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. skupne seje mestnega zbora MLOL
z dne I. 2. 1954

ljudski edber
p meata
Ljubljana, 6* 11*1954«
neka pisarna.

Sklipi VIII.saj« meetnega
zbera, Y*aeje sbera proizvajalcev
in XXX«skttpna aaja MLO Ljubljana«

Xa YIII*aeje mestnega sbera9 ••seji sbera proievajaloev
Ll.seji ebeh »borov MLO Ljubljana aa bili »prejeti naslednji
L a p i»
1« m nadoaeutnlh volitvah dna 24*1*1954 aa bili v
Mat«i ljudski edber i»volJeni odbornikit turna
Oataj /val.enota 6t.8/, Martinček Tone /vel.enota
5t.24/, I*ari8 Rudelf /vol.enota št.35/. Valenčič
Iv« /vol.enota Št»46/, Strah Franc /vol.enota Št«
»48/, Bel 15 Viktor /W#«neta št »54/#
2» Sprejme aa aklep a odobritvi tremeeečnega proračun«
skega načrta iadatkev aa I«tremeseČje 1954 • anesku
dim 354|167«6oe.- la povečanje kreditav aa treme*
eeč Je 1954 Sveta aa prasveto in kulturo po uredbi
• povišanju plač v prosvetne snanetvenl stroki v
okviru dim 6,3oo.ooo«~ Predsednik MLO se pooblasti,
da v okviru teb 6#3oe*ooa.- odobrava pevečanje kre«
d tt izov Svetu sa presvete in kulture*
Odsek sa proračun ari Tajništvu ML^ v lavaJanje.
m
** M t i r t »n***! Črpanja
3» Sprejme se aklep e odloku e najvišji tarifi sa
dimnikarake usluge.
4* Sprejme se sklep, da se preuči vprašanja ukinitve
privatnega sektorja v dimnikaratvu in te sajk&eneje
de kanca februarja t#l*
IfILfitfMteffm*
•
• pravnim od«
aekom pri Tajništvu MLO pretrese škornje vprašanje*
pravilnik v Uradnem llatu.

m * Aa objavi tarifni

5« Sprejme aa aklep e proglasitvi geapedarskih ustanov
s samostojnim financiranjem ln aioer Turističnega
urada in Tehničnega instituta kovinske industrije .
v Ljubljani sa driavna gospodarska pedjetjat
Turistični biro, Ljubljana, Miklošičevo 17 in
"BIektroatrojne pedjotje fiki", LJubljana, Trata 12
TfijnljtT? ii gpsp^arptrf, da lsdela odločbe.

I f c T H f * f » pri taimUtru MLO, da uredi regi*
striranje podjetij in objave T Dradnea listu*
6* Sprejme M sklep o odločbi o prenosu pr&viee gospo«
darJenJa s določeni«! nepremičnimi in premičnimi
osnovnimi srs«dstvl ed Občinskega ljudskega odbera
Polje mm Mestml ljudski odbor glavnega mesta Ljub«
liano in o nori ureditvi pomožno veterinarske
službo mm območja mosta LjubiJame«

i itt>tT

*

*UJjiRag!iisgfl&
s j ov ^snomi* i»m*K vs T
Jfr **
fj w • "» » •
voi w
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7e Sprejme oo sklop o ustanovitvi Otroškega dispanaerj
• Ljubljani, Streliika ul« in e imenovanJn upravnik
dr«Zdenke Humar Raj ca, sdrvnik speoialiat.
8» Sprejme oo sklop o ustanovitvi Dispanserja sa temo
• LJubljani) Ulica staro pravdo št«13 in o lmenovanju upravnika dr* Bogdana Tekavčiča, sdravuikspeolmlist*
9* Sprejme oo sklep o ustanovitvi Centra sa patronažne
službe T Ljubljani, Tržaška o«4 in o imenovanju
upravnika sodo Anžlovar,
Anžlovar* medlo»sestre*
«

KUTffTtfTt

soo»politiko saradi

isvedbe*
uradnem

Ffffffifrlno^fT|Ojre^da
odločbo*
m l l f pridemo« 4
saradi objave v

lo« Sprejme se sklop o sprejemu odločbo Isvr&nega
sveta Ljudsko skupščine LfiS v Ljubljani glede
ukinitve Pionirsko želesnioo • LjubiJami«
_ • isvršitov
n
fH tfW>ml9
in da uredi
stev
na
Direkcijo državnih
prenos osnovnih sredstr
želesnio T Ljubljani*
11« Sprejme se oklep o sprejemu odločbo Zsvršnega sveta
Ljudske skupščine LfiS v LjubiJami glede ekladm
sa isredne socialne podporo pri MLO*
pri Tajništvu
UA VTU MLO
muv »
, da
am ustanovi
UBIUJM
Iga asveto LIS it« 1223/2
dno 13*1«1954 poseben kontrolni račun so Obira*
njo sredetev sa kritje i»rednih občasnih socialnih
podpor*
sdravatvo in sooimlmo politiko •
Tajništvu
anje«
v isvmjan
12« Sprejme 00 oklep O raslastltvah parcel T k*O*
-- predmestje
" * sm potrebo Upravo
WK
"
Poljansko
cest MLO«

Pravnomn «dseku pri KLO da isdela odločbe.
15* Sprti«« •« sklep 9 sklicanj« »borov vellloev aa
ebaalju mesta Ljubljane IN to T času od 8.do 2e.
februarja t»l» T istem rasdobju skličeje sber*
vol 11 cev tadi odborniki sbora p r s i m jaloer TO1 licem aa svojem območju.
Delovno predsedstvo vsakega sbora vellloev mara
posjureevi« da
aa bodo
oooo sapisniki
sapism
poskrbeti«
e sberih vellloev
a sprejetih sklepih takoj dsstavljeni tajalitvu
MLO os.lajniStvem občinskih 1judbkih odborov •
Šentvidu ia Peljn.
flMM.fffeft dostavi ves potrebni
material ljudskim odbornikom ia astalla saintere«
siraaia da sobote« 6.II.t.l»
14* Sprejme se sklep, da se ustanovi pri MLO komisija
aa obrtne sadove« ki naj obravnava *a*xx pritožbe
zoper odločbo o savrnitvi prošenj aa isd&ja
obrtnih Maalll«
• komisijo se lmeanjejei
a / Ivan Kristan « predsednik repabluške obrt«
sberniee« aa predsednika koalsije*
b/ Jože Sar« mizarski mojster« Ljubljana ia
o/ Kari Krat Ček« gradbeni delovodja pri Cradis
aa člana komisija.
Fftmffltt

n^tftffift da i«d«la odločbe.

15* Sprejme se sklep, da se imenuje kmiaijs ki bo
rogledala delo direktorja podjetja SKIP
ižaarje« ozi z -ms rasi skala da 11 ao podani
pogoji sa njegovo odatreni tov*
? komisijo ss imenujejo*
Lojse Tršnik aa piedsednika komisije.
Prane Plasar in
Oeerglj Kostjukevskjr sa člana komisije.

?

n

tffi& g f ^ a a l a «

d* iaiala odločbe.

16.Spr«jm« se sklep« da ae imenuj« komisija« ki
bp ras lsala meeto direktorja podjetja "Cementnine"Ljubljana in aa podlagi ra pioa tudi odločila
o imenovanja novega direktorja.
? komisijo s« imeaujejas
a/ fanl iagar, aa predsednika komisije,
b/ Jož« Humar ia
e/ fcdravko Bakničeft« sa člana koaiaije
i/ Viktor Bisjak« kot s&etopaik strokovne e gealsaž
aija
E ? m f t l i f frt4fBffs ča i »dela odi čbe
1? .Sprejme ss sklep« da se imenuje komisije, ki
bo proučila predlog delavskega sveta Sedle*
center, Ljubljana« da se ods rani i ektor tega
podjetja tov. Teodorja Pečarja.

•komisijo •• imenujejo«
a / Andrej Kumar sa predsednika komisijo«
b / Bo, o Bragar in
c/ Lee Kovač 1 5 s a Slama komisijo.
perjonalne c v l ^ c e , da lsdola
18«

Sprejme ss sklep, da so imenuje komisija
ki bo razpisala mesto direktorja novoustaft
novijenoga podjetje Turistični biro, Ljubljana.
? k misijo ao imenujejo*
a / Vrane Sitar, kot p dssdmlk komisijo,
b/ Ciril Skok i*
o/ Tukadin Becioljkotl« sa Slana komisijo
o/ Sita Brumen, kot s step ik strokovno
organizacije
glsarai oeraonalne evidfaaa. da lsdola odi Sbe*

19«

Sprejme so sklop, da pošlje Mestni ljudski
odbor a skupne sojo marftdlu Josipu Brosu lite
Čestitke ob njegovi izvolitvi sa predsednika
republiko.
Častitke pripravijo in odpošljejo Slani ko*
misijot
Henrik Sdošar, Avgust »upat in Baska Kavčič*
fsa tajništva naj dostavijo prspiss odi 8b
in porodilo o izvrženih sklepih Skupščinski pisarni*

Smrt fašizmu - svobodo narodut
tajnik UfAt
/Slvlo Silvo/

IZVLEČEK ZAPISNIKA

lXI«skupne seje Mestnega zbora in zbora proizvajalcev
gestnega ljudskega odbora za glavno mesto Ljubljana, v
ponedeljek dne 1.februarja 1954 » v klubskih prostorih
Kresije, Ljubljana,

Sejo vodi dr. Heli M o d i c, predsednik Mestnega
ljudskega odbora.
Zapisnik seje vodi Silvo Š i t t c, tajnik MLO.
Za overitelja zapisnika sta izvoljena ljudska
odbornika Jože H r i b a r
in Ciril M a r i n č e k .
Seja je sklepčna, ker je od 7o odbornikov mestnega
zbora prisotnih 52, od 6o odbornikov zbora proizvajalcev pa 44*
K zapisniku XX.skupne seje z dne 25»januarja 1954
predlaga tov.Franc Sitar popravek in sicer: namesto "hišice
splošnega ljudskega premoženja se dodelijo najzaslužnejšim
prosilcem" se popravi: "se prodajo najzaslužnejšim prosilcem."
S soglasjem te spremembe je zapisnik %e sprejet.
Predsednik predlaga naslednji
d n e v n i

red:

1. Sklicanje zborov volilcev.
2. Personalne zadeve.
K dnevnemu redu poda predsednik naslednje pojasnilo:
Postavitev prve točke na dnevni red smatram za nujno, ker je
zadeva zelo akutna z ozirom na nameravano združitev mesta in
okoliških okrajev ter z ozirom na razdelitev mesta na občine.
0 vsem tem so že razpravljale politične organizacije na svojih

Lejah in sestankih in smatram, da je važna naloga zborov
volil cev » da se tudi oni v tej smeri izjavijo in dajo svoje
mnenje. Pripominjam, da bo jutri zasedala komisija, ki jo je
jlestni ljudski odbor postavil za proučitev vprašanja razdelitve
- Ljubljane na občine. Na tej komisiji se bo vpoštevalo tudi
poročilo komisije, ki je šla v Zagreb in Beograd, da tam prouči
stanje teh občin.
Predlog je soglasno sprejet.
1.) SKLICANJE ZBOROV VOLILCEV.
Predsednik dr. Heli M o d i c prečita predlog
sklepa o sklicanju zborov volilcev in sicer:
Na temelju 184»člena Zakona o ljudskih odborih
mest in mestnih občin ter po sklepu VIII.seje mestnega zbora
Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane z dne l.II.
1954 sklicujem
zbore volilcev,
ki se morajo na območju glavnega mesta Ljubljane izvršiti v
času od 8.do 2o.februarja 1954 in sicer: v ožjem mestnem območju
v okviru že določenihvolilnih enot, v občinah Polje in Šentvid
pa v okviru posameznih naselij ali skupilAh naselij •
Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Poročilo o reorganizaciji lokalnih organov ljudske oblasti.
2. Poročilo o gradnji stanovanjskih hiš in 6 novih predpisih
za upravljanje stanpvanjskih zgradb.

3. Slučajnosti.
Delovno predsedstvo vsakega zbora volilcev mora
poskrbeti, da bodo zapisniki o sprejetih sklepih takoj dostav=
fljeni Tajništvu MLO, odnosno tajništvom Občinskih ljudskih
[ odborov v Šentvidu in Polju.
K predlogu sklepa o sklicanju zborov volilcev
pripomni tov.predsednik še naslednje:

[točki 2s Mislili smo, da bo s konference v Sarajevu, ki je bila
Iklicana za 4.t.m« glede gradnje stanovanjskih hiš in upravljanja
B i v a n j s k i h zgradb možno že obravnavati zaključke te konference,
ta
t r Pa
konferenca preložena, bo treba na zborih volilcev
Kiaagiti razprave in sklepe, ki jih je Mestni ljudski odbor
•ravnava! na prejšnjih sejah.
|točki 3« - sličajnosti se lahko stavijo na dnevni red poročila
k i s i j , tako komisije za stanovanjske zadeve, za socialno skrbstvo,
itd.
Tov.Mara Dermastia, predsednik Gospodarskega sveta MLO
•redlaga, da se dnevni red zborov volilcev razširi z razpravo o
predlogu odloka o zaščiti zelenega pasu mesta Ljubljane, kar se
plče vseh ljubijančanov.
Ha vprašanje Di BSttista Franca, ali velja sklepi
*

• sklicanje zborov volilcev tudi za zbor proizvajalcev, odgovori
Ir.predsednik, da poziva na tej skupni seji tudi zbor proizvajalcev,
| tudi oni skličejo zbore volilcev po svojih enotah z istim
itvnim redom.
Oglasita se še Ivan Kristan in Franc Sitar, naj se
Iskrbi pravočasno ves material, da bo na zborih volilcev možno
lotno poročati.
Predlog razširjenega dnevnega reda je
s o g l a s n o
[p r e j e t.

2.) PERSONALHE ZADEVE.

Predloge obrazloži tov. Alojz F o r t u n a, član
Pisije za volitve in imenovanja.
1. Svet za zdravstvo in socialno politiko Mestnega
jttdskega odbora je predlagal ustanovitev treh ustanov in to:
[•panzer za otroke, Dispanzer za žene in Patronažni center za
f^icinske sestre. Predlog za ustanovitev teh treh zdravstvenih
»*nov je bil že sprejet danes na obeh sejah Mestnega ljudskega

f

Wa.

Svet za zdravstvo in socialno politiko predlaga
istočasno z ustanovitvijo navedenih ustanov tudi imenovanja
upravnikov in sicer:
piepanzer za otroke: dr. Zdenka H u m a r
- B a 1 c a, zdravnik
- specialist, za upravnika zavoda. Posle
upravnika ho vršila honorarno, s pristankom
Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer je
zaposlena kot asistent.
Dispanzer za žene:

dr. Bogdan

T e k a v č i č ,

zdravnik -

Specialist, za upravnika ustanove. Zaposlitev
bo honorarna, s pristankom Ginekološkoporodniške klinike, kjer je imenovani
uslužben.
Patronažni center za
medicinske sestre:

Beda

A n ž 1 o v a r-medicinska sestra,

za upravnika ustanove.
•

Vsi trije predlogi so

s o g l a s n o

s p r e j e t i

2.) Svet za gospodarstvo MLO daje na podlagi svoje
seje z dne 21.1.1954, da je treba vzvei s čl.6. in 7. Uredbe o
gospodarskih delavnostih, ki so podobne obrtom, ustanoviti
pri MLO komisijo za obrtne zadeve, ki naj bi obravnavala pritožbe
zoper odločbe o zavrnitvi prošenj za izdajo obrtnih dovolil,
predlog za imenovanje te komisije in sicer:
1. Ivan Kristan, predsednik Bepubliške obrtne zbornice - kot
predsednik te komisije,
2. Jože Zor, mizarski mojster Ljubljana - za člana komisije,
3. Karel Krašček, gradbeni delovodja pri "Gradiš" za člana
komisije.
Predlog je

s o g l a s n o

s p r e j e t .

3.) V podjetju M SKIP H Vižmarje je revizijsko
lični zavod MLO Ljubljana in finančna inšpekcija MLO ugo=
fcoril nepravilnosti, zaradi katerih je nastala večja gospodar^
škoda. Predlaga se imenovanje komisije, ki bo pregledala
elo direktorja, oz. raziskala, dali so podani pogoji za £e=
-ovo odstranitev. V komisijo se predlagajo:
Lojze Vršnik - kot predsednik komisije,
Prane Plazar in
Georgij Kostjukovskij za člana kbmisije.
Predlog je

s o g l a s n o

s p r e j e t .

4.) Z uredbo prisilne uprave v podjetju "Cementnina"
bil razrešen direktor tega podjetja. Predlaga se imenovanje
komisije, ki bo razpisala mesto direktorja tega podjetja in na
podlagi tega razpisa tudi odločila o imenovanju novega direktorja,
Predlog za komisijo je:
1. Fani Žagar - za predsednika komisije,
2. Jože Humar in
3. Zdravko Rakušček za člana komisije,
4. ing.Viktor Bizjak - kot zastopnik strokovne organizacije.
Predlog je

s o g l a s n o

s p r e j e t .

5.) Na predlog delavskega sveta MRadio-centerw
Ljubljana, da se zaradi slabega gospodarjenja odstrani direk=
torja teg« podjetja tov. Teodorja P e č a r j a , se predlaga
imenovanje komisije, ki bo predlog delavskega sveta proučila.
;V komisijo se predlagajo:
1. Andrej Kumar - kot predsednik komisije,
2. Bogo Dragar in
3. Leo Kovačič za člana komisije.
Predlog je
ff

s o g l a s n o

s p r e j e t .

6.) Vsled likvidacije Turističnega urada in ustano=

vitve novega podjetja Turistični biro Ljubljana, je treba

jjaenovati komisijo, ki bo razpisala mesto direktorja novega
podjetja. Predlog za komisijo je:
1, prane Sitar kot predsednik komisije,
2, Ciril Skok in
Vukadin Nedeljkovič za Slana.
4, Maks Brumen - kot zastopnik strokovne organizacije.
Predlog je

s o g l a s n o

s p r e j e t

Tov. Anton Suhadole predlaga, da pošlje Mestni
ljudski odbor z današnje skupne seje Maršalu Josipu Brozi Titu čestitke ob njegovi izvolitvi za predsednika Republike.
Čestitke naj pripravi in odpošlje komisija:
Henrik Zdešar, Avgust Zupet in Kavčič Ranka.
Predlog je bil z odobravanjem

s o g l a s n o

s p r e j e t .
S tem predsednik zaključi sejo

Vodja zapisnika:
/Silvo Šivic/l.r./

Predsednik MLO:
/dr.Heli Modic/ l.r

Overitelja zapisnika:
/Jože Hribar/ l.r.
/Ciril Marinček/l.r.
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skupne seje mestnega zbara in zbora proizva-

jalcev Mestnega ljudskega odbora za glavno mesto
Ljubljana, ki se je vršila v ponedeljek dne 1«
februarja 1954 od 19. do 19*45 ure v klubskih prostorih Kresije, Ljubljana«
Predsednik Mestnega ljudskega odbora
dr. M o d l e

Hell 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 o

Silvo*

tajnik MLO«
Predsednik predlaga, da se za overitelja
zapisnika izvolita ljudska odbornika
Ježe in

M a r l n č e k

H r i b a r

Ciril«
Soglasno sprejeto*

Seja je skepčna, ker je od 7o odbornikov
mestnega zbora*prisotnih 52, od 6o odbornikov zbora
proizvajalcev pa 44*
Izostanek se opravičili: Drobež Franc,
Kovačlč Leo, Pečan Brane, Urbančič Marjan, Bajec ing*
Viktor, Brulc Štefan, Čotar ing« Rado* Drnovšek Alojz,
Kostjukovskjr Georgij, Mikanee Mat o, Nedeljkovič Vukadin, Sintlč Bože in Stanič Viljem*
Izostanka niso upravičili: Arko Nika*
AvŠič Jaka, Barlič Janez, Baebler dr« Damjana, Borštnik
Frane, Kavčič Jože, Klanjšek Ada, Krivic Vladimir,
Hovak Frane, Oeepek Lojze, Petan Bvame , Pozaršek
Franc, Škrjanc Ivan, frtnik Tone, Vodopivec Vlado,
Breskvar Avgust, Budna Aaton, DelaČ Ivan, Filipllč Jože,
Okretič Miroslav in Vidmar Ivan«

/

Zapisnik IX« skupne seje pečita tovariš
S 1 v i o

Silvo tajnik 1110»
Tov*

S i t a r

Prano pedlaga, da se

popravi zapisnik v tem smislu, da se mesto " hišice
splošnega ljudskega premoženja se dodelijo najnujnejšim
prosilcem* vstavi pravilno * hišice splošnega ljudskega
premoženja se prodajo najnujnejšim prosilcem"«
Predsednik da papionlk o pripombo tov«
Sitarja na glasovanje*
Soglasno sprejeto«
>• Predsednik predlaga nato naslednji
d n e v n i

r e d :

1« Sklicanje zborov volivcev«
2* Personalne zadeve*
Predsednik daje k dnevnemu redu naslednje
pojasnilo«
Postavitev prve točke na dnevni red smatram •
za nujno* ker je zadeva zelo akutna % ozirom na nameravano združitev mesta in okoliških okrajev ter z ozirom
na razdelitev mesta na občine* 0 vsem tem so že
razpravljale politične organizacije na svojih sejah
in sestankih In smatram* da je važna naloga zborov
volivcev, da se tudi oni v tej smeri Izjavijo in dajo
sv£e mnenje« Pripominjam, da bo jutri zasedala Komisija
ki jo je Mestni ljudski odbor postavil sa provšitev
vprašanja razdelitve Ljubljane na občine« Ha tej komi«
siji se bo vpoštevalo tudi poročilo posebne komisije*
ki je šla v Zagreb in Beograd, da tam prouči stanje teh
občin*
Predlog dnevnega reda dajem na glasovanje«
Soglasno sprejeto«

' jI

. s3 •
Ad 1») SKLICAHJE ZBOROV VOLIVCEV«
Predsednik tov, dr. H o d i o Heli prečita
sklepao sklicanju zborov volivcev, ki se glasi:
, • • • • •

Jredlo*

•

•

- Ha temelju 184» člena zakona e ljudskih
odborih mest in mestnih občin ( TJr*l.LRS 19-9©/52)
ter po sklepu VIII* seje mestnega zbora liestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane z dne 1*11*
1954 sklicujem
z b o r e

v o l i v c o v ,

ki se morajo na območju glavnega mesta Ljubljane
izvesti v času od 8« do 2c* februarja 1954 in sicer:
v ožjem mestnem območju v okviru volivnih enot, določenih za volitve odbornikov v mestni zbor SLO« v
občinah Polj o in Šentvid pa v okviru posameznih nase~
11j ali skupin naselij*
Prodlog dnevnega roda je naslednji:
1* Poročilo o reorganizaciji lokalnih organov ljudske oblasti*
2* Poročilo o gradnji stanovanjskih hiš in
o novih predpisih za upravljanje stanovanjskih zgradb*
5* Slučajnosti*
Delovno predsedstvo vsakega zbora volivcev mora poskrbeti, da bodo Zapisniki c sprejetih sklepih
takoj dostavljeni Tajništvu Mestnega ljudskega odbora
v Ljubljani, odnosno tajništvom občinskih ljudskih
odborov v Šentvidu in Polju«

K predlogu sklepa o sklicanju zborov volivcev
pripominja tov* predsednik:
K drugi točki dnevnega reda zbora volivcev
smo mislili, da bo 4. t*m« konferenca v Sarajevu, ki
bo o vprašanju gradnje stanovanjskih hiš in o novih
"•

t

i

predpisih za upravljanje stanovanjskih zgradb razpavljala in bi lahke na zborih volivoev obravnavali že
zaključke te konference* Ker je ta konferenca bila
preložena bo prav? da se zbore volivcev obvesti o
razpravah in sklepih, ki jih je Mestni ljudski odbor
na prejšnjih sejah obravnaval«
Pod točko 3.) - slučajnosti se lahko
stavijo na dnevni red razna poročila komisij, n«pr«
komisije za stanovanjske zadeve, za socialno skrbstvo,
itd.
Predlog sklepa o sklicanju zborov volilvcev
dajem v razpravo*
B e r m a s t i a

Mara

Predlagam, da bi se v dnevni red zborov
volivoev

razširil tudi z razpravo o predlogu odloka

o zaščiti zelenega pasu mesta Ljubljane? ki se tiče vseh
ljubljančanov. Predlog odloka je izdelan, in skupščin«*
ska pisarna ga bo z obrazložitvijo te dni dostavila
vsem ljudskim odbornikom«
P L
Predsednik peve, da bo istočasne s tem
predlogom odloka o zaščiti zelenega pasu mesta Ljubljane
doatavljen ljudskim odbornikom tudi sklep komisije za
razdelitev Ljubljane na občine*
K r i s t a n

Ivan

Povdarjsm, da je potrebno ves materijal
sa zbore volivoev dostaviti ljudskim odbornikom pravočasno, da ga prouče ln bo s tem podana možnost
enotnega poročanja na zborih volivcev«
PI

B a t i s t a

Prano

Tovariša predsednika bi prosil Za pojasnilo
ali velja ta sklep za sklicanje zborov volivcev samo za
mestni zbor ali tudi za zbor proizvajalcev*

.i

«— 5 **
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Hell

Po zakonu o ljudskih odborih mest in mestnih
občin sklicuje predsednik sbore volivcev po mestnih
enotah. Do sedaj so bili sklicani ti zbori volivcev
samo za mestni zbor« Žolol pa sem na tej skupni
ssji pozvati tudi zbor proizvajalcev, da po svojih
volivnih enotah tudi oni skličejo to zbore volivcev
in na njik obrazlože stvari, predlagano v dnevnem
rodu.
S i t a r
Frano
Kot smo sliiall nam je zagotovljeno, da
bomo tokom tega tedna dobili ves materijal za zbore
volivcev« Predlagam, da pa v prihodnjem tednu skličemo klub ljudskih odbornikov, da razpravljamo o
vpašanjih, ki bi bila morda nejasna« Po taki razpsavi
bomo šli lahko z bolj jasnimi pojmi na zbore volivcev«
Istočasno bi se v klubu lahko pomenili o važnejših
gospdarskik uredbah, o čemer se je že govorilo na
zadnjem zboru proizvajalcev.

Kar ni drugih pripomb da predsednik predlog
sklepa o sklicanju zborov volivcev ter dodatne predloge
ljudskih odbornikov na glasovanje«
Soglasno spejoto«
t' «

Ad 2«) PERSONALNE ZADEVE*
Predloge obrazloži tov.

P o r t u n a

Alojz,

Slan komisije za volitve in imenovanja.
-

t

1«) Svet za zdravstvo in socialno politiko
Kostnega ljudskega odbora je predlagal ustanovitev
treh ustanov in to dispanzer za otrfeka, dispanzer za
žene in patronažni center za medicinske sestrir« Predlog
za ustanovitev teh treh novih zdravstvenih ustanov je
bil danes sprejet na obeh sejah Mestnega ljudskega
odbora*
Vspredno z ustanovitvijo zgoraj navedenih ustanov
predlaga Svet za zdravstvo in socialno politiko tudi
imenovanje upavnikov in sicer:
Dispanzer za otroke:
HUMAR-RALCA ZDENKA

—
zdravnik- specialist za

upravnika Zavoda*
Rojena je 13*3*1913 v Kopru« Ljudsko
šolo je obiskovala v Velikovou na
Koroškem in Mariboru. Maturlrala na klasični gimnaziji
v Mariboru leta 1332*
Medloino je študirala v Ljubljani in Zagrebu, kjer
je leta 1938 diplomirala«
Enoletni zdravniški staž je vršila na preventivnih
in hrativnih oddelkih v Mariboru in Ljubjani do leta
1939« Za tem je nekaj časa bolontirala na ginekološkem
porodniškem oddelku mariborske b&nice, marca 194ft je
odšla na pediatrično kliniko v Zagreb v svrho specializacije iz pediatrije, kjer je delala kot volonter do
konca julija 1941* Od tam so jo nato poslali za otro&ega zdravnika v otršško okrevlišče na otoku Lokrumu pri
Dubrovniku, kjer je ostala do leta 1942*, ko je bila
nameščena na otroškem oddelku sarajevske bolnice pri
dr« Škrivallniju, sedanjemu šefu zagrebške pediatrične
klinike*
V aprilu 1945, ko je bilo osvobojeno Sarajevo,
je bila mobilizirana v JLA kot brigadni zdravnik v KNOJ-u

do • julij*' istega t leta > t nakar jo > bila * zaradi i
zdravstvenih razlogov;demobilizirana?(^bolezni-na•
pljučih)* (Ambulantno se?jo i zdravila na protituberkuloz*t
nem dispanzerju> in zdravilišču -na r Golniku > vs« >d© *
poletja f 1948« >K©a«©m oktobra-1948 je >, bilanameščena •
kot i zdravnik\na \ pediatrični kliniki < v *Ljubljani*t
Junija i 19504;jovpoložila specialistični; izpit \ iz »pediat rije ?na> zagrebški, otroški t kliniki* t
xmen©vana\je«redno zaposlena kot^asistent
peoiatrične• kliniko $ v Ljubljani *.ter>bo posle uprava
nika rnaslovne »ustanove i vršila t honorarno »na* podlagi
pristanka njone ' matično »ustanove * *
Dispanzer - sa i žene: m
Dri tTKKAVČIO:BOGDAN•t zdravnik•specialist *
za^upravnika^ustanove i v
Rojen;jei7*12*1922 v Kranju kot t sin pravr,
nika»vKer.je i bil oče >državni uradnik je bil *vsled
takratne ^nestabilnosti trežimov večkrat premeščen,> tako,<
da»t da je > imenovani iposečal osnovno * šolo yv Radovljici>;
Logatcu > in >kran ju > v gimnazijo v * Kranju, .Celju in
Ljabljanii kjerje.tmdi'matirlral**
V o j n a » g a t z a t e k l a na uniytxzityajubljani ?
kot s študenta »medicinske > fakultet© * f študij f je (.prekinil*
inina .različnih* terenih (tirnev©* Mirje)tsodflovai
aktiva© ^v

i iLeta1194f je s odšel^ v NQV j ikjer ije v

razniht edinieah^deloval> kot \ borec t in»kasnejetkot
sanitetniireffrfnt4|i>smobiliziranr j©ibil leta 1946*
kot »rezervni( oficir*«
tcj osvoboditvi»setjo ponovno posvetil
prekinjen©«*?študiju<medicine > ini diplomiral *leta 195©* •
\ j« bila Knf • ginekološki kliniki akutna potr«ba
p© *str©kovn©m »kadra* v jeina* povabil© predstojnika i
klinik«.»prof*) dr *'inknačka> ž© t kot absolvent medicine
l«ta>1949* vstopil;na isto kliniko v služb© kot
pomožni«asistsntkjer s©fnahaja še danes. Istega
l«ta setje>.tuditporočil'in ima ©n©ga otroka*

* )*8 • h
194$» je t bil- sprejet v ^Kffn*©? osvoboditvi'
je?mnegei aelal v^rasnih organizacijahna terenuu in< v
ustanovi« t zlasti'pa v. sindikatu« na> medicinski-visokih
šoli^
irenotno* končuje,specializacijo!is ginekologije*
in, porodništva^ter se pripravIja na zaključni specialistič-i
ni«, izpit

Ker je i imenovani* redni ^uslužbenec ginekološko
poro dniške i klinike s bo t nj egova > zaposlitev s vi naslovni ^ us t?«
novii honorarnega*značaja s v privolitvijo yginekološke
porodniške•klinike* ,ki;to:stransko<zaposlitev celo*pripor t
reča» j ker > bi ^ bila f s t te*i? dosežena t. tesne jš* ; povezava* klln
ke t z i i'a^n* -t za * zdravstvo in* socialno i politiko
iz»
razloga > f-ker \ se t bodo v pod; vod« tvorna dr m i'ekavčiča»vzgajali t
na-ustanovi?medleint£»petega\letnika*t
^atronašni centeri zat.
medicinske* sestre(M
AM&LOVARt HEBAI (

medicinska»sestra z&\upravnikfrtustar f
noveli
nojenai je 3*1*A9©7t v« Pazinu, t Diplo* t
mirala je.na: šoli>za medicinskesestretv»<-agrebu inj odit?daj t dalje
stalno« zaposlenem zdravstveni

slu^bi^kotfmedfcins^t sestyai na jjvečinaipod^očdu! preventive l
Vi središču-za*socialno s medicine medicinskih sesteri v;
^agrebu*»,
Med okupacijo« je bila;zaposlena.v*Dijaškem
okrevališču-Mnie^amilje^pri^Zagrebu^žkfleri je,ves* čas1 so*
delovala; v»NQPs z t zbiranjem- sanitetnega<materiala

zaN@iM

in.na* organizacijskemu delu* s P « osvoboditvi! je. bila- zaposler t
na j kot k pat r^nažna t s es trajna preventivnem delu? v^fkgrebu
inf4.|u]Bi jeni > t ves čas ksvojega* službovanja po * osvo bpdityi i
j e t aktivno« sodelovala) v> orgaaizpciji>AFŽ*i
Ker ni pripomb*r dai predsednika vse;trii predloge v
na glasovanje,-skupno obema- zboroma«?
Soglasno * spre j eto u

2*) j i ul#n< 61 in. 7 <Uredbe» o« gospodarskih. deiavnostihi
ki; so »podobne t ob rt on. ( ur*list>LBS'

i dolo«»<

Sata, v de i se- ustanovi prit LOmesta komisija za obrtne
zadevei*ki> naa> bi,obravnavala pritožbe*. zoperkodločbe
o t zavrnitvivprošenj> za.izdajo s obrtnih\dovolilM
Predsednika in; člane* komisije t izvolit izmed'
svojih* članov* iiO*pris katpre»' je^komisija*ustanovljena**
fc^misiga odločaš o?pritožbah na skupni' sejiiz» večino
glasov*;okUep'šege i komisije podpiše?predsedniki ini dva
člana i komis i j) e • * udlo čbo v podjkiš e * p re ds ednik« komis i j e • t
T• z• • je razpravljal svet. za* gospodarstvo mLO:
Ljubijanajnatsvoji;seji* dne* 21*1*1954* in* predlaga
mestnemu1 zboru* vs imenovanje te komisije - sledeče tovarišei m
? Kristan Ivan» predsednik.republiške obrtne
zbornice (,član mesenega zbora; tkot predsed"*
nika komisije* >
2*. zor»Joče * k

mizarski mojsternLjubljana

^čian mestnega-zbora) rkottčlana»
komisije*^
3. • jurašček. isarol*»gradbeni, delovodja) prit
" vradis*1 < tlan< zboraiproizvajal*eev>
MLO; kot^ člana t komisije*i
jseri ni» pripomb, i da\ predsednik*predlogi na>
glasovanje>t skupaj»obema,zboroma^
soglasno - sprejeto^

3*j> revizijsko s tehnifcniizavod* mLO Ljubljana
ini finančna; inšpekcijam MLO ^ e vjpodjetjJut "$©P**ugotovila
vrsto> raznih« nepravilnosti,*ki so nastale kot posledica«
neupoštevanja-in izigravanja: obstoječih predpisov- zaradi

•MlOf-fc
$68« r? je v W a » povzročena? večja gos$ odarska^ škodam. Odgo* s
vornost* za nas tale » situacijo>nosiv tudi' direktor podjjet* t.
£ato> se» predlaga*, da? se» v smislu 99* < člena u r e d ^
be* o^ustanavljanju»podjetij in, obrtov i m e n u j komisija^
ki< bo ^ pregledalai delo i direktorja oziromas raziskala t aliso?podani^ pogo jit za,njegovov odstranitev.,
v. tpi icomisiao sesprediagaaoi ^
1 m vrenik uo^jze « ket predsednik, komisije >
211 rlazar uran« sim
^ostiaekovskjr ueorgij*kot, člana; komisije*f
Kertni^ripemb- da« predsednik* predlog na«
glasovanjem skapajbobemat zboroma** Soglasno spregeto»t

4*) v zvezi!z uvedbo- prisilne >upravetV( podaetju
"Oamentnina* fdatbiiirazrešen,tudi direktor tega podjetja*
jpredlagamo^rdase« v* smislu^ 9©v in> 91* člena Uredbe, os
us tanavljanju i podjetij in> obrtov-imenuje komisija* »ki bo
razpisala mestov direktorja* podjetja "^eaaentnina*11 in
naipodlagi uspeha?razpisa.odločila o imenovanju novega
direktorja*, v^komisijo, predlagam©;H
1» {Jagari F«uai. kot predsednik« komisije
2k humar* Joz.e- in>
aakašček«. z,dravk® k kotčlanay

x

4» !i>iza'aki ing* Viktor-kot zastopnik* strokovne
kaa*pifl*iorgani Ea olje*;
iterf ni' pripofcbi dat predsedniki predlog' na*
glasovanjei«s kapa ji obeaiar zboroma^,
soglasno?sprejeto»f •

5*) ^•lavskifsvet^poddetda ^iCKContfr^ Jet
predlagal* s
zarod*. slabega gospodarjenja* odstaviš
direktor i tfgff ppdflftoa*
i-ročar; Teodorn^atcso* ,
predlaga*
so> v\ smislu t 98m člena omenjene-uredbe.
i®enafleikpmisioaMkii bo^pretresla*predlog delavskega!;
svetat podgetjja inio; njem* odločila.* v >komisijo< predlagat*'
me i rj
K i kumar Andrej*kot»predsednik« komisije*
2k»i»ragartiJ0g0' in
3. i novači e t -uev ko t s člana komis ije • \
.

«

ni* pripomb', da>predsednik predlogi na - glasor
v^njei>skupaj* obema»zboromaM
Soglasno sprejeto*

6*) >v zvezi z likvidaciji© dosedanjega Turističen
negaiurada^iniustanovitvijo;novegaipoddotja Turistič*?
nitblrok jet treba* zato, podjetje imenovati'novega direk-t
t orjak Predlagamo, ( da, se»v; smislu 9OIM int 91(M člena
uredbe?o»ustanavljanju* podjetij in« obrtovyimenuje ko*»
misiaa» ki; bo>razpisala.mesto*direktorja^ za- podjetje
iuristični biro.»v komisijo i predlagamot FI
,
iMijitariranc*-koti predsednik konis i je*
2, 'bkok.Uirii. in>
3fcUsedel jkovič vukadin* koti člana*
4 w • ±)rumen Makd t ko t y zastopnik s t rokovne orga*
nizacije^ i
A.er ?ni; pripomb,»da< predsednik,predlog na' glasovanje* *
skupaj t obemafzboromat»
soglasno, sprejeto^ -

radi zaključkom; predlaga(ljudski
odbornik* tov*-? Sfinga* d* oili ci Anton** da.pošlje* *
Mestni-ljudski' odbor a>današnje; skupnei soje maršalu*
Jo#lpu-Broau - Titu čestitke t ob- priliki, njegove t
izvolitvama predsednika^republike»(ploskanje)M
v r k o m i s i m ki naj pripravit in odpošlje
tef čestitke-predlagam- tovariše!»L d. e.š a; r,
Henrika*' *sutpiefts Avgustaiini K ^ m č f i t č v ttankp.rredlog^ je« bil z odobravanjem^sprejeta*
i
a tem> jei, bil> dnevni redt izčrpan^ in>
predsedniki z^kijuči^sejo ob, 19*4p. uri» t

v odja -zapisnikai$

predsednik-. MLOt« t

oivic j)ilve- l*r».

dr±^ Heli * Mo4ic 1 • r • >
Overitelja zapisnika! m
iiribar^iEaaeafitrtr, Joče^ ijici^o
Marlnčeki Ciril
J

