z ArisniK
17. skupne seje mestnega zbora MLOL

z dne 4, 12. 1953

f%ni ljudski odbor
glavnega mesta
b 1 j a n e 9
finska pisarna SLO*

Ljubljana, dae 5« XII« 1959.

iett Sklepi XVII« skupne seje
MLO Ljubljana*
Vsem načelnikom ln šefom odsekov tajništev MLO t
Sporočamo Vam, da so bili na XVII* skupni seji mestnega
»ra ln zbora proizvajaloev MLO Ljubljana, dne 4« XII* 1953
rejetl naslednji s k l e p i t
1» Sprejet je bil sklep o odb britvi poročila
predsednika Gospodarskega sveta MLO o delu
inšpekcijske službe*
2« Sprejet je bil sklep o nadaljnl delitvi sklada
davka na presežek plač predlagan po predsedniku Sveta ja komunale ing« Tepina Marjanu,
kakor sledit
a) Plačilo Se naročenega ln prispelega Škro- .
pilnega in fekalnega avtomobila za Snae .
* * . . * *
13,000*000*-

Sabava dveh kamionov Čt Saurer sa Upravo

T

f

oest * « « • • • • • • • • *
27,ooo»ooo*—
o) Prispevek MLO za ureditev industrijskega
razstavišča * « * • • « • *
25,ooo»ooo*5) Nabava dveh strojev za odstranjevanje in
nalaganje snega za Opravo cest ( 2 z
3 miljone) * • • * • • * • •
o,ooo*ooo*—
d) Upravi cest sa vzdrževanje oest v novembru in decembru • • • * • *
7,ooo*ooo*e) Valjar 14 t * * * * * * * . 14,ooo*ooo*fj Motor za stari valjar * * •
4,000*000«g) Kredit SOŽ za nabavo vozil * , 2o,000*000*h) Iz istega sklada se dodeli za transformatorska postaje znesek • . * 16,000*000
istočasno pa se imenuje komisija« Suhadolo,
, Baznik ln MateliČ za, ugototi tev prioritete
trafopostaj* Komisija bo svoje zaključke
javila Svetu za komunalo*
Skupščinska pisarna obvesti prizadeta podjetja In ustanove o razdelitvi sklada davka na
presežek plač, e prepisom dopisa pa obvesti
Svet za komunalo MLO in računovodstvo MLO«
5* Sprejme se sklep o prevzemu garancije za redni
obratni kredit državnega gospodarskega podjetja "Kemoproizvodi" v višini din 2,2oo«ooo«-#
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(gaj niš tvo za £ o s PO dar s tvo^&FLFA za gornji sklep
odgovarjajočo odločbe in s jffepieom iste obvesti skupščinsko pisarno o izvršitvi«
UV

rV^
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4« Sprejms se sklep, da se odobre produktivnim
sbrtalia zadrugam naslednje stopnjo AS»
"Slikoplesk*
6e
pleskarska in slik.zadr.Podgora
60
•Savioa*
60
"Parketar*
60
Prod*zadr*parketarjev,Lj.
60
Prod*zadruga mizarjev, Vid
65
Sodarska zadruga, facon
86
Misarska zadruga, Dravija
7o
Oblač*prod.zadr*,Lj*
60
Krojaška pred.zadr*, Vodnikova
5o
Gblač*prod*zadr*, Celovška
5o
Čevljarska prod.zadr*, Celovška
$0
•
o
»
Zaloška
5o
•
•
•
Mivka
93
•
•
*
Rečna u l . 5o
•
*
*
Iržaška
5©
•
•
"
Prešernova 5o
•
•
*
Šmartno
pod Šmarno goro
$0
Stopnjo akumulacije se določijo šot
Podjetju Kemoprelzvodl
45
Modnemu salonu Živka
5o
Podjetju Kamin
5o
Podjetju Arbo
45
Umetniški zadrugi z ©*J*,Lj*
45
Podjetju * Slo veni j a-avte *
115
Istočasno je bil sprejet sklop o predpisu
amortizacijskoga Skladaš
Podjetju Arbo met za razdobje
Od X« do XXX* 1955
206*000,Podjetju Kamnin za razdobje
od X* do 111*1953
75.000.. *

Tajništvo za gospodarstva naj ^ a odločbe
za zgoraj določene AS in amortizaoijdte
sklade in s predpisi obvesti skupščinsko
pisarno v o izvršitvi,
5* Sprejet je bil sklop o podpisu 5 deležev
v korist "Žlčniee Velika planina**
Skupščinska pisarna obvesti o tem lnioijativni odbor *Žičnice Velika planina* in s
kopijo dopisa odsek za proračun in računo- '
vodstvo MLO* (Predloži deleže v podpis tov«
predsedniku*)
6 . Sprejet je bil sklep, da se odobri Centralnemu antituberkuloznemu dispanzerju v Ljubljani razpolaganje z zneskom 1,647.loo.dln 5 vplačanih, po Zavodu za soc« zavarovanj«
za storitve bolniškega oddelka CAS, na
izvenproračunskim rekočem računu. /

Odsek ea proračun tajništva MLO naj e skle?u obvesti Oentralni antituberkulozni dispanzer
n uredi vse formalnosti* S prepisom odločbe
Obvesti skupščinsko pisarno*
7* Potrdijo ae pravila Kmetijske zadaige SavijeKleSe z vsemi popravki*
pisarni*
8« Odobri se prenos dela osnovnih sredstev od
državnega gospodarskega podjetja t e y e m e kolea
•Rog" v Ljubljani na državno gospodarsko pod*
jotje Tovarna usnja, Kamnik«
Odobri se prenos osnovnih sredstev od podjetja
"Slovenija oesta" na OLO Črnomelj*
Odobri se prenos ostanka osnovnih sredstev podjetja "Pecivo" v likvidaciji, Ljubljana, Polj manska oesta 11* na podjetja "Pekama Polja*
ne", "Pekarna Breg", "Pekarna Ledina" in "Pekarna Galjevica".
Odobri se popravek dveh odločb lajn* štev«
1322/52 in 1324/52 z dne 19» 11* 1952 izdanih podjetju "Peeive*v likvidaciji*
Tajništvo za gospodarstva naj%»da potrebne
odločbe, prepise pa dostavi skupščinski
pisarni*
9* Sprejet je bil sklop f da se izda pooblastilo
posameznim svetom, da v okviru sedanjega proračuna vrše virmane is partije na partije
sami*
gaJalStvo MLO izda pooblastilo v e m svetom in
a kopijo obvesti skupščinsko pisarno*
le* Sprejet je bil sklep o imenovanju komisije za
reševanje šelezniškega vprašanja v Ljubljani
ln formiranje urada* V komisijo so izvoljeni s
Ing* Tepina Marjan kot predsednik, Ing« Bubnov
Sergoj kot tajnik, arh. Bežek Niko, Ing* Četar
Rado, Ing* Dobovisok Alfonz, ing. Funtek Venčeslav, ing* Guzel Darko, ing* Kastelio Gabrijel, ing* Medved Jurij, ing*Pogačnik Oirll,
Triller Iger, ing* Umek Anton, ing* Turnšek
Viktor ln prof* Leskovšek Prano*
flsarna personalne evidence izda odločbe vsem
lanom komisije in s prepisom obvesti o tem
Svet za komunalo in skupščinsko pisarno.
U * Sprejme se sklep o sklenitvi pogodbe mod
iracionalnim komitetom sa UNIG&F Beograd ter

Mestnim ljudskim odborom Ljubljana glede
ureditve mlekarstva v Ljubljani,
Tajništvo sa zdravstvo in socialno politiko
naj uredi vse formalno v zvezi s pogodbo ln
prepis pogodbe dostavi skupščinski pisarni«
12« Sprejet je bil sklep, da se Izda akt o razlasti
vi v korist države in za potrebi MLO Ljubljana
za gradnjo 7 dvodružinskih hiši© ob Tugomerjevi
ul«(Spis Tajn«2426/53).
Pravni odsek tajništva MLO naj izda potrebno
odločbe in prepise dostavi skupščinski pisarni«
Ur- • - . - - -
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13« Sprejme se sklep, da se izda akt o razlastitvi
v korist države in za potrebe Mestnega vodovoda
za gradnjo vodnjakov aa preskrbo z vodo naselij
Šentyid|i Višmarje, «Stanezi3e, Medno, Gunolje,
Tacen, vodno medic.ofio. Šole in stanovanjskega
naselja« (Tajn«247©/53).
Pravni odsek tajništva MLO nad izda odločba in
prepise istih dostavi skupščinski pisarni.
14* Sprejme se sklep o razrešitvi tov* Dr« Lamut
Bogdana in Strehovec Mirka dolžnosti sodnika
okrožnega sodišča v Ljubi J m i «
Za sodnike istega sodišča pa se imenujejo tov«
Proseno Žlvojln, Holy Stanko in šifrera Marjan«
Pisarna personalne evidence naj izda odločbe
o razrešitvi in imenovanjih ter prepise odločb
dostavi skupščinski pisarni«
15« Sprejme se sklep o razrešitvi Muc Viljema dolžni
sti arbitra okrožne državne arbitraže in imenovanju dr. Vidio Antona za arbitra te arbitraže.
1-is arna pe rs o nal ne evidence naj izda odločbe
O razrešitvi in Imenov&rtfo., p repi s e odločb pa
dostavi skupščinski pisarni.
16« Sprejme se sklep e razrešitvi DollnŠek Toneta
dolžnosti direktorja Tovarne "Bog", Ljubljana
ln Imenovanju Sitar Franca za dir-ektorja
tovarne "Volnenka*.
isarna personalne evidenae izda odločba o razr«
itvi in imenovanju, prepise pa dostavi skupščinski pisarni«

f

17« Sprejme se sklep o razrešitvi šega Bojana dolžnosti šefafltpraveza dohodke ln Lavrič Staneta
dolžnosti šefa up r avno-pr avn eg a odseka MLO«
Imenujeta pa se Subič Miloš za šefa finmčne
uprave ln dr. Grošelj Leopold za šefa upravnopravnega odseka MLO«
P1 s a m a P ersonalne e vi denoe naj izda odločbe
o razrešitvah ln imenovanju in s prepisom ob-

vesti skupščinske pisarno*
18* Sprejme se sprememba odloka c raspisu nadomestni
volitev v 8*, 24«, 35*, 46», 48* ln 54# volilni
enoti sa volitve v mestni zbor HLO Ljubljana«
Volitve se bodo vršile 24* januarja 1954«
m

m

^

Obvesti skupščinsko pisarno« Prepis odloka dosta
vi tudi SZDI sa mesto Ljubljana«
19» Odobro se poročilo Tajnika MLO o volilnih imenikih*
2o« Sprejme se sklep o ustanovitvi Borna starih in
onemoglih na Bc
tokaloah«
Lravstvs in socialno
socj
... ,politiko
. -----gajništvo sa zdravstvo
izda odločbe o ustanovitvi in ]preris odločbe
dostavi skupščinski pisarni«
Predsedniki posameznih svetov oo opozorijo*
da predlogi, o katerih je potrebno sklepati na
skupščini in ki ne bode j avl j eni pravočasno
Tajništvu MLO, ne bodo vnešeni v dnevni red«

Smrt fašizmu - svobodo narodu!
Ta j n 1 k MLO t
(šivio Silvo)

IZVLEČEK ZAPISNIKA

XVII. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev
Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana v petek
dne 4.decembra 1953*

Predsednik dr. M • d i c Heli začne sej*..
Zapisnik seje vadi š i v i c
Silve, tajnik
MLO.
Za overitelja zapisnika sta soglasno izvoljena
A r k"o Nika in B a z n i k Albin.
Seja je sklepčna, ker je od 64 odbornikov mest
nega zbora prisotnih 46, od 60 odbornikov zbora proizvajal
cev pa 5o.
Prečita se zapisnik XVI. skupne seje, ki se so
glasno sprejme.
Soglasno se sprejme naslednji
d n e v n i

red:
/

*

1.
2»
3.
4.

.

#

N

Poročilo o uspehih in problematiki inšpekcijske službe.
Predlog o nadalnji razdelitvi sklada na presežek plač.
Sklepanje o prevzemu jamstva za nekatera podjetja.
Sklepanje o odobritvi stopnje AS za nekatere zadruge in
podjetja.
5» Potrditve pravil in prenosi delov osnovnih sredstev ne=
katerih gospodarskih podjetij.
6. Sklepanje o sklenitvi pogodbe z UNICEF-om..
7» Predlog za imenovanje komisije za ureditev železniškega
vozla v Ljubljani.

8#
~S*
lo»
11»
12»

Sklepanje o raznih proračunskih virmanih,
Sklepanje o razlastitvah.
Izvolitev sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani«
Izvolitev arbitra okrožne arbitraže.
Personalne zadeve«

13» Spremembe odloka o razpisu nadomestnih volitev«
14» Poročilo o volilnih imenikih,
15» Sprejem odločbe o ustanovitvi Doma starih in onemoglih
na Bokalcih,
Ad 1,/ POROČILO 0 USPEHIH IN PROBLEMATIKI
INŠPEKCIJSKE SLUŽBE«

Poročilo o uspehih in problematiki inšpekcij sle
službe MLO Ljubljana poda predsednik-Sveta za gospodarstvo
MLO tov, D e r m a s t i a
la med drugim:

Mara*

ki je navaja-

Do izida uredb o finančni in tržni inšpekcijiji bila priMestnem ljudskem odboru le gospodarska inšpekcija, ki je bila razdeljena na inšpektorje v trgovini, obrti
in gostinstvu« Finančna inšpekcija ni obstojala kot samostojni odsek. To službo so vršili referenti iz uprave za
dohodke. Z novimi uredbami je delokrog tržne in finančne
inšpekcije točno določen.
Dosedanjo gospodarsko inšpekcijo smo reorganizirali
v tržna inšpekcijo ter ustanovili finančno inšpekcijo kot
»

samostojni odsek.
Tržna inšpekcija je doslej ugotovila predvsem to,
da več trgovskih podjetij ni registriranih in da opravljajo,
posle, za katere nimajo dovoljenja, Žastspnik Več trgovskih
podjetij je bilo zaradi tega kaznovanih po sodniku za
prekrške na dokaj občutne denarne kazni. Tržna inšpekcija
je prijavila razne' kršitve predpisov o nedovoljeni trgovini
tudi javnemu tožilstvu, ki je uvedlo kazenski postopek.
Tržna inšpekcija je odkrila tudi nekaj primerov, da so se
podjetja posluževala neregistriranih
trgovskih potnikov.
i
•• Prekrški so bili javljeni sodniku z s prekrške.

Verižna trgovina je bila odkrita predvsem pri podjetjih,
z živili na debelo, ki smejo prodi, jati le maloprodajni mreži«
Številna podjetja so bila predana sodniku za prekrške in tudi
kaznovana z znatnimi denarnimi kaznimi. Podjetjem, ki so si
na neupravičen način ustvarila dobičke pa so jim isti "bili odvzeti.
Tržna inšpekcija je tudi ugotovila številne primanjkljaje v trgovinah. Je to pojav gospodarskega kriminala. Pri poedinj
podjetjih je prMbakava še v teku.
Grobo špekulacijo in težnjo za dobičkom za vsako ceno
je tržna inšpekcija ugotovila pri ljubljanskih pekarnah, ki so
izkoriščale težko situacijo pri preskrbi z belo moko. Bazne pekarne so same presejale, ali pa dale presejati večje količine
enotne moke, v izdelke pa so vkalkulirale cene bele moke, kakoa
da bi jo kupile na prostem trgu. Nekateri primeri so bili
predani Javnemu tožilstvu,po upravni poti pa so bile izdane
odločbe za odvzem dobička, ki je bil ustvarjen s špekulacijo.
V nekaterih primerih je tržna inšpekcija ugotovila tudi nezadostno težo kruha. Kršilci so bili predani sodniku za prekrške.
Težave imamo pri kontroli poslovalnic v mesarski stroki.
Tržna inšpekcija je predvsem ugotavljala vzroke višanja cen
mesu in ugotovila, da so se cene zvišale zaradi manjše ponudbe živine na trgu. Ko dobimo potrebnega strokovnjaka, ki bo
sposoben vršiti inšpekcijsko službo v mesarski stroki, se bo
situacija tudi v tem pogledu znatno izboljšala.
Tržna inšpekcija je pregledala tudi zakupna gostinska
podjetja in ni mogla ugotoviti posebnih nepravilnosti, ker je
zaradi sistema poslovanja to praktično skoraj nemogoče. Najbolj
učinkovito kontrolo nad temu podjetji bo mogoče izvajati le
z davčno politiko.
Tržna inšpekcija je v Času "potrošniške mrzlice" * v čas\
od 9. do 15.oktobra 1953 vsak dan pregledovala poslovalnice
špecerijskih trgovin. Zaprla je 5 poslovalnic, nekaj poslovodij
pa je bilo zamenjanih« Nekateri kršilci so bili predani sodniku
za prekrške, drugi pa javnemu tožilcu.

Finančna inšpekcija je ugotovila, da so prišla nekatera podjetja v kritično stanje zaradi pomanjkanja strokovne,
komercialne in organizacijske sposobnosti vodilnega kadra.
Nekatera podjetja se niso prilagodila novemu sproščenemu
gospodarskemu sistemu, temveč so ostala na poti administrativne
-planskega gospodarstva
Kompleksne revizije podjetij so odkrile tudi pojave
monopolističnih, tendenc. Revizijski pregledi so odkrili tudi
primere, da nekatera podjetja premalo skrbijo za izterjavo
dolžnikov. Večina podjetij je tudi takih, ki skušajo prikazati nižji dohodek kot je v resnici ustvarjen. Dohodek znižujejo s tem, da povišujejo stroške, ki za redno poslovanje niso
neobhodno potrebni. Ugotovilo se je tudi, da je v marsikaterem
podjetju pomanjkljiva skladiščna služba. Pregledi ugotavljajo^
primanjkljaje, sli viške. Delavski sveti sprejemajo sklepe
širokogrudno, odpisujejo in ne podvzemajo potrebnih ukrepov
proti krivcem. V številnih podjetjih je plaČni fond glavni
predmet prekrškov« Podjetja najbolj zanima, koliko znaša dosežen plačni sklad, ki ga lahko uporabljajo za izplačilo plač.
Poseben problem v gospodarstvu, je obračunavanje povprečnega sklada za plače od izvršenih nadur, opravljenih v
proizvodnji. Finančna inšpekcija ni mogla prati do točnih dokazov, da so bile nadure tudi v resnici opravljene.
Revizijski pregledi so skoraj v vseh podjetjih ugotovili tudi pomanjkljivo evidenco osnovnih sredstev«
Odbor za i ndustrijo pri Svetu za gospodarstvo ima nalogo, da na podlagi izvršenega popisa osnovnih sredstev
izvrši analizo' stanja in izdela predlog obnove vseh iztrošenih
in zastarelih naprav.
Posebno problematiko predstavlja v nekaterih podjetjih
vprašanje kreditov« 3?o vprašanje je tesno povezano z ostalo
gospodarsko-finančno problematiko podjetij.Ha tem področju
finančna inšpekcija tesno sodeluje z Narodno banko.
Vse te napravilnosti v naših podjetjih imajo svoj izvor
deloma v še nedograjenem gospodarskem sistemu, nedovoljni sposobnosti delavskih svetov in upravnih odborov. Da bomo vse te
nedostatke odpravili bomo inšpekcijsko službo še pojačali in
sicer kvalitetno, kakor tudi številčno«

V razpravi izrazi tov. P e r n u š Anka želj«,
da se adbarnikam poračila dastavi v celati, kajti iz prekrat=
kih izvlečkav zapisnikav ni mageče zberem valilcev prenesti
kenkretnih zadev. Tev. Mara D e r m a s t i a
pajasni, da
ni mišljena, da bi tavariši adbarniki velilcem pavedali vse
kankretne zadeve iz perečila, temveč naj jih apazarija, da
bi sedelevali pri adkrivanju napak, ki jih sami apažaja.
Tev. K r i s t a n
Ivan graja prenizke kazni sedni=
kav za prekrške in predlaga tudi čimprejšnja ustanevitev in=
spekcije za abrtništva. Opazari tudi nar manapalistične ten=
dence abrtniških zadrug, ki se berije'preti razpustu. V nada=
ljevanju prikaže patreba pa nadalnjem. abstaju privatne abrti,
kar predvideva tudi nevi zakan a abrtništvu, ki izenačuje pred=
pise socialističnega sektorja obrti s pravicami in obveznostmi
privatne obrti. Graja pa to, da se upravniki socialistične sek=
torja obrti ne udeležujejo razprav in ne dajejo predlogov k
osnutku zakona.
Na vprašanje tov. B a r a g a
Alojza, zakaj prejema
"Preskrba" samo 80 $-ne plače kljub preseganju norm, odgovori
tov. D e r m a s t i a , da verjetno zato, ker "Preskrba" ne
dosega dohodka, dočim razloži, da bi nesorazmerno kazen
"Železničarju" in "Emoni" lahko razložil le sodnik za prekrške.
Na tretje vprašanje tov. Barage, zakaj zbor proizvajalcev
šablonsko odobrava nadure, razloži tov. Dermastia, da je to
stvar Komisije zbora proizvajalcev in zbora samega, zakaj to
šablonsko sprejema. Odbornik tov. S v e t i n a
ing« Beno
protestira proti ugotovitvi, da bi komisija to šablonsko pred=
lagala in ugotavlja, da je vsak primer dobro preverjen. Tov.
P o r t u n a pojasni, da je zbor proizvajalcev na zadnji
seji zavzel odklonilno stališče proti naduram, ki se bodo odo=
bravale le v izjemnih primerih za strokovne delavce, kajti
namesto nadur naj obrati rajši zaposlijo nove delavce. Tudi
tarifni pravilniki niso povsod pravilni: s previsoko katego=
rizacijo dosegajo podjetja višji plačni fond, na mnogih mestih«
pa ni zaposlena taka kvalificirana delovna sila, kot je označe=
no v sapienik* pravilniku. Nepravilne kategorizacije naj ljudski
odbor kaznuje.

Nato oba zbora soglasno sprejmeta poročilo tov.
Dermastja Mare o gospodarskih inšpekcijah.

Ad ?./ PREDLOG 0 NADALNJI RAZDELITVI SKLADA NA
PBESEŽEK PLAČ.

Tov. ing. T e p i n a Marjan, predsednik Sveta za
komunalo Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, v uvodu pojasni,
da je sklad davka na presežek plač namenjen komunalnemu go=
spodarstvu. Od prvotnega sklada 226,359*340.- Din je bilo dne
lo.XI.1953 razdeljeno 92,000.000.- Din, sedaj predlaga razde=
litev nadalnjih 132,600.000.- Din in sicer:
1./ Plačilo že naročenega in prispelega škropil=
nega in fekalnega automobila za "Snago"
13*000.000.- Din
2./ nabava 2 kamionov 6 t Saurer za Upravo
cest
27,600.000.&
3./ Ureditev razstavitšča - prispevek MLO
25,000.000.4»/ nabava 2 strojev za odstranjevanje in
nalaganje snega za Upravo cest / 2 x 3 milj./ 6,000.000.5./ Upravi cest za vzdrževanje cest v
novembru in decembru
7,ooo»ooo.6./ Valjar 14 ton
14,000.000.7./ Motor za stari valjar
4,000.000.8./ Kredit ECŽ za nabavo vozil
2o,ooo.ooo.9./ Transformatorske postaje
TP "Krim" - Lihhartova c.
4,7oo.ooo.TP Litostroj zadruga Šentvid sp.Dravlje
3,800.000.- 11
TP Hrušica
4,500.000.- tt
TP Rudnik
3,000.000.- H
S k u p a j:
Saldo ostane ca

132,600.000.- Din

1$ miljonov dinarjev.

V razpravi kritizira tov. K r i v i c
Vladimir, da
odborniki niso predhodno dobili predloga v pregled, da bi lažje
presojali prioriteto nujnosti. Kiti predsedniki ostalih. Svetov
niso bili obveščeni o predlogu delitve sklada. Na vprašanje tov.
S u h a d o 1 c Antona obrazloži tov.ing. T e p i n a, da je
Škropilni in fekalni automobil že naročen, izvedba ostalih
predlogov čaka odobritve Mestnega ljudskega odbora. Na vprašanje
p e r n u š Anke obrazloži tov. D e r m a s t j a
Mara, da se
iz tega sklada zares lahko finansiranjo tudi investicije s po=
dročja kulture, prosvete in zdravstvo in bi to bilo zdaj možno
po potrebi iz salda. Na vprašanje tov.ing. K r e g a r j a ob=
razloži tov. ing. T e p i n a, da je napravljen predlog o tra=
fopostajah po posvetovanju v sporazumu s podjetjem "ElektroLjubljana". Na kritiko tov. Z u p e t a, da odborniki niso pred=
hodno obveščeni o takih predlogih in da imajo občutek, da so
postavljeni pred gotova dejstva, pojasnuje tov.ing. T e p i n a,
da je bila splošna problematika komunale še večkrat obravna=
vana in dvomi v ekspeditivnost reševanja in v pravočasnost
naročil in dobav, ako bi se stvari obravnavale preveč na dolgo
in široko.
Tov. M r a v l j e
Božo se po izraženi kritiki o
postopku strinja s predlogom dotacije za vzdrževanje cest
in prikaže primer slabih cest v Dravijah. Tov. D i B a t i s t a
ae strinja s predlogi tov.ing. T e p i n e in predlaga, da naj
se odloži sklepanje samo za one predloge, ki jih je še možno
odložiti.
V diskusijo posežejo z različnimi mnenji še: Pernuš
Anka, Sitar Famnce, dr. Dermastia Marjan, -^rivic Vladimir,
Zupet Avgust, Di Batista, ing.Tepina Marjan in Matelič Lojze.
Na kritiko tov. Z d e š a r Henrika, da zapadni del mesta ni
Predviden v najnujnejših trafopostajah, čeprav ima ta predel
zelo slabo razsvetljavo, po§asni tov.ing. T e p i n a , da je v
Predlaganih predelih izkazano od Elektro-Ljubljana najnujnejša
potreba, več postaj pa ni mogoče letos zgraditi zaradi pomanjka=
a bakrene žice. Glede vzdrževanja cest in graditve trafopostaj
j^iskutirajo še Baznik Albin, Barlič Janez, ing.Tepina Marjan,
® l e n c Aleš in Suhadolnik Anton.

O predlaganem 25 milj. kreditu za razstavišče po=
jasnjujejo tovariši ing.Tepina Marjan, Pečar Franc in dr.
Dermastia Marjan, da je tazstavišče prepotrebno v trgovskem,
tujskoprometnem in sploh gospodarskem pogledu za Ljubljano kot
prometnemu centru. Razstavišče bodo gradila podjetja sama,
mesto naj prevzame komunalne naprave. Predlagana vsota naj bi
šla za preselitev veterinarske bolnice in Chemo - Material ter
za druga preddela. Za gradnjo samo so podjetja prispevala že
loo miljonov, en del tudi obrtniki.
Po razpravi oba zbora loČeho soglasno skleneta:
1./ Izvoli se tričlanska komisija: Suhadolc Anton, Baznik
Albin in Matelič Lojze z nalogo, da.pregleda prioritetne
potrebe in možnosti za zgraditev trafopostaj. Zaključke
naj sporoči Svetu za komunalne zadeve.
2./ Sprejme se predlog Sveta za komunalo o razdelitvi sklada
iz davka na višek plač.

Ad 3./ SKLEPANJE 0 PREVZEMU JAMSTVA ZA NEKATERA
POljJETJA.

Tov. S i t a r
France, član Sveta za.gospodarstvo
Mestnega ljudskega odbora predlaga, da prevzame Mestni ljudski
odbor garancijo do 30.6.1954 za podjetje "Kemoproizvodi" ta
kredit 2,2oo.ooo.- Din, ki bi ga podjetju dala Narodna banka
Ljubljana. Tov. Sitar obrazloži, da izkazuje podjetje v sep=
temberski bilanci izgubo 215*ooo.- Din, ki se poveča še za
razliko med 75 # predpisano in le 5o $ obračunano stopnjo AS.
Zato bo banka odpovedala podjetju celotni redni obratni kredit,
ako ne prejme garancijske izjave Mestnega ljudskega odbora
Ljubljana. Dne 14*novembra t.l. je banka že blokirala tekoči
račun podjetja. Tov.Sitar pojasni, da je bila izvršena vse=
stranska revizija podjetja, ki je dognala, da ima izkazane
izgube 214-974.- Din, dolg na neplačanem prometnem davku
374.422.- Din in neplačane akumulacije 153.o82.- Din. Razlogi
so v prenizki kalkulaciji režije, 14 dni je zaradi beljenja

ustavilo obratovanje,pri polnili plačah osebja podjetja, do
septembra pa je vodil podjetje upravnik, ki je "bil poklicu
litograf. Torej je bilo pomanjkljivo strokovno vodstvo in
tudi ni bilo tehničnega napredka. Sedaj vodi podjetje, ki
ima obrtno-proizvodni značaj, diplomirani tehnik kemik, ki je
pokazal že prve uspehe, izboljšuje produkcijo in uvaja nova
proizvode.. Podjetje je mogoče sanirati z znižanjem akumulacije
na 5o
kolektiv pa se je zavezal s podvojenimi napori kriti
izgubo že do 3o.VI.1954-*
V razpravo posežejo:
Tov. P e č a r
Prane je mnenja, da je drobne kemične
industrije v PLRJ skoraj preveč, dočim kvalitetne sploh ni.
Se ni jamstva, da bo podjetje delalo kvalitetne produkte, ki
t

jih konkurenca ne bo udušila, nima smisla razpravljati o jamstvu.
Dvomi, da bi s pravilno višjo kalkulacijo moglo podjetje svoje
dosedanje produkte sploh prodajati. Zahteva natančnejše obraz=
ložitve.
•
Tov. G o l o b
Roman predlaga natančno obdelavo
ekonomsko-gospodarske vrednosti podjetja, dalje pregled zalog
in smrovin, ki jih marsikatera podjetja stavijo v aktivne
postavke, čeprav so morda pokvarjene. Predlaga odložitev skle=
panja o predlogu, dokler se vse to ne ugotovi.
Tov. P 1 a z a r Prane ugotavlja, da proizvaja pod=
jetje mnoge iste proizvode kot "Aero" Celje in "Ilirija" v
Ljubljani. Podjetje
ima obrtni značaj. Dvomi, da bo uspevalo
»
kljub garanciji in novemu kadru. Kazalo bi, da bi "Ilirija"
prevzela proizvodnjo podjetja "Kemoproizvodi".
Tov. K o v a č i č Leo objasni, da je o tem podjetju
razpravljala tudi komisija za družbeni plan in proračun in
smatra, da nima pogojev obstoja, dokler ostane obrtno podjetje.
Tov.K o b 1 a r Prane dopolnjuje, da smatra po raz=
pravi v komisiji za družbeni plan in proračun, da bi podjetje
postalo rentabilno pod dobrim vodstvom in z uvedbo mehanizacije.
Torej s ali se podjetju pomaga s tem, da s^bnu zviša stopnja AS
in odobri garancija, ali pa se likvidira.
Tov. Ne b e c Prane ugotavlja, da se je pri pregledu
zaključnih računov pokazalo, da je pasivnih več manjših podjetij,

nimajo ekonomske perspektive. Predlaga, da se vsa ta pod=
jetja kompleksno pregledajo in da se sklepa o njihovem obstoju.
Tov. G o r j a n c Joško našteva proizvode tega
podjetja in razloži, da je podjetje pod novim vodstvom v krat=
kem času doseglo za 400.000.- Din mesečno višji promet tako z
novimi in boljšimi proizvodi, kakor tudi z razširitvijo trga.
Tov. dr. Š o b a
Štefan objasni, da je kompleksno
revizijsko poročilo o pregledu podjetja na razpolago. Dalje ne
drži, da je drobne kemične proizvodnje preveč, marveč je v tej
proizvodnji celo.največ šušmarstva in se mnogi inženerji-kemiki
potegujejo za šušmarstvo, odtegujejo pa se proizvodnji.
Podjetje sicer nima solidne gospodarske osnove, vendar bi bila
pot likvidacije malih podjetij v nasprotju s problemom obrt=
ništva. Pri solidnem vodstvu bo podjetje imelo uspeh, če bodo
ekonomski pogoji za vse obrtne obrate enaki. Temo, da danes
privatni obrtniki niso obremenjeni niti s polovico akumulacije
socialističnega sektorja, zato mala državna podjetja hirajo
in se borijo za obstoj.
Tov. P e č a r
Prane trdi, da je preveč nekvalitetne
kemične proizvodnje, premalo pa kvalitetne. Efajnavadnejši ke=
mični proizvod zahteva določen aparat in strokovno usposobljenost.
Predlaga, da se kredit ne odobri, temveč da se vse še enkrat
pregleda, ker bo potem verjetno nastalo tudi vprašanje investi=
cijskih sredstev.
Tov. G o l o b
Roman misli, da ščitimo mala obrtna
podjetja z nezdravimi krediti, da jim rešujemo obstoj, ker jih
tišči privatni sektor. Kemična obrt sploh nima Eksistenčne mož=
nosti, ker ta panoga spada v industrijo. Saj obrtništvo bomo
zzdrževali samo toliko časa, dokler ne izgradimo industrije.
Borba proti privatnemu sektorju naj se izvaja na drug način in
ne s subvencijami državnim obrtnim podjetjem. Da se celo socia=
listični sektor poslužuje privatnih obrti, je verjetno kriva
.kvaliteta in finančne težkoče državne obrti. Priporoča, da se
v bodoče pregleda ekonomsko vsebino in eksistenčno upravičenost
Posameznih podjetij.
Tov. M a t e 1 i č Lojze ugotavlja, da ima po pojasni=
lih tov.Gorjanca in dr. Šobe podjetje možnost dviga in razvoja.

mu podporo že vnaprej odklonimo, mu zapremo to možnost,
jffala podjetja pod strokovnim vodstvom izdelujejo lahko speci=
alne artikle,ki po kvaliteti presegajo gospodarsko industrijo,
je proti temu, da se odkloni garancijo.
Tov. Kr i s t a n Ivan naznani, da bo obrtništvo in
njegove naloge obravnavala ena prihodnjih sej. Strinja se z
izvajanji dr.Šobe in dodaja, da je v drobni kemični proizvodni
stroki preveč mazačev, ravno zato je tudi treba podpreti mala
državna podjetja. Če bomo stvari raziskavali, bomo odkrili
'mnogo objektivnih in subjektivnih faktorjev, zaradi katerih
.pridejo podjetja v težave. Naša naloga je, da pomagamo socia=
lističnemu sektorju.
Tov.dr. P r e t n a r
Jože pravi, da je prav, če iz
malega raste veliko. Omenja primer škropiva proti kaparju, ki
je prišlo iz velike industrije, pa ni koristilo, ampak škodovalo
drevju. Pod strokovnim vodstvom lahko dela mala proizvodnja kva=
litetno. Zadnjič smo likvidirali »Vulkanizacijo". Pozneje sem
izvedel, da ga je vodil knjigovez. Likvidacija- pa se vodi tako,
da se je lokal prodal, odmontirani stroji pa se bodo prodali
kot staro železo, torej zopet strokovnjaško. Če v srednjih in
'malih podjetjih ne bomo imeli strokovnjakov s pravim odnosom
do ljudskega premoženja, potem bo naš obrtni sektor še bolj pešal.
Strokovnjaki so ugotovili, da bo podjetje splavalo, zato sem
za garancijo podjetju. Predlaga, naj se sproti obravnava proble=
matika malih in srednjih podjetij in kdo jih vodi, sicer bomo
vedno plačevali dolgove za njimi.
Tov. Sitar Franc da še nekatera pojasnila o nastanku
in razvoju podjetja, nato sledi glasovanje.

Zbor proizvajalcev sprejme predlog z večino /3 proti, % |
mestni zbor soglasno sprejme predlog za garancijo.

Ad 4./ SKLEPANJE 0 ODOBRITVI STOPNJE AS ZA NEKATEEE
ZADRUGE IN PODJETJA}
Po obrazložitvi in predlogu tov. K o b 1 a r

Franca

predsednika Komisije za družbeni plan in proračun, se po
kratki diskusiji soglasno sprejme stopnja AS nekaterim
podjetjem:
A./ Produktivnim zadrugam;
1. Slikoplesk, Ljubljana
2. Pleskarska in slikarska zadruga,Podgora
5« "Savica", soboslik.zadruga, Ljubljana
4. "Parketar", Ljubljana
5. Produkt.zadruga parketarjev, Ljubljana
6. Prod.zadruga mizarjev, Vič
7. Sodarska zadruga, Tacen
8. Mizarska zadruga Dravije
9. Oblač.prod.zadruga, Ljubljana
lo. Krojaška prod.zadruga, Vodnikova c.
11. Oblač.prod.zadruga, Celovška c.
12. Čevljarska prod.zadruga, Celovška c.
"
"
"
Zaloška c.
15«
«
n
i«
Mivka
14.
15.
16.
17.
18.
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B. Podjetjem:
1» "Kemoproizvodi" stopnja AS ta celo leto 1953 se zniža na
2.
3.

4.

5«

45
Modni s&lon "Živka" stopnja AS v višini 5o jo- na potrošni
sklad v letu 1953.
"Kamin" na Ježici se predpisuje amortizacijsko sklad za
mesece X. do XII.1953 v višini Din 75.ooo.-, stopnjo akumu=
lacije pa na 5o j>.
"Arbo" Podgrad, podjetju v izgradnji se določi za X-XII.1953
stopnja akumulacije na 45
za amortizacijski!) sklad pa
Din 2o6.ooo.Umetniška zadruga z o.j. Ljubljana se določitev predpisa AS
odloži, ker še manjka ekonomska analiza.
"Slovenija-auto" /novi/ ima tudi od oktobra dalje 115 jo stopnjo
AS.

Oba zbora soglasno sprejmeta sklep, da se vpiše
5 deležev po 50.000.- Din pri gradbeni zadrugi "Žičnica Velika
planina".
Soglasno se sprejme predlog, da se odobri Centralnemu
antituberkuloznemu dispanzerju v Ljubljani, da sae neposredno
uporabiti za zboljšanje zdravstvene službe CAD znesek Din
l,647.1oo.-, ki jih je pod tem pogojem prejel od Zavoda za
socialno zavarovanje kot odmera za 2524 oskrbnih dni 78 oskrbo=
vancev v CAD.

Ad 5." / POTRDITVE PRAVIL IN PRENOSI DELO? OSNOVNIH
SREDSTEV NEKATERIH GOSPODARSKIH PODJETIJ.

k/ Potrdijo se soglasno Pravila kmetijske zadruge
Savije-Kleče, ki so v skladu z Uredbo o zadružništvu.
b/ Odobri se prenos dela osnovnih sredstev od držav=
nega gospodarskega podjetja tovarne koles "Rog" v Ljubljani
na državno gospodarsko podjetje Tovarna usnja, Kamnik.
c/ Odobri se prenos dela osnovnih
"Slovenija" ceste" na OLO Črnomelj.

sredstev od podjetja

d./ Odobri se prenos ostanka osnovnih sredstev pod=
jetja "Pecivo" v likvidaciji, Ljubljana, Poljanska c.št.ll
na podjetja "Pekarna Poljane, "Pekarna Breg", "Pekarna Ledina"
in "Pekarna Galjevica".
e/ Odobri se popravek dveh odločb Tajn.št. 1322/52 in
1324/52 z dne 19.11.1952 izdanih podjetju "Pecivo" v likvidaciji.
•

Ad 6./ SKLEPANJE O SKLENITVI POGODBE Z UNICEFSom.
5

•
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-
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Predlog obrazloži tov. M i k 1 a v c
Sveta za zdravstvo in socialno politiko MLO:

'''j
Angela, član

29» julija 1949 je bila sklenjena med vlado FLRJ
ia Mednarodnim fondom Združenih narodov za pomoč otrokom
( v nadaljnem besedilu: UKIGEF) pogodba glede sprejetja
pomoči 'UičIGjžF-a ter sprejetje programa izgradnje mlekarstva
v Jugoslaviji* Pri tem jesvlada FLRJ prevzela odgovornost,
da bodo republike in lokalni organi oblasti pravilno in
v skladu s pogoji tega plana dela uporabljali in vzdrževali
mlekarne * ki delajo na nsinovem območju. S.tem v zvezi je
"bila razširjena kapaciteta tudi mlekarne v Ljubljani, ki
' je prejela od UHIGSP-a nove naprave za pasterizacijo mleka
in polnitev steklenic. Vlada FLRJ se je obvezala, da bo
pri delitvi mleka, proizvedenega v mlekarnah, uveljavljeno
načelo! brezplačna delitev določenega aela mleka otrokom
iz airomasnih družin, delitev določenega aela proizvedenega
mleka s plačilom samo administrativni*! stroškov in stroškov
same delitve ter prodaja ostanka proizvedenega mleka s tem,
da bodo imele prioriteto družine z otroki do 18 let starosti.
Povprečni odstotek proizvodnje mleka, ki.bi se delil brez• .lačno ali po označenih olajšavah, bi znašal lo^.
Da bi se po vladi FLRJ prevzete obveznosti prenesle
na prizadete ljudske odbore,v je Institut za mlekarstvo,
/
Beograd, v imenu UKTCEF-a ^eograd preko Zadružne mlekarne,
Ljubljana predložil Mestnemu ljudskemu odboru Ljubljana
dogovora, ki.naj bi se sprejel in podpisal po obeh pogodbenih strankah* Treba je zato proučiti vsebino vseh 14 točk
osnutka pogodbe, staviti ev* pripombe ter osnutek pogoabe
nacelho vsaj sprejeti, nato pa vrniti Institutu za mlekarstvo £eogra&» Kolikor bi se UNICEF kot pogodbena stranka
strinjal.s•pripombami MLO Ljubljana, bi se potem podpisala
definitivna pogodba*
Da se ta pogodba, ki niti še ni dokončana, predlaga skupščini MLO, je raz log ta, ker glede na obveznosti,
ki jih je ILtflCEF že izpolnil- t.j.- dobava naprav za novo
mlekarno v Ljubljani- in glede na obveznosti, ki naj jih
v pogledu delitve pasteriziranega mleka v Ljubljani sprejme
MLO kot neke vrste "Plačilo" za dobljene stroje, presega
ozki značaj običajnih pogodb, aapak v znatni meri zadeva

gospodarsko in socialno plat mesta Ljubljane sa več let
naprej *
V predvideni pogodbi so z • o žirom na že izvršeno
reorganizacijo mlekarstva v.Ljubljani, kjer posluje za
produkcijo mleka Zadružna mlekarna, za prodajo mleka pa
trgovska poujetja "MleVo11, določene ne samo obveznosti za
•MLO Ljubljana, temveč.tudi obveznosti za.Zadružno mlekarno
kot producenta mleka. Ime S. maja 1953 pa je bil'ne 1 glede na
to Je-sklenjen in poupi&an dogovor med Institutom za
mlekarstvo Beograd ver ^auruzno mlekarno Ljubljana. V tem
sporazumu se je U¥IG£F zavezal, aa bo uobavil stroje in
opremo ' za izgradnjo - mlekarne v Ljubljani. Zadru^-ua mlekarna
pa je prevzela dolžnost-- skrbeti za projekte, gradbena dela,
montažo, mlekarsko opremo, • tehnični materijal in išnanona
sredstva za izvršitev gradnje nove mlekarne*1
Pri Klečah je Le v<.granji nova stavba za produkcijo mleka in mlečnih- izdelkov* V načrtu je postavitev glavnega
obrata za pasterizacijo in-predelavo mleka, laboratorija,
kotlarne, garaž z delavnicami in upravnega poslopja. Do konca
lanskega leta je bilo iz sredstev MLO Ljubljana investiranih
okrog 4o miljonov dinarjev. Po reorganizaciji mlekarstva v
Ljubljani in ustanovitvi Zadružne mlekarne pa je Glavna
zadružna zveza LBš prevzela zagotovila za nadaljevanje in
dokončanje del na novi mlekarni. Z njeno pomočjo oo Zadružna
-lekarna dobila loo miljonski investicijski kredit, ki naj
bi omogočil, da bi glavni objekti stali do 1. maja 1953. ,
Glavni obrat je namreč že gotov in bo možnost v njem izvršiti
instalacijo opreme. Pri laboratoriju zidajo že pritličje,
treba bo pričeti gradnjo kotlarne ter garaž z delavnicami,
medtem ko bi upravno poslopje prišlo na vrsto pozneje. Za
silo bo lahko uprava Zadružne mlekarne poslovala v pritličnih prostorih laboratorija.
Iz tega je razvidno, da je pravzaprav glavni
pogoj pomoči, katero daje UlflOSF, s prevzeto obeznostjo do
postavitve nove moderne mlekarne,, mi se že gradi, torej
izpolnjen in da glavno-breme ne bo nosil mLO Ljuuljana.
V smlenjenem*dogovoru se je Zadružna mlekarna
zavezala, aa bo imela v<svojem obratu zadostno število

strokovnega osebja in da bo izšolala mlajše delavce v
mlekarski;.šoli* Vsi stroji, mlekarska oprema, laboratorijska
oprema, tehnični materijal in transportna sredstva, ki jih
je in jih? bo D¥IQ£F •še- dal5 zamlekarski obrat v Ljubljani,
ostanejo lastnina U¥IOEF-a vse dotlej, dokler se ne bo
izvršil, prenos lastninske pravice od UlTICEF-a na Zadružno
mlekarno v Ljubljani, kar pa bo mogoče šele takrat, ko oodo
izpolnjeni iz naše strani in z strani 2adruzne mlekarne
obveznosti, ki smo jih'dolžni*
Zadružna zveza se je zavezala, da bo postavila in;
organizirala zbiralnice v Vel.Laščah, Grosupljem, Logatcu,
Starem-trgu,iSkofji Loki in Stični z nalogo, da se bo na
teh• mestih zbiralo mleko od proizvajalcev, nato ohladilo,
ter pripravilo za transport uo- centralnega mlekarskega obrata
v Ljubi j axii.
Poleg tega je Zadružna mlekarna na podlagi
'dogovora z U$IXGEF*pm dolžna, da bo najkasneje do 1. maja 1954
pričela obratovati nova mlekarna v Ljubljani.
K temu ze 'podpisanemu dogovoru med Institutom za
mlekarstvo Beograd in ^adružno mlekarno v Ljubljani je treba
proučiti še načrt pogodbe med UHICEF-om in iiLO Ljubljana, ki
zajema velik del'obveznosti, prevzetih ze po Zadružni mlekarni, kar pa se v predmetnem osnutku pogodbe ponavlja. To najbrž
zaradi tega, ker naj bi pogodba med UMICEF-om in-MLO Ljubljana
bila osnova za celotni program izgradnje mlekarstva v Ljubljani.
Obveznosti, ki bi jih prevzel MLO Ljubljana so zato istočasno
tudi obveznosti Zadružne•mlekarne, izvirajoče iz sporazuma
med MLO Ljubljana ln•Glavno zadružno zvezo LES, ob priliki
reorganizacije mlekarstva v Ljuoljani. Drugi del obveznosti,
ki naj bi &ih a to pogodbo prevzel HLO Ljubljana, pa dejansko
predstavljajo dolžnosti ljudskega odbora kot organa lokalne
oblasti. Tu gre pred vsem zato, da bo i<£L0 izdal ustrezajoče
predpise, oziroma prepovedal prodajo nepastiriziranega mleka na
o umočju mesta. Dalje.je.važna obveznost MLO Ljubljana glede
brezplačne delitve do19Čene količine dnevno pasteriziranega
mleka v ustanovah socialne zaščite, kakor so: otroške jasli,
otročki vrtci, domovi predšolske mladine, uomovi osnovnih
in srednjih sol ter učencev v gospodarstvu, otroške bolnice,

golske kuhinje, porodnišnice in socialni domovi. Del dnevno
pasteriziranega mleka naj u i bil poleg tega razdeljen tako,
aa bi ae plačali samo administrativni stroški in stroški delitve,
nileka, ostali del dnevno pasteriziranega mleka pa naj bi
de prodal, po lastni ceni otrokom siromašnih starišev, gotov
I ostanek pa po prodajni ceni vendar s prioriteto družin z
Fotroci od io do 14 let. Vtosnutku- pogodbe ni izrecno določeno,'
P kakšen naj bo delež.brez/iačuo razdeljenega pasteriziranega
E mleka,. V sporazumu med vlado FLRJ • ln UK£C£F*oa je rečeno, da
Pnaj bi znašal povprečni odstotek proizvodnje mleka, ki bi se
r delilo•brezplačno ali z raznimi, olajšavami, okrog lo> dnevno
•pasteriziranega-mleka.
ljudski odbori, ki so z uvodoma omenjeno pogodbo
Imeu vlado FliUT in UHIGEF-om prav tako kot MLO Ljubljana prejeli
L gotove naprave- so svoje obveznosti do UliIGEF-a v pogledu
t dajanja pasteriziranega mleka socialno potrebnim delno že izveali, ali vsaj pristopili k izvajanju in sprejete obveznosti Že
sprovajajo* MLO Ljubljana, ki je bil od UNIGLEF-a sprejel naprar
Ive v znatni,vrednosti-preko 13 miljonov deviznin dinarjev, do
F dfua@s se ni izpolnil-svoj in obveznosti v onem delu, ki se tičejo brezplačnega in cenenega dajanja pasteriziranega mleka
socialno potrebnim otrokom in ustanovam, materialne in investicijske obveznosti se že izvajajo, saj se nova mlekarna že gradi,
tniso pa izpolnjene naše obveznosti gleue formalnega sprejema
Rpogodbe, za katero bo MLO Ljubljana prevzel obveznost in jamstvo,
•zasiguratl otrokom lofr unevno proizvedenega mieica brezplačno
ali po označenm olajšavah in v cilju tega izdal gotove mere
' in. predpise. Je pa nujno ukreniti vse, aa ae sprovede še ta
F"socialni" del obveznosti do UNlCBF-a, ker le s popolno
izpolnitvijo, pogodbe, bomo izpolnili pogoj, od katerega je oavia>h ne, : da postanemo lastnik strojev in naprav, s ^aterimi dejan. sko- Že-' razpolagamo - in obratujemo.
Delno so bili podani razlogi, da MLO formalno
-'stran ni spravil na dnevni red skupščine in da te socialne pla' "ti svojih obveznosti do UHICEF-a ni izvedel. Ves odkupni sistem
aleka je bil namreč do srede letošnjega leta nestabilen in prav
•taka je bila organizacija podjetij za prodajo in proizvodnjo
kileka, Seveda pa to ne more biti opravičilo, da MLO ne bi p n r-; s topilk izpolnitvi pogodbe, posebno če jo je druga stran
:

UiilCEF ze v celoti izpolnila in to v našo korist. Mlečne
kuhinj e po šolan sicer delujejo in ae izpopolnjujejo od
prvih treh na 2o in do postavljenega plana 54'mlečnih, kuhinj,
vendar za enkrat še po posebnem sporazumu zTOfICJ&F-om,katerega uileko v -prahu se.uporablja v te namene} predložena
pogodba pa zadeva pasterizirano mleko in obvezuje kiO, da
bo izvedel mere in-dosegel, da se bo prodajalo in delilo le
pasterizirano mleko, in to ne le otrokom v šolah in socialnih
domovin, am^ak vsem otrobom.
fui je zaradi popolnosti omeniti še proračunski;
moment v zvezi-z odlaganjem te pogodbe, Lanska proračunska
sredstva za kBF so bila določena s postavko 2o miljonov,
tekom leta pa zniaana na 2 miljons in pol, ker kDF v preavidenea obsegu-še ni funkcioniral. Točno je, da je bila ta
oepracija:v korist drugim potrebam mesta, treba pa je ugotoviti, da taki rebalansi v. škodo socialnim potrebam in pa
neizpolnjevanje obveznosti napram pogodbeniku kot je UHICfiF*
niso možni«v nedogled«
Po tem nujnem prikazu stanja je torej mogoče
zaključiti sledeče; Pomoč, ki smo jo dobili in jo dobivamo
od UHICEF-a obvezuje našo državo na gotove obveznosti. Investitor, ki prejme v brezplačno uporabo in kasneje v last
stroje, se obveže aa gradnjo in manjkajočo opremo mlekarn.
Država in ljudski odbori so po sporazumu dolžni prispevati
denarno in moralno pomoč za napredek mlekarstva. Ena izmed
večjih obveznosti za MLO Ljubljana je brezplačno dodeljevanja
mleka otrokom. ( V letu 1952 je bilo sklenjeno, oa vsega
pasteriziranega mleka dajati brezplačno lo>v, kar bi zneslo
od 7,2oo»ooo.- 1 pasteriziranega mleka v- Ljubljani- 72o.ooo«litrov, priznati pa moramo, da je bilo dano otrokom le
I3o«ooo litrov mleka, in da-dosedanja delitev mleka bazira
na trgovski osnovi.)
"amen pogodbe je, obvezati se za določeno
količino brezplačnega pasteriziranega mle-ta, ki naj bo
postopoma do leta 195y unevno razdeljen otrokom in pa forma1no vzeti nase odgovornost, icot organ oblasti mesta Ljubljane
skrbeti za to, da bo - mlekarska podrukcija, konkretno ^aaruzna
mlekarna v Ljubljani, proizvajala in prodajala le pasteriziran©

in polnomastno mleko v steklenicah in to glede na kapaciteto svojih naprav od lo.ooo litrov dnevno v letu 1953 do
4o.ooo litrov dnevni , v letu 1957 to vse do leta 1959» ko
pogodba izteče, in kot postanemo lastnik dobavijenin naprav
ln strojev. Nadalje obvezuje predložena pogodba HLO » da
podvzame potrebne mere za popularizacijo le zurave^a svežega mleka, dalje ua bo gotov del unevne produkcije pasteriziranega mleka razdeljen otrobom brezplačno in socialnim ustanovam, gotov del pa po znatno nižjih cenah prav tako otrokom
iz socialnih ustanov.
tajništvo za gospodarstvo in tajništvo za
zdravstvo in socialno politiko kLO sta proučila predloženi
osnutek in sta mnenja, da je sprejemljiv z avemi oziroma
tremi manjšimi spremembami. Te se tičejo dnevne proizvodnje
pasteriziranega mleka in predlagamo, da se glede na tekoče
izpolnjevanje vseh stranskih naprav mlekarne ( ki še ne
dcse&ajO tehnične popolnosti ilNIfiffiF strojev), postavljeni
maksimum dnevne proizvodnje pasteriziranega mleka ( 4o.ooo
litrov) doseže postopoma; od 2o.ooo litrov v letu 1952 do
4o.ooo.- litrov v letu 1957» Druge naše pripombe se tičejo /•
obveznega šolanja kadrov, ki ^leae na dejanski zadostni pomladek absolventov mlekarske šole \ Kranju zadevno točko Vi*
osnutka delno spreminja.
'

V.jf..

\

Ko s tem skupščino MLO obveščamo o problemu
in obveznostih, ki jih ima LuLO Ljubljana do OTICEF-a, smatramo
za izkazano, da MLO po izpolnitvi svojih materijalnih obveznostipristopi Le k izpolnitvi tega drugega moralnega in socialnega
pogoja in s načelnim pprejemom osnutka pogodbe in s predlaganimi par spremembami pripomore do končnega sprejema pogodbe,
katere materialni del se praktično ae izvaja in že doprinaša '
korist.
•
Za leto 1954 bi bila produkcija mleka, razdeljevanje prioritetnega mleka v smislu te pogodbe in glede na
to obveznosti MLO Ljubljana sledeče:
V smislu našega predloga pogodbe bi Zadružna
mlekarna producirala 17.ooo litorv mleka dnevno, od tega
bi loy» t.j. 1.7oo litorv bilo razdeljevano prioritetno in
sicer 8oo litrov brezplačno za potrebe dečjih in socialnih

domov, kar znesek po 24«? din za liter.*.*.7,6l6.ooo.- din,
ostanek 9oo litrov pa socialno in zdravstveno šibkejšim
dojenčkom-po nižji ceni ( od 1/4 do 3/4 polne cene) t.j,
okrog 12«- uin liter, kar znesek 3,bi42.ooo.- din kateri
znesek mora do polne cene 24.- din za liter doplačati MLO.
Skupaj bo-torej MLO \ Ljubi jana v smislu te pogodbe moral
regresirati zadružni mlekarni v Ljubljani, 11,558.ooo.- din
znesek, ki ga je za-, leto
treba zasigurati v proračunu
MLO. in ki oo znatno višji vrednosti prejetih strojev in
opreme za novo % mlekarno ( po'nepopolnih podatkih nad
13»2oo.ooodeviznih dinarjev, da sprejmemo to pogodbo
z UNOEF-om.
Predlog za sklenitev pogodbe je bil
soglasno sprejet od obeh zborov.
*

Ad 7.) IMENOVANJE KOMISIJE ZA REŠEVANJE
ŽELEZNIŠKEGA VPRAŠANJA V LJUBLJANI.

Na prečilo^ Sveta za komunalo MLO se soglasno
sprejme sledeča komisija!
ing. Tepina Marjan kot predsednik, ing. Bobnov Sergej kot
predsednik ter arh.inž. Bežek Nikolaj, ing. Čotar Rado, ing
Bobovišek Alfonz, ing. Funtek Venčeslav, ing. Gzelj Darko,
ing. kastelic "abrijel,'ing. Medved Jurij, ing, Pogačnik
Ciril, Triller igor, ing. Umek Anton, ing. Turnšek Viktor
in prof. Leskovi.uk Franc kot člani.
Ad. 8.) SKLEPANJE O RAZNIH PRORAČUNSKIH
VIRMANIH.
'.
Na predlog komisije za proračun in družbeni
pian, ki ga obrazloži tovariš Kobler Piane se odobri 13
predloženih proračunskih virmanov, na prealog odbornikov
pa soglasno sklene, da se pooblasti posamezne Svete MLO,
da v okviru zakonitih predpisov sami odobravajo virmane

svojin proračunskih postavk.
Ad 9») 5KLEPMJS 0 RAZLASTITVAH

Ha predlog tovariiiice ing. Lapajne Sonje se
soglasno -sklenei
1*). razlastitev delov p parcel v Zg. Šiški
last ivleaenca Jerneja, Per^o Andreja in Hovaka Jakoba aa
potrebe MLO za gradnjo 7 dvodružinakiii hjUiio,
2.) razlastitev delov parcel v Št.Vidu, last
Jame Janeza, Etejažar javili, Suhadolnika, Habeta, Hočevarja,
aiiovca, Ho j kar j a ia Pečarjev© za potrebe Mestnega voaovoda
•v,
za zgraditev vodnjakov za naselja Šentvid, Vizuarje, ,
nežiče, Medno,, Ounolje, Tacen, medioluake oficirske šole in
stanovanjskega naselja.
Ad lo.) IZVOLITEV 30DLIIK0V OKROŽNEGA SGDISČA
V LJUBLJANI.
Ad li.) IZVOLITEV ARBITRA, OKROŽJE AHblTBAZE.

<-*a predlog komisije za volitve in imenovanja,
ki ga razloži tovariš Kopitar Roman, se soglasno sklene:
Razreši se kot sodnik Okrožnega sodišča;v
Ljubljani:

1.) Dr. Lamut Bogdan

on

2.) Strehovec Mirko,
ki j u i s t a uiOglai nastopiti te funkcij e v zvezi s spremembo
kadrovske situacije na Javnem tožilstvu.
Izvolijo se za sodnike Okrožnega sodišča:
i.) Proaenc Živojin, roj. 11.1.1919,
2*) Holy Stanko, r o j . 12.1^.1So4,
3.) šifrer ^arjan, roj. 8.3.192o
Bjizreši se;
Muc Viljem kot arbiter okrožne državne
arbitraže, ki je bil imenovan za arbitra republiške državne
:
arbitraže.
f
^

Imenuje se:
Dr, Vidic Anton, roj, 3.3.1917, za arbitra
okrožne državne arbitraže,
Ad 12.) PERSONALNE ZADEVE.

Na predlog komisije za volitve in imenovanja
in Sveta za gospodarstvo se soglasno sklene:
1») Rog** tovarna koles,
lastno prošnjo se razreši tov. Dolinšek Tone
kot direktor. Do imenovanja novega direktorja bo posle
direktorja vodil tehnični vodja Zelenik Vojadin.
2,) Volne tika.
direktorja 'se imenuje tov. Sitar irane, roj,
2£.I2*1£19, tekstilni tehnik z lo letno prakso,
V upravnem aparatu M£0 se zaradi reorganizacije
x
ajništva za gospodarstvo odobrijo nekatere razrešitve in
imenovanja.

I - •
Ad 13.) SPREMEMBE ODLOKA 0 RAZPISU NADOMESTNIH
VOLITEV., L
,

Na predlog mandatno- imunitetne komisije sklene
mestni zbor soglasno, da se predvidene nadomestne volitve
v mestni zbor za 8, 24, 35, 46, 48 in 54. volilno enoto
prelože od 2o. decembra 1953 na 24, januarja 1954 in
sprejme odlok o razpisu nadomestnih volitev za 24, januar
1954.
Ad 14.) POROČILO 0 VOLILNIH IMENIKIH.
'Aajnik MLO prečita poročilo o volilnih imenikih
in voliščnin izpiskih za novemoerske volitve in stavi 8
konkretnih predlogov za ureditev volilne kartoteke.
Poročilo in predlogi so soglasno sprejeti.
Po odobritvi obeh' zborov prebere tovarišica
Miklavc Angela, član Sveta za zdravstvo in socialno politiko,

poročilo o Domu starin in onemoglih na Bokalcih v
Ljubljani, kanor sledi:
""a ustanovitev novega doma starih in onemoglih
na Bokalcah v Ljubljani je mislila Le nekdanja mestna
občina ljubljanska in zato postavila tamkaj poslopje,
katerega smo po osvoboditvi sicer prevzeli, nismo pa z '
deli nadaljevali, ker ga je notelo tedanje Ministrstvo za
kmetijstvo LES preurediti za svoje namene. Bele leta 1951
smo dobili stavbo nazaj in v letu 1952 porabili 12,ooo.ooo.din investicij, pred vsem za napeljavo vodovoda in kanalizacije, letos pa din 35*ooo.ooo.-> investicij s katerimi
smo znotraj povsem dokončali enega izmed treh traktov
celotne stavbe. 3 tem je mesto Ljubljana pridobilo vsaj
del prepotiebne ustanove socialno- zdravstvenega značaja.
Trenutno ima kapaciteto le 92 postelj za oskrbovance,
vendar pomeni v kljub temu velik korak naprej v dejavnosti
MLO Ljubljana na polju socialne politike in zuravstva tako
zar a di pridobitve nove kapacitete v Ljubljani sami, kakor
tudi zaradi praktične in lepe ureditve.
Da bi pravočasno izkoristili ugodno vreme,
smo preselili prve oskrbovance v novi dom že konec
septembra t.I. in sicer najprej 4o oskrbovancev iz vseh
treh naših domov onemoglih na Štajerskem, tega potrebnih
po zdravniški indikaciji zaradi zdravljenja na tukajšnjih
klinikah. Istočasno smo opustili dom onemoglih Dornavo
pri Ptuju, preostale oskrbovance pa preselili v Gornjo
Hadgono, Jelišin grad in uuševno defektne na Hrastovec.
Ostale prostoe.uoma Bokalce so postopoma zasedli novo
sprejeti oskrbovanci iz Ljubljane, tako da je kapaciteta
izčrpana«
i»rovi dom onemoglih na, Bokalcih: posluje torej
dejansko že od konca, septembra-t«1« dalje, ni pa o tem
še iormalne odločbe,- zato prosim tovariše odbornike, ki
so pokazali vselej živo zanimanje in željo, aa bi bil dom
na Bokalcih čim prej skončan in izročen svojemu namenu,
da to odločbo, ki je ustanovna listina za začetek poslovanja
novega doma, zdaj naknadno odobri.

S tem v zvezi predlaga ^dloČbo o ustanovitvi
doma na Bokalcin, ki jo oba zbora skupno »oglasno sprej«
meta.
ker je bil anevni reu izčrpan, zaključi
predsednik sejo#

Vodja zapisnika:
(šivic Silvo)

Predsednik:
( Dr, Liodic Heli)
Overovatelja zapisnika:
Ax ko liika
Bazilik Albin
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XVII. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev
Mestnega ljudskega odbor? za glavno mesto Ljubljana, ki je
bila v petek dne 4*decembra 1953 od 1 6 . do 22.ure v klubskih
prostorih Kresije, Ljubljana.
j
Predsednik Mestnega ljudskega odbora dr.
M o d i c Heli začne sejo, ki je bila sklicana na podlagi
8 9 . člena Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin.
Zapisnik seje vodi Š i v i c Silvo, tajnik MLO.
Predsednik predlaga, da se za overitelja za&
pisnika izvolita ljudska odbornika A r k o lika in B a z n i k
Albin.
Soglasno sprejeto.
Seja je sklepčna, ker je od 64 odbornikov
mestnega zbora prisotnih 46, od 60 odbornikov zbora proizvaš
jalcev pa 50.
Izostanek so opravičili: Hribar Jože, Kavčič
Jože, Krajger Olga, Marentič ing.Vera, Marvin Dr.Zadnik Zvezda.
Ocepek Lojze, Pečaver Albina, Pozaršek Prane, Trtnik Tone,
Vardjan Anton, Vrhovec Stane, Čotar ing.Rado, Mikanec Mato,
Stanič Viljem, Škerlavaj Milan, Švab Prane in Žagar Prane.
neupravičeno so izostali: Avšič Jaka, BajukSagadin Stanka, Bobnar Stane, Borštnik Prane, tfcimar Andrej,
Škrjanc Ivan, Bajec ing.Viktor, Brulc Štefan, Budna Anton,
Drnovšek Alojz,
Zapisnik XVI»skupne seje odbornikov mestnega
zbora in zbora proizvajalcev MLO z dne 4.novembra 1953 prečita
tajnik MLO tov. Šivic Silvo.

K zapisniku ni bilo nobene pripombe in je bil
s o g l a s n o
sprejet.
Predsednik razloži, da je bil predlog dnevnega
reda delno spremenjen in dopolnjen. Tako je Komisija za volitve
in imenovanja umaknila prvo točko, kot zadnja točka pa je
predlagano poročilo o volilnih imenikih.
t

Spremenjen
d n e v n i

red

je naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7»
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poročilo o uspehih in problematiki inšpekcijske službe.
Predlog o nadalnji razdelitvi sklada na presežek plač.
Sklepanje o prevzemu jamstva za nekatera podjetja.
Sklepanje o odobritvi stopnje AS za nekatere zadruge in
podjetja.
Potrditve pravil in prenosi delov osnovnih sredstev
nekaterih gospodarskih podjetij.
Sklepanje o sklenitvi pogodbe z UNICEF-om.
Predlog za imenovanje komisije za ureditev železniškega
vozla v Ljubljani.
Sklepanje o raznih proračunskih virmanih.
Sklepanje o razlastitvah.
Izvolitev sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani.
Izvolitev arbitra okrožne arbitraže.
Personalne zadeve
Spremembe odloka o razpisu nadomestnih volitev.
Poročilo o volilnih imenikih.

dnevnega

'

*

Ker ni drugih predlogov da predsednik predlog
reda na glasovanje.
\

Soglasno sprejeto.

Ad 1./ POROČILO O USPEHIH II PROBLEMATIKI IHSPEKCIJSKO
SLUŽBE;

Poročilo o uspehih in problematiki inspekeijske službe
MLO Ljubljana poda predsednik Sveta za gospodarstvo MLO tov.
D e r m a s t i a
Mara, kakor sledi:

20.
Predsedujoči da poročilo tov.podpredsednik MLO
Dermastia Mare v razpravo.
D e r m a s t i a

Mara

Predno "bi pristopili k razpravi bi pripomnila, da
če želi kdo od odbornikov kaka podrobnejša pojasnila h gornjemu
poročilu naj stavi vprašanje na katero bo dobil pojasnilo od
prisotnih referentov posameznih inšpekcij.
P e r n u š

Anka

Tovarišica podpredsednik je omenila v svojem po=
ročilu, da bo bilo dobro razpravljati o nepravilnostih, po=
sebno v gostinstvu, trgovini in obrti, na zborih volilcev.
Ki mi znano, ali bomo to poročilo dobili v zapisniku v celoti,
ali samo v izvlečku, kot je_to nova praksa. V kolikor bomo
dobili poročilo samo v izvleČkUjnam bo to težko prenesti na
zbore volilcev, ker človek konkretne stvari rad pozabi.
. '1
•
D e r m a s t i a

Mara

ITisem mislila, da bi se zborom volilcev prenašale
konkretne stvari, mislila sem,na j ljudski odborniki opozore
volilce, da javljajo konkretne primere nepravilnosti, katere
potrošniki odkrivajo. Gre zato, da se na zborih volilcev pove
volilcem, da so tudi oni dolžni pomagati pri odkrivanju na=
dalnjih nepravilnosti. Če se bomo zanašali samo na naše in=
spekcije,uspeh ne bo tak, kot če sodelujejo vsi. Ponavljam,
da pa ne gre zato, da bi odborniki volilcem povedali konkretne
primere.
P e r n u š

Anka

Zdi se mi popolnoma drugače, če na,
prikažemo konkretne primere, kot so razvidni
Ker imamo zbore volilcev na daljše razdobje
se do takrat stvari pozabijo, v izvlečkih pa
sklepi.

„
zborih volilcem
iz poročila.
2 do 3 mesecev,
so predvsem
4

D e r m a s t i a

Mara

Konkretne primere smo podali v poročili zato, da imajo
odborniki "bolj jasno sliko o delu in uspehih inšpekcijske službe.
P e r n u š

Anka

Ponovno povdarjam samo to, da se mi
dostavljeni odbornikom, prekratki.
K r i s t a n

zde zapisniki,

Ivan

Sporočilom tov.podpredsednik se popolnoma strinjam.
Ugotavljam pa, da sodniki za prekrške mnogo premilo izrekajo
kazni. Strožje kazni bi bile potrebne že zato, da napravimo nek
red v našem gospodarstvu. Analogno k temu, da imamo pred seboj
©snutek obrtniškega zakona, ki predvideva inšpekcijo tudi v
obrtništvu, predlagam, da se ta inšpekcija na Mestnem ljudskem
©dboru čimprej ustanovi. Lahko bo ugotovila velike nepravilnosti
zlasti pri zadrugah, ki imajo monopolni značaj in se krčevito
bore proti razpustu. Tako n.pr. elektro zadruge, ki vrše mnogo
poslov izven Ljubljane, imajo mnogo skritih virov dohodkov, od
katerih niso plačali dajatev državi. Takih primerov bi lahko
inšpekcije še veliko ugotovile, če bi v redu vršile svoje delo.
Zato ponovno apeliram na oba zbora, da resno o tem mislita, da
se inšpekcija v obrtništvu čimprej vzpostavi. Eventuelno naj
.se imenuje komisija, ki bo to stvar izvedla.
Pred seboj imamo razgrnjen zakon o obrtništvu, okrog
katerega se vrši razprava. Ta razprava je pokazala veliko negaž
tivnih pojavov. Tako se je ugotovilo, da se direktorji in upravi
niki iz socialističnega sektorja teh razprav ne udeležujejo.
Zato je razumljivo, da nismo dobili nobenih prediogov^ kako naj
bi se socialistični sektor razvijal, ^rivatni sektor pa je v tem
pogledu kompakten in daje predloge,xxH2tsjiXfi±ki gredo v
škodo obrti v socialističnem sektorju. Socialistični sektor je
z novo uredbo izenačen z privatnim. Ta zakon ne daje tendenc
enakopravnih odnosov, ne briga ga^ s kakšnimi težavami se mora
boriti socialistični sektor. Danes se razpravlja o tem, dali bodo
smeli imeti zasebni obrtniki delovno silo, ali ne. Temo pa, da
nam je privatni obrtnik še potreben, ker z industrijsko proizvodnji
nismo še tako na višku, da bi anulirali privatnega obrtnika, ker
nam je ta še potreben. Po novi uredbi, ki bo sprejeta je potrebna

da imamo močno inšpekcijo, ki "bo nadzorovala zlasti oni del
privatnega sektorja, ki ima še monopolistične tendence.
B a r a g a

Alojz

Vprašal "bi referenta trgovinske inšpekcije, kako to,
da uslužbenci trgovskega podjetja "Preskrba" prejemajo samo
8e 4> plače kljub temu, da norme presegajo. Direktor motivira to
zfnakupom beLe moke na prostem trgu, kateri je kasneje cena padla.
Zanima me če ta motivacija drži, ali ni morda tudi tu drugo
«zadje.
Slišali smo za podjetje "Železničar", da je bilo kaznoš
vano z din 2oo.ooo.-, na drugi strani pa je dobilo podjetje
"Emona" za večji prekršek tako majhno kazen. Tu ni nobenega praš
vilnega sorazmerja.
Nekatera podjetja so radi tega, da so lahko dosegla
1
višje plače^Enostavno vložila prošnjo za odobritev nadur, od
kiterih ni treba odvajati davka. Imel sem priliko videti, da so
se te odobritve na zboru proizvajalcev odobravale šablonsko brez
konkretne ugotovitve, če so prošnje utemeljene. Smatram, da bi
se moralo v vseh primerih preveriti upravičenost prošnje in šele
potem odobriti nadure.
D e r m a s t i a

Mara

Mi ne moremo vedeti za vsako podjetje zakaj ne dosega
plač. Vendar jih gotovo ne dobaga zato, ker ne dosega planiranega
dohodka. In Se tega ne dosega f nima loo ^-nih plač.
Glede kaznovanja podjetja "Železničar" in "Emona" moram
pojasniti, da je to kazen izrekil sodnik za prekrške in ne v e m ;
[kakšen kriterij je jemal pri oceni kazni. Sodnika za prekškfe pa
ni tu, da bi nam to pojasnil.
Glede nadur je postopek tak, da podjetja predlagaj®
odobritev nadur zboru proizvajalcev, če je bil slučaj, da se
je šablonsko delalo me v-tem primeru zaaima, ali je kdo glasoval
proti predlogu oziroma stavil svoje pripombe. Nikdar ni bilo nam-p
reč iz zapisnika razvidno, da bi glasoval kdo proti predlogu,
; nasprotno, vedno vsi za predlog. Komisija, ki pripravlja te

predloge^ je izvoljena od zbora proizvajalcev, zato jo lahko
pozovete na red, če tako šablonsk© pripravlja predloge, če so
predlogi slabo pripravi jeni j naj se jih zavrne.
Ing. S v e t i n a
Benjamin
Protestiram proti izjavi tovariša Barage in povdarjam,
da komisija, ki je pripravljala predloge za odobritev nadur,
nikdar ni delal šablonsk©, temveč je vedno predloge preverila
in to v vsakem slučaju. Če je smatrala, da so predlogi premalo
utemeljeni jje zahtevala dodatne podatke, skratka ne vem za
primere, da bi se nadure odobravale šablonsk©.
P o r t u n a Lojze
Ljudske odbornike bi želel seznaniti s tem, da je
zbor proizvajalcev na zadnjem zasedanju zavzel jasno stališče,
da v bodoče, v kolikor to ne bo nujno potrebno, ne bo sploh
več odobraval nadur. Gre zato, da imamo namreč na eni strani
prezposelno delovno silo, na drug© strani pa odobravamo nadure.
Naddre se bodo odobravale le za strokovno delovno silo, za
katero ni dobiti nadomestila. Glede kategorizacije drži, da
podjetja dejansko izigravajo predpise in ne ločijo tarifnih
pravilnikov od ostalih predpisov in uredb. Tako podjetja, ki
imajo tarifni pravilnik hočejo z visoko kategorizacijo doseči
višji plačni fond in tako višje plače. Kontrole pa s^" ugotoš
vile, da na posameznih mestih ni taka kvalificirana delovna
sila kot označeno in na ta način izigravajo predpise. Naša .
komisija pa ne bo mogla revidirati pravilnikov. Pregledati pa
bi morala podatka, ki jih podjetja javljajo banki. V kolikor
se ugotove nepravilnosti, naj pristojni ljudski odbor kaznuje
podjetja, ki javljajo nepravilne kategorizacije. Sankcije so
jasno predvidene. Če bomo-t© napravili, bodo podjetja pravočasno
zadevo spravile v red in ne bo več izkoriščanja predpisov in
uredb.
*

Predsedujoči da poročilo podpredsednice MLO v
odobritev.
Soglasne sprejeto.

Ad 2.) PREDLOG 0 HADALRJI RAZDELITVI SKLADA jHtffcftUfc
PRESEŽEK PLAČ.
Predlog obrazloži tov.ing. T e p i n a
predsednik s ^ e t a 2 a komunalo MLO, kakor sledi:

#

Marjan,

Tovariši in tovarišice! Kot veste je sklad^ davka
na presežek plač namenjen komunalnemu gospodarstvu. Od prvotnega
sklada davka na presežek plač 226.359.341.- dinarjev je bilo do
lo.XI.1953 razdeljeno 92,ooo.ooo.- dinarjev. Predlagam sledečo
nadalnjo razdelitev sklada v višini 132,6oo,ooo,- dinarjev:
1./ Plačilo že naročenega in prispelega škropilnega in fekalnega automobila za "Snago", ....

13,ooo.ooo.-Di

2./ nabava 2 kamionov 6 t Saurer za Upravo cest

27,6oo,ooo,-

3./ Ureditev razstavišča (prispevek MLO) ....»»»
4./ nabava 2 strojev za odstranjevanje in nalaganje snega za Upravo oest ( 2 x 3 milj.)
5./ Upravi cest za vzdrževanje cest v novembru
in decembru
6./ Valjar 14 ton ,..
7./ Motor za stari valjar .........
• 8,/ Kredit EGŽ za nabavo vozil
9./ Transformatorske postaje
TP Krim - Linhart(bva ulica
TP Litostroj zadruga Št.Vid sp.Dravlje ...
TPHrušica
TP Rudnik

25,ooo.ooo.-

s k u p a j :

6,000.000,7,000,000.14,000.000,4,000.000,2o,000.000.4,7oo.ooo,3,800,000.4,5oo.ooo,3,000.000.-

132,600,000.-dir

Saldo na dan 25.XI.1953 je ca 17 miljonov dinarjev.
Seznam teh dotacij sam govori o namenu in potrebah
teh kreditov. Sami veste v kakšnem stanju so naše komunalne naprave. V kolikor smatrate za potrebno^sem pripravljen obrazložiti vse postavke in prosim za vaša mnenja k temu predlogu.
Predsedujoči da predlog ing.Tepina Marjana o nadalnji
razdelitvi sklada na presežek plač n razpravo.

Ne bi se spuščal v diskusijo o tem, kolika je
potreba teb-dotacij in koliko ne. Vendar tak način predlaganja
smatram za nepravilen. Ljudskim odbornikom je potrebno pred-'
kodno dati predlog v pregled, da lahko razmislijo o tem, ali
ni morda kje še večja potreba. Iz tega razloga bi predlagal,
da se ta točka odloži za prihodnjič - mislim sklepanje o tem
predlogu. /'
S u h a d o l c

Anton

-

Tu nastane vprašanje, v koliko niso vse predlagane
komunalne naprave že naročene, ali celo izdobavljene. V tem
primeru nimamo kaj sklepati
•

T e p i n a

ing»Marjan

Naročen O z . prispel je samo škropilni in fekalni
automobil, omenjen pod tČ.l.) predloga, drugega nič.
•. »
P e r n u š

»

/ -i

Anka

Zanima me, v koliko ne gre ta sklad tudi v kulturno
prosvetne namene. Zdi se mi, da je bila v Uradnem listu FLEJ
dopolnitev odloka, s katerim se ta sklad lahko uporabi tudi
za knkknzna to dejavnost. Pripominjma, da naš Svet za kulturo
in prosveto ni bil obveščen o tem, da se namerava razdeliti
ostali del presežka.
D e r m a s t i a
Mara.
Tov. Pernuš/Lma prav, da je dopolnjena zvezna uredba, da se iz tega sklada lahko finansirajo tudi investicije
s področja kulture iniprosvete ter zdravstva. Sventuelne »potrebe se lahko krijejo še iz šalda tega sklada. Opozarjam pa,
da so danes predlagani.krediti za stvari, ki jih rabimo že v
najbližji bodočnosti, zlasti za stroje za čiščenje snega. V
kolikor bi sklepanje o predlogu odložili na prihodnjo sejo^pa
se bodo dobave istih zavlekle za najmanj 14 dni.

Ne vidim razloga, z&kfrp. se ni moglo dati predloga vsaj
par dn^/pred zasedanjem na upogled ljudskim odbornikom. Dalje
vidim, da niti vsi sveti niso bili o tem obveščeni i5bdfcki°{lali
svojih mnenj. Ne dvomim, da so stroji potrebni, vendar mo-£a vsaj
vsi sveti dati svoje predloge, da o njih razpravijamo^ne pa
da se postavi pred skupščino kar številke, skratka, da se nas
postavi pred izvršeno dejstvo. Prepričan sem, da so vsi stroji
potrebni, cela vrsta strojev celo nujno potrebnih, vendar kot
že rečeno se s tako prakso nejbi strinjal zlasti ne, ker smo že
svoječasno kritizirali tak način predlaganja.
K r e g; a r ing, Vinko.
Čeprav vemo, da je potreba po trafo -postajah zelo
velika, ne vem^če se bo Elektro Ljubljana z našim predlogom
strinjal.
Ing. T e p i n a Marjan.
Ljudskim odbornikom moram pojasniti, da smo imeli
pred sestavo predloga skupno sejo z podjetjem "Elektro"- Ljubljana in je torej ta predlog napravljen v sporazumu z njimi.
Z u p e t Avgust.
Strinjam se z izvajanjem tosfr. Krivica.Pred kratkim
smo razpravljali na zasedanju o komunalni higijeni mesta Ljubljane. Zadovoljni smo, da dobimo med drugim auto za fekalije,
vendar vsi vemo, da imamo še mnogo drugih vprašanj, ki so
istotako pereča. Tako me "»zanima, kako se pa na primer rešuje
vprašanje vodovoda in feaftaeiieite kanalizacije. Praksa predhodnega pojasnjevanja je v tem primeru res nujna, sicer se
dejansko ustvarja občutek postavljanja pred izvršeno dejstvo.
T e p i n a ing. Marjan.
Kar se tiče splošne problematike^je bila ista obravnavana že večkrat. Jaz se strinjam s predgovorniki, vendar ne
vem kako bomo poslovali, če bo vsak postopek obravnavan tako
na dolgo in široko. Tako moramo za vsako naročeno stvar skleniti
pogodbo in na dobavo spet čakati dva do tri mesece, stvari pa ,
ki jih naročamo so izredno nujne.

M r a v l j e
Božo.
Tudi jaz se strinjam z mnenjem tov. Krivica, toda
~~>ste so v tako slabem stanju, da trpi že delovno ljudstvo.
Tako so ljudje izven centra - naj omenim primer v Dravij ah na cesto kamenje, da pridejo v slabem vremenu v službo
Ko hodijo ljudje ob slabem vremenu po neurejenih cestah,pridejo
v službo mokri in taki sede po 7 "do 8 u r . Hajveč trpi torej vsled
tega delovno ljudstvo in delovna intiligenca, vzporedno s tem
pa ima ogromne stroške tudi socialno zavarovanje. Poleg tega
pa trpi veliko škodo tudi vozni park. Zato bo potrebno nujno
nekaj ukreniti za popravilo cest, saj nekatere niso bile popravljene in vzdrževane že od leta 1955, ko so se popravljale
s prostovoljnim delom* Povem, da sem že imel namen cesto v
Dravijah fotografirati in sliko poslati v časopis. Zato predlagam, da se krediti za vzdrževanje cest odobre že danes.
D i B a t i s t a

Franc

Strinjam se z izvajanji ing.Tepine. Dejansko je
bilo vprašanje splošne komunale že večkrat postavljeno pred
skupščino* Če pogledamo vprašanje našega tramvaja mislim, da
danes posebnega poročila o stanju lokalnega prometa ne bo treba
dajati. Isto za ostale predloge. Razpravlja naj se zato samo o
stvareh, za katere ljudski odborniki smatrajo, da bi jih bilo
možno Še odložiti. Vendar predlagam, da se orientiramo na te
stvari, ki so danes nujno pereče v Ljubljani.
ing. T e p i n a

Marjan

če bi bil Mestni ljudski odbor v stanju, da bi te
pereče stvari predvidel lahko v r e d n e m proračunu, bi bili komunalni problemi in vzdrževanje cest osigurani. Vema pa, da to
nismo uspeli, kakor vemo tudi to, da tudi z dotacijo tega presežka na plače vozni park in ceste še vedno ne bo izpppolnjen.
Mi smo napravili predlog za stvari, ki so se nam zdele najbolj
pereče takoj po obvestilo Gospodarskega sveta, da so se sr-dstva
nabrala. Kar pa se tiče kulture in prosvete pa nam je bilo pojasnjeno, da niti proračunski krediti niso bili izčrpani.

Kredtiti niso bili izrabljeni samo za investicije«
S i t a r

Franc

Mislim, da je pripomba tov. Krivica utemeljena
||
in da je treba takrat, ko gre za miljonske svote dati predloge
par dni preje v pregled ljudskim odbornikom. Strinjam pa se
tudi s predlogom tov.ing.Tepine, da vsled tega, ker je že mesec
december, da se razpoložljiva sredstva čimpreje izčrpamo in da
nimamo več časa dosti Čakati. Predlagam, da bi se za tiste
namene, ki so vezani na neko naročilo, predlog danes odobril,
.sklepanje o ostalih predlogih pa naj se odloži na prihodnje zasedanje. Gre zato, da ne zamudimo. rokov, ki so za nabave dolgi.
D e r m a s t i a

dr.Marjan

V interesu celega poslovanja to res ne gre. Nisem
za dolga in Široka razpravljanja. Vendar Če gremo na demokratične
razpravljanje je najbolje, da gremo še na zbore volilcev.
VzttBmmo samo primer, koliko je lani Mestni ljudski odbor stalo
ddvažanje snega na najbolj' primitiven način. Vzemimo samo to
pa že odvaga napako predsednika Sveta za komunalo, da predlog
ni dal v predhodno obravnavo.
'M
"

ing. T e p i n a

(

'

Marjan

To ni moja napaka, temveč napaka ad»iaista?aeije
skupščinske administracije Mestnega ljudskega odbora, ki o
predlogu ni pravočasno obvestila ljufeke odbornike.
«

K r i v i c

Vladimir

Moj predlog je bil predvsem v tem, da se taka
praksa v bodoče opusti, ker smo o tem že razpravljali in sklepali. Te stvari smo kot rečeno že kritizirali in rekli, da se
j
nam morajo predlogi dostaviti vsaj 2 do 3 dni pred zasedanjem.
j
Ker mi je znano, da so zlasti stroji za odvažanje snega zelo
potrebno radi bližajoče se zime predlagam, da se o nabavi istih
inza ostale pereče stvari danes sklepa, zadeve, ki pa še niso
povem razčiščene naj se odlože za prihodnje zasedanje.
\

fl

D e r m a s t i a

ur .udarjan

Dopolnil bi tovariša Krivica in pojasnil tovarišem
odbornikom, da pa jaz vem za ta predlog, ker sem ga čital v časopisih najmanj pred lo dnevi. Predlogi so bili obravnavani na
sestanku Sveta za komunalo f kamor imajo dostop vsi ljudski odborniki. To se pravi, da je bila s strani predsednika Sveta za
komunalo pokrenjen maksimalni napor, da javnost izve za predlog.
Če pa ljudki odborniki ne čitajo časopisov, zato Svet za komunalo
ni odgovoren.
• D i B a t i s t a

Franc

Mi moramo imeti malo več zaupanja do svetov in do
komisij. Sveti so gotovo dali na tapeto stvari, ki so najbolj
nuj ne.
Z u p e t Avgust
Želel bi pojasnilo, zakaj je bilo dano 25 miljonov
za ljubljansko razstavišče.
T e p i n a

ing.Marjan

Glede metod našega dela bi podprl tov. Krivica in
tov.Di Batisto v njegovih izvajanjih. Danes je bila predlagana
kt prva točka dnevnega reda izpopolnitev svetov in komisij MLO.
0 tem kakšni predlogi so bili stavljeni^pa ni vedel nihče od
odbornikov, niti sami predsedniki svetov. Zato sem sam sprožil,
da ta točka ne pride na dnevni red. Take metode dela so res nepravilne. Če predsedniki svetov prevzamejo nase odgovornost za
neko delo je potrebno, da se jih vsaj obvesti, kakšne sodelavce
se predlaga v svet. To povem zato, da v bodoče teh stvari ne bo
več na tapeto.
v
M a t e 1 i č

. •

Lojze

Zanima me, če je z dotacijo 2o miljonov rešeno vpraianje cestne železnice.
- ' ,
T e p i n a
\

8

ing,Marjan
—

—

To je samo pomoč Električni cestni železnici in
tem zneskom njeno vprašanje še ne bo rešeno«

'

Zanime me, kaj misli s temi sredstvi napraviti Električna
cestna železnica.
.

ing. I e p i n a

Marjan

1

'

•

/

i

,

;

Ta znesek je res maletekosten, vendar se z njimi postopoma nabavljajo devize za nabavo trolejbusov, skratka za rekonstrukcijo cestnega prometa.
Z d e š a r

Henrik

Glede transformatorskih postaj me zanima koliko je
zapopaden v predlogu zapadno predmestje Ljubljane. Ta predel
ima zelo slabo razsvetljavo, slišal pa sem, da bo tu postavljena
trafo postaja šele čez dve leti.
•

ing. T e p i n a

Marjan

Oskrba Ljubljane z električno energijo je na gotovih
mestih zelo slaba. Napetost pada tudi do 12o voltov,vsled česar
ni možno uporabljati luči, električnih naprav in radio aparatov.
Še več, v novo zgrajenih blokih ob Linhartovi ulici ni možno izvršiti priključka, ker so-vse bližnje trafopostaje preobremenjene
»

podjetje "Elektro-Ljubljana" mesto pa nima nobenih sredstev, da
bi postavilo vsaj nekaj najnujnejših naprav,
Zato Svet za komunalo predlaga, da se odobre sredstva
za gradnjo TP Krim ob Linhartovi cesti za gradnjo TP Litostroj
zadruga v Št,Vidu, TP Hrušica in TP Rudnik. S tem bo vsaj v
nekaterih delih mesta izboljšana oskrba z električno energijo.
Višji obseg del je zaenkrat tudi z ožirom na pomankanje
potrebne bakrene žice nemogoč. Za prihodnje leto pa ima Elektro
Ljubijana:mesto v svojem programu zgraditev še najmanj 6 trafopostaj v drugih predelih mesta.
Kar se tiče prioritete smo se zanesli na predlog podj
Elektro-Ljubljana

/

t

'

B a z n i k

/

Albin

Glede trafopostaje na Linhartovi cesti sem mnenja,
da bi se v že obstoječi dve trafostaji Instituta za elektroveze
lahko ojačali in s tem zadostilo potrebe dotičnega okoliša,
lo še posebno radi tega, ker Institut za elektroveze v popoldanskem času in nočnih urah ne potrebuje električnega toka.
Mislim, da bi bilo umestneje postaviti trafopostsje na Viču
in Mirju.
t
B a r I i č

Janez

Predvidena trafostaja za Litostroj, zadruga Št.Vid
Sp.Dravlje bo stala 3»8oo,ooo.- d i n a r b o
treba pri
Elektro-Ljubljana, če se bo trafopostaja/res iz predvidenih
sredstev, da ne bo Mestni ljudski odbor dal kredit, rabila pa
jo bo tovarna Litostroj.
Prosil bi tudi pojasnila, kaj je z obljubo, da se
bo dogradil podaljšek Groharjeve ulice, za katera dela je bil
že odobren kredit.
J e l e n e

Aleš

Za to cesto je bil odobren samo kredit za izdelavo
načrtov, (to pred enim mesecem in pol) izvršitev pa je v programu
za leto 1954.
Kar se tiče trafopostaj moram pojasniti sledeče:
Vse območje Linhartove ceste je priključeno na obstoječo trafopostaj o , ki je tako obremenjena, da ni mogoče nanjo priključti
nobene nove zgradbe več« Za razbremenitev te postaje in za priključitev sai novega mizarskega podjetja SSaaazS "Krim" je predvidena nova trafopostaja, s čemer bo rešeno vprašanje £ga podjetja In novega stanovanjskega naselja na tem področju.
Glede trafopos taje Litostroj -zadrga Št,Vid,sp,
Dravlje bi omenil, da je to stanovanjska kolonijo ob Draveljski
cesti in ne ob Litostroju.
Glede 11 trafopostaj, ki jih je za leto 1954
postavila v program "Elektro-Ljubljana" so po nujnosti prve te,
ki so omenjene v predlogu. Več to podjetje tudi ne zmore prav
radi pomanjkanja bakrene žice.

j

Par pripomb gleder razstavišča. Mislim, da bi o tem lahko
več povedali tovariši, ki so člani Inicijativnega odbora.
To razstavišče, ki se namerava graditi je za naše mesto velika
pridobitev tako v pogledu trgovine, tujskega prometa in sploh
podkrepitev in psrvdarek našemu mestu kot centru gospodarskega
življa. To razstavišče bodo gradila podjetja s svojimi prispevki
Bo pa v zvezi s tem več komunalnih del, ki jih mora prevzeti
mesto nase. Gre predvsem za ceste, parke, kanalizacijo, itd.
Zato smatram, da bi dali prvi prispevek v iznosu din 25 miljonov
za ta namen.
'
i.
P e č a r

» • •.
Franc

Smatram zapotrebno, da vam dam malo širše pojasnilo
glede razstavišča radi tega, ker od prvega dneva sodeluje v
inicijativnem odboru in celotni akciji. Moram reči, da dosedaj
Ljubljana ni aktivno sodelovala. Vsi želimo, da bi Čimpreje
prišlo do realizacije. Ko pa govorimo o sredstvih hoče vsak
vedeti podrobnosti. Namen je pričeti z gradnjo čim se bo gradbena sezona pričela in za preddela je potreben ta denar.
Na prostoru, ki je namenjen za razstavišče se nahaja na eni
strani veterinarska bolnica, na drugi strani pa podjetje Chemo
in Material. Za ta podjetja se grade novi prostori. Preselitev
podjetij je potrebno izvršiti preje^predno se prične z gradnjo
Sredstva, danes predlagana so predvidena za izvedbo teh preselitev, gradnja 'sama pa gre v breme vse slovenske industrije,
ki je že prispevala preko loo miljonov. Del the sredstev so
prispevali tudi obrtniki. Nisem imel namena o tem širše govoriti
ker se pripravlja vloga na Mestni ljudski odbor z osnovnim programom vsega dela. Mislim, da ne bi bilo pravilno zapirati oči,
da bi radi drugih potreb ne dali sredstev,- Če ne bomo pričeli,
tudi, naprej ne rhomo mogli graditi. Pričakuje se, da če že
Ljubljana pridobi s tem^bo Ljubljana tudi dala svoj, prispevek.
Očitki, ki že lete, češ zakaj se gradi v Ljubljani, bodo našli
dovolj hrane v tem, če bi šli mimo tega, kar že gospodarstvo
razpravlja in ne bi vzeli v obzir razne ankete in objave v

Časopisih, Torej prvi prispevki bi šli za preselitev podjetij
is ureditev prostorov in priprav za gradnjo, ki se bo pričela
v mesecu februarju 1954. V koliko želi kdo podrobnejša poročila
o namenu nam pove.
D e r m a s t i a

dr.Marjan

V naši osnovni diskusiji o perspektivi razvoja
Ljubljane smo govorili posebno o problemu organizacije Ljubljane

„

kot trgovski center. Ze takrat smo govorili o dveh osnovnih problemih* Če hočemo Ljubljano stvarno razviti z ozirom na lokacijo,
- Ljubljana leži na liniji, ki veže Srednjo Evropo z morjem in
zapad z vzhodom - moramo v Ljubljani a?aavi rešiti problem primernega razstavišča in javnin skladišč, ko danes razpravljam o
tem, ali naj Mestni ljudski odbor podpre napore trgovskega življa
si moramo biti na jasnem, da bo dal sam sebi. Denar bo šel za to,
da podjetjem omogočimiro preselitev v tjoljŠe prostore, kjer bodo
imeli možnost večjega razvoja svoje proizvodnje. Torej je, najboljše, da čimprej to napravimo. Nima smisla, da sedaj, ko
ugotavljamo, da je inicijativni odbor zbral od vseh slovenskih
podjetij okrog loo miljonov dinarjev - to se p r a v i sredstva za
prvi razstavni prostor - da bi sedaj mi razpravljali o teh 25
miljonih. Mi smo inicijatlvnemu odboru dali nalogo, da v mesecu
juniju .Ljubljana odpre svoj prvi razstavni prostor, kar bo
edino v korist Ljubljano.
(Ploskanje).
•

B a z n i k Albin
_______________________
Povrnil bi se k predlogu za odo'britev sredstev za
trafopostaje. i'ako bi predlagal, da se postavitev trafopostaje
na Linhartovi cesti še enkrat obravnava z podjetjem "ElektroLjuDljana". Se vedno trdim, da je na tem področju možno ojačanje
obstoječih trafo-postaj z 1 loo KV. Strinjam se s tem, da se dajo
sredstva za trafo postaje, vendar bi z ojačanjem že imenovane,
ostala sredstva na razpolago za drugo trafo postajo, ki je
morda bolj nujna.

T e p i ti a

ing »Mar jati

Z ozirom na to, da so mnenja o tem,kje naj bi se
postavile trafopostaje deljena, predlagam, da skupščina izvoli
iz svoje srede 3 člansko komisijo, ki naj preveri prioriteto.
To komisijo naj se pooblasti, da napravi virmane v okviru
tega predloga, v kolikor je to potrebno.
B a r 1 i č

Janez

Razdelitev se tudi meni ne zdi najbolj idealna, kajti
na zapadnem in južnem delu Ljubljane je razsvetljava res izredno
slaba. Mislim, naj bi Svet za komunalo predlog ponovno sam
pregleda in se po terenih, zanima kje je dejansko največja
potreba.
T e p i

n a

ing.Marjan

Predlagaiii, da prioritetni red ppstavitve trafopostaj
pregledajo iascr ti trije tovariši, ki so se oglasili k
diskusiji o tem predmetu.
B a r 1 i č

Janez

Predlog tov.ingvrepine o imenovanju v komisijo se
mi zdi vse prej kot umesten«, ker ne vidim razloga, da se iaienuj
v komisijo ravno tovariše, ki diskutirajo o stvari.
S u h a d o l c

Anton

Sam se javim v komisijo, da sodelujem pri določitvi
prioritete. Istočasno povdarjam, da imamo na zapadnem delu
Ljubljane izredno slabo razsvetljavo in smo navezani na vrhniško
centralo.
J e l e n e

Aleš

Tovariši! Obrazložil bi samo, da je Svet za komunalo
sklical posebno sejo po problemu oskrbe Ljubljane z električno
energijo. Že v časopisih je bilo objasnjeno, da je danes za
Ljubljano 56 trafopostaj premalo za askrhs normalne® oskrbo
električnega toka. Zato je to, kar predlaga DES minimalno.

Več trafopostaj podjetje ne more postaviti, tudi Če bi bili
na razpolago krediti - ker nima dovolj bakrene žice. Kot pravilen smatfam predlog tov.ing.Tepine, da se imenuje posebna
komisija in pregleda, če je predlog po važnosti in nujnosti
izvedbe pravilno sestavljen.
Predsedujoči da na glasovanje predlog, da se imenuje
posebna komisija za pregled prioritete postavitve trafopostaj
katero naj tvorijo tov. Suhadolc Anton, Baznik Albin in
Matelič Lojze. Komisija naj zaključke javi Svetu za komunalo.
Soglasno sprejeto.
Predsedujoči da nato predlog ing.Tepine Marjana o
razdelitvi sklada na presežek plan na glasovanje. Oba zbora
glasujeta ločeno o posameznih točkah predloga.
Soglasno sprejeto.

Ad 3.) SKLEPANJE O PREDLOGU ZA PREVZEM JAMSTVA
ZA NEKATERA PODJETJA.

Predlog obrazloži tov. S i t a r
Gospodarskega sveta MLO, kakor sledi:

Franc, član

Mestnemu ljuskeniu odboru oredlagam predlog za
prevzem garancije za redni obratni kredit, dovoljen državnemu
obrtnemu podjetju "Kemoproizvodi" Ljubljana pri fiarodni banki,
podružnici 6oll. •
... .
"
NB FLRJ, podružnica 60II v Ljubljani je z dopisom
z dne 18. X I . ti. sporočila, da je iz predložene bilance drž.
obrtnega obrata "Kemoproizvodi* za mesec september t.l. razvidna za tretje'tromesečje t.l. izkazana izguba v znesku 215.000.din. Ta izguba se še poveča za razliko med predpisano 75$ stopnjo AS in dejansko obračunano 5o$ stopnjo A S . Vsled tega navedeno podjetje ni več kreditno sposobno in bo banka s 25.11.
t.J. odpovedala celotni redni obratni kredit v znesku 2,2oo.ooo.
kolikor bi do tega termina ne bila izdana ustrezna garancijska
izjava MLO glavnega mesta Ljubljane. Banka je tudi 14. t.m.
blokirala tekoči račun podjetja "Kemoproizvodi" zato, ker ni
bila likvidirana celotno predpisana akumulacija.
Uredba o temeljih poslovanja gospodarskih podjetij
(Ur. list FLRJ št. lo-96/52) dovoljuje v svojem 32. členu, da
sme banka v primeru slabega finančnega poslovanja državnega
gospodarskega podjetja zahtevati posebno jamstvo v obliki garancijske izjave pristojnega "finančnega organa.
Da bi se ugotovilo finančno stanje državnega obrtnega podjetja "Kemoproizvodi", je bila izvršena revizija in
pregled poslovanja po strokovni komisiji. Iz tozadevnega zapisnika z dne 1 1 . t.m. je razvidno, da je podjetje ^ašlo v težko
situacijo predvsem v času od 1 . I . t.l, dalje. I"o stanju 3o.IX.
t.l. izkazuje knjigovodstvo izgubo 214.974.- din, dalje dolg
na neplačanem prometnem davku v višini 374.422.- din ter razliko na neplačani akumulaciji v znesku 153.082.- din, tako,
da znaša celokupno stanje izgube in navedenih neporavnanih obvez
nosti ob koncu septembra t.l., 742.478,- din.
Iz pregleda knjig je revizija ugotovila, da je
na tak finančni rezultat podjetja vplivala predvsem prenizka

kalkulacija. Podjetje je namreč vzelo v obzir upra/ no-prodajno
režijo, obračunano le v 4o$ višino od dejansko izplačanih plač,
namesto da bi upoštevalo upravno-prodajno režijo v višini
najmanj 80$,
Po nalogu inšpekcije dela je moralo podjetje prebeliti
vse poslovne prostore. V času tega dela, ki je trajalo 14 dni,
je bila proizvodnja povsem ustavljena. Uslužbenci pa so kljub
temu dobivali redno plačo, ki ni bila zaslužena v proizvodnji.
Do® 3o,IX. t.l. je vodil podjetje upravnik, ki je bil
po poklicu litograf. Podjetje zato ni pokazalo posebnega tehničnega napredka, trpelo pa je tudi zaradi pomanjkljivega strokovnega!'
vodstva. S 1.. Z , je prevzel posle upravnika diplomirani kemik, ki
kot strokovnjak neposredno vodi vso produkcijo. V najkrajšem času
bo mogoče pričeti z izdelovanjem novega Čistilnega sredstva za
medenino in steklo. Pravtako bodo »uvedeni novi izdelki tempera
barve v tubah, Z izboljšanjem produkcije dosedanjih proizvodov
in uvedbo novih artiklov so perspektive za delo podjetja ugodne.
Iž prošn«je samega delovnega kolektiva je razvidno, da
so zaostanki na neplačanem prometnem davku nastali predvsem iz
razloga nepoznavanja predpisov o plačevanju prometnegadavka. Na
isti način je prišlo tudi do napačnega plačevanja akumulacije in
skladov. Podjetje je namreč ves Čas plačevalo le 5o$ stopnjo akumulacije in skladov, namesto 75$ stopnje, ki je bila določena z
družbenim planom mesta Ljubljane za leto 1953. Posledice so sedaj
zato težje in bo moralo vodstvo v prihodnjih mesecih polagoma
izravnavati obveznosti s primernim odplačevanjem. Kolektiv "Kemoproizvodov" se te naloge odločno zaveda in želi s podvojenimi
napori urediti svoje delo tako, da bo pokrita ne samo že ugotovljena izguba v višini 214,874,- din, temveč da bo plačan tudi
zaostanek na prometnem davku v znesku 374,422,- din. Kolikor bi
se tudi znižala stopnja akumulacije in skladov od jr edpisane
75/6 na 5o$, bi bilo mogoče podjetje sanirati najkasneje do 3o«VI.
1954. V ta namen pa je potrebna garancijska izjava MLO glavnega
mesta Ljubljane, ki bo preprečila odpoved rednega obratnega kredita v banki.
Odločba k gornjemu predlogu se glasi:

Na podlagi lo. točke 65. eslena Zakona o ljudskih
odborih mest in mestnih občin (Ur.list LRS št. 19/9o/52), po
z a h t e v i NB FLRJ, podružnica 6oll v Ljubljani z dne 18. novembra
1953, po poročilu Revizijsko-tehniČnega zavoda, Ljubljana o
izvršenem pregledu obrtnega podjetja "Kemo-proizvodi" zdne 1 1 .
XI. 1953, ua prošnjo podjetje "Kemoproizvodi" št. 15/17o z dne
31.X.1953 ter na predlog Sveta za gospodarstvo MLO Ljubljana,
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljaoe
na XVII. redni skupni seji Mestnega zbora in Zbora proizvajalcev
dne 4 . XII. 1953.
o d l o č b o
o prevzemu garancije za redni obratni kredit, ki ga je najelo
državno obrtno podjetje "Kemoproizvodi" Ljubljana pri NB FLRJ
podružnici 60II.
1.
Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane prevzem!
ma garancijo za redni obratni kredit 2,2oo.ooo.- din, ki ga je
odobrila NB FLRJ, podružnica 60II v Ljubljani državnemu obrtnemu
podjetju "Kemoproizvodi" Ljubljana, Poljanski nasip 4o. ter se
zavezuje, da bo v primeru dospelosti kredita na zahtevo banke
poravnala dolg z obrestmi in stroški, kolikor bi tega dolžnik
sam ne izvršil,

2.

V kritje prevzetega poroštva zastavlja MLO glavnega
mesta Ljubljane NB FLRJ, podružnici 60II v Ljubljani svoje dohodlj; 1
izvirajoče iz davka od sklada za plače na območju mesta ljublja- j
ne ter iz presežka akumulacije, ki se je dosegel z zvišanjem
stopenj akumulacije in skladov po družbenem planu mesta Ljublja- 1
ne za leto 1953,
Na podlagi tega je NB FLRJ, podružnica 60II v Ljubljani upravičena sama izvršiti poplačilo iz navedenih sredstev
MLO glavnega mesta ^Ljubljane, ako bi podjetje "Kemoproizvodi" do i
3o, VI. 1954 ne postalo zopet kreditfro sposobno.
3.
1
Garancijska izjava MLO glavnega mesta Ljubljane izgu !:
veljavo dne 3o, VI. 1954»

Predsednik MLO glavnega mesta Ljubljane se pooblašča,
da izda in podpiše tej odločbi ustrezajočo garancijsko izjavo.
•

•

Predsedujoči^ da-predlog o podelitvi garancije za
državno obrtno podjetje "Kemoproizvodi" v razpravo:
P— —e —č —a —r —

—

Franc.
— — —

Mnenja sem, da bi morali mi ob sklepanju za podelitev
garancije vedeti.* kakšen je kolektiv podjetja, koliko članov
ima ter kakšna je njegova proizvodnja« Kajti znano je,da je
te drobne kemicžne industrije v Jugoslaviji skoro preveč,
docim kvalitetne sploh ni. če nimamo jamstva, da bo to podjetje
izaelovalo produkte, ki se bodo na tržišču uveljavili in jih
konkurenca ne bo udusila , potem nima smisla, da o tej garanciji sploh razpravljamo. Podjetje med drugim utemeljuje, da
je aa slhb finančni rezultat podjetja vplivala predvsem prenizka kalkulacija, dvomim pa, ce bi bila kalkulacija višja,
da bi sploh kaj prodali. Iz tega razloga sem brez predhodne
podrobnejše obrazložitve proti temu, da se predlog odobri.
G o l o b

Roman

Moje mnenje je, da je treba obdelati ne le knjigovodsko stanje, ampak predvsem ekonomsko gospodarsko vrednost
podjetja, ki naj se zrc a li v knjigovodstvu. Dalje je treba
pregledati zaloge, kajti v podružnici Narodne banke štev.6ol,
katere član sveta sem^smo na konferenci ugotovili, da dajejo
podjetja v aktivne postavke zaloge surovin, ki so bile že
»

zdavnaj pokvarjene. Zaloge naj pregledajo strokovnjake, da
ugotove njih namen in če jih je mogoče po gotovih cenah na
trgu prodati. Do tega časa pa predlagam, d a se sklepanje o
predlogu odloži. Ako ima ekonomske pogoje,, nisem proti, da se
mu da garancija in se mu tako omogoči sanacija.
P 1 a z a r

Franc

Poznam to podjetje in vem, da je v proizvodnem sklopu
kemične tovarne "Ilirija. Podjetje proizvaja veliko artiklov,

istih kot tovarna "Aero" Celje in podjetje "Ilirija", Podjetje
ima popolnoma obrtni značaj in ne vem, če bo podjetje kljub
dani garanciji in novemu kadru lahko uspevalo. Kazalo bi se
povezati s podjetjem "Ilirija", da bi isto prevzelo proizvodnj
tega podjetja«
K o v a Č i č

Leo

0 tem podjetju smo danes razpravljali tudi na seji
Komisije za družbeni plan in preračun. Prišli smo do ugotoi
vitve, da če hočemo, da bo podjetje uspevalo , da mora racionalizirati svojo proizvodnjo. Dokler pa ostane kot obrtno
podjetje nima smisla, da kot tako obstoja.
K o b 1 e r Franc
V zvezi
predlogom za določitev stopnje akumulacije
temu podjetju smo danes o tem govorili na komisiji za družbeni plan in proračun in prišli do tega,,karj: je ugotovil
t

tov.Kovačič. Gre zato, da se podjetju ali pomaga, al±xl±kx±36
i±xaxx mu odobri garancija in dovoli znižanje stopnje akumulacije, ali se pa ne reši niti eno, niti drugo in se podjetje
likvidira., v. kolikor se ugotovi, da niti z mehanizacijo ne bi
postalo rentabilno. Mi smo dobili informacije, da izdeluje
podjetje artikle, ki so danes zelo iskani na trgu in da bi
s potrebno mehanizacijo postalo rentabilno - seveda pod dobrim
vodstvom.
t

«

N e b e o

Franc

Ko smo na zboru proizvajalcev potrjevali zaključne
račune posameznih podjetij^smo ugotovili, da je več podjetij
pasivnih. Predlagam, da bi dali enkrat na tapeto vsa podjetja,
ki životarijo. To so predvsem mala podjetja, ki nimajo nobene
ekonomske perspektive. Vsa ta podjetja bi bilo potrebno kotaf

pleksno pregledati

in sklepati o njih obstoju.

G o r j a n c

Joško

Podjetje "Kemoproizvodi^ izdeluje milo, plavilo,
barvice za šolo, puder za semiš čevlje, pričelo je izdelovati
penkala barvice in čistilna sredstva - to vse šele pod novim

r

gtrokovnim vodstvom. Od ustanovitve podjetja do sedaj je vodil
[podjetje nestrokovnjak. Ta, ki ga sed£j vodi, je kemik in je v
•ftem kratkem času dosegel za 4oo.oooo dinarjev mesečno višji promet
pvignil je ±<s.x&$ produkcijo s tem, da se je zanimal tudi za zunanji trg, dočim je prejšnji vodja delal 4 trgovskimi podjetji v
Ljubljani. Kvaliteta izdelkov podjetja je dobra, proizvodnja se
je dvignila, kar daje jamstvo, da bo podjetje v red"£ pri premetu
ki ga ima, odplačevalo svoj dolg.
\
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dr. Š o b a

Štefan

Smatram, da sem v tej stvari dolžan dati pojasnilo.
Kot prvo moram pojasniti, da je revizijski zavod izvršil temeljito
revizijo in Če bi tovariši odborniki želeli, se to revizijsko poročilo lahko prečita. Ugotovitev tov.Pečarja, da je kemične drobne proizvodnje prevečjne drži* Nasprotno imamo v tej proizvodnji
največ šušmarstva. Danes je problem, da se kemični inženerji vsi
potegujejo za šušmarstvo in se odtegujejo proizvodnji. Tako jih
je zelo težko dobili v državno službo. To je druga ugotovitev, da
imamo danes v prometu veliko premalo izdelkov kemične proizvodnje.
Tretja ugotovitev je, da če bi šli na pot likvidiranja malih podjetij, bi bila ta pot napačna. Strinjam se s tem, da to podjetje
nima solidne gospodarske osnove. Vendar če bi š&i na pot likvidiran j a teh malih obrtnih podjetij bi bilo to v nasprotju s problemom obrtništva. Mislim, da pri solidnem vodstvu podjetje
mora imeti uspeh, če bodo ekonomski pgigoji za vse enaki. Vemo
namreč, d a danes privatni obrtniki niso obremenjeni niti s polovico akumulacije socialističnega sektorja. Jasno je, da v teh
pogojih mala državna podjetja hirajo in se borijo za svoj obstoj.
Če bi šli po poti likvidiranja teh podjetij ne bi &lixgiaxgst±
reševali te ekonomske problematike, ki obstoja v obrtništvu.
P e č a r

Franc

Strinjam se s tov. dr.Šobo, da je drobne kemične
proizvodnje premalo - toda premalo je le kvalitetne kemične proizovodnje, nekavalitetne imamo daleko preveč. V kemični proizvodnji
si moramo biti na jasne®, , da tudi najbolj enostavno loščilo, ali

pasta za parket zahteva 'gotov aparat- in strokovno usposbljenost,
da lahko dela. 2Jato sem želel vedetifkako veliko je podjetje,
kakšni so pogoji podjetja, da jim nato daino ta sredstva. Če
podjetje izdeluje blago, katerega ciklus obračanja je miniihalen^
se mi zdi, da nekaj ni v redu. Predlagam radi tega, da se krediti
ne odobri, temveč da se vse še enkrat pregleda, ker bo verjetno j:
potem nastopilo še vprašanje investicijskih sredstev.
G o l o b

Roman

Tov.dr« Šoba je hotel opozoriti, da ne smemo iti
na pot likvidiranja oz, uničevanja malih obrtnih podjetij.
-Poglejmo kako mi ščitimo mala podjetja. Ščitimo jih na ta
način, da jim dajemo podporo z nezdravimi krediti. S tem se
bore^podjetja samo
da rešijo svoj obstoj, ker jih tišči priT
vatni sektor. I\e govorim o tem podjetju, ker ga ne poznam.
i

Gre pa zato, da ne bodo podjetja te kredit^ izkoriščala zgolj
za borbo za obstajanek. Po mojem mišljenju kemična obrt
sploh nima eksistenčne možnosti, ker je to panoga, ki spada
v industrijo. Dalje vemo, da bomo obrtništvo vzdrževali samo
toliko Časa, dokler ne izgradimo industrije. V kolikor pa
ta podjetja vzdržujemo s subvencijami samo za borbo proti
privatnemu sektorju ,to ni pravilno. Vem n.pr., da ključavničarski sektor privatnikov dela napravi veliko škodo socialističnemu sektorju, vendar se ga celo socialistični sektor poslužuje
Verjetno je temu kriva kvaliteta dela in finančne težkoČe.
Priporomam, da se v bodoče pregleda ekonomsko vsebino in
eksistenčno upravičenost posameznih podjetij, dočim naj se
borba proti privatnemu sektorju izvaja na drug način.
M a t e 1 i č

Lojze

Iz pojasnil tov. Gorjanca in dr.Šobe je razumeti, j
da ffimacfcocp»ea je bilo to podjetje pregledano in da ima možnost
dviga. Zato je napačno, da mu ne bomo dali možnosti razvoja
fcjr
s podpisom garancije. S tem, da jlpriori^ odklaiinjamo podporo^ jj
zapiramo sposobnemu direktorju možnost razvoja, s čemer, ne bomo
prišli daleč.

H

M U
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Kar se tiče kemičnega podjetja "Ilirija" mi je
;gnano,
je
x n o podjetje, ki proizvaja svoje proizvode
m o
na industrijski način, obstojajo pa tudi male kunalnice kemične stroge, katere izdelujejo pred vsem specialne artikle,
ki po svoji Kvaliteti presegajo proizvodnjo industrije. če
tako malo podjetje vodi strokovnjak r bo to podjetje uspevalo
r
in riziko za podpis garancije ni tako velik. Sem zato proti
predlogu, da odklonimo garancijo.

F

K r i s t a n
Ivan.
0 obrtništvu i njegovih nalogah bomo obravnavali
na eni od prihodnjih sej mestnega ljudskega odbora. Strinjam
se z izvajanji tov. Dr. šobe, da je zlasti v drobno kemični
stroki veliko mazačev, kar gre v škodo razvoja kemične industrije, ki je itak več ali manj trgovina. Poznam primer, da
je nek zasebni inženir naročil v tovarni "Saturnus" embalaže
v vrednosti preko l,ooo.ooo.- in sedaj svoj proizvod prodaja.
Kakšna je kvalitetna njegovih proizvodov ne vem. Mislim pa,
da je državna podjetja v vsakem pogledu potrebno podpreti in
ukhiti stvari, ki so nam škodljive. Zlasti moramo podpreti
kolektive, ki se trudijo za čim boljšo kvaliteto in povečanje
proizvodnje. Če bomo stvari raziskovali, bomo odkrili mnogo
objektivnih in subjektivnih faktorjev, radi katerih podjetja
pridejo v težave. Naša naloga je, da ko£~ljudski odborniki
pomagamo socialističnemu sektorju, kar vse bo le v korist
oboe ljuc&ega razvoja.

Dr. P r e t n a r Jože.
Znan pregovor pravi, da iz malega rastege veliko.
Ustvaritev industrije zahteva velike rizike in veliko sredstev.
Zelo zdravo je bilo načelo glede potavljavnja plana mesta
Ljubljana, d ^ e čim bolj razvije prudktivna delavnost te male
proizvodnje. Tu bi igral veliko vlogo državni sektor. Omenil
bi tu primer iz kemične industrije: ko je bilo treba dobiti
kemična sredstva proti kaparju^je naše kmetijstvo res dobilo
ž:rkopivo, ki p a ne le, da je bilo zanič in da so se ljudje po
nepotebnem mučili s škropij enjem, ampak je celo škodovalo drevju*
In to je bil industriji.proizvod. Mislim s tem,da je potrebno
gledati na kvaliteto. Ako bomo malo trezno gledali na industrijske

proizvodnjo kar se tiče njene kvalitete, potem ne bomo imeli
nobenega strahu, da se mala proizvodnja ne bo mogla speciali*
zirati na kvalitetne izdelke - posebno še pod strkovnim vodstvom
Omenil bi samo podjetje "Vulkanizacijo*, o katerem smo na eni
od zadnjih sej sklepali o likvidaciji. Zanimal sem se za to
podjetje in ugotovil, da je istegavodil knjigoveški strokovnjak ,
ki nikakor ni odgovarjal kot vodja tega podjetja. Slišal sem,
da se likvidacija še bolj strokovno izvršila in sicer, da se
je lokal prodal, stroji pa demontirali in se ne bodo mogli od^prodati drugače kot za staro železo. V Uudi v tem se vodi ne1
strokovno vodstvo podjetja. Ravno pri malih in srednjih podjetji]
je treba polagati veliko pažnjo vodstvu podjetja« Če v teh
podjetjih ne bomo imeli strokovnjake $ pravim o dno sneto do splošno!
ljudskega premoženja, potem bo naš obrtni sektor še bolj pešal, j
t

Odločno sem proti temu, da prepustimo te obrtne delavnice propadanju in v kolikor so strokovnjaki ugotovili v konkretnem
primeru, da bo podjetje.splavalo podpiram predlog, da se garancija odobri. Predlagam, da v bodoče sproti obravnavamo
problematiko malih in srednjih podjetij in kdo jih vodi, sicer
bomo vedno za njimi plačevali dolgove,
S i t a r
Franc
Moj predlog glede' odobritve garancije podjetju
"Kemoproizvodi" je bil verjetno premalo utemeljen in pomanjkljiv. Pravilno se mi zdi, da ljudski odborniki sklepajo o
prevzemu jamstva za podjetja. Dodal bi, da gre v konkretnem
primeru za obrat, ki je bil ustanovljen leta 1948 kot stranski
obrat tovarne "Ilirija" s posebnim namenom, da prične z proizvodnjo, ki jo nažaLsiminsirijaocnujno potrebuje naša potrošnja.
"Ilirija", ki je vezana na industrijsko proizvodnjo masovnih
artiklov^ni imela interesa, da bi se bavila s specialno kemično j
proizvodnjo. Zato se je ta obrat osamosvojil in začel delati
pod razmeroma težkimi pogoji in slabih prostorih. Začel je
z izdelovanjem raznih tušev, črnila, itd. Pri vsem tem je
manjkalo strokovnega vodstva, to je človeka, ki bi razumel in
vodil sam tehnološki proces proizvodnje. Zato je bil zlasti
sam tehnološki proces proizvodnje tak, da je podražil režijo.

Strinjam se z mnenjem tov,Pečarja, da v kolikor bi podjetje
zahtevalo za svoje artikle višjo ceno, jih ne bi moglo plasirati. Ko je to podjetje dobilo primernega strokovnja, se ni
pocenila in izboljšala samo proizvodnja, ampak je tudi kolektiv dobil veselje, da ima sedaj človeka, ki jamči, da bo
proizvodnja uspela. Vse to kar je ugotovil revizijski zavod
in komisija in to, da se je kolektiv zavezal, da bo do 4
3o.VI.1954 vrnil to posojilo, to nam je zagotovilo, da pri
tem veliko ne riskiramo. Mislim, da tisto
vodilo, ki nas je
1
takrat vodilo, da smo ta obrat ustanovi ^ to vodilo nas še
danes spremlja. Poglejmo samo v našo Upravo za dohodke in
videli bomo koliko imamo danes inženerjev, kis^ bavijo s "
šušmarstvom. Poleg tega imamo še veliko onih,' ki se bavijo
ilegalno s tako proizvodnjo. Zato ne bi imelo smisla, da
likvidiramo podjetje, kije pričelo delati in s tem dovolimo
šušmarjem, da nadaljujejo s svojim delom. S ^ a a - j r - S m a t r a m ,
da je to vprašanje sedaj dovolj jasno pojasnjeno.

Ker ni drugih pripomb da predsednik predlog
tov, Sitarja o podpisu garancije podjetju "Kerniproizvodi"
na glasovanje.
Zbora glasujeta ločeno.
Mestni zbor - soglasno
zbor proizvajalcev - večina
(3 glasovi proti)

/

Ad 4.) SKLEPANJE O DOLOČITVI STOPNJE AS IN
AMORTIZACIJSKEGA SKLADA ZA NEKATERE ZADRUGE
IN PODJETJA.
v
•Predloge obrazloži tov. K o b 1 a r Franc, predsedniki;
Komisije za družbeni plan in proračun, kakor sledi:

1./ Produktivne zadruge A določitev stopnje AS
V navodilu za sestavo predloga družbenega plana okra=
jev /mest/ za leto 1953> izdanem od GS LRS je bilo določeno,
da se za z druge določa ista stopnja akumul cije kot za
državna podjetja.
Na osnovih teh navodil je bil izdelan prvi predlog
družbenega plana MLO Ljubljana za leto 1953, v katerem so
bile določene stopnje akumulacije vsem obrtnim zadrugam in=
dividualno.
Kasneje pa je Sekretariat za gospodarstvo vlade LRS
spremenil prvotna navodila z dodatnimi navodili, v katerih
navaja, da se akumulacija zadružnih podjetij deli na obveze
napram državi - dohodnina, prometni davek, prispevek na soc.
zavarovanje in lastno akumulacijo.
Na osnovi teh navodil je bil izdelan drugi predlog
družbenega plana MLO Ljubljana za leto 1953 s tem, da se
za zadružni sektor obrti ni več določila stopnja AS, pač pa
se je le izračunalo planirani znesek prispevka za sec.zava=
rovanje v višini 45 1° na potrošni sklad, lastno AS in do=
hodnino.
Tekom leta je Sekretariat za gospodarstvo spremenil
ta navodila s tem, da se mora tudi zadružnim obrtnim pedjet=
jem določiti stopnjo A S .
Z ozirom na gornje navedbe predlaga Svet za gospo=
darstve MLO za obrtne zadruge naslednje stopnje AS, ki jih
je odobril na XXII svoji redni seji. Te stopnje je pregledala
Komisija za družbeni plan in proračun, ki predlaga:

1 . "Slikoplesk", Ljubljana
2. Pleskarska in slikarska zadruga Podgora
3 . "Savica" soboslik.zadruga, Ljubljana
4 . »Parketar" Ljubljana
5*/ ^rod.zadruga parketarjev, Ljubljana
6. ^r©d.zadruga mizarjev Vič
7- Sodarska zadruga Tacen
8 . Mizarska zadruga Dravije
9 . Oblač.prod.zadruga, Ljubljana
l o . Krojaška prod.zadruga, Vodnikova c .
11. Oblač.prod.zadruga, Celovška c .
12. Čevljarska prod.zadruga Celovška c*
%
"
"
Zaloška c .
13.
«
"
n
Mivka
14.
"
"
"
Rečna u l .
15.
16.
"
"
"
Tržaška c.
"
"
" , Prešernova c .
17.
18.
"
"
"
Šmartno pod Šmar=
no goro
i
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Minimalna stopnja znaša v vseh primerih 5*.
Predlagane stepnje AS s« določene v sporazumu
s prizadetimi zadrugami ter so vsklajene s stopnjami podjetij
državnega sektorja.
Predsedujoči da prednji predlog v razpravo.
K r i s t a n

Ivan

i

S predlaganimi stopnjami se popolnoma strinjam.
Opozoril pa hi, da je "bil naslov napačno formmliran. Razlikujemo
namreč nabavno-prodajne zadruge od obrtniško produktivnih za=
drug. Zato naj se že uvodoma postavi definicija, da se tu
deleča stopnja akumulacije za obrtniške produktivne zadruge,
ker navadne zadruge ne moremo smatrati enakovredne tem preduk=
tivnim zadrugam, ker so prve absolutno trgovskega značaja.
£r©sim, da se vnese ta pepravek.

Pip

a n

Franc

Iz predloga vidim, da se predvideva za mizarske
preduktivn© zadrug© Vič st©pnja akumulacije 65
medtem k© se
predvideva za mizarske produktivne zadrug© Dravlje 7©
Omenil
ti, da je t© n©va zadruga, ki dela 4 starimi ©sn©vnimi sredstvi
in delavci iz Litostroja. Iz upravičenega razlega zat® pr@sim za
nižje stopnj©.
K © b 1 e r

prane

Ta zadruga je "bila p©zvana, da predl©ži sv©j©
bilanc© z ©zirem na rezultate, ki jih je desegla. Sama je se=
stavila te p©datke in sama dokumentirala st©pnj© akumulacije
7© i*.
P i p a n

Franc

Opezarjam, da verjetn© pedatki nis© bili pravilni.

Ker ni drugih pripomb da predsednik predloge na
glasevanje, lačen© tbema zboroma.
Seglasn© sprejet©.

2./-"Kem^preizvsdi" ,znižanje stepnje AS
Državnemu gospodarskemu pedjetju "Kemeprsizvedi"
je bila z družbenim plan©m za let© 1953 deločena st©pnja akumu=
lacije v višini 75 i* na ©snevi desetmesečne realizacije v letu
1952.
..
v

V letu 1953 pa je na ©sn®vi revizijskega p©r©5ila
v razdsbju I.-IX 1953 P©djetje zašl® v finančne težave in izka=
zal® izgub® kljub temu, da je vs® t® d®b® ©ddajal© akumulacij®
le na ®sn®vi st®pnje 5®
Vp®števaje dejstv®, da bi p©djetje
dejansko moram© plačevati akumulacij© p© st©pnji 75 % znaša
skupn© ug©t©vljeni deficit za dob© 9 mesecev 742»478.ž, kar je

j

iI

razmerama zel® visoka za p®djetje, ki ustvarja btt® 5,58®.®»®.din. Deficit v višini 742*478.- rezultira iz neplačanega pr®=
metnega davka v višini 374.422.-, razlike neplačane akumulacije
med stopnjo 5® in 75 v višini 153.®82.- in izgube v višini
214.974.G-lavnivzrek takemu stanju v pedjetju je p® uge=
t®vitvah revizije prenizka kalkulacija, ki je vp®števala za
3/4 leta le din 326.574.- režije, dečim je v istem razd®bu de=
janska režija znašala din 861.77®.P®djetje je d® 3®«IX.1953 dejansk® izplačal®
plače v višini 682.328.- ustvarila pa le din 469*®3«.- Akumu=
lacij® je ©bračunal® din 3®6.164.-, ustvaril® pa din 234*515.Pri plačah unaša t®rej negativna razlika din 143.298.-, pri aku
mulaciji pa din 71.649.-, ®dn®sn® ®b®je skupaj din 214.947.Padjetje je tehnična slaba epremljene, izdelava
je račna, paleg te a pa tudi bivši upravnik strakevne ni bil
dav®lj kvalificiran.
S primern® mehanizacij® in izb®ljšanjem pr®izv®d=
nega pr®cesa, bi p®djetje lahk® p®stal® rentabiln«, ker izdeluj
artikle k®t n.pr. tuš,predtisk.papir, indig®, itd., ki s® na
trgu iskani.
Z ®zir®m na gornje navedbe in na dejstvo, da je
p®djetje d® 3®.IX.1953 d«segl® pri d®h®dki v višini din 7®3.545
in izplačanih plačah din 682.328.- le din 91.217.- akumulacije,
kar predstavlja 14.9 $ na izplačane plače, se predlaga, da se
pedjetju "Kem®pr®izv®difi, d@l®či za cel® let® st®pnja akumulacij
v višini 45 rt«
Ker k predlegu ni pripemb da predsednik istega na
glasevanje, «kupka abema zberama.
SegŽasrie sprejete!

3./ Medne salen "Živka" d ©ločitev stapnje AS
MLO Ljubljana je ustanavil z edl®čb® Tajn.št.
2281/53 z dne 16.Z.1953 ®brtn® pcdjetje tekstilne str®ke

odrdus salon "Živka", ki posluje kot podjetje državnega obrt=
nega mojstra Sever Živke.
Ker podjetju še ni "bila z družbenim planom MLO
za leto 1953 določena stopnja akumulacije in ker ni na razp©=
lago nobenih ekonomskih pokazateljev, se predlaga za podjetje
»Modni salon Živka" stopnja AS v višini 5*
na potrošni sklad,
za leto 1953.
Predlog se utemeljuje s primerjavo sorodnih ©bra=
tov državnih obrtnih mojstrov.
Ker podjetje še ni opremljeno, se bo vprašanje
amortizacije za leto 1953 reševalo naknadno.
Key k predlogu ni pripomb da predsednik istega
t 01
na glasovanje, skupno obema zboroma.
Soglasno sprejeto.

4»/ "Kamin" določitev stopnje AS in amortizacije
za leto 1953.*
Z odločbo MLO Ljubijana štev.Tajn.2282/53 je bilo
ustanovljeno obrtno pečarsko podjetje "Kamin" s sedežem na
Ježici.
Novoustanovljeno podjetje se je formiralo iz
obrata podjetja »Mestn pečarstvo" na Ježici, ki izdeluje ša=
motne izdelke in iz likvidiranega podjetja "Glina" na Ježici.
Podjetje je v zvezi s tem zaprosilo za določitev
obveznosti po družbenem planu za razdobje njegovega poslovanja
od oktobra do decembra 1953* V ta namen predlaga naslednji
individualni plan v ooo dinVrednost
proizvodnje
675

Materialni Amortizaš
stroški
cija
195

75

Plače

Akumula=
cija

225

112.5

$

,5*

Prometni |
davek
67.5

Amortizacija: Podjetje "Glina" je imelo za leto
1953 predpisano amortizacijo v višini 3©.eeo.- din. Če

upoštevam®, da je imenovan® podjetje imel® predpisan® primerno
niortizaci j©, p©tem bi ®dpadl® za IV.kvartal na p©djetje "Kamin"
din 7«5©© amortizacije* "Mestn® pečarstv®" je imel© za ©brat na
jezici predviden® amortizacij® za IVjkvartal 16.25®.- din. Vp®=
gtevaj®č ®ba dela, bi nasledil® p®djetje "Karnih" din 23.75©.am©rtizacijskega -predpisa* Z ®zir®m na razmeroma zel© slab®
stanje ©brata "Glina", ki je potreben večjih popravil predlaga
podjetje "Kamin" amortizacij© v višini din 75.©••©.Akumulacija: P©djetje "Glina" je imel© predpiaan©
z družbenim planom za let© 1953 st©pnjo akumulacije v višini
75 io. Ker je podjetje že v nekaj mesecih zaradi slabega g©sp©=
darjenja prešl© v likvidaciji, ni na razp©lag© n©benih ek©n©mskih
pokazateljev. "Mestn pečarstvo" pa ima predpisano stopnj© AS
v višini 11© $ na p©tr©šni sklad. Obrat na Ježici je bil ©breme=
njen s st©pnj© 11©. Finančnega uspeha tega ©brata ni m©g©če
^dokumentirati, ker "Mestno pečarstv©" ne v©di l©čenega knjig©=
vedstva, vendar je bil p© izjavi direkterja p©djetja "Mestn©
pečarstv©" v letu 1953 ©brat na Ježici vsesk©zi pasiven.
Z ©zir©m na gornje navedbe ni predlaga m©g©če
dokumentirati z bilančnimi podatki.
Vpoštevaj©č pasivn©st ©beh ©brat©v in p©treb.n©
sanacij© n©v©ustan©vljenega p©djetja &Kamin"se predlaga, da
se predl©g p©djetja za let© 1953 v celoti ©svoji in se dol©či:
am©rtizacijske sklad X-XII 1953 din 75.©•©.» , stepnja akumu=
lacije 5©
'Predleg je bil ©bravnavan in sprejet na XXV.seji
Sveta za g©sp©darstv© MLO dne 27.XI.1953*

k; '
Ker ni prip©mb, da predsednik predlog na glas©=
sevanje, ekupn© ©bema zb©r©ma.
S©glasn© sprejet©.

5./

w

Arb©" P©dgrad,d©l©čitev st©pnje AS in
amortizacijskega sklada.

Z odl©čb© MLO Ljubljana je bile ustanevljen©

w

padjetje Arb®" v P®dgradu. Imenovani podjetje je zaprosil«
za d®l®čitev ®bvezn®sti p« družbenem planu za let® 1953 za
razdobje X - XII 1953.
Ker se podjetje šele preureja, ®dn®sn® vrši
pripravljalna dela za sv«j« preizv«dnj«, za kar mu b« p«trebnp
din 1,294.©®®.- sredstev, ga je smatrati k«t p«djetje v izgradnji
in bi bila primerna st«pnja AS v višini 45 $> za razd«bje X-XII
195?.
Ist«časn® se predlaga predpis amortizacijskega
sklada za ist« razd«bje v višini 2«6.«««.- din, k«lik«r predlaga
tudi p«djetje samo.
Predi®g je bil »bravnavan in sprejet na XXV.
seji Sveta za gesp®darstv® MLO dne 27.XI.1953*
Ker ni prip®mb, da predsednik predlog na glasovanje,
sfeupft« ®bema zb®roma.
I- 4
S®glasn® psrjet®.

6./ Umetniška zadruga z «.j. Ljubljana, d®l®čitev
st®pnje A S .

Umetniška zadruga z ®.j. v Ljubljani je vlažila
p®d štev. 171/53 z dne 7.X.1953 prašnjo, da se ji zaradi nje=
nega specifičnega značaja ®d®bri plačil® 45 AS od dejansk®
izplačanih plač p® tarifnem pravilniku.
Specifičnost £v®.jega p®l®žaja utemeljuje zadruga
s tem, da vrši ®dg®v«rn® kulturn®-umetnišk® vzg®jn® del® brez
vsakih p®dp®r. Umetniška zadruga ®dliva izključn® izdelkle
t
ua pestavitev sp®menikev NOB. Višja
stepnja akumulacije bi str®škeI
sp®emnnik®v znatn® p®višala. Težnja zadruga pa je, da z nizkimi
cenami ®m®g®či akcij® postavitve sp®menik®v žrtvam NOB.
Tajništv® za g®sp®darstv® MLO predlaga, da se
prešnji Umetniške zadruge ug®di, d®čim predlaga k®misija za
družbeni plan in pr®račun, da se sklepanje ® predmetu ®dl®ži,
ker manjka enk®n®mska analiza.

Predsednik da predlog Komisije za družbeni plan
in proračun glede odložitve sklepanja e določitvi stopnje AS
"Umetniški zadrugi" z o.j. Ljubljana, na glasovanje, skupno
#bema zboroma.
Soglasno pprgjeto.

7./"Slevenija-auto", določitev stopnje AS
Državno gospodarsko podjetje "Slovenija avto"
je imelo po družbenem planu določeno AS 115. V mesecu juniju t.l.
pa se je ta stopnja zvišala na predlog podjetja "SIovenija-avto"
v sporazumu z Narodno banko na 245«
Do 3o.IX.1953 t.j. do dneva decentralizacije
Slovenija-auto je bilo vplačano v proračun MLO Ljubljana
4,12o.©95.- in sicer din 1,951*878.- več kot je bilo preračunano.
Ti do 3©.IX.po stopnji AS 245 plačani zneski so
torej višji kot bi bili celoletni zneski po stopnji 115*
S l.okt.1953 pa je začel poslovati nov "Slovenijaauto" , ki je zgdršal od starega angro prodajo, uvoz ter poslo=
valn$co "Jama" v Vilharjevi ulici. S svojo vlogo z dne 21.XI.
t.l. štev. V/I-28137 prosti, da se mu določi AS 6o.
Iz podatkov "Slovenija-auto" navedene vloge pa
sledi, da je oktoberska bilanca aktiva ter dopušča AS 115.
Slov.auto je imel v oktobru 1953 - 251*522.- din prometa. Pri
AS znaša: plačni fond
I.300 zaxp;ras:saEŽ3Ek
zax«:hražan
odbitne post.
51 ±HKxn±Ei
povpreč.plače
676
za presežek
dnevnice

573
82

za obračun pre=
sežnih plač

491

Mnenja smo, da
oktobra dalje plačuje AS 115
v ceni, ki je bila v oktobru
Predlog je bil
darstvo dne 27.XI.1953*
f

K e r

n i

P

skupno obema zbor©ma.

r i

Pomb

lahko novi Slov.auto tudi ©d
ne da bi pri tem zvišal razliko
2.23
sprejet na seji Sveta za g®sp©=

da predsednik predlog na glasovanje,
„ .,
S©glasn© sprejet©.

8./ "Žičnica Velika planina", vpis deležev.
•

Od gradbene zadruge "Žičnica Velika planina"
je prispela prošnja, da bi Mestni ljudski odbor glavnega
mesta Ljubljane podprl t® akcije z vpišem deležev. Ker je
te akcija, ba kateri se ljubijančani zainteresirani je
Komisija za družbeni plan in preračun mnenja, da bi bile
akcije pedpreti in predlaga, da bi Mestni ljudski edber
Ljubljana vpisal 5 deležev pe din 5e.eee.-, skupne terej
din.
Ker ni pripomb^da predsednik predlog na gla=
sevanje, xkapn«x«kKai ločene obema zboroma. .
Soglasne sprejete.
'

.

s

9./ Centralni antituberkolozni dispanzer v
Ljubljani, razpolaganje s sredstvi, vplača=
nimi po Zavodu za soc.zavarovanje za storitve
oddelka k CAD.

V sklopu CAD-a, ki je proračunska ustanova MLO
Ljubljana, posluje bolniški eddelkk, v katerem je bilo v te=
kečem letu od 1.januarja do 30.novembra 78 oskrbovancev z
2534 oskrbnimi dnevi. Glede na odobreno ceno storitev belniš=
kega oddelka 65o.- din za 1 oskrbi dan, zneske skupni znesek
teh uslug CAD-a l,647»loo.- din. Ta znesek je plačal Zavod
za socialne zavarovanje, ker so bili vsi oskrbovanci socialno
zavarovani.
Plačilo tega zneska pa ni zakonita dolžnost
Zavoda za socialno zavarovanje. Delo bolniškega oddelka CAD
je namreč preventivno, CAD pa proračunska ustanova MLO;
<

ZSZ ni dolžan plačevati stroškov za preventivne storitve CAD,
ker se v smislu zakonitih predpisov krijejo iz proračuna M L O .
Svetu za zdravstv© in socialno politiko MLO in
CAD-ju pa je uspelo skleniti z Zavodom za socialno zavarovanje
dogovor, po katerem se je ta - upoštevaje sklad za izravnavo

ter s©cialn© zavar©van©st vseh ©skrb©vancev - zavezal kriti
zgeraj ©menjene str©ške in jih je v znesku l,647.i©©.- din
tudi p©ravnal, stavil pa je peg*j, da se ta znesek up©rabi za
zboljšanje zdravstvene službe CAD-a. Te pravice pa CAD kot
proračunska ustanova MLO nima, ker mora event.dohodke odvesti
v proračun MLO.
Svet za zdravstvo in socialno politiko MLO se
zato obrača na skupščino MLO, da odobri uporabo tega po SZS
vplačanega zneska za potrebe CAD-a. Ker pokritje zneska po ZSZ
ni bilo obvezno, ampak je bila posledica dogovora in uvidevnosti
8SZ, stavljeni pogoj pa je v korist CAD-u in zdravstveni službi
mesta, prosimo skupščino MLO, da CAD odveže dolžnosti ta znesek
odvesti v proračun MLO in odobri, da se ga uporabi za
1 . nabavo kompletnega laboratorija, katerega sedaj
nima, a ga rabi, saj vsa laboratorijska dela opravlja zanj
proti plačilu druga zdravstvena ustanova - potreben je znesek
85o.ooo.- din.
*
2 . nabavo aparata za izpopolnitev postopka pri
pneumotoraxu, katerega nima, a je nujno potreben /55©.©©©.-/
3 . preestali znesek 247.1©©.- din pa za izp©=
p©lnitev "mehkega" inventarja v b©lniškem stan ©ddelku CAD-a.
Ker smatra Svet za zdravstv© in s©cialn© p©litik© MLO, da je
ta up©raba proračunskega zneska utemeljena, prosi, da skupščina
predleg usv©ji.
i .
K©misija predlaga ist©, da se predl©gu odobri
in dov©li p r e j ©menj ena sredstva za njih namen.
Ker ni prip©mb, da predsednik predl©g na glas©=
vanje, lečen© ©bema zb©r©ma.
S©glasn© sprejet©/

Ad 5.)' POTRDITVE PRAVIL IN PRENOSI DELOV OSNOVNIH
SREDSTEV NEKATERIH GOSPODARSKIH PODJETIJ.

Predloge obrazloži tov. S i t a r
Gospodarskega sveta MLO kakor sledi:

Franc, član

1.) Potrditev pravil kmetijske zadruge Savlje-Kleče.
Mestnemu ljuddssoemu odboru se predlagajo v potrditev
pravila, ki so sestavljena po osnutku, ki ga je "dala Glavna
zadružna zveza, torej so v sklddu z Uredbo o zadružništvu.
S strani kmetijske zadruge Savlje-Kleče je bilo predlagano,
da se besedilo teh pravil izpopolni.
R e p i n c

Ivan

Komisija za pravne predpise ni razpravljala o izpremembah tega pravilnika in tudi predloga ni imela v rokah.
Ker je mestni ljudski odbor že potrdil zadrugam pravila in
so v teh pravilih vnešeni sami popravki, ki bistveno ne izpremene vsebine in so ista identična z ostalimi zato smatram,
da je sklepanje o tem predlogu odveč.
Predsednik smatra, da js izjava tov. Repinca kot
predsednika komisije za pravne predpise in organizacijska
vprašanja zadošča in da njegov predlog na glasovanje.
Zbora glasujeta ločeno*
v '
.
.
Soglasno sprejeto.
2.) Prenos dela osnovnih sredstev od drž.gospod,podj•
tovarna koles "Rog" v Ljubljani na"Tovarno usnja"*
""•Kamnik*
Na predlog fovarne usnje Kamnik z dne 15#VTI.t,l.
in dopisa Tovarne koles "Rog" Ljubljana z dne 24,11.1952

tovarni usnja v Kamiku ter naknadnega dopisa tovarne "Rog"
Ljubljana z dne 7.VIII.1953 tovarni usnja, in po odstopitvi
navedenih dopisov Drž.sekretariata za gospodarstvo LRS skladno
z odlokom o prenosu ustanoviteljskih pravic od republiških
Organov uprave na okrajne (mestne) ljudke odbore, je z odločbo
v osnutku predlagan prenos osnovnih sredstev pod zaporedno
Številko 1 - 4 od državnega gospodarskega podjetja Tovarne
koles "Rog" v Ljubljani na državno podjetje "Tovarna usnja"
v Kamniku. Frenos je brezplačen.
Predlagana odločba se glasi:
© d 1 o č b a:
I . Od osnovnih sredstev državnega gospodarskega podjetja "Tovarna koles Rog" v Ljubljani, se prenesejo na državno
gospodarsko podjetje "Tovarna usnja" Kamnik kot osnovna sredstva
1.) 1 kom. parna lokomobila Buckav R.Wolf št. 26352 in v štev.
423/34o,
J
2.) 1 kom. generator binohron Siemens št« 4575Soo loo KW v
4oo/23o o/min looo % vzbujevalnim strojem št. 4bč76b7
2,5 in v št. 424/341.,
3.) 3.kom. stikalne plošče z ločili in stikali in v štev, 422/
339,
4.) 1 kom. vodni čistilec Hans Reisert vsebina 3 m3 in v štev,
425/273.
Osnovna sredstva pod 1-4 v skupni knjižni vrednosti
din 74.041.- per 31.12.1952.
II. Prenos je brezplačen in se izvrši tako, da oddajajoče gospodarsko podjetje predmetna osnovna sredstva za njihovo knjižno vrednostjo od svojih sredstev odpiše, prevzemajoče
podjetje pa ta osnovna sredstva z isto knjižno vrednostjo med
svoja osnovna sredstva vpiše,
i
4 •
•
Ker k predlogu ni pripomb^da predsednik predlog na
glasovanje. Zbora glasujeta ločeno.
Soglasno psrjeto.

3»/ Prenos dela osnovnih sredstev od podjetja
"Slovenija-ceste" na 010 Črnomelj.
Preilagan
je prenos osnovnih sreštev od podjetja
n
"Slovenija-ceste Ljubljana na 0L0 Črnomelj in sicer 1 valjar
kot navedeno v osnutku odločbe, ki se glasi:
O d l o č b a :
I. Od osnovnih sredstev državnega gospodarskega
podjetja "Slovenija-ceste" v Ljubljani se prenese na Okrajni
ljuski odbor Črnomelj kot osnovno sredstvo valjar
Zettelmayer inv.št«25/82£ reg.št, 31-lloo9,
tov. štev. 372.
II. Prenos je neodplatan. Podjetje, ki oddaja predmetno osnovno sredstvo z njegovo knjižno vrednostjo od svojih
osnovnih sredstev odpiše, prevzemajoči organ pa to osnovno
sredstvo z isto knjižno vrednostjo med svoja osnovna sredstva
vpiše.
III. Ta odločba je glede na 1.točko 5.Člena Zakona
o taksah takse prosta«.
'

\

t

Ker ni k predlogu nobenih pripomb da predsednik
predlog na glasovanje, ločeno obema zboroma.
Soglasno sprejeto.

4./ Prenos ostanka osnovnih sredstev Drž,gospod,
podjetja "Pecivo" Ljubljana, Poljanska c.ll v
likv. na nekatere pekarne.
Državno gospodarsko podjetje "Pecivo" Ljubljana,
Poljanska c. 11 v likvidaciji je predlagalo pod štev. 37/53 z
dne 26.X.1953 prenos osnovnih sredstev na nekatere pekarne*,v
skupnem znesku din 251,351. To je dokončni prenos še preostalih
osnovnih sredstev. Predlogi odločb o prenosu osn.sredtev se glase

I .

1.)

o d l o č b o :

I* Iz Državnega gospodarskega podjetja "Peci-vo %
jubljana, Poljanska o« 11, v likvidaciji, se prenesejo osnovna
»
i
dstva v skupni knjižni vrednosti Din 29*426»- po izkazu št*
* •
.
•
53 z dne 26*X#1953» ki je sestavni del te odločbe, aa DržavI podjetje "Pekarna in slaščičarna «* Poljane * Ljubljana, Po«
n

janska c . 19*>

*
/
Podjetji sta se o prenosu predhodno sporazumeli.
,
'
II. Prenos je brezplačen in se izvrši tako, d% od«
*

jajoče gospodarsko podjetje predaetna osnovna sradstva z
ovo knjižno vrednostjo od svojik

osnovnih sredstev odpiše,

^vseaajoče podjetje pa ta osnovna sredstva z isto knjižno
0

dnostjo ned svoja osnovna sredstva vpiše.
•

*

*

III* Taksa po tar. štev* 1 in 7 Taksnega zakona uniji ca na vlogi, aestua taksa po tar. štev. 1 in 2 v znesku Din
5*~ plačana v gotovini.

2)

o d l o č b o :

0

I . Iz Državnega gospodarskega podjetja "Pecivo*
»

_

ubljana, Poljanska c. 11 v likvidaciji, se prenesejo o s n o v a
<

edstva v skupni knjižni vreduožii Din 15*894*- po izkazu št.
J^53 z dne 26.X.1953, ki je 'sestavni del te odločba, na.Državgospodarsko podjetje "Pekarna Breg" Ljubljana, Poljanska c.
t. lil
.
Podjetje sta se o prenosu predhodno sporazuaeli.

r

i

II* Prenos Je brezplačen in se izvrši .tako, da oddajajte gospodarsko podjetje predaetna osnovna sredstva z njihovo
-jižno vrednostjo od svojih osnovnih sredstev odpiše, prevaaaa^
oče podjetja pa ta osnovna sredstva z isto knjižno vrednostjo
d svoja osnovna sredstva vpiše*
•
•
*

III* Taksa po tar* štev* 1 in 7 Taksnega zakona uničena
i
'
vlogi, «estna taksa po tar* štev. 1 in Z v znesku Din 95*»

l&čana. ia uničena na vlogi*

3*1

o d l o č b a :

#

I* Iz Državnega gospodarskega podjetja "Pecivo", Ljub*

jjana, Poljanska c* 11 v likvidaciji se prenesejo osnovna sredrtva v skupni knjižni vrednosti Din 188*5934- po izkazu štev*
*

*

53 z dne 26*X.1953» ki je sestavni del te odločbe, aa Držav•

*

podjetje "Pekarna Ledina" Ljubljana, Poljanska c. 11*
*

Podjetji sta se o prenosu predhodno ^porazuaeli«
t
II* Prenos je brezplačen in se izvrši tako, da oddaajoče gospodarsko podjetje predsetna osnovna sredstva z njiovo knjižno vrednostjo od svojih, osnovnih sredstev odpiše,
prevzemajoče podjetje pa ta osnovna sredstva z isto knjižno
ednostjo med svoja
osnovna »sredstva vpiše*
*
III* Taksa po tar. štev* 1 in 7 Zakona o taksah- uničena
r

»

>

•

K vlogi, sastna taksa po tar. štev. 1 in Z v znesku Din 95*- plalana v gotovini.

E

4*) o d 1 o č b at
I* Iz Državnega gospodarskega podjetja "Pecivo*

(Ljubljana, Poljanska c. 11 v Likvidaciji se prenesejo osnovna
*

•

*

redstva v skupni knjižni vrednosti din 17*615*- po izkazu št.

7/53 z dna 26.X.1953» ki ja sestavni del te odločba, na Država
no gospodarsko podjetje "Pakarna Galjavica" Ljubljana, Žabjak 3^
Podjetji ata se o prenosu predhodno sporazuaeli.
-

*

'

II., Prenos je brezplačen in sa izvrši tako, da oddajajoče gospodarsko podjetje predmetna osnovna sredstva 2 nji«
tfcovo knjižno vrednostjo od svojih osnovnih sredstev odpiše,
prBvzeaajoČe podjetja pa ta osnovna

r

sredstva z isto knjižno

ednostjo aed svoja osnovna sredstva vpiše.
III. Taksa po tar. štav. 1 in 7 Zakona o taksah je
plačana tar uničena na vlogi, aastns taksa po tar. štSv. 1 in
*

*

12 v znesku din 95*«» plačana v gotovini.
*

5«) o d l o č b a

t

/o popravku odločb Tajn.št. 1322/52 in 1324/52 z dne 19llX.1952*.
il Odločba Tajn. št. 1322/52 z dna 19*1X^1952 Mestnega

rljudskega odbora glavnega aasta Ljubljane se popravi v 2 . točki

[gleda v upravo dodeljenih osnoviih sredstev — namesto v vrednost

r

»

j-

'

t

t

2.522«- Lia aora stali pravilno v vrednosti Lin 212*345*—*
«

->

<1

.

<*

4

*

7 prilogi » izkaz osnovnih sredstev - oit. odločbe

•ae črta pod zaporedno št. 28 aiza brez predalov v nabavni vrednosti Din 3oo.-, ospial Din 123*-» knjižna vrednost 1.VIII.1952
i

- >

^

t

Din 177»—* Knjižna vrednost skupaj po ten izkazu znaša naaasto^
Din 229.764»din 229*587.II. pravilno
Odločba Tajn.
"št. 1324/52 z dne 19*11.1952 MestneIga ljudskega odbora glavnega aasta Ljubljana se popravi v 2. točki
'glede v upravo dodeljenih osnovnih sredstev - naaesto v vrednosti
*

*

392.662.-*Din aora stati pravilno v vrednosti Din 388.339.-

W

V prilogi - izkaz osnovnih sredstev - cit. odločba se
Črta pod zap. št. 83 avtomatska tehtnica "Istal»laper", nabavna

edno^t Din 4*5oo.- s knjižna vrednost 1.VIII.1952 9in 4.5oo**

*

iitt vpiše aiz& brez prad&lov v nabavni vrednosti din 3oo*-, od•
#
*
ipis Din 123.- knjižna vrednost 1.7111*1952 Din 177.-* Knjižna
i.

*>

rednost skupaj po tea izkazu znaša naaesto Din 392*662*- praLlno Din 388*339^-.
III* Popravek pod I* in II. izvadejo prizadeta god*

.jetja z vpisoa knjižnih, vrednosti pri *vojih osnovnih sredstvih*
^^^Tf
IV* Taksa po tar* štev. 1 ia 7 Zakona o taksah ja uničena
*

vlogi, aestna taksa po tar* Štev* 1 in 2 v znesku Din 95«fel&čana v gotovini*
Predsednik ga gernji predleg v razpr ve.
It
rI ,

S i t a r
Franc
K predlogu dajem pejasnile, da je prvetne obstojal same
en ©brat, ki se je imenoval "Pecivo" Ljubljana, s sedežem na
Peljanski c.ll. Te podjetje pa se je razdelilo na več samostoj=
nih podjetij in tako se sedaj prenašajo ostanki osnovnih sred=
stev na ta nova podjetja.
^ o b la r Franc
Želel bi samo pojasnila, v koliko bo lahko to podjetje,
ki je v likvidaciji, po prenosu teh osnovnih sredstev iz likvi=
dacijske mase krilo svojeoobveznosti.
'S i t a r

Franc

Povedal sem, da so bila sredstva razdeljena procentualno
na vse naslednice in da gre tu le za končno likvidacijo pod=
jetja.
Ker ni drugih pripomb f da predsednik predlog na glaso=
vanje, ločen© obema zboroma.
Soglasno sprejeto.

Ad 6.) SKLEPANJE O SKLENITVI POGODBE Z UNICEFOM.

Predlog obrazloži tov. M i k l a v e c
Angela,
član Sveta za zdravstvo in socialno politiko MLO:
t

'J

29» julija 1949 je bila sklenjena med vlado FLRJ--,
in Mednarodnim fondom Združenih narodov za pomoč otrokom (v
nadaljnem besedilu: UNICEF) pogodba glede sprejetja pomoči
UNICEF-a ter sprejetje programa izgradnje mlekarstva v
Jugoslaviji. Pri tem je vlada FLRJ prevzela odgovornost, da
bodo republike in lokalni organi oblasti pravilno in v skladu
s pogoji tega plana dela uporabljali in vzdrževali mlekarne,
ki delajo na njihovem območju. S tem v zvezi je bila razširjena kapaciteta tudi mlekarne v Ljubljani, ki je prejela
od UNIOEF-a nove naprave za pasterizacijo mleka in polnitev
steklenic. Vlada FLRJ se je obvezala, da bo pri delitvi
mleka, proizvedenega v mlekarnah, uveljavljeno načelo: brez•

plačna delitev določenega dela mleka otrokom iz siromašnih
družin, delitev določenega dela proizvedenega mleka s plačilom samo administrativnih stroškov in stroškov same delitve
ter prodaja ostanka proizvedenega mleka s tem, da bodo imele
prioriteto družine z otroki do 18 let starosti. Povprečni
odstotek proizvodnje mleka, ki bi se delil brezplačno ali po
označenih olajšavah, bi znašal
Da bi se po vladi FLRJ prevzete obveznosti prenesle
na prizadete ljudske odbore, je Institut za mlekarstvo, Beograd
v imenu UNIOEF-a Beograd preko Zadružne mlekarne, Ljubljana pre
o

ložil Mestnemu ljudskemu odboru Ljubljana osnutek dogovora, ki
naj bi se sprejel 'in podpisal po obeh pogodbenih strankah.
Treba je zato proučiti vsebino vseh 14 točk osnutka pogodbe,
staviti ev. pripombe ter osnutek pogodbe načelno vsaj sprejeti, nato pa vrniti Institutu za mlekarstvo Beograd. Kolikor
bi se UNICEF kot pogodbena stranka strinjal s pripombami MLO
Ljubljana, bi se potem podpisal^definitivna pogodba.
Da se ta pogodba, ki niti še ni dokončana, predlaga
skupščini MLO, je razlog^ ta,ker glede na obveznosti, ki jih
je UNICEF že izpolnil - t*j» dobava naprav za novo mlekarno v

Ljubljani - in glede na obveznosti, ki naj jih v pogledu delitve
pasteriziranega mleka v Ljubljani sprejme MLO kot neke vrste
"Plačilo" za doblejene stroje, presega ozki značaj običajnih
pogodb, ampak v znatni meri zadeva gospodarsko in socialno
plat mesta Ljubljane za več let naprej,
V predvideni pogodbi so z ozirom na že izvršeno
reorganizacijo mlekarstva v Ljubljani, kjer posluje za produkcijo mleka Zadružna mlekarna, za prodajo mleka pa trgovska
pc&jetja "Mleko", 'določene ne samo obveznosti za MLO Ljubljana,
temveč tudi obveznosti za Zadružno mlekarno kot producenta mleka.
Dne 8 . maja 1953 pa je bil ne glede na to že sklenjen in podpisar
dogovor med Institutom za mlekarstvo Beograd ter Zadružno mlekarr
Ljubljana. V tem sporazumu se je UNICEF zavezal, da bo dobavil
stroje in opremo za Izgradnjo mlekarne v Ljubljani, Zadružna
mlekarna pa je prevzela dolžnost skrbeti za projekte, gradbena
dela, montažo, mlekarsko opremo, tehnični materijal in finančna
sredstva za izvršitev gradnje nove mlekarne.
Pri Klečah je že v gradnji nova stavba za pnrdukcijo
mleka in mlečnih izdelkov, V načrtu je postavitev glavnega
obrata za pasterizacijo in predelavo mleka, laboratorija, kotlarne, garaž z delavnicami in upravnega poslopja. Do konca
lanskega leta je bilo i'z sredstev SLO Ljubljana investiranih
okrog 4o miljonov dinarjev. Po reorganizaciji mlekarstva v
Ljubljani in ustanovitvi Zadružne iflekarne pa je Glavna zadružna
zveza LRS prevzela zagotovila za nadaljevanje in dokončanje del
na novi mlekarni. Z njeno pomočjo bo Zadružna mlekarna dobila
loo mil jonski investicijski kredit, ki naj bi omogočil,' da bi
glavni objekti stali do 1, maja 1954, Glavni obrat je namreč
že gotov in bo možnost v njem izvršiti instalacijo opreme. Pri
laboratoriju zidajo še pritličje, treba bo pričeti gradnjo kotlarne ter garaž z delavnicami, medtem ko bi upravno poslopje
prišlo na vrsto pozneje. Za silo bo lahko uprava Zadružfae
mlekarne poslovala v pritličnih prostorih laboratorija.
Iz tega je razvidno, da je pravzaprav glavni pogoj
pomoči, katero daje TJNICEF, s prevzeto obveznostjo do postavitve
nove moderne mlekarne, ki se že gradi, torej izpolnjen in da
glavno breme ne bo nisil MLO Ljubljana,
V sklenjenem dogovoru se je Zadružna mlekarna zavezala, da bo imela v svojem obratu zadostno število strokovnega

osebja in da bo izšolala mlajše delavce v mlekarski
šoli«
Vsi stroji, mlekarska oprema, laboratorijska oprema, tehnični
materijal in transportna sredstva, ki jih je inst jih bo UNICEF
še dal za nifekarski obrat v Ljubljani, ostanejo lastnina UNIGEF-a
vse dotlej«, dokler se ne bo izvršil prenos lastninske pravice
od UNICEF-a na Zadružno mlekarno v Ljubljani, kar pa bo mogoče še
le takrat, ko bodo izpolnjeni iz naše strani in z strani Zadružne
mlekarne obveznosti, ki smo.jih dolžni.
Zadružna zveza se je zavezala, da bo postavila in
organizirala zbiralnice v Vel. Laščah, Grosupljem, Logatcu,
Starem trgu, Škofji Loki in Stični z nalogo, da se bo na teh
mestih zbiralo mleko od proizvajalcev, nato e^ia^ile ohladilo,
ter pripravilo za transport do centralnega mlekarskega obrata
v Ljubljani.
Poleg tega je Zadružna mlekarna na podlagi dogovora z :
UNIGEF-om dolžna, da bo najkasneje do 1 . maja 1954 pričela obratovati nova mlekarna v Ljubljani.
K temu že predpisanemu dogovoru med Institutom aa
mlekarstvo Beograd ian Zadružno mlekarno v Ljubljani je treba
proučiti še načrt pogodbe med UNIGEF-om in MLO Ljubljana, ki
zajema velik del obveznosti, prevzetih že po Zadružni mlekarni,
kar pa se v predmetnem osnutku pogodbe ponavlja. To najbrž zaradi
tega, ker naj bi pogodba med UNIGEF-om in MLO Ljubljana bila
osnova za celotni program izgradnje mlekarstva v Ljubljani*
Obveznosti, ki bi jih prevzel MLO Ljubljana so zato istočasno
tudi obveznosti Zadružne mlekarne, izvirajoče iz sporazuma
med MLO Ljubljana in Glavno zadružno zvezo LRS, ob priliki
reorganizacije mlekarstva v Ljubljani, Drugi del obveznosti, ki
naj bi jih s to pogodbo prevzel SILO Ljubljana, pa dejansko
predstavljajo dolžnosti ljudskega odbora kot organa lokalne
oblasti. Tu gre pred vsem zato, da bo MLO izdal ustrezajoče
predpise, oziroma prepovedal prodajo nepastiriziranega mleka na
območju mesta, - Dalje je važna obveznost MLO Ljubljana glede
brezplaČ^ne delitve določene količine dnevno pasteriziranega
mleka v ustanovah socialne zaščite, kakor so: otroške jasli,
otroški vrtci, domovi predšolske mladine, domovi osnovnih in
srednjih šoluter učencev v gospodarstvu, otroške bolnice^ šolske
kuhinje, porodnišnice in socialni domovi, Del dnevno pasteriziranega mleka naj bi bil poleg tega razdeljen tako, da bi se

plačali samo administrativni stroški in stroški delitve mleka,
ostali del dnevni pasteriziranega mleka pa naj bi se prodajal
po lastni ceni otrokom siromašnih starišev, gotov ostanek pa po
prodajni ceni•vendar s prioriteto družin z otroci od lo do 14
let. V osnutku pogodbe ni izrecno določeno, kakšen naj bo delež
brezplačno razdeljenega pasteriziranega mleka. V sporazumu med
vlado FLRJ in UNIGEF-om je rečeno, danaj bi znašal povprečni
odstotek proizvodnje mleka, ki bi se delilo brezplačno ali z
raznimi olajšavami, okrog lo$ dnevno pasteriziranega mleka.
Ljudski odbori, ki so z uvodoma omenjeno pogodbo
med vlado FLRJ in UNIGEF-om prav tako kot MLO Ljubljana prejeli
gotove naprave - so svoje obveznosti do UNIOEF-a v pogledu dajanj
pasteriziranega mleka socii.no potrebnim delno že izvedli, ali
vsaj pristopili k izvajanju in sprejete obveznosti že sprovajajo.
MLO Ljubljana, ki je bil od UHICEF-a sprejel naprave v znatni
vrednosti preko 13 miljonov deviznih dinarjev, do danes še ni
izpolnil svojih obveznosti v onem delu, ki se tičejo brezplačnega
in cenenega dajanja pasteriziranega mleka socialno potrebnim otroi
kom in ustanovam,- Materialne ih investicijske obveznosti se še
%

izvajajo, saj se nova mlekarna že gradi, niso pa izpolnjene naše
obveznosti glede formalnega sprejema e-teveaaee^i pogodbe, za katere
ho MLO Ljubljana prevzel obveznost in jamstvo, zasigurati otrokom lo£ dnevno proizvedenega mleka brezplačno ali po označenih
olajšavah in v cilju tega izdal gotove mere in predpise. Je pa nu;
no ukreniti vse, da se sprovede še ta "socialni" del obveznosti d<
UNIGEF-a, ker le s popolno izpolnitvijo pogodbe bomo izpolnili
pogoj, od katerega je odvisno, da postanemo lastnik strojev in
naprav, s katerimi dejansko že razpolagamo in obratujemo,
Delho so bili podani razlogi, da MLO formalno
stran ni spravil na dnevni red skupščine in da te socialne
plati svojih obveznosti do UNIGEF-a ni izvedel. Ves odkupni sistei
mleka je bil namreč do srede letošnjega leta nestabilen in prav
taka je bila organizacija podjetij za prodajo in proizvodnjo
mleka. Seveda pa to ne more biti opravičilo, da MLO ne bi pristopil k izpolnitvi pogodbe, posebno če jo je druga stran - UNICE
že v celoti izpolnila in to v našo korist. Mlečne kuhinje po
v
šolah sicer delujejo in se izpopolnujejo od prvih treh na 2o
in do postavljenega plana 54 mlečnih kuhinj, vendar za enkrat še
po posebnem sporazumu z UNIGEF-om, katerega mleko v prahu se
uporablja v te namene j predložena pogodba pa zadeva pasterizirano

.mleko in. obvezuje MLO, da bo izvedel mere in dosegel, da se bo prodajalo in delilo le pasterizirano mleko, in to ne le otrokom v
golah in socialnih domovih, ampak vsem otrokom.
Tu je zaradi popolnosti omeniti še proračunski moment
v zvezi z odlaganjem te pogodbe. Lanska proračunska sredstva za
[liDF so bila določena s postavko 2o miljonov, tekom leta pa znižana
na 2 miljona in pol, ker MDF v predvidenem obsegu še ni funkcioniral. Točno je, da je bila t^6peracija v korist drugim eeefeam
tpotrebam mesta, treba pa je ugotoviti, da taki rebalansi v škQdo
socialnim potrebam in pa neizpolnjevanje obveznosti napram pogodben:
, ku kot je UNIGEF niso možni v nedogled.
Po tem nujnem prikazu stanja je torej mogoče zaključiti
sledeče: Pomoč, ki smo jo dobili in jo dobivamo od UNICEF-a vobvezu1
Fje našo držano na gotove obveznosti. Investitor, ki » p r e j m e b r e z plačno uporabo in kasneje v last stroje, se obveže na gradnjo in
manjkajoče opremo mlekarn. Draava in ljudski odbori so po sporazu[ mu dolžni prispevati Ina denarno in moralno pomoč za napredek
^mlekarstva. Ena izmed večjih obveznosti za MLO Ljubljana je brezplačno dodeljevanje mleka otrokom. (V letu 1952 je bilo sklenjeno,
dd vsega pasteriziranega mleka dajati brezplačno lo>, kar bi zneslo od 7,2oo.ooo.-l pasteriziranega mleka v Ljubljani - 72o.ooo.litrov, priznati pa moramo, da je bilo dano otrokom le 13o.ooo
- litrov mleka, in da dosedanja delitev mleka bazira na trgovski
osnovi.)
,
Namen (priiozene^ pogodbe je, obvezati se za določeno
količino brezplačnega pasteriziranega mleka, ki naj bo postopoma
;
do leta 1959 dnevno razdeljen »a otrokom in pa formalno vzeti
; nase odgovornost, kot organ oblasti mesta Ljubljane skrbeti
za to, da bo mlekarska produkcija, konkretno Zadružna mlekarna
v Ljubljani, proizvajala in prodajala le pasterizirano itn polnomastno mleko v steklenicah in to glede na kapaciteto svojih naprav
od lo.ooo litrov dnevno v letu 1953 do 4o.ooo litrov dnevni v letu
1957J to vse do leta 1959, ko pogodba izteče, in ko postanemo
lastnik dobavljenih naprav in strojev. Nadalje obvezuje predložena
pogodba MLO, da podvzame potrebne mere za popularizacijo le zdravega svežega mleka, dalje da bo gotov del dnevne produkcije pasteriziranega mleka razdeljen otrokom brezplačno in socialnim ustanovam, gotov del pa po znatno nižjih cenah prav tako otrokom iz
socialnih ustanov.

Tajništvo za gospodarstvo in tajništvo za zdravstvo in
socialno politiko MLO sta proučila predloženi osnutek in sta
mnenja, da je sprejemljiv z dvemi oziroma tremi manjšimi sprememba^
mi. Te se tičejo dnevne proizvodnje pasteriziranega mleka in pred-j!
legamo, da se glede na tekoče izpolnjevanje vseh stranskih naprav
mlekarne (ki še ne dosegajo tehnične popolnosti UNICEF strojev),
postavljeni maksimum dnevne proizvodnje pasteriziranega mleka
(4o.ooo litrov) doseže postopoma: od 2o.ooo litrov v letu 1952 do !•
4o.ooo.- litrov v letu 1957. Druge naše pripombe se tičejo obvez- r1
nega šolanja kadrov, ki glede na dejanski zadostni pomlalek absol*J:
ventov mlekarske šole v Kranju zadevno točko VI. osnutka delno
spreminja.
Ko s tem skupščino MLO obveščamo o problemu in obvezno stili
ki jih ima MLO Ljubljana do UNICEF-a, smatramo za izkazano,-da
MLO po izpolnitvi svojih materijalnih obveznosti pristopi še k
izpolnitvi tega drugegga moralnega in socialnega pogoja in z
načelnim sprejemom osnutka pogodbe in s predlaganimi par spremembami pripomore do končnega,sprejema pogodbe, katere materialni del
se praktično že izvaja in že doprinaša korist.
Za leto 1954 bi bila produkcija mleka, razdeljevanje
prioritetnega mleka v smislu te pogodbe in glede na to obveznosti
MLO Ljubljana sledeče:
V smislu našega predloga pogodbe bi Zadružna mlekarna
producirala 17.ooo litrov mleka dnevno, od tega bi lo$ t.j. 1.7oo
litrov bilo razdeljevano prioritetno in sicer 8oo litrov brezplačno za'potrebe dečjih in socialnih domov, kar znesek po 24,- din zaj
liter
7,6l6.coo.- din, ostanek 9oo litrov pa socialno in
zdravstveno šibkejšim dojenčkom po nižji ceni (od 1/4 do 3/4
polne cene) t.j. okrog 12.- din liter, kar znesek 3,942.ooo.- din,
kateri znesek mora do polne cene 24.eee T - din za liter doplačati
f'LO. Skupaj bo torej MLO Ljubljana v smislu te pogodbe moral regri
sirati Zadružni mlekarni v Ljubljani, ll,558.ooo.- din, znesek,
ki ga je za leto 1954 treba zasigurati v proračunu MLO in ki
t
bo znatno višji vrednosti prejetih strojev in opreme za novo
mlekarno (po nepopolnih podatkih nad 13,2oo.ooo.- deviznih dinarjev, da sprejmemo to. pogodbo z UNICEF-om.
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Predsednik, da predlog o sklenitvi pogodbe z
tfoCEF-om v razpravo.
Z d e š a r Henrik.
Pripomnil bi, da sem od gornjega predloga -slišal
Lamo polovico, polovico pa ne. Že v letošnjem letu smo v nekaterih ljubljanskih šolah in polikliniki zaceli dajati otrokom
mleko v prahu, ki pa ne vsebuje nič maščob.Treba je, da odborniki
vedo, da je to mali del tega kar se otroko danes da. Mleko v
prahu, ki g« dajemo otrokom ae vsebuje zelo malo vrednosti v primeri s tistim, kar otrokom dajemo še poleg tega mleka, t.j.
sir, marmelado, kru£, sladkor, kakav itd. Za to razliko otroci
plačajo din 8,- tako da ne plačajo nič mleka temveč samo del
tistega kar prispevale socialno skrbstvo. Glavna naša skrb mora
biti, da preskrbimo otrokom čim preje dobro mleko. Izvedel sem
od ljudi iz Amerike, da oni tega mleka v prahu sploh ne uživajo,
ker aa mu odvzete vse maščobe, mi pa moramo gledati, da damo
otrokom polno mastno mleko. Mi bomo podpisali pogodbo z UNI0EF-om
samo paziti moramo, da ne bomo s tem mlekom nič barantali. Jaz
sem se sam zanimal in ugotovil, da
otrok tega mleka sploh
ne more uživati ker jim je slabo, ostali pa ga zelo težko uživajo.
Ta pogodba bi bila za nas važna in ugodna, če hočemo otrokom preskrbeti dobro mleko.
D u 1 ar Ing. Marjan.
Glede mleka v prahu bi pripomnil samo to, da je to
zadnja pošiljka
katero smo prejeli brezplačno. Ker pa to £
mleko ni polnomastno in« nima prave vrednosti, zato naš svet daje
otrokom še dodatke t.j. sir,sladkor itd. in to šibkejšim otrokom,
ki so podpore potrebni. Ko pa bo kapaciteta dobrega mleka zadostna
se bo dajalo pravo mleko in solidni mlečni izdelki.
Ker ni k gornjemu predlogu drugih pripomb, "da
predsednik predlog na glasovanje skupno obema zboroma.
Soglasno sprejeto.

Ad

/ IMENOVANJE KOMISIJE ZA REŠEVANJE
ŽELEZNIŠKEGA VPRAŠANJA V LJUBLJANI.

Predlog obrazloži tev. ing. T e p i n a
predsednik Sveta za komunalo MLO, kakor sledi:

Marjan,

Ob priliki sem že poročal • tem, da jejSvet
za komunalo Mestnega ljudskega odbora sestavil komisij«, ki
naj rešuje vprašanje železniškega v«zla v Ljubljani, mislim
perspektivna izgradnj« železniškega vezla in industrijskih
tirov pri regulaciji mesta Ljubljane. Ta komisija že dela
in je s svojim delom že tak« napredovala, da bo v bodoče
dajala že svoja mnenja in tolmačenja. Zato sem smatral, da
je potrebno, da dobi potrditev od mestne skupščine.
Komisijo sestavljajo tov.: ingxSttfen*a:xSnxgnjx
ing.Tepina Marjan kot predsednik, ing.Bubnov Mstx^a Sergej kot
predsednik ter arh.inž. Bežek Nikolaj, ing.Četar Rado, ibg.
Lobevišek Alf ona, ing.Funtek Venčeslav, ing.Guzelj Darko,
ing.Kastelic Gabrijel, ing.Medved Jurij, ing.Pogačnik Ciril,
Triller Ig«r, ing.Umek Antan, ing.Turnšek Vikt«r in pr«f.
Leskovšek Franc kot člani.
Prosil bi odbornike, da potrdijo sestave te
komisije, ali dajo dodatne oz. spreminjevalne predloge.
»

Ker ni pripomb, da predsednik predlog tov.ing.
Tepine Marjana na glasovanje, skupno obema zboroma.
v
Soglasno sprejeto.
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Ad 8./ SKLEPANJE O RAZNIH PRORAČUNSKIH VIRMANIH«

Predlog Komisije za družbeni plan in proračun obrazloži
tov. K o b 1 a r Pran, predsednik te komisije, kakor sledi:
i

'

*

Pokazalo se je, da nekatere ustanove niso pr vilno
predvidevale svojih potreb, zlasti na osebnih in materialnih
izdatkih, zatp bi se znalo zgoditi, da nekatere pozicije iz
proračunskih kreditov ostanejo neizkoričSene, ali da jih bo
premalo. Zato so potrebni virmani deloma v okviru ustanov samih,
deloma v okviru posameznih svetov, deloma pa tudi med sveti. Z
ozirom na to, da so ti virmani zelo suhoparni je naša komisija
mnenja, da bi »v bodoče virmane odobravali med pozicijami v okviru
ene partije uradi in ustanove, v okviru sveta med partijami
in pozicijami različnih poglavij pa sveti.
Komisija za družbeni plan in preračun predlaga
•

odobritev naslednjih virmanov:
,1./ Osnovni šoli Prana
Levstika v Ljubljani iz partije
a
3-2 poz.l /lo h prispevek za s o c. zavarovan je/ din
l,145»5o©.2./ Šoli za sanitarne tehnike v Ljubljani iz part. 3-2, poažc.
1 /lort prispevek za soc.zavarovanje/ din 52©.ooo
3./ Zavodu za gluhonemo mladino v Ljubljani i okviru lastnih
operativnih izdatkov din 151«7©o»4./ šelski polikliniki v Ljubljani iz partije 3-73 p©z.4
/stroški za zdravljenje nepremošnih/ din 194«loo../ Osnovni š©li v Hrušici v okviru lastnega poglavja
znesek 18.9©©.6./ raznim prosvetnim ustanovam iz partije 2-24 p©z.4 /petni
in selitveni stroški/ din 3©9.©oo.7./ Osnovni šoli &Jtž±£at Jarše in Otreškemu vrtcu Zg.Šiška iz
partije 2-24 p©z.4 petni in selitveni streški din 86.2©©.8./ III.gimnaziji v Ljubljani iz partije 2-33©3 p©2.7/d©polnitev
inventarja/ din 261.o@©.- na part. 2-33©3 p@z.5 /vzdrževanje
zgradb/.
v.

v/9./ Vajeniški šoli raznih strok v Ljubljani v okviru lastnih
osebnih izdatkov v znesku 8©.ooo..o./ Domu učencev v gospodarstvu, Kersnikova ul.4 v okviru
lastnih osebni^ izdatkov din 1.4©©.11»/ Višji pedagoški šoli v Ljubljani v okviru lastnih ©pera=
tivnih izdatkov 145.2©©..2,/ Osnevni š©li v P©lju iz partije 3-2 poz. 1 / lo$ prispevek
za soc.zavarovanje/ din 99•5©©»^ 1 3 . / £zxgaz±x-Za objave v časopisih iz partije 3-2 poz. 1
/lo 4> prispevek za socialno zavarovanje/ Tajništvu MLO
din 200.000.Predsednik da predlog za od©britev virmanov
v razprav©.
K © v a č i č Le©
Mi smo danes razpravljali na K©misiji za družbeni
plan in preračun kakšen smisel ima, da Mestni ljudski ©db©r
©d©brava virmane v ©kviru partije med posameznimi pezicijami.
S tem kršimo najosnovnejše principe razpolaganja s krediti«
K©nkretn@ predlagam, da bi virmane med partijami ©debravali
posamezni sveti. Če sveti niti tega ne smej©, kaj D#kmp©tem
spleh lahk© še zaupamo?
Predsednik predlaga, naj bi se dale p©sameznim
svetem generalno pooblastilo, da v svojem delokregu lahk© sami.
virmirajo.
K o b 1 a r

Prane

*

Načeln© ustanpve same ne smej© virmirati, ker
bi petem kredite do zadnje pare iztr©šile. P©dpiram pa predl©g
tov.K©vačiča glede pe©blastila svet@m, da v sv®jem delokr©gu
lahk© sami virmiraj®.
R e p i n c

Ivan

Opezarjam, da v k©lik©r d@volim© svetem, da v
lastnem delokr©gu vrše virmane f meram© istočasno spremeniti
finančni ©dl©k Mestnega ljudskega ©dbera, ki predvideva, da
m®ra © vseh virmanih sklepati skupščina.

73t
Z d e š a r Henrik
Smatram, da virmiranje v okviru partije med
posameznimi pozicijami lahke prepustimo šelam samim. Imam
konkreten predlog: šolski sveti, sestavljeni iz državljanov,
naj odobravat).© take virmane. S tem bi bila temeljitejša k©n=
trola tresenja kreditov, dočim mi na Mestnem ljudskem ©dboru
ne vem© za kaj glasujemo.
Poleg tega maram povdariti, da
nobena sam©st©jna ustanova v tem pogledu ni tak© okrnjena
k©t š©le.
•

*

Ker ni drugih pripomb f da predsednik predl©g
Komisije za družbeni plan in preračun o virmmranju kreditov
na glas©vanje z dop©lnitoom, da pa se v bedeče p©@blasti p©=
samezne svete, da v svojem delokrogu sami lahk© virmiraj©.
Glasujeta ©ba zbera ločen©.

S©glasn© sprejet©.

Ad 9./ SKLEPANJE 0 RAZLASTITVAH

L a paj n e

Predloge ©dl©čb © razlastitvi da tov.ing.
S©nja, član Sveta za k©munal® MLO.
Predl©gi si naslednji:
1./

o d l o č b a .

'
V kerist države in za petrebe Mestnega ljudskega
odbora glavnega mesta Ljubljane se ©dreja p©p©lna razlastitev
v katastrski ©bčini Zg.Šiška ležečih nepremičnin in sicer:
1./ pod vlož.štev. 67 vpisanega dela parcele št.
556/1 njive in ped vlož.štev.4-63 vpisane parcele št. 556/2
d® skupne izmere 5©74 m2, ki sta last Klemenca Jerneja iz
Ljubljane, Vodnikova c . 58.

2./ Ped vlož.štev. 71 vpisanega dela parcele
št« 552 njive de izmere 2553 m2, ki je last Perk© Andreja iz
Ljubljane, Vodnikova c.št. 1 1 .
3./ Ped vlož.štev. 1468 vpisanega dela parcele
št. 557/1 njive do izmere 1651 m2, ki je last Novaka Jakoba iz
Ljub&|ane, Za vasjo št.6.
•
x
Mestna razlastitvena komisija v Ljubljani naj
izvede razlastitveni postopek p® predlogu Tajništva za komunalne
zadeve in izda ©dločb© o razlastitvi p© 29«členu Temeljnega
zakona o razlastitvi.
U t e m e l

jitev:

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane
prične že v tem letu z gradnje 7 dvedružinskih hišic ob Tugeš
merjevi ul. v Ljubljani za kar ima na razpolage že tudi p©treb=
ni kredit iz sklada vloženega po državnih p©djetjih za gradnjo
stan©vanjskih hiš. Nekaj' zemljišča je treba razlastiti tudi
za zgraditev cestnega ©mrežja ©b tem stanovanjskem bloku, vsled
česar je razlastitev utemeljena p© točkah a/ in g/ 1.člena
Temeljnega zakona o razlastitvi.
m
2/ o d i

o č b a

V k©rist države in za potrebe Mestnega v©d©=
voda v Ljubljani se odreja pepelna razlastitev v katastrski
©bčini Šentvid ležečih nepremičnin in sicer:
1./ pod vlož.štev. 162 vpisanih delov parcel
št. 299 njive de izmere 744 m2, št. 3©4 njive de izmere 1949
m2 in št. 3©8 njive do izmere 1553 m2, ki s© last Jame Janeza
in Pedgore št. 33.
2./ p©d vlož.štev. 17 vpisanega dela parcela
*

št.3©l njive do izmere 1774 m2, ki je s©lastna nedol.Eremžar
Janku in Zremžar Baldemirju iz Šentvida št.6 in sicer vsakemu
d© ideelne p©l©vice.
3./ ped vlož.štev. 233 vpisanega dela parcele
št.3©2 njive do izmere 1775 m2, ki je last Suhadolnik Avgust
iz P©ljan št.14»
4»/ p©d vl©ž.štev. 1©8 vpisanih del© parcel

št. 3©3 njive do izmere 1735 m2 in št. 312 njive do izmere
1159 m2, ki so last Habe Leopolda iz Šentvida št.42.
5./ pod vlož.štev. vpisanega dela parcele š t . 3©5
njive do izmere 3199 m2, ki je last Hočevar Janeza iz Šentvida
,št.41.
6./ pod vlož.štev. 8o vpisanih delov parcel št..
3©7 njive do izmere 1649 m2 in št.31o njive d© izmere 1524 m2,
ki so last Bahevec Antona iz Šentvida št.27»
7./ pod vlož.štev. 75© vpisanega dela parcele
št.3©9 njive d© izmere 1462 m2, 'ki je last Hojkar Josipa iz
Ljubljane, Trg revolucije št.4«
8./ pod vlož.štev. 411 vpisanega dela parcele
št. 311 njive do izmere 134-1 m2, ki je last Pečar Marije iz
Šentvida št.lo.
Mestna razlastitvena k©misija v Ljubljanji naj
izvede razlastitveni postopek po predlogu Mestnega vodovoda
v Ljubljani in izda odločbe © razlastitvi po 29«členu Temeljnega
zakona o razlastitvi.
U t e m e l

j i t e v:

Upratfa Mestnega v©d©voda v Ljubljani potrebuje
za razlastitev odrejena zemljišča, da zgradi na njih potrebne
vodnjake za preskrbe z vod© naselij Šentvida, Vižmarje, Stane=
žičev, Medna, Guncelj, Tacna, Vojno medicinske oficirske šole
in stanovanjskega naselja, vsled česar je razlastitev utemeljena
po točki h/ 1.člena Temeljnega zakona e razlastitvi.
B'"

/

g

¥

•

Predsednik da predi©ga za razlastitev zemljišč
v razpravo.
P i l i p l i č

Jože

Zanima me, ali bod© dobili prizadeti lastniki
zemljišč v zameno drugo zemljo.
L a p a j n e

-Oblak ing.Sonja

Prizadeti lastniki zemlje ne bod© dobili v zameno,
temveč bod© razlaščeni, ker imajo vsi tolike zemlje /več ket'1©
ha/, da ta razlastitev ne bo vplivala na premoženje, ki je po&
trebno za preživljanje.

Ker ni drugih pripomb da predsednik ©ba predi©ga
na glasovanje. Glasujeta skupna ©ba zbora.
Soglasno sprejeto.

Ad lo./ IZVOLITEV SODNIKOV OKROŽNEGA SODIŠČA V
LJUBLJANI^
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
član mestnega zbora, kakor sledi:

Roman,

Na predlog Državnega sekretariata za pravosodno
upravo je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani izvršiti sledeče
spremembe:
I./ Razrešita se kot sodnika Okrožnega sodišča
v Ljubljani:
1 . dr. LAMUI BOGDAN kot pomočnik javnega tožilca v Ljubljani in
2. STREHOVEC MIRKO , pomočnik javnega tožilca v Ljubljani, ©ba
uslužbena pri Okr©žnem javnem t©žilstvu v Ljubljani.
•

Imenovana tovariša sta bila postavljena za sodnika

Okrožnega sodišča z odlokom Ljudske skupščine LRS /Uradni list
LRS št. 21/51/. V tistem času je bila za izvolitev okrožnih
sodnikov pristojna še Ljudska skupščina L R S . Imenovana sta bila
takrat predvidena za okrepitev ©krožnega sodišča z ©zlrem na
bližnji prehod preiskav na sodišča. Službe na sodišču pa še d®
danes nista nastopila. Ker se je v tem času kadrovska situacija
na Javnem tožilstvu tako spremenila, da tovariša dr.Lamut in
Strehovec ne moreta nastopiti službe na sodišču^,se predlaga
njihova razrešitev te funkcije.
II« Za izvolitev se predlagaj©:
»

1 . PROSENC ŽIVOJIN za sodnika Okrožnega sodišča.
Rojen je 11.1.1919 v Ljubljani, je samski, na
pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 195©
ter je še v istem letu uspešn© ©pravil strokovni izpit. Zaposlen

1
77.

fjc od 16.5.1945 dalje in sicer najpreje kot uradnik pri državnih
feeleznicah, nato pa od avgusta 1946 do 3.5.1953 pri javnem tožil®
jjtvu LRS, nazadnje kot pomočnik Okrožnega javnega tožilca v
Ljubljani. Od 4.5.1953 dalje pa je s©dnik Okrajnega sodišča I . v
Ljubljani.
Kandidatura tov.^rosenca se pripereča glede na
•njegove politične in strokevne kvalifikacije. Imenovani je nosilec
!partizanske spomenice 1941» večkrat odlikovan, ter član ZKJ.
I z h a j a iz zavedne družine, ki je vsa dodelovala v 01? od leta
1941 dalje. Očeta so Italijani ustrelili v letu 1942, dečim sta
1 brat in sestra padla v KOV. Tov.Prosenc je pokazal v dosedanjem
delu, da prtvilno pojmuje današnjo družbene stvarnost in se je
! požrtvovalno beril za uresničitev vseh političnih in strokovnih
[ nal@g, ki s® se pred njega postavljale. Je tovariški, znan p®
med ljudmi
splošno
priljubljen.
|•svoji
2 . HGLYskromnosti
STANKO za ter
sodnika
Okrožnega
sodišča.
Rojen je 12.12.19o4 v Krškem. V stari Jugoslaviji
je bil p® poklicu frizer. Ko je bil star 31 let je pričel privatn®
študirati gimnazijo ter mu je uspel® z velik® vztrajn®stj® d®
leta 194e položiti izpit čezvse razrede gimnazije ter tudi I .
državni izpit na pravni fakulteti. T®v.H®ly je bil pred v®jn®
b®rec za pravice delavskega razreda ter je član Partije ®d leta
1934. Po okupaciji je takoj pričel z del®m v NOB ter delal vse=
skozi d® osvoboditve. Ima tudi partizansko spomenico leta- 1941«
P® ©svoboditvi je tov.Hely zavzemal sledeče poležaje: bil je
[načelnik ©ddelka za javn© varncst pri Ministrstvu za notranje
zadeve, v©dja upravn© politične š©le, načelnik ©adelka za
strok©vn© šolstv© na Ministrstvu za trgovin© in preskrbo, pomečnik
direktorja Ekonomskega tehnikuma ter sekretar Sveta za znan©st in
ulture. Završil je tudi eneletni ekonomski kurz, v zadnjem letu
pa je k©t štipendist študiral na pravni fakulteti, kjer je dipl©=
miral 3.ZI.19522 Služb© na sodišču je nast©pil 1.VII.1952 k©t
referent, dne 19.9.1952 pa je bil izvoljen za sednika Okrajnega
s®dišča
v Ljubljani.
3.
ŠIPRERI .MARJAN
za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
a-

I

"V

Rojen je 8.3.192© v M©stah pri Žir©vnici k©t sin
učiteljske družine. Klasičn© gimnazij® je d®vršil leta 1939 v
Ljubljani. Nat© se je vpisal na medicinsko fakultet® ter do

Setka vojne napravil 4 semestre s prvim medicinskim rigorozom.
jjaja 1941 je iz Ljubljane odšel domov v Žir©vnic® ter že avgusta
I94I pričel aktivno in organizirano delati za NOB. V partizane
je vstopil 11.6.1942 ter že v juliju 1942 postal komisar čete,
kjer je bil d© maja 1943> ko je bil težge ranjen ter je sedaj
60 # vojaški vojni invalid. E© je ©zdravel je bil v jeseni 1953
dodeljen k VOS-u ©z. kasneje k OZN-i ter delal kot funkcionar
pri jeseniškem ©krožju, nat© pa v IX. korpusu do k©nca vojne.
Po ©sv©b©ditvi je bil vseskozi zap©slen pri UDB-i ter vršil
razne funkcije. Služboval je nekaj časa v Ljubljani, v Ajdovščini
in v Mariboru. Novembra 1951 je bil na lastno prošnjo demebili=
ziran zaradi nadaljevanja študija.Tedaj se je vpisal na pravno
fakulteto /ker radi pokvarjene roke ni mogel nadaljevati študija
na medicini/. Kot redni študent je študiral le do 1.8.1952, ko
je nastopil službo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani ter vzpe=
redno nadaljeval študij na pravni fakulteti. Diplomiral je
27»4»1953. Na pravni fakulteti je veljal za enega najboljših
študentov v zadnjih letih ter je vse najvažnejše izpite položil
z najvišjo ©ceno "1©". Tov.Šifrer je član ZK ©d leta 1942,
nosilec spomenice leta 1941 ter odlikovan z redom za hrabrost,
redom za zasluge za narod II. stepnje ter odlikovan z redom za
partizanske zvezde III.st©pnje. Tudi kot referent na Okrožnem
sedišČu je bil zelo dobr© ocenjen ter je že kot pripravnik p©ka=
zal vse sp©s©bnosti, da lahko prevzame mesto-funkcijo sodnika.
za

«

Zgoraj predlagani tovariši so bili na IV.skupni
seji dne 11.4*1952 izvoljeni za s©dnike Okrajnega sodišča I . v
Ljubljani. Z izvolitvijo za sodnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

R
. na današnji seji MLO se jih te funkcije ne razreši. Razrešitev
j- dosedanjih funkcij imenovanih bo Državni sekretariat za pravosedš
f n© upravo predlagal k© bod® izv©ljeni na vseh OLO-jih za sodnike
okrožnega 'sodišča.
Predsednik da predloge lečeno na glasovanje.
| Glasujeta ©ba zb©ra skupn©.

I

Soglasno sprejeto.

Ad 11./ IZVOLITEV ARBITRA OKROŽNE ARBITRAŽE.

Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
član mestnega zbera, kakor sledi i

R@man,

Na predleg Okrožne državne arbitraže je izvršiti
sledeče spremembe v tej ustanovi:
:
• •••
/
•
'
.
..
•' ' ~
• t
Razreši se: M u c
Viljem, ki je bil z odločb«
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR 1-1124-53- z dne 3.XI.1953
imenovan za arbitra republiške arbitraže. Ker imenovani te
funkcijo že vrši^. je njegova razrešitev le formalnega značaja.
Imenuje se: D r . V i d i c Snton za arbitra
Okrožne državne arbitraže. Rojen je 3.3.191$, je diplomiran prav=
nik s položenim strokovnim izpitom za pravnega referenta. Ima
preko 8 let priznanega službene dobe. Pri državni arbitraži v
Ljubljani službuje kot referent ©d 1.oktobra 1949 dalje. V tem
času se je izkazal ket prav dober pravnik, istečasn© pa si je
pridobil solidn© znanje pri obravnavanju arbitražnih problemov.
Poleg redn«ga službenega dela se uspešno udejstvuje tudi na
publicističnem področju in je napisal v naših g©sp©darskih listih
in revijah cel© vrsto člankov in razprav iz arbitražne prakse.
Smatram©, da je predlog © imenovanju tov.dr. Vidica
Antona za arbitra Okrožne gžšžž državne arbitraže v Ljubljani na
mestu in prosim©, da skupščina predlog petrdi.
*

Predsedujoči da celotni predlog na glasovanje.
Glasujeta skupn® ©ba zbora.
Soglasne sprejet®.

8».
Ad 12»/ PERSONALNE ZADEVE*

Pradlog komisije aa volitve ia imenovanja obraslo«
gi tov* Kopitar &oman t član mastnega abora, kakor sledi:
Na pradlog Svata za gospodarstvo MLO je izvršili
sledeča sprememba v od. i laik uslužbencev v gospodarstvu:
4

I. ROG- « tovarna kolsa
DOLINŠEK TONE

se raaraši kot diraktor tovarne.
Imenovanima raarešuje funkcija direktorja
*

na podlagi lastna prošnje*
Po sklapu upravnega odbora podjatja bo vodil
posla direktorja do imenovanja novega dirak*

*

torja tehnični vodja tov. Zelanik* Voj&din*
2* 7 0 M B N K A - tovarna
•p

volnenih in bombažnih
[

iadelkov
SITAR PRANO

aa imanuja aa direktorja tovarne.
•

i

i

Rojen 25*12.1919 v Madvodah. Dovršil je
*

4

t

meščansko šolo in dvolatno tekstilno Šolo
v Kranju« Po poklicu je tekstilni tehnik in
.

ima v tej stroki nad lo let prakse*
Po dokončani šolski dobi se je zaposlil najpreja kot praktikant v tekstilni tovarni J. Kuno - v Ljubljani/
*

**

ki je predhodnica sedanja tovarne Volneuka/. Na tam delovnem
mestu je bil saposlen do lata 1939*» nakar se ja aapoalil pri
Hutterju v %riix)ru do prihoda Nemcev v Maribor* Nato se ja odselil
v Ljubljano*

v

Ljubljani sa ja nahajal do aretacije po Italijanih

dna 2*8.1941, ko ja bil odveden
v internacijo na otok• Rab* Po
t i

•

kapitulaciji Italija *ep. 1943* j« odšel v partizane. Sodeloval
ja tudi pri osvoboditvi taborišča na Rabu. Ob znani nemški ofenai«
vi v nov* 1943 ja bil ujet in odveden v koncentracijski logar
•

'

/

•tlno,
koder au ja uspelo pobegniti dne 2.7.1944 in javiti
I
«
fge ruski araadi, ki je nastopala v saeri proti Zapadu. Sept* 1944»
f.
Me bil dodeljen jugoslovanskim edinicaa, ki so operirale v sklopu
fcjLdeče araada kot tankist* V tea svojstvu je dovršil tudi 6 aesečni
||ečaj
aa tankiste v 'Puli. Dalje ja sodeloval pri proboju Sreaske fro
B* Nov.
fke.
1945* ja bil demobiliziran in se
ponovno
zaposlil kot
•
i •
cal^ki mojster pri Huttetju v ^ariboru. Dne 18.3.1947 je bil pre«
aeščan v glavno direkcijo zvazne tekstilne industrija, kjar je
•

•

•

:šil posle planerja. Po razforairanju ta direkcije v 1 . 1949»
je bil po službeni dolžnosti dodeljen planski koaisiji NRBiH v
Lstea svojstvu* Ob ponovni reorganizaciji državne uprave je bil

lastno prošnjo praaeščsn na Gospodarski svat LRS, kjer ja ostal c|
do začetka leta 1952 nakar je bil preaeščen v podjetje Motvoz in
platno v Grusuplju in sicer n£$reja v svojstvu dorairca, kasneje
pa kot tehnični vodja*
Delavski svet tovarne Volnenka je na svoji seji
fflne 9.1lll953» osvojil sklep, da se ittenov&ni postavi za d iraktorja tovarne. Na osnovi tega sklepa je bila preverjena njejova politična in strokovna sposobnost na podlagi katere pradlafcaao postavitev za direktorja tovarne* Ja član ZK od lata 1944.

Predsednik da predloge v razpravo.
E

M a t e 1 i č

•>
Lojze

'

Priporočam Koaisiji za kadre, da pri razpravljanju
o tea koga bo postavila za direktorja tovarna

rt

RoG"fgleda koga

se bo izbralo* To podjetje ja naareč šele v razvoju, zato rabi
[krepkega človeka* Dalje prosia, da se pri odločanju vzaae v
obzir prve setveno predloge -aaega kolektiva tega podjetja.
Kar ni drugih pripomb r da pradseduik gornje predloge na glasovanje skupno obeaa zboroaa.

i
Soglasno sprejeto*

»

Poročevalec Koaisije za volitve in imenovanja preda nadalje nekater-e spremembe v up ravne a aparatu Mestnega Ljudjcega odbora Ljubljana in to:
I* Razrešita ae i
./ iŠEGA BOJAN se razreši kot šef Uprave sa dohodke.
V zvezi z reorganizacijo tajništva za gospodarstvo,
avršeno na podlagi povečanfga števila delovnih nest, je bila UpraAm
'
sa dohodke kot samostojni odsek ajništva ukinjena. Glede aa to
0

potrebno imenovanega razrešiti funkeije šefa Uprave. Ostane pa
• nadalje v delovnem razmerju ia je že razporejen na novo delov«
i
j
o mesto*
-

,

*

*/ LAVRIč STANE ae razreši kot šef upravno pravnega odseka*
V cilju splošnega pojačanja vodilnih položajev v
jništvu sa gospodarstvo je bil na to mesto v zvesi s reorganicijo predviden uslužbenec s fakultetno Izobrazbo, ter večjim »trovnia znanjem aa tem področju dela. ^ov. Lavrič ostane še nadalje
službenem razaerju in je že razporejen na novo službeno aesto
isti organizacijski eno*ti.
9

II* Iaenujeta se i

/ SUBIČ MILOŽ sa šefa Finančne upr&ve.
Tov. Subič je svoje službeno aeato nastopil ža
• 9.1953 in je v zvezi z ureditvijo njegovega
t službenega poloja nutfno urediti imenovanje sa šefa Uprave* Pred nastopom
lužbe na MLO je bil zaposlen pri Narodni banki in je njegova
esestitev na MLO sporazuana sr zvezi s pojač&njea vodilnih
Sidrov. Tov. Subič je priznan strokovnjak v finančni stroki.
•/ GROŠELJ LEOPOLD za šefa upravno pravnega odseka.
Imenovani je zaposlen na MLO-ju že od osvoboditve. Zav«
•aal je različne položaja, kot pravni referent, pomočnik poverjeniza finance iitld.I Je priznani strokovnjak aa področju pozna-

.nja go-podar^kili ia finančnih predpisov la velja v te» pogledu sa j
enega najboljših strokovnih uslnžbencev* Ker problematiko upravno

ravnega odseka temeljito pozna in tke r je te posle 2e doslej z uspe-ji

i

bos opravljal, se priporoča njegovo imenovanje za šefa.
K©r ni pripoab da predsednik gornje predloge na
.as o vanje skupno obeaa zboroaa*
Soglasno sprejeto.

I

Ad 13»/ Sprememba odloka o razpisu nadomestnih volitev.

Poročilo poda tov. D r a š 1 a r Marjana, predsednik mandatno imunitetne komisije mestnega zbora.
Mi smo ta odlok že sprejeli. Ker pa z ozirom na
zvezne in republiške volitve ni moglo pripraviti, da bi se te
volitve izvršile dne 2o. XII. t.l., zato mandatno imunitetna
komisija mestnega zbora MLO predlaga, da se podaljša ta Čas za
nadomestne volitve in predlaga sprejem naslednjega O D L O K A
o razpisu nadomestnih volitev
1.člen.
Razpisujejo se nadomestne volitve v 8., 24., 35., 46
48. in 54 volilni enoti za volitve v mestni zbor Mestnega ljudske
ga odbora glavnega mesta Ljubljane.
2. člen
Ker so odborniki mestnega zbora za 8., 24., 35. in
46. volilno enoto Brezar Stana, Stadler Franc, Dr. Benigar Jože,
in Škraba Rado uslužbenci organa za notranje zadeve, odbornik za
54. volilno enoto Vodopija £anko pa pomočnik okrožnega javnega
tožilca v Ljubljani ne morejo več biti odborniki Mestnega ljudskega odbora in jim mandat po sklepu mestnega zbora preneha.
3. člen
Ker ge je odbornik mestnega zbora za 48. volilno
enoto Klajnšek Jože zaradi premestitve iz Ljudbljane odpovedal
mandatu, mu je po sklepu mestnega zbora prenehal.
4« člen
Nadomestne volitve za 8,, 24., 35., 46., 48., in 54,
volilno enoto na območju mesta Ljufiljane se bodo vršile v nedeljo
dne 24. januarja 1954.
\

Predsedujoči^ da predlog na glasovanje, glasuje samo
mestni zbor.
Soglasno sprejeto.

Ad 14./

POROČILO O VOLILNIH IMENIKIH.

Poročilo poda tov. Š i v i c

Silvo, tajnik MLO,

kakor sledi:
Volilni imeniki za volitve 22» novembra.
1953 niso bili dobri in sicer je bila pomanjkljiva volilna kartote
ka sama, še nekaj slabše-i pa so bili voliščni izpiski.
Napake izvirajo iz raznih razlogov:
1) ABC-dna kartoteka je bila opravljena v prvi polivici leta 1953,
nepopolna s sledečimi napakami ali hibami:
a) Imena na nekaterih kartotekah so bila težko čitljiva, nerazločna. Ponekod so napačni naslovi - čeprav se stranke niso
nikoli preselile;
b) kartoteta ni bila primerjana s kartoteko notranje upr&veprijavni urad, ker tudi njihova kartoteka še ni popolna
in še ni primerjana z rezultati statističnih popisov 1953j
c) izkazalo se je, da v kartoteki manjkajo nekateri stalni
stanovalci, ki.se niso nikdar selili in so vedno volili.
2) Ulična kartoteka - ki je (ali naj bo; točna kopija abecedne
kartoteke, porazdeljena z vidika aiic in hiš, - je bila razde-?
Ijena na voliščne okoliše volišč po seznamih ulic in hiš, kakor
so jih prijavili terenski odbori SZDL. Te prijave so bile v
veČih primerih pomanjkljive , netočne.
Ob reklamaciji so bile večinoma popravljene, v dveh primerih
šele na ponovno reklamacijo terenov, ki pa se sami niso dobro
sporazumeli med seboj. Ob drobljenju kartoteke (ulic in ulic
samih na več delov) so se pri tem delu samem zgodile nekatere
pomote.
3) Zakon ni dovoljeval popravkov glavnih volilnih imenikov po 15.
oktobru. Zato ni bilo mogoče niti izbrisati, niti vpisati odvisne oziroma manjkajoče volilce, ki so se priselili, odselili ali preselili v Ljubljani, ne glede na to, ali so se pozneje sami prijavili ali so to ob reviziji sporočili tereni.
Teh primerov je bilo največ, kljub 3 mesečnim javnim pozivom
na razne načine. Popravile so se samo hibe, ki so nastale pri
popisovanju na voliščne izpiske oziroma reklamacije, ki so izvirale od pred 15. oktobrim. V tem oziru smo se morda prestrogo
držali zakonitih predpisov.

Zal so se tudi pri dopustnih popravkih zgodili propusti, |
kot se je izkazalo- iz že revidiranih dokončnih izspiskav in
reklamacij, čeprav so revizijo terenskih pripomb izvršili posei
bej i«?® izbrani zanesljivi uslužbenci M L O .
4) Slabi so bili mnogi voliščni izpiski zaradi netočnega prepisovanja iz voliščne kartoteke. To so predvsem popačena imena in podatki, nekatere izpuščene kartoteke, nekatere pa celo
dvojno izpisane in slično. Ne glede na to, da je bil honorar >j!
za prepisovanje nizek (5o - 65 para na kartoteko) in čas
,objektivno kratko odmerjen (od 2o. oktobra do lo. novembra),
kajti do 15. oktobra in nekaj čez so se sprejemale stranke
zaradi prijav in sprememb - cca 5o do 2oo in več na dan.
Slabo prepisovanje nekaterih strojepis moramo pripisati deloma"
slabemu odnosu do odgovornosti in malomarnosti, deloma hitenju,
strojepisk. Strojepiske so bile najete po razpisu in preiz- |
kušnji - pač "najboljše" kar se jih je javilo.
5) Ena glavnih hib se je pokazala v slabem sistemu dela, urada
za volilne imenike, kar izvira iz premalo sposobnega kadra
tega urada na čelu s šefom odseka, ki se je izkazal premalo
aposoben za ta položaj, d&si prizadevno in pridno dela.
Tudi ostali trije nameščenci vsi ne odgovarjajo za ta v bistvu
•

lahek, todm vesten posel.
Na dan volitev je reklamiralo na uradu za v&lilne imeiiik<
cca 2.5oo volilcev, to je znatno manj kot leta 1952, (kakor
poročajo sodelavci od tedaj).Delo je teklo organizirano brez
incidentov ali večjih pritožb.Nikoli ni bilo več ljudi kot
največ 2oo naenkrat in to okoli 1/2 11 ure.
Od 2.5oo jih je cca 4oo odšlo, ko so sproti prejemali pojasnila, da novih -spisov ali izbrisov zaradi preselitve ali
odselitve ni več dovoljeno napraviti.
;i
Cca. 6oo je prejelo takoj informacije, na katerem
volišču volijo, ker so bili v kartoteki, toda na starem
vdilišču, ker niso prijavili spremembe, ali pa so iskali
drugih informacij.
"
CCa 42o je prejelo takoj potrdila ko so prišli na
vrsto, ker so bili v kartoteki, toda niso bili v voliščnih
izpiskih sploh (cca 15o torej pomotoma izpuščenih), ali pa
so bili v kartoteki pod napačnim naslovom in zato niso

prišli v pravi volišČni izpisek (cca 27o) - (preseljeni in
podobno).
CCa 42o je prejelo potrdila, toda niso bili v glavni
volilni kartoteki, temveč so se našli deloma v izločeni kartotek1
ki deloaa v glavni knjigi volilnih imenikov, deloma v lanskih
voliščnih izpiskih ali celo v starih rajonskih volilnih knjigah. Ta dokumentacija je potrebovala mnogo Časa za posameznika.
Večina teh napak je izvirala iz tega: Glavna kartoteka se je
popravljala na podlagi lanskih pripomb volilnih komisij oziroma!
terenov v lanskih voliščnih izpiskih. Mnogi so bili tam označeni kot "Nepoznani" ali "odselili neznano kam^. Ti so bili
spomladi izločeni iz glavne kartoteke skupaj s sezonskimi
delavci in mnogimi dijaki. Vsega cca lo.ooo. Ta kartoteka
se je pred 2 mesecema primerjala s kartoteko notranje uprave,
kjer se je našlo cca 3.5oo naslovov K izločenih, ostali pa
ne. Na dan volitev pa so se maogi oglasili in povedali naslov v .
Ljubljani, deloma celo isti naslov, kot so bili v izločeni
kartoteki. Takih je bilo cca 3oo.
CGa 65o je bilo negativnih primerov, ni jih -bilo niti
v kartoteki, niti v lanskih izpiskih, niti v glavni knjigi,
*
niti v rajonskih knjigah. Ti so vzeli največ časa in zastoja &
takim, ki bi bili lahko takoj na vrsti« Večinoma gre za volivce, ki so nekoč volili v Ljubljani s kakim začasnim potrdilom, pa so zmotno mislili, da so s tem prišli v stalni
volilni imenik, deloma pa so hoteli izsiliti potrdilo, čeprav
niso nikoli volili, še manj bili prijavljeni. Ne izključujem p ^
da morda v redkih poedinih primerih ni urad za volilne imenike
prezrl njih vpis, čeprav so se morda pravočasno prijavili.
Iz izkušenj letošnjega sestava voliščnih izpiskov
izhaja naslednji pouk in naloge za bodoče delo na tem področju:
1) Uradu za volilne imenike je potrebno posvetiti mnogo več
pomena, važnosti in skrbi, kot v preteklih letih.
2) Za šefa urada je treba postaviti sposobnega in politično
pozitivnega človeka s dobro splošno izobrazbo in organizacijskim smislom. Prevetriti je potrebno tudi ostali kader
tega urada, kajti tu ne more biti zatočišče za ljudi, ki na
drugih mestih ne odgovarjajo po sposobnosti, vestnosti ali
po zdravstvenem stanju.
s3) Izposlovati je treba pri republiški volilni komisiji voliščn«
izpiske, na katerih so tereni napravili sedaj ponovno svoje
pripombe.

4) Postopoma je treba povabiti zastopnike terenov, ki so
sodelovali pri kontroli voliščnih izpiskov, z njimi skupaj
preveriti glavno volilno kartoteko, točno zabeležiti posebej vse pripombe glede strank (kdo se je odselil in eventuelno kam, kdo preselil itd.) in povabiti vse te stranke, da
z dokazili prejmejo izpis ali vpis v kartoteko ali spremembo naslova itd. (rok 3 mesece).
5) Nato primerjati prečiščeno kartoteko s prijavnokartoteko
notranje uprave, ki bo približno v tem času imela tudi
svojo kartoteko ž^e popolno oziroma prečiščeno.
6) Med tem se preselijo prijavni urad notranje uprave, volilni ji!
imeniki in matični urad vendar enkrat vsi skupaj v isto
stavbo v kotnikovi ulici in bodo dnevno volilni imeniki
obveščeni o spremembah stanovanj itd. Ta obvestila hrani
urad za volilne imenike v posebni abesedni kartoteki in
pozove vse prizadete, ki se sami ne javijo, da pridejo uredi
ti svoj vpis v volilno kartoteko. (Možna bo koordinacija
tudi zaradi sartnih primerov z matičnim uradom).
7) Ga 2 meseca pred naslednjimi volitvami se povabi terene, da
priporočijo s terena (honorarno) strojepiske, ki dobro pozna
jo teren, da izpišejo za posamezna volišča provizorne volišč
ne izpiske, ki naj se razobesijo 14 dni na terenski deski' s
pozivom,naj se vsak volivec prepriča o vpisu in v primeru
pomote osebno urgira na uradu za volilne imenike. To bi
bila zadnja redakcija pred volitvami,
8) Območja volišč naj se ustalijo, ker stalno spreminjanje
volišč in volilnih okolišev povzroča veliko zmedo in je
vedno potrebno, drugačno razdeljevanje ulic in hiš sem in
tja.
Smatramo, da bo s temi predlaganimi ukrepi možno
sestaviti dobro volilno kartoteko, dobre voliščne izpiske,
tako v zadovoljstvo volivcev in v prid volilnega rezultata.
Ker k gornjemu poročilu ni bilo nobenih pripomb,
dta predsednik poročilo v odobritev, obema zboroma.
Soglasno sprejeto.

'

-

Izven dnevnega reda poda tov. M i k 1 a v o Angela,
član Sveta za zdravstvo in sooialno politiko, poročilo o
ustanovitvi Borna starih in onemoglih Bokalce v Ljubijani t hakor
sledi:
^Na ustanovitev novega doma starih in onemoglih na
Bokalcah v Ljubljani je mislila že nekdanja mestna občina ljubljanska in zato postavila tamkaj poslopje, katerega smo po
osvoboditvi sicer prevzeli, nismo pa z deli nadaljevali, ker
ga je hotelo tedanje Ministrstvo za kmetijstvo LRS preurediti
za svoje namene. Šele leta 1951 smo dobili stavbo nazaj in v
letu 1952 porabili 12,ooo.ooo.- din investicij, pred vsem za
napeljavo vodovoda in kanalizacije, letos pa din 35,ooo.ooo.investicij s katerimi smo znotraj povsem dokončali enega
izmed treh traktov celotne stavbe. S tem je mesto Ljubljana
pridobilo vsaj del prepotrebne ustanove socialno-zdravstvenega
•

značaja. Trenutno ima kapaciteto le 92 postelj za oskrbovance,
vendar pomeni v kljub temu velik korak naprej v dejavnosti
MLffi Ljubljana na polju socialne politike in zdravstva tako
zairadi pridobitve nove kapacitete v Ljubljani sami, kakor
tudi zaradi praktične in lepe ureditve.
Da
bi pravočasno izkoristili ugodno vreme,
smo preselili prve oskrbovance v novi dom že konec septembra t.lj
in sicer najprej 4o oskrbovancev iz vseh treh naših domov one- |
moglih na Štajerskem, tega potrebnih po zdravniški indikaciji
zaradi zdravljenja na tukajšnjih klinikah. Istočasno smo opustili dom onemoglih Dornavo pri Ptuju, preostale oskrbovance
pa preselili v Gornjo Radgono, Jelšin grad in duševno defektne
na Hrastovec. Ostale prostore doma Bokalce so postopoma zasedli novo sprejeti oskrbovanci iz Ljubljane, tako da je kapaciteta izčrpana.
Novi dom onemoglih na Bokalcah posluje torej dejansk
že od konca septembra t.l. dalje, ni pa o tem se formalne odločbe, zato prosim tovariše odbornike, ki so kazali vselej živo
zanimanje in željo, da bi bil dom na Bokalcah pim prej skončan
in izročen svojemu namenu, da to odločbo, ki je ustanovna
listina za začetek poslovanja novega doma^zdaj naknadno o d o b r i ^
S tem v zvezi predlagam naslednjo:

O D L O Č B O
o ustanovitvi doma starih in onemoglih na Bokalcah*
1 . člen
H
Ustanovi se "Dom starih inaonemoglih Bokalce (v naslednjem
besedilu "dom".
Sedež doma je na Bokalcah pri Ljubljani in sicer na parceli
štev. 3o5, ki je vpisana pod vložno številko 469 k.o. Šuica,
2» člen
Dom je proračunska ustanova Mestnega ljudskega odbora
glavnega mesta Ljubljane*
3. Člen
Kamen in naloga Doma je v tem, da nudi starim in. onemoglim
ter bolnim nepreskrblejnim prebivalcem mesta Ljubljane vso potrebno oskrbo proti plačilu celotne ali delne oskrbnine oziroma
v breme proračuna KDO v Ljubljani.
4 . člen
"Dom ni pravna oseba in je v organizacijskem sklopu tajništv
za zdravstvo in socialno politiko MLO.
5. člen
Dom vodi upravnik,., ki ga imenuje MLO Ljubljana na predlog Sveta za zdravstvo in socialno politiko.
6 . člen
0 sprejemu oskrbovancev odloča Tajništvo za zdravstvo in
socialno politiko MLO.
7. člen
Natančnejše predpise o upravljanju doma, sprejemanju
oskrbovancev, določanju višine oskrnine za poedine oskrbovance
in o hišnem redu izda Svet za zdravstvo in socialno politiko
MLO.
Ker ni bilo nobenih pripomb, da predsednik predlog
na glasovanje skupno obema zboroma.
Soglasno sprejeto.

Ker je bil dnevni red izčrpan, zaključi
predsednik sejo.
Predsednik:
(Dr. Modic Heli)

Vodja zapisnika:
(Šivic Silvo)
Overovatelja zapisnika:
Arko Nika
Baznik Albin ' V
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