Kobler Franc se
o d o b r i
soglasno delni odvzem.osnovnih
sredstev (buffet) gostinskemu podjetju "Sokol"
in dodelitev istih gostinskemu podjetju "Graj=
ska restavracija*.
6./ Po razpravi Dr, Dermastia Marjana, Dermastia
Mare, PozarŠek Franca, Mazoveo Ladota, se
o d o b r i

garancija za kredit, ki ga bo

najela Tovarna

mesnih izdelkov, Ljubljana pri

Narodni banki 6ol2, Ljubljana.
7 . / Fo diskusiji tov. Plevnik Jože-ta in Dral&lar
Marjane se

o d o b r i

prevzem garancije

za redni kredit Delavsko uslužbenske restav=
racije "Delavski dom" pri Narodni banki - po=
družnici 6ol v Ljubljani. .
Ad 4./ k) SKLEPANJE 0 DOLOČITVI IN ODOBRITVI NEKATERIH
MEST PRI PROSVETNIH USTANOVAH.
Tov, P e r n u š

Anka, predsednik Sveta za kulturo in

prosveto MLO.. obrazloži in predlaga:
a) Zavodu za. slepo mladino, naj se odobrijo 4 nova
delovna mesta v šoli in internatu,
b) na osnovnih šolah pa 5 honorarnih in 9 stalnih
tajniških mest.
Po diskusiji tov, Zupeta Avgusta, Pernuš Anke, Kovaši5
Lea oba. zbora ločeno soglasno sprejmeta gornji predlog.
b) PREDLOG ZA PRESELITEV GOSPODINJSKE ŠOLE IZ
KODELJEVEGA V GROBIJE PRI DOMŽALAH,
obrazloži tov. P e r n u š

Anka, predsednik Sveta za kulturo

In prosveto MLO.
Predlog je bil po skupnem glasovanju obeh zborov
soglasno sprejet,
c) PCRGČIIC 0 KOMISIJSKEM PREGLEDU GOSTINSKE
ŠOLE IN INTERNATA V LJUBLJANI,
da tov, Z d e 5 a r

Henrik, član Sveta za prosveto in kultni

Člani komisije, ki je pregledala Gostinsko šolo in inter=
nat, so dali med drugim naslednje ugotovitve: Internat ni
skoraj ni? povezan s šolo, čisto ni5 pa s hotelom *Bsllewue",
kjer imajo gojenci šole praktičen pouk.

Kontrolo nad zapo=

sli-tvijo gojencev v hotelu in pravočasnim ali nepravočasnim
priha janjegi v Internat nc vodi nihče, v kolikor jo ^ojenci ne
vodijo sami z nžčno dežurno službo.

Po mnenju profesorjev j?

politično-moralna zavest mladine nižja kot na drugih šolah,
ker že sama stroka vpliva nanje negativno,

Ker imajo odlič=

nc urejeno kuhinjo in prostore, naj bi se ves teoretični in
praktični pouk vršil v sami gostinski šoli na Prulah, tako
bi bila zmanjšana obrc aenjenost ml*dine in s tem "urejeno
najtežje vprašanje.

Nadalje povdarjajo profesorji, da je

počitniška praksa teh'gojencev t.j. tri do štiri mesece,
predolga- in pretežavha za mladino, ki je že itak prezaposlene
svj morajo delati tudi ob nedeljah, ko je vsa ostala mladino
prosta.

Komisija predlagat
1./ da Svet za kulturo ia prosveto pomaga šoli, oz. internatr
da dobi čim prej dobrega vzgojitelj«,
ne
2./ da se/odobri sklep, d? bi hotel "Bellerue" in "Vesel*
bil- priključena gostinski Šoli,
3«/ da naj bi vsa gostinska podjetja dala iz fondov sa pre=
sto razpolago določen fond z* vzdrževanje šole in inter«
nat a,
4,/ da se izpolsuje gojencem dv* meseca letnega odmora.
Po razpravi, v kateri sodelujejo tov.Žagar Prani,
Eerrnastia Mara, Zdešar Henrik, PeSavec Albina, Pernuš Anka,
Zupet Avgust, Kraigher Olga, Klanjšek Aatda, ing. Tepina
Marjan in Sitar France se sprejme s k l e p , naj Svet za
prosveto in kulturo skupno z.Gospodarskim svetom MLO in

Gostinsko zbornico prouči pedagoško vprašanje v Gostinski šoli,
Ad 5./ RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 PREDLOGIH ODLOČB
0 RAZLASTITVI.

Poroča odbornik tov« Pečavcr . Albina, nakar Mestni
ljudski odbor sklene, da se razlastijo nekatere parcele v
korist Mestnega ljudskega odbora za potrebe državnega gospodar«
skega podjetja "Tehnometal" in delno umakne akt o razlastitvi,
ki ga je izdal Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljublja=
na dne 13. 4. 195o in 19. lo. 1952 pod Tajn.št.471/5o, ker je
odpadla potreba, zaradi katere je bila dovoljena
razlastitev,
N
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Ad S,/ VOLITEV SODNIKOV ZA OKRAJNO SODIŠČE I, V
LJUBLJANI.
Na predlog tov. U r b a n č i č

Marjan??, predsednika

komisije za volitve in imenovanja, se na lastno prošnjo raz=
reši tov. G r a f e

n a u e r

Vida dolžnosti sodnika Okraj=

nega sodišča I, v Ljubljani in imenujejo za sodnike istega,
sodišča tov. D o b r a v e c
B o n č a

Milko, L u 1 i k

Marija in

Vladimir.
Ad 7./ ODLOK 0 NADOMESTNIH VOLITVAH V 6 .VOLILNIH
ENOTAH.

Na predlog predsednika xxi mahdatno-imunitetne komi=
sije LLC tov. Drakslar Marjane se sprejme odlok o razrisu
nadomestnih volitev v 8., 24«, 35», 46«, 48», in 54. mestni
volilni enoti, katere se bodo vršile 2o. decembr? 1953.
Ad 8./ SPREMEMBE IN DOPCINITVE KOMISIJ MLO-a.
*

Na predlog tov. U r b a n č i č

\

Marjana,' predsednika

komisije za volitve in imenovanja, se dopolnijo oz. spremenijo
nadlednje.komisije MLO-a:
a./ V komisijo za pravne predpise in organizacijska
vprašanja se'mesto razrešenih članov Brezar Stane, Vodopij*
Janka in Šraba Radota imenujejo: B o l e
Ljubo, Tretji član bo izvoljen naknadno.

Dušan in B a u c o n

b./ V komisijo za ureditev premoženjskih razmerij
it»drug se mesto ing. Š e g e Janeza imenuje Dr, C.i g o j
Stojan,
c*/ V Mestni odbor protiletalski zaščite se izvoli tov,
p e 5 a v e r Albina.
d./ V komisijo za organizacijo evidence o kmetijskem
aaml'jl3kem skladu splošnega ljudskega premoženj ase imenujejo:
S i t a r
Franc kot predsednik, kot člani pa: V e 1 k e v r h
J m e z, Z a v a š n i k
Ladislav, K r 5 a Ivan in B r e s k v
Franc, .
Ad 9./ PERSONALNE ZADEVE.
Na predlog Gospodarskega sveta MLO, ki ga obrazloži
tov. U r b a n č i č
Marjan, se razrešita:
a) tov, K e p u n Dušan, dolžnosti direktorja podjetja "Volnenk
"b) tov. I ž a n o Janez dolžnosti upravnika gostinskega pod=
jetja "Planinka",
Imenuje-pa se:
c) tov, B i r i m i š a
Jakob za direktorja podjetja "Avto-deli
4) tov, G r u n t n e r
Albin za direktorja podjetja "Moka",
e) tov, ing, Z u p a n Vladimir za direktorje Tovarne kemičnih
izdelkov "ARBO",
f) tov. L a m p e Vilko za direktorja trgovskega podjetja
"TEKSTIL" pod pogojem, da bo razrešen funkcije direktorja r
podjetju SKkstiissistKTj "SIovenijb - Tekstil",
g) tov. Bau Anton za upravnika gostinskega podjetja "Planinka".
»

Tov, K r i v i c Vladimir predlaga v zvezi z njegovim
pismom, katere je bilo uvodoma prečitane, da se imenuje komisija
ki naj pretrese razdelitev Ljubljane na občine: V o d o p i v e

Vlado, Ko b 1 e r Franc, V a r d j a n Anton,

Ž a g a r Tomičevič Fani, R e p i n c Ivan in M r a v 1 j e
božo. Soglas
sprejeto.
Ker je bil dnevni red izčrpan, zaključi predsednik sej

Vodja zapisnika:
-(Šivio Silvo) l.r.

;

Predsednik:
(Dr. Kodic Heli)l,r. •

Overovatelja zapisnika^
Repinc Ivan l.r, '
Rnkušček.Zdravko l.r,

Z A P I S N I K

* skup.ne sej« neetnega zbora ia zbora proiavajalcev Meetnega
dskega odbora za glavno nesto Ljubijama, ki j« bil T sredo
e 4*novembra 1953 od 16*3o do 22.ure • sejai droranl MLO
Ljubijama, Mestni trg 1«

Predsednik Meetnega ljudskega odbora dr« M o d i c
Hali saSne sejo, ki je bila sklicana aa podlagi 89« člena Zakona
ljudskih odborih nest in mestnih občin*
Zapisnik seje rodi Š i v i c

Silvo, tajnik MLO«

Predsednik predlaga, da se sa overitelja zapisnika
izvolita ljudska odbornika S e p 1 n e Ivan i n B a k u š č e k
Sdravko*
Soglasno sprejeto!
Seja je sklepčna, ker je od 64 ljudskih odbornikov MZ
prisotnih 5o, od 47 Odbornikov zbora proizvajalcev pa 34«
Izoatanek so opravičilit Kavčič Jože, Nebec Prano,
Novak Prane, Škrjanc Ivan, Trtnlk Tone, Beč Elizabeta, Jerebic
Martin, Klun Metod, Svetina ing«Beno, Štrukelj Joža, ing*LapajneOblak Sonja, Vrhovec Stane*
Izostanka niso opravičili! Bajuk-Sagadin Stanka,
Bobnar Stane, Borštnik Prane, Kober Jože, Kumše Prano, Šušteršič
Jože, Vršnik Lojze, Jerneje Lojze, Juh Prano, Krafogel Anton,
Kristan Prane, Meljo Stane, Rupert Anton, Talemčič Bruno, Vrhove
Prane«
Zapisnik XV«skupne seje odbornikov mestnega zbora in
abora proizvajalcev Mestnega lju skega odbora Ljubljana prečita
tajnik MLO tov. Š i r i c Silvo.
K zapisniku nI bilo nobene priponba ln je bil soglaBno
»prejet.

Predsednik MLO razloži, da je bil dnevni rad izprenjen in dopolnjen radi nujnosti in predlaga naslednji
Hi ^
,,w.
d n e v n i

reds

1* Mestno posojilo*
2* Poročilo o stanju fonda za kreditiranje investicij
MLO in sklepanje o predlogu za dodolltev investicijskih kreditov«
3» Sklepanje o ustanovitvi, razširitvi in odobritvi
garancije za kredit nekaterih državnih podjetij.
4* Sklepanje o določitvi in odobritvi nekaterih nest
pri prosvetnih ustanovah*
5» Razprava o sklepanju in predlogih odločb o razž
1 stitvi.
6. Volitev sodnikov za Okrajno sodišče X v Ljubljani.
7* Odlok o nadonestnlh volitvah v 6»mestnih volilnih
enotah*
8 . Spremembe in dopolnitve komisij MLO-a
9* Personalne zadeve.
/
Predsednik da predlog dnevnega reda v razpravo*
Tov. P e r n u š -eva predlaga, da se pod»točko 4
dzevnega reda obravnava poleg ostalega še :
1./ predlog za preaelitev Gospodinjskeg šole
is ffodeljevega v Grobije pri Domžalah,
2»/ poročilo o stanju Srednje gostinske šole v
Ljubljani.
t

Ker ni drugih predlogov, da predsednik predlog
iaevnega reda in dodatni predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto!

3.

Predsednik MLO pozor« tov* M r a t 1 j e Božota,
ki je bil dne 25*oktobra 1953 izvoljen r 18*volilni enoti za
odbornika MLO, da položi prisego*
Tov*Mr&vlje Boži položi in podpiše prisego*
Pred prehodom na dnevni red prešita predsednik
pisno ljudskega odbornika K r i v i c
Vladimirjat
" Bazvoj socialistične demokracije na področju
gr ditve lju ske oblasti v Ljubljani zahteva nadalnjega decentralizirana in demokratisirana ljudske oblasti in uprave* To bi
bilo mogoče doseči zlasti z ustanovitvijo občin na področju
mesta* Po aojem mišljenju je prak a pokazala, da naš MLO no
nore na celotnem mestnem področju bres pomoči zstreznlh izvoljenih občinskih ljudskih odbornikov /0L0/ ter nekega ainiaalnega aparata na občini v zadovoljivi meri izvrševati svoje
aadzorao funkcije v novem sistemu gospodarstva nad stotinami
podjetij in ustanov, niti vzdrževati zadostnega stika z
volilci, niti ne more centralizirani aparat MLO-a dovolj ekspeditlvno opravljati nekaterih svojih poslov« Razume se, da bi
te občine morale imeti drugačno funkcijo kot nekdanji rajonu,
Baareč politično predstavniško in nad orno* Mlslia, da bi bilo
v ta namen potrebno predvsem analizirati izkušnje Beograda in
Zagreba ter zaključke diskuaij o teh vprašanjih iz Sarajeva
in Reke. Zato predlagam, da preverimo komisijo, ki je pripravljala Statut s to nalogo*
Tudi mišljenje, ki so ga dali volilci, na nekat rih
svojih sestankih potrjuje pravilnost teh gledanj*
Smatram za nujno, da se obvesti MLO, kaj je bilo
ukrenjenega proti trgovskim podjetjem, ki dvigajo cone nekaterih
prehrambenih artiklov pri kmetih in kat?rih prodajne cene se
Šesto prilično dvigajo nad nabavne cene?
Predlagam, da se na prvem prihodnjem zasedanju BILO,
ki naj bi bilo čimprej poetavi na dnevni red tudi lzčrpnp
poročilo trgovinske, finančne in gospodarske inšpekcije*
Ker se je v zadnjem č su dogodilo več sluč jev
ne vseli ve v stanovanja, na katere oblastveni organi
doslej niso reagirali po zakonu smatram za nujno, da MLO takoj

re jme ustrezne sklepe, da se samovolja zatre in prinerno kaje ter pokličejo na odgovornost vsi, ki tolerirajo kršitev
u
ona* Smatram zato tudi za potrebno, da direktor stanovanjskega
da <*a svoje poročilo na prihodnji seji MLO.
Prosim, da se gornji predlogi prečiti jo na prvi seji
0 in vzanejo v razpravo kot aujni«"
Predsednik predlaga, da se kot zadnja točka obravnava
srolitev konisije, ki bo obravnavala vprašanje občin. Dalje
ediaga, da se vnese v dnevni red prihodnje seje poročilo trgomske, finančne in gospodarske inšpekcije ter direktorja etanonjskega urada«
tov .D e
vet &LO«a ne nor«
prihodnji seji,
•u« , do katerega
i
*

r n a s t i a
Kara izjavi, da Gospodarski
prevzeti obvese, da bi dal poročilo inšpekcij
tenveč šele na seji, ki ee bo vršila po 15«
dne imajo gornje inšpekcije rok sa sestavo«

'

K riv i o Vladimir snatra, da so ukrepi proti trgovin podjetjem, katera so navijala cene, za podvzeti takoj, ker
e ta stvar ravno danes tako pereča« Predlaga, da se o gorajen
izpravlja že na današnjem zasedanju, oz« najkasneje na prihodjen. Ne gre se sano za podjetje "Vino", tenveč so bila prisadeta
eč ali manj vsa trgovska podjetja, sled česar ni nožno Čakati
poročilo«
Pravtako je važno vprašanje dela stanovanjskega urada,
"M je tov. Krivic san bil priča nekaterim primerom, ko so se
'udje brez veake odobritve stanovanjskega urada samovoljno vse-,
i v stanovanje, pa jin nobena oblast ni tega preprečila,
sprotno ae je kot nagrado za njih samovoljno vselitev iskalo
nje celo boljše stanovanj . Kot odbornik v Mostah in Šiški
čuti soodgovornega sa tak« nepravilnosti in smatra, da je
jno potrebno, da se obravnavajo na današnji, os« na prvi pri°dnji seji«
Predsednik pozove ljudske odbornike, da zberejo
konkretne prinere in jih javijo Tajništvu MLO, da se bodo ti
Lneri lahko obravnavali na prihodnji seji, na kateri bo podal
čilo in pojasnjeval po anezne prinere direktor stanov.ur&da.

Ad 1*/ MESIIJO_ POSOJILO
Poročilo poda tov. K o • a č i 5 Leo, član
Komisije sa družbeni plaa ln proračun, kakor sledit
Tovariši ljudski odborniki! Hajpreje bi podal
evoje poročilo o vpisu mestnega ljudskega posojila T številkah*
Kakor vam je snano se je pričelo s vpison ljudskega posojila
lo.naja 1953 ter so bile par dni kasneje isdane tudi že obvesaice tega posojila* K upisu tega posojila se j« pristopilo takoj
in je bilo npkx3uutgax izdanih obveznic :
v
v
v
v
v
v

.......

29,393.5oo.S din
naju
juniju ...•••• 26,722.000.- "
juliju »•...•• 13,796.500.- "
avgustu «•••*. 6,679.000.- "
septembru .... 1,595*000*- it
997•ooo*oktobru •••*..

Skupno ••*.»••*. 79,182.ooo.& Sin
Skupno vplačanih obveznic pa je bilot
v
v
v
v
v
v
v

naju •.»..*.««
l,880.ooo.junija *••••*. 18,74o.ooo.juliju ••*•••• 16,533*5oo.š
avgustu •....« 14,176.5oo.septenbru .... 2,428.5oo.oktobru •••••«
4,784.ooo.novembru «...• . lo5.ooo.-

Skupno .»**••••«

din
"
it
M
«

«t
«

59,655*5oo*- din

PoBat v nesecu juniju gre na račun tega, da je
takrat komisija sklenila v sporasunu s Gospodarekia sveton,
da ae daje prodajalcen obvesalo 2 ¥> provizijo. Tendar to nI
bil nnhnn najvažnejši vzrok poraata, nxxxxtnn Vsrok višjega
vpisa je bila nnogo večja aktivnost Sodjalistične sveže delovnih ljudi in sindikalnih odborov, ki so v prvih nesecih vpisa
vlagali mnogo več truda, kot sedaj, deloma is objektivaih razlogov*

Če pogledamo, kako je šel popi vpis posojila po
edinih vpisnih mestih, potem vidimo sliko, da so največ podBOTII preko podružnic Narodne banke, dalje Mestni in krajevni
bori sindikatov, podjetja in njih sindikalne podružnice*
Prodane obveznice po vpisnih mestih:
o dne banke
t i in krajevni odbori sindikatov*
jetja /sindikalne podružnice/ .....
eni ••*•*««*«»•»*»•••<•«,«.*»•.*»•*
etna hranilnica Ljubljanska ..*•••••
jetje "Tobak" ••••••••.•*•»•••»*»•*
rtna zbornica • •••••••••••••••-..••••
tinska zbornica ••.«.••*»••*•»•.•••
avna loterija •
•••..*••«••*••«

3o,295.5oo.»
14,225#ooo*5»692.5oo.4»59o.ooo.3»877.5oo.362.000.324#5oo.256.5oo.3?*ooo*-

Din
"
"
"
*
•
•
•
"

Is gornje razpr delnice je razvidno, da je bil Blab
I >
s posojila predvsem na terenih, značilno pa je tudi za Obrtno
ornico, ki je dvignila obveznic sa 649*ooo.-» din rjev, tako,
pride na vsakega obrtnika tretjega obrtnika samo ena obveznica*
Individualno je bilo vpisanega posojila 15>135«ooO.n, podjetja so vpisala 44»52o.5oo*- Din. Poedinci, ki so se
vezali za 28 miljonov, so vpisali ca lo miljonov /+ 5 miljonov
, ki se niso obvezali, oz* nimamo njihovih obves/.
Podjetja, ki so se obvezala sa 43»5oo.ooo.- din so
sala cca 25 miljonov /+ 2o miljonov ona, ki &e niso obvezala,
nimamo njihovih obvez/.
Nerealizirane obveze znašajo: pri poedimcih 18 niljov, pri podjetjih 18,5 miljonov, skupno 36,5oo«ooo.- din.
bi danes kahko realizirali te obveze bi imeli na razpolago
zu loo miljonov posojila.
Naznačil bi še, kaj se že gradi is tega posojila,
de se dre stavbi in to ena v Komenskega ulici, kjer je predena nadalnja graditev stanovanjske hiše, ki jo je pričelo,
aditi trgovsko podjetje "Usnje" in v katero je že vložilo
»iljone din. Za dograditev pa bi morali investirati še 4J-

j ono v din. To Zgradbo je prevzel r dograditev Mestni ljudski
bor. Gornja etavba bo imela 5 dvosobnih in 3 enosobna stanovanja
podjetjem "Usnje" je dogovorjeno, da dobi za svoje sameščemee
delavce eno dvosobno in 1 enosobno stanovanje. Dalo pa se nu E
S tudi nožnost oz. pravica nakupa etažneg. stanovanja. Do l,de
bra bo stavba pod streho, v dogovoru z gradbenim podjetjem pa
stavba nožna aa vselitev do junija prihodnjega leta.
Is realiziranega nestnega posojila se gr di tudi
etažni stanovanjski blok nasproti zgradbe Splošnega stavbnega
djetja "Tehnika" na vogalu Dvorakove in Vošnjakove ul. Gornji
tsnovanjeki blok bo vseboval 26 dvo ln trosobnih stanovanj, poleg
-a bo inel še v pritličju poslovne prostore, Obračunska vrednost
raje graditve je 7o niljonov din. Zgradba bo predvidona dograena v aeaecu decembru prihodnjega leta,
Ia tega posojila namerava MLO vložiti torej 87 ailjonov
karjev aa dograditev gornjih dveh objektov.
Tovariši! Is analize, ki jo je napravila koniaija aa
la nestnega posojila je razvidno, da organizacije, ki bi se no»
e boriti sa čin večji vpis posojila - mislim Socialistično
aao delovnih ljudi in sindikate - niso v celoti izvršile svoje
oge. Dosegli aieo niti tega, da bi bilo vpiaanega polovico,
kot predvideno 2/3 posojila. Poleg tega pa tudi ni 1junaki
orniki nismo izvršili te naloge - oziroma nisno napravili ni=*
par. S Pričakovati je bilo slasti od odbornikov sbora proisva=
'cev, da bodo v avojih podjetjih in volilnih enotah apelirali
akupnoat sa čim večji vpia. Polletni pregledi isvršltve. akumu*
Ije in družbenih planov kaših podjetij , kažejo, da so podjetja
jubljani presegla sredstva aa prosto razpolaganje s 71
to
eni, da so podjetja imela večja aredstva na raspolago, kot je
o po planu predvideno in bi vsled tega lahko več prlapevala sa
ojilo, Ugotsvljan, daao tudi poedinci vpieali nalenkostne vsote
Pomislimo, da so pri prvemljudskem posojilu vpisali 44 niljonov,
'j pa samo 15 miljonov. Takoj ob pričetku vpisa posojila sno
jdvidevali, da bomo dve tretini vpiaanega posojila dobili ia
®ga gospodarstva in naših podjetij.

Vnema odstrani aktiva je znatno popustila, mi pa bi so
pprali boriti daljo zato, za kar smo glasovali« Točno je, da je
bilo v tem času na tapeti vprašanje Trsta, delo za volitve in da je
to razlog, da so ljudje popustili pri tem dela« Toda ravno • tem
L a n bi bilo potrebno izkoristiti to kot propagando, da bi se po=
fcszala enotnost v konkretnih dejanjih - ne samo v izjavah« Take
prilike so primerne, da s propagando pridobimo ljudi za tako akcijt
kot je mstno posojilo«
Že prej sem omenil, da je bil najboljši rpie v mesecu
ljuniju, ko je bilo vpisanih skoro 19 miljonov« Če bi hoteli doseči
Tišino razpisanega posojila, bi morali doseči mesečni povpreček
25 miljonov, dočim dejansko znaša lo miljonov« Rezultat tega je
bnak našega nedela, tako celotnega aktiva kakor n^s odbornikov,
ki smo glasovali za vpis posojila«
Komisija stavlja predlog, da moramo mi ljudski odborniki
prijeti to stvar v roke, da vsak na svojem t renu, oziroma volilni
•noti temeljito obdela to vprašanje, da bi se do konca vpisa doseg«
la čimvečje vsota, katera nam je potrebna za dograditev šol in
stanovanjskih objektov, katerih potreba je vsem znana.
Če bi kdo želel točn jše podatke o vpisu, so mu ti na
razpolago pri vpisni komisiji«
Nobenega posojila niso vpisali i
Terenski odbor Podeljevo in Tržaška cesta. Dvignili obveznice
ja ne vplačali pa teren Gradišče, teren Borisa Kidriča ter
teren Barje.

Predsednik da poroSilo na diskusijo.
P e r n u a Ayka,
Poročevalec je omenil med drugimi da teren Kidriča
Borisa še ni vpisal nobenega posojila« Smatram sa dolžnost, da
pojasnim, da so se obveznice prodajale na našem terena že 4 mesece, verjetno pa je, da denar še ni bil odveden«

j

•

I r o š e 1 j Lado
Opozoriti moram komisijo na glavni tehtni vzrok, za=
kaj je vpis posojila mestnega posojila paddel. Kolikor mi je
snano po razgovorih z ljudmi po podjetjih je glavni vzrok proces
in izrek minimalne kazni« Sadi te minimalne kazni so bile poslane
pristojnim organom neštete resolucije, ki pa so radi vprašanja
Trsta izostale. Kes, da je vprašanje Trsta mnogo važnejše,
povd~rjam pa, da so ljudje zelo ogorčeni, knx Smatram, da bi se
stvar morala poka: eni ti naprej,

Z U p e t Avgust
Poročilo poročevalca je zelo zanimivo, zl ati, Sega
r
ga globlje presojamo* Ne bi imelo smisla gledati na prooes, še
nanj pa aa Trst« Na stvar je treba gledati tako kot je. Gledati
je takos V Ljubljani imamo 56»ooo zaposlenih ljudi in Se računamo, da so se ti obvezali vsak z l 5oo.- dinarji je za celo lete
to majhna obveza, ia sicer 28 miljonov* Smatram, da je tudi š evil
tistih, ki so se obvezali, minimalno* ti nismo zajeli slehernega i
Zaposlenega človeka v Ljubljani.
Drufla stvar je s strani podjetij* V Ljubljani imamo
2*ooo podjetij in če raSunano povprečje na vsako podjetje 22*ooo.dlnarjev in Se to smatramo za obvezo, je to druga zelo minimalna
obveza* 7 resnici gre za podcenjevanje važnosti in utemeljenosti
akcije, ki jo je podvzel Mestni ljudski odbor z_ tako važno stvar,!
To lahko smatramo za malomarnost* Mislim, da je predvsem stvar v
tem, da smo premalo gledali na to, da dosežemo svoj doprinos pri
Podpisu* Vpisovanje je teklo 6 meseoev in je naša celokupna sla=
bost, da smo pri stvari popušSali. Treba je gledati na vpis kot
posojilo ln ne kot na žrtev, ki jo doprinašamo skupnosti*

K
I-

,• •

*

.1

lo*
ju gre stvarno aa nal krog ljudi, ki 00 se dejansko obvezali
aa neprinerno večje število ornih, ki ae aiso obvezali ia tudi
aiSesar prispevali* To je aelo elaba slika tako aa poedince, kot
-^udi za podjetja* Mislim, da je zlasti stvar Socialistične aveze
delovnih ljudi, aašlh sindikatov ia sindikalnih organizacij, da
pregleda vpis posojila pri ljudeh, s katerimi ima neposredne stike
ju bi omenil še upokojence, ki bi bili tudi pripr vi jeni z majh»
aini zneski prispevati skupnosti, a jih nihče v to stvar ne poveže]
Moram priznati, da kot ljudski odbornik ni&en prišel niti a
besedico na dan v tej aadevl na avoji volilni enoti* Potrebno
ti bilo doseči globlji interes sa to stvar, čoaar pa nismo nare*
dili«
H

'

ifflLJLZ

Andrej y

Vse kaže na našo pasivisaoijo v tej stvari* Tudi pri
nas na Ježicl se pojavlja ravno taka sLvar* Za posojilo se je
pokasala nezainteresir&nost tako s strani Socialistične zveze delovnega ljudstva, sindikatov, podjetij in tudi eamih Članov Zveze
konun±*tov,V našem podjetju een inel priliko videti, kako je
prišlo do tega* Stavljen je je bil predlog, da se da od strani
podjetja 1 niljonnr dinarjev sa meetno posojilo* Celotni kolektiv
pa je bil proti, da bi to poeojilo izvedli* Vrhu tega so se po-a«
seaniki prij vili za posojilo ln oni, ki eo imeli večje plače niso
dali nič, ali pa nelo malo* Kasneje smo dali to stvar na javno
debato, nakar je šlo lažje in je bil predlog za posojilo 1 miljon
osvojen* Imeli smo politft$n in d.ug uspeh* Mislita, da smo ml kot
ljuc ki odborniki, ki smo ae zavezali, da bomo delali na tej etva-jj
ri, se ukvarjali vse preveč okrog procesov - kar je škodovalo
politično in gospodarsko
namesto, da bi gledali na etvar
s vidika potreb po šolah ln stanovanjih*
ffozafšok
franc
Strinjam se e predgovornikom, da ni proces niti
Zajaanj vplival na slab rezultat vpisa posojila , ampak v
•ajvečji neri nedelavnost odbornikov*

K r o S e 1 J Lado
Rišem mi 3*11, da je vprašanje Trsta saiao kot tako
jiralo »a vpis mestnega posojila, marveč da so vzrok resolucije,
00 jih pošiljala podjetja aa sodišča v procesu, ki se je vršil
ti fckamaa vodilnemu k dru na območju mesta Ljubljane* Govorim
imenu delavcev, katere moramo poslušati in njih misli prenašati
naše seje in jim dati potrebna pojasnila, i
V e t r i h Pranjo
Imel sem priliko govoriti s kolektivom našega podjetja,
er so se pokarale iste pomanjkljivosti, kot so jih že izaesli
edgovorniki« Dokazal pa sem kol ktivu, da proces, niti Trst,
ničesar skupnega s posojilom, da je posojilo ena zudeva,
talo drugo* Nakazal sem jim, da mali kolektivi nimajo sredstev,
bi sami gradili stanovanjske bloke, sled česar je bil potreb en
pis mestnega posojila*
^^•t
j
Ugotavljam pa, da so mala podjetja dala sorazmerno več
velika *
M T a v 1 j e Božo
Strinjam se e predgoeorniki* Prvenstveno je naša krivda
r smo prehalo delali. Dejstvo je, da je nekaj bila*kriva tudi
dba, vendar norae ugotoviti, da imamo kazenski zakon, ki predv«b
deva kazni od-do. Naša sodišča so neodvisna, sodijo po zakonih,
so predvideni za vsako kazensko dejanje. Kad sodiščem ne moremo
ajati nobenega pritiska* Ugotavljam, da so krive za slab uspeh
vpisu mestnega posojila naša dedelavnost, pripreve ljudi za
»®ico in pripr va otrok za šolo. Skleniti moramo, da se bo v
oče na volilnih enotah več delalo v tej saeri*
M i k 1 a v c Angela
Strinjam se a tovariši predgovorniki, da so množične
nizacije, kakor tudi mi ljud ki odborniki, premalo tolmačili
en mestnega posojila* *rivo je bilo tudi to, da sami nismo bili
olj poučeni o že doseženi svoto in g n d n j i stanovanj. Po obraz«
itvl tov.^ovačiča nam be delo lažje, posebno pa z novim načinom
bodo ljudje ££f>to denarja lahko z obveznicamo II.ljudskega po=
jila s pravico žrebanja obeh posojil, podpisovali mestno posojilo*

S i t a r
Prano
Misli«, da je konstatacija , ki jo ji podal tov.
pet pravilna. Treba je iskati glavni vzrok slabega vpisa v
tivnosti političnega k dra in na« 'ljudskih odbornikov,
o, da so se podpisu odzvali v glavnem delavci in nameščenci,
ljubljanski obrtniki pa, ki predstavljajo enega najmočnejših
jSiniteljev v našem gospodarskem sekttorju je grajanja vredno.
Dtjstvo, da odpade na posaneznega obrtnika povprečno 25o.&6
dinarjev vpisa posojila je za naš obrtniški stan porazno«
P r a v na te ljubi bi bilo treba apelirati, da podpišejo posojilo,
po mojen mnenju je bila zadeVa Štefan le izgovor za one ljudi,
ki niso hoteli reči, da ničesar ne podpišejo« Z deva se je pred
sodiščem končala in lahko verjamemo, da je sodiače pr^v razsodilo
in da se da tudi sedaj še e pritožbo dalje reševati. Nina pa ta
stvar ničesar skupnega s posojilo«.
Za poživitev posojila s« ni zdi važno dejstvo, da
se za vplačilo mestnega posojila lahko da obveznica II,ljudskega
posojila, kar bo nedvomno ponagalo celi vrsti zavednih, a fi»
Bančno slabo stoječih ljudi, da bodo lahko vpisali posojilo.
Prosin tov.KovačiČa za pojasnilo v tej zvezi, da bon lahko ljude«
o tej stvari poročal.
^K^Hv" - • •

V
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O r b a n č l č
Marjan
Po sojen mnenju vzrok nevpisa posojila ni proces
proti Štefanu, temveč je vzrok oportunizem ljudi, ki niso ineli
občutka do skupnosti in so porabili to za vzrok« Ti ljudje so
gledali stvar tako-le: če ne vpišem posojila, bon moral takoj
povedati, da ne zmorem radi tega in tega vzroka, ali pa tete moral
povedati, da nimam toliko občutka do skupnosti in nočen vpisati
posojila« Tega pa ti ljudje ne bodo storili in jasno povedali«
Samo upravičenost posojila pa tudi ne morejo odklanjati«
Da pa je prišlo do mlačnosti in da je ta oportunistična parola
prodrla je krivda nas vseh, ki sao to dopustili. Naloga nas
vseh pa je, da se za to stvar temeljito zavzamemo. •

Eden od ljudskih odbornikov pravi, da bi s«
otaknil številke kot 21 Bilijonov, ki bi bili potrebno za do=
ditev stanov njske hiše v Komenskega ulici* Vpraša, kaj
*i ljudski odbor o proračunu ln dali je bil isti kontroliran,
9
er se nu zdi gornji znesk zeli visok« Mnenja je, da bi za
miljonov dinarjev se dalo naprr viti 2o enostanovljanskih hiš«
D e r n a a t i a
Mf-.ra
Elaborati so odbornikom na razpolago in bi van
ila zelo hvaležna, če bi iste pregledali in ugotovili pogreške,
ko, da bi s manjšimi izdatki lahko dogradili preje omenjeno
radbo,
V r h u n o Viljem
Smatra*, da je glavni vzrok izpada vpisa posojila
v ten, da ljudski odborniki nismo imeli pred očmi perspektive
razvoja našega nesta, o čemer je svojčas že govoril tov«cr«
Dermistia, Vsi drugi dogodki nas ne bi sneli uspavati, ti<ko,da
ne bi ineli pred seboj jasnega cilja. Druga stvar pa je tudi
krivda na samen ljubkem odboru in nas odbornikih, da nismo do
dames nikdar obravnavali mestnega posojila na naših zasedanjih
tako kot danes« Jaz sem že parkrat govoril kak&na je situacija
v tej z. de vi, vendar smo mi to malomarno prezrli in prepustili
t
pobudo za to posojilo Socialistični zvezi delovnih ljudi in
sindik ton.
Da ljudje niso vplačali niti tistega, kar so se ob«
vezali, je sopet krivda aa nas, kajti marsikateri ljudje spra«
šujejo kdo pobira prispevke sa Iju sko posojilo. Naša krivda pa
je,da tistih ljudi za pobiranje nismo določili.
Znano je, da so posojilo vpisala predvsem manjša
podjetja. Trgovska podjetja so se n.pr. obvezala za 24 miljonov
Vpisa mestnega posojila. V č^asu, ko so imeli sredstva na razpolago vpisa niso realizirajo, sedaj pa se izgovarjajo, Aa odvzem
fondov.Vendar sem nnenja, da imajo že vedno možnost vpisa.
T bodoče bo o posojilu potrebno več govoriti na zborih
volilceb in skupno s terenskimi odbori Socialistične zveze
delovnega ljudstva in sindikati vršiti narzkn nerazdrobljivo,
skupno akcijo. S ten bi vršili moralni in politični pritisk na

u
faejše ljudi is začetnih poklicev, ki bi lahko pomagali, da se
[b dvigne* he saie pa ostati :o samo na naši skupščini* Imamo
lic vrsto primerov, da člani zbora proizvajalcev niso niti en*
t obravnavali te stvari na svojih sestankih* Splošno jo bila 3
ra
iksa, da se je vprašanje posojila obravnavalo ne samo kot nad
je točka dnevnega reda, ampak celo pod "razno".
Poleg teh objektivnih težav smo še zapadli oportunizmu
nergaštvn, mesto da bi se postavili na problem stanovanjskih
Lš i& šol, ki jih moramo zgraditi iz tega posojila*
S u h a d o l c
Aatoi;
/
Hotel bi biti konkretna. O n « a l bi podjetje, kjer sem
rečkrat debatiral o posojilu, katero jo tudi dali primeren znesek*
težko pa je zahtevati od človeka, ki ima 6«ooo din rjev mesečnih
jeakov, da da večji znesek za posojilo* Ugotavljam, da smo
Iskali er dstva tam, kjer jih ni, nismo pa pogledali tja, kjer so*
|e so imela trgovska podjetja gotovino, da so jim toliko lahko
Ivzeli? Zakaj se nismo obrnili na njih? Marsikateri direktorji
rgovskih podjetij, ki so jim vzeli po2o» pa tudi 5o miljonov, se
mes verjetno sprašujejo, zskaj niso dali raje večje zneske sa
>sojilo* Če bi ta podjetja prispevala le majhen delček teh
Ivzetih fondov za meetno posojilo, pa danee no bi bilo govora
borbe za izvedbo tega posojila. To sem hotel vprašati, zakaj
nismo obrnili na njih?
g o j a g i č Leo
Pojasnil bi vprašanje glede obveznic II*ljudskega
posojila* Kdor želi lahko obveznice II»državnega posojila odda
|i* banki ln za nominalno vrednost ietih prejme obveznice mestnega
P03ojila*z vsomi obrestmi in pravico žrebanja tako drugega dr=
Savne ga, kakor tudi mestnega posojila.*
Glede stanovanj bi opomnil, da se v splošnem računa,
sls etane stanovanje 2 do 3 miljone t r da je za zgradbo z 8
•tanovanji torej cena pravilna. Z ozirom na to lanko ugotovimo,
Nfa etane 7 etažni hlok 7o miljonov din rjev, kajti znano je,
da čim večja je zgradba, manjši so stroški za eno stanovanje*
i* Pa tov.lju ski o bcrniki mislijo, da se da napraviti ceneje, naj
i^ogledajo načrte, ki so jim na razpolago in naj stavijo evoje
Predloge. Nam bo to samo v korist.

Tov.frk od zbora proizvajalcev oaporava trditev
Vrhunca, da zbor proizvajalcev v smeri posojila ni ničesar
Ktoril« Pojasni, da so železničarji pri svojih majhnih prejemkih
•brali lo8»ooo dinarjev vpisa, ki pa že ni plačan, ker se jim
Kfta> u.ie pri mesečnih prejemkih*
V i p o t n i k
Albin
Po podjetjih ao finančniki vedno izjavljali, da
Mano lahko mestno posojilo samo iz plačnega f o n a . V tej stvari
K
bi hotel priti aa čisto, ali se da res fcahko samo iz tega fon»
Tja, Ekixxziaz«xšt*agsg». Za to pojasnilo prosim tov«dr«Dfrmastijp
•arjana,
P.
;
•

. R a k u š ž e k
Zdrsvko
Lažje je priti pred volilce, če lsač točne podatke,
t;:ke kot nam jih je nakazal danes tov.Kovačič, Stavi jam konkretni
predlog, da bi dobili aa krajša razdobja podatke o vpisu in vpla*
čilu posojila ter o porabi tega posojila, da lahko stvar pred
ljudmi objasnimo.
Čeprav smo v našem podjetju družbeni plan dosegli in
pelo presegli, nam bodo vsled stalno se nenjajočih se odredb
Narodne banke - saj ne vemo katera drži - blokirali tekoči račun
pri Narodni banki, tako, da ne vemo, če bomo lahko 1.dvignili
pleče«
P o r n a e t l a
Mara
Na vprašanje tov.Vipotnika odgovarjam, da imamo uredbe
la zakone, ki veljajo in vsako podjetje ve kaj sme in kaj ne smo«
To vprašanje je samo Izsiljevanje, da bi tolmačili zakon lahko
drugače kot ga smemo* Nobena uredba ne govori, da ne smemo od
svojega denarja dati kolikor hočemo*
I

Diskusija se zaključi«

I

Predsednik predlaga s k 1 e p, da bomo ljudski odborniki zastavili vse sile za poživitev vpisa posojila in uporabili!
Vse stvari, ki so bile v poročilu in diskusiji nakazane*za pod«
epitev pa se vedno lahko obračate na MLO za podatke v smislu
ena tega posojila*

Ad 2./ POROČILO O STANJU FONDA ZA KRESITIBANJE
INVESTICIJ MLO IN SKLEPAJ!JU O PREDLOGU
ZA DODELITEV INVESTICIJSKIH KREDITOV«

Poročilo poda tov« D e r m a s t i a
sednik Gospodarskega sveta MLO«
>

Mara, pred=
1

f

ti

Sklad je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o začas«
sen financiranju investicij v letu 1953 in na podi-gi sklepa
XIII,redne seje obeh sborov z dne 11.IX.1953. Dohodki se ste«
kajo is presežka dohodka is gospodarstva, presežka amortizacije a
is leta 1952, iz krajevnega samoprispevka, is prihr iikov iz pro
računa, iz skladov in drugih dohodkov*
Sklad sa investicije se je formirali
1*/ iz aki*da izvenproračunskih sredstev •••••«. loo,188.277.*di
2«/ iz obresti od naloženih sredstev *****
1,078.844*3*/ is proračuna MLO sa leto 1953 in sicer is
predvidenega dela za finansiranje investicij
v gospodarstvu ••...••*..••••••*••••••*«*•••
5o,ooo*oo
4*/ v smislu čl*4 finančnega odloka o proračunu
MLO sa leto 1953 je bilo is presežka dohodkov
is gospodarstva v X*polletju 1953 odvedeno
v Sklad sa kreditiranje investicij •••••*•• 134»736«597.Oelotni &sklad znaša torej
286,003*718.-d
ss==s=ss==sss===::3=s=ssx===3s====s==3s===s=sa=3s3a=ss:
Doslej je bilo iz tega mesta angažir .nos
a/ sa podjetje "Vino" Ljubljana •••••
b/ za podjetje "Instalacija" Ljubljana *

***

21,ooo«ooo.3o,ooo«ooo«-

Oba navedena kredita„je odobril še prejšnji Svet
za gospodarstvo MLO Ljubljana koncem leta 1952 in začetkom leti
1953» to je v času, ko še ni bil sprejet odlok o financiranju
investicij v gospodarstvu, po katerem ima Svet za gospodarstvo
pravico odobravati kredite le v višini din l,ooo«ooo.i
m

j

i a/ Investicijski kredit podjetju "Vino-L jubl jana" «
Podjetja "Vino-Ljubljana" je bilo odobreno din 21,ooo«ooo
resticijskega kredita sa poetavitev 16 železobetonskih cistern
vskladiščenje, negovanje ln šolanje vina. Trenutno je uporab*
enih okrog din I3t0oo«ooo«-* sredstev. Investicija bo selo rentam a , saj se bo nova klet amortizirala že v nekaj lotili,
sedanja kapaciteta podjo to je 16o vagonov vina, s novimi kletmi
bo podjetje pridobilo novih kapacitet za loo vagonov. Dosedanja
paciteta kleti sa aedanjl letni promet 5oe vagonov vina ne zado*
• Ob povečanju konkurenco je nunnom da si aa Izboljšanje komer«
calnega poslovanja in za boljšo kvaliteto vina podjetje razširi
oje kleti. S te povečanjem bo podjetje zaposlilo lo ljudi ved
ar plačalo letno oca 600 - 7oo.ooo.- dinarjev več akumulacija«
H o četrtino pod kredita bo odjetje odplačalo že v letošnjem
tu ia doslej zbranih sredstev« Kreditna pogodba mod podjetjem
Narodno banko je sklenjena« Rok aa vrnitev kredita je določen
konca leta 1956, vendar je podjetje dalo izjavo, da bo kredit
lačalo že v prihodnjea letu« Obrestna mera je določena na 3 fL,
b«/ Investicijski kredit podjetju "Instlacija", Ljubljana«
Kredit v višini 3o,ooo«ooo.- din je bil odobren podjetj
gradnjo novih delavniških prostorov v Kamniški ulici, Lokacija
že odo rena, gradnja je bila že v teku, bila pa ja uetavljena
nepotrjenih projektov« Komisija aa revizijo projektov Državnega
retariata za gospodarstvo LRS še ni dala odobritve aa nadaljeje začetih del, ker revizija projektov še ni končana, Podjetje
doslej izčrpano din 5»6oo«ooo«- kredita. ITovi obratni prostori
potrebni, ker se sedanji prostori nahajajo na dveh krajevno
enih krajih ter so za sedanji obseg neprimerni, saj je kapa•ta delavnic aa 35-4o ljudi, zaposlenih pa je lo5 ljudi« Spričo
omnih potreb po raanih kleparskih ln instalacijskih dolih je
»o povečati kapacitete v tej stroki posebno, ker se s tem jačaj
pacitete v državnem sektorju« ^odjetje »Inekalacija» danes sprlobstoječih kapacitet ne nore aadovoljiti naročilom potroš=
* ov. Vrednost prometa pa je znašala v letu 1952 75 milijonov,
*jev, v letošnjem letu pa bo dosegla 9o miljonov dinarjev,
ia je v novi stavbi predviden promet v višini dinarjev 125
jonov, to je povečanje za 39
v novih prostorih se bo

promet podjetja povečal tudi zaradi tega, ker bo podjetje
Jodlsje sposobno vršiti v 1 stni režiji vsa dela aa izdelavi
DojIerjev ia druga ključavničarska dela, ki jih zora danes
lajati v izde avo drugim podjetjem. Akumulacija podjetja se bo
;
r novih prostorih povišala za 5o
to je za din 5 miljonov,
/pri čemer pa ni vpočtevan davek na promet, ki se bo povečal za
6o
a absolutnem znesku za din l,5oo.ooo.-. S to preureditvijo
Do podjetje ustvarilo znaten prihranek na sami režiji, saj plača
letno okrog l,7oo.ooo.- dinarjev za najemnino. Prihranek na
f režiji bo znašal ob povečanem prometa 18
Podjetje poslojue rentabilno in ima vse pogoje za
redno odplačevanje lastnih anuitet iz povečanega sklada za sa=»
l eostojno razpolaganje /ta sklad se bo povečal za 5o 1» t,j. od din
2,ooo.ooo.- na 3»ooo.ooo.3/ in iz poveišanega sklada presežnih
plač, ki se bo povečal za 17
e/ H;.dala ji kredit pa jo že odobrila XIII. Mskupščina obe$ zborov
dne 11.9.1953 gostinskemu podjetju "Pigovec za dovršitev adap=
tacije in opremo kavarne-bifoja v višini din 16,ooo.ooo.Kredit je bil odobren v smislu novega odloka o načinu odobravanja
L kriditoviz investicijskega sklada MLO.
Poleg tega je Svet za go. podarstvo MLO odobril na
•vojl 24. aeji s dne 29*oktobra t.l. v smislu odloka o podelje=
vanju inveeticijskih kreditov v svoji kompetenci naslednje kre=
lite do zneska din l,ooo.ooo.- *
1./ Investicijski kredit podjetju "Adria", hranilnu proizvodi
Ljubljana, v znesku din 41o.ooo.Podjetje je bilo na novo ustanovljeno, prevzelo je vso
strojno opremo bivše nacionalizirane tovarne "Adria". Izde«
lovalo bo diaslad, ki ga rabijo pekarne pri peki. kruha, ter
opravljalo razne usluge, na pr. praženje lešnikov, nletje
rožičev ia podobno. Podjetje bo imelo zaposlene 4 ljudi.
Akumulacija bo znašala letno din 2oo.ooo.-, prometni davek
din 72o.ooo.~
Podjetje rabi kredit sa adaptacijo obratnih prostorov na
Resljevi cesti 24 ter za nabavo že rabljenih aparature
aa izdelavo diaslada. Kredit bo podjetje odplačevao iz presežko

/

2a.

19

/
sklada za plačo/in sklada za samostojno razpolago, česar bo
etno abralo okrog loo.ooo.- Rok kredita j« 5 let, obrestna nora
.Sa 3
/ Investioljski kredit državnemu obrtnemu nojstru čevljarske
stroko Vogrinec Francu v všinl din 80.000.Podj«tj« bo uporabilo kredit za nabavo "Slnger" šivulnega
stroja za šivanje gornjih dolov Čevljev« Podjetje posluj«
dobro, lastnih investicijskih sredstev pa letos nina več,
ker jih je uporabilo za popravila in opreno novih poslovn h
prostorov. Kredit nora podjetj« vrniti v 8 mesecih,
obrestna nora znaša 3
Nadalje predlaga sv«t za gospodarstvo«
Tovarna dekorativnih tkanin /bivši «Štora"/ na
ovškl cesti prosti sa din 25,000*000*- Investicijskega kredita
zabavo že rabljenima bonitet stroja sa isdslaval tkanih Sip=
stih saves /z vzorci/* Stroj bi bilo treba nabaviti v Angliji
bi stal ob«n«m o pomožnim matsrialon ca Lstg 3.500.-, kar
pri s«danjlh faktorjih pri uvosn in pri s«danj«n t«čaju funta
šalo do din 25,000.000.- Ta stroj je v Angliji sa razpolago
r si ga je zastopnik tovarn« ž« oglodal* Z v « e , ki bi jih iz=
•loval ta stroj daaos v Jugoslaviji Še n« izdelujemo, pač pa
ih je proizvajala pred vojno ta tpvarna v svojen oddelku v Ga=
jnih, kpr je med vojno stroj propadel. Tovarna dekrativnih
n ina še danes kvalificirane delavo«, ki ž« poznajo d«lo
tem stroju* Za postavitev stroja ne bodo potrsbn« nlkak«
ptacij« tovarniških prostorov.
Tovarba posluje rentabilno ter ustvarja precsjšnj«
•s«žk« dohodkov. V letošnjen letu bo us varila ?3o miljonov
rjev akuaulcij«. Z nabavo bobin«t stroja s« bo proizvodnja
vočala sa cca lo $>, akunulaoija s« bo povišala letno sa preko
,000*000.- dinarjev. Podjetj« ina nožnost odplačevanja kredita
pressžnen plačn«m fondu*
Sv«t za £0cpod; rstvo MLO predlaga skupščini, da
ozlrom na kreditno sposobnost tovarn« zaprošen kredit v
inl din 25,000.000.- odobri sa dobo 5 let ln s 3 $ obrsstno

2o»
Ze kredit T višini 3o,ooo.ooo*- din je zaprosilo podjetje
1 "Turist", Ljubljana« Podjetje bi kredit uporabilo aa plačilo
Ji* neplačanih računov za lnveetleljska dela pri is gradnji hotela
[g* nabavi upremo, ker znaša oea 12,ooo*ooo*- ter za nabavo pralnih
t kuhinjskih strojev, ki nej bi jih hotel dobil iz Avetrlje« Po
lOdrobnem pregledu je bilo ugotovljeno, da bi bila nabava kuhinjskih
pralnih strojsv ssrsdi uvoznih koeficijentov ter vieokegs tečaja
J
_tr* obračunskega dolarjs skrajno nerentabiin, asj bi stroji
" li oos Lin 15,000.000.- do din 2o f ooo*ooo#-* Hotel ne nsbsvo
rojev pod takimi pogoji ne reflsktire več, ker bi ob molenkoetno
fsanjšanih stroških moral odplačevati visoko onuiteto ss odplačilo j
kredita* Ker po 1aa hotel velike teieve o pranjem parila, bo poskusi;
Os razne druge mešnoetl, da se to vprašanje povoljne reši* Ko bo
podjetje našlo ugodnejšo rešitev, se bo ponovno obrnilo na MLO s
prošnjo ss posojilo«
Oetali del kredite v višini din lo,ooo*ooo*- bi podjetje
tajno potrebovalo za plačilo svojih obves, ki ishsjsjo iz poslednjih
lil pri adaptaciji in opremi hotela* Ta dela je hotel isvrševelll
I oairom na sgotovila MLO, da mu bo preskrbel potrebna finančna
i^redstva* Kasneje je bila dodelitev teh sredstev kot dotaolja
jetju po sklepu skupščine odklonjeno, s čimer je hotel prišel
pološaj, da ne more plačati svojih obves* Svet za gospodarstvo
U O predlaga skupščini, da so podjetju odobri kredit v višini
lin lo,ooo*ooo*- aa dobo 6 let in a 3$ obrestno mero*
Hotel opravlja sposoben delovni kolektiv, vodstvo je
t dobrih roksh* Hotelska dejavnost je bila vieoko aktivna, prav
~ko ja bilo visoko aktivno poslovanje v priključenem bifeju
jfcspree* na Miklošičevi ooeti, manj aktivna pa jo bilo restav«
*aoijaka dejavnost*
Kalkulaoija nam pokaše, da bo podjetje sposobno predlogeni
Ihveatioijekl kredit v nneekn Din lo,000*000*- ob roku vrniti

t

Svet z« gospodarstvo MLO jo na svoji seji 24* z dno
• X* 1953 sprejel tudi klop, noj so predlaga Mostni skupščini
obritev investicijsks kredita v zmsku Din l,138«ooo«- trgov«
podjetju "Mleko", Ljubljana. Podjetje bo saproleni kredit
orabilo za nabavil in postavitev treh. prenoonihlesenih pavi«
jonov r velikosti 3 x 3» • teh poviljonih, od katerih naj bi bila
stalna, tretji pa naj bi bil prenosen, kjer bi podjetje pro«
dejalo razne mlečne izdelke, slsščloe in brezalkohoho pijačo«
o mnenju Sveta za gospodarstvo so mora podjetje vodno v večji
ri orientirati na prodajo aorodnih artiklov, da bi a tem para*
Izlralt deficitarno poslovanje, ki jo zvezano s nabavo in distribua
sije m l e k a , podjetje "Mleko" se j« v prvem polletju borilo s težavan
in ni prejemalo polnih plač zaradi toga, ker ima v mostu okrog
$o poslovalnic, od katerih je lo?S nerentabilnih« To so bilo v glavne
poslovalnice na periferiji mesta, ki imajo minimalni promet ob
irmalni režiji« Dalje podjetje v prvem polletju ni uspelo zajeti
odkup in prodajo večjih količin mleka.
Z večjim prometom pri prodaji stranskih artiklov je
podjetje v drugem polletju postalo aktivno ter bo s postavitvijo
!>aviljonov svoj promet še povečalo« Podjetje pričakuje, da bo v teh
Lljonih ustvarilo sorazmerno visok promet, pri čemer bi čisti do>
kodek znašal vaaj 8i» prometa« Paviljoni so že gotovi. Po prejemu
kredita bi podjetje v treh tednih v paviljonih še obratovalo«
Podjetje ina trenutno na raspolago 39o*ooo«- sklada ss samostojno
razpolaganje« Ob pevečenen prometu bo apooobno, kredit odpla«
ševati«
Predlagamo skupščini, da kredit v znesku din 1,138.000.»dobri za dobo 5 let In s 3CA obrestno noro«
podjetje prosi, da bi bil rok kredita 15 let, vendar je
•Tet za gospodarstvo nnonja, da bi bil tak rok predolg*
Svet sa gospodarstvo ML$ predlaga skupščini, da se sprejme|j
edlogi sa odobritev
kreditov Tovarni dekorativnih tkanin,
11
Hotelu "Turist in podjetju "Mleko" tako kot so bili predlagani«

Po dosedanjih odobritvah, vključno današnja
aloge, je stanje kreditnega sklada 182,375«916.<* dinarjev
sicert
a/ že angažirana sredstva ....... 67#49o.ooo.h/ današnji predlogi
••••••• 36,138.ooo••
3 k a p a jt

lo3,628.ood.-

Za še nerazporejenih 132.375*918«» din pa see že
•Otegujejo še naslednja podjetja)
v
2o,800.000.«
"Karoserija"
lo,ooo.ooo.«
"Tehnika"
18,000.000."Zmaj"
42,000.000.«
"Unitaa"
21,000.000.«
Mestno strojno podjetje
TovarAa optičnih in ateklo«
4o,ooo.ooo»«
pihaških izdelkov
3,000.000.«
"Eaz-filn"
5o,000*000.«
Stavbeno mizarstvo
5o,ooo.ooo.«
Tovarna pisalnih strojev
24,ooo«ooo.«
TELA
30,000.000.«
BOG
u še veš manjših podjetij z manjšimi zneski. Prošenj navedenih
podjetij nismo mogli še obravnavati, niti še predložiti v odo=
britev, ker nanjkajo potrebni načrti in tehnično ekonomska do*
komentaeija* TeČlna elaboratov se nahaja že pri Komisiji za re=
vizijo in potrjevanje programov pri Državnem sekretariatu za
gospodarstvo LES. Iz prošenj podjetij pa izhaja, da so potreba
daleko večje kot pa so razpoložljiva sredstva kreditnega sklada«
flato
bo treba potrebe navedenih podjetij vpoatevati v planu za
l
«to 1954.

Predsednik otvori diskusijo«
M r a T 1 j o Božo
V kakšnem stadiju je gradnja podjetja "Iastalacije"?
<pim» ne tudi zakaj je podjetje naprosilo sa 3o,ooo«ooo«- kredita.
ft r i s t a n jvan
Za gradnje norih delamiških proetoror podjetja
tslaeije" Ljubljana eo bili gr dbeni načrti potrjeno od
lnega oddelka pri Kostnem ljudskem odboru. Nato je prišla
eka in smo morali predložiti načrte • revizijo Komisiji za
^cizijo programer in projektor LBS« Gradnja je že tako daleč, da
postavljeni temelji in se bo ista nadaljevala, čim bodo načrti
jeni* Bo zagotovih strokovnjakov, ki so delali predmetne na#
e bodo leti potrjeni*
E r a j g e r 01^
Strinjam se e predlogom, da ee odobri k r dit podjetju
tja", čeprav se je toliko časa odlašalo*
Pravtako posdravljan predlog, da bomo dali l,138«ooo«rjev kredita podjetju "Mleko" sa prenosne paviljone, v katerih
bodo prodajali mlečni izdelki in bresalkoholne pijače« Pvrnila
se na tisto, ker smo že svojčae predlagali, da bi Ljubljana
la dobiti brezalkoholno restavracijo na primernem mestu* JTa
i seji republiškega Svota za zdravstvo je bila diskusija o tem,
o škode utrpimo letno na posledicah pijančevanja* Predlog sa
lovitev brezalkoholne restavracije se ud zdi brez dvoma umesten
" j M tega, ker bodo ljudje lahko zahajali v iste v mesto r goetilne
šanje prostorov za podjetje "Mleko" naj se čimpreje vzame v
tre s.
M i k 1 a v c Angela
Svoječasno je bilo govora o tem, da be bo brez»
olna restavracija odprla v prostorih bivše kavarne Emona,
j« že leto dni zaprta in se nahaja na tako lepem kraju«
ci se upravičeno sprašujejo zakaj se ne odpre ta restavracija«

• * Zgravko
/
Zanim me, kam gredo takse oziroma dohodek, ki e
pobira, še ee da potrditi projekte, ki jih je izdelal mekdo iz
geStaega instalacijskega podjetja* Samo za potrditev, to je
w/
Za žig in pregled smo mor; li plačati Mestnemu projektivnemu zarodu 139*eod»-4inarjer*
/
Balje me zanima postopek • zvezi z Izdajanjem
J
/
dovoljenj za gradnjo malih investicij« Za vsako stvar, tudi
8e hočemo Samo prebeliti, moramo dobiti privatnega mojstra, da
pjdde pregledat stvar, ki jo hočemo obnoviti in šele nato zadostiti za izdajo dovoljenja« Tu prehajamo iz ene skrajnosti v
drugo, Pri mae je bil namreč slučaj, da smo zamenjali vodovodno
eev in sedaj ne moremo dvigniti denarja za plačilo, ker nimamo
dovoljenja« Sedaj prihajajo komisije in ugotavljajo, če sno
eev pravilno prestavili in ali je voda uporabna« Prosim toza=
davnih pojasnil*
*

*

,

A

'

'

• V

D o r m a s t l a Mara
Odgovorila bi na vprašanje glede brezalkoholne
restavracije« Zadružna zveza je bila pripi vijena adaptirati
ln napraviti mlelno restavracijo, če bi dali na razpolago zato
varno "Evropa"• S tem pa bi se verjetno ljubljančani ne stri«
njali, če bi jim likvidirali še teh par kavarn, kar jih obstoji«
Svetovali smo jim, naj se obrnejo na podjetje "Gradiš", ki gradi
ln oddaja lokale v najem, da bi se tam dogovorili. Od tedaj
•e ni nihče več oglasil v tej zadevi. Imela sem priliko govoriti
o tov. Avbeljem in takrat sem ga vprašala, če bi bili oni piprav=
ljenl adaptirati kavarno "Emono", nakar mi je odvrnil, da zaenkrat
ni nič. "Emona" je bila oddana podjetju "Slovanija-vino" e tem,
da uredi ta lokal v moderen buffet z boez alkoholnimi pijačami
ia mrzlimi jedili. Ta pogodba je bilo vezana na izpraznitev kleti,
ki jo zasedaj Diabetična nemza« Ta menza se bo raVno sedaj selila
v bivšo restavracijo "Loyd" na Trubarjevi ulici« Pred izpraznitvi«
jo pa se ni moglo pričeti z investicijskimi deli, ker morajo
••e instalacije pričeti v kleti*
Glede gradbenih taks in dovoljenj pa prosim tov«
iz komunale za pojasnilo«

Ing. I t p i m a Marjan
Ugotovili smo že, da je vso premalo nadzora
rl raznih investicijah, da »e na istih mestih razkopava radi
napeljavo instalacij po dva ali trikrat. Sedaj pa sopet obrav=
navamo, sakaj je treba dovoljenje sa instalacijo. Za pr^helltev
in vsa manjša notranja dola pa ne bo nihče zahteval dovoljenja.
Tisti, ki pa za tako stvar prosi za dovoljenje oan ustvarja biro«
acijo. Za manjša, drobna dela jo treba napraviti samo prijavo.
Kar se tiče potrjevanja načrtov na Projektivnem
biroju t Projektivnlbiro je podjetje in za sam postopek potr=
jtvanja sem v dvomu« če je v redu.
i

*

I•

Predsednik predlaga, da so te stvari obravnavajo
isven seje MLO*
Predsednik da poročilo na glasovanje ločeno obema
sporoma.
i
Soglasno sprejeto!

Ad 3./ SKLEPANJE O USTANOVITVI , RAZŠIRITVI
IN ODOBRITVI GARANCIJE ZA KREDIT NEKATERIH
DRŽAVNIH PODJETIJ.

Poročevalec tov. S i t a r
darskega »veta MLO.

France, Slan Gospo=

k./ ustanovitev državnega trgovskega podjetja
"Moka" v Ljubljani, Farmova ul.33.
Podjetje sa aakup in prodajo žita in olevskih
isdelkov "Žito" Ljubljana, Parnova ul.33 predlaga s dopisom
s dne 9.1o.l953« da se iz ukinjene podružnice "Žito* Ljubljana
ustanovi samostojno podjetje za nakup in prodajo žita in alevskih
izdelkov na debelo pod firmo "Moka" Ljubljana, Parmova ul.33*
Novo ustanovljenemu podjetju prepušča podjetje
»Žito" Ljubljana v Ljubljani osnovna sre stva ukinjene podru niče
"Žito" Ljubljana v *r dnosti Din 7#74o.l86.64. po stanju z dne
30.9.1953.
Vlada LRS je z odločbo S-sak.413 s dne 29*9.195o
ustanovila podjetje "Ždtofond", ki je bilo preiaenovano z odločbo
LRS štev. II-464A-52 z dne lo.5.1952 v podjetje "Žito«, kat ro
podjetje je bilo prencšeno z odlokon Izvršnega sveta Lju ske
ok upščine LRS z dne 7.8.1953 U-49/53 /tlr.l.LRS št.27/53/ v
gospodarsko upravo Mestnega ljudskega odbora, Ljubljana.
Novo ustanovljeno podjetje prevzane pereonal uki=
njeno podružnice "Žito" po stanju dne 30.9.1953/41 uslužbencev
in delaveev* Nadalje prečita poročevalec osnutek odločbo
štev. 0-746o/53.
Predsednik da predlog o ustanovitvi državnega trgi
podjetja "Moka" v Ljubljani na glasovanje* ločeno obeaa zbo=
rona.
Soglasno sprejeto!

b/ ustanovitev državno gos dar sitega podjetja
"Tovarna koničnih isdsikov "Arbo" Podgrad
pri Ljubljani.

Tovarna organskih barvil Cslje ina svoj ob at v
adu p«Polje pri Ljubljani« Ta obrat je bil kot poiskusna
taja svojega podjetja| v njen js aaposlenih skupno 23 ljudi,
rna sama pa si je sgradila v Celju poleg ostalih objektov
nov raziskovalni laboratorij, ker se je izkazalo, da je
aljenost obrata Podgrad od natiČnega podjetja bila nerentabilna«
Delavski svet tovarne organskih barvil Celje je skle=
na svoji III»redni seji, da se obrat v Podgr&du odcepil isti
ep js sprejel tudi dslovni kolektiv obrata Podgrad na svojen
ornem sestanku dne 6*IX*1953»
Z oziron na navedeni sklep delavskega sveta in delov«
kolektiva je predlaga Tovarna organskih barvil Celje svojenu
nu gospodarske uprave, t«j. Mestnemu ljudkenu odboru Cslje prenos
ovitsljskih pnarvio na Mestni ljudski odbor glavnega mesta
jana, kar je bilo izvedeno z izdajo odločbe navedenega organa
Štev« 78o6/L z dne 17*I.1953»
Obrat Podgrad aestavljajo objekti« obratna hala,
skusni laboratorij, skladišča, nanjša ekonomija a hlevom in
'em, stanovanjska poslopja ln postranski prostori v celotni
/
ri 4,25 ha« stavbe so stare, vendar trdno zidane in prinSrne
obratovanje«
V sveži z odločbo MLO Cslje glede odcepitve obrata
grad od Tovarne organskih barvil Celje in prenosa ustanovitelj*
pravic na MLO Ljubijana, se je isvršila primopredaja obrata
ad v sestavu konisijs kot to določa odločba Mostnega ljudskega
ra Celje«
V sapisniku s dne 29«Z«19S3 o prenosu obrata podgrad
sestava Tovarne organakih barvil Celje, je pod točko 5 navedeno,
je delavski svet TGB Celje sklenil na If«rednl seji, da se
ele rasni ustvarjeni fondi podjetja per 3o#IX»1953 v rasnerju
5o t«j* TGB Celje prot* obrat Podgrad*
Glaeom obračuna dohodka sa III*kvartal 1953 TOB
js se ln snačajot
/

plačal fond
1,079*245.- Dim
»klad aa prosto razpolaga«}« ....
267*587«- "
Pri razd»litri pa s« «1 vpoštevalo anortisacijskega
•Uada ker je stanje por 3o.IX*1953 «i*us Dim 2,86o.5o4.- 4
p p ri«anjkljaj krije T celoti sa leto 1955 TOB Celje*
T prinopredajnen sapisaika obrata Podgrad pod tČ*6
'L«rza«e obrat Podgrad surorise is potrebni aaterial, ki je r
'fes obrata aa salogi s stanje« per 31.1*1953*
Eonlsija ni aogla ngotoritl vrednosti tega nateriala
pl surovin ker se bo rršil prersep ned obraton Podgrad in TOB
Celje po stanju per 31*X*1953f rendar je ocenila navedeni aaterial
A p surorlno r rrodnostl eea 2*ooo*ooo*-ž Obrat Podgrad jo dolžan
Sprejete surovine in naterial po stanju 31.X*1953 plačati TOB
delju po knjižnih vrednostih na dan prersena, Sin bo obratu kot
itroustanorljenenu podjetju dodeljen obratni kredit*
Vrednost osnovnih sredstev obrata podgrad snaša
lis 13,440*275*Ker obrat Podgrad ni še sanostojno podjetje s lastno
o , naj bi posloral T bodočo pod firno "1ovarna koničnih isdelkor
bo" Podgrad pri Ljubljani* Prednot poslovanja podjetja bi bila
tesa in prodolara koničnih proizrodor sa rasne industrijo in
Iširoko potrošnjo* T lotu 1953 se prolnajai kristalno sodo, foto
sodo, arborin, žrepleno brosgo, itd* T lotu 1954 pa bi so prftlsvodnja razširila na ladelaro agrotehničnih sa&čitnlh aredster s«
Škropljenje, na isdolaro rastli«skih h o m o n o r , kot n*pr* keaična
listila, sredstva za uničevanje inaektov, itd* Za isdel&ro nare«
deaih proizrodor gorori na eni strani potrošnja trga, s druge
strani pa kapaciteta strojnih naprar podjetja* Prolsrodnja r pod"
Jetju bo zahterala, torej r sačetku činnanj inreaticij*
Nadalje prečita poroČeraleo osnutek odločbo
t - 6059/53.
Predsednik da predlog o ustanovitvi državnega
fos^odarakega podjetja "Tovarna koničnih isdelkov "Arbo" Podgrad
*a glasovanje,ločeno obena sborona.
Soglasne sprejeto!

ustanovitev državnega trgovskega podjetja
"Avto Ljubljana", Ljubljana, Prankopanska ul*21.

Po nalogu goapodarakega odbora isvršnege sveta
•

' •

'

•

padske skupščine LRS je bila izvršena deoentrallzaolja
uvoznega
M
trgovskega podjetja "Slovenija - avto , Ljubljana, Frankopanska
'gj* 21«, ki je bilo ustanovljeno z odločbo Vlade LRS z dne 17* VII«
147 kot državno trgovsko podjetje republiškega pomena« Radi iz«
,dbe omenjene naloge na področju MLO Ljubljana, predlaga podjetje
llevenijs - avto" v dopisu po štev« l - 18452 s dne 8 . X« 1953
movitev trgovskega podjetja iz svojih poslovalnio:
s) poslovalnica v Tavčarjevi uliel 7»
b) poslovalnioa v Frankppanaki ullol 21
i j se ossmosvojits v enem trgovakam podjetju pod firmo " A v t o d e 1 i* f Ljubljana, Prankpanska ulica 21«
Za navedeno podjetje "Avto - Ljubljana" odstopa
•81ovenije- avto" osnovna aredstva v skupni vrednosti Din
)»372«3o4.5o po knjižnem stanju per 3o« IX* 1953 s tem, da prevza«
novo podjetje tudi vse delavoe in uelužbenoe likvidiranih po«
l&evalnie.
Pri navedenem podjetju bi snašal mesečni promet ooa
fil,500.000.- Din* Podjetje bi imelo predvidoma 5o uslužbencev.
Madalje prečita poročevalec osnutek odločbe štev.
>2/53.
Predsednik, da predlog dsiav o uatanovitvi državnega
trgovakega podjetja v raspravo*
P o r n u i Anka.
Predlagam, da ae ss novo ustanovljeno državno trgovsko
Mdjetje isbere lepše slovensko ime«
Predsednik predlsgs, da se predlog za ustanovitev
iodjetjs osvoji, pooblasti ps Gospodarski svet MLO-s,da izbere
Primernejši naziv podjetjet ter o tem okvestl MLO.
Predsednik, da predlog o ustanovitvi državnega trgovskegi
Podjetja "Avto - deli", Ljubljana ns glasovanje, ločeno obema
poroma.
Soglasno aprejetot

d»/ razširitev predmeta poslovanje
podjetje "Instalacija", Ljubljana,
Slomškova ul. 4 .
Podjetje "Insteleoija", Ljubljene, Slomškove ul. 4.,
ki je pod orgenom gospodarske uprave Svete za gospodaretvo MLO
jubljana, predlaga v evojes dopisu ped itev* 4oo/53 s dne
15« X . 1933 rasširitev svojega predmete poslovanja is dosedanjega
t*j. Isvnševenje vseh v kleparsko in instaleoijeko stroko spedajoč
del - Še v projektirenje instalsoij vodovode te^veeh eaniisrnih naprav in isdekave načrtov ss topiorodne, parne in toplo«
zračne eentrelne kurjave*
Podjetje utemeljuje evojo prošnje s nsvsjanjem potrebe
po resšlritvi predmete poelevanja svojega podjetje s ozirom ne
leljo naročnikov, katerim isvriuje instelaoijeka dele v norih
stsvbeh in s osirom ne dejetro, de ssposluje podjetje temu
dmetu poslerenje primerne strokovnjeke, ki eo sposobni se«
ostojnege projektiranje*
Predeednik, de predlog o razširitvi predmeta peeleranje
podjetje "Znateleeije", Ljubljene, Slomškora ul. 4* aa glasoanje ločeno obeme zboroma.
/

Sogleeno sprejotot

e/ Delal odra«« o sao m i h eredetev gost laškega
podjetja "Sokol* i* o dodelitvi gostinskemu
podjetju "Grajska restavracija"•

Z odločbe Sveta aa gospodarstvo MLO Ljubljana
S dne 9«IX«1953 0-6277/53 je bilo poetavljeno gostinsko pod«
jetje "Grajska r stavraolja" pod prisilno upravo« To podjetje
je začelo a rednin poslovaajea 1.V.1952 ter je že ob saključku
leta 1952 bilanca pokaaala izgubo, ki pa ee je v leta 1953 še
povečala* Is zapisnika o prino-predaji podjetja "grajska restav=
racija" v prisilno upravo in predloga prisilnega upravitelja
sa sanacijo "Grajske restavracije" s dne 13.Z.1953 izhaja
naslednji dejanski stan«
Podjetje "Grajska restavracija" Izkazuje ob koncu
poslovnega leta 1952 Din 271*435.- izgube, ki pa se je povečala
do 3o«XX»1953 še sa din 457*855«- tako, da snaša skupna izguba
dO 3«.XX*1953 Din 729*288«»
Prinopredaja je bila dvakrat ob isaenjavl uprav«
sikov izvržena brez vsakega sapienika ia popisa« Sedaj bres
vsake ugotovitve iaovlnskega stanja na dan prlaopredaje« Ha
koata osnovnih sredstev podjetja ae izkazuje salda, vse iavestici*
je, ki so bilo isvršeae od MLO pa saašajo oca 15 nlljenov dl#
Marjev*
,
Drobnega inventarja prlaanjkuje podjetju od 1*1*
1953 do 3o«XX*1953 sa dla 163*623.Podjetje je aereatabllno rudi specifičnega pole«
šaja kot tajsko proaetae točke ia sezoaskega značaja podjetja«
Da bi podjetje v jesenskih ln zlnskih nosečih doeeglo renta=
bilnoet je prisilna uprava znižala število peraenala, zaprla
Zaprla glavne restavracijske prostore, ukinila dnevno glasbe
ln plea ter kuhinjo a toplo hrano« S temi ukrepi bo nožno preko
siae sadržatl nadaljje povečanje že obstoječe izgube«
Badi sezonskega značaja podjetja pa rentabllnoot
podjetja verjetno kljub gornjia ukrepom v mesecih izvea eezoae
ae bi bila dosežena«

Zato s« predlaga sa sanacijo podjetja polsg
l vsetih ukrepov prisilno uprave t
1./ da ss gostinski obrat "Pod gradon" odcepi od
finskega podjetja "Sokol" In priključi k podjetju "Grajska
tavračija",
2*/ da se podjetju "Grajska restavracija" da sdravo
»neko podlago aa nadalnji razvoj, o ten, da se poskrbi sa
tje obstoječe izgube iz sklada likvidacijskih nas in se tako
je podjetju gospodarsko osnovo, ustresno eanostojnost in se nn
ten onogoči njegov nadalnji razvoj.
Vato poročevalec prečita osnutek odločbe G-št.
/53 <
Predsednik da predlog o delnen odvzemu sredstev
etlnskega podjetja "Sokol" in o dodelitvi go istih gostlnskenu
jetju "Grajska restavracija" v razpravo.

¥ *
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Zanima ne, zakaj Mestni ljudski odbor, ko je
tovil, da je podjetje nerentabilno, že preje ni napravil tega,
bi združil "Grajsko restavracijo" z nekln rentabilnejšim pod=
t jem t
S i t a r
Praaoo
Pojasnim, da je Vestni ljudski odbor se že preje
Izgovarjal o združitvi buffeja pod gradom, ki je dokaj rentabilno
•Grajsko restavracijo". Kolektiv bufeja "Pod gradom" in gostin=
•ga podjetja "Sokol" se jo s gornjo fuzijo sprva strinjal,
meje pa so nekateri nxnci£n uslužbenci, predvsen knjigovodja
bar bili odločno proti tenn.
? o y a r S e k ffranc
Ve ven v koliko so bo s sdružitvijo rešilo vpra«
je deficita, ne ven pa tudi, zakaj se drži za knjigovodjo
veka, ki ee ne strinja s predlagano združitvijo, saj je
-ar državni nameščenec.

M l T i c
Tla^r
Mlelia, da vsak človek, S« sa j« kdajkoli bavil
zmon nora vedeti, da je na takem mestu važna turistična
in bi maral upravnik vedeti, da ciora v sezonskih mesecih
aviti primerno cone za tujce, ne pa, da hi se šli upravniki
kot je bil slučaj nprxza dosedaj, na ta način socialiste
takorekoč sastonj hlapčevsko stregli tujcem* Tsakega upravnika
je treba opozoriti, da mora paziti poleg ostalega tudi na
idno postrežbo* iadka Znano pa je, da je bila oetrežba dosedaj
jno malomarna, ne samo, da nisi dobil hrane, temveč te epioh
postregli* V tej nesolidni postrežbi pa je vzrok nerentabilnosti
jetja, ne pa v neprimerni legi in neprivlačnosti* Vsako mesto
jini, ki bi imelo tako točko, bi imelo nebroj interesentov sa
vnike slične restavracije in bi bil uspeh tudi vsekakor d m ®
sa* Tudi če bi pri nas dali na to mesto kogarkoli od privatnikov
stvar sigurno vsoavetelat
Z d e s a r Ijenrik
Slišal sem, da primanjkuje aa drobnih predmetih
0 loo*ooo*» dinarjev« in se ni zdi neverjetno, da bi z sdru1 jo biffeja pod Gradom in "Grajske r stavr:cije" kaj prido=
• Gledanje kolektiva buffcja pod gradom se ni zdi pravilno,
ne razumem zakaj naj bi oni prevzeli breme, ki so ga zakrivili
i.
P g a f r s l a r flarja^a
Strinjam z izjavo tov*£rivica. fie vem zakaj se
primopredaji od enega upravnika na drugega, če se se že pri
em opazile napake, ni pazilo na vse kar se je popisovalo in
jalo v obratu in zakaj se o primanjkljaju ni napr vil zapisnik*
Pripominjam, da sem bila sama priča, ko sem obiskala
joko restavracijo, slabi postrežbi, saj takrat, ko je promet
čnih turističnih točk na višku, tam nisi dobil niti toplega
rlzka* Vsekakor je treba urediti poslovanje popolnoma drugače,
hočemo, da bo podjetje uspevalo* Z združitvijo kakršnegakoli
jetja se pa ne strinjam, ker bo vs ko rentabilno podjetje moralo
ati za "Grajsko reetavracigo" in to po krivdi kolektiva iste*

M r a r 1 i t Božo
Ho TOK, Se
buffet "Pod gradom" toliko aktiven,
bo zmožen kriti primanjkljaje "Grajske restavracije", v aa«
otnem slučaju pa mislim, da bi bilo dobro dobiti kako drugo
tirno podjetje za to združitev. Moje mišljenje pa je, da
rajske reetavr cije" nltekor ne bi bilo likvidirati, ker je to
nas važna toSka v tujskem prometu*
M o j š k e r c
Jakob
Čudno ee mi zdi zakaj se ni primanjkljaj preko
o*ooo*- dinarjev , ki je bil ugotovljen že pod prvim uprav«
aikom razšSliil, predno se je predala uprava drugemu upravniku
in zakaj oe ni nato drugega upravnika zadolžilo z odgovornostjo
l.ia prevzeti inventar. Za primanjkljaje v podjetjih je po mojem
(plšljenju odgovoren upravnik, odnosno celoten kolektiv. Be
strinjam se z združitvijo toliko Saša, dokler se ne razčisti
do podrobnosti stanje v imenovanem podjetju.
S i t a r
Prano
Pojasnil bi, da ne gre tu za gostinsko podjetje
*Sokol", ki naj bi ga pridružili "Grajski restavraciji", ampak
sa buffet "Pod gradom", ki je sedaj prikljuSen gostinskemu pod«
jetju "Sokol",pri katerem ni treba, da bi reševalo situacijo
jpanjše podjetje*
Zaradi izgube drobnega inventarja dostavljam, da
•ao stvar razčiščevali, postavili upr vnika pred sodišče, ime«
»ovali prisilni upravo, ki jo zreduclrala personal, da prihrani
aa režiji.
Strinjam se a Izjavo tov .Krivica, da oo slišne
restavracije tudi v tujin* , ki imajo ogromno prometa. To pa
Vadi tega, ker imajo staro tradicijo, dočim je ta restavracija
Šele v razvoja, take, da je krivda delno radi malomarnosti uprav«
*ika, delno pa tudi radi slabega dostopa na grad. Dejansko stanje
J«, da niti tujci, niti domačini radi goraj omenjenih stvari
le prihajajo radi v to restavracijo.
slabe
Saj kakor nam je znano imamo zelo/izkušnje z
gostinskim podjetjem "Bellevue", ki ima ravnotako kot "Grajska
F^tavraeija" sunkovit promet.

M r a t 1 j t Božo
/
Mnenja sem, da se na tak ns&in umeten način ne bo
a&lo reševati taka in slična podjetja, temveč da bi treba najti
nek drag izhod, predno se dokončno odločimo.
M o j š k e r c Jakob
Ugotavljam, če bi bil ta obrat v socialističnem
zakonu, bi bil sigurno rentabilen. Če bi bili v podjetju za=
po al sni 4 ljudje skozi celo leto in bi imel vs k od njih loo.ooo.letnih dohodkov, bi imeli šele 4oo.oon,- din izgube, če ne bi
bilo nobenega prometa in s t o mi je nerazumljivo od kje izguba
"ar preko 7oo.ooo.- Strinjam se s predLOvorniki, da je tak
obrat našemu mestu potreben in samo r d i tega, da ne bi prišlo
do likvidacije ieiega se strinjam s priključitvije btffeta
"pod gradom" "Grajski restavraciji".
Predsednik da predlog o delnem odvzemu gostinskih
sresttev gostinskega podjetja "Sokol" in o dodelitvi istih
gostinskemu podjetju "Grajska restavracija" na glasovanje.
Glasujeta ločeno oba sbora«
Od zbora proisvajaleev je sa predlep, glasovalo 9
odbornikov, ostali so se glasovanja vzdržali.
Od mestnega zbora je za predlog glasovalo 2o odbor«
sikov, lo proti predlogu, os.tli pa so se glasovanja vzdržali.
Predsednik ugotovi, da je bil predlog spr jot s
večino glasov obeh zborov.
Po glasovanju se je oglasil k besedi
ffjr. B e r m a s t i a
Marjan
Tov.predsednik .je dal na glasovanje predlog, da Mestni
•delci odbor krije izgube.v višini 7oo.ooo.-dln rjev. Če spra«
jemo, ali bo Mestni odbor kril izgubo, ali ne, se moramo še
ašuti, kdo pa jo bo kril, če jo ne bomo mi krili? Kajti če jo
tni odbor ne krije potem moramo staviti predlog za likvidaoijo

»dj«tja im »opat je Mestni ljudski odbor tisti, ki bo moral
jlačati izgubo«
B a u o o m Ljubo
Pojasnilo dr.D*mastie je popolnona pravilno, ker
mš, se ne smemo spraševati, ali bomo krili izgubo, ali ne, kajti
|e ne krijemo izgubimo 15 niljonov investicij, katere je vložil
festni ljudski odbor.
P o r m a s t i a
Mara
5« se predlog ne sprejme se mora dolg plačati is
cvidacijcke mase, torej iz naših sredstev.
Ma vprašanje, kako pride kolektiv bufeja pod gr don
do tega, da bo moral delati sa kolektiv »Grajske restavracije"
jo jasnim, da ne gre sa to, da bi delal en kolektiv za drugega,
B»rveS sa koordin cijo obeh obratov v pogledu person«la.
•flrajska restavracija" radi svojega sunkovitega proneta ne more
Zaposlovati stalno lo ljudi, katere bi potrebovala samo ob so«
Kotah ln nedeljah, So je v č.su večjega proneta.. Z priključitvijo
Ibeh obratov bi se lahko vspostarilo pravilno raznerje glede
|^užbencev, ki bi priskočili na ponoč v dneh večjega proneta
jski restavraciji" in bi bila a tem v znatni meri znižana
p ž i j a . "Grajska restavracija" bi inela s ten možnost, da
s škode pripravi večjo količino mrslih jedi, katere bi v
aju, da jih ne proda, lahko odstopila buffetu pod gr^don,
bi r-di svojega velikeg psakodnevnega proneta iste z goto«
tjo prodal. »Grajska restavracija" pa bi za naslednji dan
la zopet svežo hrano.
M r a v 1 1 e Božo
|
Sanacija podjetja se atora vsekakor naprsviti slsj
Prej, ker je nujno potrebno, da imamo tako točko za tujski
»•t. T bodoče pa je treba pravočasno opozoriti na take na«
da me pride do tako visokih izgub.
A v š i č Jaka
Zanima ne kdo je kreditiral podjetju, da je prišlo
do tako visoke izgube. Mislim, da mora , ki zalaga kako
/

podjetje

poprej« ugotoviti, Se je podjetje ree aktivno.

D e r m a s t i a
Mara
Podjetje je bilo ustanovljeno aprila lanskega 3
leta* Od takrat so se vršile prinopredaje vedno le po uprav
nikih, nikdar pa se nI ob prinopredajl delala inventura ln
ugotavljali primanjkljaji, ter kdo je iste povzročil. ^risELni
upravnik pa je zahteval, da se poslovanje takoj ustani in
ugotovi primanjkljaj, da se že obstoječa izguba še ne poveča.
Pa pa zmanjša režijo je prisilni upravnik odredil prenehanje
obratovanja kuhinje, ker se je izkazalo, da so se jedila zlasti topla - vsled najhnega proneta čestokrat pokvarila.
To je tudi eden izned glavnih vzrokov neaktivnosti podjetja.
Podjetje je že predhodno zaprosilo za garancijo, katero pa je
MLO odklonil. Banka je vsled tega podjetju blokirala račun
fonda plač. Podjetje si je pomagalo s ten, da si je pri rajnih
podjetjih izposodilo denar in plačalo dolg pri banki« Radi
neplačila teh dolgov pri rajnih podjetjih pa so ista ustavila
"Grajski restavraciji*« vse nadalnje kredita in za dolgovane
zneske vložila tožbe pri Državni arbitraži.
A v š j č Jaka
Sedaj ni je to vprašanje jasno. Če ni ne bomo
likvidirali, potem bode podjetja, ki so kreditirala trpela
škodo.
Šoba
dr.Štefan
Pojasniti je trela še to, kar je odločilno.
Inamo dve možnosti) sklepati o sanaciji podjetja in o ukinitvi
podjetja« Banka inenovameou podjetju pod sedanjini pogoji ne
da kredita, rasen, če ljudski odbor prevzane garancijo. Če
ee garancija odbije, potem je treba danes sklepati o likvida=
ciji "Grajske restavracije", če podjetje spet gospodarsko
postavijo na noge je podana možnost, da v bodoče podjetje
po sanaciji zopet dobi pri banki posojilo.
g o b 1 e r Franc
Ne razuneno samo to, ko se pr^vi, da naj se ta
isguba krije ia likvidacijske nase«

D i r n
a t i > Mara
Poj snila bi, da s« izgub« krijejo iz likvidacijske
pase, ker pri Mestnen ljudskem odboru obstoja sklad likvida«
oljskega fonda, r katerega se stekajo viški ia nanjki likvida«
oljskih mas*
Predsedmik predlaga, da s« ljudski odborziki odločijo
-11 za samo sanacijo, ali sa likvidacijo podjetja* Če hočemo
podjetje sanirati, morajo osvojiti predlog Gospodarsk ga sveta
o priključitvi buffeja »Pod gradom" »Grajski restavraciji" ia
iz kriti izgubo iz likvidacijskega fonda. Če maj se pa podjetje
likvidira se bo izguba poravmala spet iz fomda likvidacijske
;
mase.
•
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Predsedmik da predlog ponovno na glasovanje, ločeno
obema zboroma.
Soglasno sprejeto!
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f»/ prevzem garancije sa kredit, ki ga bo najela
tovarna mesnih izdelkov, Ljubljana, Pri HB PLHJ
€•12, Ljubljana*
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Uredba o sagotovitvo izplačila minimalnega aklada sa pla j
ga gospodarskim organizacijam /Ur.l.PLBUF štev.3o-254/53/ določa, i
da je gospodarskim organlsaoijan, ki no dosežejo celotnega do®
hodka sagotoTljeno plačilo minimalnega aklada ss plače T Tišini
80f> povprečnega sklada za plačo* Takšne gospodarske organizacije
imajo po oit* uredbi pravico dobiti pri HB kredit sa kritje
razliko nod 80povprečnega aklada ss plačo in doseženln skladom
sa plačo s ustresajočim sneskon prispevka za soc* zavarovanje na
I
to razliko.
Po uredbi mora pristojna podružnioo HB v doootih dneh
po prejemu periodičnega obračuna dohodkov obvestiti pristojni
MLO o tem, do določena gospodarska organisaoljo ni dosegla
zadostnega dohodko* V naslednjih lo dneh po jo dolžon Mostni
ljudski odbor isdati boditi odločbo o prevzemu garanolje sa
izplačilo raslike, bodisi odločbo o prenehanju gospodarsko orgo«
nišaolje«

Ha podlagi navedenih predpisov jo bil po HB fLRJ, podruJ 1
niel 6ol2 v Ljubljani obveščen z dopisom z dno 8 . lo. t.l*
tudi MLO, Ljubljena o nedoseganju dohodka v Tovarni mesnih isdelkc
Ljubljana« Iz tega obvestila, kakor tudi sporočilo revizijskega
pregleda Tjn. za gospodarstvo MLO z dna 17* lo. t.l* izhaja
nasladnjot
Periodični obračun dohodka tovarno mesnih izdelkov,
Ljubljana sa čas od 1* 7* t.j« od njen« ustanovitve do 31.8*
1953 izkazuje naslednjo ugotovitvei
1*/ dvomesečna realisaeija podjetja
2«/ dohodek za razdelitev /za plačo in
akumulacija/
3«/ na tej bazi doseženi saslužki
4*/ 30jt od povprečnega sklada sa pbče
/1,763*198*-/ s neobdavčenim delom
sklada ss plače vajencev in l e d n i m
prispevkom sa ooe. zavarovanje

85,675*ooo«—
1,906*672*65
9o7*939*»

l,4?4*82o*-

•c#) Dosežen zaslužek Iz dohodka za rasdelitev
j
(glej zsp.št.2)
skupna ros lka se kritje raslike ned ,
80f, povprečnega sklsds ss plsče ln doseženega sklsds ss plsče« n ustresni? prispevkom ss soolslno ssvsrcTonje (ssp.it*
4-5)

9o7.939.-

566.881.-

Banka predlsgs, da se prevzame garancije z& znesek
795*158»* din ter uteneljuje svoj predlog s dejstvom, da jo
jovarni mesnih izdelkov, Ljubljano, za prvi meseo poslovanje
(J4*ij 1913) izplsčsls zaslužke v višini povprečnegs sklsds in
ne ls v višini 80 £ -nege povprednegs sklsds ss plsče.
Tovarna mestnih izdslkov, Ljubljane jo s dopisom pod
itsv* 135 s dno 5*lo t.l» pfedlošlls prošnjo ss sprejem gsrsnoijo
yo MLO Ljubljene. Pri ten ugotsvljs Uprava v posebnem poročilu
k dvomesečnemu obračunu dohodks, de je isgubs naštela predvšsn
tsradi nizkih prodajnih oon svsšemu mesu, ki so jo prodejolo
izpod proizvsjslčevo oene podjetjs. Tovarna mestnih Izdslkov jo
posnsls situacijo na trgu is ob ssčstkn svojega delo, ker so
kalkulsoije izkazovale, da so goveje in svinjsko neso prodejots
v isgubo, medtem ko se ustvarjo dohodke le pri prodaji teleSjegs,
tvčjoge in konjskega mess. Če bi podjetje i« pri svoji ustsnovltvi
t.j. 1.julija 1953 dvigalo trino oeno, bi si ns noben način no
noglo zegotoviti odjemalcev. Moralo se jo seto rsvneti po oemeh
ostellh Se obstoječih nesarsklh podjetij. Če bi bilo takrat ns
Itdkupnem trgu več telet, bi sevedo isgubs pri pri prodaji govejegs
lin svinjskega mes a ne bils tsko občutna. Y evgustu se je situacije
še poslabšala zaradi psdes cono kožam, medtem ko je ceno Sivim
teletom poskočilo so več kot lo.- din pri kg šive teže.
Podjetje se je ves čas trudilo, ds zniža svoje stroške
»a minimum. ®rktnX pravilnik je bil p s tsvljon v okviru povprečne
ge sklada ss plsče.
Isdvse pazljivo so spremijsli tudi storilnost delov•ev in nsmeščeaoov. kljub temu ps se isgubl v juliju in avgustu
hi biloaogoče izogniti ne glede ns dejstvo, de prav ta dvs mesece
Ifsnenlts v mesni stroki najbolj kritično sesono.

Že • septembru s« j« popravila eitueoije, ko ao so
eene aa splošno nekoliko dvignile. Podjetja posluje eedej
uspehom in pričakuje, de bo izgubo is prvih dveh mesecev evojege
oslovenje lahke pokrile s lastnimi dohodki de konce leta 1953«
le podlagi vseh teh ugotovitev nej bi Mestni ljudski
ber glavnega meete Ljubljane prevzel garancijo ss kredit v
Jinl 8oo.ooo.- din, ki je potreben tovarni mesnih izdelkov,
ubljane kot kritje ss plačilo razlike med 80 £ povprečnega sklada
plače in deeeftenln skladom se plače ln ustreznim prispevkom
sooislno zavarovanje.
Garancijski rek naj bi hO določil ne 31»12.1953»
er be do takrat podjetje po lestni kalkulaciji vrnilo posojilo
|S svejih dohodkov. P o l e t j e i m s dvomesečno obračunsko dobe ter
zadnja ebredunske doba sadne 1.XI.1953 in traja do 31.XZI.1953* ji
Poročeveleo nato prečita osnutek; odločbe Štev* G-7219/53.
Predsednik de predlog za prevzem gerenoije ze kredit,
ki ge be najele Tevarna mestnih izdelkov, Ljubljene, pri Nerodni
banki fLBJ 6el2, Ljubljena, v razpravo*

py* ^ e r n a s ^ i a
Ma^rj^n
Ugotavljam, da je težko slediti v naši politiki pod*
jotjem, ki so v neposrednem kontaktu s kmeti. Snaao nam je, da
Bi.
to podjetje ni doseglo fonda plač vsled tega, ker je predrago
kupov lo živino od kmetov in e tem ustvarjali nered v naši
trgovski politiki, r«udi ustaljenih oon v prodaji n drobno
Ipa je moralo prodajati po^ nižjih cenah* Ko vem zakaj naj bi
potem takim podjetjem dodeljevali kredite.

s

•

p e r m a s t l a
Mara
f
Pojasnim, da smo mi po uredbi vezani, da garantiramo
uinimalni fond plač posameznim podjetjem, banka pa nas mora o
atanju teh fondov lo dni po obračunski dobi obvestiti. Banka
nas je obvestila o stanja v podjetju "lovarna mestnih izdelkov
Ljubljana" in ljudski odbor mora po uredbi v lo dneh prinesti
banki odločbo o garanciji, ali pa o likvidaciji podjetja.

I
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So podjetje bilo je ustanovijeno šele pred 4 meseci. V pr
dveh nesecih poslovanja ni moglo biti zadovoljivo, saj je
i jetje pričelo poslovati v najbolj kritičnih mesecih. Toda t
T septembru in oktobru kaže poslov nje pozitivne rezultate,
julij in avgust pa morimo dati garancijo. Ta sr dstva imamo
sasigurana od viška fonda plač. Danes mi ne moremo reči, da
delavcem ne bomo z sigur-.ali plač, temveč se moramo odločiti
ali damo garancijo, ali pa sklepamo o likvidaciji podjetja,
m

I

P o z a r š o k
Prane
Ki dolgo, ko smo govorili o razbitju klavnico na
več podjetje. Veliko odbornikov poleg mene je bilo proti.
Tov riši, ki so predlagali razbitje so izjavili, da se to vrši
r di tega, da se ustvari konkurenca in s tem znižajo cene.
Danes pa lahko vidijo vsi tisti, ki so zagovarjali predlog, da
je stvar ravno obratno, m m r e č , da so se cene dvignile.
X

M a a ž v e o Lado
Zanima ne, če bo Mestni ljudkki odbor prejel ta
denar vrnjen, če je za to kaka garancija in če bo podjetje
po ten lahko sano brez pomoči poslovalo.
D e r m a s t i a
Mura
Pojasnim, da v danem primeru ne gre za kredit, ampak
imo za garancijo« ®a bomo prejeli vse vrnjeno ker gre tu aano
ka garancijo parih mesecev. S tem, da prosi podjetje za garancijo
ni rečeno, d je njegovo poslovanje neg-tivno. Takih, oz. sličnih
primerov bomo imeli z novo uredbo mnogo. Gre predvsem za to, da
bodo uslužbenci podjetja prejeli zasigur*ne minimalne 80 % plače.
V resnici je bilo to podjetje ustanovljeno zato, da
•e ustvari konkurenca in znižajo cene. Vsled posledic lanskoletne
•uše - ponanjkanja^rme - so kmetje v lanskem letu prodajali
•Ivino po zelo nizkih cenah. Danes pa je stvar popolnoma dru=
gačna. Krme je v izbilju in kmetje kupujejo živino poleg odkup«
Lh podjetij in s tem se je situacija toliko spremenila in cene
tri gnile.
Predsednik, da predlog o prevzemu garancije za kredit
'ovarni mesnih izdelkov, Ljubljana na glasovanje ločeno obema
. korona«
Soglasno sprejeto!

g) Prevzem garancije s« redni kredit, ki ga bo ssključils Delavsko uslužbenska restavracij« D«l«rski
dsm pri Narodni banki FLBJ, podružnici 6oX T
Ljubljani.

Uredba e temeljih poslovanja gospodarskih podjetij
(Ur.l.FLRJ štor. lo«96/52/ deloča • 32.členu, da • primeru slebege finančnega poslovanja drftavnege gospodarskega podjetja banka
lahko pestevi za dovolitev kredita pogoji prevsem jamstvo finančnega organa. Tudi v Navodilu o kreditiranju (Ur.l.PLBJ štev.
25-292/52 Je v točki 2 predvideno, de mora podjetje predložiti
banki pismeno listino o geranciji pristojnega finančnega organa
glede kritje poslovnega primanjkljaja, Ne podlagi tega je Narodne
banke FLRK, podružnice 6ol, Ljubljana, sahtevals že v pričetku
letošnjega leta od DUH "Delavski dom" ustrezno garancijsko izjavo za zaključltev kreditne pogodbe. Banka je namreč takrat
razpolagala a podatki o razmeroma slabem finančnem stanju navedenega podjetje, kar se je pozneje tudi izkazalo v aestevljeni
Bilanci za leto 1952, ki izkazuje zgubo v višini 715.056.-din.
Po proučitvi stanje /Delevskege doma je bila T.Z.t.l. izdane
ustrezna garancijska Izjava brez določitve garancijskega roke
Sd Sveta za goapoderstvo MLO.
Te garancijska Izjave je bile kot nezekonite anulirana na podlagi aklepe XIII.redne seje MLO Ljubljana, dne 11.9«
1953 ter je bile NB FLRJ, centrala sa LRS obveščena o tem s doPlssm MLO Ljubljana s dne 11.9#1953 pod štev. 2o88/53. Ha osnovi
preklica te garancijske izjave je NB takoj odpovedala nadalnji
kredit podjetju ter pozvale DUH Delavski dom na takojšnje plačilo
dolga. Položaj v podjetju je postal e tem nemogoč in je bilo odločiti o tem, eli podjetje sploh preneha, ali pa se prevzame
garancija v višini potrebnega obratnega kredita l,ooo.ooo.-dinarjev
Finančna revizijs T J ni št v a za gospodarstvo MLO Ljubljana je l.X.t.l. Izvršila pregled finančnega stenja menze
delavski dom". Iz njenega poročila Izhajajo naslednje ugotoUtvej

DUR Delavski dom nudi svojim obiskovalcem povprečne
|T28o opoldanskih in 17e večernih obrokov) hrano na plačilo v
Vej ln na plačilu ob konsumaoiji. Gostom nudi tudi alkoholne

[ in brezalkoholne zapit k«. Povprečni dnevni istriek se hran«
Ifnsls 38.000.- din, sa predene alkohelne in brezalkoholne pijače p«
5.700.- din.
Podjetju je dodeljen v upravljanje tudi bife "Ribnik*
v Tivoliju, kjer se prodajajo pfcjače in prigrizki. Dnevni iztržek
v poletnih messoih je snašsl do 6«ooo*« din. 9 eep embru ps le
dO 4*ooo din. Preko jeseni in sine je ta bife zaprt.
Ob času preglodo je inelo podjetje v tekoče« blagajniški dnevnik ter dnevno obračunavanje istrikov in potrošnje
Insterials. V redu jo bila tudi skladiščna kartoteka, dečin sta
blagovni ln finančno knjigovodstvo izkazovala zaoetsnke.
Komisije je proučile tudi finančno poslovanje ss leto
I1993» pri čemur je ugotovila, da je podjetje do 31.8*t*l* znižalo
fevejo izgubo ze preteklo leto za znesek din lo9*351.-» e čemer se
|je lanska izguba znižala od 715.056.- na 6o5.7o5.- din. Podrobna
|analiza iztržkov materialnih stroškov, plač in akumulacije je
Ipekazala, da je imelo podjetje presežke v mesecih januar, februar,
julij, avgust, dočlm je nastal primanjkljaj v aprilu, maju, juniju
in marcu* Skupni letošnji presežek dohodka anaša do 31*8*1953
342.881*- din, primanjkljaj pa 2#3.455.-din. Temu bi bilo pripomniti predvsem to, de je v marou nastala psdražltev moke, mesa
in naščeb, pri čemur je po podjetje obdržalo neizprosenjene cene*
Delavski ds« ustvarja največji promet v slmskih meseih, ko močno naraste Število ebonentov* Bes je sioer, da psraeteje leteča»ne tudi otroški kurjave in rezsvetljave, vendar
pe pomenijo ti meeeoi ss podjetje najboljše sezono* take je
pfedvideveti, do bo podjetje uspelo t lastnimi preeeiki dohodkov
polagoma nadenestiti vso lsgubs ss poslovno leto 1952* To bi
bilo vsekakor še laijo, če bi se skrčils število ssposlenih ve B j
sa štiri osebe* Denea je namreč ssposlenih 24 dslsvoev in usluibe*•••» pri čemur odpede no vsakega uslušbenos okoli 58«eeo din
ftesečnege izkaza* Pravilo o gostinstvu pa psstsvlja načele, de
Bej bi istršek ne enegs ssposlenegs snslsl mesečno 8e*oee.- do
.lee •ooo.-din, ker šele pomenja, da je obrat polno rentobilen,
Če bo podjetje pasilo tudi na uvedbo obaolutne štednje, kontroli«
itslo dnevne potrošnjo po normativih ter s tem isključevsls vsak
Nepotrebni kalo, uspeh ne bo izostol*

4r
Mljub temu pa »Delavski dom" da konca tega leta ne
»i dosegel pokriti vse Izgube is leta 1952, s čemur bi šel« si
pridobilo tudi v banki potrebno kreditno sposobnost* Poroštvo
gestnega Iju skega odbora glavnega mesta Ljubljana naj bi zato
predvidevalo daljši garancijski rok* Doba do 3o.TI.1954 bi predvidoma sadestovsls podjetju, da Izravna izgubo la preteklega
poslovnega leta*
Pologaj "Delavskega doma" je trenutno zelo tošak,
k«r j« Marodna banka PLRJ, podružnica 6ol v Ljubljani s 17*oktobrom t*l* blokirala redni tekoši račun ter s ten onemogočila, da
bi podjetjs plačevale račune dobaviteljev* Od navedenega dne
dslje se je namreč ves Istržek, ki ga je podjetje v smislu predpisov polagalo v banki na svoj tekočI račun sasegel v povpračilo
dovoljenega kredita* Ha ta način "Delavski dom" po stanju 23*lo*
t*l* dolguje banki le še 41.127»-dinarjev, vendar pa ima precej
dolga na dobavah pri svojih dobaviteljih. Kredit je zato podjetju nujno potreben, vendar pa kreditne pogodbe ne bi bilo mogoče zaključiti brez garancijske izjave Mestnega lju skega odbora, Ljubljana.
i
Svet za gospodarstvo zsto predlaga, da skupščina
sprejme gsranoijo za redni kredit DUR Delavski dim pri Narodni
banki v višini 1,ooo.ooo.-dinarjev /milijon dinarjev/ s rokom
do 3o*junija 1954.
V kolikor skupščina to odkloni, mora razpravljati
in sprejeti sklep o prenehanju te restavracije, aa kar pa
smatra Svat za gospo arstvo, da bi bilo neprsvllno. lo tem bolj,
ker gre ss ceneno, družbeno prehrano delavoev in nameščencev.
•

Poročevalec nato prečita osnutek odločbe Štev.
Mool/53.
Predsednik da predlogzs prevzem garanolj« sa
redni kredit, ki ga be zaključila Delavsko uslužbenske restavracij * Delavski dom pri BB PLRJ, podružnici 6ol v Ljubljani,
v razpravo.

/
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P 1 • • n i k Jože
V kolikor poznan podj«t j« lahko trdim, da se je dejansko
ftanje T podjetju znatno izboljšalo in še hi se to garancijo pod«
jctju ne dalo, hi bil to velik udarec ne samo za podjetje, temveč
tudi »a delavce ln nameščence, ki se T tefl restavracijo hranijo,
fcor bi bilo podjetje prisiljeno, da restavracijo zapre.
P r a k s l a r
Marjana
Vprašala bi zakaj ima ta r stavracija 24 uslužbencev,
f bodoče bo treba tudi pri tem gledati, da se Simbol j zmanjša
režija. Če pogledamo nazaj, lahko ugotovimo, da noben gostilničar
• i šel v konkurs - vsak drug preje. Danes pa otalno razpravljamo
i raznih
garancijah in slično. Paziti bo treba tudi
kaj in kako se v/sličnih podjetjih dela , kdo dela in koliko ljudi
iela, da se ne bodo po nepotrebnem izdajali krediti, ki so tako
potrebni za razne bolj važne stvari.

Predsednik da predlog za prevzen garancije za redni
kredit delavsko uslužbenski restavraciji "Delavski dom" na
glasovanje, ločeno obema zboroma.
•

/

-

•

•

:

•

Soglasno

§\

••

prejetoI

Ad 4./ SKLEPANJE O DOLOČITVI IN ODOBRITVI
NEKATERIH MEST PRI PROSVETNIH USTANOVAH.
Predlog« obrazloži tor. P • r « a Š
nik a±k Stota za kulturo i« prosveto MLO.

Anka, predsed=

Sr«t za kulturo i« proaroto MLO predlaga odobritev
« slednjih predlogov*
a/ Zarod za slepo uladi«o prosi aa dovoljenje na®
uestitre 4 norih delovnih «est in slcert
1»/ na šolah za slepo «1udinot
1 nesto učitelja-hospitasta
1 «esto kvalificiranega delarca « tiskarni za slepe
21/ T internatu t
1 nesto rzgojitelja
1 «esto otroške negovalke.
•

•

-

«

Tajništro Sveta za kulturo in prosveto MLO je
preverilo navedbe Zavoda za slepo mladino in njegovo utenelji«
tev za odobritev 4 novih delovnih nest. Povečanje števila
delovnih nest je nujno potrebno z oziron na razvoj in napredel
zavoda, katerega ovira ponanjka je gotovih delovnih noči ter
za pripravo novega strokovnega naraščaja«
Število učnih noči v šoli tre«utno zadostuje« Po*
trebno pa je skrbeti za zaraščaj in njegovo pr vočasno stro=
kovno usposabljanje« Starejše učne moči bodo postopona pričele
odhajati v pokoj« Poskrbeti je treba, da ti svoja boagata
Izkustva i« prakso pred odhodon še posredujejo svojin nasled«
nikom. S sistemizacijo enega delovnega nesta učiteljatthospi*
t-nt a bi bilo to onogočeno« Za enkrat bi to nesto sasedla 3
slepa učiteljica ablturientka. Ta bi se v dveh letih feospi
tiranja i« praktičnega dela v šoli 1« internatu usposobila
in položila strokovni ispit, zasedla izpraznjeno nesto upo=
kojene strokovne noči, aa njeno nesto pa bi prišel nov
učitelj-hospitant, itd«
Zavod nadalje potrebuje kvalificiranega delavca
za tiskarno za slepe« To tiskarno je dobavila za slepe v

X Sloveniji UNICEF in sicer brezplačno* Tiskarno je prevzel
Zavod za slepo mladino, ker jo najbolj potrebuje. Tiskarna ni
imela dosed j nobene delovne noči. V njej so delali v proste«
Času dijaki IV.razreda gimnazije pod vodstvon svojega učitelja
in natisnili 4 številke časopisa za slepe. Absolutno je bilo
nemogoče pristopiti k sistematičnemu delu, kakor ga n.pr.
zahteva tisk učbenikov, katere nujno potrebujemo tako za
osnovno šolo, kakor tudi za gimnazijo* Z nastavitvijo kvali=
ficiranega delavca bo tako delo nogoče. Pri pomožnih delih
bodo seveda tudi v bodoče sodelovali gojenci Jpot brezplačna
delovna sila.
Z*.vod za slepo «1 dino je imel do&edaj na 3o gojencev
samo 2 vzgojiteljici* To je bil edinstven primer - žal na
veliko škodo naših gojencev. Običajno je v Zavodu za slepe i
1 vzgojitelj n^ lo do 2o otrok. Tsak internat, posebnopa
še v Zavodu za slepe, zahteva celega človeka. Slpep otrok
potr buje individualno vzgojo, ki je možna le z osebnim stikom,
ta pa je nemogoč, če ima vzgojitelj na enkrat 4o do 8o go=
jeneev v različnih starostih od 5 do 2e let.
Nautsto da bi se odobrilo še četrto mesto za vzgo«*s
jitelja, pa predlagamo odobritev enega mesta za otroško ne
govalko. Danes je to potrebno, ker sprejemamo otroke že v
predšolski dobi in dobivamo često novince, ki so nebogljeni
kakor dojenčki.
Predsednik da predlog za sistemizacijo novih delovnih mest v Zavodu za slepo mladino na glasovanje, skupno
obema zboroma.
t
Soglasno sprejeto.

b/ Svet sa prosveto in kulturo MLO je na svoji
seji 2o.t»m* obravnaval predlog tnpr viteljev ljubljanskih
šol, d . bi se na istih z številnimi oddelki sistemizirala
mesta šolskih tajnikov. Svoj predlog utemeljujemo s tem,
da jih obsežno pisaniško, administrativno delo v šoli močno
obremenjuje in jih ovira pri uspešnoem opr vljanju njihove
osnovne naloge, t.j. pedagoškega vodstva šole.

Šolski upravitelji, zar.di te preobremenjenosti
premalo prisostvujejo pouku r posameznih razredih, zato jim
Jtfno im vzgojno dolo ma šoli zaposlenih učnih moči mi do po=
drobmo^ti znano.
Svet za prosveto im kulturo MLO so strinja z navedenimi
ugotovitvami in dodaja, da so na večjih osnovnih šolah v drugih
republikah FLKJ hila že pred časom sistemizirsna tajniška mesta,
ker sotudi tam uvideli to potrebo. Zato stavija predlogi
1./ da se na osnovnih šolah z 8 do 16 odd. odobri mesto
honorarnega tajnika z dnevno 4 urno zaposlitvijo,
2./ da se na osnovnih šolah s 17 ali več oddelki odobri
ntsto s alnega tajnika,
3./ da se odobri mesto stalnega tajnika na osnovni
i šoli v Sostrem in Šmartnen pod šmarno goro. Ta bi opravljal
I hkrati tudi tajniške posle na nižji gimnaaiji, ki je v obeh
primerih v istem poslopju in pod istim vodstvom«
Če e odobri ustanovitev tajniških mest na ljubljanskih
osnovnih šolah v smislu gornjega predloga, bi se pri sedanjem
»tanju na novo us anovila na novo n slednja delovna nestas
1«/ na osnovni šoli Prana Levstika s 15 oddelki me<to
honorarnega tajnika,
H
2«/ na osnovni šoli Jarše z 8 oddelki mesto honorarnega
*

*

tajnika,
3./ na osnovni šoli Polje z 8 oddelki mesto honorarnega
tajnika,

%

/

4./ na osnovni šoli Šentvid s 13 oddelki mesto honorar«
nega tajnika,
5./ na Tadnici z 8 oddelki mesto honorarnega tajnika,
V
6./ na osnovni šoli Bežigrad z 21 oddelki mesto stalnega
*

tajnika,
7./ na osnovhi šoli Moste s 17 oddelki mesto stalnega
tajnika,
8./ na osnovni šoli Prule z 17 oddelki mesto stalnega
tajnika,
9./ na osnovni šoli Spodnja Šiška z 19 oddelki mesto
stalnega tajnika,
lo./ na osnovni šoli Zgornja Šiška z 17 oddelki mesto
Stalnega tajnika,

11*/ »a o s m o m i šoli Vič z 21
tajnika ±*
l
12,/ »a osnovni šoli Vrtača o
%jnika,
13./ aa osnoTni šoli ia nižji
"talnega tajnika ia
14«/ aa o s a o m i šoli ia nižji
™ rno goro aesto stalnega tajnika«

oddelki nesto stalnega
23 oddelki nesto stalnega
ginnazljl Sostro mesto
gimnaziji Šn:rtno pod

Predlog obsega skupno ustanovitev 5 honorarnih in 9 stal
h tajniških nest«
Za nestni proračun bi to ponenllo v enem letu obreme*
»ltev v višini l,272»ooo.- dinarjev.
Svet sa prosveto in kulturo MLO predlaga, da se spričo
koristi , ki jih ljubljansko šolstvo in naša skupnost brez dvoma
ora pričakovati od realis*eije gornjega predloga le-ta sprejme
n odobri tako, da bi potrebni zneski mogli biti pravočasno za«
o lovijeni v mestnem proračunu za leto 1954«

Sxnx Predsednik da predlog v razpravo.
Z u p e t Akgust
Vprašal bi, kako so sedaj upravitelj šol »negovali to
lo?
P e r n u
Pojasnila
ruvljati« Saj so
azijah« Uprava

š Anka i
bi, da upravitelji vsega dela sploh niso mogli
bili pogoji na osnovnih šolah pravtaki kot na
hiš in skrb za šolo je na ob h šolah enaka*

g o v a 8 i č Leo
Zanima me, zakaj je potrebno, da ee take stvari razprav«
jajo tu na tej seji, Kadar se sklepa o proračunu je treba, da
^ vneseno vanj in o ten sklepano če se predvideni kr dit dovoli,
i ne*

P e r n u a

Anka

Predlog smo izn sli zato, da zadevo predložimo •
potrditev Izvršnemu sveta LES. Mamestiiev predlaganih ho
bremenila proračun za leto 1954 z l,272.ooo.- dinarji.

Predsednik da predlog sa namestitev tajnikov na
osnovnih šolah na glaso anje, skupno obema zboroma.
Soglasno aprejeto*

PRESELITEV ŠOLE ZA UČITELJICE KMETIJSKO-GOSPOMRSKIH
IN KMETIJSKO—GOSPODIKJ£KIH ŠOL

Predlog obrazloži tov.P o r n u š
Sveta za prosveto in kulturo MLOt

Anka, predsednik

Svet za prosveto in kulturo MLO Ljubljana predlaga
Mestnemu lju skemu odboru, da pristane oz. dovoli preselitev
šole za učiteljice kmetijsko-gospod«rskih
in kmetijsko-gospo*
i
dinjskih šol, ki je nastanej ena v loblerjevi ul.34 na Kode«
Ijevem iz Ljubljane v Groblje pri Domžalah.
Šoli, ki je bila ustanovljena v začetku tega leta
dosedanji prostori, ki jih ima na razpolage in kat rlh inter«
natski del je m e tanj en v starem Kodeljevem gradu, niso ustre«
zali, zlasti je neugodno na njeno delo vplivala okolnost, da
ob šili ni bilo dovolj obdelovalne zemlje in gospodarski po«
slopij, ki so šoli s takim ciljem, kakor ga ima ta šolski
zavoda za njeno praktično delo neobhodno potrebna. Zaradi tega
se jo uprava šole vee čas trudila, da najde kje drugje primerne
pristore z vsemi ostalimi pogoji, ki jih zahteva vsebina in
način pouka v šolah take vrste. S pomočjo odgovornih republiški}:
faktorjev se je upravi šole pesrečile dobiti ustrezne prostore v
Grobi jah pri Doa^alah.

y

t

Preselitev "bi se izvršila, še T te* mesecu. Ker se
bo torej p r e š l i ev izvedla v tem proračunsken leto je po«
trebno, da se doskkj neizčrpani del proračunskih sredstev
šole preOdkažo Okrajnemu ljudskemu odboru Ljubijana-okolica,
na katerega področje se šola seji, ki .o s preselitvijo atri«
nja im ki jo bo z letom 1954 sprejel v svoj proračun.
Zato predlaga Svet za prosveto im kulturo MLO, da
Meetmi ljudski odbor pristame ma preselitev šole im dovoli
premos praaata proračunskih sredstev zaveda v proračun okraj«
nega ljudskega odbora Ljubijana+okolica.

Predsednik da predlog za preselitev kmetijsko«
gospodarsko ln kmetijsko-gospodinjske šole ma glasovaaje,
skupno obema zboroma.
Soglasno sprejeto!
POROČILO 0 KOMISIJSKEM PBE(2.EDU GOSTINSKE ŠOLE
IN IN ERNATA V LJUBLJANI.
- Poročilo poda tov. Z d e S a r
za prosvoto in kultur? MLO.

Henrik, član Sveta

Konisijski pregled Gostinske šole in internata, k*
je vršil dna 31.oktobra 1953* Člani komisije tov. Cvetko
Vladimir, inšpektor pri SIK MLO, Fain Ciril, direktor, pred«
sednik društva prijateljev nladine na terenu Prule in Žnavc
Andrej, zastopnik Društva učiteljev strokovnih šol so čUli-afgli
nasledje ugotovitve;
Ob pol devetih zjutraj, ko smo prišli v internat je
še tov. Koničeva spala in nam je pozneje izjavila, da ponoči
ne nore spati, ker učenci prihajajo domov celo noč in pri ton
ropotajo. Internat al akoro nič povezan s šolo, čisto nič pa
a hotelom Bellevuo. Dnevno hodi v hotel in is internata ca
14 učencev, ki ae menjavajo tedensko in tisti teden ninajo
pouki, kar pa morajo v šoli nadoknaditi poten naslednji teden.

po ajihovl Izjavi šola olužbo • ho elu sploh m« vpošteva,
aato s« tudi ne morejo T redu zaspati. Primer: učenka 3.razreda
nižje gostinske šolo j« prišla donov pri tretji uri zjutraj.
Tstala j« ob 7.uri, ker se mora učiti, popoldan ob 2.uri pa
aora biti zopet • hotelu. Tečinoma s« vračajo v skupiaah
učenke/ci/ ia hotela aed 12 la2 uro ponoči, zgodi o« pa tudi,
da pridejo doaov šele ob 6.uri zjutraj. Kontrola nad ajihovo
zaposlitvijo v hotelu ia pravočasnim ali nepravočasnin priha«
jaajea v internat nina hihče, v kolikor jo $m vodijo saai
učenci, od katerih ima vsako noč po edem nočno dežurno, da
aabeležl, kdaj je prišel ta ali orni domov. Tudi učenke ia
prv ga letnika, stare 15 let prihajajo doaov šele okoli polaočl
V šoli sao aa razgovarjall z raavateljea ia čldni
profesorskega zbora. Šola ima letos: aadajl /ČetrtiA*ta.
sredaje gostinske šole, aadaji /&atji/ letaik nižje gostinske
šole ia prvi letnik nove gcitinske šole, ki sedaj raste.
Od aepteabra dalje je finansira Gostinska zbornica. Mesečni
proračun znaša za 21o dijakov din 650.000.- V tej vsoti je
tudi računano po 2*ooo.- din aa dijaka kot edškoda na aa dalo
v hotelu Bellevue ia bufetu "Tesel", ki je sedaj priključea
hotelu "Bellevue"•
Pouk imajo učenci dnevno 7 ur, laven tega rednega
čaea pa še telovadbo, strojepisje, itd., tako da je to prak»
tično po 8 ur pouka dnevno.
Po mnenja profesorjev je politično-neralna zavest nla=
dine nižja kot na drugih šolah, ker že eaaa stroka vpliva Banje
negativao. Tako pride aladiaa iz počitniške prakse tolike
spremenjena, da je skoraj ne spoznajo.
Šola ae je prvotno potegovala aa te, da bi dobila kot
šolsko delavnico hotel"Turist". Pozneje pa el je šola uredila
krasne prostore, v katerih je prirejala bankete, itd. za za«
ključeae družbe. Ker imajo tudi odlično urejene kuhinje, bi
lahko bil vee teoretičen in praktičen pouk dena, a tea bi ae
tudi uredila BajteŽja vprašanja« obreneajenost mladine.
Sedaj, ko je hotel "Belevue" b buffeton "Vesel" dan kot šola,
so učenci daloko preobrnonjeni. Šola je prišla v nilostal
položaj do zboralce. S tea ukrepoa ae po aaeaju profesorjev ia

ravnatelja favorizira podjetje, ne oziraje ae naxnnzn£nxjaensx
ž i n r t m na šolo in nladine« Zbornica /predsednik/ nepre=
stano postavlja, da šola in profesorji nladine hočeta nepre=
stano peetovati in zavijati v plenice, da so tudi nekoč oni
sani morali delati ln ae naj naučijo tudi nladi in podobno«
Odnos hotela do šole ln nladine se izraža n.pr. v ten, da ee
je poetavlla zajteva, da norajo dijaki 4« letnika /srednje
gostinske šole/ v hotelu ponivati etranišča, pluvaljnike, itd«,
Češ, da ao tako delali tudi nekoč, čeprav ae ti dijaki na=
nenjeni po končani šoli predvsen za gospodareko-tehnične služ=
bo in ne za natakarje, Vadalje profesorji povdarjajo, da je
počitniška praksa, ki traja po tri ali štiri noseče predolga
ln pretežavna za nladlno in predlagajo, da naj tudi ta nla=
dina, ki je celo leto izredno preobremenjena, dobi dva noseča
s
odnora, zlasti še, ker je itak zaposlena tudi v vseh node
ljah in prasniklh, ko je vea ostala mladina prosta«
Sklep in predlog konisije jei
1« Svet za prosveto in kulturo naj pomaga šoli oz«
internatu, da bo dobil činprej veaj enega dobrega vzgojitelja,
ki bo lahko samostojno vodil internat in bo istočasno tudi dobez
vzgojitelj, ne pa paznik«
2."Koniaija predlaga svetu, da nikakor ne odobri
sklepa, da bi bil hotel »Belevue« ln "Vesel" šola sa učence
v gostinstvu. Ker ima šola krasne in primerne prostore, se
naj praksa izvaja na sami šoli, kar bi ji tudi omogočilo,
da se gospodarsko sksraj osamosvoji«
3« Tsa gostinska podjetja naj bi iz fondov, e katerini
prosto razpolaga, dala določen fond za vzdrževanje Šole in
internata, ali pa naj se to vprašanje uredi kakor v Srbiji
in Bosni, ker v te namene plačujejo vsa gostinska podjetja
po 2 pronill od prometa«
4» Počitniška praksa za to nladine je predolga in
celoletna obremenitev otrok pretežka« Zato je nujno, da
imajo otroci vsaj dva meseca letnega odmora.

Predsednik da poročilo o stanju Gostinsko šolo
r Ljubljani T razpravo.
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a jg a r Panj
Življenje v ten internatu mi je poznano* Pred
parini dnevni so se sorodniki neke učenke z-ražali nad obna«
ganjen upravnice, ki je za neko nalenkost kaznovala učenko o
ten, da ji ni dovolila na njen edini prosti dan v tednu oblek
sorodnikov. Predlagan, da bi bil zato predlog treba dobro pod=
preti«
D e r m a a t i a
Mara
Predlagala bi, da bi xn Svet za prosveto in kulturo
in naš Gospodarski svet proučila vprašanje Gostinske šole,
pregledala njen pro^ran ter ugotovila, kako naj bi ta šola
izgledala ter koliko časa naj bi bili gojenci zaposleni pri
praktičnen #elu.poleg šole« Ta predlog naj bi se po en dostavil
Gostinski z ornici«
i
2 d e š a r Henrik
Snatran, da j« bilo e ten, da se je odprla go»
stinska šola So "Belevue" dalo Obratu indirektno dovoljenje,
da sne gojence zaposliti pri delu, dokler je hotel odprt.
t

m'
P o r n a a t i a
Mara
Snatran, da je nnenje tov.Zdešarja zgrešeno, ker
ki se dalo nočne ure izpopolniti z stalnimi poklicnimi na«
neščenci in bi gojenci delali v obratu sano do določene ure.
I

'Z d o š a
Jaz bi po
pregleda in izposluje
•ano ned počitnicami.
v hotelu, za katerega

r Henrik
pri ta predlog s ten, da se stvar podrobno
dovoljenje, da so gojenci na praksi v hotelu
Smatram, da bi bile škoda opuatiti šolo
amo dali toliko investicij.

P e č a v e r Albina
Predlagam, da ae praktični pouk vrši v gostinski
Soli sami na Prulah, ki je tako lepo urejena.

P e r » u š Anka
Tudi Svet sa prosveto is kulturo js prišel po razpravi
praksi na "Belsrue" do zaključka, da to ni prostor, kjer naj bi
vzgajala ml idina.
Z u p e t Avgust
Strinjam se s predlogo« tov* D rnastia Bare, ker ee
sdl edino pr vilen. Poročilo nas ni noglo zadovoljiti, da bi
vzeli dokončno stališče, treba pa je na vsak način priti na
isto z Gostinsko zbornico* tudi a pedagoške strani.
g r » 1 S, *. K Olga
Predlog tov* Zdešarja je bil popolnoma jasen« Če
»no tako lepo urejeno gostinsko šolo na Pralah in je tam nožna
dl praksa, naj se gojenci vzgajajo v tej šoli, da se s ton
teknejo n pr; vilneau izkoriščanju,
g 1, y l, j a e k Adu
Smatram, da je čisto vseeno, če 15 let stari otroci
Ji« jo v nočnih urah ali na »Belevue", ali v gostinski
na
ah na raznih banketih in sakuskah. S ten, da mladina/v nočnih
je ogroženo njeno zdravstveno etanje in duševni razvoj in
z odpravo nočnega dela nan bo dana garancija, da savar jemo
dino pred izkoriščanjem«
/Sprejeto s ploskanjem/
Z d e š a r
Henrik
^ .
Strinjan se s predlogo«, da zadevo uredimo skupno
Gostinsko zbornico, ki naj potem stvar do konca uredi.
Infl«! e p i n a Marjan
Mi lahko delamo progaame in se dogavarjamo z Gostin*
o zbornico karkoli« če šef ustanove ne bo tak, da bi razuaek
sne so njegove naloge, ali ne bo to vse bres uspeha? Zato je
eba rešiti tudi vprašanje upravnika gostinske šole*

Z d o š a r Henrik
Pojasnim, da as tudi direktor sa« ne strinja s tea
načinom poslovanja. Poleg tega moram pojasniti, da ta šola me
apada pod Svet sa prosveto ia kulmturo MLO,aiapak je SIen Gostin=
eke zbornice in je direktor uslužbenec te zbornice. Si smo se
v to stvar vmešali le v toliko, kolikor se tiče vzgoje mladine.
K 1 a n j š e k Ida
Svet za kulturo in prosveto MLO naj pozove vse
psnnzn prizadete in zadevo skupno z njimi uredi.
S i t a r
Pranoe
Kakor ni je znano so ti gojenci tudi v prejšnjih
letih nesto da bi bili v šoli, bili kot strežno osobje n* vseh
prireditvah v Ljubljani in si jih za postrežbo nor 1 naročiti
že teden dni preje. Ead bi vedel, kje je bil takrat Svet sa
prosveto, da ni videl teh stvari in nanje opozoril.

Predsednik da pznt poročilo s predlogom na glaso«
vanje, skupno obema zboroma.
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-Soglasno sprejeto!

AA 5.) RAZPRAVA IS SKLEPANJE O PREDLOGIH O

ODLOČB O RAZLASTITVAH.

predloge odločb t razlastitvah obrazloži član
Komisije sa pravne predpise tov« P a 8 a v a r Albina t
*
'
' '
./'"'
-,•_.•» -r
Predlogi odločb se sledeči:

K

1 . O d 1 e č b ai
V korist drlave in aa potrebe državnega gospodarskega
podjetja "Tehnometal* ae odreja razlastitev v katastrski občini
Veste ležečih nepremičnin in sloori
2» delo pareolo itev«76e, njivo do izmare 7475 m2, pod vloš.
f
štev.643* ki je laat Avšiča Jakaba Is Sneborja £t.f|
II.dela parcelo Itev. 161/1, njive do izmere 2349 m2, pod viol*
štev.655, ki je last Skalj Frančiške, rpj.Zupančič, Vel.
Lašče št.lioj
2
III.parcele itev«761/ » ajive v izmeri 7aa m2, pod vlei.&tev«
825t ki je last fanoeko Jožeta 9 Poljanski nasip št.32}
XV« dela parcelo štev,762, njivo do lamero 3378 m 2 , pod vloft*
štev.634» ki je laat Dimnika franoeta, Studeneo št.loj
V* dela parcele 8t.763> njive do lamero 852 m2, pod vlož.štev«
69o, ki je last Jokoš Milko is Zg»Jar8|
VI. parcelo št.76A/l njivo v izmeri 1377 >2, parcele »t.764/2
njivo v izmeri 15eo g2, parcela ltev«764/3 • iameri 15eo m2,
ter dela paroelo št.764/4, njivo do izmero 883 >2, dola
paroolo It»764/5 njive do Izmero 388 »2 ln dela paroelo
»t.764/5 njivo do izmero 388 8 m 2 , ped vle*-štev,642, ki je
last dedičev Dovč Marijo ia Sneberja It«3i
Vil.dela paroelo ftt.765 do izmero |893 m2 pod vlei.fttsv*
644» ki je laat Velthauser Marija, Ob Zeleni jami štt.17«
Vlll.dela paraelo št.766, njiva do izmero 28o8 m2, pod vloi.
tttev.629, ki je last Karolt Marjeta, Obrije Stev.14.
Razlastitev je popolna*
Mestna razlastitvena komisija naj Izvedo razlastitveni
postopek po predloga državnega gospodarskega podjetja "Tehnometal"
ia Ljubljana ln izda odločbo o razlaetitvi po 29. Slona temeljnegi
»akena o razlastitvi«

n

U t e m e l j i t e v «

[

•

Državno gospodarsko podjetje "SBehnometal" potrebuje sa
lastltev odrejena zemljišča sa zgraditev svojih skladišč,
dljlvost teh paroel je ugotovljena z odločbo 110 glarnega
a Ljubljana, tajništvo za komunalne zadeve GO štev.3l4o/53
dne 7.9.1953»
Ker gre za gradnjo gospodarskega podjetja, zahteva raztltev splošni Interes po točki 1) 1 . člena temeljnega zakona o
titvi.

2 . O d 1 p g fr a
Delno se umakneta akta o razlastitvi, ki ju je izdal
tnl ljudski odbor glavnega meata Ljubljane dne 13.4.1950 ln
10.1952 pod tajn.štev.471/50 ln pod raz»št.21/52 ln ki ju je
dila vlada LRS v Ljubljani dne 25.5.195o in dns 6.12.1952 pod
v . S-217/50 ln pod štov.S-805/1-52 ln to glede nepremičnin, ki
v k.o. Dravlje ln sicer1
1) paro.štev.64/5, njiva v izmeri 3o4a2, vl.štev.933,
last Strlič Antonijo, Ljubljana, Sojerjevs ul.5>
2) paro.štev.63/1, vrt v izmeri 233 m 2 , vl.fit.51o, last
Svetlin Antona, Ljubljana, Sojerjeva ul.št.l7|
3) paro.štev.3o/l, tnsvnik v izmeri 60I m 2 , vl.štev.948,
laet Jaklln Ivana, Ljubljana, Celovška, Novi blok št.
XVIII j
4 ) paro.št ev.32/15» njive v izmeri 521 m 2 , vl.štev.934,
last Snedeo Mihael*, Ljubljana, Pržanjska o.2oj
5) paro.štev.32/16, njiva v izmeri 55o m 2 , vi.štev. 846,
last Resman Slavka ln Resman Barije, Tacen št.87* za
vaakega do ene poloviee;
6) paro.štev.32/1, njiva v izmeri 556 n 2 , vi.štev. 943
last Celareo Marije, Ljubljana, Vodnikova e.štev.246j
7) paro.štev.34/18, njiva v izmeri 579 m 2 , vlož.štev.738
laat Oven Ane, por. Šimnoveo do ene polovloe in nedol.
Šimnoveo Jožeta in nodol. Šimnoveo Ane, sa vaškega po
1/4, Ljubljana, Vodnikova oesta 25o.

C.
8 ) paro»štev.37/1t ajIva v izmeri 5oo m 2 , vi.štev,931»
last Oven Ane, vdove Štrukelj, roj* Khifio# Ljubljana,
Vodnikova o.št.25o.
U t e m e l j i t e v !
-> •
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l aktoma o razlastitvi, ki ju je Izdal Mestni ljudski
glavnega mesta Ljubijane dne 13.4.1950 ln 19.1o»1952 pod
«fitev*47V5e in pod raz.št .21/52 in ki ju je potrdila vlada
v Ljubljani dne 25.5.195« in dne 6.12.1952 pod Stev. 8-217/5o
štev.S-8o5/l-52 so bile razlaščene tudi nepremičnine, ki se
ne T izreku te odločbe«
Naknadno se je ugotovile, da navedene nepremičnine niso
potrebne Mestnemu ljudskemu odboru glavnega mesta Ljubljane
izgradnje stanovanjskega naselja v Dravijah, deloma iz razloga,
gradijo nekateri lastniki Se sami stanovanjske hiše na
jišču, k i eo bila predvidena za razlastitev, vsled česar se
pa od razlastitve, deloma pa zaradi tega, ker so zemljišč*
imerna sa gradnjo stanovanjskih hiš vsled slabe kvalitete
išča.
Delni umik akta o razlastitvi je torej utemeljen po IV.
Navodila sa izvajanje temeljnega zakona o razlastitvi.
Odločba jo torej utemeljena,
\
Odločba je takse prosta po čl.5 točka 1 zakona o taksah.
•
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• .. Predsedujoči da ekupno vse predloge o razlastitvi.
jišč na glasovanje« Glasujejo ločeno odborniki sbora proizvajalcev
odborniki mestnega zbora«
Soglaeno sprejeto!

j

A A , 6« VOLITEV SODNIKOV ZA OKRAJNO SODIŠČE I ,
V LJUBLJANI•
Pr«41«g® ebrasleši t«v. Ur b a a č 1 5 Marjaa,
prede«dmik Komisij« sa v«litT« ia lm«m«vamjas
se s

Komisija sa volitve ia imoaevamja MLO predlaga, da
. ,r . —
m) razreši aa lastme prešaje tov« G r a f e a a u o

Vida«
V pravesedal olušbl je ie ed leta 1994 dalje, dečim
epravlja fuakoije sedmlka ed leta l*5e«
Že v lata 195«, ke je vriila same pesle pravmega
referemta pri tmm sodišču, je bila radi isdrpameati dva mesesa
aa belevsaju« Tekem isvrievamja fuakoije eeMka je prišla de
spesaamja« da je radi edgevermeetl dela im epravljamja doma«
šega gespedlajsftsa, ebrememjema preko svejih me51« Že v
preteklem letu jI je sdravalk Dr« Kartlm isjavil, da je dele,
ki ga ssdaj epravlja sa mje premaperme ia ji svetoval, čo si
bede izboljšati svoj« sdravstv«a« staaj«, da si p«lšS« lašji
ia maaj odgovorom pekllo«
Maoaje sdravalka je uteaoljome, sate je odpovedala
eluibe, ter ss saposllla v drugem r«oerjm«
Predoedmik, da predlog za razrešitev oedaioe
Grafeaaurejevo ma glas«vaaj« skupme obema sberema«
Soglaša« sprejete!
b) imeaujo sa s«dmika •krajasga sodišča v Ljubijami
tev« D e b r a v e o
Milke, rojem •« 12« 1)1« v Trotu kot alm
edvetmikm« Ha pravai fakulteti j« diplomiral v Ljubi jami leta
1937« Od leta 1957 de 1941 je bil v presledkih zapeelea kot
sedal im aetarski pr&pravaik, vmss odslužil tudi kadrovski rek«
Msd okupacije je živel v Ljubijami« Od lota 1941 de meveubra
1942 jo bil sapeslea pri fepismem uradu«
V OF je aačol sodelovati jesemi 1941 kot obveščevalec,
»ri uličai zaščiti ia uličaem odboru« Ob kapltalaolji Italije je
odšel v HOV kjer je bil da« 26. X« 1943 v Kočevju ujet« Na

C L.

aterveaeije aaamoev eedmaje 2«m« j« bil iapaščem. p« t n
Šasu j« S« vata« sedeleval r 07 ia aioar T gereajeke emigraatakem
adseku 07»
Pa esrebedltvl jS^lapealea mekaj časa pri Mimiatratru
•a metramje sadere, tar pri Mialstratru sa kaetijatre ia geadarat^
1)4 1* 7. 1946 pa sa mahaj a pri raaaih deleraih meetih aa jarme*
težilatru, eedaj • fuakciji pemešalka jaraega tsillea T
Ijubljaai.
Prst rejae j« bil r pelitldaem pegledu ps prepričeaju
aaoieaallat ia dlan Sekala, readar s« aktiTrne al udejatveval.
Ja Slaa ZK ed lata 1941« J« vesten ia deber delaveo, tar j« •
strekevmem pegi«tu pekaaal lap rasvej*
Pradsedalk, da predle« aa imemevamje aadaika Debraveo
lka aa glaaevamje akupme ebama aberema*
Sagi«

»prejete!

e) imeauja aa aadaika Okrajaega aedlšča T Ljubljaai
ter« L a 1 i k
Marija, rsjaaa 1« 5« 1915 t Oaaljaau pri
Oariol kat hči učitelja« Od evejega 14 lata dalja ja Urala
aa Hud mlkru r Ljubljaai, kjer j a bil eČe ielakl upravitelj.
Maturirala j« lata 1936, lata 1947 pm ja devršlla abiturieatakl
tedaj. Pred rajaa ja pričala študirati prara, peležlla ja ia
Prvi drlarai isplt, raadar ja asrala študija preklalti radi
i1makih raaaer« Saataplla j« elaibe pri trrdki Rapeaa-Luti,
saaje pa r lekarai Baheveo.
V 07 ja aačela aktirme aadelerati r Jeeemi leta 1941
mbiraajem denarja, blaga , prispetev. Leta 1942 ja vršila
raka paala aad Hudmlkem, BIaevikam ia Orlaal« Pa priheda
legardiatav aa Hudaik aa je umakaila v Ljabljaae, kjer j«
La p« ebvešSevalmi liniji. Zaradi aaaladevamja pe črai reki
je umakaila v Hadevljloe, kjer je pemagala v dregerijl ing.
trenerja lm tudi ta s materiale« pedpirala partlsaaaki edred«
Jemega ečeta je ubila čraa reka pri Sv« Vrha«

P« eavebeditvi s« j« tak*j vključil* v pelitične dele,
Bila je aa rassih pelešajih, n«4 t«n sekretarja APŽ, tajaioa
SLO Z« 04 avgusta 1947 je bila aa ««kr* sa keer4iaaelje lekalae
spravet pesaeje je bila pre«eš5«aa aa Kenite sa isgr«4nje
ljudske oblasti* Peleg službe je decembra 195e dekeaSala pravae
fakultete ua ljubljanski ualversl. 04 1. januarja 1953 dalj«
ja sapesleaa ket pripravnik aa Okr«i««n seli55«,
Kandidat ZK j« «d leta 1945, Slan pa e4 let« 1947. V«s
S«s p« «sv«be4itvi j« aktiva* sedelevala v anaih pMŽlSnik
•rganizaoijah* Pri strekevnen delu j« sSe vestna in nsvljlv«
«slnib«nkn* J« tudi edlikeva«« s #«de« s« sasluge sa «ar«4 III«
r«sr«d«.
4) ln««uj«s« s« aedaika Okrajn«g« sedlšS« I,v Kjubljaai
t«V* B • « 5 « Vladimir, r«j«n 17.3*1925« Mlad«at j« preživljal
v isrein« t«ških seoi«l«ih rasnsrah. Mati «n j« nnrl« 1926 lata,
«5« p« 1941* Oinnaslj« j« d«vršll leta 1943*
Ž« v saSetkn leta 1941 tak«j «b prihedn aknpat«rj« j«
•1 4«l«tl v 0P# sblral rsssl naterial 4« l«t« 1843., k« j«
d«bil slnib« k«t d«lav«e v kr«j«v««n skladišč« i«lesalšk« s«koij«
v Ljubljani, kj«r j« d«l«l d« 1*8*1944* V t«n času j« bil SI««
Melavske ««etaesti, sbiral i« p«šilj«l partlsan«« erešje 1« drugi
ve Jaški n«terl«l* On« 1*8*1944 j«bll nebilisir«« v TODT, kj«r j«
bil d« naj« 1945« Z«r«dl šibk«g« sdravpa al «dš«l v HOV, j« p« v«a
*a» aktiv«« ««d«l«v«l
P« eavebeditvi j« «4Š«1 v MOV, «4«* JLA t«r bil «vgn«t«
1945 spreJet v SKOJ. P« pevr«tku is v«j«k« je bil ««kaj čas« sa*
peal«« v aaiv«r»it«tai kajišaioi, ««t« p« a« j« vpisal «« prav««
takult«t«.
član ZK j« «4 1948.1«t«. V«« da« j« aktiva« p«lltl5««
delal* 04 1949 4« 195« j« bil s«p««l«« pri Sla.sa sunaaj« sadev«
• B«egr«dn, kj«r j« bil aa laa&ae pr«šaj« radi «l«b«g« sdravja
i« študij« aa praval fakulteti. L«ta 1952 j« 41pl«niral in
t«pil slnib« «« sedišču v ne««on «vgu«tn. P«k«s«l j« v«llk«
r«l««t i« aaaestejaeat, take, 4« si j« pridebil p«tr«b«« «tr«:

IfTrtT

Cu-.
k m « pr«dp«g«j« s a s«dalšk« funkcij«*

Kar k pr«41«gu ai nebenih prip«mb, da pr«ds«dalk
jreileg sa ri rasr«šit«V la imen«vanja sedmiksv Okraja«ga
Li6a I« T Ljubljana, aa glaa«vanj«, skupne «b«ma sb«r«ma.

S«glasa« spr«j«t«!

AA 7 « ) ODLOK 0 NADOMESTKIH VOLITVAH V 6 . VOLILNIH
ENOTAH

D r

Pr«ds«dslk maadatma-lmumitsta« kemiaij« t«v*
k s 1 a r Marjana, predlaga naslednji
• d 1 • ks
-

-

-

r« rasplsu nadomestnih v«lit«v
l.dlon
*

Naspisujaj« s« nad«mestns v«litv« v S*,24*,35*,46*,
48» ln 54*,velilai «a«tl sa velltva v mestni sber Mesta»ga
kjudskega «db«ra glavnega mesta Ljubljane*
2«Sl«a
Kar ss sdbbanlki mestnega sb«ra aa 8, t 24«,35«» ia
46. valila« »met« Bresar Stana, Stadler Prano, dr* Boaigar Jele
la Škraba Aad« uslužbenci orgaaa ta N«gramj« sad«ve, «db«ralk
sa 54« volila« oaoto V«d«plja Janke, pemednik «kr«Sa«ga javn«ga
teiiloa v Ljubljani, a« u«r«j« biti •dbemiki Mestnega ljuSkega
odbora ia jim j« mandat pe sklepu mastnega sbera prsaehal.

cr.
3.81n
Kor s« Je «db«ralk atstitga sb«ra u 48. volila«
«a«t« Klaajš«k J«S« uraii pr«tstitr« li Ijiblju« sdp«v«dal
adatu, aa jo aaadst po sklopa aesta« g* s U r a presekal«
4« Slea
Nadeaeatae volitve sa 8«, 24*, J5.f 46., 48. ia
54* velilae eaete aa ebaedja aosta Ljubljaae s« kod« vrSil«
• aedelje, da« 2«. d«ooabra lf53
5» člea

<„,

-w.

v;,.', ,

-

I

*

.

-

'

Ta «dl«k ss «bjavi v •Uradaea lista LRS" ia aa
"ajevae •bičajal aadla v 8., 24», 35», 46., 48. ia 54
•elilal «a«tl.

Ff-

Predsedalk da predleg «dl«ka « rasplsa aadeaeetalh
•elitev aa glaeevaaje*
Glasuj« saa« a«sta« sb«r.

Seglasae spr«j«t«#

t- *

# w

A* »•/ SPBEMEMSE 1» DOPOLNITVE KOMISIJ MLO-a

X« p r l e g tov. D r b a n č i č Marjama, preiaeiaika
alja sa volitve la imenovanje saj a« Isvrie aledeče apresembe, depelnitve la ustanovitve keniaij MLO:
a) Kemialja sa prarsa predoiae la erganisacljaka
vprašanja

Ma podlagi 4* člena Zakona a apremembah is ia*
palmitrak Zakama a ljudskih eiberih maat is meatmlh občin
(Ur.list LRS 34/53) aa bili razrešeni taline«ti edbemikev
Mestnega abera aledeči odborniki - Slani naslovne komisije s
Bresar Stane - malmibenka Sekr«sa notr«sadove
Vodepija Janko - malmibeneo Okreš.javn.tešilatva
im
škraka Rade - malmibeneo Sekr.sa metramje sadove.
Komialja sa isvelitve in imenevanja predlaga ma
sjihova meata sledeče odbornike t
Bole M a m a - meiušbemoa CK ZKS
Bauoen Ljuba - nevinarj§
tretjega člana bo Keniaija sa valitve la Imenevanja
predlagala naknadne« Prvotno je bila predlagana tov« Arke Mika, katera pa je isjavila, da delinosti ne mere prevsoti, ker
je presapealema«

Predaednik da predlog sa apremembe seatava Kenftfije sa
pravne predpise in erganisacljak» vprašanja na glasovanja, akmpne
obema sberema«
Soglasno sprejeto.

b) Keaieija it ureditev premeieajskih r u n r

uing

V smislu 35* Slena uredbe * premoženjskih razmerjih
|a ree rganisa oi ji kmetSkih delovnih »adrug a« p«stavi sa ureiitev
premoženjskih raamerij zadrug komisija, ki laa J Slanev«
Predsednika ia enega člaaa imenuje Mastmi ljudski
odbor, dva Slama Mastaa sadruiaa aveaa, pat Slanev pa nadraiml
sber.
•Ma VIII.s«ji Maataaga ljadakega edbera dae 32.5.1953
je bil isveljea sa predsednika mavedama kemialja Suhadelo Anten,
sa Slana kemialja pa mestai agraaam img.Šega James«
Ker pa je peleg lmeaavaaega agreaema tudt ZadmzSaa
svesa deleSila • navedene kemlslje enega agreaema la ker |e je
;|skaa»le9 da bi valed nametanih predmete v bil aujae petreben T
tej kemieljl tudi ea pravnik, predlaga Kemielja sa ve11tve im
« vanj a, da aa lavell aameete ing« Šega Jamesa • navedene
eije dr« 0 i g e j Stejan, pravni referent pri pravaem
km MLO«

P

Predeedaik da predleg aa depelaltev Kemlelje sa
Ureditev premešemjakih raamerij sadrag aa glaaevaaje* skupne
obema aberema«
Seglasae sprejete I

e) Mestai edber Pretlletaleke saiSlte
M'Kemialja aa velitve ia imenevnje predlaga, da ae v
paatai edber pretlletaleke saiSlte isvell tev« P e 5 a v e r
bi na, Slan mestaega sbera«

[F

Predsadalk da gerajl predleg aa glasevaaje» skupne
a sberema«
Seglasae sprejete I

(I.

d) Komisija s a e r g a a l z a o i j e evldeace •

kmetijskem

zemljiškem s k l a d a S p l e š a e g a l j u d s k e g a premeiemja

•
Ha s t a l l j a i a k i edber glavmega meata Ljubijame
a s t a a a v l j a pa predpieu 1«»Slama Prarilaik« sa TediteT eTidemoe
• kmetijskem zemljiškem sklada Splešaega ljudskega premeiemja
(Ur.l.FLRJ 42»355/53 } im pa sklepm IVI. akupae seje mestmega
sbera la i b e r a proizvajalcev s dae 4«mevembra 1953
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oTidgago,

tverijet

1.)

S i t a r

Fraime, m e a t a l l j u d s k i

r Ljubijami - ket

edbermik

predsetalk,

2») S i l i l i
A) V e l k a r r h
J a m e s , T i š j i praTal
r e f e r e a t p r i MLO r L j u b l j a m i ,
Z a v a š a i k
L a d i s l a v , praTal r e f e r e a t
p r i UpraTi »apremiSaim M L O T L j u b i j a m i .
o) K r 8 a I v a * , geemeter p r i M L O T L j u b i j a a j
F r a z o , u s l u i b e a e o p r i MLO
d) B r e s k v a r
T Ljubijami.

-

I
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/
Predsedmik da predlog aa ImeaeTaaje K o m i s i j e s , e r g a a i *
z a c l j e oTideaoo e kmetijskem zemljiškem s k l a d « S p l e š a e g a ljudskega
premeiemja, aa g l a s e r a m j e , , skupme obema zberema*

Seglasae

sprejeto«

I'

Ad

PERSONALNE ZADEVE.

lov* T J r b a a č i č

Marjan, predsednik Komisije

te volitve ln imenovanja pereča« predlaga na predlog Sveta na
gospodarstvo MLO spodaj navedene spremembe:
Im RAZRSŠITA SS i
1./ Tov* K a p n n

Dušan, dolžnosti direktorja

državnega gospodarskega podjetja "Volnenka** Kop cm Dušan jo
ge koncem meseca avgusta odpovedal služboeno razmerje vsled
spora z delovnim kolektivom ln odšel lz podjetja tako, da svoje
službeno dolžnosti ne opravlja več*

Ker mu je službena odpoved

potekla s koncem meseca aktobra, ga upravni odbor podjetja na
more razrešiti službene dolžnosti, dokler ni razrešen funkcijo
rektorja*
2*/ I ž a n c

Janez, dolžnosti upravnika gostinskega

podjetja "Flaninka". Gostinsko podjetje "flamlnka*
.v

združuje

• .

štiri gostinske obrate v Mostah ln Zeleni jami* .V letu 1952
je bil Imenovan žago raj

navedeni za upravnika podjetja* Bil jo

artizan in demobiliziran oficir JLA.

Imenovanje so je Izvršilo

pred vsem na podlagi njegovih političnih kvalifikacij* V teku
njegovega upravljanja podjetja pa so se začele množiti proti
njemu pritožbe radi nepravilnega odnosa do gostov, kakor tudi v
4

*

pogledu smega načina poslovanja v podjetju, tako, da so držav**
Ijanl teh volilnih enot na zborih voliloev zahtevali, da se ga
razreši dolžnosti upravnika*
i

Ut

^sgrgfEJO

1./ Bir 1 m i s a

Jakob Za direktorja podjetja

*Avto - doli", Ljubljana* Imenovani je rojen dne 23* V* 19o4
V Sežani, poročen* Ima dovršeno srednjo šolo z maturi* Po

Te.

etrokovni izobrazbi ja izvežban T avtomobilski stroki*
Obvlada nemški, ital jamski ia francoski jezik*
Šolo j« končal leta 1924 ia so aato zaposlil v Strojaih
tovarnah ia livaraah v Ljubljani, kasneje pa pri Aaerikaa
Motors do Ista 1932, ko je stopil v službo k Sloveaskoau
vato klubu v Ljubljani, kjer ja bil zaposlen kot tajnik do
likvidacijo kluba v neaecu juniju 1943*
Med okupacijo je bival v Ljubljani* Po informacijah,
ki smo jih dobili je strokovno zelo sposoben ln versiran, je
tssbno pošten ln ima potrebne organizacijske aposobnoati za
predvideno neato* Politično je med okupacijo bil simpatizer
0F, tudi po osvoboditvi je pozitivno usmerjen* Y množičnih
organizacijah sicer ni delal, je pa agilen član sindikata*
Podjetja "Avtu * dali" bo ustanovljeno na XVI*
skupni seji MLOšja*
2*/ tov* G r u n t n e r
Albin za direktorja trgovakega
podjetja "MOKA", Ljubljana* Imanovani je rojen dne 21* TI*
1913 v Poljčanah* Izhaja iz allnarske družino« laa 6 razredov
osaovne šole, 2 razreda srednje in dva razreda trgovska nada«
ljevalne šole* Po poklicu je trgoved in je v tej atroki zapo=
alen že od leta 1928* Obvlada arbohrvatski in nemški jezik,
delona pa tudi italjanski*
Od leta 1931 do 1935 je bil v službi kot trgovski
ponoSnik pri tvrdki Lbschnigg v Bog* Slatini* Vato je bil do
leta 1937 pri tvrdki Prane Profenik - valjčni alia in veletrgovina v Poljčanah kot poslovodja* Od leta 1938 dalje je bil
do vstopa v KOT leta 1943 samostojni trgovec*
T NOB se je povezal februarja 1942 ter delal na terenu
v sabotažnih akcijah do septembra 1943» ko je vstopil v Dolemjski
edred, v takratao Gubčevo brigado* Bekako v sredlal leta 1944
je bil preneščen v Štab XV* devizije, kjer je prevsel posle
dlvizljskega iatendanta in blagajnika* T začetku leta 1945
je bil poslan na višji intendantski tečaj pri Glavnem štabu
IOT, katerega je opravil s prav dobrim uapehoa* Bate je bil
postavljen na položaj šefa ekonomata podoficirake šola Tli«
korpusa, kjer je catal do prihoda v Ljubljano*
Po osvoboditvi je bil z dekretom Ministrstva za trgo=
vino in preskrbo postavljen za delegata trgovine A . Tovk in

I o r a m e testenin 1» mlinov, Domžale. Od tukaj j« bil premeščen
r "Oljarne" • Britofu pri Kranju. Pri isvrševanju službene
dolžnosti e« mu je pri potila prometna nesreča, ki je tigala
snrtno žrter, nakar je bil obsojen pri Okrožnen sodišču r
Ljubljani na 4 lota zapora, kasneje pa poniloščen na 3 lota,
ter je ka^sn odslužil dne 16. naja 1953* Zaposlil se je pri
Slovenija - sadje« Sedaj je saposlen pri podjetju "Žito", kot
komeroialist.
Trgovsko podjetje "MOKA* bo ustanovljeno na XVI. redni3
seji ULO-a in sioer se oddvoji od sedanjega državnega gospodar
sksga podjetja "£ito", trgovina s nlevskini izdelki kot samo«
stojno podjetje,
^
3./ Ing. Z u p a n
Vladinir za direktorja tovarne
koničnih izdelkov "ARBO". Sojen je dne 18. 7 . 1924. Po pokliou
je inženir kemije. Tehnično fakulteto je absolviral dne 15. 9.
195o. Stanuje Trubarjeva ul. 3o. Po odsluženju kadrovskega roka
je bil saposlen najprej na Zvodu sa industrijska raziskovanja
LES, kasneje pa pri Tovarni organskih barvil,Celje, kjer se3
nahaja še danes, kot poslovodja obrata v Podgradu pri Ljub
ljaaA.
Izhaja iz uradniške družine. Do leta 194o je živel v
3
Celju, kjer je dokončal pet razredov gimnazije. Takrat se je dru
žina preselila v Ljubljano.
Okupacija ga je zajela v VI. razredu gimnazijo, kjer ss
je že naja 1942 povezal z OP. S strani nekega sošolca,je bil
isdan in aretiran ter odpeljan v internacijo, kjer se'nahajal
do 17. 7. 1943. Po prihodu domov je končal ginnazijo, poten pa je
do junija 1944 delal na regulaciji Glinščice, nakar je bil mo«
bilizlram na prisilno delo k organizaciji TODT. Tu ssje avgusta
1944 ponovno povezal v OP in obdržal sveže do osvoboditve. V
STOJ je bil sprejet v JLA junija 1945, v KP na Univerzi pa aprila
1947.
Podjetje "ARBO" bo ustanovljeno na XVI. seji MLOtja kot
samostojno gospodarsko podjetje, ki se oddvoji od Tovarne organ«
skih barvil, Celje.
4./ Tov. L a n p e
Vilko, sa direktorja trgovsksga
Podjetja "TEKSTIL". Rojen je bil 21. VI. 19o6 v Ljubijani. Ina

razred« ginnazlje in trgovski tečaj. Od leta 1922 do 1934
bil zaposlen v reletrgovini Hedžet & Koristnik kot prakti«
t in knjigovodja od leta 1934 - 1943 je inel sanostojno
govino v Ljubljani. Od leta 1945 do 1946 j« bil pomočnik
rektorja trgovskega podjetja "Tkanina" od leta 1946 6 194f
je bil zaposlen pri "Uateksu" isto v svojstvu pomočnika
irektorja. Dalje od leta 1947 do 1948 direktor? trgovskega pdo*
odjetja "Tkanina, nato pa do maja 1949 član trgovinske delega«
je v Ameriki. Od tedaj dalje je na sedanjen službeno« mestu
j. na pložaju direktorja "Slovenija * tekstil".
Podjetje "TEKSTU", trgovina z nanufakturo na debelo
a že več nesecov brez direktorja, ker jo bil bivši diroktor
T. *všič Ivan obsojen na 6 let zapora*
5./ Tov. B a u Anton za upravnika gostllnega podjetja
aninka". Bojen jo bil dno 3o. I . 19o8 v Trbovlja. Stanuje
W Ljubljani, Šnartinska c. lo7. Po pokliou jo trgovec ln jo
el do nacionalizacijo svojo podjetje. Od nacionalizacijo dalje
je zaposlen v gostinstvu. Trenutno je poslovodja bifeja
•Friškovec" na Masarykovi cesti.
T času 10? je bil aktivist od leta 1941. Od Italjanov
jo bil zaprt ln obsojen na 15 let ječo* Je član ZK, član odbora
ZB Terena Zelena jana in član odbora SZ terena Move jaršo*
Delovni kolektiv gostinskega podje tja, kjer je inenovanl
eedaj v alužbenen razmerju se strinja, da se ga lnonuje za
upravnika zgoraj navedenega podjetja.
Ker je inanovani na svojem delovnen področju v Mostah
oplošno znan aktivist, se z njgoovin imenovanjem strinjajo*tudi
volilei volilnih enot, na kateren področju s« nahaja gostinsko
podjetje "Planinka".
Predsednik, da predlog o sprenenbah vodilnih uslužbencev
v sektorju gospodarstva po poaaneznih točkah na glasovanje.
Glasujeta oba zbora skupno*
Soglasno sprejeto!

Predsednik predlaga • zrezi s pisnon tor. Krivic
adinirja, kateri je bilo uvodona prečitano na današnji
seji» da ee imenuje komisija, ki naj pretrese razdelitev
Ljubljane na občine«
Tov. K r i v i c Vladinir predlaga kot Slane zgoraj
navedene komisije sledeče tov«t Vodopivec Vlado, Kobler Franc,
Vardjan Anton, Žagar - Tomičevic Pani, Repinc Ivan in Mravlje
Božo,
Predsednik, da predlog na glasovanje obena zborona.
Soglasno sprejeto!
Ker je bil dnevni red izčrpan, zaključi predsednik
skupno sejo Mestnega iibora in zbora proizvajalcev Mestnega ljud«
skega odbora glavnega nesta Ljubljani ob 22 uri.

Tajnik«

Predsedniki
/Dr« Modio Heli/

/Šivic Silvo/
V-

Dverovatelja zapisnika!
Repinc Ivan
Bakušček Zdravko
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