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znrisniK

|4. skupne seje mestnega zbora MLOL

z dne 2S. 5. 1954

O predlogu razpravljajo odborniki:Avgust Zupet,
Dr. Marjan Dermastia, Lojze Matelič.
Predlog je soglasno sprejet«

Ad 2./ RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 ODLOKU 0 DOPOLNILNIH
PLAČAH ZA ZAVOD ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE ZA
MESTO IN OKRAJ LJUBLJANA.
Predlog obrazloži tov. Avgust Z u p e t

, predsednik

Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko.
Po razpravi v kateri sodelujejo odborniki:Avgust
Z u p e t

, Lojze Matelič, Dr. Marjan Dermastia, Marjan Jenko,

Božo Mravlje, Anka Pernuš, Milan Škerlavaj in sekretar Zavoda
za sovialno zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana tov. Makse
je s o g l a s n o

s p r e j e t

s k l e p ,

da se pred=

log odloži z dnevnega reda dotlej, da bo podala poročilo komisiji
ki je bila imenovana, da ugotovi stanje zavoda.

Ad 3»/ RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 ODLOKU 0 RAZPISU
^NADOMESTNIH VOLITEV V

37. in 43. VOLILNI

ENOTI.
Tov. Marjana D r a k s l e r ,

predsednik mandatno

imunitetne komisije predlaga, da se sprejme odlok o razpisu
nadomestnih volitev v 37. in 43 volilni enoti za volitve v
mestni zbor Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane^
ker sta se odbornika mestnega zbora za 37. volilno enoto
Prane K o b 1 e r, Ljubljana, Ob Ljubljanici St. 3. in za 43.
volilno enoto Anton P e r š i n, Ljubljana, Korytkova ul.št.
23. odpovedala mandatu, prvi zaradi tega ker vrši posle stalnega
arbitra Državne arbitraže LRS, drugi pa zaradi bolezni.
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 18. julija 1954»
Predlog je soglasno sprejet*

- e Ad 3./b RAZPRAVA IN SKLEPANJE O POROČILU KOMISIJE
ZA VOLILNE IME NIKE*
Odbornik Jože H r i b a r

poroča:

S preselitvijo Urada za volilne imenike v Kotnikovo
ulico, kjer so v isti stavbi tudi Notranja uprava in Matični
urad, se je situacija glede vpisa in izpisa volilnih imenikov
znafttno izboljšala, ker je možna veliko boljša koordinacija
z vsemi uradi. Odslej se noben volilni upravičenec ne more
odjaviti pri Prijavnem uradu, če predhodno ne prinese potrdila
o izbrisu iz volilnega imenika. Slično je tudi pri prijavijencih
v Ljubljano, ker so že na tiskovini prijave vsi potrebni podatki
za vpis v volilni imenik, tako da stranki niti ni potrebno v
Urad za volilne imenike.

Po zveznih in republiških volitvah je MLO razpravljal
s terenskimi organizacijami SZDL in poslal 15» II. 1954 vsem
terenom izpiske iz volilnih imenikov s prošnjo naj izvedejo
popravke oziroma spremembe, tako da bo Urad za volilne imenike
lahko vse spremembe unesel v volilne imenike. Teh popravkov
je bilo več kot looo. Nekateri so to nalogo točno in v redu
izvršili je pa še 13 volišč od 182, ki teh spiskov še niso
vrnili« Tudi pri izdajanju novih oziroma podaljšanju starih
osebnih izkaznic nam je prijavni urad javil cca 5ooo sprememb«
S tega je razvidno, da se vi* volivci malo brigajo za
vpis in izpis v imenike. Poleg tega je tudi gibanje prebivalstva
v Ljubljani tako močno, da se volilni imeniki dnevno spreminjajo.
B- pgi^avHžB-agad-ea Urad za volilneimenike dela
vestno in točno in koordinira delo s Prijavnim uradom Hotranje
uprave sporazumno z našo komisijo.

V takozvani mrtvi kartoteki je še cca 17oo primerov,
ki so še vpisani v glavnem volilnem imeniku in kartoteki, vendar
ti volivci niso vpisani v izpiskih terenskih volilnih imenikov,
ker se ne nahajajo več ti državljani na dotičnih terenih. So
to volivci, ki so se izdelili iz Ljubljane, niso pa vzeli
izpisa iz volilnega imenika, zato se jih iz glavnega volilnega
spiska ne sme črtati, ker se na dan volitev lahko pojavijo in
zahtevajo potrdilo, da so vpisani v volilni imenik.

Da so volilni imeniki sedaj dokaj v redu je razvidno
iz tega, da §8 pri zadnjih dodatnih volitvah, ko je volilo
18 volilnih enot, bili reklamirani samo 3 primeri medtem ko
je bilo pri jesenskih volitvah izdano cca 800 potrdil.
0 poročilu razpravljata odbornika: Dr. Marjan
Dermastia in Ivo Valenčič* pes?©
Poročilo je soglasno sprejeto.
Ad 4./ PERSONALNE ZADEVE.
Odbornik Lojze V r š n i k
izvolitve in imenovanje predlaga:

predsednik komisije za

a./ da se odobri stalna mesečna nagrada dr. Marjana
Dermastiji, predsedniku MLO.
Predlog je soglasno sprejet.
b./ da se po predlogu Sveta za gradbene in komunalne
zadeve MLO Ljubljana, odorbi izpopolnitev komisije za pripravo
predlogov in odlokov v smislu uredbe o uporabi zemljišč
za gradbene namene glede na novo navodilo za izvajanje te
uredbe.
Komisija se izpopolni tako, da se poleg dosedanjih
članov, ki ostanejo še naprej v komisiji: Branko Goslar,
višji pravni referent MLO , Dr. Pranta Mis, ing. Josip Černivc,
ing. Branko Simčič, ing. Bodan Smole in Tomaž Šavnik imenujejo
še: 1./ Zastopnik »Zavoda za varstvo kulturnih spomeniko, ki ga
bo imenoval zavod.
2./ Ing. Julijan Stamač,
3./
4./
5./
6./

ing.
ing.
ing.
ing.

Jurij Medved,
Vladimir E!nez,
Janez Šega,
Stanko Jesih,

7«/ Hinko Kapun za Tajništvo za notranje zadeve.
Predlaga se, da se razreši ing. Beno Svetina,
predsednik komisije, ker ni več ljudski odbornik, na njegovo
mesto pa izvoli ing. Danilo Jelene, za njegovega namestnika
pa ing. Sonja Oblak - Lapajne.
0 predlogu razpravljata
Dr. Marjan Derma=
stia predsednik MLO in Aleš Jelene načelnik Tajništva za grad=
bene in komunalne zadeve.
Predlog je soglasno sprejet.

- lo c./ Odbornik ing. Vera MarentiČ predlaga, da se
izvoli tov.ing. Peter K r e b e l j za direktorja podjetja
"Silva".
0 predlogu razpravljajo: odborniki Dr. Marjan
permastia, ing. Vera Marentič in Mara Dermastia.
Predlog je soglasno sprejet.
Dnevni red je izčrpan in predsednik zaključi sejo.

Vodja zapisnika:
Silvo Š i v i c l.r.
Overitelja zapisnika:
Andrej Kumer l.r.
Janez Kimovec l.r.

Predsednik:
Dr. Marjan Dermastia l.r.

Z A P I S N I K

XXXIV«skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev
Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljaae, ki se
je vršila v petek, dne 28.maja 1954 od 16.00 do 17»00 ure
v klubskih prostorih Kresije, Ljubljana.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora dr. MarjanaD e r mas t i a

začne sejo, ki je bila sklicana na pofl^gi 89.čl.

Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih.občin.
Zapisnik seje vodi E i v i c

Silvo, tajnik MIC.

Predsednik predlaga, da se za overitelja zapisnika izvolita ljudska odbornika

K u m a r

Andrej in

K i m o v e c

Jan^z.
Soglasno sprejeto.
Seja je sklepčna, ker je od 68 odbornikov mestnega zbora
prisotnih 46, od 59 odbornikov zbora proizvajalcev pa 38.
Izostateek so opravičili: Arko Nika, Baucon Ljubo, Bebler
dr, Damjana, Belič Viktor, Kavči3 Ranka, Kovačič Leo, dr.
Marvin - Zadnik Zvezda, Martinefek Tone, Plevnik Jože, Pozaršek Franc, RepinB Ivan, Suhadolc Anton, Škerjanc Ivan,
Žagar-Tomičevič Fani, Trtnik Tone, Turna Ostoj, Bežan Miroslav,
Ceglar Hinko, Delač Ivan, Čotar ing. Rado, Filiplič Jože,
Jelennc' ing. Danilo, Jeriha Mirko, Kavelar Franc, Povše Jože,
Sintič Božo in Smrekar ludvik.
Izestanka niso opravičili: Avšič Jaka, Borštnik Franc,
Keber Jože, Mazovec Lado, Novak Ivanain Urbančič Marjan, ter
Alič Franc, Brulc Štefan, Golob Roman, Marinč^k Ciril, Pipan
Franc, RakuŠček Zdravko, Strojinc Franc in Udovič Leopold.
Zapisnik XXXIII.skupne seje MLO z dne 21.maja 1954 prečita tov. š i v i c

Silvo, tajnik MLO.

K zapisniku ni bilo nobenih pripomb in je bil soglasno
sprejet„
Predsednik nato predlaga naslednji
d n e v n i

r e d :

1. Razprava in sklepanje o pravilnikih o plačah v zdravstvenih
in socialnih finanČno-samostojnih zavodih.
2. Razprava in sklepanje o Odloki o dopolnilnih plačah
za Zavod za socialno zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana.
'3® Razprava in sklepanje o Odloku o razpisu nadomestnih volitev v 37»in 43.volilni enoti in Poročilo Komisije

za

volilne imenike«
4. Personalne zadeve«
Predsednik da predlog dnevnega reda v razpravo.
K r i s t a n

Ivan:

Ker je zbor proizvajalcev sprejel ustanovitev Mestne obrtne
zbornice, mestni zbor pa ne, predlagam, da o tem sklepa samo
mestni zbor in sicer la ločenih sejah.
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Dajem dnevni red na glasovanje. Kdor, je za, naj dvigne roko.
Dnevni red kot tak je
soglasno sprjet«

Ad 1. RAZPRAVA IN SKLEPANJE G PRAVILNIKIH O PLAČAH V
ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH FINANČNO-SAMOSTOJNIH
ZAVODIH.

predlog obrazloži tov. Z u p e t Avgust, predsednik Sveta
Za zdravstvo in socialno politiko MLO, kakor sledi:

\i 1 junaki odbsr
g J?...A -1
.s...
l.iudr.kc '/• ' 'i

, »'"It:

V Iji/.oljoni,

in soc.politiko,. .

0 B R A 2 I 0 l I T £ v

r£!vilnikov

'

.

o plačah zdravstvenih, in socialnih finančno samostojnih
zavodov.

Skupščini MLO se predlagajo v odobri tov pravilniki o
lačah, ki so jih upravni odbori finančno samoutojnih zavodov s poločja zdravstva in socialne politike MLO sprejeli in s katerimi
B ' smislu predpisov seznanjeni delovni kolektivi« V smislu temeljK uredbe o finančno samostojnih zavodih ter uredbe o plačah v fijiančno -iamootojnih zavodih, je namreč potrebno, da pravilnike o
Tigah potrdi ustanovitelj, t, j. MLO Ljubljana; takrat namreč pravilniki o plačah dobe obvezno moč.
Ta skupščina I.ILO jo proglasila gotove zdravstveno in
cialne ustanove mesta za finančno samostojne zavode. Potrebno je,
potrdi še pravilnike o plačah za vse te udravstvene in socialne
taiiove, ki so finančno samostojni zavodi. Gre za pravilnike o
Ipčah, ki oo jih predložile zdravstvene ustanove: Centralna lekarna,
•tarna sa zavarovance, vso ostale lekarne mesta, Poliklinik«,
obna poliklinikaf Reševalna postaja, Zdravstvene mense, ter Mestna
Szinfokcija in dezinsekcija, od socialnih domov pa Dom pr .hodnikov
' Ljubljen, ker je le - ta finančno samostojni, zavod.
Vsi predloženi pravilniki so sestavljeni na osnovi nciMii, izdanih oC Sveta za zdravstvo in socialno politiko LRS in
sebujojo določbe .o delovnih mestih, delih in pogojih, sa poBsmezne
olovna mesta v zavodu, določbe o dopolnilnih plačah za po amezna
olovna mesta, določbe o plačevanju nadur, o nagradah za izredno
plo in za izredne uspehe pri delu, nekatere pa še določbe o praici do prehrane v zavodu, o dopustih in seveda o položajnih do-

ikih. .
Osnova# iz katere poleg teh kriterijev izhajajo v svoih pravilnikih vsi finančno samostojni zdravstveni savodi, je teKjna uredba o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov in
Bdvaom uredba o nazivih in plačah osebja v zdravstvenih zavodih.
•Udariti je, da vsi zdravstveni zavodi mesta kljub ovoji finanisčni
« n o a t o j n o s p r e j e m a j o plače v smislu predpisov o plačah državnih
JSganov in je ta osnova določena tudi v ustanovnih odločbah zclravJMronih finančno samostojnih zavodov. Poleg toga je za vce zdravljene zavode obvezen predpis o obligatorni dopolnilni plači voega
pta.vstvenega osebja ter predpis, da je celo za administrativno in
gpožno osobje dopolnilna plača možna - seveda v mejah finančne
~ iljivooti zavoda.
•
Predloženi pravilniki o plačah ustrezajo predpisom
r^dbe o zdravstveni stroki in sklepu Sveta.za zdravstvo in cociaL^ politiko MLO, Id. je določil sredstva sa temeljne plače,

b

dopolnilne plače in po lože j ne dodatke c Določenih lo
-,. J
nega fonda za dopolnilne plače je upoštevanih pri vaeh"'j
pravilnikih, pri" nekaterih manjših zavodih pa ta določei
niti ni dosežen,
Msi pravilniki o plačah zzdravstvenih finjj
stojnih zavodov izhajajo iz predpisa, da vse zdravstveni
prejema dopolnilne plače. Predpisi pravilnikov o placehl
in omenjajo uvodoma določbe o delovnih mestih, tako st*l
kot administrativnih in pomožnih, vse v smislu odobrena!
zseije, v številčnem zaporedju, navajajo naziv delovne^
ter točen opis dela, poleg tega pa še kvalifikacijo in *
ki oe za konkretno delovno mesto zahtevajo. Pravtako dol
vsi plačni pravilniki iste kriterije pri določanju dopo!
plač in navajajo kot taka: pomen* važnost^in odgovornosj
nega me,sta, zdravju nevarno delo in pa težino dela, obri
nost uslužbenca, pomen s-emega dela za zavod ter izkušej
delu, ter ta dejstva v svojih -členih natančneje pojssrijj
obrasla ajo.
ILot o m en j eno so dopolnilne plače priznane \
zdravstvenemu osebju, ostalemu osebju pa so dopustne.
je bil dosledno izveden pri lekarnah, ki je priznala doj
plače vsemu svojemu osebju, medtem ko so ostale zdravstn
nove določile dopolnilne plače vsemu zdravstvenemu osob;
nemu in administrativnemu pa le, kolikor zasedajo važna
govorna mesta.
Lekarne priznavajo dopolnilne plače v rrajl
5oo do l.ooo,- za najnižje uslužbence oz,delavce, pa do
do 8.000.- ua upravnika Centralne lekarne. Pobližje navn
posamezni pravilniki lekarn sledeče postavke: za upravni,
se določa razpon 2«.9oo,-~ do 7.000.- din, za upravnika j
zavarovance in Centralne lekarne pa razpon 4,000.- do T|
oziroma 8.coo.- din. Ostale dopolnilne plače strokovnegž|
se gibljejo od 2eooo.-- do 5.000.-, za šef e delovnih ga
6.000.-din, za lekarniške laborante od 1.2oo.- do 2.000,
oz. finančno osebje pa od 600.- do 2.000.- oz. 2„5oo,- i
za glavnega knjigovodjo.
Dooolnilne plače Poliklinike in Zobne polil
izhajajo iz istih osnov in se gibljejo od 5oo„- za najn:
pomožno osebje do 6.000.- din za upravnika zavoda. Le-1«
določena dopolnilna plača 6.000.-din, in to za upravnik«
poliklinike, medtem ko se za upravnika Poliklinike glea<
večji obseg delovnega mesta določa razpon od 6,000.- do
din. Od zdravstvenega osebja se na obeh zdravstvenih^u®
priznavaj.) dopolnilne plače vsemu zdravstvenemu osebji®
lega osebja pa pomočnikom upravnika za administrativnoJ
kovno delo, računovodji ter delno tudi drugim važnejša!
strativnim oz.pomožnim mestom.
Reševalna postaja kot zdravstveni zavod
priznava dopolnilne plače upravniku, v razponu 2.- do5«'
din, 12 bolničarjem od 1.2oo do l,7oo.-din, 25 šoferD«?

2,- do 2.3oo.- din, ostalim mehaničnim in finančnim delovnin
tom pa od 7oo,- oz. i. 800.- do 1 . 7 o o , - din.

V Zdravstvenih menzah so dopolnilne plače predvideno
•ozponu od 2.000.- do 4.000,- za upravnika, za finančno c s o V o
2.000.-, za tehnično osebje pa 5oo,- do l.ooo.- din, to predvau,
Jjfczloga, ker je TBO menso smatrati za ustanovo oz« obrat', Id
•zdravju nevaren in ki mu uredba o plačah v zdravstveni stroki
igura dopolnilno plačo na mesto ukinjenih epidemskih in zdraviu
dljivih dodatkov.
"
Isti je primer tudi pri Mostni dezinfekciji in deženiji, ki zaposluje 4 osebe, sanitarne tehnike in higiienike,
opravljajo dezinfekcije, dezinsekcije in druga razkuževaUna
Jn in so tudi favorizirani kot sanitarno epidemiološki delavci,
m se določa dopolmilna plača od 3k000.- do 5ooo,- din, vodil
anove - sanitarnemu tehniku pa-4.000.- do 6.000.- din.
Od socialnih domov je bil razglašen za finanšno samojjni zavod le Dom prehodnikov /Cukrarna/ v Ljubljani, lqpr se
lnilna plača l.ooo,- do 2.000.- din določa le za mesto uprava

Položajni-dodatki finančno samostojnih zdravstvenih
onov so priznani le upravnikom, ter pri večjih ustanovah pomočom zavodov, dalje šefom notranjih organizacijskih enot in se
Ijejo do najvišjega zneska 4.000.- din. Ta položajni dodatek
določa na delovna mesta upravnika Centralne lekarne in uprav~ Poliklinike v Ljubljani, upravniku Lekarne za zavarovance
upravniku Zobne poliklinike, položajni dodatek 3.ooo,- din,
-alim upravnikom lekarn po 2.000.-din,- pri Domu prehodnikov se
tnava glede na širino in težino upravniškega posla položajni.
etek 800.-din, medtem ko se pri Mestni dezinfekciji in d^zinteiji in zdravstvenih menzah "položaji11 ne priznavajo. Od ostauprnvnikov in vodij zavodov podrejenih delovnih most se priznajo položajni dodatki le za vodje notranjih organizacijskih enot
Jih zdravstvenih zavodov in tos Pri centralni lekarni ter lekarza zavarovance; v zneskih 1.5oo.-din in V.položajnem' razredu,,
Polikliniki od 5oo.- do 2.5oo.-, pri Zobni polikliniki pa od
00.- do 2.ooo.- din.
1
Kot izhaja iz navedenega, predvsem pa iz posameznih
Jrilnikov o plačah, ki so priloženi tej obrazložitvi, je položajdodatek v večini primerov pičlo določen, tom pa kjer je skupaj
opolnilnimi plačami določen v razponu, ga za vsak posamezni
er določi upravni odbor zavoda na predlog upravnika,
V ostalem vsebujejo pravilniki o plačah Se določbe o
cvanju nadurnega dela ter dežurne službe, dalje nagrada za
e
h pri delu ter priložnostne nagrade, v zavodih, kjer jjs glede
značaj dela osebia dobiva prehrano, tudi določila o prehrani
drugih materialnih uslugah osebju zavoda, dalje določila o
odninah glede loma /predvsem pri zdravstvenih menzah/, določbe
cvici do službene, oz, zaščitne obleke ter o dopustih in delovčasu.
\

f
V splošnem so pravilniki o plačah odrcz pr i
da se uredi plačilni sistem v zdravstvenih finančno 3acio
zavodih v skladu z zgoraj omenjenimi predpisi ter glede
in priznano finančno samostojnost zavodov. Pri tem se uv
predpisi zakonitih uredb tur navodil državnega organa ZQ
naloge zavodov in predvsem kolektivnega organa upravljali
določanju plač ter vseh zadev, ki so našli izraza v pred
pravilnikih o plačah, aktivno sodeluje. Svet za zdravstpoliMko MLO se je pri p etresu predloženih pravilnikov
prizadeval, da je pri pravilnikih o plačah in pri zavodj
v zadostni meri vpoštevali pomena upravnih odborov, povčla
dejstvo in priporočil, da se naloge upravnih odborov v
o plačah izkažejo in priznajo.
Vsi pravilniki o plačah se predlagajo v pot*
čas od 1.marca naprej. Ta rok je primeren glede na enako
dopolnilnih plač in položajnih dodatkov uslužbencev drža~
nov in se zato upravičeno določa tudi za finančno samosto
stvene zavode MLO.
Ta obrazložitev ne more zajeti v podrobnosti
posameznih postavk plačilnih pravilnikov, ki so priloženi
le glavne kriterije iz katerih so posamezni finančno samo
zavodi ter njig upravni odbori in pa Svet za zdoavstvo in
politiko MLO izhajali, ko so pisali oziroma potrjevali p"1
pravilnike.
^
Ker so ti mestnim odbornikom na razpolago in
izhajajo iz omenjenih smernic, je Svet za zdravstvo in so
politiko MLO mnenja, da se pravilniki potrdijo.
Tajništvo za zdravstvo in
politiko MLO Ljublj

% u p e t

Avgust:

Ker ste to obrazložitev Pravilnikov o plačah zdravstvenih
in socialnih finančno-samostojnih zavodih že prejeli^ mislim,
da bi ne bilo treba tega čitati. Vendar pa gre v tem primeru
za sprejem pravilnikov, ker ti še niso bili razposlani. Te
imam s seboj, vendar vam lahko rečem, da gre za precej enoten postopek pri vseh pravilnikih, ki so bili sestavljeni po
nekem osnovnem navodilu Republiškega Sveta za zdravstvi in
socialno politiko LRS, Državnega sekretariata za občo upravo
LRS in Uprave za socialno zavarovanje LRS.
V zvezi s tem bi povedal mogoče samo to, da gre za sprejem
teh pravilnikov v več ustanovah, ki so zdravstvenega karakterja, vendar pa z različnimi dejavnostmi. Nadalje mislim,
da bi bilo treba povdariti to, da so to zavodi, ki izvršujejo
neke osnovne kriterije, ki jih sama Uredba dokaj jasno povdarja
in so ti kriteriji tudi uvaževani pri tem oz.upoštevani in
treba je povdariti tudi to, da so vse to obravnavali upravni
odbori teh ustanov, nadalje bi pripomnil, kar se tiče pravilnikov Lekarn, gre namreč za svojstveno situacijo, ki se kaže
v tem,da so imele Lekarne doslej status gospodarskih podjetij
in ne kot Svet za zdravstvo in socialno politiko innseveda v
zvezi s teip tudi to, da so imeli svoje pravilnike in prav ti
so jim dajali možnost, da so plače urejali na svojstven način
in na ta način odskakovali od plačilne lestvice, ki je sicer
v veljavi. Gre za odstop povišanja, ki ga mora Svet za zdravstvo
in socialno politiko MLO resno pretresti in se postaviti na
stališče, ker ne kaže spreminjati stanja, ampak, da to sprejmemo, ker prehajajo sedaj v okvir oz.v status v tem smislu, da
postajajo zavodi s samostojnim finansiravnjem, zato naj se jim
ta razlike do plačilne lestvice smatrajo kot dopolnilna plača.
V tem smislu je ta pravlilnik tudi prilagojen in drugega s tem
v zvezi ne bi imel pripomniti.
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Tovariši, vi ste že za eno prejšnjih sej prejeli objašnjenje
oz,obrazložitev pravilnikov o plačah zdravstvenih in socialnih finančno-samostojnih zavodov. Danes naj bi se pravzaprav
o tem razpravljalo in na bazi obrazložitve^ ki jo je dal tov.

» u p e t

Avgust otvarj»m razpravo po tem vprašanju. Želi

^(jo od tovaršev odbornikov kako pojasnilo od tov.referenta..
p

t.e 1 1 ž

Lojze;

Tovariši, Komisija za proračun MLO je pregledala tozadevni predlog
gveta za zdravstvo in socialno politiko MLO in ugotovila sledeče
stanje: te zdravstvene ustanove, za katere se prediagajo osnovne
plače in dopolnilne plače, imajo svoje

se bodo

lahko krili,s tem, da so se jim izravnale cene za njihove storitve in s tem se predvideva, da bodo tako z osnovnimi kot dopolnilnimi plaSami lahko krili razhodke, vendar je Komisija,
mnenja, da bi se s sprejemom tega Odloka

predlagala pripomba,

da bi morala vsi ta podjetja, ki so bila na ta način ustanovljena,
skrbeti za to, da bodo s svojim proračunom te izdatke res krila,
D e r m a s t i a

dr,

Marjan:

Dajem besedo tov,referentu, da da svoje mišljenje na pripombo
tov,referenta oz.predsednika Komisije za proračun MLO.
Z u p e t

Avgust:

Za eventuelne dotacije gre pravzaprva samo za Zdravstvene menze,
vendar samo v tem smislu, kot smo to postavko sprejeli ttdi s
sprejetjem drnžbenga plana, drugače ne. Ta stvar se sama ob sebi
razume in je bi] a, zato tudi kalkulacija izdelana v tem smislu,
oz.korigirane so bile cene na prejšnji, seji, tako, da v tem
primeru ne gre za bojazen, oz, za eventuelno dotacijo.
|B e r m a s t i a
dr. Marjan:
Tov. Z u p e t , se strinjaš s tem, da se to vnese v Odlok.
avljam v imenu Sveta za zdravstvo in socialno politiko MLO,
da se to vnese v odlok, in sicer klavzula,,ki jo je predlagal
"tov. M a t e 1 i č Lojze. Želi še kdo razpravljati o tem
Problemu? Če smatrate, da je stvar izpravljena, potem prosim,
tisti, ki je za tak Odlok, dvigne roko.
Soglasno sprejeto.

(p 2. RAZPRAVA IN 3KLEFANJE 0 ODLOKU O DOPOLNILNIH PLAČAH ZA
ZAVOD ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE ZA MESTO IN OKRAJ LJUBLJANA.

predlog obrazloži tov. Z u p e t

Avgust, predsednik Sveta za

zdravstvo in socialno politiko MLO, kakor sl*di:
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Z u P c t Avgust:
Stvar je popolnoma ista kot pri 1.točki dnevnega reda. Gre
namreč samo za formalno rešitev. Tudi tu predlaga tov. M at e 1 i č Lojze v tem smislu kot preje?
M a t e l i č

Lojze;

pri Zavodu za socialno zavarovanje za meszo in okraj Ljubljna
se je tgotovilo, da bo treba kriti primanjkljaj v znesku din
200 milj. s prihtanki ali pa kako drugače. Gre se za priznanje
dopolnilnih plač temu Zavodu. Zavod sam pa kaže slabo stanje,
zato se postavlja vprašanje, ali naj se jim pla?e priznajo ali
ne. Te bi znesle 1,300.000 din, kar še ni tako hudo. To zadevo je treba rešiti. Napačno bi namreč bilo, da bi tisti,
ki je deloven, ne prišel do dopolnilne plače. Inšpekcija je
ugotovila, da v nekaterih oddelkih res ni bil tak red kot
bi bil potreben, zaležavali so akte. Ko je prišel gor na
Zavod nek uradnik vprašati, koliko imate za rešiti prošenj,
mu je bilo odgovorjeno: ne vem. Koliko ste jih rešili, je
rekel: toliko in toliko. Koliko pa je vseh prošenj?
Če bomo reševali prošnje v takem tempu naprej, bo trajalo
to 3-4 leta. Kaj boste pokrenili proti temu? Ne vemo si popamagati.
Take stvari se morajo onemogočiti in na dotiČna mesta naj
se stavijo ljudje, ki bodo sposobni in zaslužili dopolnilno
plačo. Komisija za proračun MLO je stavi:a predlog, da vodstvo Zavoda za socilano zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana odloči oz,določi dopolnilno plačo samo tistim, ki so
s svojim delom res pokazali sposobnost , tisti pa, ki se
totadevno niso izkazali, so pred suspenzom in tem naj se ne da
dopolnilna, plača, ravno tako pa naj se prizna dopolnilna
plača novim vodjem oddelkov in sicer v tem primeru, če bodo
pokazali primeren uspeh pri delu,
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Slišali ste obrazložitev odnosno dopolnilo k 2.to3ki dnevnega reda, kako-r ga predlaga Komisija za proračun MLO.
Dajem celoten problem v razpravo. Preje je zahteval besedo
tam doli tovariš J e n k o
Marjan:

J e n k o

Marjan:

Ali je v manjku 200 milj.gi planiranem za 1.1954, že upoštevana dopolnilna plača, ki se predvideva, ali ne« Ali se
z dopolnilno plačo manjko še poveča?
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

PogreŠno bi bilo o tem govoriti. Površen pogled nt proračun
Zavoda za socialno zavarovanje za mesto in okraj Tjubljana
kaže, da je ta proračun pripravljen silno površno. Kaže,
da je bil pravzaprav pripravljen za take potrebe, za potrebe,
ki bi pokazale velik deficit. Najboljši dokaz zato,je, da v
sami grupi dohodkov iz gospodarstva, kjer mi predvidevamo
porast narodnega dohodka v primerjavi z lanskim letom, oni
pa ne, predvidevamo tudi večji plačni fond, oni pa predvidevajo za 30$ manjše dohodke v primerjavi z lanskim letom
in takih postavk je več, kar jasno kaže, da je v Zavodu za
socialno zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana stvarno
nered, zaradi tega je bila odrejena Komisija po odloku MLO
Ljubljana in Komisija po Odloku Okrajnega ljudskega odbora
Ljubi jana-j-okolica, ki bo pregledala, celotno poslovanje in
ugotovil* dejansko stanje.
V tem pogledu imam še eno pripombo, namreč, da je Zavod za
socialno tavarovanje za mesto in okraj Ljubljana navezan
na zdravstveno osebje, katerega mora plačati po kliničnih
cenah, ne pa po cenah normalnih bolezenskih uslug in zaradi
tega dejansko plača bolniški dan 33 oz,34$ draže kot pa v
drugih bolnicah na področju naše republike. Že todeistvo.
ki predstavlja 60-70 mil j'.razlike v 1 letu,
pravljanja in mi stojimo na stališču, da je dolžnost Zavoda
za socialno zavarsvanje za mesto in okraj Ljubljana, da pllČa
samo za normalen oskrbni dan več stroškov, vse ostale stroške
pa naj plača Univerza oz. Medicinska visoka šola. Zato je
treba še malo počakati. Zato o tem ne bi več razpravljali.
M r a v l j e

Božo:

Iz vsega tega je razvidno, da je Zavod za socialn-o zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana res imel napačno poslovanje
In eelo napačno planiranje. V bodoče naj bi Zavod realno pla-

niral, da ne bo prišlo do teh stvari. Ugotovilo se je, da
so nekateri zdravniki predpisovali zdravila po jako visokih
cenah. Na te stvari bi moral Zavod za socialno zavarovanje
za mesto in okraj Ljubljana bolj gledati. Privatni zdravniki
so nekaterim svcjim klientom predpisovali za nekatere bolezni
cenejša zdravila, med tem, ko so zdravniki Zavoda, za socialno
zavarovanje za mesto in okraj Ljubljani predpisovali zdravila
po najvišjih cenah., kar ni bilo potrebno. Poleg tega pa
mora Zavod za socialno zavarovanje za mesto im okraj Ljubljana,
voditi računa tudi o tem.
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Komisija,,ki bo te stvari pregledala, je odrejena od MLO-a in
tudi dela v tem smislu, zato mislim, da je treba z razpravo
o Zavodu za socialno zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana
počakati, da Komisija konča svoje delo in da šele na podlagi
referrata Komisije razvijemo solidno diskusijo in jo prenesemo na bazo tega sklepa.
Sekretar Zavoda za socialno zavarovanje za mesto in okraj Lj.:
Kar se tiče Zavoda za socialno zavarovanje za mesto in okraj
Ljubljana, je zadeva sledeča:
Vseh uslužbencev skupaj je 146 plus 4,jelci0p Med temi uslužbenci je lahko kak tak, da delo pri njem ni bilo opravljeno
v redu. To je personalna komisija upoštevala, pregledala
tudi Uprava Zavoda in izločila vse tiste, ki ne zaslužijo
dopolnilne plače. Vse to smo vzeli v obzir, tako, da ne bo
nihče dobil dopolnilne plače, ki je ne zasluži. Tudi ti
ljudje so že zunaj.
Kar se tiče predračuna, je stvar taka, da imamo 10 milj.plusa
za lansko leto /dohodkov 34 milj., izdatkov pa 24 milj.din/.
V tem letu moramo plačati 60 milj. Kliničnim bolnicam, 20 milj.
Vojaški bolnici i.t.d., prav tako smo dobili nove upokojence, katere moramo plačevati. Prispevek za socialno zavarovanje se ni povišal. Situacij* n* Zavodu ni taka, kot
izgleda. Z uslužbenci, kateri niso dobro delali, je že vse
urej eno.z notranjimi ukr»pi in Sindikalna podružnica je imela
sestanek, na katerem je bilo tečeno, da je 90-95^ uslužbencev,
ki so slabi. Garjeve ovce so že odtsiranjene z Zavoda.

g^r se tiče dopolnilnih plač, smo že 4 x izločali, tako, da je
Bfidlagan za dopolnilno plačo samo šef, namestnik šefa in referent v pokojninskem oddelku, vse ostale smo pa črtali« V
upoštev za dopolnilno plačo pride tako samo 62 ljudi, to se
pravi 42.76$. Ta dodatek bi znašal na mesec din 104.000. Taka
ti bila približna situacija v Zavodu in se bo tudi v najkrajšem času ugotovila«
p e r n u š

Anka:

Mislim, da govore zdaj eni za dopolnilne plače, drugi pa priti.
Zdi se mi, da so tudi ostali uslužbenci nekoliko krivi, ker so
trpeli take uslužbence, kateri bi morali biti že suspendirani in
predlagam, da počakamo poročilo Komisije in šele nato sklepamo
o dopolnilnih plačah Zavoda za socialno zavarovanje za mesto in
okraj Ljubljana.
Ž k e r l a v a j

Milan:

Tudi jat sem mislil povedati isto. Ta problem morata reševati i
mestni zbor i zbor proizvajalcev. Po mojem mnenju so tu notri
napake in je treba počakati na Komisijo, da te stvari razčisti.
Potem šele bomo lahko naprej razpravljali.
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Želi še kdo besedo k diskusiji? Iz te seje izkristalizuje to,
kar je povedala tov. P e r n u š Anka, da počakamo na poro5ilo Komisije in šele po tem poročilu rešujemo pravilnik o
dopolnilnih plačah uslužbencev Zavoda za socilano zavarovanje
za mesti in okraj Ljubljana.
Če se strinjate s tem predlogom, potem prosim,,da dvignete roko.
Je kdo proti? Nihče« Potem je ta točka dnevnega reda odložena
Zaradi nečiste situacije na Zavodu za socialno zavarovanje za
mesto in okraj Ljubljana.

Ad 3. RAZPRAVA IN SKLEPANJE a/ 0 ODLOKU O RAZPISU NADOMESTNIH VOLITEV V 37. IN
VOLILNI ENOTI.

Poročilo obrazloži tov. D r a k s l a r
mestnega zbora, kakor sledi:

Marjana, olaia

Mandatno-imunitetna komisija MLO predlaga v zvezi s sklepom
Mestnega ljudskega odbora, da sprejme sledeči Odlok o razpisu nadomestnih volitev in sicer v 37.in 43.v41ilni enoti.

ljudski odbor
J4ublj»n», dne 86
M *#«tO

odaek.

K
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Anton« ljubij»n»« Koryt*o»
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Ta odlok e« ob lovi v •Uradne* lJUtu IH * n« oglasni
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S t e U l n i enoti«
4* dlan
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Odlok dtopl v velj? vo takoj po abj&vi*
žred&ednlk atOt

(ar«Marjan Termi«ti«)
Pr*pia soglaša s originalom
Ljubljana, dna 28.5.1954
Višji ^Kivni referenti

l.r.

pe r m a s ti«
dr. Marjan;
Dajem predlog mandatno-imunitetae komisije MLO v razpravo«
^eli kdo od tov.odbornikov kakšno pojasnilo oz.ima morda kdo
0 d ljudkih odbornikov kakšno pripombo? Kdor se od odbornikov
strinja s predlogom mandatno-imunitetne komisije, naj dvigne
roko. Je kdo proti? Ker nihče, smatram, da je
Predlog soglasno sprejet.
Ad 3. RAZPRAVA IN SKLEPANJE b/ 0 POROČILU KOMISIJE ZA VOLILNE
IMENIKE.

Predlog oz.poročilo poda tov.

H r i b a r

Jože, član mestnega

zbora, kakor sledi:
"S preselitvijo Urada za volilne imenike v Kotnikovo ulico,
kjer so v isti stavbi tudi Notranja, uprava in Matični urad,
se je situacija glede vpisa in izpisa volilnih imenikov znatno
zboljiila, ker je možna veliko boljša koordinacija z V3erai
sorodnimi uradi.
Ne bom a* na drobno opisoval tehnične izvedebe vpisa in izpisa
v volilni imenik pri Uradu za volilne imenike. Omenil bi samo
to, da se sedaj noben volilni upravičenec ne more odjaviti pri
Prijavnem uradu, če predhodno ne prinese potrdila o izbrisu iz
vfelilnega imenika. Slično je tudi pri prijavljencih v Ljubljano,
ker so že n« tiskovini prijave vsi potrebni podatki za vpis v
volilni imenik, tako, da stranki niti ni potrebno v Urad za
volilne imenike.
Po zveznih in republiških volitvah je MLO razpravljal s terenskimi organizasijami SZDL in poslal 15.11.1954 vsem terenom
izpiske iz volilnih imenikov na dotični teren s prošnjo, naj
izvedejo popravke, oz.spremembe za volilni imenik na posebni
poli tako, da bo Urad za volilne imenike lahko vse spremembe
vnesel v volilne imenike. Teh popravkov je bilo zaradi novih
doselitev in izselitev iz Ljubljane več 1000. Nekateri tereni
so to nalogo točno in v redu izvršili, je pa še 13 volišS od
182, ki teh spiskov eše niso vrnili.
Tudi pri izdajanju novih oz.podaljianju starih osebnih izkaznic
nam je Prijavni urad javil ca 5000 sprememb, ki jih niti on

mj, imel zabeleženih v svoji kartoteki.
1% vsega tega je razvidno, da se volivci zelo malo pobrigajo
l % vpis in izpis v volilne imenike. Poleg tega je pa tudi
gibanje prebivalstva v Ljubljani tako močno, da se volilni
imeniki dnevno spreminjajo in je vsak dan od 40 do 60 strank
p*i Uradu za volilne imenike zarddi sprememb.
Urad za volilne imenike dela vestno in točno in koordinira delo
s Prijavnim uradibm Notranje uprave, sporazumno z našo komisijo.
Hkrati moram izraziti vse priznanje Notranji upravi, ki gre
Uradu za volilne imenike in naši Komisiji zelo na roke, posebno
tov.Ljubičeva.
Kljub temu je v takozvani mrtvi kartoteki ca 1.700 primerov,
ki so že vpisani v glavnem volilnem imeniku in kartoteki, vendar
ti volilci niso vpisani v izpiskih terenskih volilnih imenikov,
ker se ne nahajajo več na dotičnih terenih. To so volilci,
kateri so se izselili iz Ljubljane, niso pa vzeli izpisa iz
volilnega imenika, zato se jih iz glavnega volilnega spiska ne
sme črtati, ker se na dan volitev lahko pojavijo in zahtevajo
potrdilo, de so vpisani v volilni imenik.
Da so volilni imeniki sedaj precej v redu, je razvidno iz tega,
da je pri zadnjih dodatnih volitvah, ko je volilo 18 volilnih
enot, bili reklamirani samo 3 primeri, če omenim, da se je
pri jesenskih volitvah izdlo ca 800 potrdil in bilo več sto
takih, ki so neupravičeno reklamirali.
Podal sem sicer kratko poročilo, vendar v slučaju potrebe
lahko probleme natančneje obrazložim."
D e r m a s t i a

dr.

Dajem pročilo tov.

Marjan:

H r i b a r

- ja , čalna Komisije za

volilne imenike, v razpravo. Želi kdo diskutirati o vprašanjih v zvezi z volilnimi imeniki?
V a l e n č i č

Ivo:

Govorimo o volilnih imenikih in o povezavi evidence z notranjo upravo. Jaz sem že svoje čase mislil na to in predlagati, naj bi se s tem zbližala tudi vojna evidenca. Ljudje
bi lahko na ta način z eno potjo opravili dve stvari. Vojna
evidenca je prav tako potrebna kakor upis v volilni imenik,
zato naj bi bila tudi med njima večja povezava.

1

I
^

r m a s t i *

K^nima

dr,

Marjan:

nihče več nobene pripombe, bi prosil, v kolikor se

[strinjate s poročilom tov.

H r i b a r - ja, da to poročilo

odobrite z dviganjem rok.
Poročilo je soglasno sprejeto.

A*

4 . PERSONALNE ZADETE.

yr g n i k

Lojze:

Tovariši!
«1 smo pred kratkim izvolili za predsednika MLO tov. D e r - s s t i a dr. Marjana. Takrat, ko smo ga izvolili za predsednika, nismo nič diskutirali o o mesečni nagradi. Po Zakonu
He namreč potrebno, da oba zbor« določita mesečno nagrado,
Tov, D e r m a s t i a
dr. Marjan je preje vršil funkcijo
generalnega direktorja Narodne banke FLRJ, iiairŽK Centrala za LRS.
Eer smatramo, da je funkcija predsednika MLO prav tako važna
leot funkcija generalnega direktorja, predlagam v imenu Komisije
za izvolitve in imenovanja v sporazumu s Komisijo za proračun,
d* se tov, D e r m a s t i i dr. Marjanu določi nagrada v
isti višini kot jo je doslej imel , v znesku 35000 din,
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Dajem predlog tov, V r š n i k a . v razpravo. Želi kdo besedo?
Se se strinjate s tem predlogom, prosim, da dvignete roko. Je
Irdo proti? Če nihče, smatram, da je predlog
soglasno sprejet.
Predlog za spremembo Komisije za pripravo predlogov in Odlokov
v smislu Uredbe o uporabi zemljišč za gradbene namene.
Predlog obrazloži tov.

V r š n i k

Lojze, član mestnega zbora,

kako sledi=
"Svet za gradnje in sta komunalne zadeve MLO Ljubljana je na
svoji VIII.redni seji sklenil, da se odobri izpopolnitev Komisije
pripravo predlogov in odlokov v smislu Uredbe o uporabi zemljišč za gradbene namene glede na novo navodilo za izvajanje
te Uredbe /Ur.1.LRS št.14/54/. Komisija se izpopolni tako, da
8
® poleg dosedanjih članov- G o s 1 a r Branka, višjega pravnega
r
«ferenta, dr. M i s - a, ing. č e r n i v c
- a , ing. 3 i m ^iča, ing. S m o 1 e - ta in referenta Š a u n i k - a imenujejo
zastopnika Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov, ki ga bo
imenoval Zavod,

[2» i n S* 5 t a m a č Julijan, za. cestno službo,
[%0 ing. Me d v e d I, za biro za železniški vozel,
4, ing. K n e z
Vladimir, za vodno gospodarstvo,
5« ing. Š e g a
Janez, za kmetijstvo in gozdarstvo,
6„ ing. J e s i h Stanko, za elektro-gospodarstvo,
7. K a p u n Hinko, za Tajništvo za notranje zadeve.
Ker predsednik komisije ing. S v e t i n a
Beno ni več
Slan Mestnega ljudskega odbora, predlagamo, da se razreši
te funkcije, na njegovo mesto pa predlagamo ing. J e l e n e
Danila, za njegovega namestnika pa ing. L a p a j n e Sonjo.
U t e m e l j i t e v ;
Sklep Sveta za dopolnitev komisije se opira na določilo 2.čl.
Navodila za izvajanje Uredbe o uporabi zemljišč za gradbene
namene, pri šemer je bilo upoštevati osnovne naloge te komisije, kiso posvedočene v temeljni Uredbi o uporabi teh
zemljišč /Ur.l.LRS št.44/53/.
D e r m a s t i a
dr. Marjan;
Slišali ste predlog o spremembi oz. izpopolnjevanju Komisije.
Želi kdo diskutirati o tem predlogu? Tov. če se strinjate s
to spopolnitvijo, prosim, da dvign-te roko. Je kdo proti?
Prilog je soglasno sprejet.
J e le n c Aleš;
Tukaj j je treba izvoliti še predsednika komisije, ker je tov.
S v e t i ni ing. Benjaminu prenehal mandat ljudskega odbornika
D e r m a s t i a
Dajem predlog tov.

dr.

Marjan:

Vrš

n i k - a v

razpravo. Želi kdo disku-

tirati o tem?
Predlog je sogalsno sprejet.
Poročilo Komisije za. razpis mesta direktorja podjetja "Silva".
Poročilo poda tov. M a r e n t i č
ing. Vera, kakor sledi:

fCf
/

P o r o č i l o
komisije za razpis mesta direktorja pri podjetju "SilvaJt.
komisija le na navedeni razpis prejela eno vlogo.
Po vsestranski proučitvi navedene vloge le komisija odločila,
5a se za direktorja podjetja " S i l v a " postavi ing.Krebelj Peter.
Imenovani je rojen 1 1 . I I . 1 8 9 9 v G o r i c i , S I ar .Primorje
Osnovno šolo je končal v Gorici.pravtako tudi gimnazijo.Gozdarsko fakulteto je končal leta 1923 v Zagrebu*
Od leta 1923 je služboval v Bosni,leta 1925 pa iz
političnih razlogov odpuščen iz državne službe. Leta 1927 je
bil v s l u ž M pri Direkciji gozdov v Sarajevu.nato pa do aprila
1941 v službi na Državnem dobru,Belje,kotasistent,taksator,
upravnik,inšpektor.V letu 1941 je "bil s s trani madjarskih
otupatorskih oblasti odpuščen iz službe in poslan v Slovenijo,
od tu pa so ga "emei p r e s e l i l i v Srbijo.S sirani ustašev je bil
za časa okupacije preganjan in je dočakal osvoboditev v S r b i j i .
Leta 1945 je b i l zaposlen kot uradnih Jugoprometa,nato p r i
Ministrstva za gozdarstvo LUS,sedaj pa je zaposlen pri Gc&dnan
gospodarstvu,ko t šef sekcije za urejanje gozdov v Postojni.
Strokovno le vsposobljen v gozdarsko - tehnični
stroki, v industrijski manipulaciji za predelavo lesa ter v komercialno-gozdarski stroki.
Med I.svetovno vojno je bil Mafstrov borec,kasne je
pa je aktivno sodeloval v ^organizacijah primorskih Slovencev
za osvoboditev l'rimorske,radi česar je b i l tudi pregnan v
Slovenijo.
Komisija predlaga,da skupščina izda odločbo o njegovem
imenovanju.

Ljubljana, 28.maja

1954.

M
i

Z a p i s n i k

seje komisija za razpis mesta direktorja podjetja

"Silva".

prisotni: Marentič ing.Vera
Mikanec Mato,
Močnik Jože,
Benkovič Slavko,
jdstonl:

Jelene Danilo,na službenem potovanju

Komisija je ugotovila, da se je na razpis za mesto
direktorja podjetia
" S i l v a " p r i j a v i l en kandidat in sicer
ing. K r e b e i J Peter.
Po proučitvi vloge imenovanega je komisila soglasno
^--i-j.--.*3
imenuje
ostale poPredlaga se skupščini MLO, da na podlagi odločitve
komisije izda odločbo o imenovanju.

Predsednik komisij e Marentič ing.Vera
člani:
Mi#arft,e a Ma t

M

zastopniki

DS:

Močni t J f i Z

jutu+u- fi;
Benkovič Slavko

Ljubljana,28.maja

1954.

D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Dajem predlog tov. M a r a n t i č
ing.
Želi kdo razpravljati o tem predlogu?
D e r m a s t i a

Vere v razpravo«

Mara:

On^. je stari^ že 54 oz.55 let. Kdaj bo šel v pokoj? Ali nima
še dosti let? Po mojem mnenju nima smisla, da postavimo
njega na mesto direktorja, če je pred upokojitvijo,
M a r e n t i č

ing.

Veraj_

V življenjepisu piše, da je zdravstveno čvrst in izgleda,
da bo še malo nategnil preko 55 let starosti,
Dbe r m a s t i a

dr.

Marjan:

Želi še kdo diskutirati o tem predlogu?
M a r e n t i č

ing.

Vera:

Drugih reflektantov ni bilo, podjetje pa človeka potrebuje.
De-rmastia.

dr,

Marjan:

Kdor se strinja s predlogom, naj dvigne roko. Potem je predlog
sprejet.
S tem je dnevni red izčrpan in predsednik zaključi sejo.

Vodja zapisnika:
Š i v i c

Silvo l.r.

P r e d s e d n i k :
D e r m a s t i a

Overitelja zapisnika:
1. K u m a r Andrej l.r.
2. K i mo v e c Janez l.r

dr, Marjani

J.

glavne
ja.za ljudsko zdrav G tve
• in s oo , pol it liro.

V L ju 1)1 j sni, dne 3.o „7,1954.

O 3 R A Z L O

gvilni.kov o pl;

I T

Zdravstvenih in soci;

m o s s i;io s t o j ni

zsvo&og«-

V

Skupščini I,HO se predlagajo v odobritev pravilniki o
cah, ki so jih upravni odbori finančno samostojnih zavodov s po—
čja zdravstva in socialne politike MLO sprejeli in s k&terinii
v smislu predpisov seznanjeni delovni kolektivi. V smislu temeljurcd.be o finančno samostojnih zavodih ter uredbe o plačah v f i-,
čho '•-•amoatojnih zavodih, je namreč potrebno, cla pr vilnike o
čah potrdi ustanovitelj, t. j. 21L0 Ljubljana; takrat namreč praLki o plačah dobe obvezno moč.

Ta n kup S čina IILO jo proglasila gotove zdravstvene in
ialne ustanove mesta za finančno samostojne zavode« Potrebno je,
potrdi še pravilnike c plačah za vse te ndravstvene in socialne
tanove, ki so finančno samostojni zavodi. Gre za pravilnike o
čah, ki so jih predložile zdravstvene ustanove: Centralna lekarnsfl
rna sa zavarovance, vse ostale lekarne mesta, Poliklinik«1,
na poliklinika» Reševalna postaja, Zdravstvene menze-, ter Mestna
infekcija in dezinsekcija, od socialnih domov pa Dom 'pr.hodnikov
Ljubljen, ker je le - ta finančno samostojni Kavod.
Vsi predloženi pravilniki oo sestavljeni na osnovi ncdi 1, izd.snih od Sveta za zdravstvo in socialno politike LR5 in
buj"ijo določbe o delovnih mestih, delih in pogojih za poaamezne
ovna mesta v zavodu, določbe o dopolnilnih plačah zs poomezna
ovna mesta, določbe o plačevanju nadur, o nagradah za izredno
0 in za izredne uspehe pri delu, nekatere pa še določbe o pra1 do prehrane v zavodu, o dopustih in seveda o položajnih dot kili.
Osnova, iz katere poleg teh kriterijev izhajajo v svoh pravilnikih vsi finančno samostojni zdravstveni zavodi, je teIjna uredba o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov in
odvzem uredba o nazivih in plačah osebja v zdravstvenih zavodih,
tiari ti je, da vsi zdravstveni zavodi mesta kljub sr^oji finonnčni
dostojnosti prejemajo plače v smislu predpisov o plačah državnih
ganov in je ta osnova določena tudi v ustanovnih odločbah ztraven ih finančno samostojnih zavodov. Polog toga je z? vso adravne zavode obvezen predpis o obligatorni dopolnilni plači vsega
avstvenega osebja ter predpis, da je celo za administrativno in
ožno osobje dopolnilna plača možna - seveda v mejah finančne
Ijivosti zavoda.
Predloženi pravilniki o plačah ustrezajo predpisom
be o zdravstveni stroki in sklepu Sveta za zdravstvo in socialpolitiko I.lLO, ki je določil sredstva za temeljne plače.

dopolnilno plače in položejne dodatke« Določenih lo % •t
noga fonda za dopolnilne plače je upoštevanih pri vseh
pravilnikih, pri. nekaterih manjših zavodih pa ta določeni t i ni dosežen,
¥si pravilniki o plačah ^zdravstvenih firan
stojnih zavodov izhajajo iz predpisa, da vse zdravstveno
prejema dopolnilne plačo« Predpisi pravilnikov o plačah
in omenjajo uvodoma določbe o delovnih mestih, tako str
kot administrativnih in pomožnih, vse v smislu odobrene
zacije, v številčnem zaporedju, navajajo naziv delovnega
ter iočen opis dela, poleg tega pa še kvalifikacijo in -ki se za konkretno delovno mesto zahtevajo, Pravtako dol
vsi p le Sni pravilniki iste, kriterije pri določanju dopo
plač in navajajo kot taka:.pomen, važnost in odgovornost
nega mesta, zdravju nevarno delo in pa težino dala, obrei
nost uslužbcnca, pomen samega dela za zavod ter izkušeno;
delu, ter ta dejstva v svojih členih natančneje pojenju
obrazih ajo.
ILot o menjeno ,so dopolnilne plače priznane v
zdravstvenemu osebju, ostalemu osebju pa so dopustne. T
je bil dosledno izveden pri lekarnah, ki je priznala dop
plače vsemu svojemu osebju, medtem ko so ostale zdravst
nove določile dopolnilne plače vsemu zdravstvenemu osob
nemu in administrativnemu pa le, kolikor zasedajo važna
govorna mesta«
lekarne priznavajo dopolnilne plače v razp
5oo do I.ooo,- za najnižje uslužbence oz»delavce, pa do
do 8.000,- ua upravnika Centralne lekarne, Pobližje nav
posamezni pravilniki lekarn sledeče postavke; za upravn
se določa razpon 2„9oo,- do 7.ooo,- din, za upravnika le
zavarovance in Centralne lekarne pa razpon 4=ooo.~ do 7
oziroma 8,ooo,- din.Ostale dopolnilne plače strokovnega
se gibljejo od 2.ooo,- do 5.ooo.-, za šef e delovnih g
6.ooo,-din, za lekarniške laborante od 1.2oo,- do 2,ooo.
oz, finančno osebje pa od 6oo,- do 2,ooo,- oz. 2.5oo,za glavnega knjigovodjo, Dopolnilne plače Poliklinike in Zobne poli
izhajajo iz istih osnov in se gibljejo od 5oo,- za najni
pomožno osobje do 6,ooo,- din za upravnika zavoda, le-te
določena dopolnilna plača 6.ooo.-din, in to za upravnik^
poliklinike, medtem ko se za upravnika Poliklinike gled
več.ii obseg delovnega mesta določa razpon oa 6,ooo.- do
din. Od zdravstvenega osebja se na obeh zdravstvenih us
priznavajo dopolnilne plače vsemu zdravstvenemu osebju,
lega osebja pr pomočnikom upravnika za administrativno
kovno delo, računovodji ter" delno tudi drugim važnejšim
strativnim oz.pomožnim mestom.
Reševalna postaja kot zdravstveni zavod ob
priznava dopolnilne plače upravnilcu, v razponu 2,- d o %
din, 12 bolničarjem od l,2oo do l,7oo.-din, 25 šoferjem

-T

ki jim jo priznana sapo s l i tov higiensko epidemiji o S':. .
in zahtevajo visoko ia srednjo tor delno tudi nižjo strokovno
zdravstveno oz.veterinarsko fcvalifi-ekacijo; pri z a d n j i h , t . i .
'pri dispanzerjih pa gre za preventivna delovna mesta z višjo,
• srednjo in nižjo strokovno izobrazbo,Vsora tom ustanovam jo p?odo
na važnost,tožmo in š k o d l j i v i znnčaj službo priznan izjemni
s t a t u s , k i so kaž e v že omenjenih predpisih in po katerih so
obvozno priznava dopolnilna plača z-;, vsa zdravstvena strokovna
delovna mesta -----1-- •• -••>-•
. . . .
hig-.esnkih i
nomciznodu 61
oz. veterinarja
Pri šolski p o l i k l i n i k i je zato priznan* 7 zdravnikom
1
m proventivcem z višjo strokovno
- 1 --1
apocialistom in
izobrazbo dopolIA 1 I Irt ;
I A A M rr <m a r»vs
L
T«
.«
nilnp-plača v r a z p o n u 6 do lo.oco din, 5 zdravnikom v razponu
3 - o.ooo din,zaravniSKim pomočnikom,dontistom,med.tehnikom in
ostalemu osebju srednjo strokovne izobrazbe dopolnilna plača v
razponu 1 do 3.ooo din,otroškim negoval kam in ostalemu niziemu
zdravstvenemu osebju p* dopolnilna plača v razponu 5oo do 2.ooo
din; razpon 5oo do l.boo din so kot dopolnilna plača predlag«
tudi za tri administrativne uslužbence šolske p o l i k l i n i k o .
Položajni dodatki-so v šolski polikliniki priznani
upravniku v znesku 3.5oo in II.položajnosu razredu,šefu zobnega
oddelka,šefu splosnoga ambulatorija. vod ji oddelka za sistematske
preglede,glavni sestri ustanove in računovodji pa položaini
r^zrodi IV in V ? iznosih looo do l„8oo din mesečno.
.j
.
Centralnemu protituberkuloznemu dispanzerju so kot
V1
epidemiološko najbolj izpostavljenemu priznane dopolnilne pl^čo
za vsa delovna mest« - zdravstveno-strokovna.administrativna in
• pomožna.Ta status je bil priznan z dosedanjimi predpisi o epidemioloških in z d r a v j u , š k o d l j i v i h dodatkih in je z uvedbo dopolnili
nih piac obvezno prešel v novo uredbo o plačah v zdravstveni
stroki m j e zapopaden v dopolnilnih tlacah,tako da odpade dokazovanje o umestnosti tega favoriziranj a, ki je več kot zasluženo.,
. ,
. Tako jo upravniku in 4 zdravnikom.specialistom, vti- t
ziologom priznana dopolnilna plnča v razponu oa 6 do lo.oco din
10-tim # zdravniškim pomočnikom in 1-med.tehniku s srednjo stro- 1
kovno izobrazbo 1 do 4 . 0 0 0 din,mod.laborantu z nižjo strokovno
izobrazbo 5oo do 2.5oo d i n , i n prav tako vsemu administrativnemu
ia pomožnemu.osebju dopolnilna plača od 5oo do l.ooo d i n oz, od
0 do I . 5 o o d i n .
„„
v /r- •Položaini dodatek se predlaga samo za upravnika
v znesku ? . 5 o o d m in Il.položajnomu razredu.

u

Po izrecnem besedilu uredbe o plačah zdravstvene
v d:Ll1
g
«
9
? pristojnega sveta za zdravstvo in saciriL no
T
politiko LRS,je podoben status priznan tudi saiitarno epidemiološki postaji oziroma mestni sanitarni inšpekcij i.Mestnemu sanitarnemu ins pofetor ju tor 3 zdravnikom in 3 Wterinarj V em ki opr°vlinjo higiensko -epidemiološko službo se določa dopolnilna
Plača y razponu od b do lo.ooo din, lo-im zdravniškim poročnikom
t(
^nikom sredr.je. strokovne i z o b r a z b e T d H * . § 0 0 ' S i n
1 higieniku z m z j o strokovnč izoorasbo pa 5oo do 2.ooo din.
ln

4
_ 4 3EP B_o priznani šefu us t f
Poit:S3ini dodatki __
analogno kot oatalim šefom zdravstvenih ustanov - z 3 «5
f»li li položni nim razredom, računovodji, s t etističar ju in
ki pa dopolnilne plač;: v razponu ooo' do l,8oo din.
Pri d i sp nz e r i i h ko t p reven t i vn ih zd r a v s t vq
ustanovah se določajo dopolnilno plače enotno- vsem zdra
v razponu 3 do 6.ooc din^zdravniškim pomočnikom in sredo
strokovnemu'osebju 1 do o.ooo din,nižiemu strokovnemu os
p? Soo do 2 , 0 0 0 a i n , enako kot v vseli drugih zdravstvenih
vah.Prav tako je položaini dodatek IV, do Vl.noložainega
v zn sku^din l,5oo do 2ooo priznan
le upravnikom,
upravnikom, te
ton ust!
:iznf-n le
pri otroškem aispnnzetiu p n ^je njegovemu pomočniku.
I I I . Od socialnih domov so pod pristojnosti
z? zdravstvo in socialno politiko MLO: dom Titove mlad in
Mostah,mladinski dom Mol ci Beličeve,domovi starih in on
in invalidski dom.Te ustan ove so za enkrat še proračuna
novo MLO,ker se njih prehod na samostojno finansiranje v
pripravlja in
delovna mosta
ložajnih dodatkov postavi joi._
domovih ie dopolnilna plača priznana upravnikom / 1 do 4 .
vzgoi i t e l j e m / 1 do 3>ooo/ in bolničarki / 5 o o do 1 . 5 o o / , p
dodatek-le obema upravnikoma - 9oo oz.iooo d i n , a l i VI.po
dodatek.
'
*
Tudi pri socialnih domovih starih in onem
so priznane dopolnilne plačo lo upravnikom,računovodjem,
m bolničarkam v znesku 5oo do 3.ooo.položhjni dodatek 1
žnjnega razreda 8oo do l.ooo din pn le upravnikom domov.
S tem sfo izčrpane proračunske zdravstvene!
cial ne ustanove,natančnejša določil' 1 pa vsebuje o d l o č b ^
, . '
_
ostalem veljajo tako z« dopolnilno pl*'
tudi zrinpoloza jne dodatke skupni splošni p r e d p i s i , k i ' i i
predpisal za dopolnilno pl*čo in poiožajr.o dodatke uslužb
administracijo MLO-ia»
Predlog dopolnilnih plač in položajnih d
z« prorac unske ustanovo s področij zdravstva in socialtu
MLO je posledica vsestranske presoie T al, niš
in Sveta z
stvo m socialno politiko MLO in ^mol "ii m zakonitih u
ter navodilih,$yetn za zdravstvo in socialno politiko L
r\r\ V»r> n
rr r» r/ „-1 A /14- -i
i w
1-v »-vi
—
«-» 2
...
X
~
_ .
'
11
v t
1 •
odr~z
važnosti in
pomena
zdravstveno
socialna
službe,ki
3
kura tivnem,pre ve nti. vnem,s anita r n e m m opici emiolo škem' z na s
in udejstvovaiu vsekakor zasluži da so i i erizna predlaga
malni razpon dopolnilnih plač in"položajnih dodatkov.
M

,
,
/Točen statistični 211 P; ocontualni prikaz
bo predmet posebnega poročilo/

C
ljudski odbor
•nega aeeta
^i

J

LJubljana, da« 4 » j u n i j a 1 9 9 4 ,

^ii.ft.nft-

inaka pisarna.

s n i i i
skupne, mil.seje m e s t n a * s bora i n
vejaloev MLO, dna 2 8 . V . 1 9 5 4 .

IVI.aeje a bor a prois-

A . SKUPKA SSJAi
Sprejet j a sklsp* ta sa sprejmejo pravilniki • plačah
• zdravatrenlfln socialnih finančno s«aostojnih savodih
i n to pa predlogu« tada s dopolnitvijat vaa podjetja ,
sa katera pravilniki v e l j a j o , aorajo skrbeti, da bode
• »»0jim proračunom ta iadatka ras k r i l a .
adravatvo l a a o o . p o l i t i k a .
Spre j at j a sklep, d a as odlok e dopolnilnih plačah sa
aavod aa socialno zavarovanje sa mesto l a okraj LJubiJ
odloftl d o t l e j , da da komisija, k i je b i l a Imenovana sa
raačlSčenje aotAaeiJe aa savodu.svoja p o j a s n i l o .
Tajništvo sa ljudsko zdravstva l a

aoo.politiko,

sklep t Sprejet Ja d a m * da sa apreime odlok o raspiau aadoaestnih volitev v 5 7 , i n 4 5 . v o l i l n i e n o t i . Volitve beda
1 8 . j u l i j a 1954 a a mesta rasreftenih odbornikov Franca
Keblarja l a Antona f e r S l n a .
Mandatne imun* tetna komialia
Pravni' cdaek f a i n l l t v a MLO. da objavi odlok v Uradnem

:*HEr

•

.

sklepi Sprejeto Ja porabilo komisija sa volilna i a e n l k e .
ftfnlftvo

m,M

sklep« Sfrajat Ja sklep, d a aa določi atalna aeaeČna nagrada
predsednika 1KL0,
ftažnnovodstvo Tajništva MLO.
sklepi Sprejet Ja sklep* da sa odobri kaacfcs**a ispopolnitev
komisija sa priprava predlogov l a odlokov v smislu uredbe
a uporabi ses&jlS8 aa gradben« namena. Komisija aa ispolnlt ostanejo naslednji dosedanji članis Branko Gosiar,
v i l p r a v . r e f . , d r . Fran t a M i a , i n g . Josip
fiemiveo.iag.
Branko Siafiič, i n g . Bogdan Staolo l n Toma« Šaunikj

Xov& 5 lafti I »as t opni k s svoda sa varat vo kulturnih a pomeni
ki ga bo imenoval aavod, iaf.Julijan StamaS, in«.Ivo Medve<
ing.Vladimir KBH, ing.Jane« ifm, ing •Stanko Jeaih LN
Sinko Kapun.
ing. Beno Svetina ae raarešu funkcije predsednika komisije,
ker ni ve« ljudski odbornik« s« p redaednika so imenuje ing,
Danilo Jeleno, aa njegovega namestnika »m ing.Sonja OblakLapajne.

Odsok ia peraonalno evidenco. 4« iadela odločbo.

1 .

SSJA

MSSFSKIA

ZBOAAS

•klopi Sprejet J« aklep, da »o določi delel KO dobičku »a trgovaka podjetja, ki »o bavljo s uvoaom in iavoeom ter aa saloiniika podjetja, po predltfa, a s dopolnitvijo, da aa
lahko stopnjo, določene po predloga, kasne jo spremenijo,
v kolikor so bodo pokasale kot nepravilne.
tajništvo aa fiospodfjrstva,
sklop t Sprejet Jo aklep, da so aprojmo odlok s odpiranju in sapi ranju obratov - po predlogu ia s dopolnitvijo, da se
obratovalal čaa sa trgovine določi od T»3o do 12.3© aro«
^ j g f ^ e k ^ ^ g j ^ l

odlok v Uradnem lista«

sklop« Sprojot Jo sklep s pogojih i* načinu uporabe sredstev is
sklada sa kreditiranje investicij gospodarskega pomena in
ta po predlogu.
sklopi Spraja* so odločba a Isdajl dovoljenja sa bife saprtega
tipa v prostorih Obrtnega kluba Obrtne sbornloo LRS
Ljubljana, lom enakega ul«14*
sklept Sprejme so edločba s spzvaoaki predmeta poalevanja trg.
podjetja "Usnje« Ljubljana ia to po predlogu.
fMaifitTo ^ fflfpydayfftvo.
sklepi Sprejme sa odločba o isloditvl obrtnora obrata Antoservis
DKW is sklopa saatopniškega biroja Uete*Unlom ia • ustanovitvi novega ssa»stojnega podjetja - kot ja v predlogu.
Za ime novega podjetja ps naj komi a4.j a sa preimenovanje
ulic ia fina atavl asv predlog.

»t Sprejeta je odločba o določitvi predneta poalovanja
gospodarski organisaoiji •Tekstil* tjubljene - pe
predlogu, glede aprenembo f i m e pa naj podjetje predlaga

drugcl.:i*nai-:

V

.--

.

• . - '

" SfiSBBS

n n Jf »»

a • spremembi firme in
urističnega podjetja U

»polnitvi
•futniJt'

točka 6« pa »e v oelotl Črta«
•pi Sprejme se odločba o določitvi predmet, poslovanja
ekstil-obut e v "Lj ubij sna - po predlogu. Blede 4? remembe
U m e pa naj podjetje predlaga drugo ime.
i lx$ Zavrne se preimenovanje podjetja na rasdeljevsnje
dimov v #Irla*.
tonialja aa preimenovanje ulic in firm.
*

•'

-

•

n

*

op t Sprejme se odločba • spremembi ttmm gospod .erganlsaei je
Ori.gospod.pod j et Je sa promet n so barskimi potrebščinami
v •Dental*, podj«aa promet s so baraki«! potrebščinami,
Ljubljana, Miklošičeva o.
• Sprejme »o odločba a ustanovitvi Obrtne sboraioe glavnega
mesta Ljubljeno.

U

goepofarstvyy

C* I V A &BOMA P801ZVAJFALCSV.
1

f ® t o . » k l o p i 8*#9*»lo., 11., 12., 13.« 14*« 15., 16««
17« in 18, seje mestnega s bora.

op« Sprejat je sklep« da ao potrdijo dolovsa mesta sa laka
1953 sa naslednje snspodarake organiaaeijoi Tovarna mesni
isdelkov, LJ.klavnios, Obrt-eaport, LJ., Modni salon aa
i enaka oblačila« LJ., Zsdrufcaa mlakama, Lj., Sanitaria,
LJ., Kavarna ffvropa, lj«, Iljučavničareke delavnioe, Lj.,
LJublJenaka opekarne, Lj., Pekarna Šentvid, Pekarna Galjevioa. Pekama Breg« Pekarna Center« Pdcama Poljana«
Mestno pečaratv, Lj., Hektrotehna, LJ •t Obrtno pečarsko
podjetje •IsusiM*, Lj.WeSloa« Mehanika, tj., Meprea, LJ.,
Marmor, Lj., tobak*, Ide., Outoobnova, Lj., Pohištvo, LJ.,
Prevos X, Lj., Pekarna deti grad, LJ., Chome iaport-erport,
Lj., Karton, Lj., Mesnina, Lj«. Kovina. Lj«« Dr*.obrt.
aojatr Mihael Bela*, Lj«, Volna, Lj«, Žičnica« Lj.,
Pekama Ledina. LJ«, Satnrnua, Lj«, Ilirija« Lj«« Ooatilna
Šiška, Lj«, Slovenski poroČevaleo, Lj«, Slovenlje-aadjo,
Lj«, Mlinska industrija, lj«« Putnik-Slovenija, Lj«,
Slektra, Lj«« Utensillja« lj«« Zalošba gaočke knjiga« Lj«,

» I*J„ Iefk» f Liti I m m konaerr, l j „ •!«,
tkalniea, I«iWli • flftaarj«, Jugoreklam. 1J.,
O M M t a i M , LJ., Agroeervla, LJ..
M I o v m Milt m potrdi^ po aro41oAo lajeano n*«daj«
•pr«uiUi M Pokamo aa potrdi predlog, Jri eo ga dale
pekarne« aa Cea«ntalno ae doda 1 mesto aa X* skupino
i«
aeet «i U * akapino, sa Agraaavvie aa doda 1* aaato
a« III. ekaplao 1» naaajla 1 aeato aa I?« ekuplao.
Potrdijo ae nakljadal zaSual a* K o 1959 i« predloga, aa
nnaled&J« goapodareke organlaaoljt Sns« LJablJana - axpert(
Ooaad* Intertrade, &1oveni J«~živiaoprea«t, SlektJ
aki »istea, ped iei je, Tinooet, Pekama HirJ«, m
hranilni«« ljubi j enaka, Agroobnova. Trg.pod/tje hožnlk,
Mavrlea, Meproa« Oblaftllne predaktivaa aadru«*, U
ilaalja, Hranila,
Hranila. I
Mastno atrejne
frlaerake odietle. Inatalaelia.
Jožo
iejikrtfi,
aradb.podj.
g«6J«tJa„t ____
.
„ _.
V
Petro), Ortopedako podjetje Sth, fekarae ki
»r. obrat «Ura", S«toftaa tovarna, Dežni*, Slovani Ja-«««t a,
'Crea Joia/, Meetne opekarae, »©atlaško podjetje
« u n xxai ar, Cankar Java aaloška, IroJ, Pekarna Breg,
Intertranew Aatra, leteke,
,
Kurivo, Iatertrana,
Tekatil-abatev,
-Ljubljana, MCI* -'Ulaarji, Državna »eloSba
le. Xebno&etal.
porodila koaialja aa podjetje
Oljarn«
garancija aa kv«dit din 7« aliJonov
podjetja
•/fOdJ
M redao obratovanj« la koatrakaie9
r odložiti polletno bilaaoo )•* 5o. f •
k/ |od%tJe aoza jr
a/ podjetje gre takoj v likvidacijo,
«/ obrati aa aaaaaavejlj« v eaaoetojna ped jat ja a 1« T U .
1994«
d/
naj pravodaaao aradi va« potrebno v aveai a
temi »kiepi«
a/ Vse nerodnosti preteklega poalovaaja naj rasiSS«
prlatojni orgou

•aa prtnadata tajali t ve, odseke la kaaialja
pošiljajo porodila o icvrladk Alepike

IZVLEČEK ZAPISNIKA

txiV.skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, dne 28.V.1954»

Sejo vodi tov.dr.Marjan

D e r m a s t i a ,

predsednik

MLO.
Zapisnik seje vodi tov.Š i v i c

Silvo, tajnik MLO.

Za overitelja zapisnika sta izvoljena K u m a r

Andrej

in K i m o v e c
Janez.
Seja je sklepčna, ker je od 68 odbornikov prisotnih 46.
Zapisnik XXXIII.skupne seje MLO z dne 21.maja 1954
je soglasno sprejet.
Predsedn$lsči predlaga naslednji
d n e v n i

red:

1./ Razprava in sklepanje o pravilnikih o plačah v zdravstvenih
in socialnih finančno-samostojnih zavodih.
2./ Razprava in sklepanje o Odloku o dopolnilnih plačah za Zavod
za socialno zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana.
3./ Razprava in sklepanje o Odloku o razpisu nadomestnih volitev
v 37. in 43. volilni enoti in Poročilo komisije za volilne
imenike.
4./ Personalne zadeve.
Dnevni red je soglasno sprejet.

Ad 1./ RAZPRAVA IN SKLEPANJE O PRAVILNIKIH O PLAČAH
V ZDRAVSTVENIH iN SOCIALNIH FINANČNO-SAMOSTOJNIH
ZAVODIH.

Tov. Avgust Z u p et

predsednik Sveta za ljudsko

zdravstvo in socialno politiko obrazloži:

I

ZATI5HIK

35. skupne seje mestnega zbora MLOL
|

z dne 11. 6. 1954

«

ljudski odbor
avta

LJubljana, da« 17» VI* 1954»

4 fr ? f t
pilim«

S K L I P I

saje • XIX« a« j c mastnega afrora in XVII* saje »bara
• MLO glavnega mest« LJubljane, dne U * Jami J a 1954«
|

I) § k m p n s

t f J f |

l e p « Sprejeta je odločbi* s katere preide Meatua hranilnica
ljubljanska as poslovanje )pod Komunalna banka pod
l a m a Kastna hxm ilnioa ljuM. *Janaka s eedeiem v
Ljubljani« Čopova ul» iti 3» 1» te po predlogu«
l e p i Spre jetrn je odločba e potrditvi statuta Meatne hranil*
niee ljubi jamske - s spremembo, Aa bo Meatma hranilni oa
gospodarski orginlssoljs i poeebalm položajem v svesl
s uredbe i bsakah lu hranilnleah«
U P

Sprejeti ji odločba e potrditvi Pravilnika e poaletanju
"kreditnega sklada" s« gradnja stanovanj lm komunalnih
objektov* • po predlogu*

a s a i s a m a r o M L :ne sfdfVf MLO

t

1 i p t Sprejet je odlok e ustrnovitvi »prave ss gesdarstve MLO
• po predlaga*
M*rsz±Mi
B H ^ !rr»
« o qj. I C H^IR M"
5®laradi objave odliki v
Vrednem lletu*
l i p i Sprejet je predmftum gosdaigi »klada - pa predlogu.
l e p e Sprejet je sklep. di ae rmslDcs na gnsdms upravno
eeebjot ki ji bila namenj ena • proračunu, prenese •
•reserve" proračuna MLO«
liilfi4^1!

s»su<darstve MLO«

l e p « Sprejet je odlok e spremembi odloki e uvedbi mestnik
taka lu premetmegi davka«
Ti3l1M w f si k oapodasstve MLO*
zaradi objave edleki v

1 • p s Sprejet je sklep* Aa aa iaanaje tov« Janea r a r 1 a a
sa dirakter ja podjetja "Gasilski servis««
l e p « Sprejet je sklep, da so laoaaje tov« Fraao V 1 r e a a
sa direktorja podjetja "Klektra", Ljubljana«
1 e p t Sprejet je sklep« da ae aa laatno prošnje rasrešl tov«
Anton O g o r e i e , kot direktor posestva Jeeenkovo*
t

1 a p •

S»rajet je sklep, da ee aa lastao prošnje raarešl
tov« Veaoeelav Ga ¥ r i j e 1 8 i 8, kot apnralk
restavracije Delavski dea«

1 e p t Sprejet je sklep, dase aa la tae prošnje rasrešl tov«
Rafael S 1 a 8 1 8 kot direktor podjetja "Karoserija"!
1 e p t Sprejet je *lep, da ee aa laatno prošnje rasrešl tov«
Aaa P r e a e t n 1 k , kat direktor podjetja "Seno«
laber"«
1 e p t Sprejet je aklep, da ae aalastao prošnje rasrešl t©v»
Vladimir S e a 8 a r kot direktor podjetja "Avte-cervl
r 1 e p <Sprejet je aklep, da ae imenuje keaielja, ki bo raspiaala aeeta direktorjev pedjotij t Jeeenkevo, "Sanolaba?
la reatavraeija Delaveki dea« V koalaljo se laoaaje je t
lag« Viktor BAJEO , kot predsednik, Stanka Bajak Sagadln la Albin Basnik kot 81aaa«
c 1 e p tSprejet je sklep, da ss imenuje keaielja, ki bo razpisala mesta direktorjev podjetij t "Karoaerlja", "Avto*
servis" la aa novo ustsnovlJono poslovalnloo podjetja
"deretehnika"« V komisije ee laoaajejet Jane* Barlič
kat predsednik, Jaške Bel8l8 la Staae Bobnar kot Slana*
Zastopniki delavakih svetov podjetij pod sklepom 15«
1» 16« bedo iaeaovaai naknadno po predlogu delavskih
svatov podjetij«
Por—aalna ovldapca. da isdela odločbe«
: 1 ep t Sprejet je *lep, da ae laoauje koalaija sa potrjevale
sestava delavnih mest po etrokeval isobrasbi v tarif*
nem pravilnika sa aeve geapedarske organiaaeije ter sa
aeve obrtne la poalevae enote« V koalsija se imenujojet
fraae Plaaar, kat
sastesalk Sveta sa sespodai
atvo SLO sa vodje kealslje, Vlade Saajdek, kat %m tep»
ulk Sveta sa zdravstva la sealalae politike 100» Fraae
Majcen . aalašbeaao la fuakolenar Mestnega alndlkalnega
sveta • kat 81aaa*

1 ep s Sprejet je oklep, da ae tev« Pašen Jelušič rasrešl
dalšaeetl predecdalka la sedalka Okrajnega sodišča I«
• Ljubljani«
Pravni edamk Tajništva MLO. da isdela odločbe*

Lept Sprej«t je sklop« Aa se določi delei aa dobičku sa trgovska
podjetja, ki se bavijs s iavesom ia uvsssa tor sa salsšaiiki
podjetja ia to sa podjstjas •*sbus% "IstooBalea*« ~
14«4i LIS,
T.M. •Agreprogrea* ia
4a sslošta
talafka MDaečke
»TmmMrrn knjige*
Vb<4mI ia te
list
po predloga«

Lop t Sprejmejo so odločbe s proglasitvi dijaških tsr vajenskih d«
sov ia domov nlšjih iadastrijskik šol. študentakih domov,
otroški* vrtcev, dijaških kuhinj ia uSnih delavale meata
LJubljane s s finančno ssmoatojae savode ia to po podloga*
l i ^ f " H, P^osvftf ju kultura iqdt
it Sprejme sa odločba s raslaatltvi pareel v vlešai številki
lode M i Soatvld, last Škefijatva ljubi J enakega* sa po*
trobe MLO glavnega nestsLJubljane ia to po predloga«
u Sprejme so odločba o rsslsstltvi nepremičnin v k«e« Meete,
sa potrebe gospodarsko orgsalsaoijs "Centralna aklmdišša%
Ljubljana ia ts pa predlaga«
»t Sprejme sa odlodba o raslaatltvi nepremičnin v k,e« Ješlos
sa potrebe tevarne Piamalnik strojev v Ljubljani ia ta po
edaak Iminlštvn MLO«

Lopi Sprejme so edlošba e ustanovitvi kmetijake sadrsga s
•Malaea goepedaratva-a sedešom v Ljubljani • pa predlagat
ta sprejmejo pa ss pravila kmetijske ssdruga* teenreč so
preučitev.
predloše Svata sa gaspodaratvo MLO v

Sklep* Sprejme se odločba o redni likvidaciji polj »tja "Oljarne*,
Ljubljana - po predlog*!
n Sprejme ss Mlati* s ustanovitvi podjotja •Oljarna*,
Ljubljana po predlogu«
poroštva sa dopolnilni
Sklopi Sprejme sa odločba o provs
Ljubljana
ebrstai kredit podjstja
podjotja •Oljarna*.
•Oaj«JT»«-, i
g t u j a a do
« »meaka din
*
-|4
2S©pe©e«eo©.«» s veljavnostjo
da 3 U YXII« 1554
B dostavln
rok vrnitve
da ss pafJstju predlaga, da pstsl sa daljši rol
tega dopolnilnega obrat nega
Bsk lahka podaljša Ssvršni svet LIS*
*

»i Sprejme se odločbe • prevzemu garanolje sa dodatni obrat«!
kratit kmetijskemu peeeetTa Jesenkovo, Ljmbljana da
41«
- s veljavnostjo ia 31« XII» 1554»
Sklepi Sprejme m edlečba a prevaemu c«ra»«ijt M INatai tint*
al kratit podjetja "Olebns", Ljubljana do sneska «1«
le,eoo«ooo*~ • s •eljaTnoatje do 31» XXI* 1954*
Sklf**

epi

Sprejme aa edleftba a prevsemu garancije sa dodatni kratit
trgavakemu podjetju "Merkur", Ljubljana« • rlšlal 41n
Ja9eao«000*o da Ji* VII« 1954*

Spre jate sa edleftba • pzevsemn garancije sa 4epolnllnl kred:
trgovskemu podjetju "Steklo"9 Ljubi Ja« do suaska 41«
le,eoo*eoe»- • s veljamaatjo 4a 51» VII# 1954«

ta lBVtl
lnvestloljski
Skleps Sprejae sa odločba • prevsemu garanolje aa
kredit Slavne sa4mine
Ljubljana LKS do
4o sap
arnaka
sadruSne svese, LJ
41«
javnostjo do 51« V* 19«4§
H.ooo«-. - s TA jsvnoatj
Sklepi

ejme sa odločba a prevsemu garancije sa kratka ročni krai
Lt
ki sa&rsgl, Ljubljana, Ao auaaka 41« 123«tl»e»
s valj nas tja do 31. III« 19543»

Sklept Sprejme ss odločba a lilo61tvi telefone dejavnosti Is
lnpex*t Ljubljana
Ljubila«« 1« uatanevitvi^a«»o«
1
pedJetj«
}etj« "fahno - lnpez")
faapodaraka organlsaolji "metal •
steise ga
pretlegn*
« pe4jetj<
Sklepi Sprejme se e41e5b« o spremembi predmet«
"lanontne gradbeno podjetje le a te", Ljubi jama • po
Ve sprejme 9« se 9remenba le ena, temveč naj podjetje isve«
raspls aa nove Ime petem Sasoplsja«
Sklepi Sprejme se odločba o pripojitvi gospodarske eganiaaeije
driavno obrtno podjetje "krojaitve", pe4jetju "Konfekcija
•SMS«V Ljubljana, PA predlogu«
fainlitv« sa aaaaodaratve lOfl«

fl, »ala sbera »relsvsJ A cevi

19» 2e»
21» 21,
SI, 22
S In 23 seje lestn^a sbera.
Sklepi &ste ket sklepiL 19,
»anodarstvo
M
M
*
fainištvo sa
' f r r n ir: m i

CHIB

Sklepi Sprejme se odločba o nst
"Hala goopodaratva* s se
pravil aairege«

0,

vitri kmetijske s«4r«ge s o«j«
em v Ljubljani 1« e potrdil

gklept I « U k*t lUifl 25** H • 9 H*t t*«t
59*» ia M i M j ! M i t M S i zfcera*
p M i B B

, a

l l

"

> d > r i t w

29«» 3*«» 51«» 52»»

' P

Sklopi Sprejme s« odločb« o spreMombi predmet« peelovanj« p«djotJ
"laoettM gradbene podjotjo Veete", Ljublj««« 1» o spremes
bi l a m podjetja r "Objekt"* Ljubljana, Smertinaka c««t«
pe predlogu*
Sklep t loto kot sklop M * »eje mestnega zbora*
^

-' -"t-

•'* «

»kipet Sprojet j« »klop • refundaciji rullk osuovulb aredatev
gostinskih podjetij * p« predlogu*
Sklept Sprejet j« sklepe peveSaaj* obra6ua»l*a plačilnega skladi
s« naslednje gospodarske organisa«ij«s
I M
le«tal projektivni biro,
Industrijski biro,

Tiskarna Ljudske pravi oe p
VaK tisk*
Tiskarna Jož« Moškrič,
KmeSka knjiga*
Tiskarna Neredne bank«,
0« spe dar«. re«tnik
eeepoeareai
TNWI«
Tov »optičnih in atekloplh*isd«
9rl»««l»Xla Slovenije,
Kemična tovarna, Moste,
Kari ve«px« dej«,
Isolirka, Ljubljana
Kuriv«,
Lok, Ljubljanao
I«Ql, Ljubljana*
Poročanja obračunskega plačilnega sklada j« za rs« podjet,
•prejeto po predlogu, • spremembo: Za Tool se poviSa aa
A l i i l a k u 12**

Sklep: Sprejet je sklepp da se do prihodnje seje ugotovi, kj«
se vloge ostslih podjetij z« poročanj« obračunskega plačilnega sklada ia poroča, kj« so zastali »
Sklepi Sprejet je * 1 « , da se ZaloSki •Kmečka knjiga", odobri
sa leto 1953 poveSanje povprednih zaslužkov vseh sapo«
»lenih aa lo< in da m
odbiti za lete 1953 izdatke sa
dnevni oe* ki presega
«4 povprečnega sklada za plaSe
pri lsraoanavimju davčne osnove ed doseženega sklada sa
pl«č«, ki j« določen za izplačilo sasluikov*
Sklep t Sprejet j« sklep, da se zavrne pritoiba podjetja Mostna
ovetličaraa, proti odločbi sa odobritev aadurnega dela
I podjetja «« odobri meseSao 3oo nadur«;
Sklepi 9pr«j«t j« aklap,,da se zavrne pritoiba gostinskega
podjetja "Stari Tišl«r", Ljubljana, pgroti odločbi sa
odobritev nadurnega delaf odobri «« 6oo nadur m««eSno za
1« tremeaečje*

Ltpt Sprajat j« sklop, da so konisija, ki jo pripravljal«
material sa odobravanj« aadar laonujo sa roSovanjo prltoiti
Sklop* Sproj«t j« akl«p, da s« odobrijo »akljuSni rakuni sa loto
1J53 sanaslodnjo ogspodarsko organisaolj o la aioor po
jr odloga*
"tribuna** Lj«,
* C r m n « V Ij«,
tovarna konsorv, Lj»,
•Uaitao*, Lj»,
•lokalka% LJ«,
Projoktlvni atoljo, Lj«,
•Obnova", Lj*,«*osto»
Sllkoplosk, LJ«,
f H t k t n 1 , £jl«
Karton, L J
Tr$ov«podj »s loaot .pridolki,
•Slovonlja * w sadjo%Lj«»
*soro.a « Lj«, .
ATto-obnova,LJ•,
•Afroaarris^jLj*,-Srag a,
Boabaina tkalnioa, Višaarjo,
fžlaa*, lj • » -JUJCO-A
•Alko"
•Slovonlj a-OLas • , LJ«,
Plotonlna*rLj« ^
•folakoaunlkaclj o« »i
• LJ.« •Tobak*,
»n-«
Pivovarna "Union"
•Klokfc roonabava* »Lj«,
„ „ _
tov»optl8nlk
la stokloplk«!*
•3lor«nija - avtopromatV* Lj« •radio«

•S

JtinišU* »I ff>»poAaratfQ
Vsa frlsadota tajništva la o da oko naproSoao« da rodno H *
)a3o poroSila o lsvrSonlk aklopih akupSSinski plsaral«
Is akapiSinode piaajao.

I Z V L E Č E K

Z A P I S N I K A

XXXV. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev MLO
za glavno mesto Ljubljana, dne 11. junija 1954»
Sejo vodi tov. dr. Marijan

D e r m a s t i a ,

predsednik MLO.
Zapisnik seje vodi tov. Silvo Š i v i c, tajnik MLO.
Za overitelja zapisnika sta izvoljena odbornika tov.
Angela Miklavec in ing. Kregar Vinko.
Seja je sklepčna, ker je od 68 odbornikov mestnega
zbora prisotnih 51» od 59 odbornikov zbora proizvajalcev pa 41»
Tov. Silvo Šivic Tajnik MLO prebere zapisnik XXXIV.
skupne seje in istočasno poroča kateri sklepi zadnjih treh sej
so bili izvršeni oziroma, kateri še niso bili izvršeni.
Zapisnik, kakor poročilo o izvrševanju sklepov sls
soglasno sprejeta.
Predsednik predlaga naslednji
d n e v n i

r e d :

1. Razprava in sklepanje"
a/ o odločbi o ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani pod
imenom Mestna hranilnica ljubljanska,
b/ o odločbi o potrditvi statuta Mestne hranilnice ljubljanske,
c/ o odločbi o potrditvi pravilnika o poslovanju kreditnega
sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov.

2# Razprava in sklepanje o odloku o ustanovitvi Uprave za gozdarstvc
MLO Ljubljana.
Razprava in sklepanje o odloku o spremembi odloka o uvedbi
mestnih taks in prometnega davka.
4, Personalne zadeve.
Odbornik

predlaga, da se

dnevni red dopolni s točko 5. Objasnilo glede sestanka zbora
volilcev zbora proizvajalcev.
Dr. Marijan Dermastia predsednik MLO predlaga, da se
dnevni red ne dopolni, ker bo prihodnja seja posvečena zborom
volilcev in se bo vse kar je v zvaezi z zbori volilcev obravnavalo
na prihodnji seji.
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

Ad 1./ RAZPRAVA IN SKLEPANJE:
a/ 0 ODLOČBI 0 USTANOVITVI KOMUNALNE BANKE V
LJUBLJANI, POD IMENOM MESTNA HRANILNICA LJUBLJANSKA,
b/ 0 ODLOČBI 0 POTRDITVI STATUTA MESTNE HRANILNICE LJUBLJANSKE,
c/ 0 ODLOČBI 0 POTRDITVI PRAVILNIKA 0 POSLOVANJU
KREDITNEGA SKLADA ZA GRADNJO STANOVANJ IN
KOMUNALNIH OBJEKTOV.
Odbornik Leo K o v a č i č

predlaga:

da se sprejme odločba, s katero preide Mestna hranilnica
ljubljanska na poslovanje kot Komunalna banka,
da se sprejme odločba o potrditvi statuiba Mestne hranil=
niče ljubljanske in
odločba o potrditvi pravilnika o poslovanju "kreditnega
sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov".
0 predlogu razpravljajo odborniki: Lojze Matelič, Leo
Kovačič, dr. Marijan Dermastia, Marjan Jenko, Božo Mravlje, Jože
Gasparfcč, Franc Drobež in ing. Marijan Tepina.
Predlog je v celoti soglasno sprejet

Ad 2./ RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOKU O USTANOVITVI
UPRAVE ZA
GOZDARSTVO MLO.
Odbornik ing.Viktor B a j e c
predlaga, da se
sprejme odlok o ustanovitvi Mestne uprave za gozdarstvo in
da se sprejme proračun mestnega sklada za obnovo gozdov za leto
1954, ki je naslednji:
vseh dohodkov bo 5>914.8o7»- din, izdatki v višini din 5,914«8o7.Izdatki so naslednji:
1* 3o 1° delež republiškemu gozdnemu skladu . . . l,o5o.ooo.- din
2. stroški javne gozdarske službe okraja . . . .
l,52o.ooo.- "
3. stroški gozdnih uprav in ostalih inve=
sticij okraja v nedržavnem in zadružnem
sekrotju /v breme okrajnega sklada
2,49o.ooo.- "
4. stroški za gozdni del in ostale inve=
sticije gozdnega gospodarstva
5» stroški gozdnih del v gozdih splošnega
ljudskega premoženja, razen gozdnega
gospodarstva
.....
6. Dotacija občinskim ljudskim odborom
. . . .

818.745.36.062.-

M

Končno predlaga, da se v bodoče črta iz proračuna
planirane izdatke za sedanje osebje gozdarske službe in da se
to prenese v proračun pod "rezerva".
0 predlogu razpravljata odbornika ing. Marijan Tepina
in dr. Marijan Dermastia.
Predlog je v celoti soglasno sprejet.

Ad 3./ RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 ODLOKU 0 SPREMEMBI
ODLOKA 0 UVEDBI MESTNIH TAKS IN PROMETNEGA DAVKA
Odbornik ing. Viktor Bajec predlaga, da se sprejme
O d l o k
o spremembi odloka o uvedbi mestnih taks in prometnega davka.
1 člen.
4

V odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega davka

/Uradni list LRS št. 35e417/53/

v II. delu pod e./ tarifa

se
I prometnega davka,ukinjata;
tarifa št, 4.: prometni davek od klanja živine in
tarifa št. 9.: prometni davek od biljarda, igralnih
kart, balinišč, kegljišč in podobnih iger
2 člen.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

LRS.
Predlog je soglasno sprejet.

Ad 4./ PERSONALNE ZADEVE.
Odbornik Prane Borštnik predlaga v imenu komisije, da
se imenuje tov. Janez F u r 1 a n

za direktorja podjetja "Ga=

silski 3ervis".
Predlog je soglasno sprejet.
Odbornik Ciril Marinček predlaga v imenu komisije, da
se imenuje tov. Prane V i r e n s

za direktorja podjetja "Ele=

ktra" , Ljubljana.
Predlog je soglasno sprejet.
Odbornik Prane Kopitar predlaga:
a/ da se na lastno prošnjo razreši tov. Anton Ogorevc,
direktor kmetijskega posestva Jesenkovo.
0 predlogu razpravljajo odborniki: ing. Sonja OblakLapajne, Prane Sitar, Prane Kopitar, Dr. Marijan Dermastia,
ing. Marijan Tepina, Lojze Matelič in Marijana Drakslar.
Predlog je soglasno sprejet.
b / da se na lastno prošnjo razreši tov. Venčeslav
Gabrijelčič, upravnik restavracije Delavski dom.
c/ da se na lastno prošnjo razreši Rafael Simčič,
direktor podjetja Karoserija.
č/ da se na lastno prošnjo razreši tov. Ana Presetnik,
direktor podjetja Sanolabor.

- 5 d/ da se na lastno prošnjo razreši tov. Vladimir
Senčar, direktor podjetja Avto-sevis.
Predlogi pod b/, 6/, č/ in d/ so soglasno sprejeti.
Odbornik Prane Kopitar predlaga, da se imenujejo
komisije, ki bodo razpisale mesta direktorjev:
a/ za podjetje Sanolabor, kmetijsko posestvo Jesenkdvo
in restavracijo Delavski dom.
Sestav komisije: ing. Viktor Bajec kot predsednik,
Stanka Bajuk-Sagadin in
Albin Baznik kot Slana.
b / za podjetja Karoserija, Avtoservis in novo ustanov=
ljeno poslovalnico podjetja "Agrotehnika" pa komisije
Janez Barlič kot predsednik,
Joško Belfiič in
Stan® Bobnar kot Slana.
Oba predloga sta soglasno sprejeta.
Odbornik Prane Kopitar predlaga dalje, da se imenujejo
v komisijo, ki potrjuje sestav delovnih mest po strokovni
izobrazbi v tarifnem pravilniku za nove gospodarske organiza=
cije ter za nove obrtne in poslovne enote naslednji tovariši:
Franc Plazar kot zastopnik Sveta za gospodarstvo vodja komisije,
Vlado Šmajdek kot zastopnik Sveta za zdravstvo in
socialno politiko,
Prane Majcen, kot zastopnik Krajevnega sindikalnega
sveta.
Predlog je soglasno sprejet.
Odbornik Avgust Zupet poroSa v imenu komisije, da je
komisija za ureditev zakonitega postopka ob razrešitvi tov.
JelušiS Dušana o ponovnem pretresu in v skladu z mišljenjem
Sekretariata za pravosodno upravo prišla do zaključka, da je
Mestni ljudski odbor ravnal pravilno, ne glede na formalno po£
manjljivost postopka in predlaga komisija, da se tov. Dušan
Jalušic

glede na njegove poglede na družbeno stvarnost, na

njegovo ideološko zgrajenost in pomanjkanje samokritičnosti,
|i izvirajo iz objavljenega članka in poznejših razpravljanj,
r a Z reši

kot predsednik in kot sodnik Okrajnega sodišča I. v

Ljubljani.
Predlog komisije je soglasno sprejet.
Dnevni red je izčrpan in predsednik zaključi sejo.

Vo<3ja zapisnika:

Predsednik:

Silvo Šivic l.r.

dr. Marijan Dermastia l.r.

Overitelja zapisnika:
Angela Miklavec l.r.
ing. Vinko Kregar l.r.

ZiAJriJnili

ju.AV„sJru.pne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mest-,
nega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, ki se je vršila v petek, dne 11.junija 1954 od 16.30 do 18.30 ure v
klubskih prostorih Kresije, Ljubljana.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora dr. D e r m a s t i a
Marjan začne sejo, ki je bila sklicana na podlagi 89.čl.
Zakona 4 ljudskih odborih mest in mestnih občin.
Zapisnik seje vodi

S i v i c

Silvo, tajnik MLO.

Predsednik predlaga, da se za overitelja zapisnika izvolita
ljudska odbornika M i k l a v e c
Angela in K r e g a r
ing. Viktor.
Seja je sklepčna, ker je od 68 odbornikov mestnega zbora
prisotnih 51, od 59 odbornikov zbora proizvajalcev pa 41.
Izostanek so opravičili: Avšič Jaka, Bebler dr. Damjana,
Dermastia Mara, Krajger Olga, Kristan ivan, Marentič ing.
Vera, Martinšek Tone, Pozaršek Franc, Repinc Ivan, Turna Ostoj,
Vodopivec Vlado, Vršnik Lojze, Brulc Štefan, Delač Ivan,
NedeljkoviČ Vukadin, Pečar Franc, Rozmane Ivan, Skok Ciril,
in Škerlavaj Milan.
Izostanka niso opravičili: Arko JNika, Keber Jože, Suhadolc
Anton, Skerjanc Ivan, Vardjan Anton, Baznik Albin, Ceglar
Hinko, Golob Roman, Jeriha Mirko, lipan Franc, Povše Jože,
Strojinc Franc, Stanič Viljem, Stolfa Rafael, Udovič Leopold
in Vidmar Ivan.

Zapisnik XXXIV.skupne seje MLO z dne 28,maja 1954 prežita
tov. S i v i c Silvo, tajnik MLO.
Istočasno je prečital tudi sklepe, kateri niso bili izvršeni,
oz.so bili izvršeni le deloma, od zadnjih 3 sej, katere je
vodil tov.predsednik MLO D e r m a s t i a
dr. Marjane
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Slišali ste zapisnik zadnje skupne seje in pregled sklepov,
ki so bi na zadnjih treh sejah sklenjeni in v praksi še niso
izvršeni. Dajem poročilo in sklepe v razpravo. Želi kdo
kakšno dopolnilo, ima mogoče kdo kakšno pripombo? Se se
strinjate z zapisnikom in poročilom, prosim, da dvignete
roko. Je kdo proti?
Zapisnik je soglasno sprejet.
Predlagam naslednji

d n e v n i

r e d :

1. Razprava in sklepanje:
a/ o odločbi o ustanovitvi Komunalne banke v Ljubljani
pod imenom mestna hranilnica ljubljanska,
b/ o odločbi o potrditvi statuta Mestne hranilnice ljubljanske,

c/ o odločbi o potrditvi pravilniKa o poslovanju "Kreditnega sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih
objeKtov".

žo razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi uprave aa
gozdarstvo MLO Ljubljana,
3. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembi Odloka o
uvedbi mestnih taks in prometnega davka,,
4. Personalne zadeve.
Predsednik da predlog dnevnega reda v razpravo.

Kot 5.točka dnevnega reda n£j bi se obravnavalo "razno".
Predlagam namreč kratko objasnilo glede sestanka zbora volilcev zbora proizvajalcev.

D e r m a s t i a
dr, Marjan:
Tovariši, predlagal bi, da to pustimo za naslednjo sejo, ker
je naslednja seja posvečena zborom volilcev, Mislim, da bo s
tem dano tudi to na dnevni red kot celoten problem« Mislim
namreč, da bi bilo tako boljše.

«*..»........
Ne bi se strinjal s teip, Veste v kateri zadevi ne, V zadevi
tramvaja za južni del /Rakovnik/,
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

To je predmet konkretne diskusije zbora volilcev in ker bomo
imeli na dnevnem redu Zbore volilcev, bo treba takrat to
iznesti in o tem razpravljati.

Soglašam s teqi, samo da ne bo takrat to že prepozno.
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Če se strinjate s tako predloženim dnevnim redom, prosim, da
dvignete roko.
Dnevni red je soglasno sprejet.
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1» RAZPRAVA IN SKLEPANJE:
a/ O ODLOČBO O USTANOVITVI KOMUNALNE BANKE V LJUBLJANI
POD IMENOM MESTNA HRANILNICA LJUBLJANSKA,
b/ O ODLOČBI O lOliiDli! VI OTAIUTA —
HRANILNICE LJUBLJANS
c/ O ODLOČBI O POTRDITVI PRAVILNIKA O POSLOVANJU "KREDITNEGA
SKLADA ZA GRADNJO STANOVANJ IN KOMUNALNIH OBJEKTOV.n

Poročdilo poda tov« Leo

K o v a 5 i 5 , Član mestnega zbora,

kakor sledi:

Pred nami sta dve odločbi, ki jih je predložil Svet za gospodarstvo MLO današnji skupni seji v razpravljanje in sklepanje
o njih, S prvo naj bi bilo sklenjeno, da preide Mestna hranilnica ljubljanska na poslovanje s področjem dela komunalne banke
s tem, da obdrži svoje dosedanje ime in kar je najvažnejše, da
obdrži vse značilnosti in vlogo hranilnice s posebnimi nalogami
za uveljavljale in razširitev množičnega varčevanja, za finansiranje vsakodnevnih potreb prebivalstva s cenenimi krediti ter
za komunalni razvoj mesta. Druga odločba, s katero je treba
potrditi nov statut Mestne hranilnice in pravilnik p poslovanju
"kreditnega sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov",
je logična posledica vzrokov, zaradi katerih je predlagana
sprememba predmeta poslovanja Mestne hranilnice ljubljanske.
Že na konferenci vseh slovenskih in zagrebške hranilnice, ki je
bila dne 11.in 12.marca 1954 v Celju, se je mnogo razpravljalo
o vlogi in današnjem položaju hranilnic. Na tej konferenci je
bilo ugotovljeno, da hranilnice, ki imajo zlasti v oioveniji
dolgoletno tradicijo, lahko odigrajo in tudi že odigravajo zelo
važno vlogo v gospodarstvu komunalne skupnosti. Samo z eno primerjavo bi hotel utemeljiti zgornjo trditev. Dne 31.decembral953
so imele vse slovenske hranilnice, ki jih je šest, zbranih nad
710 milijonov dinarjev sredstev. Od tega je bilo plasiranih v
posojila okoli 400 milijonov in sicer večji del kot posojila
Prebivalstvu za pkkritje večjih potreb, ostalo pa za razvoj
kmetijstva in obrtništva ter poprvaila in izgradnjo stanovanjskih
hiš. Komaj štri mesece nato $30.aprila t.l.) pa je imela samo

testna hranilnica ljudljanska za 633 milijonov dinarjev zbranih
sredtev ter od tega plasirano v posojila 369 milijonov dinarjev,
pretekli mesec pa so se samo hranilne vloge dvignile za novih
20 milijonov dinarjev.
Zastopniki hranilnic na celjski konferenci so zavzeli enotno
stališče glede nadaljnega razvoja hranilnic. Ugotovili so soglasne
da dosedanje omejeno področje dela, vsaj večjim in razvitim
htanilnicam, ovira nemoten razvoj in poslovanje ter onemogoča,
da postanejo hranilnice denarni zavodi, ki naj v čim večji meri
zajemajo na svojem območju vsa trenutno razpoložljiva sredstva
in jih dajejo na razpolago komunalni skupnosti predvsem za reševanje stanovanjskih in drugih komunalnih problemov.
Na podlagi ugotovitev in sklepov celjske konference je tudi
Mestna hranilnica ljubljanska pristopila k temeljitemu reševanju vseh perečih vprašanj hranilnice same ter s tem v zvezi
tudi komunalnih vprašanj. Pri obravnavanju teh vprašanj skupno
s predstavniki Mestnega ljudskega odbora Je prišlo vodstvo
hranilnice predvsem do naslednjih ugotovitev:
Hitrost naraščanja sredstev, ki se zbirajo pri Zavodu, zlasti
pa hranilnih vlog, se progresivno povečuje, doČim plasiranje
sredstev v posojila nekoliko zaostaja za tempom naraščanja
sredstev. Kot primer bi navedel, daso se hranilne vloge v preteklem letu dvignile za 100 milijonov dinarjev, letos pa že
v prvih petih mesecih za 108 milijonov dinarjev. Spričo tega
je konec aprila letošnjega leta ostalo še za 168 milijonov
dinarjev neplasiranih sredstev /po odbitku 30?ž-nega varnostnega sklada, ki je znašal 96 milijonivdinarjev/. Ne glede na to,
da tako stanje lahko ogroža rentabilno poslovanje Zavoda, je
za komuno velika škoda, da se ta sredstva zaradi omejenega
področja dela niso uporabila prav tam, kjer bi skupnosti najbolj koristila, t.j. za gradnjo stanovanj in drugih komunalnih objektov. Dalje je bilo ugotovljeno po nepopolnih podatkih, da je na območju mesta pri gospodarskih organizacijah
in na raznih skladih za okoli 3,5 milijarde dinarjev sredstev
/deloma že ustvarjenih, deloma pa bodo ostvarjena po letošnjem družbenem planu/, katerih velik del ni izkoriščen in

in deloma tudi v doglednem Sašu ne bo izkoriščen.
V zvezi s temi ugotovitvami je sklenil upravni odbor Mestne
hranilnice, da predloži Svetu za gospodarstvo MLO spremembo
predmeta poslovaanja hranilnice, spremembo statuta Mestne
hranilnice ter ustanovitev "kreditngga sklada za gradnjo sta>
novanj in komunalnih objektov". Svet za gospodarstvo MLO je
predlog v načelu sprejel ter skupno s predstavniki hranilnice izdelal dokončne predloge, ki jih danes predlaga skupni
seji Mestnega ljudskega odbora.
Menim, da bi bilo potrebno poleg utemeljitve, ki so jo prejeli ljudski odborniki, nekaj več spregovoriti o "kreditnem
skladu za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov". Odveč
bi bilo danes ponavljati vse, kar je bilo na tem mestu žegovorjeno o teh perečih problemih, odveč bi bilo ponovno
dokazovati nijno potrebno, da se ti problemi rešijo, oziroma začnejo temeljito reševati. Po mojem mišljenju pa je
treba povdariti, da je reševanje teh problemov stvar vsakega posameznika in skupnih naporov delovnih kolektivov in
organizacij, z eno besedo stvar komune. Na tem mestu je
bilo že ugotovljeno, da stanovanjskega problema ne more
rešiti mestni proračun,,ki je s sredstvi omejen, mora pa
zadovoljiti potrebe, ki so skoraj neomejene. To pa še ne
pomeni, da tega vprašanja ni mogoče rešiti, nasprotno iz
prejšnjih izvajanj in navedenih številk je razvidno, da
imamo na območju mesta še velike rezerve, katerih mobilizacija bi v veliki meri pripomogla k reševanju težav na
področju stanovanjske in tudi ostale komunalne graditve*
S tem pa se začne to vprašanje drugače postavljati. Ne gre
več za to, da $s« samo ugotavljamo stisko in potrebe, da
pričakujemo rešitev od"zgoraj", marveč predvsem, da Najdemo najprimernejši način, kafco mobilizirati in osredotočiti vsa trenutno razpoložljiva sredstva, ki so že danes
tu in se bodo od leta do leta vse bolj ustvarjala, sredstva, ki razbita na posameznike in posamezne kolektive ne
morejo rešiti problema gradnje. Danes je jasno, da zbiranje
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teh sredstev ne more biti stvar administrativnih ukrepov in
stvar nekaterih organov državne uprave. To mora -postati in
jestvar celotne komune ob polni moralno-politični in materialni
pomoči ljudske oblasti ter vseh organov družbenega samoupravljanja.
Smatram, da se je pri reševanju tega problema treba držati predvsem naslednjih načel: popolna prostovoljnost /pogodbeni odnosi/,
stimulativnost ter družbena korist /rentabilnost/ zbiranja in
uporabe teh sredstev. Na sedanji stopnji razvoja našega gospodarstva je brezpogojno potrebno, da ta načela strogo izvajamo,
če hočemo doseči razne uspehe pri reševanju stanovanjskih in
komunalnih problemov. Zal niso rešeni še nekateri drugi problemi,
zlasti nesorazmerje med najemnino za stanovanja in stroški za
izgradnjo. Vendar predloženi osnutek pravilnika tudi to težavo,
Se že ne odpravlja, pa vsaj omili s pravilno postavljeno obrestno politiko za vloge in posojila.
Ne bi se spuščal v podrobno obravnavanje posameznih členov predloženega pravilnika, vendar mislim, da je potrebno nakazati nekatere njegove značilnosti. Najprej si oglejmo koliko se predloženi osnutek sklada z načeli, ki so bila omenjena v prejšnjem
odstavku.
Na "kreditni sklad" lahko nalagajo svoja sredstva vse pravne in
fizične osebe, ki tudi lahko prejemejo posojila iz sklada. Prostovoljnost je zajamčena s tem, da se sklepa med vlagateljem,
oziroma koristnikom posojila in Mestno hranilnico pogodba, ki
je enako obvezna za obe stranki. Tudi stimulacija je dosežena
in sicer tako, da se vloge, ki so vezane na dogovorjeni rok dospelosti, obrestujejo višje od ostalih vlog na žiro računih pri
Mestni hranilnici. Ne glede na to pa poslovanje "kreditnega sklada'
neposredno ali posredno stimulira posameznike in kolektive, saj
je njegov namen reševati prav tiste probleme, ki neposredno zadevajo velik del vsega prebivalstva,
Z namenom sklada je obenem tudi zagotovljena njegova družbena
rentabilnost, čeprav sam sklad ne bo rentabilen zaradi obrestne
politike, ki je določena v osnutku. V zvezi s tem se je postavilo
Pred predlagatelje osnutka vprašanja, kdo naj pokrije izgubo

"kreditnega sklada". V predlogu odločbe o potrditvi statuta
Mestne hranilnice in Pravilnika o poslovanju kreditnega
skl&da za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov ter v
samem pravilniku je rečeno, da se Mestni ljudski odbor zavezuje pokriti izgmbo sklada. Ta predlog je upravičen predvsem
zato, ker je ljudski odbor dolžan po svojih močeh prispevati
k reševanju stanovanjske stiske. Korist, ki bi jo imela skupnost našega mesta, je najbolj vidna iz naslednega primera:
recimo, da uspemo v enem letu mobilizirati v sklad 500 milj.
dinnarjev. V tem primeru bi moral ljudski odbor prispevati
za eno leto največ 20 milj.din. Iz teh 500 miljonov bi se
zgradilo okoli 200 stanovanj, k temu pa je treba prišteti še
sredstva, ki bi jih imeli mnogi posojilojemalci že sami pripravljena za gradnjo ter omenjeni prispevek ljudskega odbora. Z 20 milijoni pa bi mogel ljudski odbor zgraditi le
8 stanovanj! Še bolj očita postane upravičenost tega prispevka, če ga primerjamo s stroški Mestnega posojila. Za
nekaj nad 74 miljonov dinarjev, ki jih je zbral Mestni ljudski
odbor v enem letu, je bilo nad 2,5 miljonov dinarjev stroškov,
pri tem pa bo treba posojilo še vrniti iz proračuna. z.a isto
vsoto /74 miljonov dinarjev/, zbrano na "kreditnem skladu",
pa bi ljudski odbor prispeval največ 3 miljone dinarjev, ne
da bi imel nato še kakšne druge obveznosti.
Še dve značilnosti sta vnešeni v pravilnik "kreditnega skalada"
V 8.čl, je rečeno, aa se ateka^xezexviii oa-Ietu "kreditnega
sklada",/ki služi za pokritje morebitnih neizterljivih terjatev/,
obračunanih obresti za ialožbe. S tem se ustvarja
neke vrste kolektivnega -jamstva od strani samih vlagateljev,
s čemer« se le povečuje varnost vseh poslov. Dalje je predviden pri "kreditnem skladu" "odbor državljanov", va katerem
sodelujejo tudi vlagatelji in ki pomaga upravnemu odboru
Mestne hranilnice ljubljanske pri upravljanju -^kreditnega
sklada"„ Ta oblika pfcmeni gotovo eno stopnjo naprej k družbenemu upravljanu finančnih sredstev ter zagotavlja njihovo
pravilnejšo porabo.
Posebej bo treba še obdelati in razvijati individualno gradnjo

9
stanovanjskih hišic. Najti bo treba predvsem oblike, ki bodo
omogočile delivnemu človeku, da si gradi svoj dom s sorazmerno nizkimi mesečnimi prispevki, ki ne bodo smeli v nobenem
slučaju presegati običajne najemnine za eno stanovanje« Ta
problem se 5e obravnava pri Mestni hranilnici.
Smatramo, da nakazujejo predlogi Sveta za gospoarstvo MLO
najboljšni način reševanja stanovanjskih in komunalnih problemov® Obenem pa mislim, da je predlagana rešitev a skladu
z izjavo tov. Karedelja na skupščini stalne konference mest
glede raznih skladov, ki naj postanejo dohodki, oziroma sredstva komune. Zato bom za predložene odločbe glasoval in pozivam vse ljudske odbornike, da jih sprejmejo.
D e r m a s t i a
dr. Marjan;
Tovariši, razpravljati moramo najprej po tem kratkem uvodu,
ali naj čitamo statut in pravilnik o poslovanju "kreditnega
sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov". Predlagal bi, da prvih dveh točk / Odločba o ustanovitvi Komunalne
banke v Ljubljani pod imenom Mestna hranilnica ljubljanska
in Odločbe o potrditvi statuta Mestne hranilnice ljubljanske/
ne bi čitali, ker so formalno-pravnega značaja, sedaj pa
mislim, da je dobro, če tov. Kovačič prečita pravilnik o
kreditnem skladu. Prosim tov, KovaČiČa, da prečita pravilnik.
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dlogu sa izdajo
4 ) Odločba o Komunalni banki • Ljubljani pad imenom
Mestna hranilnica ljubljanska,
B) Odločbe o potrditvi statuta Meatno hranilnice ljubljansko
in pravilnika o poslovanju "Kreditnega sklada aa gradnjo
stanovanj in komunalnih objektov*«
A)

Mestna hranilnica ljubljanska je bila kot državno
odarsko podjetje za hranilni in posojilne posle s sedežem
bljani, Čopova ul« št. 3 ustanovljena z odločbo MLO Ljub*
z dne 2%IT«1952 Preds.st. 156/52« Skladno s uredbo s
_ in hranilnicah (Ur.list FLHJ št. 4/34) (člen U o ) pa
jo obstoječe hranilnice svojo organizacijo in delo prilagonovim predpisom v treh mesecih po isdaji navedene uredbo«
devni rok je pretekel a koncem .aprila t.l«)«
Predmet poslovanja hranilnice po novi uredbi je
anje prostih denarnih sredstev od prebivalstva in drugih
bonih organizacij in dajanje potrošniških kreditov ter
ditov aa popravilo in zidanje stanovanjskih hiš ter meatom
stanovanjske in komunalne gradnje« Izključeni ao tedaj pri
Llnicah posli soiranja in dajanja kreditov gospodarskim
•izacijam. Delovno področje, ki ga tedaj predvideva navouredba o babicah in hranilnicah za hranilnise je tako ozkof
je uapesno poslovanje večjih in močnejših hranilnic močno
v
LO oz* onemogočeno«
Hadalje je finansiranje stanovanjskih in komunalnih
sticij v večjem obsegu omogočeno po veljavnih predpisih ls
nalnim bankam, ki zajemajo širši delokrog poslovanja« Po
u 8, odat« 2 navedene uredbe pa je omogočeno, da se NB lahko
vorl s Komunalno banko, da ta prevzame posamezne računu gosakih organizacij«
Vse navedene dejavnosti pa Mestna hranilnica ljubska kot Man najmočnejših tovrstnih denarnih savodov a tradi)o ne bi mogla izvrševati na bazi dejavnosti kot hranilnica ps
i uredbi o bankah in hranilnicah ter je za to potrebno dati
eetni hranilnici ljubljanski osnovo za poslovanje kot komunalne
r e skladno z navedeno uredbo o bankah in hranilnicah« .
Po členu 63 te urCdbe ustanovi komunalno banko MLO
ji preskrbi potrebna sredstva. Kadalje se z odločbo o ustanovi določi sedež Komunalne banke (člen 64), poslovni predmet
66), število članov upravnega odbora in imenuje predsednika
podpredsednika ter 2/3 članov upravnega odbora (člen7o) in
»e nadzorstvena odbora (člen 75) ter imenuje direktorja (8o.81«2«
E" '
Predlaga se tedaj ustanovitev Komunalne banke s sedežem
Ljubljani , Čopova ul. 3 pod imenom "Mestna hranilnica ljubljanska"
pa iz razloga, ker vodi pod tem imenom naš najstarejši tovratni • m i savod uspešno svoje poslovanje že dolga desetletja in ušiva
Yno zaradi tega pri prebivalstvu mesta, kakor tudi republike Sloje saupanje«

X. Statut mestne hranilnice ljabljaneke.
T sveži s sprejemom odločbe e katero preide Mestna
tlnica ljubljanska na poslovanje kot Komunalna banka ped
no Mestna hranilnica ljubljanska, kakor predlagano ped A),
najna sprememba dosedanjega statuta Mestne hranilnice ljubke* ki preide • položaj komunalne banke kot samostojne
darske organizacije s posebnim položajem«
Po 61enu 69, tč. 1 Uredbe o bankah in hranilnicah
, št. 4/54 pa sprejme statut upravni odbor, predloži pa
v potrditev ljudskemu odboru, ki je banko U3tanovil.

Upravni odbor Mestne hranilnice ljubljanske predlaga
trditev statut, ki ga je sprejel na svoji III« redni seji
6.IV.1954. Statut je spremenjen in razširjen v zvezi z razjeno dejavnostjo kot Komunalne banke.
2. Pravilnik o poslovanju "Kreditnega sklada za
P.jo stanovanj in komunalnih objektov"
Velike potrebe za stanovanja in druge komunalne ia-ticije pa dajejo povod, za misel, da se ustanovi poseben takor
kreditni sklad pri Mestni hranilnici ljubljanski, v kateranaj bi se stekala vsa -trenut-ao razpoložljiva prosta sredstva«
,ae natvarjajo na podr gjn mooto Ljubljano in astanejo ped odsit*
nhvaffpnntl de frrirrnnijo in rapnhl ikrn v Ljubi jnnrfg in Ja ene*
ds^se arporabi gA/ t»-egndatva za razvoj in dvig mesta v
•tih panogah, ki sa najbolj pereča - stanovanjska in komunalna
?adnja, "
Upravni odbor Mestne hranilnice ljubljanske je na
ji seji dne 28.IV.1954 sklenil, da ustanovi "Kreditni sklad"
namene, kakor navedeno.
~
V čl. 16 priloženega pravilnika o poslovanju "KrediV
a sklada" prevzema MLO obvezo za britje razlike med obreetml
vloge ln-poaojila, vendar največ de 4 % razlike med aktivne
pasivno povprečno obrestno mero,
V

S sorazmerno majhno žrtvijo v korist atanovanjakih
komunalnih gradenj, M se tako Mobilizirala ogromna sredstva,
so doslej več ali manj mrtva in nekoristna, pi"""
^rr wr*
Svet za gospodarstvo je po predlogu A) in B) razprav-*
al na svoji seji in predlaga, da se sprejme
) odločba a katero proide Mestna hranilnica ljubljanska na poslovanje kot komunalna banka,
| odločba o potrditvi statuta Mestne hranilnice ljubljanska in
pravilnika o poslovanju "Kreditnega sklada za gradnje atanevanj
in komunalnih objektov"."
ubljana, dne 5.VI.1954.
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LtIMgt aeat«

'j

HALJAMA
Ljubij«na,
9

P

%

9

3

P

1954«

4

*«
čleaa 65, « 1 f, 18* tč* § lft.f ter 121
• ljudskih odborih aeat in aeetalh obči« d f ^ U t t I M

19-9«/52), Slona 1 In hTTVlfl fff (ŽJ.S •t
daljo Skladno a
upravnega odbora Mastna hranilnioa ljubljanska ter pa
Logu Svete ss gospodarstvo MLO glavnega «eata Ljubljana,
lsdaja Mostni ljudakl odbor glavneg« naata Ljubljana
podlagi rodna aaja mestnega abor« is aaja abor« proiavajaloev
Ina
1994
o d 1 o d b o
---»•

n i

^

^

ii|iitijan*i
katero preide Meetna hranilnica ljubljanska na ,oslovanje kot

2»
Poslovni predmet Meetna hranilnice Ljubljansko je«
sbiro proata denarsn sredstva,
dovoljuj« kredite do vifiiae »branih denarnih sredstev,
opravlja po pooblastilu, ki g« dobi od «*rod»e banka« določane
po »le v svesl o plačilni« proaetem s tujino,
eprevlj« plačilni promet v drlavi s« avojo fcoaiteot««
opravila blagajnifiko aluibe v svesl s Isvrievanje« preračunov
lokalnih enot, po odločbi svesnega lsvrčnsg« svet« p« vodi tudi
fcnjigovoftetvo o invriavnnju proračunov veah enoti opravlja tudi
določene posle po proračunih federacije, ljudske republike i«
avtonomne enote«
opravlja alaftbe v svesl s pojili lokala!* enot 1« določene posle
v
• notranji«! posojili fOderaoije« ljudske republike 1«
opravil« posle, katere ji v svesl s javno službo poveri Narodna
banka is svejeg« delovnega področja,
opravlja druge peale, ki so ji aaieilje s svesnl«! nll republlftW « ! predpisi oslro« odloki ljudskega odbor« - ustanovitelja, (ti
Predpisi oslr a * odloki določajo ebana«, al! le treb« komunalni
kak«en*n«či«?

***** ***

*** Plniati, kdo naj plač« i« n«

Poleg teh poslov lahko opravlja Meetna hranilnica ljub*
snaka na poaUgl pogodbe s Xhršavnl« savarovalai« na vodo« tLHJ in
lagoalevanofco loterijo določene posle tudi sanja.

Uprsvnl odbor Meot«e hranilnioo ljubljaneke seetavlj«jo
podpredsedalk 1« 9 članov«

*red««daika, p«xipr«d««diiika i* 2/3
lasna je ustanovitelj, ene tretino ( 5 ) *•
BireJctor Mestne hranilnice ljubljanske i« pe svajs*
Slan upravnega mi bor« in ga iaeauje ustanovi terl j.

Xadxor«tvenl odbor Mestne hranilniee
3 Slani, ki jih iaenuje ustanovitelj«

Sa obvesnoati Mestne hranilnice ljubi janeke j« porok
glavnega aeeta Ljubljane kot n«taaevit«lje
Ia
Mestna hranilnica ljubljanska i« pravna eeoba ia po«pil
podlagi geepedarskegat plan«,
veljavnih predpisov ia s vaj«*
statuta«

"
mjJO glavnega aeeta Ljubljana*
Svet aa gospodarstvo

Mart fašiaau - svobodo aarodul

jrredeednib

MLO t

/ftr« Marjan Dermaetiu/
i o« ljubljanska,
Ljubljana* Čep«v« al« It« 3«
if
««atral« *a LHS,
SkupSSinska pisalna MLO,
Statleti dni urad MLO*
1» Arhiv taja« sa g«eped«r«tv»»

I LJUDSKI ODBOii
ivnega mesta
U B £ J A I A
Ljubljana, dne
U

M

S

1954.

M

la podlagi člena
©dat. l, 3 3 . 65 t«. 15 Zakona o
odborih no a t in mestnih občin (Ur.list LJiS št. 19-9q/52),
69 tč« 1 Uredbo o bankah in hranilnicah (Ur. lis t PLitf It«
) v avesi s odločbo MLO Ljubljana o katero preide Mootna hraca ljubljanska na poslovanje kot komunalna banka s dne
skladno s sklepom upravnega odbora Mestne hranilnice
fm
ljanake ter po predlogu 3veta sa gospodarstvo MLO glavnega
• Ljubljana,
isdaja M«atni ljudski odbor glavnega meata Ljubljana
sklepu mestnega sbora in sbora proisvajalcev dne
1954
e d 1 o 5 b o
trditvi statuta Mestne hranilnico ljubljansko in pravilnika
•si o vanju "Kreditnega sklada sa gradnjo stanovanj in komunalnih
objektov".
***

' 1

,
Statut Mestno hranilnice ljubljansko, ustanovljeno s
bo MLO glavnega mesta Ljubljane s dne .... O-....., in praLk o poslovanju "kreditnega sklada sa gradnjo stanovanj in
Lh objektov", ki ju je sprejel upravni odbor Mestne krače ljubljanske na svojih sejah dne 6. in 28.IV.1954« 00 po2.
MLO Ljubljana ee savosuje, da bo kril izgubo"kreditnega
da" vendar največ do 4 1> »aslike med aktivno in pasivno povpreČbrestno mero, skladno s členom 16 potrjenega pravilnika o pošlom "kreditnega sklada sa gradnjo stanovanj In komunalnih objektov"
3.
Priloženi statut Mestne hranilnice ljubljanske in pravilopcalovanju"kreditnega sklada sa gradnjo stanovanj in komunalnih
^v"ata sestavna dola to odločbo in stopita v veljavo takoj.
,
5 tem isgubl veljavo dosedanji statut Mootno hranilnice
Ijanake, ustanovljene z odločbo MLO Ljubljana s dne 2VX?.l952
m
^ ^ ^
•
oileSbo s dno

ttort faSismu - svobodo narodu!

itffl&S U

•3- FLttJ, centrala sa LtiP
faupččinska
MLO,
r o v u u M pisarna
mmita »juv,
v Tajn.sa gospodarstvo*

P r e d s e d n i k

MLO 1

/I*. Marjan Bemastie/

J

.

' ^.... . -lloSh« «10 LJufcl J»n»

EiJ.IT. 1 « 2 J>r.4..»t.l*/52-

•*«atna hranilni««

4*

1«»«*»»•

kst

k

„»

M

l».

» pod

M
Ill.eeji Upravnega odbora Kostno hranilnioe ljubljanske dne
aprila 1954 je bil eoglaano aprajet naalednji s

h
Temeljna določila*
, 1. Slan
ilna banka T Ljubljani a imenom Meatna hranilnioa ljubljanaka
je bila ustanovanjena a odlcrčbo Mestnega ljudskega odbora aa glavmesto Ljubljano dna » » . . • • • « • fajn* St,
/54»
2« člen
Ime (firma) denarnega zaroda je "Mestna hranilnioa ljubljanaka",
(T nadaljnjem beeedllu "Hranilnice"), SedeS zavoda ja T Ljubljani«

Z

M

Iranilniea j a pravna oeeba in aamoatojna goapodaraka organizacija
a posebnim položajem, ki posluj« p« določbah Uredbe o bankah in
hranilnioah ter tega atatuta*
člen

Za TSO pravnovaljavne obveaneati Hranilnioa jamči Mestni ljudski
odbor glavnega meeta Ljubljane*
f ^ člen
Iranilniea lahko ustanavlja podraSniee«
laziv podružnioe j« enak firmi Hranilni ee a do stavkom "podružnica".
fJK

član

Sa Hranilnioo podpiaujeta ravnatelj in podpisnik, ki ga določi
upravni odbor *
Pred sodišči in upravnimi organi zastopa Hrani Sni o o ravnatelj,
Ia poeamaan« zadeve lahko pooblapti ravnatelj tudi druge uslužbence, da aaatopajo Hranilnioo.

Sredstva.
£ JT* član
Hranilni o-a gospodari a osnovnimi are datvi ia rezervnimi ter
drugimi skladi
s

^^efsim
lorna sredstva Hranilnioe so t
%
{

hranilna vloge«
vloge na tekočih računih,
# izposojena sredstva pri drugih denarnih zavodih in
4, lastna sredstva«

granilnioa si ane priskrbeti potrebne poslovna sredstva tudi t
a)
b)
ji)
d)

s
s
s
s

reeskomptom menio is svojega portfelja,
lombsrdom lastnih vrednostnih papirjev,
najetje« kredita pri emisijski banki in
opravljanjea drugih finančnih poslov,
III. del.
Poslovanje Hranilnice«

f

81«

Iranilniea opravlja naalednje posle 1
&•)
2«)
3.)
4,5
5.)
6«)

organisira ljudsko varčevanje v vseh oblikah,
sbira hranilna vloge,
sbira sredstva na tekoče račune,
daje kratkoročne kredite proti jamstvu vseh vrst,
daje kredite v inveetloljske namene in aa komunalna dela,
eskomptira in reeskonptira domače menice in varante ter
knpone državnih vrednostnih papirjev,
7«) kupuje in prodaja vrednoetne papirje ter posreduje nakupovanje ftn prodajo tujih valut sa račun svojih klientov,
8,) hrani vrednostne papirje in druge vrednosti ter upravlja
s njimi sa račun svojih klientov,
9«) opravlja posle sa račun drugih denarnih savodov,
10«) oddaja safe v najem,
11«) eodira ovoje terjatve,
12«) isdaja garancijska pisna,
13») prodaja davčne in takene vrednotnioe in
14-«) opravlja vse ostals bančne posle,ss katere jo pooblasti
Mestni ljudski odbor gl.mosta Ljubljane«
člen

8 hranilno vlogo raspolaga prinositelj hranilne knjiiioe«
C« se hranilna knjižica glasi na geslo, tedaj razpolaga s
\ hranilno vlogo prinositelj hranilne knjičioe, ki lapove geslo«
člen
Hranilnioa mora saradi sagotovitve likvidnosti imeti obvezno
naložbo pri Ifarodni banki 7LEJ (varbostni sklad) v višini naj«?
sanj 10 p zbranih hranilnih vlog«
/-f

člen

Sajnost hranilne vloge je zajamčena«

/a
oa sme nalagati saupana ji vloge in naložba apno T posla,
dovlj r a m i in likvidni«
/p M*

Slan

no obrestna mara aa pasivna in aktivna posle določa hranilnica
razmerah na denarnem trgu*
zuižanj e obroatne mere aa vloge in naložbe pri Hranilniol
objavi na krajevno običajni način vsaj 14 dni pred B nižanj em*
IT. dol«
Organi Hranilnioe«
člen
gani HTanilnioe so i upravni odbor, nadzorstveni odbor in
itelj,
člen ~
Lilnioo upravlja upravni odbor«
m i odbor ina z ravnateljem 11 članov i predsednika, podpredLka in 6 članov inennje Mostni ljudaki odbor gl*aeata L ju- .
jene, 3 pa isvoli kolektiv Hranilnice,
f6> ¥T* Člen
ravni odbor

obvezno aeataja najmanj dvakrat meaačno«
j j,

člen

»ravni odbor ame poale i s svoje priatojnoatl prenaati na ravnataj a v mejah val javnih predpiaov«
člen
vnrtalj nepceredno vodi vaa poale Hranilniaa, isvrCuje poale,
ki jih prenese nanj upravni odbor in je dlaoiplinaki starešina
.službenoev Hranilniaa.
vnatalj poatavlja in rasrešuje uslužbenoo, rasen vodilnih,ki
ih postavlja in rasreSuje upravni odbor v sporazumu s Mestnim
judakim odborom glavnega meata Ljubljane* Kateri so vodilni
nslužbrnei določa upravni odbor v sporazum s Mestnim ljudskim
odborom glavnega mevta Ljubljana*
lavnatelj Hranilnice je odgovoren za isvrfievanje zakonov, oat&~
lih pravnih pre#pieov, odredb priatojnih državnik organov, sa
oelotno poslovanje savoda in sa isvrSitev predračuna dohodkov
in izdatkov zavoda*

člen
Posle Hranilnice nadzoruje nadzorstveni odbor treh članov, ki
jih imenuje Meatni ljudaki odbor glavnega meata Ljubljana*

člen

n

nadz<55fiiega odbora j a skrbeti, da Hranilnioa posluje po
, po do~ločbah tega statuta in ostalih aplošnih predpisih
opravlja splofcno nadzorstvo nad poslovanjem zavoda*
nadzoraljpnega odbora imajo pravioo priaostvovati sejam
lega odbora«
11

člen

i upravnega in nadzornega odbora ter uslužbenoi Hranilnico
terialno in kazensko odgovorni za »kodo, ki bi nastala za~
kršitve veljavnih predpisov,
51 en
upravnega in nadzorstvenega odbora ter uslužbenci Hranilnioe
olžni najstrožje varovati poslovno tajnost Hranilnice«
23

51 en

Lnioa poaluje samostojno in razpolaga a avojimi dohodki r
— predraSuna dohodkov %n izdatkov, ki ga Mestni ljudski odbor
mega mesta Ljubljane posebej odobri ter v mejah pravnih predpis
in tega statuta.
idbodajaleo za izvajanje predračuna Hranilnioe je ravnatelj,ki
za svoje delo odgovoren upravnemu odboru.
*1t
Skladi,
51en „
ilnioa ima naalednjo sklada t
investicijski sklad.
sklad za zamenjavo in dopolnitev osnovnih sredstev,
sklad za nagrajevanje in
rezervni sklal«
rsv:ii odbor Hranilnice lahko ustanovi tudi drag<* sk^ado«

2f £f>t člen
sklad za nagrajevanje se vnaSa 30 * doseženega preaežka dodkov nad izdatki Hranilnice po odbitku zveznega in republiškega davka od dobička ter tietega de*a dobička, kx pripada
o gospodarskem planu mesta Mestnemu ljudskem odboru.
tanek presežka razdeli upravni odbor na ostale sklade«
2 * ^T. člen
ače uslužbencev Hranilnice so določajo po predpisih Uredbe o
živih in plačah uslužbanoov in delavcev komunalnih bank in
nilnlo.
Oblike plače no t osnovna plača, dopolnilna plača, položajni
dodatek in letna nagrada.
Osnovne plačo ao določajo po plačilnih razredih.

r

•. •

iti M i .
Haolpllaskl organi •
Slon

plinski organ prre s topni« aa disciplinske nsrsdnosti jo
C l J Hranilnice, sa disciplinske prekrške pa disolplinoko
ŠČe, ki iaa 3 Slano in 3 naaeetnike*
2 f t T . Slan

»dnika dieciplinakega aediSča in njegovega neaatnika tar
Slana ia aaaeatnika določi rama t al j Hranilnieo.
itnika
.g/člana diaoiplinakaga aodišSa in ajagevega
ijo Slani aindikata v Hranilnici .
disoiplinskoga eedlšča odrodi ravnatelj Hranilnioa.
3e. Slon
aiplivkaga tožilca in njegovega naaOatnika določi ravnatelj
loe.

> JI. Slea
pritožbe v di eolpllnakUi aadavak redni o upravni odbor Hra~
o, ki jo dieoiplinekl organ druge atopnja.
•II' dol.
SakljuSni raSun.
3f4HT. Slea
saključka poelovaega lete aakljuSi Hranilnioa poalovne knjige
aaatavl sskljuSni rs Sun«
saključal raSun e poelevala porečlloa je treba »odložiti
roka, ki valla aa gospodarsks orgsnlsaoljo, v potrditev Meatneljudakaau odboru glavnega aeeta LJubljana.
ds^t

- Zaključne
določbo*
/
član
ravai odbor Hranilnioa isda na podagi tega statuta in aplo^nib
dpieev ustresajsls pravilnike sa vse vrsts poslovanja HranilJJ

člea%

atatut otopi v valja-ve takoj«

§J
9« podlagi 66. Slona Uredbe a bankah ln hranilnicah (Uradni
llet FLRJ S t. 4/54 ter
SI
Statute
Meetne hranilnice Ijubljanake ln po odobritvi Mestnega ljudskega odbora gl. a. Ljubljane po sklepu . • • . redne seje
Vestnega s bora ln . . o redna seje Zboraproisvsjaloev s dna
* . * » • • 0 0 0 1954•
isdaja Upravni odbor Meetne hranilnice ljubljanske
n i r n i i K

0 POSLOTAHJU "KREDITNBGA SKLADA SA SRAM JO SfASOTASJ
IS KOMUNALNIH OBJEKTOV"

X. poglavje.
Ustanovitev in nanan.
U

čl en

Sa podlsgl oklepe Upravnega odbora Mestns hranilnice ljubijonske s dne
1954 se ustanovi pri Mestni hranilnici
ljubijenaki "Kreditni skled sa gradnjo stanovanj ln komunalnih
objektov« ( • nadaljnjem beeedilu "Kreditni sklad").
2. 61en
Samem "Kreditnege sklsda " jat
1.) shirati raspoložljiva denarna sredstva pravnih ln flslčnih
2.) is#sbranih sredetev dajati posojila as gradnjo stanovanj
ln komunalnih objektov ter posojila sa velika popravila
in obnavljanje stanovanjskih hi« ln komandnih objektov*
3.) pospeševati sdruževsnje pravnih ln fislfinih ossb ss skupne družbeno koristna inveatioijsks dele.
XX. poglsvja.
Sredstva.
3. dlan
Sredstva "Kreditnega eklada" aot
a)"Sklad ss sldsnje stanovanjskih hlS meeta" (71.81.Uredbe o
previjanju etanovanjeklh hlR) f
b) naložbe Mestne hranilnice ljubljanske ter ostalih pravnih
-fr*
(jriTatatktT) in
c) obresti nslolb)
4

presežki dohodkov ns« isdstki ln
rezervni sklad "Kreditnega eklede".

4. člen
Sredstvo navedena v 3.člena tega Pravilnike se shirajo na ta
način, da isdsja Mestns hranilnica llublja neka blagajniška
nakazila aa ine, ki doepevaje v plačilo po dogovorjenem roku.

•' '

5. dlan
naložb« n« "Kreditnem •klada" obrestuje Meatne hranilnie«
jubljanaka od~l f do 4 * Tli j« kot oetal« naložbe ha žiro relik, kar J« odvisno od rok« do«pelo«ti blagajniškega nakaslla.

f(t
K

6. član
sa gotovi tov likvidnoeti "Kreditnega aklada" mora aa nJem
oatatl najmanj 10 i vaakokratnlh naložb (varnostni aklad).
III* poglavja.
Beservni sklad.
7. dlan
frl "Kreditnem aklada" ss.osnajs poseben reaervni aklad aa
pokritje morobitnih isgubjfceisterljivih terjatev.
8.i člen "

:

T rezervni
aklad aa atekajo naalednja sredstva *
»
a) del preeeSka "Kreditnega aklada")
b) 10 a obračunanih obreatl aa naložbe.
ViSino raservnega aklada določa upravni odbor Meatne hranilni ee ljubljameke aa predlog "odbora državljanov (9.člen tega
Pravilnika).
K
IV. poglevj«.
Upravljanja "Kreditnega aklada".
9. član
"Kreditni sklad" upravlja Meatne hranilnioa ljubljanaka.
Pri tea ji poaa^i "odbor državljanov", ki Stoj« pol«g pr«d~
sodnika 8 do 12 članov.
Predaednlka in 2/5 dianov imenuje Meetnl ljudekl odbor g U
».Ljubljane ia vrat ljudakih odbornikov in
J
le člane pa upravni odbor Meetn« hranilni o« Jfubljaneke is
svoja ar«da«
10. člen
•Odbor državljanov" akrbl sa sbirenje ia saotr«no upravljanje denarnih eredetev sklada.
"Odbor državljanov" daj« upravnemu odboru Mestne hranilniee
ljubljanske predloge glede poolovenj« s skladom, kekor tudi
»menja pri reševanju poeemesnih primerov.
11. člen
Vadsorstvo nad "Krsdltnia sklsdom" ima Meetnl ljadeki odbor
gl. m. Ljubljano v saialu veljavnih predpisov.

poglavje.
Uporabe

b red o ter.

1?. 51on
posojila aa prarilona odobravajo do oelotnega sneska predrsčui inrestici j.
Prednost pri najamanjn kreditov imajo tleti, ki eo vložili ovoja aredatve v "Kreditni sklad".
13. 51on
Posojila ee dajejo pravnim osebam praviloma proti vrnitvi
ijk*sneje v treh letih od dneva odobritve.
Do 20 ^ vseh sbranih eredetev "Kreditnega eklada" se lahko
plasira v dogoročna posojila največ do 30 let, vendar samo
flaičnim osebam sa individualno gradnjo •
14. Člen
Se odobrene poeojila ae računajo fialfinim osebam 1 do 3
pravnim osebam pa 3 do 5 £ letne obresti,
TlHina obrestne mere, ki ee določa a pogodbe je odvisna od
namena, roka vračanja in vifline posojila.
13. člen
Obliko jenetva in vee ostale pogoja med Mestno hranilnico
ljubljansko, oslroms "Kreditnim ekladom" in keriatnikoa poaejila ee določi ob emiseini a porebi *Uredbe e posojilih
sa goepodsrske inveetioije s posebno pogodbe.
•X. poglavje
Zaključna določila.
16. člen
Kostni ljudski odbor gl.m.LJubljsne se sevesuje, da bo pokril
iagubo "Kreditnega eklada", vendar največ de 4 % raslike aed
aktivno in paaivno obrestno aero.
17. člen
Ob aaključku poelovnega lete ee seetsvi ssključni račun »Kreditnega sklada*.
Kostna hranilnica Ijubliansks aora ssključni rsčun "Kreditnegs
sklsds" prikasati pos ebej isven svojega seključnega rsčuna.
18. 81 en
Kolikor ni e tem Pravilnikom dru^čo dolojeno. veliojo sa
poelovsnje "Kreditnega eklada" določila "Statuta" in uatresajočih pravilnikov Meetne hrsnilniae ljubljanske.
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Ljubljana, dne 8. VI. 1354

U T E M E L J I.T E V
k predlogu za izdajos
A/ Odločbe o komunalni banki v Ljubljani pod imenom
Mestna hranilnica ljubljanska,
*
B/ Odločbe o potrditvi statuta Mestne hranilnice ljubKfi.ie/0, ' -- l janske in pravilnika o poslovnaanju "kreditnega
B . : y " - sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov'1
ftd J U /

Mestna hranilnica ljubljanska je bila kot državno
gospodarsko podjetje za hranilne in posojilne posle s sedežem v
Ljubljani, Čopova ulica št. 3 . , ustanovljena z odločbo MLO
'.-Ljubljana, z dne 23. 4» •195'2* pred. št. 136/52. Skladno z uredbo o
;bankah in hranilnicah /Uradni list FLRJ št. 4/54/ (člen llo)
pa morajo obstoječe hranilnice svojo organizacijo in delo prilagoditi novim predpisom v treh mesecih po izdaji navedene uredbe.
[Tozadevni rok je pretekel s koncem aprila t.l.).
Predmet poslovanja hranilnice po novi. uredbi je
zbiranje prostih denarnih sredstev od prebivalstva in drugih družbenih organizacij in dajanje potrošniških kreditov ter kreditrOv
za popravilo in zidanje stanovanjskih hiš ter mestom za stanovanjske in komunalne gradnje. Izključeni so tedaj pri hranilnicah
^posli zbzbranja in dajanja kreditov gospodarskim organizacijam.
Delovno področje, ki ga tedaj predvideva navedena uredba o bankah
in hranilnicah za hranilnice je tako ozko, da^ušpešno poslovanje
večjih in močnejših hranilnic močno ovirano oziroma onemogočeno>
Nadalje je finansiranje stanovanjskih in komunalnih
;investicij v večjem obsegu onemogočeno po veljavnih predpisih le
| komunalnim bankam, ki zajemajo širši delokrog poslovanja., Po členu
8, odtsvek 2. navedene uredbe pa je omo*gočeno, da se na NB lahko
dogovori s komunalno banka, da ta prevzame posamezne račune gospo=
darskih organizacij.
Vse navedene dejavnosti pa Mestna hranilnica ljubljanska kot eden najmočnejših tovrstnih denarnih zavodov, s tradicijo nebi mogla izvrševati na bazi dejavnosti kot hranilnica po
novi uredbi o bankah in hranilnicah ter je zato potrebno dati
Mestni hranilnici ljubljanski osnovo za poslovanje kot komunalne
banke skladno z navedeno uredbo o bankah in hranilnicah.
Po členu 6 3 . te urebe ustanovi komunalno banko
MLO in ji preskrbi potrebna Sredstva. Nadalje se z odločbo o ustanovitvi določi sedež komunalne banke, /člen 64/»poslovni predmet
/člen 66/, število članov upravnega odbora in imenuje predsednika
in podpredsednika ter 2/3 članov upravnega odbora /člen 7o/ in

člane nadzorstvenega odbora /člen 75/ ter imenuje direktor]
/člen 8 0 / .
Predlaga^se tedaj ustanovitek komunalne tal
s sedežem v Ljubljani, Čopova ul. 3. pod imenom "Mestna i
niča ljubljanska", to pa iz razloga, ker vodi pod tem ime
najstarejši tovrstni denarno zavod uspešno svoje posloval,
ga desetletja in uživa ravno zaradi tega pri prebivalstvu"
kakor tudi republike Slovenije, zaupranje.
Ad B./
1. Statut Mestne hranilnice ljubljanske.
V zvezi s sprejemom odločbe s katero preide
hranilnica ljubljanska na poslovanje kot Komunalna banka pj
nom Mestna hranilnica ljubljanska, kakor predlagano pod A.
nujna sprememba dosedanjega statuta Mestne hranilnice ljub]
ki preide v položaj komunalne banke, kot samostojne gospod
organizacije s posebnim položajem.
Po členu 69. točka 1. Uredbe o bankah in brat,
nicah FLKJ št. 4/54 pa sprejme statut upravni odbor i predlog
pa ga v potrditev ljudskemu odboru, ki je banko ustanovil.
Upravni odbor Mestne hranilnice ljubljanske
laga v potrditev statut, ki ga je sprejel na svoji tretji
seji dne 6. 4. 1954®
Statut je spremenjen in razširjen y
z razširjeno dejavnostjo kot Komunalne banke.
-

2. Pravilnik o poslovanju "kreditnega sklada
gradnjo stanovanj in komunalnih objektov'1
Velike potrebe za stanovanja in druge komunal
investicije dajejo povod za misel, da se ustanovi poseben
sklad pri Mestni^hranilnici ljubljanski v katerega naj bi
kala vsa razpoložljiva prosta sredstva in se uporabila za rs
in dvig mesta v tistih panogah, ki so najbolj pereča - star1
ska in komunalna izgradnja.
Upravni odbor Mestne hranilnice ljubljanske
na svoji seji dne 28. IV. 1954 sklenil, da ustanovi "kredil
sklad" za namene kakor navedeno.
V členu 16. priloženega pravilnika o poslovs
"kreditnega sklada" prevzema MLO obyezo za kritje razlike
obrestmi za vloge in posojila, vendar največ do 4$ razlike
aktivno in pasivno povprečno obrestno mero.
S sorazmerno majhno žrtvijo v korist stanovan
in komunalnih gradenj, bi se tako mobilizirala ogromna sredst
ki so doslej več ali manj mrtva in nekoristna.
Svet za gospodarstvo je v predlogu A. in B. r®
pravljal na svoji seji in predlagal, da se sprejme:
a./ odločba s katero preide Mestna hranilnica ljubljanska
poslovanje kot komunalna banka,
b./ odločbo o potrditvi statuta Mestne hranilnice ljubijansK«
pravilnika o poslovanja "kreditnega sklada za gradnjo s"
in komunalnih objektov".

U
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Slišali ste objašnjenje po prvi točki dnevnega reda in o
poslovanju "kreditnega sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov"« Dajem v celoti 1,točko dnevnega reda na diskusijo. Kdo želi besedo? Tovariši odborniki, ali se strinjate
z vsem?
ftf a t e 1 i č Lojze:
Stavil bi vprašanje, kdaj je kdo kreditno sposoben0 Državna
podjetja so osnova in morajo imeti investicijski plan potrjen,
imeti morajo tudi sredstva za garancijo, odobrena oz,zagotovijena
od MLO-a. Pojavi pa se vprašanje, ali privatnik tudi lahko dobi
posojilo in če ga dobi, kdi mu mora garantirati v da tako posojilo lahko dobift Rečeno je, naj tako obrestovanje ne presega
običajne najemnine stanovanja.
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Odgovore na posamezna vprašanja bo dal tov.referent. Gremo
naprej. Zeli še kdo kakšno pojasnilo? Ge ni nobenega drugega
vprašanja, potem prosim tov. Kovačiča, da da odgovore na postavljena vprašanja.
K o v a č i č Leo:
jvar ae ti»ie kreditne sposobnosti ni velikega problema« Podjetja
morajo imeti za to na razpolago že po samem družbenem planu
zagotovljena sredstva za vračanje kredita, ki ga najamejo, oz.
sredstva, ki gredo za izgradnjo družbeno-j£&£il£&ifi objektov.
Ta srdstva predstavljajo tudi sredstva za prosto razpolaganje.
V samem poslovanju je treba imeti garancijo,prav tako tudi po
bilanci i.t.d., ta sredstva morajo biti v bodoče ustvarjena.
Poleg tega lahko služi za garancijo tudi material in ostala
sredstva podjetja. Kar se tiče obrestovanja, naj bi ne presegalo najemnine stanovanja in kaj je s privatniki. Pri privatnikih je jasno, da predstavljajo garancijo za posojilo nepremičnine, pri delavcih in uslužbencih pa mesečna plaža. Tukaj
gre za običajno zavarovanje.
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M a t e 1 i ž

Lojze:

Nastalo bo namreč vprašanje, kdo se lahko spusti v to stvar.
Samo plača človeka je pravzaprav premalo. Svoje čase so se
tudi dajala posojila. Jamstvo za to je dalo podjetje ali MLO.
Ustvarila se je neka vrednost v primeru če bi nekdo m r l .
K o v a č i č

Leo:

Tukaj fere za razne oblike jamstva. Jasno je, da se b6 hiša
gradila tam, A.jer ae xanis.o aeia«

ne uo uciuo imel dovolj

plače ne bo mogel graditi, ali pa bo moral aooiti uru&o jamstvo. Garantirajo lahko podjetja, lahko poroki i.t.d. Jamstev
je tukaj oela vrsta, katera bo moral dotični pribaviti.
Kar se tiče drugega vprašanja, obrestovanja, katero naj ne bi
presegalo najemnine stanovanj:
Mi smo šli na minimalno obrestovanje in ni to odvisno od
obrestne mere, ampak od stroškov gradnje. S tem mi tukaj ne
moremo priti v sklad. Če bi mi dajali 10$ obrestS§ itMfHaft&o
pride mesečno plačevanje v višino najemnine za stanovanje.
Cim pa gre za krajši rok in višjo obrestno mero, mora skupnost oziroma tisti, ki so zainteresirani,.da dobe stanovanja,
nporamo za to zbirati sredstva.

Ali bo to ustanova, ali podjfefeje, smo že enkrat razpravljali,
ko smo jo progl&sili za ustanovo.
K o v a č i č

Leo:

Mestna hranilnica bo

gospodarska organizacija s posebnim po-

ložajem v zvezi z Uredbo o bankah in hranilnicah. Izšle so
nove uredbe o bankah in hranilnicah, ki pravijo, da so to
gospodarske organizacije s posebnim položajem.
D e r m a s t i a

dr.

marjan:

Želi kdo kakšno vprašanje? Problem kreditnega sklada kot eno
od form, ki jih MLO skuša z Mestno hranilnico podvzeti in

organizirati za vprašanje stanovanjske krize na področju MLO-a
je dejansko prilično veliko vprašanje, zato mislim, da to ne

1

bi bilo pravilno, da preidemo preko tega s parimi besedami,
posebno še, ker smatram, da bodo ravno ljudski odborniki tisti,
ki bodo dejansko med ljudmi morali vložiti precej sasa in truda
za objašnjenje samega pravilnika o poslovanju "kreditnega sklada
za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov". Angažirati bo
treba delovne kolektive in posameznike, da bodo plasirali ta
svoja sredstva v ta sklad in da s tem omigooijo to zatpisel.
Mislim, da je sam akt o ustanovitvi najmanjši del celega posla,
ki ga bo treba izvršiti in da bo moralo biti razpravljano o
skladu, o donosu do tega sklada, eno od osnovnih točk za razpravljanje na zborih volivcev. Mi moramo te stvari čisto jasno
postaviti, formirati ljudi o tem, tako da bo sklad kot tak začel
fumkcionirati. če ne bomo skrbeli xx finaiiŽHK xxKlxtxx, da se
začno sredstva stekati, da se te stvari pevečajajo, toliko časa
dejansko tega problema ne bomo rešili tako, kot ga lahko rešuje
kreditni aklad, da z finansiranjem na kratkoročni rok potencialno

|

poveča razpoložljiva sredstva. Smatral bi za potrebno, da se ves
material fekrog kreditnega sklada z malo detajlnejšim obrazloženjem umnoži /razmnoži/, da se to da na razpolago tovarišem odbor
nikom in da se o teh stvareh detajlnejše informira ljudske odbornike, posebno važnost pa bo treba posvetiti tistemu delu,
ki kaže ekonomsko bazo in pa rentabilitetni račun tako formiranega
sklada. Prosil bi. če ima še kdo kakšno vprašanje.
J e n k o

Marjan:

Že zdaj smo na zborih volivcev slišali ostro kritiko, da mi prenašamo že izvršene sklepe na zbore volivcev in to se nam ponovno
dogaja s sprejetjem pravilnika o poslovanju kreditnega sklada
za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov, Obrazlagati ihomo
morali nekaj, kar smo že sprejeli.
Mxaxdxix®xxiixxxxHRi± D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

To ni nobena odločba MLO-a. M10 samo razpravlja o potrditvi

sklepa upravnega odbora Mestne hranilnice ljubljanske. Mi v
celoti razpravljamo samo o njihovem pravilniku in ga potrjujemo in s tem bomo dejansko pomagali Mestni hranilnici ljubljanski,
da ta sklad postavi v življenje. Poleg tega pa je bila stvar
sklepana in je bilo samo vprašanje med aktivno in pasivno obrestno mero.
M r a v 1 j e

Božo:

Mnenja sem, naj bi se sklicalo direktorje podjetij in predsednike upravnih odborov podjetij in člane sindikata in naj se ugotovi, koliko bodo dala podjetja sredstev v ta sklad« Po mojem mnenju so uredbe pač take, da bodo podjetja lahko razpolagala
le z jako majhnimi sredstvi. Iti bomo morali tudi med privatne
obrtnike.
K o v a č i č

Leo:

Predvideno je, da se osnuje "odbor državijanov", ki bo imel politično mobilizacijsko nalogo, da bo prepričeval kolektive in
prikazoval koristnost tega sklada. To bo predvsem neka njihova

'

poltična naloga.
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Mestna hranilnica ljubljanska pohaja /izhaja/ iz tega principa,
da so po sami Uredbi z razpolaganjem fondov o tem že razpravljali,
da gre en del sredstev za samostojno razpolaganje in ga odvoje
za komunalno dejavnost in da MLO o tem lahko prinese konkretno
odločitev. Z motivacijo, da ne gremo na tako administrativno odločanje, koliko bo kdo tega fonda odvajal, ampak da se po istem
principu za iste komunalne potrebe mobilizira ta sredstva brez
škode za gospodarske organižacije, ker se bodo ta sredstva samo
1
za določen čas uporabljala za te svrhe, potem pa bi jih lahko
uporabili drugje. Potem bi lahko dobili še več obresti. To je
prav za prav izhodiščna točka te konstrukcije in mislim,- da ima
Mestna hranilnica v tem pogledu prav in bo mobilizacija prav
gotova večja z majhnim nezadovoljstvom kot pa če bi MLO določil,
koliko bo za to morala dati gospodarska organizacija.

G a s p a r i č

Jože:

pri tem mislim na gradnjo zasebnih stanovanjskih hišic« Ali
je postavljena višina, do katere bo lahko dobil kredit ta stroške«
K o v a č i ž

Leo:

To je odvisno od plačilne sposobnosti tistega, ki kredit jemnlje.
Mislim pa, da bo treba o tem še naprej razpravljati, da bo
treba najti način, da bo z neko niszko uplačitvijo oz.uplačevanjem prišel ata naš delavec do svoje hišice. Treba je najti
pravo sorazmerje

za žrtve, katere skupnost prispeva in pa

da bo to realno za tistega, ki go vlagal.
D r o b e ž

Franc:

Mislim, da iniciativa, ki jo je v tem pogledu dala Mestna hranilnica ljubljaaska, je plod tega, kar že dolgo časa Ljubljančani razpravljajo. 0 tem so razpravljali tudi delavski sveti
in upravni odbori in je bilo vedno v vsakem primeru nerazčiščeno,
kako sploh priti do sredstev neke organizacije, ki lastnih sredstev naenkrat nima,toliko, da bi lahko pričela z gradnjo in
ta iniciativa upravnega odbora Mestneg hranilnice ljubljanske
bo dala samo to podlago, da bodo vse te organizacije začele
nalčigoiti Bieasiva in bodo ta sredstva rasla v tem stanovanjskem akladu in se dobro kreditirala. To ne bo naletelo na drugo
kot na velik pozdrav, da je do tega prišlo, tudi odziv je s
tem v zvezi potreoen, samo za perspektivo bo treba postaviti
tudi neko bolj jasno vprašanje kakox gospodarske organizacije,
ki najamejo tu posojilo, lahko vračajo kredit. To je trenutno
v našig gospodarskih predpisih v toliko nejasno, ker so ti
skladi vedno vezani s skladi za prosto razpolaganje na en6 is
na dragi sirarni leto družbenega plana. Drugo leto se lahko
predpisi menjajo in gospodarska organizacija ne bo mogla plačati anuitet in bi za gospodarsko organizacijo nastal nek
problem in zato tudi za ta kreditni sklad, ker je to tudi ena
težava v samem pravilniku, ki daje kratek rok vračanja gospodarke organizacije, ker si bo gospodarska organizacija postavila vprašanje, kako ta sredstva v tem roku vrniti, we mislim
reči, naj bo to vprašanje bistveno. Treba je opozoriti druž-
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bene organizacije, ki bodo delale na formiranju družbenega
plana za leto 1955, da se da gospodarskim Arganitacijam neka
možnost stimulansa v širšem smislu, ne smao za pokritje osnovnih plač, ker mislim, da taka rešitev ne bi samo stimulirala
konkretno zbiranje sredstev stanovanjskega sklada, odnosno
sredstev za to komunalno izgradnjo, pač pa bi stimulirala
tudi samo proizvodnjo. Tega stimulansa do sedaj podjetjja
niso imela, ker se imela možnost pokriti samo plače, vsa
druga sredstva pa gredo po družbenem plani na skupno razdelitev, za skupne potrebe. z.ato mislim, da bo tudi v tem pogledu

1

največja zahtevale jasnilo, ker bodo mnogi dajali odgovore,
češ ne vemo kako bo drugo leto. Vendar je to opozorle potrebno
samo v toliko, da bomo razpravljali o tem tudi tam, koder so
odgovori za uzakonitev takih momentov ne samo ns pokritje plač
ampak na širšo osnovo, zs komuno kot teko, zs republiko oz.
zs fereracije. Če diskutiramo konkretno o tem, bi bilo treba
forsirati tako rešitev, da bi se ts fend konkretno v gospodarski organizaciji formiral v neki obliki. Ts fonda za stanovanjski
in komunalno izgradnjo naj bi ne šel v skupni sklad, ».pr.
konkreten primer mojega podjetja. Naš kolektiv se je odrekel
izplačilu viška ob zaključku leta, ker je ugotovil, da je
v podjetju tolike stanovanjskih primerov, da je zate nujno ta
stedstva usmeriti za stanovanjske izgradnje Za sredstva dosegajo danes 11,100.000 din. Te so sredstva, ki so se nabirala
skozi dve leti ns skladu za samostojno razpolaganje, odnosno
kolektiv se je odrekel Izplačilu viška s tem, naj gre te za
stanovanjsko izgradnje Če bi jih naložili v ta sklad za gradnjo
stanovsnj in komunalnih objektov, bi imeli pravico najeti posojilo iz stanovanjskega sklada, vendar pa v letu 1954 na ta
sklad v našem primeru priteče tako malo sredstev, da jihnt vredn«
omeniti. Če bi mi videli, da pride vsako leto 700.000din na
ta sklad, potem bi smeli vzeti toliko posojila, da bi lahko
vračali anuitete , v kolikor se odrečemo drugim potrebam ,
investicijsm samim, Približne enako je tudi v ostalih podjetjih«
Zato povdarjam, da be to zelo važno* če se bodo te stvari v
bodočih letih za daljšo perspektivo razvozijale, tako, da

bedo vedeli, kako je nujam njihdv razvoj v okviru komune utrjevati« S temje zasigurana večja storilnost dela, ljudje imaja
Širša iniciativo dviganja proizvodnje«
Kar se privatnikov tiče, je te najmanj sporne, ker privatnik
lahko dosti več za gradnja, radi tega, ker ima dosti več laataih sredstev in bodo prišliv upoštev prav tisti, kiimaje že
aekaj prihrahkov za ta namen«
Bapravil sem samo en poskus v svojem podjetju, kakšne so možaesti teh privatnikov, kar ae gradnje tiče. V dveh dneh je visela abjava Se na deski, naj se prijavijo tisti, ki Imajo interes v najbližji perspektivi graditi in ki imajo že nekaj
lastnih sredstev nn razpolage« 17 primerov je bilo , da niso
imeli prijavljenih manj kot 7CU000 din« Mnogi od tehso obrazložili, da ime jo les v celoti zaslguran« Njim je treba dati samo
pomoč, da se mnogi useljo, zato tu ne bo vprašanja garancije,
ker garancijo daje tisti del gradnje, ki se gradi. Te garancije namreč ne bo treba dajati na enkrat«
T e p i n a ing. Marjan:
Prvo se ml zdi, da bi bilo zelo dobre dobiti ta material, ki ga
bo tov. Kovačič pripravil, v obliki preračuna. Te naj bi bil
povprečen proraStu, ki bi se tukaj lahko pretakal« To mislim,
da bi bilo zelo koristno. Rad bi povedal, da zvezna skupščina
razpravlja o novi Uredbi z nepremičninami« Mislim, da bi bilo
dobro, Če bi se t©v.predsednik MLO-a povezal z enim v tem vprašanju« V tej Uredbi gre namreč za prodajo parcel za gradnjo
privatnih hišic« Ne vidim prav nabenega razloga, v tem smislu,
da se te parcele ne bi mogle prodajate« Te parcele se namreč
izgubljene iz obče-ljudskega premoženja, z graditvijo samo pa
privatnik take kišice tudi nima občutka, da je na svoji zemlji
svoj gospod. Te bi bil eden izmed dobrih dohodkov za 8klad za
gradnjo stanovanj in komunalnih objektov«
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Želi kdo od tovarišev besedo, prosim.
Smatram za potrebno, da na nekatere stvari na kratka odgovorim«

Po vprašanju delovnih kolektivov misli«, da bi bilo zelo
pogrešno, če bi razpravljali o tem, kakašna be konkretna
situacija Ljubljane leta 1965* Če greme na te izhodiščno
točko, potem £zmrznemo# že danes« Potem nima smisla začeti
z diskusijo« 1(1 moramo današnje pozicije razširiti aa bazi
zdravega gospodarskega prijema in ta prijem počasi uzakoniti«
Te je osnovna samolnlsiativa, ki jo je treba razvijati ia
vsaka taka samolnlciativa bo nujno napotila zakonodavca, da
jih uzakoni in mislim, da je dejansko treba s te predpostavke
koristili naše situacije in jo potem razširjati.
Druge, kar mislim, da bi bilo lahko napačno razumljeno, je to,
da je Mestaa hranilnica ljubljanska predvidela samo kratek
rek 3 let, da je te prav za prav posledica nesigurnosti, kaj
bo v bodoče« Če damo konkretno na razpolago 5 gospodarskim
erganizacijam 10 miljenov dinarjev, s tem, da one 5 miljonov
dinarjev že imaje, potem bomo imeli več stanovanj, kot pa
če se pojavi samo eha gospodarska organizacija in zahteva
100M miljonov dinarjev, in bo obresti za te plačevala 20 let«
To se pravi, da mi na bazi srednjeročnega kredftl^žejansko
povečujeae sredstva za gradnje ln koaunalne objekte« Samo to
je nameatega kratkoročnega posojanja.
Privatnik tega ni v stanju narediti.,podjetja pa se v stanju
to narediti« Če eno podjetje tega ne mere narediti, naj se
pa več podjetij združi v konzorcij 3 podjetij.
Tretja stvar pa je neposredna perspektiva-etažna svejina
poleg
. Pri tem mislim še na eno stvar, e kateri
bo treba razpravljati. To je vprašanje takozvanega organiziranja kolektivne privatne gradnje. Ko govorimo o individualni gradnji, ne smerne misliti na individualno gradnjo
anarhičnega sistema. Na to gradnjo /kolektivno/ privatnih
hišic moramo gledati moramo gledati tako, da be ta dala
minimalne stoške z maksimalnim efektom stanobanjske površine.
Mislim, da te stvari še niso izdelane tako daleč« V tem primeru, kos-e gradi privatna vila, prodamo tudi svet, medteM
ko pri kolektivnem grajenju privatnih hišic kolektiv orga*nlzlra gradnjo na gotovem /določenem/ kompleksu« Tem ljudem

Iti nasproti s tem, da MLO načrtno opušča ix|xi^i takse
X a dajanja prostora, s tem namreč stimulira delavce, da dopriaesejo svoj del za individualno izgradnjo, ker bo ta cejejša in
be dahala možnost odplačila ostalih stroškov, ki jih MLO sam ne
a ore dati , ker bo MLO imel prilične stroške že s komunalnimi
aapravami, ki jih mora organizirati« V tem pogledu moramo te stvarj
gleddti s širšega vidika« Če bomo to gledali samo s stališča
trenutne situacije, potem stvari ne bomo premaknili naprej«
Javni fondi /prvenstveno budžet ljudskega odbora/ ni v takem
stanju, da rešdjftn in še dolgo ne bo v stanju, da reši problem
stanovanj, zato je potrebno otganiziranje vseh razpoložljivih sred,
stev, zato moramo Mestni hranilnici ljubljanski v tej iniciativi
pomagati in ji dati polno podržko pri njenem delu« Vplivati je
treba na delovne kolektive in organizacije v tem smislu, da čim
ta sredstva zberemo, damo v ta fond.
9orame

Strinjam se s tov. Tepino, ki pravi, da je treba napraviti proračun« Mestna hranilnioa ljubljanska že danes ve, s kelikšnik
kapitalom bo začela in na koliko sredstev lahko račtna od gopspedarsklh organizacij in delovnih kolektivov, da bo ta fond dejanske dobila oz.vsebovala.
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Jest bi potem zaključil to diskusijo in bi prosil, da preidemo
na glasovanje po tem problemu. Predlagam, da glasujemo po vsaki
točki takole:
1.točka* Kdo je za to, da se sprejme Odločba o ustanovitvi
Komunalne banke v Ljubljani pod imenom Mestna hranilnica ljubljanska? Naj dvigne roko. Je kdo proti? Se
je kdo vzdržal?
1.točka je soglasno sprejeta.
2točka: Kdo je za to, da sprejmemo Odločbo o potrditvi statuta
Mestne hranilnice ljubljanske, ki
tem
smisld , kakor predlaga tov. Kovačič, kar zahteva preformiranje Mestne hranilnioe ljubljanske v bančni zavod.
Kdor je za, naj dvigne roko. Je kdo proti?
2.točka je soglasno sprejeta.
3.točka: Odločba o potrditvi Pravilnika o poslovanju "kreditnega
sklada za gradnjo stanovanj in komunalnih objektov*.

u
jdor je za predlog, naj dvigne roko. Se kdo proti? Se je kdo
vzdržal? Nihče.
3.točka je soglasno sprejeta*

Ad 2. RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 ODLOKU 0 USTANOVITVI UPRAVE Z-A
SoZbAR5T7o~taIo7

poročilo poda tov. B a j e c

ing, Viktor, kakor sledi;

l e stni ljudski odbor
i glavnega mesta
m 2
i
.j:
i — — — " ——————

Ljubljana, dne 8, 71, 1954'

U T B M E L J I T E V

A/ k predlogu za izdajo odloka o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo
MLO' Ljubljana.
,
Vse upravne in deloma operativne zadeve /drevesnice, pogozdovanja, čiščenja gozdov/ iz področja gozdarstva, so
se doslej vršile po odseku za kmetijstvo in gozdarstvo v sklopu
Tajništva za gospodarstvo MLO*
Novi predpisi - navodila o ureditvi gozdarske
službe v okrajih in mestih /Uradni list LKS št. 15/54/ pa nalagajo MLO-u, da ustanovi kot svoj gozdarski organ za vse zadeve na
področju gozdarstva, ki s.padajo v pristojnost MLO, posebno Upravo
za gozdarstvoc
Naloge uprave za gozdarstvo so predvidene v členu
2c priložene odločbe o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo, ki vrši
poleg tega naloge MOO-ja v zvezi z neposrednim upravljanjem gozdov, last splošnega ljudskega premoženja in gozdnega skladar
Uprava za gozdarstvo kot upravni organ, se po svoji
organizaciji loči od drugih mestnih upravnih organov, ker ne upravlja zgolj upravne posle, temveč tudi tehnične in operativne<. Vsled
tega se tudi ne finansira iz mestnega proračuna temveč v breme
gozdnega sklada« Tehnični aparat uprave je namenjen upravljanju
raziskav in študij, ki so potrebne za smoterno usmerjanje gozdnega
gospodarstva in neposrednemu upravljanju državnih gozdo^.-.
Predlaga se potrditev ustanovitev uprave za gozdarstvo MLO Ljubljana} kot priloženi odločbiB/ Z proračunu mestnega sklada za obnovo gozdov za leto 1954=
Proračun sklada za obnovo gozdov za leto 1954 je
MLO Ljubljana že sprejei.
Ker pa je MLO skladno z Navodili o ureditvi gozdarsk
službe v okrajih in mestih /Uradni list -^RB št. 15/54/ dolžan,
da ustanovi mestno upravo za godsa gozdarstvo kot svoj u-p-savn
gozdarski organ za vse zadeve na področju gozdarstva, ki bo v celoti finansirana iz sklada za obnovo gozdov, je potrebno predračun
mestnega gozdnega sklada na novo sestaviti in odobriti«.
Predlaga se odobritev priloženega predračuna
dohodkov in izdatkov mestnega gozdnega sklada za leto 1954»

+

h
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O t i i t i j i i t T
k predloga sa izdajo odlok« o ustanovitvi Oprati
gozdarstvo MLO, Ljubljena.

Vsa upravna in deloma,operativne sadova /drevesnic«,
ozdovanja, čiščenja, gozdov/ is področja gozdarstva so so
loj vršil« po Odaakuza kmetijstvo in gozdarstvo v sklop«
itva sa gospodarstvo MLG.
Sovi predpisi - Navodil« o ureditvi gozdarske služba
Okrajih i« aaatih/tJr.iiat IBS štev.15/54/ pa nalagajo MLO-ju
ustanovi kot svoj gozdarski organ sa vse ssdeva na področja
_srstta, ki spadajo v priatojnoat MLO posebno Upravo sa
sdarstvo.
Haloga Uprav« sa gozdarstvo so predviden« v Članu 2
iiožene odločbe o ustanovitvi Oprav« sa gozdarstvo.ki vrši
eg tega nalog« MX)-ja v zvozi s »posredni« upravijanj««
"ov last splošno ljudskega pr»oženja in gozdnega sklada.
Oprava za gozdarstvo kot upravni organ se po svoji
oisaoiji loči od dragih mestnih upravnih organov, ker n«
vila zgolj uprava« posla,temveč tudi tehnično in operatlm«,
id tega a« tudi ne finaasira is «eatnega proračuna?temv«S v
m
.. - -»
a
•
ijen oprav—
tn raziskav m študij, ki so potrebne za smotrno usmerjanj«
gm dov.
Predlaga aa potrditev ustanovitve Uprave za gozdaratvo
Ljubljana kot priloženi odločbi.
k proračunu mestnega sklada ss obnovo gosdov sa leto 1954*
Iroračun sklada sa oteovo gosdov sa lato 1954 j« MLO
bijana ia aprejal.
Kar pa je MLO akladno zrNavodili oyureditvi gozdarska
ba v okrajih In «eattt /Ur.l.LBS štev.15/54/ dolžan, d« usta1 mestno Upravo ss gozdar a t vo, kot avoj gozdarski organ sa
zadev« na področja gozdarstva , ki bo v oeiotl finsnsIrana
sklada ss obnovo gosdov, j« potrebno pr«drsčun «««tosga gcz dne«
a na novo a«ataviti in odobriti.
<
^ ^
irodlaga a« odobritov priloženega predračuna dohodkov 1«
tkov mestnega gozdnega sklada za i.1954.

bijana* 3.junija 1954.

M
OSTMI LJUDSKI „
glavnega šesta
L j u r u i i i
Ljubljana,dna

1954«

Sa podlagi člana 65,točka 15 in člena 117 Zakona
_ „
odborih nest in aestaih ohčin /0r.l.L8S §te?.19-9o
1952/ ter navodila o uredit?i gozdarske službe I okrajih I A
neatih /Ur.I.LRS Stevtl5/54/ ter po predloga Svata aa goapodaritvo ML0,
isdaja testni ljudski odbor glavnega BOSta Ljubljana
nabavoji
akupni toji aestnega sbora In sbora proizvajalcev

•

4

1

9

k

o ustanpvitvi Mestna upravo aa gozdarstvo,

k
19 opravljanje vseh zadav ia področja gozdaratva,
ki spadajo v pristojnost Mu), sa aa obaočjaK£0ubijanj ustanovi
posebna uprava sa gozdarstvo MLO,Ljubljana a sedežep v Ljubljani«
I-'

;

u

-

'

Uprava aa goadaratvo iaa tele naloge:
a/ nadzoruje, ali sa na obaočju aasta in sicer v gozdovih,ki so
apiofino ljudsko praaožtmje in t vaah drugih gozdovih isvršulejo predpisi o gozdovih /o obnovi, gojitvi.varstvu,čuvanju ia
koriščenju soadov, o varstvu - koaaervaclji - gozdnih zoa1
4t
tivrfajejo?
*
"
**
P*e*P*ai praviUa
W

akrbi, da se iadelajo gozdnosoapodareki elsbo rs t i,in predlaga ta elaborata f potrlit«? Oprati za gozd*ratvo LRSj

a/ daje upravi za gosdaratvo LRS predloge sa isločitsv »ealliSč
sa pagoaditvs ia goadna melioracije;
*/ pripravlja predloga ss sestavo nestnega gospodarskega plana
glada gojitve in Izkorifičanja gozdov In glede gozdnih gradltsv;
dala strokovna m e n j a o sadevsh a področja gosdaratva in hud ©orala t va;
V vodi gosdni kataster in predplaane evidence;
g/ podpira vagojo gozdarskih kadrov, skrbi ia njihovo stroko*ao
usposobijenji,skrbi sa gozdareko-prosvetno delo med ijudstvoa;
h/ l»daja odločbe v upravnih sadevah na Uataopnji s področja

poorocja gozdarstva , ki spadajo v pristojnost MLO po valjsvnih predpisih in po predpisih, ki bodo izdani zlasti glede

z«ienega pasa i M t i Ljubljano.

Ižaioge Mastnega ljudskega odbora v »vezi * neposrednim upraviiaajea gozdov, ki so »plodno ljudsko premodenj« |a
obaofiju M L ® a b 1 j ana »opravija testna uprava ia gozdarstvo*
m

V sveži s upravljanje« gozdnega sklada opjravija
testna uprava is gozdarstvo slasti t«-ie nalog«:
s / izdela predlog predračune dohodkov in izdatkov sklad«;
b/ odmerja prispevke za ^ozdni sklad in skrbi za
prispevkov;

pobiranje tsh

o/ opravlja investitorsk« nalog« pri delih,ki a« ibrsirajo Is
neatnega gozdnega sklada«

I -V" ,

'r;

Mostno upravo za gozdarstvo vodi Šef uprave#^«fa
uprav« .imenuje Mestni ljudski odbor*

h t:

:' •
Uestaa uprava za gozdarstvo se vzdržuj« v orem«
estnega gozdnega sklada. V kolikor sredstva toga aklada na
bi zadoščala se krije ta primanjkljaj s dotacijo.
Sredstva za vzdrSavanja oprav« sa gozdaratvo ss zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del predračuna
mestnega gozdnega skisda,
Odredbodajaleo za izvrševanje predračuna je šef
Mestne uprav« za

gozdaratvo.
7.

Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot posvetovalni organ Mostna gozdarska koalicija.
Šef uprave mora zsslišati mestno gozdarsko komisijo
v vseh posrmbnejiih in načelnih Vprašanjih, ki se tičejo uprav«,
obnove,gojitve,verstva in izkoriščanja gozdovtzlasti jo aora
zasiižati juri sestsvi predloga predračuna sklada io pri določanju načrta obnove,gojitve,sečnje ln izkoriščanja gozdov ter
gozdnih graditev.

'
Za opravljanje svojih uaiog ims uprava sa gozdarstvo potrebno Število uslužbencev.

Stalno terensko delo opravljajo revirni gozdarji v
revirjih. Za varstvo gozdov jim je dodeljeno pnaerao žtevtlo
gozdnih čuvaj«v.
^evirje določi Mastna uprava za gozdarstvo.
*
* * ^ izobrazbo gozdar
biti gozdarski
strokovnjak
s
J
fakultetno
ali ps mora
gozdaraki
tehnik.

I
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>

*
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Občinski ljudski odbori a« področja Mosta g« ljudskega
kateri
SKOgs odbora.Ljubljana
oadqia.^juuijsn« upravljajo
u u r e n j o j u občinska lozdne
^u^uae sklada,
s**««
projsssjo potrebna sredstva is mestnega gozdnega sklada
Občinski ljudski odbori os področja MLO predlagajo
vsako loto upravi sa gozdarstvo MLO,Ljubljana predračun obe iaskags gozdnega sklada T potrditev in upravljajo investitorake
nsioge pri dolih za katera jih pooblasti Uprav« ss gozdarstvo
Občinsko gozdarska komisija je posvetovalni organ
občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravljanjem obeinslega

gozdnega sklada,

Gozdarske koaiiie pri občinskih ljudskih odborih
dajejo £0 občinskih ljudskih odborih -sstni upravi za gozdarstvo predlog® o vprašanjih, ki se tičejo uprave,obnovo,gojitve,
varstva in Izkoriščanj« gozdov ln o vprašanjih gozdnih graditev na območja občino,
.
lo.
• -'
. •
Gozdna uprava ^»Ljubljana je pod nadzorstvom Sveto
za gospodarstvo MLQtijublfaaa,
11«
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu L8S«

3art fašizmu - svobodo narodni
Predsednik MLOt

O tem se obvešča:
!• Upravi* sa gozdarstvo MLO,
Ljubi i»no

2.Š*apgsinska pisarna /2x/
3#0dsek za kaet.in gozd.MLO
4.4tatistični urad SLO,
5»Arhiv Tejn«za gospodaratvo

/dr.Marjan itermaatia/
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dolsiaJaieii

^

ni flj;3sic sod

t o j a s n i i o
ai
I
snu oaic f. •« loa*^
roračunu moatnega sklada za obnovo gosdov sa leto 1954.

taa skupščina Ja že apreieia proračun sklada za obnovo gosdof

sto za gozdarstvo, ki bo v celoti finansirana Iz sklada sa oV»
o gosdov,je treba proračun na novo sestaviti in odobriti«
K proračuna dajano sledeča pojasnila:
Dohodki:

Izdatki:

¥ ista 1953 je biLo izdanih računov sa sklad preko
4.500.000.-dm. Z ozirom na to, da bo posek peto«
manjši je predvidenih le 3tooo.oco,-din dohodkov«
»
t
I
i • ,. .
"^ "
• '
'
»
a/lri upravi je predvideno sledeče osebje:
2 gosd.inženirja,
1 knjigovodja, ki bo oobenem vodil

7 gosdarjev

administracijo

.

b/Stroški sa uniforme gosdarjev gredo v brone sklada.
T letu 1954 jim pritfče 7 poletnih uniform ln dva
sinski.
a/MLO ina na svojem področja i Veliko centralno
drevesnico pod Rožnikom in dve manjši lokalni,
tretja pa je letos ustanovljena. Centralna drevesnica uoa BOŽEikon je v glavnem namenjena odgoji
večjin drevesc sa saditev v parkovne gozdove na
Sožniku in šišenskem hribu,Gradu la Golovcu ter sa
gojitev rasnih vrat topol. Lokalne drevesnice bodo
gojilo sadike, sa ostale gosdnove na periferiji
mestnega področja. Stroški drevesnice sc viaofci
radi tega. ker je bila centralna drevesnica ustanovljena šeio leta 1953 ln j e treba bivši travnik
spremeniti v drevesnico.
č/Za obnovo t.j. pogozdovanje le predvidenih aano
l2o.ooo.-din, ker še nimamo dovoli lastnih sadik.
V prihodnjih letih se bo ta znesek postopoma sviševal|kar bo Že v letu 1955 na raspolago večja množina
d/tri varstvu gozdov ja predvidenih 49o.ooo.-di* za
plačo 9 čuvag ev ter sa polaganja lovnih drevea.

,o.Kašelj ln Javor.Letos se nadaljuje taksacija
aa ostalem področju občine Polje.Za vsako gosdno
arceio se ugotavlja kakovost in sestava zemljišč,
asna saloga po drevesnih vrstah,prirastek ter predpisujejo dela na teh parcelah sa bo&čih 2o let.
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B a j e o ing. Viktor:
Vem, da za vao dejavnost v goadu mora imeti vsakdo dovoljenje
od MLO-a« Na ta način prevzame MLO v upravo vse gozdove na teritoriju MLO-a. Vsi ti gozdovi na teritoriju MLO-a tvorijo tudi
zeleni gozdni pas« Ta Uprava bo vršila vse upravne in deloma tehnične posle oz.ualoge, doaedaj pa je opravljal odsek za kmetijstvo in gozdarstvo MLO le upravne posle. Novi predpisi-navodila
o ureditvi gozdarske službe v okrajih in mestih /Ur.l.LRS št. 15/54/
pa nalaga MLO-u, da ustanovi svoj gozdarski organ za vse zadeve,
ki spadajo v pristojnost MLO-a posebno Upravo za gozdarstvo«
V tej Upravi za gozdarstvo bi bil 1 referent za zeleni gozdni pas.
Naloge Uprave za gozdarstvo MLO so predvidene v 2.51«, katerega
bi pozneje po potrebi tudi prečital. Uprava za gozdarstvo kot
upravni organ se po svoji organizaciji razlikuje od drugih mestnih upravnih organov, ker ne opravlja zgolj upravne posle, temveč
tudi tehnične in operativne« Vsled tega se tudi ne finanaira iz
mestnega proračuna, temveč v breme gozdnega sklada«
Mnenja se, če se že ne bi vse čitalo iz tega Odloka o ustanovitvi
Uprave za gozdarsvo MLO, naj bi preSltal vsaj naloge, katere naj
bi ta uprava izvrševala«
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Slišali ste poročilo tov. B a j e c ing. Viktorja. Želi kdo
diskutirati otem vprašanju? Opozoril bi tov. B a j c a samo na
nekaj« Ali misli naknadno govoriti o vprašanju proračuna. Mislim,
da bi bilo dobro, če bi povedal še ta odnos. Dohodki gozdnega
sklada so manjši kot so bili prejšnje leto, ker bo manjši posek.
B a j e c ing. Viktor:
Dohodki izgledajo takole:
Vseh dohodkov bo 5,914.807 din, izdatki v isti višini din 5,914.807
izgledajo takole:
1. 30i» delež republiškemu gozdnemu skladu •....« 1,050.000 din,
2. stroški javne gozdarske službe okraja «•••... 1,520.000 din,
3« stroški gozdnih uprav in ostalih investicij okraja
v nedržavnem in zadružnem sektorju /v breme okrajnega sklada/
2,490.000 din.

4. stroški za gozdni del in ostale investiceje gozdnega gospodarstva
....
••••••..•••••••
- din,
5. stroški gozdnih del v gozdih splošnega ljudskega
premoženja, razen gozdhega gospodarstva ..... 818*745 din,
6. dotacija občinskim ljudskim odborom .

56.062 din.

Predlagam samo še to, v kolikor ae to aeveda osvoji, da bi sa
planirani izdatki v proračunu za sedanje osebje gozdarske
službe, v bodoče črta iz proračuna in preneae v proračun pod
"rezerva". Do aedaj je bilo namreč gozdarsko osebje pla&ano
iz proračuna, od aprila naprej pa se isto plačuje iz gozdnega
sklada. Ta,kar je bilo v proračunu, naj bi Šlo pod "rezerva".
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

S tem bi odprl debato po tem vprašanju. Kdo od tov.odbornikov
želi razpravljati o tem vprašanju?
T e p i n a

ing.

Marjan:

Imam dve pripombi glede nalog te Uprave za gozdar8tve MLO.
Predvaem mislim na to, da ne bi bilo prav kljub Imenu Uprava
za gozdarstvo MLO, da bi ae iata omejila samo na gozdno površino, skrbela naj bi za vso drevesno vegetacija. Iz te razlage
namreč to ni bilo dovoljobrazloženo. Haša zakonodaja glede
gozdarstva je pomanjkljiva. V gozdu samem je treba plačati
takso, izven gozda pa ne. Zato posebej opozarjam na to nalogo.
Druga pripomba pa naj bi bila gledena 2 nalogi, ki pa nista
bili dobro pojasnjeni- Po zakonu namreč upravlja z vsem gozdom
Okrajni oz.leatni ljudski odbss. Okrajni oz. Mestni ljudski
edbor pa lahko prenese nekatere naloge Uprave za gozdarstvo
na n.pr.gospodarake organizacije, to se pravi, da ima Uprava
za gozdarstvo dve nalogi: 1.neposredno upravljanje gozdov
obče ljudkkega premoženja in
2.javno službo nad gozdom, ne glede
na lastnika gozda. Mnenja sem, da mora biti to Jasno izraženo.
Če se pojavi gospodaraka organizacija, ki je zaintereairana
na tem, da dobi del gozda, ga lahko dobi in sicer daločen
kompleks gozda. Toliko, kar 8e tiče gozda obče-ljudskega premoženja. Vendar pa mora vseskozi opravljati naloge Javne službe

/Suvanje, planiranje, održavanje v svojih rokah , ne flede na
sektor v naših gozdovih/.
p c r m a a t i a

dr.

Marjan:

Želi še kdo diskutirati prosim? Imam mogoče tov.poročevalec še
ka| pripomniti. Tov.T e p i n a ing. Marjan je namreč rekel,
da se topostavlja pred MLO v še potencirani obliki. Tukaj ne
gre samo za vprašanje normalnega gozdnega gospodarjenja, ampak
gre zanplačevanje mesta samega, zato je treba te stvari postaviti še v setalih oblikah in tudi reševati v ostalih oblikah.
Imeli bi odločato o treh stvareh:
1. da prinesemo Odločbo oz.Odlok o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo MLO.
2. da potrdimo spremenjenPJfilfitlPgozdnega sklada in
3. da se sredstva, ki so bila prvotno namenjena le proračuna, pre
nesejo na rezervo proračuna MLO.
Mi8lim, da bi sklepali po vsakem vprašanju posebej in stavljam
1. vprašanje na glasovanje.
Kde je-^za ustanovitev Uprave za gozdarstvo MLO, naj dvigne
roko? Mestni zbor je 1.točko soglasno sprejel.
Zbor proizvajalcev je prvo točko soglasno sprejel.
2.točka: Kdo je za spremenjen pzsdiatg predračun gozdnega sklada,
$aj dvigne roko? Mestni zbor je 2.točko soglasno sprejel
Zbor proizvajalcev je 2.točko soglasno sprejel.
3.točka: Da se razlika za gozdno upravno osebje, ki je bila namenjena v proračunu, prenese na "rezerva" proračuna MLO
Mestni zbor je 3.točko soglasno sprejel.
Zbor proizvajalcev je 3.točko soglasno sprejel.
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RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOKU O SPREMEMBI ODLOKA
O UVEDBI MESTNIH TAKS IN PROMETNEGA DAVKA.

Poročilo poda tov.odbornik

B a J e c

ing.

Viktor, kakor sledi

y?
Mestni ljudski odbcr
, ' glavnega mesta
JL.I3L® ±

Ljubljana, dne 8.71,1954-

SPREMEMBE EARIEE ODLOKA 0 UVEDBI MESTNIH TAKS
IN PROMETNEGA DAVKA,

Po št o 4' tarife prometnega davka odloka o uvedbi
mestnih-taks in prometnega davka /Uradni list LRS št, 35-417/53/
se je pobiral v letu 1953 prometni davek od klanja živine« Po št.
9* citirane tarife pa bi se moral v letu 1954 pobirati, glede na
določbe 6» točke navodila za uporabo in izvajanje navedenega odloka
/Uradni list LRS št o 41/53, priloga/, prometni davek od biljardov,
igralnih kart, balinišč, kegljišč in podobnih iger«,
S tem, da je uredba o prometnem davku /Uradni list
ELRJ št« 55-474/53./ ukinila vse določbe o prometnem davku iz
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse in
prometni davek /Uradni list ELRJ št« 19-118/53/, sta prenehali
veljati tudi citirani tarifni št«, nanašajoči se na pobiranje pro=
metnega davka od klanja živine ter od biljarda, igralnih kart, balinišč, kegljišč in podobnih iger. Pobiranje prometnega davka
po cit, tar. št., je bilo ustavljeno še s 1. I«. 1954 oziroma 13el»
1954, glede na nalog izdan pod G št.398/1,. z dne 13» I. 1954 ter
4- točki XX. poglavja Družbenega plana 1954 MLO Ljubi jena,
S ozirom na navedeno predlaga Svet za gospodarstvo
popravek odloka o uvedbi mestnih taks in prometnega davka s tem,
da se ukinjata v 11» delu pod e*/ tarifa prometnega davka, tarifni
številki 4* in 9* v celoti o

.

.

sabo tarif* odloka o uvedbi aeetnlh take 1« prometnega davka*

Po it* 4 tarife prometnega davka odloka o avodbl
taka la prometnega davka (Ur.11«t M S St. 35-417/53)
je pobiral v leta 1953 prometni davek od klanja živine. It. 9 cit. tarife pa bi ae moral v leta 1954 pobirati,
rde na dolodbe 6. točke navodila sa uporabo la isvajanje
»danega odloka (Ur.llat Ld3 Št. 41/53» priloga), prometa!
»k od biljardov, igralnih kart, balialii, kegljišč ln po»bnih iger.
I
S tem,da Ja Uredba e prometnem davku (Ur.list PLdJ
It. 55-474/53) ukinila vse dolodbe o prometnem davku is Uredbo
t pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse la
metal davek (Ur. 11 e t JPLdJ it. 19-110/53)t sta prenehali
Jati tudi cit, tar.it., nanaiajoil a« aa pobiranje prometnadavka od klanja Živine ter od biljarda, igralalh kart, ball18, k<£ jiifi la podobnih iger. - Pobiranje prometnega davka
cit. tar.it. je bilo ustavljeno Že a 1.1.1954 ©siroma 13*1*
54» glede aa aalog isdaa pod 9 it. 393/1 s dne 13*1.1954 ter
točko XX. poglavja Sruibenega plana 1954 MU) Ljubljana*
Z ozirom na navedeno jBdlagm Svet sa gospedarotvo
pravek odloka o uvedbi mestnih taks la prometnega davka a
i. da se ukinjata v II. delu pod e) tarifa prometnega davka
rifni it. 4 in 9 v celoti.

Jubljana, dne 4.TI.1954.

a

«

Ia podlagi S. to5k« $5. Slena iakona o ljudekih
ih bo o t in mestnih občin (Ur.liet j»d3 it« 19-90/52),
a uredbe o praviei ljudskih odborov, da lahko predpisu^
taksa ia prometni davek (Ur.liat 7LBJS *t. 19-118/53) v
u s 44» členom uredbe o prometnem davku (Ur.list tl»BJ
55-474/55) ia po pritrditvi IsvrSnega eveta Ljudske skupine
je Kest&i ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana
sklepu mestna sbora in sbora proisrajaloev dne
4 sprejel

&>

d

1

o

k

I« spreaembi odloka o uvedbi mestnih taks in prometnega davka.
1« člen
7 odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega davka
?.liat LES »t. 35-417/53) r XI. delu pod e) tarifa prometnedavka, aa ukinjata - tarifa it. 4»
prometni davek od klanja Širine, ia
tarifa S*. 9t
prometni davek od biljarda, Igralnih kart, balinišč,
_ kegljišč in podobnih iger.

t

Člen
\. _ • ...
""
Sa odlok sa Sne veljati s dnem objave v "Uradnem
atu LRS*.

)do narodu I«

StKI
glavhega aaath

U B

S

A

Stev. 0-5415/1-54
jubljana, dne

P r e d s e d n i k

MLO i

1954.
/Qp. Marjan Sermaetia/

ff

Mtmjr m a s t 1 a

dr,

Marjan:

zvezni predpis je korigiral naš prvotni Odlok o uvedbi mestnih
Itak*

in

prometnega davka. Kdor je za ta, da se sprejme sprememba

Odlok« o spremebmi Odloka o uvedbi mestnih taks in prometnega
[ javka, naj dvigne roko?
Predlog je soglasno sprejet.

Al

PERSONALNE ZADEVE.

A/ Poročilo Komisije za razpis mesta direktorja podjetja "Gasilski
servis".

Poročilo poda tov. B o r š t n i k
Frano, kakor sledi:
Komisija za razpis mesta direktorja podjetja "Gasilski servis"
je na razpis prejela dve vlogi, Po pregledu kandidatov za razpisano mesto je komisija odločila, da se za direktorja podjetja
•Gasilski servis" imenuje tov. F u r 1 a n
Janez.
Imenovani Je rojen 14.XI.1899 na Verdu pri Ljubljani. Absolviral
je strojni delovodski oddelek na Srednji tehnični šoli v Ljubljani. Od leta 1927 je bil gasilski vodja pri Mestni občini
ljubljanski, kasneje pa vodja Gasilskega urada Reševalne postaje
ia poveljnik poklicne gasilske čete. Po vojni je bil šef odseka
za kurivo in referent za preskrbo, nadalje pri podjetju "Slovenijaavto" kot šef odseka za gasilstvo. Ob ustanovitvi trgovskega podjetja "Vatrosprem" je bil poslovodja podružnice v Ljubij sni. V
letu 1951. ko je bilo pat^ntja ustanovljeno podjetje "Gasilski servii
je bil imenovan za upravnika tega podjetja. Imenovani ima vse
strokovne pogoje za vodstvo tega podjetja. Komisija predlaga skup- !
ščini, da izda Odločbo o imenovanju tov.
F u r 1 it n Janeza
za direktorja podjetja "Gasilski servis".
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Slišali ste predlog, ki ga je iznesel tov. Borštnik, da se za direktorja podjetja "Gasilski servis" imenuje tov.

F u r 1 a n Janez.

Želi kdo diakutirati o tem predlogu, ima mogoče kdo kakšno vprašanje v zvezi stem? Ker nihče, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.

fjb

B/

jI

Poročilo Komisije ga razpis mesta direktorja podjetja
"Blektra", LJubljana.

Poročilo poda tov.

M a r i n č e k

Ciril, kakor sledi:

Komisija za razpis mesta direktorja podjetja "Elektra", Ljubljana, je sprejela na razpis sedem vlog« Komisija je odločila, da se za direktorja podjetja "Elektra", Ljubljana, imenuje tov.

V i r e n s

Tov. V i r e n s

Franc«

Franc Je rojen 3 . V I I I . 1929. v Ljubljani.

Dokončal je štiri razrede gimnazije z malo maturo in se izučil
elektroinstalaterske obrti« Dovršil je tudi 3 strokovne obrtne
šole« Sedaj Je zaposlen kot električni instalater Mestne elektrarne« Do leta 1952 Je bil zapoalen pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS«
Je nosilec spooenice 1941.
Predlagamo, da skupščina na podlagi odločitve Komisije izda
odločbo o imenovanju tov.

V i r e n s

Franca za direktorja

podjetja "Elektra", Ljubljana«
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Slišali ste predlog tov. MarinSka, naj bi se za direktorja
podjetja "Elektra", Ljubljana, imenoval tov. V i r e n s

Franc«

Želi kdo kakšno pojasnilo v zvezi stem, ali ima kdo kakšno
pripombo? Če ne, dajem predlog na glasovanje« Je kdo prsti?
Predlog je soglasno sprejet«
C/ Predlog za razrešitev direktorja Kmetijskega posestva "Jesenkov«
Predlog obrazloži tov.
Tov. 0 g o r e m c

K o p i t a r

Franc, kakor sledi:

Anton, direktor Kmetijskega posestva "Jesen-

kovo" Je prosil, da Mestni ljudski odbor sprejeme ostavko na
položaj direktorja« Imenovani bo dobil zaposlitev na Zavodu z a
planiranje LRS, obenem pa bo delal pri Mestnem ljudskem odboru
kot svetovalec za kmetij8ka vprašanja.
Predlagamo, da skupščina sprejme ostavko tov. 0 g o r e v c Antona.
D e r m a s t i a
dr« Marjan:
Slišali ste pfedlog tov. Kopitarja« Dajem predloga na |fiiilXi|«.
•

i

L a p a j n e

ing. Oblak Sonja:

Zakaj je dal ostavko, ko pa sem slišala, da je dober.
K o p i t a r

Franc:

Bil je dosežen sporazum, da se ostavka sprejme«
S i t a r

Franc?

S 1.januarjem 1.1. je tov« O g o r el c Anton nastopil mesto
direktorja Kmetijskega posestva "Jesenkovo", vendar se je tam
počutil nesrečnega« Bil je kmetijski svetnik in vajen širšega
obrata kot je bilo n.pr. posestvo ^Kočevje". Tarifni pravilnik
Kmetijskega posestva "Jesenkovo" je sanj predvideval mesečno
plačo v znesku din 14000, med tem, ko je imel prej plačo v znesku
din 23000, katero je tudi na Kmetijskem posestvu "Kesenkovo"
zahteval« Sam pravi, da se počuti tako kot bi bil na razbeljene*
štedilniki« Pravi, da ne more od ljudi zahtevati, da mnogo delajo, češ oni imajo nizko plačo, jaz pa visoko /n.pr.23000 din/.
Hoteli smo, da bi on delal na 1(10 za vsa posestva in da bi mu
MLO plačo eventuelno refundiral, vendar pa tudi na to ni pristal«
Snubili so ga, da bi naj šel nazaj v Kočekje, vendar ni potegnil
svoje sotavke nazaj, kjub temu, da smo ga pregovarjali, naj ostane. Med tem časom se je nemreč dogovoril z Zavodom za planiranje
LRS, da bo tam delal na teh vprašanjih in da bo pomagal reševati te probleme na področju MLO-a« Stremeli smo za tem, da
bi ostal tu in naj bi gor /na Zavodu za planiravnje LRS/ pomagal
reševati ta vprašanja. Zardi tega nam ne preostane drugega kot
da sprejmemo njegovo ostavko.
T e n i n a ing. Marjan:
Prvotno je stalo, da je šel na Državni sekretariat za gospodarstvo LRS, kar pa je napačno, šel je namreč na Zavod za planiranje
LRS.
B a t e 1 1 č Lojze:
Doma sem s tistega konca kot tv. 0 g o r e 1 c Anton in sem
imel priloko razgovarjati z njim češ, da bo pomagal reševati
problem osuševanja Banja,ki bo trajalo daljšo dobo. lamo nekega
mlajšega ing., ki delo dobro vrši. Za upravnika posestva "Jesenkovo'1 pa le mora bitisposoben človek® ker so ploskve tam

'

st

zamočvirjene.in je zato prav, da so tam sposobni ljudje«
D e r m a s t i a

dr,

Marjan:

Kdor je zato, da 8e sprejme ostavka tov, O g o r e l c a n a
položaj direktorja Kmetijskega posestva^ Jesenkovo " In da pomaga reševati vprašanja Barja, naj dvigne roko,
D r a k s l a r

Marjana:

Za honorarno delo lahko dobimo še kakšnega drugega,
S i t a r

Franc:

Po mojem mnenju je prav, da mi te stvari tako zaklavziramo.
Tov, Ogorelc je samo eden, ki je trenutno tu« Sem zate, da pomaga reševati problem osuševanja Braja.
D e r m a s t i a dr.Marjan:
Kdo želi beaedo? Dajmo se priglašati k besedi, Če nihče ne
želi o tem razpravljati, dajem predlog na glasovanje. Kdo
je ta to, da se sprejme ostavka na položaj direktorja Kmetijaskega posestvaVesenovo", naj dvigne roko.
Predlog je soglasno sprejet,
D/ Predlog za razreSitev upravnika Restavracija Delavski dom.
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Franc, kakor sledi:
Upravnik Restavracije Delavski dom tov.
G a b r i j e l č i č
Venčeslav prosi, da se ga razreši dolžnosti upravnika. Oatavko
utemeljuje s tem, da želi oditi v svoj rojstni kraj na Pri*
morsko.
Predlagamo, da ae ostavka tov. Gabrijelčiča sprejme ter da se
razreši dolžnosti uprvanika.
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Želi kdo diskutirati v zvezi stem? Če nihče, dajem predlog na
glasovanje. Kdo je za, naj dvigne roko.
Predlog je soglasno sprejet.

fj)

l/ Predlog za razrešitev direktorja podjetja "Karoserija". Ljubi jata.

Predlog obrazloži tov, K o p i t a r
Franc, kakor sledi:
fov. S i m I i 5 Rafael, direktor podjetja "Karoserija", podaja
ostavko na položaj direktorja, ker želi prevzeti vodstvo novega
podjetja. Delavski svet je soglasen s to ostavko,
SkupČini predlagamo, da se tov, Simčič Rafael razreši dolžnosti
direktorja podjetja "Karoserija",
D e r a a s t ia

dr,

Marjan:

Ido želi diskutitatl? Želi kdo kako pojasnilo? Če nihče, dajem
predlog na glasovanje. Kdo je za, naj dvigne roko.
Predlog je soglasno sprejet.
f/ Predlog zarazrešltev direktorja podjetja "Sanolabor". Ljubljana.

Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Franc, kakor sledi:
P r e s e t n i k
Ana, direktor podjetja "Sanolabor" je podala
ostavko, Delavski svet podjetja je aafehvko sprejel in predlga,
ia se imenovana tovarlšioa razreši dolžnosti direktorja« Ostavko
je podala zaradi slabega zdravstvenega stanja.
Skupščini predlagamo, da ostavko sprejme ln razreši dolžnosti
direktorja tovarišico Presetnik Ano.
D e r m a s t i a

dr.

Marjan:

Želi kdo razpravl£4t* o tem? Želi kdo kakšno pojasnilo v zvezi s
tem? Kdor je za to, da se razreši dolžnosti direktotrja, naj
dvigne roko«
Predlog Je soglasno sprejet.
G/ Predlog za razrešitev direktorja podjetja "Avtoservis". Ljubljna.

Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Franc, kakor 8ledi:
Tov« S e n č a r Vladimir, direktor podjetja "Avtoservis", prosi,
da se ga razreši dolžnosti direktorja tega podjetja« Delavski svet
podjetja se z ostavko strinja«
Predlagamo, da se tov« Senčar Vladimir razreši dolžnosti direktorja
Podjetja "Avtoservis", Ljubljana.

f(a

D e r m a s t i a

dr,

Marjan:

Želi do diskutirati o tem? Če nihče, dajem predlog na glasovanje« Kdo je za to, da se odobri ostavka, naj dvigne roko«
Predlog Je soglasno sprejet«
H/ Predlog za imenovanje Komisij za razpis mest direktorjev
podjetij:
Predlog obrazloži tov«

K o p i t a r

Franc, kakor sledi:

V zvezi z razrešitvijo direktorjev nekaterh podjetij, je potrebno, da se za ta podjetja imenuje Komisija, ki bo v smislu
90«čl.Uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov razpisala
mesta direktorjevZa podjetje Kmetijsko posestvo "Jesenkovo",
2« Sanolabor in
3« Restavracijo Delavski dom
predlagamo sledeči sestav komisije:
1« 5 a j e c ing« Viktor kot predsednik komisije,
2« B a j u k Sagadin Stanka, član in
3« Baznik Albin, član«
Za podjetja:
1« "Karoserija",
2« "Avtoservis" in
3« novo ustanovljeno poslovalnico podjeta "Agrotehnika" pa
predlaga,o naslednjo Komisijo:
1« B a r 1 i č Janez kot predsednik komisije,
2« B e 1 č i Č Joško kot član komisije in
3« B o b n a r Stane kot član komisije«
Zastopniki delavskih svetov navedenih podjetij naj se imenujejo
nakndno, po predlogu DS podjetij«
D e r m a s t i a
dr« Marjan:
Slišali ste predlog tov. Kopitarja. Želi kdo o tem vprašanju
diskutirati? 5e nihče, dajem predlog na glasovanje« Kdo je za,
naj dvigne roko«
Predlog za sestavo komisij je soglasno
sprejet«

I / Predlog za imenovanje Komisije« ki potrjuje sestav
delovnih mest po strokovni Izobrazbi v tarifnem pravilniku za nove gospodarske organizacije ter za nove obrtne
in poslovne enote.
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Franc, kakos sledi:
Po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah delavcev in uslužbencev gospodarskig organizacij /Ur.l.FLRJ
št.l8/54-čl-7~a/, mora ljudski odbor imenovati Komisijo,
ki potrdi sestav delovnih mest po strokovni izobrazbi v tarifnem pravilniku za nove gospodarske organizacije ter za
nove obrtne in poslovne enote« Uredba določa, da pride v
komisijo zastopnik Sveta za gospodarstvo, Sveta za zdravstvo
in socialno politiko ter zastopnik krajevnega sindikalnega
sveta« Delo te komisije vodi zastopnik Sveta za gospodarstvo • V to komisijo predlagamo naslednje tovariše:
1« P 1 a z a r Franc, kot zastopnik Sveta za gospodarstvo,
vodja komisije,
2. S m a j d e k
Vlado kot zastopnik Sveta za zdravstvo in
sicialno politiko,
3« M aj c e n Franc kot zastopnik krajevnega sindikalnega
sveta.
Tov. Smajdek Vlado je v službi na MLO Ljubljana kot inšpektor dela.
Tov. Majcen Franc pa je uslužbenec in funkcionar Mestnega
sindikalnega sveta.
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Slišali ste predlog tov. Kopitarja. Želinkdo diskutirati o
tem predlogi? Če nihče, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.
Z u P e t Avgust:
Povedal bi slučaj J e 1 u š i č Dušana, ki ga je morala
razčistiti komisija in naj zato pride danes na dnevni red.
Komisija, ki je bila na predzadnji skupščini imenovana za

rt

ureditev zakonitega postopka ob razrešitvi tov« J e 1 n š i č
Dušana kot pedsednika Okrajnega sodišča I in kot sodnika tega
sodišča, je komisija ob ponovnem pretresu tega vprašanja v širšem smislu in ob razgovSr&^tl v skladu z mišljenjem Sekretariata
za pravosodno upravo, prišla do zaključka, da je Mestni ljudski
odbor ravnal pravilno, ne glede na formalno pomanjkljibost o
postopku, ko ga je razrešil kot predsednika in kot sodnika«
Komisija je namreč ponovno ugotovila, da tov.
J e l u š i č
Dušan glede na njegove poglede na družbeno stvarnost, na njefovo
Ideološko zgrajenost ln pomanjkanje samokrltiČnosti, ki izvirajo
iz objavljenga članka in poznejših razpravljanj, z njim ni primeren ne za predsednika , niti za sodnika Okrajnega sodišča I v
Ljubljani«
Zato Komisija predlaga to razrešitev Mestnemu ljudskemu odboru«
D e r m a s t i a

dr«

Marjan:

Tovariši, slišali ste poročilo tov, Zupeta kot predwednika komisije za razjasnitev zadeve J e l u š i č
Dušana« Predlog komisije je samo potrditev sklepa s formalne strani, dejanske s
formalne zakonske strani razčiščen«
Kljub temu dajem predlog na glasovanja* v razpravo«
Zeli kdo diskutirati o tem vprašanju? Če ne bi nihče želel diskutirati o tem vprašanju, potem dajem predlog na glasovanje«
Kdo je za to, da se tov. J e l u š i č
Dušan razreši kot
predsednik in sodnik Okrajnega sodišča I v Ljubljani, naj dvigne
roko« Se je k-do vzdržal?
Predlog Je soglasno sprejet.
D e r m a s t i a
dr. Marjan:
Zadevščino moramo zakonito končati« Ugotavljam, da je predlog za
razrešitev tov.

J e l u š i č

Dušana kot predsednika in sodnika

Okaajnega sodišča I v Ljubljani, sprejet«
Psosil bi ljudske odbornike, če hočemo na prihodnji seji razpravljati o zborih volivcev in o rezultatih zborov volivcev in o vseh
ostalih zadevščinah, prosim, da se tov. odborniki pobrigajo za

zapisnike, da bodo priromali v skupščinsko pisarno, ker se isti
zelo radi izgubijo, je na vsak način dolga pot. Prosim, da to
nareditem da bodo tako zapisniki zadnjih ztotov volivcev v ponedeljek v skupščinski pisarni.
Ker je dbeni red itzčapan, zaključujem sejo.

• Vodja zapisnika:
Š i v i c Silvo l . r .

Predsednik:
D e r m a s t i a

Overitelja zapisnika:
1# M i k l a v e c
Angela l . r .
2. K r e g a r ing. Vinko l . r .

dr.

Marjan l.r,

