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19. skupne seje mestnega zbora MLOL
z dne 28. 12. 1953

Mastni ljudski odbor
glavnega nest«
Jf j U b 1 1 o a jt ,

Ljubljana,

dne 4»jenuarja 1953.

Predmeti Sklepi in predlogi VII*
sejo mestnega sboro, XIX«
sojo sbore proizvajalcev
in XXX«skupne sojo M£6, dno
28.decembre 1953«
Ha YZX«ooji mestnega sbora, Ill.seji sbora proizvajalcev in XII skupni soji MLO so bili sprejeti naslednji
a k 1 o p i in predlogi t
1« Sprejme so odlok o rasUritvi namena i^porobo
skledo davka no preselek plaS,
Provni odsek pri Tajništvu MLO dostavi odlok o
potrditev svetu sa satouofaje ULS in poskrbi so
objovo odlok JI v Uradnem listu LIS«
2» Sprejet je bil oklep a tretji lasdelitvi dohodkov
od davka so skled no pl*5e» ki je slede&oi
Svet »a komunalne sedevet
1« So obrelne sidove ob £jubljauioi
l,5oo.ooo # detaoija
2« Mestnemu odboru Zvrse borce/ ua
postov f.t ev opomeniko • Trnovem
dotacija
500*000O5e Plavalni svesi so nabavo in montoio filtrime napravo v kopali-*
12^000.000*šSu kolesija, dotacija
4 . Zo trafo rortrjo Sibiriji.
4ff5oo#ooo,Elektro-Lj ubl * eni, kredit
5« Zo nabavo kable LO trofo postajo
lo,ooo«ooo»Moste i Plrtctro-Ljubljmi kredit
6« FlektriSni oestni Selernioi so
nobova trolejbusev ln eutabusoT,
kredit
32»ooo*ooo«-

r

Svet so kalturo in prosvetoi
lt Sa nabavo aprome so Selško vsgoj«
ustanove /internate/, dotacija
2« so nabavo fiskulturnih rekvisitov
so lole, dotacija
3» se nabavo opreme drobnega orodja
are Šolski pouk rcSnega delo.
dotooijo

9*9o5.ooo.3i5oo.ooo,2 ? eoo,oeo«-

4* It nabav« dia filmov In 6 projektorjev, dotacijo
5 . Molovskemu u s t i društvu *8vobeda»
Kožarje aa nabav« kina prijekt.,
dotacija
6« delavsko p i » vetnemu društvu Hru^
Šioa sa adaptacij* doma, dotacija
Te Mestnemu lutkovnemu gledalftŠŠu,
dotacija
8 , Šentjakobskemu gledališS«, dotaoija
9 . Mestnemu gledaliiču^sa opremo mioar*sko delavnice, dotaoija
10« M o d e m i galerij*, dotaoija
U * Brodarsko pionirskemu draštvu
Svat« Močnik ? dotaoija
12« Smučarski svesi Slovenijo sa
skakalnioo • Planici, dotaoija
13® Mostnemu odboru strelske druiino
sa gradnjo strelišda na MoljnJski
cesti, dotaoija
14« fB partizan Sabor srn adaptacije
ln popravilo ttsfcfeo, dotaoija
15o Za nadaljevanja gradbenih dol
telovadnico društva Partizan •
Mostah, dotaoija
16» 8D Odred sa ureditev sanitarnih
naprav u« stadionu, dotaciji.
17» Mostnemu odboru šahovLke svoso
sa glfvuo mesto Ljubljani., de tac.
18« t6b železničar sa stadion, dotacija
19* JU dograditev ateljejev pod

21.
22.
23.
24.
25*
26.
21.
•

59o*ooo*l f 8oo«oco«15o,eoo.164*000.162.ooo.1,530*000«l,efte«ooo.-

$00.000«—
• .• * '"'J."
l,442«6o2.3,000.000.-

k»Ot*r. OOO«•00.000.—

1,000.000.-

kom ia odkup umetnlSklh del Savli*1,080«000.«
šek-LakoriS, dotacija
Društvu Partizan, dotaoija(Št.Vid) 1,000*000*—
lt5oe*ooo*«*
Bruštvu Svoboda Šentvid, dotaoija
l,5oe«oeo»—
Aorcklubu Milan Sodnik, dotacija
MoruŠ t vu gvoboda Vi8 f dctaciJa
Bruštvu gvoboda Polje, dotaoija
Društvu Svoboda »rdo sa kulturni
4oo«ooo«dom, dotaoija
Mcatneau odboru SZSX* sa lnvestloijsko 6.000.000.oprema, dotacijo
Mastnemu odboru Zveze borcev sa **"
četna dola pri ureditvi spomenika
sa Žale ia ureditev grame sme jama, 3,000.ooo.dotaoija,

gr«t ss ljudsko sdravstvo in soo#politikoi
1« Sa edaptaoijo otroškega okrevali!Sa
• Kraljeviči, dotaolja
l f 4oo»ooo,2» Ginekološkemu področnemu dispanaerju sa nabavo industrumenSaaije in
oprane, dotaoija
|lltH»«Centralnemu protltuberkuloranemu
diapanaerju sa nabav* rentgensko
oevi, dotaoija
358«eoo,Svet sa Koapodaratvo
1« Podjetju "Mleko* aa ureditev prodaj mini o mleka, dotaoija «

2 0 5eo,ooo,-

planski odsek fajn«na goapodarstvo
Semensko
vesti o ton prisadeta tajništva.

SLO

3«Sprejme s* sklep, dn ae podjetju *3»aj* odobri
InTeatieijski kredit 2o,eoo d eoo 0 » s tem, da dobi
podjetje kredit w uporabo takrat« ko bodo potrjeni
gradbeni ln sasidalni načrti od pristojnega o r g a n a ,
4e Sprejme se sklep, da se podjetjn "fretekter" odobri
investivljskl kredit l # 6eo,eee»-dinarjev,
5« Sprejme se sklep, de se podjetjnflSOLovenlj»»vino*
odobri inveatioijaki kredit t višini 20,000,000,«
6» Sprejme se sklep, da se podjetjn »Potnik* odobri
Inveetlnljakl kredit 6,eee*eoe,~ dinarjev«
^prejme se sklep, da se ped je tju "Saturans" odobri
inveatloijeki kredit 5e,eeo*eoo,- dinarjev,
8 0 Sprejme se sklep« da se podjetjn "Karoserije* edobri
lnvestivljskl kredit din 2o t eoe«eee«9» Sprejme se sklep, de se podjetjn "tehnika" odobri
lnvestivljskl kredit le,eoe»eco,-dinarjev,
lo, ferejme se sklep« de se tovarni kovinske galanterije
odobri inveatioijaki kredit lf,eee,eee«~dlnarjevo
11« Sprejme se aklep, de se podjetju *Xxlm"(missrske pod j«)
edebzl investicijski kredit din l,5ee,eeo,12« Sprejme se sklep* da se l a v a m i in slaiSlSnml •Tivoli"
odobri Investicijski kredit ila i # 5eo«ooe«~
fe&Vtf.?,."

1. M t a t t .

ffapodarstvf

m *

P.«™.

15. Sfcrejmo so sklop« da s« s« isgradnjo ličnio®
Toliko planino odobri nadalnjih 25s.soo.-din.
Odsek sa proračun naj obvesti o toh sklopih koristnike in uredi vso formalnosti, • i»vršitvi pa
obvesti skupščinsko pisarno,
16. Sprejme se sklop o virmiranju sneska 6oo«ooo,din v okviru Sveta s* notranjo sadove MLO,
17. Sprejme so sklep s prenosu kredita 2,856.000.-din,
potrebnega sa poravnav« dveh računov sa nabavo obleke in obutve sa gasilce is part. 1-522 pos.3
part.2—23 pos.4
| t
18« Sprejme se sklep, da so nagrade uslužbencev MLO
•dobri prenos osebnih kreditov mod psssaosnimi
rasdelki sa isplaSllo enkratnega posebnega dodatka.
Odsek sa proračun naj uredi vso formalnosti v
svosi s prenosom kredit«v in • lsvršitvi obvesti
skupSčinsko pisarno*
19« Sprejet jo odlok o sačasnem financiranju potreb
MLO glavnega mesta fcjubljana, sa Sns od 1* do
31»januarja 1953»
Pravni odsek tajništva MXA maj isdola s disk in ga
dostavi v potrditev Svetu sa sakonodajo LIS, nato
pa poskrbi sa objavm v Uradnem listu Žfflš.
20. Odsek sa proračun naj tokom mosooa januarja
pripravi proračun sa mosooa februar in mareo 54
in ga prodloll v potrditev »borna »boroma,
21. Sprejme se sklop o odobritvi poročila komisijo sa
pregled pravilne raspsrodltvo kreditov sa gradnjo
trafopsstaj v Ljubljani*
tajništvo sa komunalne sadevo naj e sklepu obvesti
obvesti podjetje H l e k t ^ L j u b l j i n a « , s Jrepissm
pa obvesti skupščinsko pisarno.
22. Sprejet jo sklop s prevsemu garancije sa relmi
obratni kredit, ki ga jo najelo gmstinsks podjetje
Kavarna fabor v Ljubljani pri IS, podružnici So3
v Ljubljani,
Tajništvo sa fsspsdarstvs naj isdola sdlo&bs, s
prepisom pa obvesti skupščinsko pisarno.
23« Sprejme ss sklop s ustanovitvi kmetijskega podjetja
Zadobrsva.
tvo sa gospodarstvi maj isdola pstrebmo
odiodbo, prepis te pa dostavi skupščinski pisarni*
24. Sprejme ss sklop o ust* ovitvi gospodarske organisaoije trgovsko stroko "Suha roba*, Ljubljana.
tajništvo sa gosnodaratvs isdola odločbo, prepis
pa distaVi skupščinski pisarni.

/

25. Sprejme se sklep • ustanovitvi gospodarske organlsaoije trgovske stroke »Bonbonlera«, Ljubljana,
Miklošičeva c«12.
tajništvo »a gospodarstvo
Isdela odločbo, prepis pa dostavi skupščinski
- pisarni*
26« Sprejme se sklep • prenosu osnovnih sredstev drž*
gospodarskega podjetja »ljudske Šivalaloa BLO IV«
T llkvid« Ljubljana na r a s n e gospodarske organisaoije.

(tov«ing«teplna priporoča* da se T rs« odločbe
o prenosu osnovnih sredtev dostavi klavaula, da
se osnovna sredstva prenesejo prsti plačilu* v
kolikor nova uredba o prenosu osnovnih sredstev
ne ho daloČala drugače. 0 tem priporočilu so ni
glasovalo)«
a
* fspea arstvo naj isdola potrebno
oaioSDo, prepisepa poftljo skupščina«. pisarni.
27e Sprejme se sklop, da so dovoli prenos osnovnih
sredstev od drš.gospodarskega podjetja "ljubljanska tovarna hranil Ljubljana* aa MLO, Uprav«
oost f Ljubljana«
26« Sprejme so sklep 9 s katerim so odobri prenos
osnovnih sredstev od podjetju •Vulkanliaoija*
ua podjetje »Avtoservis*, Ljubljaua.
tajništvo sa gosned arstvo isdola odločbo, prepis
pa dostavi stupačlnsti p i s a m l .
29« Sprejme so sklop, da so odobri prenos 6 varjarjev
•d •Slovenija - oeste* na Upravo sa oesto LSS
(4 kom«) la Upravo oost KLO Ljubljana (2 kom.)
tajništvo aa gospodarstvo naj isdola odločbo,
prepise pa dostavi skupščinski pisarni«
3o. Odobri se predlog Sveta aa gospodarstvo, da so
•Gradiš M M * - gradbeno industrijsko podjetja
Slovenijo Ivan lačok-Katlja, Ljubljana, preimenuje v •Gradbeno industrijsko p o d j o t j o "Gradia•
Ljubljana, ali skrajšano ^adis«,Ljubljana.
tajništvo »a gospodarstvo maj isdola odločbo,
prepis pa aostavl skupščinski pisarni.
51. Sprejme so sklop, s katerim so tovarni mešal*
iadelkov v Ljubljani določi stopnja AS na 6o
tajništvo »»gospodarstvo naj isdola odločbo,
prepis pa posije siupSSinskl piaarnl.

32» Potrdi s« p« Komisiji sa p r a m e predpis« in 4rgm&
niaacijska vprašanja korigiran predlog Statuta Mesta« hranilnice ljubljanska r Ljubljani o spremembe,
ia So • 31 «<3lanu spremeni datum 1«januar 1S53 «a
1»januar 1934«

^.gfP***™*?!
• aklapu abrasti^
Mastno hranilnico, prepis pa dostavi skupščinski
pisarni«
33« Sprejme ao sklep o razlastitvi parool v k.a»Brinja
• korist MLO Ljubljana, sa dograditev stanovanjskega
naselja v Novih Jaršah*
34* Sprejme se sklep o raalastitvi paroele v k«e«
Karleviko predmestje v korist in sa potrebe kae»
tijske aadrufe »Barje • • Ljubljani.
35a Sprejme se sklep o raalastitvi nepremičnin* ki
lešijo v k«o« Zgornja Šiška » korist driave in
sa potrebo drš«gospod«podjetja Litostroj • Ljubljani
pri fajn^tvu
naj odločbe dostavi
v potrditev pristojnemu organu in uredi vso fo*»»
malnesti« 0 isvršitvi naj obvesti skupščinsko pi«
same«
36« Sprejme se iklep o dopolnitvi odloka o delitvi
sklada sa vsdrševanje bil in s postopku sa črpanje
in uporabo teb sredstev«
1 0 d
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iSffS
K J j
j?
P®s*rbi "
trditev odloka in objavo sprememba v Uradnem listu
,c LRS« •
37o p r e j m e so sklep o nadalnji rasdelitvi 25 + sklada
sa vsdrSoranje bil in sioer so vsota le # el9*847«din odobri sa dekenianje stanovanjske sgradbe
na
SaloŠki oesti«
tajništvu aa komunalo naj ursedi vse formalnosti
v aveal s to odobritvijo in o isvrlitvi obvesti
skupščinsko pisarno«
39« Sprejme so sklep* da bo T poslovnem letu 1954
vodil sejo mostnega sbora tev«ing«tepina Marjan,
seje sbora proiavsjalcev pa lo naprej Vogelnik H
igo naj izdela edleSbe 9

prepis pa* fes t avi* ekipi č i neki pisarni«

4oa l a v m a se predlog« da bi so unoliSno organisaoije
oprostilo plaševanJa mestne takse sa točenje alke*
bolnih pijaš na prireditve** od katerih 1 a kupi ček
so porabi sa dobrodelno namene«
41a Sprejme so sklep 9 da se raaraii kot Slana posvete«*
valnega odbora banSne podruinioe 6oll v Ljubljani
tov«Iapun M a n in Uralom Jakob* imenujeta pa tov«
/ Lampe Vilko in Turna Braniuir«
, II » f r f i T i n i t i f T tajništvo sa gospodarstvo na J
iada petrebne odločba, prepise pa polije skuplč«
pisarni«

aj isda potrebne
skupščinski pis42o Sprejme se sklep, da ss tov> la r 1 i o a
Prano mw rasreil dolžnosti direktorja podjetja
» 01 Jen«} i jubl jam«
45« Sprejme ee ikltp« Aa ee tor« J e t k o v š e k
Anton r a« rež i dolžnosti direktorja podjetja
"Lee»j, Ljubljana«
44» Sprejme ee «110«. da sa tov* L e p 1 a Jože,
raareii dolžnosti upravnika podjetja »Cenent«
nine" T LJubljani,
45» Sprejme ee sklop, da ee +ov«stoxnira sklep
Xtl» skupne seje MLO« s katerim je bil tov«
ftrundtner
Albin imanoran sa direktor«
ja trgovekega patjatja •Moka" T Ljubljmii«
46» Sprejme sa sklsp, da as ter. H s b n e Stane
imenuje sa direktorja pod jat ja "Las* T Ljubljani*
47« Spredjae sa sklep* da ss tor« P a k i i
Iran imenuje sa direktorja podjetja "Oljarna"
• ljubiJani*
48. Sprejme ss sklsp, da ss tor« X s u k o lasdmir imenuje sa direktorja trgovskega podjetja
*K»ka« T i Jubl Jani.
"
49* Sprejme so sklsp, da ss tov« P u n g e r 6 1 8
Alojs Imenujo sa upravnika padjatja "Subaroba« T Ljubljani«
5o» Sprejme ss sklspt da ss tor. P e t r i «
Prano
Imenujo sa upravnika Kmetijskega posestva
ladobrora«
51» Sprejme oo sklsp, da ss tor« l e r s t e k u r «
pba Milivoj rasrsšl dolžnosti upravnika lekarno r Polju In promostl T Centralna lekamno«
52» Sprejme oo sklep, da ss tor* K o m o t s r
fada rasreil M
poslor upravnika Lekarne
Št« Jakob T LJubljani*
55a Sprojna aa sklsp, da ss tor* M a T e o Anton
Imanmjo sa upravnika Lekarne r Polju«

ae sklep
»klop« da •• to r . I i i n i k
54« Isprejme
f M j M ••
«
u m p Marija ?iaenuje sa upravnico lekarne
t« Jakobp Ljubljana*

t

aaj lada potreba«
skupščinski pisarni«

- STObodo narodaI
| ;,

P a i n i k MLOt
/B i r i o Silvo/
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Z A P I S N I K

XIX. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana, ki je bila dne 28.
decembra 1953 ob 8 uri v sejni s-obi Kresijer*
Sejo vodi predsednik Mestnega ljudskega odbora
tov. D r . M o d i c Heli.
Zapisnik seje vodi tov. Š i v i c Silvo, tajnik
MLO.
Soglasno se določi za overitelja zapisnika odbornika Č a m e r n i k Franca in B r u 1 c Štefana.
Sklepčnost seje je podana s tem, da je od 64
odbornikov mestnega zbora prisotnih 5o, od 60 odbornikov
zbora proizvajalcev pa 48.
Oprav-ičeno odsotnih je lij., neopravičeno pa 12.
ZapisnikW1II. skupne seje prečita tajnik MLO.
Oba zbora sprejmeta zapisnik soglasno brez pripomb.
Na

predlog tov. predsednika je soglasno sprejet

naslednji
d n e v n i
1 . Izvolitev direktorjev

r e d :

za -nekatera državna gospodarska

podjetja.
1./ IZVOLITEV DIREKTORJEV ZA NEKATERA DRŽAVNA
GOSPODARSKA PODJETJA.
Soglasno se sprejmejo sledeči predlogi, ki
jih obrazloži tov. U r b a n č i č Marjan, predsednik komisije
za izvolitev in imenovanja:
Pavlica Prane se razreši dolžnosti direktorja
"Oljarne", tovarne tehničnega in jedilnega olja.
Petkovšek Anton se razreši dolžnosti direktorja
podjetja "Les", Ljubljana.

L e p i n Jože se razreši dolžnosti upravnika
podjetja ^Cementnine", Ljubljana.
Razveljavi se sklep, s katerim je bil tov.
G-rundtner
Albin imenovan za direktorja trgovskega podjetja "Moka" v Ljubljani.
M a h n e
Stane se imenuje za direktorja podjetja "Les" v Ljubljani.
P a k i ž Ivan se imenuje za direktorja podjetja
"Oljarne" tovarna kemičnega in jedilnega olja v Ljubljani.
M a u k o Kazimir se imenuje za direktorja
trgovskega podjetja "Moka" v Ljubljani.
P u n g e r č i č Alojz se imenuje za upravnika
podjetja "Suha roba" v Ljubljani.
P e t r i č Prane se imenuje za upravnika kmetijskega posestva Zadobrova.
Mr.L a u s t i k Milivoj se razreši dolžnosti
upravnika lekarne v Polju in premesti v Centralno lekarno.
Mr.Komožar
Nada se razreši dolžnosti
upravnika lekarne Št.Jakob v' Ljubljani.
Mr. M a v e c Anton se imenuje za upravnika lekarne v Polju.
Z e 1 e n i k Kump Marija se imenuje za upravnika
lekarne Št.Jakob v Ljubljani.

Ker je bil dnevni red izčrpan zaključi predsednik
se jo.

Vodja zapisnika:
Š i v i c
Silvo l.r.

Predsedujoči:
dr. M o d i c Heli l.r.

Overitelja zapisnika:
Č a m e r n i k
Prane l.r.
B r u 1 c Štefan l.r.

Z A P I S N I K
/
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XIX# skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev
Mestnega ljudskega odbora za glavno mesto Ljubljana, ki
je bila v ponedeljek, dne 28.decembra 1953 od 8 . do i*.9*
ure v klubskih prostorih Kresije, Ljubljana.

Predsednik Mestnega ljudskega odbora dr» M o d i c
Heli začne sejo, ki je bila sklicana na podlagi 89.člena
Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin.
Zapisnik seje vodi Š i v i c Silvo, tajnik M L O .
Predsednik predlaga, da se za overitelja zapisnika
izvolita ljudska odbornika S a m e r n i k
Prane in B r u 1
Štefan.
Soglasno sprejeto.
>

Seja je sklepčna, ker je od 64 odbornikov mestnega
zbora prisotnih 5o, od 6o odbornikov zbora proizvajalcev pa
48.
Izostanek so opravičili; Arko Nika, Bajuk-Sagadin
Stanka, Borštnik Prane, Kavčič Jože, Zor Jože, Bajec ing*
Viktor, Belčič Joško, Budna Anton, Setasp-ing^Bad©, Humar
Jože, ing*Jelene Danilo, Jeriha Mirko, Kralj Vinko, Marinček
Ciril, Povše Jože, Sintič Božo.
Izostanka niso opravičili: Barlič Jože, Bobnar Stane
Keber Jože, KlanjŠek Ada, Kobler Pranjo, Kraigher Olga,
Kumar Andrej, Trtnik Tone, Vrhovec Stane, Bizjak Karol,
Kavelar Prane, Strojinc Prane,

Zapisnik XVIII. skupne seje z dne 17.XII.1953
prečita tov. Š i v i c Silvo, tajnik MLO. K zapisniku ni
bilo nobenih pripomb in je bil soglasno sprejet.
Predsednik predlaga naslednji
d n e v n i

red:

1 . Izvolitev direktorjev za nekatera državna gospodarska
podjetja.
Ker ni drugih predlogov da predsednik predlog
dnevnega reda na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

Ad 1./ IZVOLITEV DIREKTORJEV ZA NEKATERA. DRŽAVNA
GOSPODARSKA PODJETJA.

\u

Predloge obrazloži tov. U r b a n č i č
Marjan,
predsednik Komisije za volitve in imenovanja MLO, kakor
si edi:
Na predlog Sveta za gospodarstvo MLO naj se
izvrše sledeče spremembe, oz. razrešitve in imenovanja:
P a v l i c a
Prane se razreši dolžnosti direktorja
"Oljarne" tovarna tehničnega in jedilnega olja. Imenovanega
je upravni odbor podjetja na obvestilo okrožnega javnega
tožilstva v Ljubljani suspendiral direktorskih dolžnosti,
ker teče proti njemu pred okrožnim javnim tožilstvom ka=
ženska preiskava.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

P e t k o v š e k Anton se razreši dolgnosti
direktorja "Les" Ljubljana in to na lastno odpoved radi
premestitve na drug službeni položaj*
L e p i n Jože se razreši dolžnosti upravnika
podjetja "Cementnine". Z odločbo Sveta za gospodarstvo
MLO je bila postavljena v podjetju prisilna
uprava in
i
imenovan prisilni upravnik tov. Kogovšek Granc, ki bo po
nalogu Sveta za gospodarstvo MLO vodil podjetje do zaključka
revizijskega pregleda.
G r u n d t n e r
Albin je bil na XVI.skupni
seji MLO postavljen za direktorja trgovskega podjetja
"Moka", kateri sklep se razveljavi. Sklep je bilo razve=
1javlti vsled nepopolnih informacij, ki smo jih naknadno
prejeli o njem. Takoj po seji so bile namreč s strani
odbornikov dane pripombe glede njegove zadržavnja, ki niso
bile iznešene na seji. Stvar smo pregledali in dejansko
ugotovili nepovoljno politično zadržanje, zlasti v zvezi
z njegovim zadržanjem do Informbiroja in sllčnih zadev.
Vsled tega naknadno predlagamo razveljavitev sklepa o
imenovanju. Dejansko on tega mesta še ni nastopil.
t

Predsedujoči da gornnje 3 predloge na glasovanje.
Soglasno sprejeto.
M a h n e
Stane se imenuje za direktorja
podjetja "Les" v Ljubljani. Eojen je bil 1.1.1922 v Tratah,
okraj Sežana. Dovršil je osnovno Šolo in 8 razredov gim=
nazije. Trenutno je vpisan na pravni fakulteti ljubljanske
univerze kot izreden študent.
Za osvobodilno gibanje je začel aktivno sodelovati
v januarju 1942 v Ljubljani. V partizane je stopil 1.11.
1943* Pred vstopom v IOV je bil italijanski karabinjer v
Ljubljani, kjer je aktivno delal za NOV in ima velike
zasluge. Izkazal se je v tem, da je obveščal vodstvo OP
o nameravanih aretacijah in predej naših ljudi rešil
iz zaporov in internacije.

Za časa NOV se je izkazal hrabrega ln zavednega
borca. Zavzemal je odgovorne komandne položaje. Bil je naj=
preje komandant V.prekomorske brigade, kasneje pa komandant
Cankarjeve brigade. V borbi je bil trikrat ranjen,je 2o #
invalid. Po demobilizaciji leta 1946 je bil prevzet v L M ,
kjer se še danes nahaja kot namestnih komandirja ljubljanske
čete L M . Je član ZK od 15.11.1913« Po činu je major.
M
H
Delovni kolektiv podjetja L e s se strinja s posta=
vitvijo imenovanega na položaj direktorja.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno pprejeto.
P a k i ž Ivan se imenuje za direktorja podjetja
"Oljarne", tovarna kemičnega in jedilnega olja. Imenovani je
bil rojen 2o.12.1920 v Nemški vasi, okraj Postojna. Dovršil
je osnovno šolo, po osvoboditvi pa 4 gimnazije z malo maturo.
Po poklicu je trgovski pomočnik. Ima dovršeno tudi oficirsko
šolo L M .
V začetku leta 1942 so ga aretirali Italijani ter je
bil v zaporu do kapitulacije Ilalije. Septembra 1943 je vstopil
v NOV. V NOV je dovršil ofic.obveščevalni tečaj ter je bil na
. položaju obveščevalnega oficirja IV.Armije. Po demobilizaciji
leta 1946 je vstopil v LM komande za Slovenijo.
Ves čas zaposlitve pri LM je opravljal posle, ki so
bili v najožji povezavi z njegovim poklicem. Od leta 1947
do leta 1949 je bil načelnik ekonomata pri Komandi za Slo=
veni jo, nato je bil od 1949 do 195o pomočnik direktorja Di=
rekcije preskrbe MINOT-a, od leta 195o dalje do danes pa je
na položaju Upravnika doma L M . Ker je položaj upravnika Doma
odpadel je zaprosil za odpust iz L M . Dolžnosti, katere je
opravljal, so povsem odgovarjale njegovi sposobnosti. Je
iznajdljiv in samoinicijativen ter na splošno organizacijsko
dposoben, vsled tega je v delu imel vidne uspehe. V moralnem
pogledu je neoporečen. Je član ZK.
Predsedujoči da predlgg na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

M a u k o Kazimir se imenuje za direktorja
trgovskega podjetja "Moka". Rojen je bil 6,3.1925 v
Podcerkvi pri Rakeku kot sin delavca. Dovršil je osnovno šolo
in obrtno nadaljevalno šolo. Učil se je mizarske obrti. Po
kapitulaciji Jugoslavije v aprilu 1941 in zasedbi po okupai
torju je odšel domov. Vsled pritiska dela za vstop v njihove
vrste je ponovno odšel v Ljubljano, kjer se je preživljal s
priložnostnim delom do septembra 1943, nakar je odšel v par=
tizane. Tu se je nahajal do maja 1945 - do osvoboditve. Po
osvoboditvi je nastopil službo na CELO Logatec, pozneje na
Navodu v Logatcu, kjer se je nahajal do 24-4.1947, nakar je
odšel na dosluženje kadncvskega roka. V novembru 1947 je
ponovno nastopil službi pri Navodu na Rakeku, kjer je ostal
do popolne likvidecije,' t.j. do julija 1948. Nato je bil
premeščen k trg.podjetju Žito v Ljubljani, kjer se je nahajal
do ustanovitve trg.podjetja "Moka". Je član ZK.
Z ustanovitvijo trg.podjetja "Moka" je bil tov.
Mauko sporazumno s podjetjem "Žito" premeščen v to podjetje,
kjer že vrši posle v.d.direktorja. V podjetju "Žito" je ime=
novani vršil posle komercialista, Informacije in priporočilo
za njega je dal tov.Škrlavaj Milan, direk^orj podjetja "Žito".
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.
P u n g e r č i č
Alojz se imenuje za upravnika
podjetja "Suha roba". Rojen je bil 2.1o.l9o3 v Škocjanu pri
Novem mestu, kjer so imeli starši trgovino. Po dovršeni osnov=
ni šoli je od|el v Ljubljano in dovršil 4 razrede realke in
2 razreda trgovske akedemije.
Nato se je vrnil domov in delal v trgovini svojega
L
očeta. e t a 1938 se je osamosvojil in začel svojo trgovino v
Medvodah. Z OP je pričel sodelovati takoj leta 1941 ter je
bil že v bivši Jugoslaviji levičarsko usmerjen. Na terenu je
aktivnodelal do vstopa v NOV februarja 1944 v Vojkovo brigado.
V NOV se je nahajal do osvoboditve. Po osvoboditvi je zavzemal
razne vodilne položaje, sedaj je v službenem razmerju pri
"Agrotehniki", kjer pa bo njegovo delovno mesto vsled

reorganizacije odpadlo. Je Član ZK.
Podjetje "Suha roba" bo ustanovljeno na današnjih
ločenih sejah.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.
P e t r i č Franc se imenuje za upravnika po=»
sestva - kmetijskega Zadobrova.
Rojen je bil 27.1.19o7 v Sodražici. Dovršil je
osnovno šolo, 7 razredov gimnazije in vojaško podoficirsko
šolo. Po končani šolski dobi je vstopil v podoficirsko šolo v
Zagrebu in po končani šoli služboval po gaznih garnizijah
križem Jugoslavije, do 6.4.194-1» ko je bil od Nemcev zajet in
poslan v vojno ujetništvo v Nemčijo, od koder se je vrnil po
osvoboditvi v maju 1945. Po osvoboditvi je bil od leta 1945
do 1949 zaposlen pri MTP, dalje pri Navodu za referent za
krmila. Od l.maja 1949 do 15»3»195o pri vojno gradbenem podj.
"Istra" v Ljubljani kot pomočnik načelnika, od tedaj dalje pri
vojno trg.podjetju kot načelnik grupe ekonomij. Po reorgani=
zaciji tega podjetja je bil nato premeščen k Upravi za ugosti=»
teljstvo i društveno ishrano oficira i vojnih službenika v
istem svojstvu.
Posestvo Zadobrova bo ustanovljeno danes na
ločenih sejah M L O . Ozemeljska površina je bila pridobljena na
podlagi predpisov zakona o agrarnem skladu splošnega ljudskega
premoženja in obsega'ca 7o h a . Tov. Petrič je bil z dekretom
MLO dne 19.novembra 1953 imenovan za začasnega upravnika, da
v okviru odseka za kmetijstvo začne s pripravami dela Astano=
vitve drž.kmet.posestva.
Z njegovega prejšnjega delovnega riiesta smo dobili
za njega pozitivno strokovno in politično ocšno.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

Ha predlog Sveta za zdravstvo in socialno poli=
tiko se imenujejo, oz« razrešijo:
Mr.L e u s t i k Milivoj se razreši dolžnosti
upravnika lekarne v Polju in premesti v Centralno lekarno,
Eazlog te razrešitve je zdravstveno stanje in
znatna starost ter skoraj popolna službena leta za upokojitev.
Predsednik da predlog na glasovanje.
Soglasno pprgjeto.

M r , ^ o m o t a r Nada se razreši kot upravnik
Lekarne St»Jakob, glede na to, da je že prejela odločbo o sta=
rostni upokojitvi in bila dne 28.lo.1953 upokojena.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.
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Mr. M a v e c
Anton se imenuje za upravnika
lekarne v Polju,
Imenovani je bildoslej upravnik lekarne na Vrh=
niki. Po končanem študiju v Zagrebu v letu 1937 je bil za=
poslen v lekarni v Škofji Loki. Nato je služboval po raznih le=
karnah po Gorenjskem, tudi še po prihodu Nemcev. Po osvoboditvi
je bil poslan za delegata v Škofjo Loko, nato je bil dalj časa
na bolniškem dopustu, od leta 1947 dalje pa je na položaju
upravnika lekarne na Vrhbiki.
Ko je hita Jugoslavija kmalu po osvoboditvi
selila Nemce, je bila izseljena tudi njegova žena, vendar je
bila izposlovana vrnitev in vrnjeno tudi vse premoženje.
Kot upravnik je dobro vodil in lepo uredil se=
danjo lekarno ter je strokovno prav dober delaved.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

Z e l e n i k
- K u m p Marija se imenuje za
upravnika lekarne Št.Jakob. Imenovana je bila doslej upravnik
mestne lekarne v Celju. Njeno politično zadržanje med okupacijo
ni znano. Kolikor vemo je bila samo gospodinja in se politično
ni ujeflstvovala. Tudi v času po osvoboditvi je še obetala nekaj
časa doma gospodinja. V delo se je vključila šele leta 1947«
Od tedaj dalje je bila v službi v mestni lekarni v Celju,
zadnji čas kot upravnik. Službo v tej lekarni je odpovedala
vsled trenja med uslužbenci I . in II. lekarne, ki so jih reše=
vali oblastni in sid^iikalni forumi.
Od avgusta 1953 je brez službe, njeno zaposlitev
priporoča član Izvršnega sveta Ljudske skupščine LES dr. Jože
Potrč.
Predsedujoči da predlog na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

Ker je bil dnevni red izčrpan zaključi predsednik
ob 9.uri sejo.

Vodja zapisnikas
/Šivic Silvo/

,

Predsednik:
/dr. Modic Heli/

Overitelja zapisnika/^
/Čamernik Prane/
/Brulc Štefan/

