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ZATISHIK

fe. skupne seje mestnega zbora MLOL
I

z dne 3. 12; 1954

pestili ljudski odbor
; glavnega mesta
EajiioSkupšč .pisarna

Ljubljana,dne 11.XII.1554

S K L E P I
•9°skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev LILO glavne-fl
If
ga mesta Ljubljane, dne
decembra 1954
los k l e p : sprejet je s :lep,da se popravi zapisnik 48 . skupne
seje I.iLC tako,da je bil predlog Iniciativnega odbora
o formiranju komun sprejet z večino glasov ( 1 proti)
!3i£iSŽ§£voJjLOo
• 2 . s k 1 e p: sprejeto je poročilo Sveta za notranje zadeve o prometu v Ljubljani kot je bilo podano in z dopolnitvam
odbornik o* v raziuravj.Tajništvo za notranje zadeve.
sklep:

sprejet je sklep,da se sprejme odlok o prodaji stanovanj škili kis iz sklada splošnega ljudskega premoženja kot je bil predlagan s spremembo 8.člena,ki
se na novo glasis " Tisti,ki stanujejo v kisi kot
uživalci stanovanja morajo svoje zahteve,da se proda
hiša enemu ali drugemo od teh užival'cev stanovanja -j.
ob enakih pogojih kot veljajo za najboljšega poniidnika,sporočiti pismeno komisiji najkasneje v roku 3 dni
po dnevu dražbe.V primeru več prednostnih ponudnikov
velja prva priglasitev."
Ta.-jništvo za stanovanjske i zaddve
Pravni odsek Tajništva za stanovanjske zadeve zaradi
objave v Uradnem listu. ~

-4<,s k 1 e p! sprejet je sklep,da se proglasi Otroško okrevališče
"Staneta Žagarje" Podljubelj in Dečjeo okrevališče
Siljevica-Kraljevica za finančno samostojnazavoda.

5.s k 1 e p : sprejet je sklep,da se sprejme odlouba o konstituirat
ju projektivne organizacije"Biro za lesno industrijo'
Ljubljana - po predlogu.
6.s k 1 e p: da se sprejme odločba s katero se razveljavlja pripo-"
jitev gospodarske organizacije_"Modna oblačila"Ljubljana s podjetjem "Obrtnik" Ljubljana* po predlogu«
•7 o s k 1 e o

sprejet je sklep,da se sprejme odločba o pripojitti
podjetja "Modno krojaštvo" k podjetju "Konfekcija
Na-ma"-po predlogu .

18.s k 1 e p': sprejet je sklep,da se sprejme odločba o izločitvi
r trgovine z gumijaaistimi izdelki iz veletrgovine
"Astra"; trgovina bo poslovala pod.firmo "Guma"
Ljubljana, Trubarjeva ul„3o,odločba je bila sprejeta
kot v predlogu.

i;r 1 e p

fco.sk l e p ®
^ ^
B

:sprejet je sklep,da se sprejme odločba o izločitvi,osamosvojitvi in konstituiranju^ obrtne organizacije "Šentviške krojačnice" Ljubljana,Šentvid 28 - po predlogu.
sprejet je sklep,da se sprejme odločba o ustanovitvi ii
izdaji dovoljenja zd konstituiranje obrtne gospodarske
organizacije "Pleskarstvo in soboslikarstvo Šentvid"
v Šentvidu št« 6?0 - po predlogu.

XI.s k 1 e p:sprejet je sklep,da'se sprejme odločba o izločitvi
gostinskega obrata "Belokrajina "Pod lipo" in konsti9
tuiranju s amostojnega gostišča kmetijske zadruge
Semič v Ljubljani in to po predlogu«
12.s k 1 'e prsprejet je sklep,da se sprejme kupoprodajna pogodbe
med Zvezo mizarjev DZOZ Šentvid - Vižmarje v likvidaciji kot prodajalcem in splošnim ljudskim premoženjem
ki ga zastopa MLO Lpubljana kot kupcem in to po predlogu..
•

|l5cSk 1 e p: sprejet je sklep,da se sprejeme odločba o ustanovitvi
in^konstituiranju gospodarske organizacije "Mizarstvo
Vižmarje" Ljubljanašentvid - po predlogu.
14oS k 1 ep: sprejet je sklep,da se sprejme odločba o razdelitvi
gospodarske organizacije "Agrotehnika" Ljubljana na
samostojne gospodarske organizacije:
"Gruda",Miklošičeva cesta 6,
"Kooperativa", Miklošičeva c.6
"Agroindus" ,
"
"
"Agrotehnika",Ljubljana Titova 29, - po predlogu.

O« s k 1 e p: sprejet je sklep,da preneha mandat na lastno prošnjo
odbornikoma :
Zadnik dr.Zvezdani- 2.volilna enota
Repinc Ivanu - 6. volilna enota .

s k 1 e p:sprejet je sklep,da se odobri 4-mesečni študijski dopust tov.Sagadin-Bajuk Stani odborniku mestnega zoora ;l|
14.volilne enote.
Mandatno-imunitetna komisija mestnega zbora
.. ;
ajništvo Mi/O.
L? a s k 1 e p:sprejet je sklep,da se sprejme odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2.in 6. volilni enoti za volitve v mes
ni zbor MLO Ljubljana. Nadomestne volitve bodo v nedeljo 3o o januarja 1955«»
*
«>8.s k 1 e p:sprejet je odlok o spremembah odloka o razpisu nadomestnih volitev za 51.in ^jp .volilno enoto mestnega '
zbora.Volitve bodo 9o januarja 1955»
Mandatno-imunitetna komisija mestnega zbora.
Tajništvo LILO.
.i
Pravni odsek Tajništva MLO zaradi objave odlokov v
Uradnem listu in "Glasniku"

k 1 e p : sprejet je sklep,da se na lastno prošnjo zaradi'upokojitve razreši prof .Prane Stanič kot direktor Nižje
glasbene šole - Center,
,skle 1 p:

sprejet je sklep,da se imenuje za direktorja Nižje
glasbene šole Center prof0Alojz MiheMČ

,,s k 1 e p; potrjeno je bilo imenovanje direktorjev gospodarskih
organizacij:
Za direktorja "Oljarne" Ljubljana tovolvan Pakiž,
"
"
"oodjetja "Tehnoimpeks" tov.Angel Preatoni
r
"
"
" "(Turistični biro",
o^»
s

1 e p: potrjeno je bilo imenovanje poslovodij trgovin v
sestavu trgovskega podjetja. "Delikatesa"Ljubljana
±i to kot je bilo "v predlogu.

. s k l e p : potrjeno je bilo imenovanje poslovodij trgovin v š est
vu trgovskega podjetja "Rožnik" Ljubljana kot je bilo
predlagano v predlogu.

• oŠ k 1 e p; potrjeno je bilo imenovanje, poslovodij trgovin v sesta
vu trgovskega podjetja "Hranila" Polje, kot je bilo
predlagano v predlogu.
• s k l e p : potrjeno je bilo imenovanje za poslovodje argovin v
sestavu trgovskega podjetja "Preskrba" Ljubljana kot
je bilo predlagano v predlogu«.

jfcf k 1 e p: sprejet je sklep,da imenuje poslovodji za trgovino
Polje 192 in Rudnik 26 MLO Ljubljana,ker komisija ni
prejela ustreznega predloga.
gospodarstvo L/ILO (tov.Lavrič)
»s k,l e p: sprejeto je bilo poročilo komisije,ki je bila imenovar
za pregled dela direktorja trgovskega podjetja "Kurivo-prodaja", tov.Pranea Kregarja in to v celoti kot
je bilo podanoo
±vo
Tajništvo *za gc
iois
^

-
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ZAPISNIKA

skupne seja mestnega zbora in zbora proizvajalcev MLO glavnega
a Ljubljana, dne 3* decembra 1954.
Sejo je vodil tov. dr« Marijan Dermastia, predsednik
l

Zapisnik seje je vodil tov* Silvo Šivic, tajnik MLO.
Za overltelja zapisnika sta bila Izvoljena odbornika
If KIari6 in Miroslav Bežan.
Seja je bila sklepčna, ker je bilo od 67 odbornikov
ega zbora prisotnih 49 od 57 odbornikov zbora proizvajalcev
4o,
Pred prehodom na dnevni red je tov. predsednik pojasni]
smatra za potrebno, da se da poročilo o dosedanjem poteku zborov
vcev.
Tovarifi tajnik MLO je poročal, da je bilo možno Aogs
, da so bili do sede zdaj zbori volivcev na 2o volilnih enotah,
7o) verjetno so bili zbori volivcev Se na 4 volilnih enotah
•
54 in 58), vendar o tem še ni bilo mogoče dobiti točnih
atkov.
Za 31 volilnih enot so že določeni datumi, kdaj bodo
ri volivcev (od 5* do lo* decembra)« Hi pa še bilo možno izveš
»kljub dnevnemu izpraševanju, kdaj bodo zbori volivcev na 17
enotahf te enote sot 7f lo, 16, 21, 22, 48, 5o, 51» 52»
62, 63, 64, 66, 68, 69 in 7o.
T statutih bodočih komun je predvideno, da bodo pred=
a zborov volivcev stalna. Tako bi irael ljudski odbor in
;inska pisarna lahko stalen stik s predsedstvi zborov volivcev,
bi zelo olajšalo medsebojno povezavo in evidenoo. Želeti bi bilo,
se praksa ** stalnih predsedstev uvede že sedaj - vsaj za razdobs
do naslednjega zbora volivcev. Med tem pa prosimo, da tovariši
tki sporočajo o datumih zborov volivcev in poskrbijo dostavo
ov vsaj v treh dneh po izvršenem zboru.
Poročilo je bilo sprejeto.

)

Tovariši odborniki, so pojasnili, da bodo zbori vos
ssv na 58« volilni enoti 6.XII.t na 68» volilni enoti 7« XII«
na 69. volilni enoti 8. XII. 1954-•
Zapisnik 48. skupne seje je prebral tov. tajnik MLO.
Odbornik tov« Ostoj Turna je izjavil, da je v zapis=
netočnost« Predlog Iniciativnega odbora o aforalrenju komun
območju Ljubljane nI bil sprejet soglasno, temveč z velino glas
, ker glasovanje ni bilo izvedeno do kraja in ni bilo točno
;ovljeno, kdo je za in kdo proti* Osebno je glasoval proti«
Predsednik MLO je pojasnil, da pri glasovanju ni
tal kdo se je glasovanja vzdržal, pri glasovanju proti predlogu
v odborniških klopeh ni nihče dvignil roke« Ker nI bilo jasno,
je tov« (Puma glasoval proti je po seji naročil, naj tajništvo
a tov« IPuno, kar pa ni bilo Izvedeno« Zapisnik naj se torej
ivi tako, da je glasoval en odbornik proti predlogu.
Tako popravljeni zapisnik je bil soglasno sprejet«
Predsednik je nato predlagal naslednji
dnevni

redi

Poročilo Sveta za notranje zadeve o prometu v Ljubljani«
2. Razprava in sklepanje o Odloka o prodaji stanovanjskih hiš
iz sklada splošnega ljudskega premoženja«
3. Razprav a In sklepanje o odločbah o proglasitvi Bečjega okrevaš
lišča Šiljevica - Kraljeviča in Otroškega okrevališča "Staneta
I Žagarja*, Podijuhe!j, za finančno saaostojna zavoda«
t« Gospodarske zadeve«
5* Sklepanje o poročilu Mandatno - imunitetne komisije«
6. Personalne zadeve«
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet«

POROČILO SVETA ZA NOTRANJE ZADEVE 0 PROMETU T
LJUBLJANI.

Besume poročila je dal tov« Marijan Jenko, predsednik l
Sveta za notranje zadeve MLO. (Poročilo je bilo objavljeno v
^Glasniku" štev. 7* z dne 26« oktobra 1934.)

Odbornik Osto j Turna je v razpravi pripomni i, naj se
postajah cestne železnice na prometnih cestah napravijo otoki,
Joče potnike, ki sicer zelo evirajo promet. Predpise glede
Ltevanja vozil na križiščih je treba strogo upoštevati in mora
stna milica s kršitelji strogo postopati. Isto velja za pešce,
križajo ceste na nedovoljenih mestih, predvsem na zelo prometnih
;ah. Predpisi o prednosti vožnje na križiščih naj ae strogo
sevajo« Opozori na potrebo po prometnih šolah in tečajih za
Vsako vožnjo vštric je treba kolesarjem prepovedati. Dvomi
bodo kolesarji upoštevali obvozne kolesarske ceste, a pešhojo
»b kolesa pa bodo še bolj ovirali promet, Energično je treba pošto«
proti voznikom motornih vozil, zlasti motoristom, ki vozijo z
[edprtimi izpuhi. Prometno disciplino je treba strogo izvajati in
>ti kršiteljem uporabljati stroge kazni; s samo propagando ne
ustvarili reda na cestah.
Odbornik Alo.iz Matelič je predlagal, da naj bo
>žnja vštric prepovedana v mestu, zunaj mesta pa na« Treba je
jraviti otoke pri tramvajskih postajah in prometnih cestah.
Odbornik dr. Jože Pretnar je povdaril, da je treba
[prometno disciplino vzdrževati skozi vse leto9 ne pa (kot se sedaj j
ija) le ob "tednu os. mesecu prometa".
|
Odbornik Prane Drobež je grajal enostranost onega
ila statističnega poročila, ki govori o nesrečah, katere so povzro j
čili šoferji družbenega sektorja. Notranja uprava bi morala pri
statističnem poročilu razlikovati šoferje podjetij z manjšim šte=
vilom voz in šoferje pri velikih prevoznih podjetjih« Ta ugoto=
vitev bi bila potrebna v korist slednjim« ker so z največjim na=
porom vzdrževala promet s skrajno majhnim številom vozil.
Poseben problem so šoferji 1, kategorije, ki naj
bi edini smeli prevažati potnike« Teh je malo in so povečini stare j
>, z vso resnostjo je treba misliti na nov kader« Predlaga spre=
predpisov in jih omiliti za visoke kvalifikacije« Dalje
opozarja na nujnost parkirnih prostorov, ki jih v Ljubljani tako=
rekoč ni, Glede Električne cestne železnice je tov, Drobež omenil,
da ae je podjetje s tehničnim poročilom, ki ga je svoj čas dala
komisija ob pregledu, v celoti strinjala, pripombe so bile stavljen
edino k rokom. V šestih mesecih se vozil ne da nadomestiti, da
jih edino izločiti. To bi pa povzročilo pri potnikih splošno
lovoljstvo, ker je vozni park £**afe itak daleko premajhen,
Jdlaga se ljudskemu odbora naj odobri, da stara vozila služijo

kot rezerva In da se vozovi, ki so še kolikor toliko uporabni,
Jbljajo na progah 3» in 4., ki niso toliko prometne in to
to časa, da se ti vozovi ne zamenjajo z novimi» Mestni ljudski
r naj sprejme ta predlog in po posebnem komisijskem pregleda
, kateri vozovi še lahko služijo temu namenu.. Direktor sem
more prevzeti te odgovornosti*
Odbornik Viljem Vrhunc je opozoril na materialno,
in politično škodo pri prometnih nezgodah.. Za manjšanje
zgod je bilo treba več načrtne propagande in organizirati tečaje
vzdrževanje prometne discipline. Kolesarji premalo poznajo pro=
predpise in bi bilo potrebno, da se predpiše zanje kolesara
prometni izpit. Dober hi bil tudi pregled, ali imajo kolesa
in drugo nujno opremo.
OdbornikfltosfaFranc Čamernik* je dejal, da bi morala
ti skrb za človeka prva in je treba zato nedisciplinirane šoferje
go kaznovati* Poleg poučevanja mladine o prometnih predpisih
v osnovnih šolah je potrebno tudi, da bi se društva prijateljev
e povezala s Tajništvom za notranje zadeve* Končno je povda»
da je nujno treba uvesti prometno sredstvo proti Kožarjem, ker
o hoditi delavci in dijaki v jutranjih urah kar v gručah pešf
Odbornik Jože GasnarlČ je razpravljal o nepoznavanju
rtnih predpisov in potrebi strogega kaznovanja nediscipliniranih
erjev* Končno je povdarll, da je nujno, da so na križiščih
ceste, pri Celovški cesti in Cankarjevi cesti ter na
prometnih križiščih stalni prometni miličniki in ne le od
do časa*
Tov* Marl.ian Jenko je v odgovoru na razpravo ljud=
odbornikov povdaril med drugimi
V prometni disciplini je treba ločiti kršitve na
prometnih in manj prometnih cestah* Prve je treba dosledno
kaznovati. S propagando preko časopisov in radia je treba
ti prevzgojo državljanov, da bodo spoštovali prometne pred»
in* to stalno, ne pa samo v"tednu prometa".
Predloge tov* Drobeža ni mogoče sprejeti* Uradni
ed vozov je bil izvršen in izdana je bila odločba, ki je
potrjena tudi v XX. atopnji. Novo določena komisija ne bi
po ene* letu ugotoviti boljšega stanja, kvečjemu slabše*
na upravi ECŽ je ležeče, da bo z razpoložljivimi sredstvi
;van promet v možnem obsegu In redu, dokler ne bodo tro»
nadomestili starih voz*
Izjava, da se kolesarji ne poslužujejo obvoznih

sarskih cest, ne drži, (Primer zapora ceste za kolesarski promet
are cerkve v Šiški do Uniorta oz« železniškega prelaza.) Bes pa
je težka ta kontrola in ho treba število prometnih miličnikov
""siti.

Hi rečeno, da bodo mesta, ki so navedena v poročila,
ena za parkiranje« Zavzeti pa je treba stališče, da se • perspek=
veleči jo prostori aa parkiranje, da ne bodo s tem ovirane pro=
ulice. Začasno naj se uredi en parkirni prostor na vogalu Kolo»
in Pražakove ulice.
Šoferjev I« kategorije je preaflLo in je treba predpis
i
L| nežnosti ublažiti, da se bo število povečalo, tajništvo za no tanje
ggdeve bo pripravilo predlog« Nastaja pa tudi vprašanje ureditve zam
d®stne stimulacije.
Dober je predlog, in bi se uvedel za kolesarje izpit
m. cestno - prometnih, predpisov« Kriterij za prometne predpise in
kršilce teh predpisov se bo poostril. Sedenji predpis predvideva.
Ha izgubi šofer pri enkratnem kršenju legitimacijo, kar bo treba
striktno izvajati« Nekatere predpise pa bo treba spremeniti in stros
kovnjaki na tem že delajo*
Dr. Marijan Dermastia, predsednik MLO je povdaril,
i| je preureditev predpisov in izdelava novih pravilnikov spričo
tedanjega stanja važna. Svet za notranje zadeve naj pripravi konkret=
m predloge in izdelat pravilnik, o katerem bo nato skupščina razpravs
lj&la.

Predsednik je dal na glasovanja poročilo o prometni
problematiki v Ljubljani s predlogi, ki so bili v razpravi izne=
lani in s pripombo, da vzame Svet za notranje zadeve te sklepe
tet podlago za predlog pravilnika, o katerem bo sklepal Mestni
ski odbor«
Odborniki so glasovali za poročilo in predloge so«

II.
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOKU O PRODAJI STANOVANJSKIH
HIŠ IZ SKLADA SPLOŠNEGA LJUDSKEGA PREMOŽENJA,

Tov.Marijana Draksler,predsednik Komisije za prodajo
stanovanjskih hiš iz Sklada splošnega ljudskega premoženja je pred-i
lagala,da se sprejme tozadevni odlok,ki je bil objavljen v "GlasnU
št.17 z dne 1.decembra 1954.
O predlog*4 so razpravljali odborniki s Ostoj Turna,
dr.Jože Pretnar,Marijana Draksler,Ciril MarinSek,dr.Marijan Dermastia, Viljem Vrhunc ,ing.Marijan Tepina in Janez BarliS.
Odbornik Ivan Repinc predsednik Komisije za pravne
predpise in organizacijska vprašanja pa je predlagal v imenu komis1
je,da naj se Slen 8 v celoti spremeni in glasi takole:
Tisti,ki stanujejo v hiši kot uživalci stanovanja mor
svojo zahtevo,da se proda hiša enemu ali drugemu od teh uživalcev
stanovanja ob enakih pogojih kot veljajo za najboljšega ponudnika, ,
sporočiti pismeno komisiji najkasneje v roku 3 dni po dnevu dražbe,
* V primeru ve<S prednostnih ponudnikov.velja prva prigl
sitev.
Odlok je bil s tem popraMcom soglasno sprejet.

ljudski odbor
nega mesta
LJubljani*

LjubiJam*, dne 4« 12*1954

O H O K
Ji ata: ovenjskli* hlM is sklad« %lela*gm ljudskega premofceajb
Ha osnovi 2. odstavka 23* Člana ia 9« točk« 65.
s&kona o ljudskih odborih »sat in mastnih obdin (
fe/52) v »vsa! a 3. Slano« uradna e prodaji stanovanjskih hlS
»plodnega ljudskega premoženja { 0r.3uFLfiJ 17*lo 1/53) in 35.
aafcona o prcaetu s sealjiMi In stavbami (
54) ladaja Kastni ljudski odbor glavnega M a t a Ljubljane po
49« skupn« aeje mastnega sbora in a bora proiavajaleev c
eeeabra 1954
O D L O K
stanovatJakih hiš is sklada splošnega ljudskega premoženja
1« dlan
Is sklada opleSaega ljudskega preaeieaja ae proda*
manjše stanovanjske niše pe določbah sakon* e premetu s semljišči
stavbami ter uredbe e prodaji hit is sklada apleftaega ljudskega
Janja.
Kot manjše atanevenjake hi§e, ki ae lahke predajajo
sklada ^pleSnega ljudskega premoženja ae SteJeJe eae In dve«tasla hiSe is ti«te hlSe, ki ae se vfcljudlje v stanovanjsko
no*»t pe predpisu 2« Slan« odloka testnega ljudskega odbora g l a v
mesta LJubljana o organih upravljanja in določitvi hl&. ki
»Je v stanovanjske skupnost as območju mesta ljubljene ( Ur*
ll*16o/54)•
2« člen
Za predaje stanovanjskih hiš postavi Mestni ljudski
glavne ga ».sta Ljubljane posebne komisije, katera 3i«ni so
ki odborniki in strokovnjaki«
Komisija določitkatere atanevanjake $ U a is sklada
Sne®a ljudskega premoženja a« predaje, raspiSe dr«5bo in deleži
žbene pogoje.
3» 5len
HIŠ« se predajajo praviloma na Java! dražbi.
Baspis Javne dražbe ae rasglaai v *01aoaika* Mastne«
ljudskega odbora glavnega mesta ljubljene in aa oglasni da«ki.

v*
#* 31©a
V raspisu dražbe jo treba:
a) določiti Jarš j ia čas aačetka javne dragba} od
rasgl&aitve raspisa do dneva dražbe nor« preteči mjaaaj
h) ossaačbe hiše ( ulice In fcl&at Številke},
0) isklleao ceno,
1) višino kavcije, ki jo je trebeč polomiti pred
dražbe,
d) esaačltl aačia ia pogoje planila fcapaiae.
«laa
Javno dražbo opravi posebne koalaije treh članov, v
sta cbvessae dva šlaaa komisije is 2« člena tega odloka«
6« člea
Vsak ponudnik »ara pred sa 5« t kosa d xa£bc polomiti v
, v obveznicah notranjega posojila assta Ljubljane ali v
h državnega ljudskega posojila kaveije v višini lo;t laklicae
ti , sicer ae ae ane pripustiti k dajanja ponudb.
7« člea
laklieaa cena, ki je enaka aajaanjSena ap*ejealjivea»
, saaSa
oeallae vrednosti*
6* člen
Tisti, ki stanujejo v hlSi kot uilvalci atanovanja
svoje sahteve, da se proda biSa enesn ali drugesa ed teh
stanovanja eb enakih pobojih kot valjajo
najboljšega
»poročiti plsneaa komisiji najkasneje v reka 3 dni po
draibt
V primera ved prednoataih ponudnikov, velja prva
• itev«
9« S len
Ke komisija ugotovi, da se al priglasil tek prednostni
oeuee in da lapolajuje najugodnejši peaudalk vse s*koaite pogoje,
ponudbe ia o tea 'sprejemu obvesti ponudnika najkasneje v roka
lo«
%

len

Kttpee mora najkasneje v 3 dneh po tea, ko prejme
lo, da je sprejeta njegova ponudba, plačati v gotovini najmanj
>, Si> katero je bila ponudba sprejata, ostanek kupnine pa
ia na način, ki se doledi s kupna pogodbo, toda najkasneje v
tih«
Jtealsija lahka is uieaoljeaih rasledov podaljša kupcu
rok srn plodilo dela kupnine, vendar največ aa T dal«
0 kupoprodaji se sestavi pismena pogodba« - ••

1

• /S

XI« žlen
Kupoprodajna .pogodba, ki Jo sklene Sestni ljudski
glavnega «esto L ju i>X Jane a kapo«af mer« poleg doloSil* ki
o srn kupoprodajo, vsebovati tudi določbo e pravici kupo* d©
£no in t rajne uporabe «ealji£3of ki ostane laat Splelnega
ga premoženja.
12* i itn
po M i

S dnem podpisa pogodbe preidejo na kupca vse pravsa javna bremena in nevernost prodane bi«e»
XI. šlek

'.

če a« Javne dra£bo os vsako hiSo na uael*!&ite najmanj
dniko« oe dražba m sao opraviti. V takem pridem aa
ponovna javite #*a£b«u
V primeru, ko ao tudi ponovno dralteo ni metlo oprasporoči te komisija obeao a boroma Ml/O v Ljubljani § ki potem
« ali ae prod* hiSa laven drošbe in aa kakšno kupnino*
14» člen
Kavcija o obveznicah ao vrne ponudnika, ko pla&*
« So pa Je bil« položeno v gotovini, ao vra&vtm v del
»

•

1 nagla ponudnikom ao kavoljo vrne takoj po opravljeni
15. Člen
tU del kupnin®, ki ni plaSan do sklenitve pismene
»jne pogodbet raero kupe© v kupni pogodbi dovoliti vknjižbo
pravice na prodani hiši v korist Mestnega ljudskega odbora
mesta Ljubljr.ne, kakor tudi aaVarovftti kupljeno hi So aa
vrednost pri DOZ in viakullratl aavarovalno polico v korist
vnega mesta Ljubljane.
Snri odstavek tega 5leno p« m volja os sprejete
oseb* ki jim je aagotovljen kredit pri Poredni banki v
1. alena uredbo o dopolnitvi uredbo o prodaji atsnovanjakito
Snega ljudskega premoženja, { tir »list !%RJ 31*264/55) *
16« člen
ivet os stanovanjsko nadeve Uiti slavnega ac*»ta
iodo po potrebi n&tsnaaej£a navodila m i* vaj® nje topi
1?* Slon
Odlok velja od dneva objave v "0/odnon listo

- i o -

ni.
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOČBAH O PROGLASITVI DEČJEGA
OKREVALIŠČA ŠILJEVICA -KRALJEVIČA IN OTROŠKEGA OKREVALIŠČA"STANWBA ŽAGARJA" ,PODUUBELJ ZA FINANČNA
SAMOSTOJNA ZAVODA.
Odbornik Avgust Zupet»predsednik Sveta za zdravstvo
MLO je predlagal,da se sprejmeta odločbi:
1» o proglasitvi OtroSkega okrevališča "Staneta Žagarja" Podljubelj In
2« o proglasitvi Dečjega orevališča Šiljevica - Kraljeviča za
finančna amostojna zavoda«
Obrazložitev k.obema predlogoma je bila objavljena
v "Glasniku" št« 18 z dne 3»decembra 1954•
Oba predloga sta bila soglasno sprejeta«

IV«
GOSPODARSKE

ZADEVE«
J

Odbornik Franc Plazar je predlagali
a/ da se sprejme odločba o konstituiranju projektivne organizacij« "Biro za lesno industrijo", Ljubi j ana|
b/ da se sprejme odločba s katero se razveljavlja pripojitev
!

j

gospod-arske organizacije "Modna oblačila" Ljubljana,$ podjetj«
"Obrtnik" Ljubljana, odločba se izdaja na predlog in pfo sklepu
obeh delavskih svetov navedenih podjetijf
/i
c/ da se sprejme odločba o pripojitvi podjetja "Modno krojaštvo"
k podjetju Konfekcija "Na-Ma"$
č/ da se sprejme odločba,da se iz veletrgovine "Astra" izloči
trgovina z gumijastimi izdelki,ki bovbodoče poslovala pod fir-j
mo "Guma" Ljubljana,Trubarjeva ul«3oj
d/ da se sprejme odločba o izločitvi,osamosvojitvi in konstituiraj
ju obrtne organizacije "Šentviške krojačnlce",Ljubljana,Šentvid 281

e/ da se sprejme odločba o ustanovitvi in izdaji dovoljenja
sa konstituiranje obrtne gospodarske organizacije "Pleskarstvo in soboslikarstvo Šentvid" v Šentvidu št. 671
f/ da se sprejme odločba o izločitvi gostinskega obrata "Belokrajina-Pod lipo" in konstituiranju samostojnega gostišča
kmetijske zadruge Semič v Ljubljani.Podjetje bo poslovalo pod j
imenom "Belokrajina - Pod lipo" Ljubljana »Borštnikov trg J5f
g/ da se sprejme kupoprodajna pogodba med zvezo mizarjev DZOZ
Šenttid-Vižmarje v likvidaciji kot prodajalcem in splošnim
I
ljudskim premoženjem,ki ga zastopa Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane - kot kupcem .Predmet kupoprodajne pogodbe so nepremičnine "pritlična zidana mizarska delavnica,
leseno gospodarsko poslopj e,betonska ograja in zemljišče" v
vrednosti 2,622.876.- din in premičnine " stroji ter inventar'
v vrednosti din 2,959*o5o.-.£at£e
Dalje da se sprejme odločba o ustanovitvi in konstituiranju
gospodarske organizacije "Mizarstvo Vižmarje" Ljubljana-Šentvidf
h/ da se sprejme odločba o razdelitvi gospodarske organizacije 1
"Agrotehnika", export-import Ljubljana.Iz dosedanjega podjetji
se ustanovijo naslednje samostojne gospodarske organizacijei
"Gruda" Export-import,Ljubljana, Miklošičeva cesta 6,
"Kooperativa" Export-import,Ljubljana,Miklošileva cesta 6,
"Agrotehnika" Export-import,Ljubljana Titova 29,
"Agroindus",Ljubljana,Miklošičeva cesta 6.
0 predlogih so razpravljali odborniki : Viljem Stanič, Ing. Ivo Klemenčič, Franc Pipan, in ing .Marijan Tepina.Pojasnilt
pa je dal načelnik Tajništva za gospodarstvo MLO.
Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.
i.
T.
' -- •
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SKLEPANJI 0 POROČILU MANDATNO-IMUITITETNE KOMISIJE.
Odbornik I.Iarijana Drakslar,predsednik Mandatnoi-munitetne komisije mestnega zbora je predlagala,da MLO sklepa <j
prenehanju mandata odbornikoma mestnega zborat

1«/ Tov. Zadnik dr.Zvezdana,odborniku 2. volilne enote,ki se je
odpovedala mandatu zaradi odhoda v inozemstvo za daljše dobo,;
2«/ tov* Repino Ivanu, odborniku 6.volilne enote,ki se je odpoveda
mandatu iz razloga,ker ga redna zaposlitev,izredni študij na
pravni fakulteti in dolžnosti v raznih organizacijah preveč
zaposlujejo tako,da ne more v redu vršiti funkcije ljudskega
odbornika«
Istočasno se predlaga,da se odobri
mesečni študijsk
dopust tov«Sagadin-Bajuk Stani ,odborniku 14.volilne enote,ki je
zaprosilatda se jo oprosti za ta čas odbornlških dolžnosti,ker
se bo pripravljala za diplomski učiteljski in prakti-čni izpit« j
¥ primerufda Mestni ljudski odbor sprejme navedene predloge se J
predlagagda sprejme MLO tudi odlok o razpisu nadomestnih volitev ,
v 2«in 6«volilni enoti za volitve v mestni zbor Mestnega lju skeg
odbora glavnega mesta Ljubljane.Nadomestne volitve bodo v nedeljo
dne 3o«januarja 1955«
0 predlogu so razpravljali odborniki s Ivan Repinc,
Dr« Marijan Dermastia,Marijana Draksler, in Tone Polajnar«
Predlog je bil v celoti soglasno sprejet*
Odbornik Marijana Draksler je predlagala dalje,da se
sprejme odlok o spremembah odloka o razpisu nadomestnih volitev
za 51« in 57. volilno enoto Mestnega zbora .Volitve se zaradi tehničnih ovir v prvotno določenemu roku ne morejo vršiti,zato se
predlaga,da se izda nov odlok v katerem se določajo volitve za
nedeljo dne 9*januarja 1955«
j
Predlog je bil soglasno sprejet«
VI.
PERSOHAHTE

ZADEVE«

j J

Odbornik Franc Kopitar,je predlagal v imenu Komisije'
za izvolitve in imenovanjaj da se na predlog Sveta za kulturo MLC
razreši na lastno prošnjo zaradi upokojitve prof«Franc Stanič kol
direktor Uižje glasbene šola Center in dalje ,da se imenuje za
direktorja te šole tov.Alojz MiheliČ, prof .Srednje šole*
Predloga sta bila soglasno sprejeta*
-i

,*^tiij-'
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Odbornik Franc Pipan je predlagal,da Mestni ljudski
odbor potrdi sklep Komisije za razpis mest in imenovanja direktor
jev gospodarskih organizacij,da se imenujejo!
za direktorja "Oljarne" Ljubljana tov« Ivan Pakiž,
za direktorja podjetja "(rehno~Impex" tov. Angel Preatoni,
za direktorja podjetja "(Turistični biro" Ljubljana, tov.Peter Pečn
za direktorja zadružnega podjetja"Agroservis" tov.Rudi VidergažKT |
Odbornik Marijan Jenko je poročal,da je Komisija za raf
pis mest in imenovanja direktorjev in poslovodij gospodarskih
organizacij soglasno odložila,da se za poslovodje trgovin • sestavu trgovskih podjetij imenujejoi
a/ za poslovodje trgovin v sestavu trgovskega podjetja "Delilcatesj
Ljubljanat Sonja Prebil,Alojz MeguŠar, Angela Jereb,Marija Podreberšek, Franc Lavrinc, Marij a Ažman,Amalija Avsec,Franc Premrl, Rozali j a Koman,Kristijan Šinigoj,Frančiška Mihevc,Mirko
MedvešČek,Egon Pleninšek ,Ireni Resnik,Pavla Luznar,Tončka
Levrič,
b/ za poslovodje trgovin v sestavu trgovskega podjetja "Rožnik"*
Ivan Povir,Karol Marolt,Jožica Škoda,Srečko Seljak,Franc Cipot,
Slavko Martinčič,Frančiška BolteŽar, Ivan Grzinič,Karel Mlakar,
Pepca Noliman,Pavel &rulc,Jože Mihelič,Slavka Novak in Slava
Globokar,
o/ za poslovodje trgovin v sestavu trgovskega podjetja " Hranila"
Polje i Frahc Veber, Gabrijela Ž vabi j, Vinko Žibert,Stane Slabe,
Brago Černe,
Za trgovino Polje 192 ni bilo primernega kandidata iz
Komisija predlaga,da imenuje poslovodjo MLO.
č/ za poslovodje trgovin v sestavu trgovskega podjetja "Preskrba"
Ljubljana! Marija Zaman j, Marij a Marincelj,Rudi Ogril,Marija
Zvednič, Vladimir Ramovš,Viktor Zor,Angela Lenče,Tončka Reihart
Anica Mrežar, Alojz Furlan,Ela Gorjup,Stanka Sočan,Stane Pirnat
Draga Metelko,Ivan Zaviršek in Alojzija Štefeli
Za trgovino Rudnik 26 ni bilo primernega #andifiata in
Komisija predlaga,da imenuje poslovodjo LILO.
Vs a imenovanja so bila sprejeta na znanje*
Odbornik Bogomir Dragar je poročal,da je Komisija,ki
je bila imenovana za pregled dela direktorja trgovskega podjetja
"Kurivo-prodaja" tov.Franca Kregarja na podlagi poročila Tržne inšpekcije MLO,po proučitvi celotnega materiala, zaslišanju predsedn

ka delavskega sveta,predsednika upravnega odbora podjetja in direktorja prišla do zaključkatda vse nepravionosti,ki jih je ugotc
vila Tržna inšpekcija LILO niso bile storjene
z namenom,da
se s
4
»
tem okoristi podjetje in oškoduje skupnost, temveč, da je podjetje
preveč zaupalo svojim nakupovaloem na terenu in 0L0 Kamniška Bistrica.Komisija smatra,da krivda direktorja ni tolikSna,da bi bi]
potrebna odstavitev,temveč,da bo zadostna kazen,ki jo bodo izreki
organi katerim je bila dana zadeva v postopek.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Dnevni red je bil izčrpan in predsednik je zaključi]
sejo.

. / •• t A M B

Vodja zapisnika«
Silvo Šivio,l.r.

P r e d s e d n i k MLO« .
dr.Marijan Dermastia ,l.r.

Overitelja zapisnika«
Rudolf Klarič, l.r.
Miroslav Bežan ,l.r.
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49. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane, ki se je vršila v
petek dne 3. decembra 1954 od 16.30 do 19.45 ure v sejni dvo=
rani Magistrata v Ljubljani.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora tov. dr. Marijan
D e r m a s t i a začne sejo, ki je bila sklicana na podlagi 89.
Člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin.
Zapisnik seje vodi tov. Silvo Š i v i c, tajnik MLO.1
Predsednik predlaga, da se za overitelja zapisnika
izvolita ljudska odbornika: K 1 a r i č Rudolf in B e ž a n
Miroslav.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Seja je sklepčna, ker je od 67 odbornikov mestnega
zbora prisotnih 49 in od 57 odbornikov zbora proizvajalcev 4o.
Izostanek so opravičili: Bajuk-Sagadin Stana, Klanj=
/

šek Ada, Kovačič Leo, Krajger Olga, Kumar Andrej, Matentič ing.
Vera, Novak Franc, Trtnik Tone, Urbančič Marijan, Vodovpivec
Vlado, Zadnik dr. Zvezda, Baznik Albin, Geglar Hinko, Fortuna
Lojze, Hurnar Jože, Krefear ing. Vinico, Povše Jože, Sintic Božo,
škerlavaj Milan, Svab Franc in Vogelnik Stane.
• 1
Izostanka niso opravičili: Keber Jože, Lapajne Oblak ing. Sonja, Pozaršek Prane, Strah Prane, Suhadolc Anton,
Vršnik Lojze, Žagar - Tomičevič Fani, Brulc Štefan, Kralj Vinko,
Krašček Karol, Pečar Franc, Skok Ciril, Strojinc Franc in Vidmar
Ivan.

Pred prehodom na dnevni red tov. predsednik dr.
Marijan Dermastia pojasni, da smatra za potrebno, da se da
pojasnilo o poteku zborov volivcev, zaradi potrebnih informa=
cij.
Poročilo poda tov. Silvo š i v i c , tajnik MLO,
kakor sledi:
Skupščinska pisarna ima nalogo, da ima pregled
nad tem: kdaj in kje se vršijo zbori volivcev, kdaj in kje so
že bili in da zbere v čimkrajšem času zapisnike zborov volivcev,
da iz njih posreduje vprašanja, kritiko in predloge pristojnim
svetom MLO ali drugim pristojnim organom, končno da omogoči
analizo zborov volivcev.
Kolikor je skupščinska pisarna uspela dognati, so se
doslej vršili zbori volivcev na naslednjih volilnih enotah: 1,
2, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 27, 3o, 31, 35, 37, 41, 42,
43, 56, to je na dvajsetih volilnih enotah izmed sedemdesetih.
Verjetno so se zbori volivcev že vršili tudi na
volilnih enotah 18, 36, 54 in 58, vendar o tem ni podatkov, če
so bili res izvršeni.
Toda od 2o zborov volivcev je skupščinska pisarna
do danes prejela šele tri zapisnike z zborov volivcev, čeprav
stalno urgira in prosi tako pri odbornikih kakor pri predsednikih
SZDL terenov.
Za 31 volilnih enot imamo registrirano kdaj se bodo
vršili zbori volivcev t.j. v roku od 3. do lo. decembra.
Doslej še ni znano za 17 volilnih enot, kdaj se
bodo zbori volivcev vršili. Te enote so: 7 (Borštnik Franc),
9 (Vodopivec Vlado), 16 (Kristan Ivan), 21 (Vrhunc Viljem), 22
(Novak Ivan), 48 (Strah Frap.c), 5° (Suhadolc Anton - zbor
volivcev se je na tej enoti sicer vršil, iz zapisnika pa je raz=
vidno, da se bo vršil ponovno in bodo volivci na tem zboru dali
konkretne predloge o formiranju komun na predelu Kožarje - Vrhove
51 (Bebler dr. Damjana), 52 (Urbančič Marijan), 55 (Kavčič Ranka)
62 (Kumše Franc), 63 (Bobnar Stane), 64 (Mazovec Lado), 66 (Keber
Eože), 68 (škerjanc Ivan, 69 (Šušteršič Jože) in 7o (Novak Franc)
Znano je, da bosta imeli volilni enoti 51 (dr. Bebler
Damjana) in 52 skupni zbor volivcev, ki ga bo vodil tov. Urbančič
vendar datum še ni določen. Za 55 volilno en-oto (Kavčič Ranka)
se odbornika, ki bo vodil zbor volivcev še ne more določiti, ker
še ni določen točen datum zbora volivcev, je pa skupščinska pi=

sarna v stiku s predsednikom SZDL terena.
Skupščinska pisarna dnevno poizveduje pri tovariših
odbornikih o datumih zborov volivcev, vendar nam za volilne
enote
ki so zgoraj navedene ni bilo možno dobiti
tozadevne evidence; tudi občina Polje če ni bila v stanju dati
datumov.
r v statutih bodočih komun je predvideno, da bodo
predsedstva zborov volivcev stalna. Tako bi imel MLO in skup=
ščinska pisarna lahko stalen stik s predsedstvi zborov volivcev.
To bi zelo olajšalo medsebojno povezavo in evidenco. Zeleni bi
bilo, da se praksa stalnih predsedstev uvede že sedaj - vsaj
za razdobje do naslednjega zbora volivcev. Medtem pa prosimo,
da tovariši odborniki sporočajo o datumih zborov© volivcev in
poskrbijo dostavo zapisnikov vsaj v treh dneh po izvršenem zbo
V razpravi tov. odborniki pojasnijo, da se bo na
55« volilni enoti vršil zbor volivcev 6. t.m., na 68. volilni
enoti dne 7« t.m. in na 69. volilni enoti dne 8. t.m.
Poročilo je bilo sprejeto
Zapisnik 48. skupne seje mestnega zbora in zbora
proizvajalcev MLO prečita tov. Silvo š i v i c, tajnik MILO«
Tovariš predsednik da prečitani zapisnik v razpravo
T u r n a Ostoj:
želel bi pripomniti, da je v zapisniku netočnost in
da je treba popraviti tisti del, ki govori o glasovanju gredioga
ihciativnega odbora, da je bil isti sprejet soglasno, kar pa
ne drži, ker je bil sprejet z večino glasov, ker glasovanje ni
bilo izvedeno do kraja.
M i k 1 a v c Angela:
Želela bi predlagati, da se da v komisijo za proslavo
lo. letnice osvoboditve Ljubljane imenuje še tov. Stadler Prane,
predsednik okrajnega odbora zveze borcev.•
T u r n a Ostoj:
Predlog je bil dan na baži delitve Ljubljane. Disku=

j siga je pokazala, da ni bila vsem stvar sto po sto jasna in o
[tem je bilo nato glasovano. Ko je bilo rečeno kdo je proti je
Iprišla še dopolnilna to£ka in nato nismo ugotovili kdo je za in
•"kdo proti. Mislim, da je bil predlog sprejet z večino glasov.
D e r m a s t i a

dr. Marijan;

Kar se tiče samega glasovanja bi pripomnil, da sem čis
j jasno vprašal kdo je za predlog in kdo je proti. Res pa .je, da
I morda nisem vprašal kdo se je vzdržal glasovanja.
p

T u m a

Ostoj:

Jaz dobro vem, da sem dvignil roko ,ko se je glasovalo
proti predlogu.Iz zapisnika pa to ni razvidno.
I
D e r m a s t i a
dr.Marijan:
Mi smo se čisto jasno dogovorili,da odborniki sede v
I o db orni škili k lopeii. Opazil sem, da je tov.Turna res narahlo dvignil
i roko,pa jo je takoj potegnil nazaj.Kasneje sem naročil tov.tajniku
1 naj tov.Turno vpraša telefoniČno,ali je glasoval za ali proti pred| logu.Da bi kdo od odtalih odbornikov dvignil roko in g&seval pro[ ti predlogu,nisem videl.Iz diskusije je bilo razvidni} stališče odI bornikov In mislim,da odborniki sami vedo,da je bila situacija
| taka.Nisem proti temu,da se ugotovi,da je tov.Turna bil proti
r predlogu in da se v zapisniku to popravi.
Ker k zapisniku ni bilo drugih pripomb,da predsednik
i zapisnik s popravkom kot ga je zahteval tov.Turna na glasovanje.
Zapisnik je bil s o g l a s n o
odobren.
Predsednik nato predlaga naslednji
d n e v n i
1. Poročilo

red

:

Sveta za notranje zadeve o prometu v Ljubljani.

2. Razprava in sklepanje o odloku o prodaji stanovanjskih hiš
iz sklada splošnega ljudskega premoženja.
3. Razprava in sklepanje o odločbah o proglasitvi Dečjega okrevališč čfc/Siljevica-Kraljevica in Otroškega okrevališčA^"Staneta Žagarja" Podljubelj za finančno samostojna zavoda.
4. Gospodarske zadeve.

Sklepanje o poročilu Mandatno-imunitetne komisije
Personalne zadeve.
Predsednik da predlog dnevnega reda na glasovanje-.
S o g l a s n o

sprejeto.

Ad. 1. POROČILO SVETA ZA NOTRANJE ZADEVE 0 PROMETU
V LJUBLJENI.

Poročilo poda tov.J e n k o
notranje zadeve MLO,kakor sledi:

Marijan,predsednik Sveta

f.

P O R O Č I L O ,
o prometni problematiki v Ljubljani,ki je bil~ podano na seji
Sveta za notranje zadeve dne 27.septembra 1954

L7 raščajoca gostota prometa in dvig števila prometnih nezgod nas sili, da razčlenimo stanje prometa v Ljubljani«
Števil^ prometnih nezgod je razvidno iz naslednjega pregleda:
1951
I.
_81

II.
139

1952
skupaj
22o

1953

I. II. skupaj
lo8 151 259

1954

I. II. skupaj
I§5__2o2__387

I.

polletje. ;
l6o

Ha nenehni porast števila prometnih nezgod vplivajo naslednje okolnosti :
1. Raznolikost uporabe prometnih sredstev;
2. izstrošenost voznega parka j
3« vozniške sposobnosti voznikov motornih vozil;
4. nediscipliniranost ostalih koristnikov cest?
5. stahje naših cest in pravila vožnje po njih.
I.
RAZNOLIKOST UPORABE PROMETNIH SEEDSTEV.
Register motornih vozil mesta Ljubljane daje tole
sliko po stanju od 31*dec. 1953:
|o_oseb.a. tov_.a._.P^ikol.avtobusi .motor. vlač. spec^ v.
IS 852
916
51 886
52 889
53 lol2
f r p^i^vico
14 921

skupaj

667
693
688
644
766

8o
91
97
59
89

48
51
64
74
62

584
929
8o4
794
848

11
14
21
23
25

55
65
48
26
71

2185
2769
26o8
2913
2611

775

79

6o

795

26

45

2611

I temu je treba pribiti še okoli

50.000

koles in

53 tramvajskih voz,
Ljubljana kot upravno,tujskoprometno in industrijs|
sredince Slovenije nudi glede uporabe prometnih sredstev zelo raz-l
n^liko sliko.Na mestnih cestah so zastopana vseh vrst vozila od
velikih avtobusov,tr^lejbusov,tramvajev,osebnih avtomobilov,mo- j
tornih koles,dvokoles do vprege raznih vrst in menih vozičkov.

r
Razumljivo je, da s« actTiia vozila hitrejša
dvolcoles
in vprežnih vozil, prav tako je zavorna pot motornih vozil dosti
krajša kot zavorna pot tramvajskih vozil.
Seveda pa je število vozil,ki je opaziti v mestnem prometu
mnogo višja od registriranih vozil.V mestu so dan na dan vozila
drugih držav in rugih republik,tako da je promet motornih vozil
mnogo
živahne jI'i kot bi ga sicer povzročal vozni park v Ljubljani
1
registriranih motornih vozil.
X

V

Ge upo31evamo,da se vsa ta vozila gnetejo na enem vozišču,
potem je razumljivo ne le naraščanje števila nezgod,temveč tudi
nepravilnost odvijanja prometa.Raznolikost uporabe prometnih
sredstev prav gotovo zahteva več ločenih vozišč za posamezne vrstejj
vozil.Dokaz za pravilnost te trditve lahko vidimo na naših ulicah, I
če pogledam^ vozišča,po katerih vozijo kolesarji in motorna vozila "
Nič čudnega ni,če je pri Aofi prometnih nezgod soudeležen kolesar.
Seveda kolesarji v vseh primerih niso odgovorni za nezgodo.
Najštevilnejša prometna sredstva v našem mestu so nedvomno j
kolesa.Po registraciji koles,ki je bila zadnjikrat leta 195o je bi
lo v Ljubljani 34»78o koles.Danes cenimo,da je v Ljubljani okoli
5o.oor> koles.
Mestna periferija in bližnja okolica imata agragni značaj
ter je zaršdi tega v uporabi večje število vpreg,pa tudi v krajevnem tovornem prometu je vprega važno transportno sredstvo.RegiI
stracija vprežnih vozil ni uvedena,zato tudi ni mogoče dobiti točnejših številk.
.J
Pri ocenjevanju izstrošenosti vozil je treba upoštevati,
v čigavi lasti so motorna vozila; to iz dveh razlogov:prvič,ker
prevozijo vozila,ki so v last raznih podjetij in ustanov mnogo
več kilometrov kot vozila privatnega sektorja,in drugič,ker se vo- |
žila privatnega sektorja mnogo "bolj čuva jo, vozniki le-teh pa vozijo previdnejše in počasneje.
Pregled motornih v^zil glede na to,v čigavi lasti so,je
-9
naslednji:
H
<
i
j,
_>
H
osebni tovorni
,
.
avtobus motorji vlačilci spec.vozilaH
__avto
avto
^
_
M
Drž.sektor

39o

7oo

Zadružni in družbeni
13
privatni
609

29
37

1.q12

766

62

4o

2o

46

-

In
798

5
-

24
1

62

848

25

71

Državni sektor je po številu vozil v vodstvu pri vseh
vrstah vozil,važnih v gospodarskem udejstvovanju,le pri osebnih
avtotanhilih in motornih kolesih prevladuje privatni sektor.
Doslej smo skušali preprečevati nezgode, ki so nastajale zaraddi raznolikosti uporabe prometnih sredstev,na ta način,
da smo omejevali najvišjo dovoljeno hitrost,ki je za moderna vozila, če upoštevamo njih zavorni uČinfefe,že tako majhna.S takim
delom smo gledali samo na varnost prometa,nismo pa skrbeli za
njega neoviranost.Le-ta pa je v tej prehodni dobi,ko beležimo močan porast domačih vozil in posebno še inozemskih,prav tako važen faktor kot varnost prometa samega.Skozi Slovenijo teče ves
inozemski promet.Večina teh vozil vozi skozi Ljubljano,s čimer
se je število motornih votil v primerjavi s ostalimi koristniki
cest, izvzeinši kolesar je, zel~ dvignilo .Naše transverzale so postale preobremenjene.
To preobremenjenost laho rešimo samo na dva načina in
do
sicer s tem,da volimo hitrejšim vozilom hitrejšo vozno,počasnejša
vozila pa msmerimo na določena vozišča.
Vse to nam narekuje,da uvedemo na cestah,kjer je močno
razvit promet,režim,ki bo zagotavljal tako varnost kot neoviranos
prometa.

2.
IZRABLJENOST

VOZNEGA

PARKA ,

je razvidna iz naslednjega pregleda,ki je bil izdelan
septembra 1953
Vrsta vozil :
Od 19^8
O&ebni avtomobili
V fo

Avtobusi
v io
Tovorni avtomobili
v io
S k u p a j
v b/o

5o8
52
12
17
3^7
42
827
48

Leto izdelave :
19^8 - 1947 £0 1947
skuga^ :
279
29
42
59
235
32
556
39

19o
19
17
24
186
26
393
22

977
loo
71
loo
728
loo
1776
loo

-

f

-

Is tega pregleda je razvidno,da je stanje velikega dela
naših vozil v tehničnem pogledu zelo slabo.V najbolj kritičnem
stanju je 1ovorni park.Od celotnega števila tovornih avomobilov
je 74 1° takih,ki so svojo žiVIjensko dobo še prekoračili.Tovorni
avtomobili izdelani v letih 1938 do 1947 S o bili dodeljeni kot
Unrrina pomoč.To so vozila,ki izvirajo iz vojnega plena,ali pa jih
je uporabljala angleška in ameriška vojska.Vsa ta vozila so r lede
na veliko uporabo goriva na majhno hitrost in glede na manjšo nosilnost neekonomična.de pri tem upoštevamo še dejstVo, da rezervnih del^v za ta vozila ni,ali da se lahko nabavijo samo po izredno visokih cenah,potem je razumijivo,da nastane precejšnje število
prometnih nezgod zaradi tehnične okvare vozil.
Vzdrževanje starega parka mora biti zato pod stalno
kontrolo prometnih organov in izločanje vozil v slabem tehničnem
stanju je na dnevnem redu.Ponovno vključevanje takih vozil v promet je zvezano s povečanjem dela komisije za tehnične preglede,.pri
lastnikih teh vozil pa z mnogimi stroški,ker morajo ponovno plačati takso,ki je zelo visoka.
Iz pregleda je dalje razvidno nenehno naraščanje skoraj vseh vrst vozil,izvzemši avtobus.Tu je a?&«vidno nazadovanje^
ki nakazuje kritično stanje voznega parka za javni in osebni promet. Nove avtobuse je dobilo samo podjetje:"Putnik",ki pa ne vzdržuje določenih relacij,namreč uporablja svoje avtobuse le za izlete.Razne "Putnika" je prejelo nekaj novih avtobusov tudi podjetji
"Litostroj",ki jih uporablja za prevoz svojih delavcev.Podjetje
SAP,ki skrbi za javni in osebni promet,ni ves čas po osvoboditvi
prejelo nobenega novega avtobusa,temveč montira na stare šasije
in na stare motorje nove karosžrije,s čimer se doseže samo ugodnejšo zunanjo podbbo vozila,vetem ko se varnost prevoza oseb ne
poveča.Da sta lahko "Putnik" in "Litostroj" nabavila nove avtobuse, je razumljivo,saj razpolagata z lastnimi devizami ,podjetje
SAP pa jih nima.
Seveda se slabo stanje voznega parka odraža tudi v
varnosti prometa.Odstotek nezgod,ki nastajjo zaradi okvar,raste
z oztrošenostjo vozil.Žal ne moremo podati točnega števila prometnih nezgod,ki so nastale zaradi tehnične okvare vozil.Tehnična
okvara vozil je skoraj v vseh primerih prometnih nezgod drugotnega
pomeha.V večini
primerov vozniki motornih vozil prekršijo
pravila o prometu na javnih cestah ter so zaradi tega spoznani
za krive,vtem ko se upošteva tehnična solidnost motornih vozil le
pri presoji,ali je voznik storil vse^kar bi lahko,da bi preprečil

-

J&

-

nezgodo.

Problem izstrošenosti voznega parka je posebno pereč
pri ljubljanskem tramvaju.Uprava ECŽ razpolaga s tramvaji izdela
nimi v letih :
•Tip vozila
Stari

število teozil
7

leto
gradnje
1889
19ol

Opatij ski
13
Brodski
15
1932
Domači
194o
9
Stare prikolice
5
1889
Eove prikolice
lo
1947
Ves park je ne glede na leto gradnje posameznih vozil
in voznih tipov skrajno zasta^El.Pogonski motor ji,kolikor niso
zastareli in prešibki,so krmi jeni z grobo stopnjevanim krmil jem.
Tovrstno krmil je povzroča sunke med speljavo.Med električnim
zaviranjem dosežejo vozila pojemek 0.8 do 1 m/sek,kar pomeni,
da zaradi dolgih zavornih razdalj,ki so posledica tega, ne smejo voziti na nobenem odseku proge hilreje kakor 25 km na uro.
Karoserije,ki so vse grajene več ali manj po istem načinu, glede vstopanja in izstopanja potnikov ne ustrezajo.Be glede na to,da nizke odprtine ovirajo nemoteno in hitro vstopanje
in iztopanje,se vrata med vožnjo ne zapirajo in so B tem vi£
nezgod.
Sedem starih voz,ki so presegli 6o let obratovanja,ni
več sposobnih za promet.Isto velja za 12 opatijskih voz,ki so bi
li zgrajeni leta 19<~>1.
Pogonski motorji so skrajno zastareli.Grajeni so leta
19oo,prvotno za 75o voltov,nato previti na 55n.Previtje ni bilo
niti za takratni čas strokovno izvedeno niti se ni izplačalo .Motorji so grajeni brez ventilacije,brez komutacijskih polov,se
med obratovanjem močno segrejejo in delajo zaradi tega z veliki
mi izgubami.Podvrženi so pogostim okvaram,s čimer ni zagotovljen
e l e k t r i č n o zaviranje.Karoserije teli vozil so lesene in so bile
renovirane v l e t i h 1937 do 1939.Sedaj so v stanju,ki ne dopušča
g e n e r a l n e g a p-pravila.Dotrajana je vsa instalacija, tako da ni
moj oče preprečevati n a p a k e in je uporabnost'vozil odvisna le od
n a k l j uc j a .

1931 z zastarelim
tipom m o t o r j e v , k i Se ob času g r a d i t v e ni u s t r e z a l svojemu namenu
Brodski

vozovi

so b i l i i z d e l a n i

leta

-

Motor
denem

moči 26.5 M je že
stanju) p r e š i b e k .
Einančno

^dpis vzeta

življenska
Domači

za t e ž j a

so

vozila

ti v o z o v i

d~ba

samo

še

M

(I0.4 tone v

odpisani,ker

15

let.

vozovi,grajeni

leta

-

194°,imajo

nezase-

je b i l a

za

hitrost

dodežejo pospeš e k ob s p e l j a v i 0 . 9 m / s e k . G l e d e n a p r e j n a v e d e n o in na leto
g r a d n j e so to v o z o v i , k i se l a h k o u p o r a b l j a j o za p r o m e t na manj
f r e k v e n t i r a n i h p r o g a h , m e d t e m k o za p r k m e t v mestu ne p r i d e j o v
p o š t e v . V s e k a k o r je t r e b a p r i m e r n o u r e d i t i čelno razsvetljavo,
3 5 k m na u r o

ustrezno

in n e k a j m o č n j e š e

zavorni

da

razdalji.

Komisija,ki
vozove,je

motorje,tako

preizkusila

tudi

je v l e t u 1 9 5 3
zavore

ter

pregledala

tramvajske

ugotovila:

Motorni vozovi so opremljeni z ročno in električno
zavoro.Vodstva ECŽ v redu vzdržujejo zavore.Izvršena je bila
vrsta zavornih poizkusov in prekontrolirana z raSuni za zavorno
razdaljo in zavorni pojemek pri raznih hitrostih.Zavorna razdalja in zavorni pojemek kolebata pri normalnem zaviranju od hitrosti 3 n km na uro med 45 in 33 metri.Električno zaviranje 'sed-•!H
mih starih in 13 opatijskih voz je glede na stanje motorjev zelo problematično.Sodobni vozovi na tirnicah imajo zavorne zadržk^
3,5 m/sekc,kar zstreza pri 3o km na uro zavorni razdalji okoli
lo m.Upoštevati moramo nepreglednost križišč in naraščajoči promet.Nezgod zaradi zavor smo imeli že več.
:
Na osnovi ta&ega stanja vozil smo v lezu 1953 odre
dili postopno kasačijo sedmih starih voz,13 opatijskih voz in 5
starih prikolic.Kasačija teh vozil bi se morala izvesti v roku
6 mesecev.
S tem ukrepom je bil močno prizadet javni osebni
prevoz."Uprava EGŽ je naredila vse mogoče ukrepe za izhod iz takega položaja.Mestni ljudski odbor je Jmenoval posebno komisijo
za ureditev javnega lokalnega prometa,ki je predlagala postopno
ukinitev tramvajskega prometa ter uvedbo trolejbusov,verd ar se
zaradi deviznih težav ta predlog doslej ni mogel izvesti.
S ponovnim tehničnim pregledom tramvajskih vozil, 1
ki smo jih izločili iz prometa,ne bi stanja izboljšali,ker ni
komisije strokovnjakov,ki bi lahko prevzela odgovornost za ot>ra-[l
tovanje izločenih vozil.Rešitev tega problema bo po našem mnenju!

treba iskati drugje,in sicer z uvedbo trolejbusnih in avtobusnih
prog.Mogoče bi v zimskem času l a h k o podjetje "Putnik",ki ima nove
avtobuse,prevzelo vzdrževanje nekaterih mestnih prog,dokier ECŽ
ne pr§jme zadostnega števila vozil.
TEHNIČNI

PREGLEDI MOTORNIH

VOZIL.

Ugotavljanje tehničnega stanja vozil po določenih komisijah se vrši sedaj na kaj enistaven način zunapjega pregleda,
poizkusa delovanja vseh predpisanih členov opreme in preizkušanja
zavorne vožnje.Komisije ne razpolagajo z nikakimi tehničnimi sredstvi,ki sicer že o b s t a j a j o za take namene.Posledica tega je,3a so
v spornih primerih odločitve težke in aa ni povsem zagotovljeno
enako merilo za vse primere.Sle j ko prej se bodo morali pregleditršiti v zaprtih prostorih z napravami za merjenje učinka zavor,
pravilne nastavitve svetlobnih objektov in še drugih pripomočkov,
ki jih že pozna sodobna tehnika.Vprašanje strokovnosti članov
komisije je zadovoljivo rešeno.Delo opravljajo člani motoriziraj
nega oddelka 1M«
Tehnični pregledi so strogi in objektivni.Vozila morajo biti opremljena tudi z retrovizerji,smerokazi»varnostnimi stekli ter izpolnjevati splošne pogoje pravilnosti,kot to zahteva
Uredba o prometu na javnih cestah.
3.
VOZNIŠKE SPOSOBNOSTI VOZNIKMOV PROMETNIH VOZIL.
Na območju mesta imamo po stanju od l.sept.1954
4.57^ voznikov motornih vozil,od tega je amaterjev 2,994»poklic+
nih voznikov pa 1.376. Od l.jan.1953 2 e bilo registriranih
4269 voznikov,od tega 2733 amaterjev in 1536 poklicnih voznikov.
Iz gornje primerjave sledi,da se je število amaterjev zvišalo
za 2 6 1 , š t e v i l o poklicnih voznikov pa za 4^.
Največ voznikov amaterjev je iz vrst nameščencev in
obrtnikov.Vsi ti vozniki so za varnost prometa negativen činitelj,ker niso dovolj izvežbani in nimajo zadostne prakse.Da prav
ti vozniki motornih vozil veliko greši jo,se vidi iz prijav,ki
jih sprejema sodnik za prekrške.

- / d
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V letu 1952 smo z objavo novega pravilnika "Pravilnika o voznikih motornih vozil" začeli stieneti za tem,da je
postal voznik moternega vozila,ki se poklicno bavi z vožnjo motornih vozil,samostojen poklic.Vozniški izpiti za voznika B
kategorije so dovoljeni s a m o za tiste,ki so poprej opravili
izpit za kvalificirane delavce iz prometne stroke,da so vsaj
3 leta že zaposleni v prometni stroki.Uredba predvideva,da spadajo v prometno stroko s a m o vozniki motornih vozil,tramvajski
vozniki in traktoristi.Ker takega kadra praktično ni,se je dovolilo,da lahko opravljajo izpit za kvalificiranega delavca iz
prometne stroke tudi tisti,ki imajo kakšno zvanje iz kovinske
stroke,ki je sorodna prometni.posledica uredbe je,da se poklicni vozniki laljko grupirajo s a m o iz vrst traktoristov,avtomehanikov in kijučavničarjev,kar je pa vsekakor negativno,saj gre
na škodo teh obrti.To je tudi razlog,da se število poklicnih
voznikov v zadnjem letu sploh ni zvišalo.Prirastek
poklicnih
voznikov gre na račun voznikov šole na Ježici.
Pomanjkljivost je tudi v tem,da lahko postane poklic
ni voznik "D" kategorije samo tisti,ki z uspehom napravi izpit
za visokokvaficiranega delavca prometne stroke.Odkar je izšel
"Pravilnik o voznikih motornih vozil" se pri komisiji za izpite
voznikov motornih vozil ni prijavil še noben kandidat za opravljanje izpita za "P" kategorijo.Poudariti je treba,da je dovolj
ifetarih voznikov "G" kategorije,ki so sposobni voziti vsa vozila
vendar pa niso sposobni obdelati tako ogromnega materiala,kot
je predpisan za visokokvalificiranega delavca.Pomanjkanje voznikov "D" kategorije opažamo vsakodnevno pri prevozu potnikov s
tovornimi avtomobili.
Lani smo o"b prometnih nezgodah izprašali voznike
motornih vozil cestno- prometne predpise.Lahko trdimo,da je bilo
9o $ voznikov takih,ki niso poznali najosnovnejših cestno-premetnih predpisov.Mnogo je bilo tudi primerov,da so poklicni
vozniki opravljali izpit za vi2jo kategorijo,a brez uspeha,ker
niso poznali cestno-prometnih predpisov.Vse to nam kaže,da se
ppklicni vozniki prav tako kot amaterji ne zanimajo dovolj za
ces^no-prometne predpise.

- n
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Poseben problem je učenje kandidatov,ki šele opravljati vozniški izpit pri praktični vožnji.Vsi ti s svojim poč a s n i m k r e t a n j e m in z drugimi nepravilnostmi ovirajo, pa tudi
ogrožajo promet na javnih cestah.Po našem mnenju ni dovolj,da
lahko voznik-kandidat vozi po mestu v spremstvu dobrega voznika.
Predpisati bi bilo treba,po koliko prevoženih kilometrov bi
lahko vsak kandidat vozil po piometnih relacijah ali pa sploh
prepovedati učenje na določenih relacijah.
VZROKI PROMETNIH NEZGOD.
Iz lanske statistike prometnih nezgod je razvidno,da
so vozniki motornih vozil zakrivili 17o prometnih nezgod,kar zna
ša 59.2^ od celotnega števila nezgod (podatki se nanašajo samo
na prva tri tromesečja). Razlogi,zaradi katerih je do nezgod priš
lo, so i.sledeči ' :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neprevidna vožnja
Vinjenost
Nepravilno manevriranje

I04
26
16

61 io

15 #
9 g
Izpeljava iz dvorišč
7
5
železniški prelazi
6
3 %
Nepravilno prehitevanje
6
3 *
1 j,
7. Izsiljevanje prednosti
3
8. Prekoračenje brzine
1
2
Čeprav smo že v lanskem letu strogo postopali proti vinjenim'voznikom,se število prometnih nezgod zaradi vinjenosti ni zmanjšalo.Letos smo v doti od l.jan. do 30.junija 1954
odvzeli 26 voznikom motornih vozil vozniška dovoljenja.Poleg odvzema dovoljenja so bili krivci kaznovani na zelo visoke kazni,
igri odvzemu vozniških d.ovo^gng. je nedostatek v ten,da je najmanjša doba,za katero lahko odvzamemo vozniško dovoljenje,en mesec.
5e s t a k o kaznijo kaznujemo poklicnega voznika ,potem ga nujno
obsodimo na odpust iz službe,ker mesec dni dopusta ne more dobiti .Pravilno bi bilo,če bi se dovoljeval odvzem vozniških dovoljenje za doho 14 dni,VeČina ostalih vzrokov prometnih nezgod
so posledica nepažnje ali pa nepoznavanja eesrtno-prometnih predpisov.
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KLDISOIPLINIRANOST OSTALIH KORISTNIKOV JAVNIH GEST.
Eden najvažnejših faktorjev,ki vplivajo na visoko šte- j
vilo prometnih nesreč,jc razne vinjenosti nediscipliniranost
kolesarjev in peščev.Da je vinjenost resen problem pri vseh koristnikili javnih-cest,vidimo ±z tegale pregleda :
Zakrivili

težka

Vozniki motornih vozil
kolesarji

1
-

lo
-

2ešči

2

2

1

12

___ __

lahka
15
8

2_
25

skugaj^
26
8

6
4q__

Voeh smrtnih in težkih nesreč smo imeli v obdobju,
za katerega velja to poročilo,primerov.Za težko prometno nezgo
do smatramo nesrečo,pri kateri je materialna škoda po starih
cenah presegla vrednost loo.ooo in težje telesne poškodbe.Vozniki motornih vozil so zaradi vinjenosti .povzročili 11 (15«7$)
težkih in smrtnih nesreč, pešci 4 (5«7$1U Iz tega je razvidno,
da je 21.4> težkih in smrtnih nesreč bilo zaradi vinjenosti.
Od skupnega števila prometnih nezgod,ki so se dogodile v tem obdobju (282),je bilo zaradi vinjenosti povzročenih 4o, kar znaša 14.1$.Odštotek vinjenosti soudeležencev je sicer večji,vendar
so le-ti bili iz raznih razlogov oproščeni krivde.
V prvih tršh tromesečjih lanskega leta so kolesarji
zakrivili 38 nezgod,kar znaša 13.2$,od celotnega števila nezgod.
Zaradi vinj nosti je bilo po krivdi kolesarjev povzročenih 8 nez J
god,kar znaša 21$ id celotnega števila nezgod,ki so jih zakrivili|
kolesarji.Ostale nezgode so bile posledice nepravilnega zavijanja
na levo.
Kolesarji ne poznajo in ne upoštevajo pravil vožnje
na križiščih.lani so zakrivili kolesarji 11 nezgod z nepravilno
vožnjo na križiščih.Vsi vozniki se morajo pred znakom "STOP"
ustavi jati;ker pa kolesarji tega ne delajo,niti se ne prepričajo
če je cesta prosta,je teh nezgod precej.Prav tako kolesarji ne
upoštevajo znaka "Nimaš prednosti",ki pomeni,da prihajaš iz
stranske ulice na glavno cesto.
Nadaljno skupino nezgod predstavlja objestna vožnja
kolesarjev.Kršitev najosnovnejših predpisov od strani kolesarjev I

je tudi v tem,da prehitevajo stoječe tramvaje,ko ljudje vstopajo in izstopajo.
DRUGE NEPRAVILNOSTI VOŽNJE IN PEŠCEV.
Poseben problem je vožnja po sredini cestišča vštirc
1
in vožnja brez luči.Pogosti so primeri,da se dva kolesarja,ki
se peljeta vštric in se med seboj pogovarjatajizaletita bodisi
v stoječi avtomobil ali pa v m sproti stoječi voz.Z Uredbo o
prometu na javnih cestah je vožnja vštric dovoljena,če se s tem
ne ogroža promet.
V odloku o prometu na javnih cestah bi morali vožnjo
vštric prepovedati,ker pomeni ta vožnja pri gostoti prometa,
ki vlada v Ljubijani,ogrožanje prometa.Prav tako bi morali tudi
za kolesarje predpisati obvezno smer in nakazovanje smeri.Pravil
no bi bilo,da bi vsak kolesar,ki na križišču zavija na levo,zavil na križišče na sredo vozišča,s tem omogočil prehitevanje
po drugih vozilih,odročil levo roko ter zapeljal preko križišča.
V deževnem vremenu imamo redne nezgode,ki jih povzročajo kolesgr- 1
ji s tem,da se vozijo z odprtimi dežniki.Taka vožnja je zahtevala |
letos že smrtno žrtev.Tu smo nanizali samo primere,ki izvirajo
iz grobega kršenja prometnih predpisov ter so posledica neupošte-I
vanja premetnih predpisov in nepažnje.
Pešci so zakrivili 44 nezgod ali 15.2 i<> vseh nezgošjki
so se dogodile v prvih treh tromesečjih lanskega leta.
Vzroki nezgod so bili: nepravilni prehodi vozišča 15 ali ]
41$ vseh nezgod,ki so jih zakrivili pešci.Zaradi igranja otrok
na cesti 16 nezgod ali 14
ilustracijo navajamo,da je letos
dva vinjena pešca,ki sta obležala na cestišču osebni avto do
smrti povozil.Ostali vzroki so še skakanje iz vozečega tramvaja,
obešanje na vozeči tramvaj ali avtomobil (4 ,kar znaša 9 /<>l •
Igranje otrok na cesti smo v letošnjem letu delno omejili,vendar 1
bi morali poleg ukrepov,ki jih izvajamo s propagando in objavljan-«
jem nezgod te vrste v časopis ju, opozarjati starše,da so prvensfctve-|J
no oni odgovorni za te nezgode,ker prepuščajo otroke na cesti
brez varstva.
Nediscipliniranost pečcev se vidi tudi v pojavih,da
le-ti prečkajo cesto na vsakem mestu ,na pa na mestih,ki so za to
d o l o č e n a in na prometnejših ulicah tudi označena.Opozarjanje
miličnikov smatrajo ljudje še vedno za šikano.Treba bi bilo
pešca zaščititi v pasu,določenem za prehod, napraviti pa ga so-
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odgovornega v vsakem primeru,Se pride do nezgode na mestu,
kjer ni prehoda za pešce.¥ deželah,kjer je promet gostejši,
pešci spoštujejo tak režim in se zakonodaja postavlja na stališče.da ni stvar voznika motornega vozila,ca pazi na pešce,ki
žele prečkati cestišče izven označenega prehoda za pešce«
5.

STAiJE

KA3IH CEST IN PRAVI

VOŽNJE PO NJIH.

Statistika prometnih nezgod za leto 1953 nam kaže,da se
c
je d o g o d i l o na Celovški cesti 1 9 nezgod,kar znaša 2 1 » 8 /o celotnega števila nezgod,ki smo jih v teku lanskega leta raziskali.
(416).
Podrohnaanaliza nam pokaže naslednje:
Nesreče so se dogodile:
Od
epa Titove ceste do Uniona
28
od Uniona do Stare pravde
8
od Stare cerkve d" černetove
2
od černetove do Gutsmanove,
23
od Gutsmanove do št.Vida
8
in v Št.Vidu samem
22
Pri teh nesrečah je "bilo doudeleženih 72 avtomobilov,
39 kolesarjevmlo motornih koles, 15 pešcev, 5 tramvajev, 4
vprežna vozila.
Na odcepu od pivovarne "Union" do stare cerkve smo imeli v letu 1952 neprimerno več nezgod; število le teh se je
znižalo ko smo prepovedali uvoz iz stranskih mlic na Celovško
cesto.Pri nesrečah, ki jih na tem delu beležimo sedaj,so udeleženi kolesarji.
Kolesarji naj "bi vozili od železniškega prelaza mimo
pivovarne "Union" do križišča po pločniku,ki je skoraj že pripravi j en. Od križišča bi vozili po Frankopanski ter Gubčevi ulici in Uli i "Milana Majcena" od koder vodi pešpot do Gasilske
ulice.To pot bi bilo treba popraviti.Od Gasil/ske ulice naj M
po stranskih cestah prišli na Drenikovo,kjer naj bi se zopet
priključili prrnre tu na Celovški cesti.Od stikališča Drenikove
s C e l o v š k o pa do Šentvida bi morali razširiti bankine,da bi
bilo vozišče samo za ostala vozila.Iz nasprotne smeri naj bi
se od Šentvida do gostilne "Majolka" uredila kolesarska steza,

kar je izvedljivo z minimalnimi stroški;6d gostilne bi kolesarji vozili po cesti na Jamo, na Vodnikovo cesto ter po njej
naza$ar na 0elov,~ko cesto,kjer bi se po izteku Vodnikove usmerili na kolesarsko stezo,ki teče ob Celovški cesti.Hkrati bi
na relaciji dd Šentvida do stikališča Vodnikove s Celovško
cesto pri stari cerkvi v tej smeri prepovedali promet vpražnih
vozil,ki naj bi vozila po stenski Vodnikovi cesti.
S tako ureditvijo bi bil rešen najtežji del Celov-ške
ceste,od černetove do Gutsmanove ulice.V bližnji bodočnosti,
ko bo uprava ECŽ uvedla na progi Šentvid - lloste trolejbusni
promet,bo treba tramvajsko progo urediti tako,da bodo lahko
brez nevar/nosta2£ila po njej vsa vozila,dokler proge ne bodo
odstranili.Dokler tramvajsko vozišče ne bo urejeno tako,da bo
predstavljalo vozišče za motorna vozila,tacaš zaradi ozke ceste
ne bomo mogli dovoliti tr~lejbusnega prometa na tej cesti.
Hi naključje,da se 60 $ nezgod dogodi na cestah, ki spal
dajo v skl^p cest I.reda in to Dolenjska cesta,Prmle, Aškerčeva,I
Tržaška,Prešernova,Celovška in Titova.Na teh cestah je gostota J
prometa največja,.aj je recimo znano,da je Prešernova ulica naj-I
bolj obremenjena cesta v Sloveniji sploh.Zarad/i tega bi bilo >
potrebno poleg Celovške ceste urediti tudi Prešernovo cesto,
<
kger je razen gostega avtomobilskega prometa v konicah še izredni
močan kolesarski promet.Za preusmeritev kolesarjev na druge
ulice ni možhosti,ker ni stranskih cest.
Dokler ne najdemo neke rešitve za preusmeritev kolesarskega prometa Prešernove ceste,bi morali prepovedati vsaj
parkiranje vozil na tej cesti in vožnje vštric.
•

Na ureditev Prešernove ceste bo treba misliti čimprej,
to pa predvsem zaradi tega,ker bo Prešernova cesta tudi v bodoči
služila za povezavo Dolenjske in Tržaške ceste s Celovško in
T i t o v o cesto.Za ves ta promet bo pa preozka ter bo treba razširil
ti vozišče na škodo pločnikov.Odbijati tako rešitev bi pomenilo 1
negirati najvažnejši faktor tz cestnem prometu,varnost prometa.
V primeru,da se drevored ne podre,bo nujno treba misliti na
drugo cesto, ki bo skozi Ljubljano povezovala Štajersko in Go-^l
renjsko ž Dolenjsko in s Primorsko.

PE0L3BT V

ŠENTVIDU .

Problem zase je ureditev prometa v Šentvidu.Iz tega
poročila je razvidno,da je bilo v Šentvidu lani 22 prometnih nez
god.Specifično za Šentvid je,da ni urejenih plačnikov ter so
ljudje prisiljeni hoditi po cesti,posebno v deževnem vremenu.
Kolesarskega prfemeta in vprežnih vozil,ki bi jih tu morala izključiti , tudi ni Mogoče preusmeriti,ker ni stranskih vzporednih
cest.Iz* tega izhaja,da se kretajo po 6 »m široki cesti pešec,
kolesar, vprsžna in motorna vozila,zato ni čudno,če je toliko
nesreč.Mi smo sicer že omejili največjo dovoljeno hitrost vožnje
na
km na uro,kar ni najboljša rešitev.V Šentvidu je treba
izgraditi široke pločnike,kar je brez večjih stroškov možno .
izvesti in pa zgraditi posrebno cesto,ki bi tekla za Šentvidom,
tako da bi cesta skozi Šentvid bila samo lokalna cesta.Kolikor
nam je znano,je projekt za to že narejen.
NA TITOVI IN MASARIKOVI CESTI.
Titova cesta ima od železniškega prelaza do Ježice
na vsaki strani posebno stransko vozišče,ki je od stadiona naprej makadamsko in slabo vzdrževano.Razumijivo je,da kolesarji
po tem delu ne vozijo,posebno ne v slabem vremenu.Ta del vozišča
bi bilo treba površinsko obdelati vendar tako,da bi bila dobro
vidna razlika med njim in voziščem za motorna vozila.
Prav tako navzdržno stahje je na Masarjpkovi cesti.če
do prihodnje sezone ne bomo začeli razširjati vozišča na spodnjem delu ceste,bomo morali uvesti po tem delu Masarykove ceste
enosmeren promet. Za uvedbo enosmernega prometa je pogoj,da imamo strnjen krog,ker v nasprotnem primeru .prihaja do prečkanja
vozišča.V tem primeru bi morali preurediti avtobusno postajo tako,da avtobusi ne bi parkirali na vozišču,ali pa strniti krog
na ta način,da vozijo po Masarjtkovi,Šmartinski in Vilharjevi nazaj na Titovo cesto.
Letošnje leto zaradi slabega vremena nismo imeli v
Ljubljani t o l i k o inozemskih vozil kot lani ter se pomanjkanje
garaž in parkiranih prostorov ni čutilo kot lansko leto.Zaradi
neurejenih parkiranih prostorov moramo dovoliti parkiranje
vozil po cestah,s čimer zožujemo že tako ozka cestišča.V dosti
primerih je prav to razlog za prometne nezgode.Le-te se najbolj
opazi na Masarykovi in Miklošičevi cesti.Na teh dveh cestah kot
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na Prešernovi je zaradi gostote prometa nujno prepovedati parkiranje .Vprašan je parkiranih prost^r^v se je na Tajništvu za komuna
ne zadeve že pretresalo ter je bilo sklenjeno,da se bo uredil parkirani prostor na Trgu revolucije in v G-ajevi ulici.poleg tega je
bilo sklenjeno,na j ihg. Branko Simšič najde za center mesta ugodno
lokacijo,kjer naj bi se zgradile etažne garaže.Parkirani prostor
na Trgu revolucije po vseh verjetnostih ne b" prišel v poštev,
če b^ vozil trolejbus po Šelemburgovi ulici v Aškerčevo,ker b^mo
morali v tem primeru zaradi ^zkega vozišča izločiti na tem delu
ves ostali promet razen kolesarjev.3 tako rešitvijo bi neprimerno
obremenili PrOšernov trg,na katerem bi morali postaviti prometnika
usmerjevalca,a sam otok odstraniti.
I
Ker ni predvidena gradnja obvoznih cest ok^li Ljubljane,
bodo vozila vozila skozi Ljubljano.Oe upoštevamo to dejstvo,pridem
nujno do tega i da moramo imeti v centru mesta parkirne prostore in
etažne garaže.Etažna garaža za center ngj bi se zgradila nasproti j
gradilišča "Žito" v-Kolodvorski ulici.Dokler ta garaža ne bi bila
dograjena,naj bi se za parkiranje uporabil prazen prostor na križišču Kolodvorske in Pražakove ulice.Za parkirni prostor naj bi seli
uredil tudi park v Kidiičevi ulici ali na vogalni prostor aa Narodno banko.
Že uvodomo smo omenili,da so naša križišča za tako gost pro
met premajhna.T^ se posebno čufl pri zavijanju vozil na levo,ko
izsiljujejo prednost pred nasproti vozečimi vozili.Neka j razloga,
da to zavijanje v levo gladko ne gre,je tudi v tem,ker je mednarod
ni način usmerjanja prometa s prometnimi miličniki tak,da vidno ne
loči gibov "stoj" i'n "izprazni križišče" .Miličnik,ki usmerja promet,mora stati na sredini križišča,s čimer zavzema dolhčeno površij
no ceste.Prav bi bilo,da bi namestili vsaj na važnejših križiščih
semafor je.Podjetje "Motor" iz Škofje Lok^baje te samaforje lahko
izdelalo.Z namestitvijo steklenih hišic,iz katerih bi upravljal
usmerjevalec prhmeta polavtomatski semafor,bi ugodno rešili tudi
telefonsko zvezo z asmerjevalci.
Omeniti bi bilo treba še dva primera,ki sicer ne ogrožata
prometa.Znano je,da povzročajo vozniki motornih koles,ki vozijo
brez luči,veliko ropota.Pri tehničnih pregledih smatramo,da je
vozilo,ki ni opremljeno z glušnikom tehnično pomanjkljivo.Dajanje
zvočnih signalov je prepovedano v nočnem času.Prav tako bi morali
prepovedati, ali pa vsaj omejiti uporabo zvočnih signalov tudi pod-Ji
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|nevi,s tem,da bi se uporabljali samo v primerih,kadar to prilike
I zahteva jo,Z zvezno uredbo o prometu na javnih cestah je določeno,
Ida mora voznik motornega vozila opozarjati vse ostale koristnike
[ cest na s v o j o prisotnost.Ge bi vozniki motornih vozil to delali,
.bi nastal splošni hrup in s tem bi se tudi zmanjšal efekt zvočnih
[signalov.
NOVE TOČKE ZA USMERJANJE

PROMETA.

Pri pregledu krajev nzgod smo prišli do zaključka, da bi bilo|j
nujno zasesti s prometniki še neka-fera križišča.Križišča smo razde
lili v dve skupini. V p r v o s k u p i n o spadajo križišča,kjer bi morali
redno usmerjati promet.Govoriti o tem,da se lahko usmerja promet
brez asistenta,je po našem mnenju brez smiselnosti,ker se spričo
naraščajoče gostote prometa večajo tudi dolžnosti aastenta s tem,
L
da le-ta omogoča pešcem prehode p r e k o križišča in da kaznuje in
opozarja ljudi in voznike,ki prekršijo kakšno prometno pravilo.
Stojimo na stališču,da je usmerjevalec prometa na križišču samo
zatojp. da usmerja promet ter kot tak ne more dajati nikakih pojasnilH
To delo naj opravlja asistent.V drugo skupino smo stavili vsa kri1 -i;
žišča,kjer je sicer gost promet,vendar ga ni treba usmerjati.Na
R
teh križiščih bi prometnik-mililnik imel funkcijo opazovalca ter
y
bi stopil na križišče samo takrat,kadar bi to zahtevale prilike
To mislimo predvsem v konicah,ko je promet najbolj gost.
Križišča

,ki

spadajo v

prvo

skupino,so:

1. Pošta;
2. Bavarski dvor;
3. Delavski dom;
4. Miklošičeva - Masarykova cesta;
5. Prešernov trg;
1
1
6. Prešernova - Parmova cesta;
7. Stritarjeva - Cankarjevo nabrežje*
0 potrebah usmerjanja prometa na treh najvažnejših križiščih|
ki smo jih navedli pod točkami 1,2 in 3,smatramo,da ni potrebno raj^
pravicati»Križišče Masarykove in Miklošičeve eeste je sedaj križišče glavne in stranske ceste,vendar je Miklošičeva cesta po obre
menitvi in gostoti prometa enakovredna Masarykovi cesti.Poleg tega
je sama Masarykova cesta za promet,ki se razvija po njej,preozka,
ter b o m o slej ali prej morali debatirati o odstranitvi avtobusne
postaje ali pa o uvedbi enosmerne vožnje po spod jem delu Masarykovfl<
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ceste.Križišče Prešernov trg je eno najbolj frekventiranih križišč.
Sedaj je urejeno tako,da se ves promet odvija okoli prometnega otoka.Prometni otoki se obnesejo s a m o na širših - prostranih križiščih
Pravilnost te trditve potrjuje tudi število prometnih nezgod,ki je
neprimerno večje na Prešernovem trgu.Število le-teh lahko zmanjšam
s a m o 3 rednim usmeajanjem prometa na tem križišču.Z dograditvijo
Parmove ceste se je promet na križišču Prešernove in Parmove ulice
tafeo povečal,da je nujno uvesti na tem križišču stalno usmerjanje
prometa.V dobi ko je živilski trg odprt,je aradi števila kolesark]
ki se vozijo n a trg ter na križišču Stritarjeve s Cankarjevim na'
brcžjem p r e č k a j o cestišče,nujno,da v tej dobi usmerjamo promet.
S a m o za oskrbovanje teh križišč po zgoraj navedenih načelih bi
potrebovali 26 prometnih usmerjevalcev.
V drugo skupino smo razvrstili naslednja križišča:
1. Pigovec;
2. Gospodsvetska - Zupančičeva cesta , na ka teri se je promet
zelo povečal zaradi dograditve Parmove ulice;
3. Križišče Medvedove s Celovško cesto.Medvedova cesta je dvo
smerna ter se ves promet po njej izliva na Celovško cesto,ker so
vse ostale ulice do stare cerkve za izvoz na Celovško c e s t o zaprte«
4. btara cerkev,kjer je isti pioblem kot pri pivovarni "Union",[
s to razliko,da je to križišče neprimerno ožje ter da pravilno odvijanje prometa ovira tramvajska postaja,ki je prav na tem mestu
urejena v izogibališče;
5. Križišče Celovške ceste in Aleševčeve ceste pri postaji LM
štev. 8;
6. Šentvid;
7. Prešernova - Erjavčeva cesta.Na tem križišču bi morali
imeti rednega opazovalca,predvsem zaradi prehoda šolskih otrok
preko Prešernove ceste;
8. Lovec- križišče Tržaške in Prešernove ceste;
9. Križišče Aškerčeve z Emonsko cesto;
10. Karlovški most ;
11. Magistrat;
12. Ambrožev trg?
13. Miklošičeva cesta;
Za oskrbovanje vseh teh križišč bi potrebovali 26 prometnih
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opazovalcev.

Po sistemu,ki smo ga predvideli,bi ostal nekontroliran
dobršni del frekventiranih cest,kot so Titova cesta od prelaza do
Ježice,vsa Tržaška cesta, cela Dolenjska cesta,Zaloška cesta ter
več manj frekventiranih cest.Vse te ceste bi kontrolirali z motornimi kolesi.Za to delo potrebujemo najmanj 6 lahkih motronih koles
Številčno stanje v Prametni četi je sedaj 22 ljudi,
vključno s komandirjem,kar znači,da bi potrebovali še 39 prometnikov, da ga? pri tem ne računamo dopustov in bolovanj. "
NUJNO POTREBNI UKREPI.
Za zboljšanje prikazanega stanja in s tem varnosti jav
nega prometa priporočamo naslednje ukrepe:
1. Pri primarnosti gradbenih del naj se upošteva ureditev
Celovške ceste in št. Vida,z graditvijo kolesarske steze ob celi
Celovški cesti,skozi Št .Vid naprava obvozne ceste .Kolesarska stezai
naj bi bila dograjena do pričetka sezone.
2. Makadamski del cestišča na Titovi cesti naj se površinsko obdela tako,da bo kolesarski pas vidno ločen od pasu za
motorna vozila.
3. Skupno s Tajništvom za gomunal e zadeve je treba najti'
rešitev za ureditev prometa na Prešernovi in Masarjtkovi cesti.
4. Za center mesta je treba zgraditi etažno garažo in parj
kirni prostor na Narodno banko.Dokler etažna garaža ni zgrajena,naj
se uredi parkirni prostor v Kolodvorski ulici.
5. Putnik naj prevzame nekaj cestnih p r o g za prevoz pot
nikov.
6. Tramvajska vozišča na Poljanski cesti,križišču pri poš
Masarykova cesta in druge se popravijo,tako da bo modna vožnja
po njih tudi z drugimi vozili.
7. Na križiščih pri pošti,Delavskemu demo,Bavarskemu dvo
ru in Prešernovem trgu naj se postavijo semaforji.
8. Dodele naj se sredstva,da se š t e v i l o usmerjevalcev pr
meta lahko dvigne na 6o.
9. Dodele naj se sredstva za nabavo 6 lahkih motornih ko
les za kontrol^ prometa po mestu.
lo. Dodele naj se sredstva za moderniziranje službe za pre
izkavo prometnih nezgod.S temi sredstvi bi se nabavili kovčki za
ogled kraja dejanja prometnih nezgod,aparati za merjenje učinka
zavor in drugo.
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11. Utrjevati prometno disciplino s propagando (časopis,
radio,film),poukom v šoli ter z rednim objavljanjem prometnih
nezgod.
12. Izdelati je treba čimprej nov odlok o prometu na javnih
cestah za območje mesta Ljubljane,ker je stari o d l o k že zastarel.
V odloku naj bi se med drugim predpisalo sledeče:
a) t o č n o določiti,v katerih primerih imajo tramvajska vozila!
prednost pred ostalimi vozili;
H
b}' prepovedati vožnjo kolesarjev vštric;
c) prepovedati parkiranje vozil na vseh ulicah,kjer je gostejši promet.Ha teh mestih naj bi se dovolilo ustavljanje vozil do |
lo minut;
d) s tricikli naj se d o v o l i prevažanje predmetov,ki ne ovi- I
r a j o vožnje voznika,zmanjšujejo njegovo vidljivost ter ga
ovirajo I
pri dajanju predpisanih znakov;
e) odrediti obvezno nakazovanje spremembe smeri v križiščih |
za vse koristnike cest,razen za pešce;
f) vozniki motornih vozil naj uporabljajo zvočne signale
samo v primerih,kadar to zahteva varnost prometa;
g) sapotnik na zadnjem sedišču motornega kolesa
tako,kakor sedi voznik,ki upravlja motorno kolo;

1:

h) na motornem kolesu in v prikolici motornega kolesa naj
se dovoli vožnja le tolikim osebam,kolikor je sedežev;
i) motorna vozila morajo imeti nameščene glušnike tako,da
njihovega učinka ni moči zmanjšati ali odpraviti•

\
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Predsednik da poročilo Sveta za notranje zadeve
o prometu v Ljubljani na razpravo.
D u m a
Ostoj:
K gornjemu poročilu bi ee hotel dati sledeče pripombe: Glede tramvajskih postajališč,ki so na prometnih cestah,je
treba nekaj ukreniti.Pešci s-toje na sredi ceste že predno pride
tramvaj in ovirajo promet.Sam bi bilo treba napraviti otoke,ki
naj bi eventuelno zavzemali samo meterski pas.Take otoke imajo
•po vseh večjih mestih.Taki prostori,kjer pešci ovirajo promet so
zlasti pred bivšo Emono, pred Figovcem itd.,kjer pešci stoje v
gračuh na cesti in kjer je nujno da se napravi ozek pas tako,da bo
lahko šel promet nemoteno naprej.¥
V poročilu je dalje omenjeno prehitevanje na križiščih.
Prehitevanje na križiščih je prepovedano ter je treba res strogo
ta
izvajati/predpis.Meni se zdi,da v tem oziru ni dovoljne strogosti s strani prometne milice.
Kar se tiče križanja cestišč po pešcih na nedovoljenih mestih bi pripomnil,da se čestokrat le-ti krivi za nesreče,ki
se na cestah dogajajo.Če križa pešec cesto na nepravilnem mestu
pa sQ dogodi nesreča,je za isto odgovoren ne samo soodgovoren.Na
vsak način je treba upeljati strožjo disciplino,kajti opaža se,
da se pešci po sredi ceste malomarno razgovarjajo,berejo časopis
itd. in s tem ovirajo promet.Absolutno sem proti temu,da je pešec
zaščiten,kajti ravno to je vznjr?k,da izgleda Ljubljana oz.promet
po Ljubljani kot na kaki vasi,Iger ljudje nemoteno hodijo po sredi cestišča.Torej glede nesreč moramo vztrajati na stališču,da je
"tisti kriv,ki se je s puško igral"»Če sem s kakim tujcem govoril
o prometu in prometnih nesrečah v Ljubljani,me je le-ta vprašal,
zakaj imate pa miličnike,ker kakor izgleda pri vas pečci lahko delajo kar hočejo.
Kar se tiče obvozne kolesarske ceste vem,da kolesarja
na to pot ne bomo spravili.Ko je bila svoječasno zaprta pot od
hotela Štrukelj do Snnatoria "Emona" oz. del Komesnkega ulice je
mesto ,da bi kolesarunapravil ovinek,lahko rečem dosledno vsak
raje stopil s kolesa in peš šel dalje po tisti cesti,kjer je bilo
prepovedano se voziti s kolesom ter je s tem še bolj oviral promet

i Težko bo pripraviti kakega kolesarja,da bi pa če tudi samo za 12
m skrenil s glavne ceste,Če bi že res napravili to obvozno kolesarsko pot.
Kolikor je meni znano ,je vožnja vštric že itak prepovedan
ne glede na brzino vožnjo in širino cestišča.Dalje je tudi prepovedano voziti motoristom po cdstah z odprtimi izpuhi.Izpuhi pri motorjih so ena najbolj zoprnih stvari,ker povzročajo po cestah
ogromen ropot .Notranja uprava naj drakonsko kaznuje ter naj z
propagando vpliva na pešce,da si zapišejo številko takega nekulturnega vozača in javijo istega Notranji upravi.Vsekakor je treba
vse sile porabiti zato,da se uredi promet ,uspostavi prometna
disciplina in "tudi pešca za nepravilnosti kaznuje.Samo treba nam
je iti v velika mesta,pa bomo videli,kakšna je tam disciplina.
Če bi imeli pri nas tak promet kot je v velemestih,bi pri naši
disciplini bili kmalu vsi ljudje pobiti.Z povečanjem prometne discipline bi imeli tudi iz komunalnega stališča dobiček»Ne moremo pa
in tudi ne smemo utrjevati discipline z reklamo,temveč z palico.
Sedaj imamo še Čas,da z zaostritvijo to stvar spravimo v red.
Važno pa je,da ne pozabimo predpisa,ki določa,da je kolesarjem
vožnja vštric prepovedana.
M a t e 1 i č Alojz :
Jaz sem na kolesarje sam jezen,saj se vozim večinoma z avtomoUlffim.Vendar sejžl mi zdi,da je bilo prvotho rečeno,da
je vožnja vštric prepovedana le na glavnih cestah,izven mesta pa
ne. Zdi se mi,da bi ta prepoved izvetrnesta ne bila najbolj na
mestu,Poglejmo samo v letnem času ,ko/vozijo cele družine na izlet, če bi morali voziti eden za drugim,bi jim bila cela ned&lja
pokvarjena.Mislim,da bi bilo prav,da se dovoli vožnja izven mesta
kolesarjem vštric za dva kolesarja. Glede discipline pešscev pa
sem mnenja, da so isti res zelo nedisciplinirani in je to stvar
treba nekako urediti. Predlog tov. Tume, ki je omenil otočke pri
tramvajskih postajah na širokih ulicah je zelo umesten. Predpis
av omobilistu dovoljuje, da lahko pelje mimo tramvaja, čim je videl
da so vsi ljudje v tramvaj vstopili in izstopili. Zgodi pa se,
da se ljudje pri stopnjicah pogovarjajo in stojijo na cesti in take
stvari pa so često vzrok nesreče, e^easi oviran pa je s tem tudi
promet. Treba
bi bilo te otočke napraviti tam kjer so vstopa=
lišča ali pa ta kraj naznaniti, da ne bodo ljudje brez=brižno
postajali po cestah in čitali časopise ter ovirali redni promet.

P r e t n a r

dr. Jože:

Jaz sem predpise cestnega prometa dobro poznal,ker
sem dosti na tem delal. Povdaril bi pa rad samo eno, da so bili
toilicniki strogi samo v tednu prometa, takrat so te kaznovali za
[vsako figo, potem pa smo se zopet lahko furali po mili volji. Tudi
iaene so v tednu prometa, ko se mi je zelo mudilo, pa sem prekoračil
>red Pošto predpisano črto, kaznovali z globo, ne vem že koliko.
To sem omenil radi tega, ker si mi zdi potrebno, da se je treba teh
strogih predpisov in kazni vedno držati enakomerno skozi celo leto,
pa bo tudi disciplina drugačna.
P r o b e ž

Franc:

Tovariši, jaz bi se dotaknil tistega dela poročila,
ki obravnava nezgode povzročene s strani šoferjev družbenega sek=
torja. To poročilo je nekoliko enostransko in to mislim za javna
prevozna podjetja, kjer gedev govori, da so povzročili več nezgod
šoferji družbenega kakor pa pruvatnega sektorja. Vsaj tako se da
iz statistike potegniti. To vprašanje je treba razčistiti vsaj v
zadostitev tistih kolektivov javnih prometnih podjetij, ki so
vzdrževala tak promet kot je bil in to z maksimalnim naporom kot
je bil mogoč z strojnim parkom kot je. Za tak ogromen promet kot
je, mislim da bi lahko ugotovili, da imajo največ zaslug ravno ti
kolektivi javnih prevoznih podjetij. Treba bi bilo tukaj, da Notranja
uprava, ki se bavi tudi s prometno statitiko, pregleda če ni nastala
razlika pri šoferjih, ki imajo manjše števio voz in pa pri šoferjih,
kateri so v službi pri jevnih prevoznih podjetjih. Vso to zanimivo
evidenco obravnavamo mi za javna prevozna podjetja v prometni zbor=
niči. Mi ugotavljamo, da imajo šoferji, ki imajo manj avtomobilov
večje težave, ker običajno v teh organizacijah ni možno posvečati
vozilom velike pažnje, ker je tam druga dejavnost veliko bolj važna.
V poročilu je dalje vidno podčrtano vprašanje šoferjev, ki naj bi
dobdLi stvarno pravico prevažati potnike. To so šoferji I. kategorije,
katere se mora upoštevati kot visokokvalificirane delavce, ki n.pr.
v Litostroju delajo pri nabolj kompliciranih strojih. Zato mi danes,
tudi če bi povečali vozni park težkih voz in voz za prevoz potnikov,
nismo sposobni zadostiti potrebam po takem kadru. Število teh
šoferjev I. kategorije je minimalno in še ti so vsi starejših let
in pravzaprav tu nastane vprašanje, koliko šasa bodo še sposobni
voziti. Tu bo treba vložiti precej truda, da usposobimo kader, pa
tudi predpise bo treba nekoliko spremeniti, da bomo lahko šoferje

II. kategorije vključili kot voaače za trolejbuse, avtobuse in
težka vozila. Če imamo tudi v drugih kategorijah mogoče zelo spo=
sobne šoferje, ki pa ne morejo priti do pravice za šoferje na teh
vozilih, ker visoke kvalifikacije ne more tako hitro dobiti. Sta=
tistika nam tu tu i pove, da imamo vozni park zelo slab, da je %
iztrošenosti velik in da se pred nas postvalja vprašanje če bomo pro=j
met sploh še imeli, kajti tudi tista vodila, ki se vzdržujejo nimajo j
•po večini tehnične sposobnosti, kot bi se pri dobrem prometu morala
zahtevati. Pri prometni zbornici smo se zadnje mesece veliko ukvar=|
jali s tem vprašanjem, da smo lahko še krili privoz jesenskih pri=
delkov in goriva, ne vem pa če bo to možno ob takem stanju še leta
1955, ker se situacija vedno bolj slabša.
Naslednje vprašanje, ki je potrebno da ga bolj pod=
črtamo in katerega je že tovariš dr. Pretnar nakazal, ko je govoril
Io prometnem tednu. Mi smo se šli lani prometni mesec in smo potem
nekaj, časa lepo držali disciplino, ki je pozneje popustila toda ne
'samo pri ostalih, temveč peš tudi pri prometni milici. G?uda ta kader \
ne bi smel popustiti. Upad dispipline se opaža takoj, ko ta kader
odstopi od odločnega nastopanja. Tov.predsednik Sveta za notranje
zadeve je imel popolnoma prav,ko,je omenil,da bo treba število pro- |
'metnega kadra povečati,kajti obstoječe število ne bo zmoglo vseh
j
zahtev,ki so potrebne za vzdrževanje discipline.
Kar se kolesarskih poti tiče, je potrebno o tem govori '
ti tudi iz gospodarskega razloga,ker kolesarji po cestišču zadržujejo hitrost,da se promet ne more tako hitro razvijati kot potrebno,
zato sredstva ,ki "bodo vložena za kolesarske poti ne bodo slabo naložena. S temi ukrepi bo kolesarjem olajšana možnost vožnje, na dru- J
gi strani pa bo to omogočilo normalno razvijanje prome ta.
Kar se tiče predloga za parkirne prostore se morajo

isti točno določiti,vendar po mojem mnenju še sedaj ne moremo na|praviti zaključkov,ker ne vemo,kje bodo zazidljivi prostpri,da ne
bomo tam pripravljali parkirnih prostorov.Da pa moramo določiti
ne
prostor za parkiranje je nujno,da se nam bo zgodilo kot v drugih me- fl
stih,kjer so na te prostore pozabili,da nimajo parkirnih prostorov,
[kam urediti.Ureditev teh prostorov pa je nujna radi že obstoječe
'gostote prometa,katera gostota pa se bo kakor vidimo vedno hitreje
večala.
Dotaknil bi se še tehnične sposobnosti za vršenje pro-

meta podjetja,katerega zastopam,tj»Električna cestna železnica.
Tu mislim,da je potrebno povdariti,da je komisija ,ki je delala
tehnični pregled v podjetju dala svoje poročilo iz prometnega vidika brez pretiranja,ter da je dala stanje tako kot je»Proti odločbi te komisije podjetje ni vložilo nobenih pr-ipomb,pripombe so
bile le z ozirom na rok,ki je bil zelo kratko postavljen,ker v
6 mesecih se ne da nadomestiti vozil,temveč je možno le promet
zmaj sati.Ker pa smo bili prepričani,da je to problem,ki se ga ne
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da tako enostavno rešiti,smo odločitev vlekli iz dneva v dan in
stvar zavlekli za celo leto.če naj prevladuje
moment prometne
varnosti,se mora to v odloku podčrtati,kajti mi doslej nismo bili
dosledni.Mislim,da so stvari tu le nekoliko drugače in sicer v=» temi
da so ta vozila izstrošena in za promet premalo varna,na vseh progah z visoko obremenitvi j o. Da pa spričo rsaner v katerih smo vozil
enostavno ne mor emo dati iz prometa,ker jih ne bomo mogli zamenja- ;
ti z novimi zaradi tega,ker smo priiporani,da uvozimo 5o% materiala I
za nadomestitev,kar pa predstavlja potrebo po 4oo.ooo $ ,katerih
pa radi znanih deviznih težkoč ne moremo dobiti.To je težko vprašan je, katerega nismo mogli do sedaj rešiti niti do J>o %t zato,ker
nismo dobili sredstev za devizno plačilo.Zamenjava voz se ne bo mogi
tako hitro izvršiti kot treba.Mi postopno izločujemo vozove,ki niso več sposobni za varni in redni priamet.Tako smo mi od odrejenih
voz že »gotovo število,izločili. Vozovi iz leta 1898 ne služijo
vež prometu,temveč jih uporabljamo za delo.vne vozov^ie,kakor tudi
nekaj Opatijskih voz.Z izločitvijo teh voz iz prometa smo prišli
v položaj,da obratujemo brez vsake rezerve.Težave nastajajo čim
izpade gotovo število voz,ker je obratovanje potem nemogoče.Vsako
prometno podjetje mora imeti nad 3o % tehnične rezerve,pri nas pa
smo brez iste.Vsekakor priporočam,da se izda odlok v tem pravcu,
da se stara izstrošena vozila izločijo vsaj na vseh obremenjenih
proga&,kar smo fsktično že tudi izvedli.Potrebno pa bi bilo,da dr- 1
žimo te voze kot rezervo,če eventuelno izpade kak voz na progi.
Moj predlog bi bil,da bi se one voze,ki so še kolikor toliko uporabni, smeli uporabljati na progi št.3,kjer ni tako velikega prometa '
in kjer je tudi nevarnost za nesreče manjša,dalje na progi 4,ki ima „
prometno samo Masarykovo cesto,ostala proga pa teče po nefrekventnih
ulicah.To naj bi se dovolilo toliko časa,dokler starih voz ne moremo zamenjati z novimi.To bi prosil,da bi ljudski odbor razpravljal j

in s posebno komisijo,ki bi vozove peggledala,določila in odredila
obratovanje na teh vozovih.Nikakor pa si ne morem zamisliti,da bi
bilo možno okrniti promet na teh progah,ki so zelo prometne,kajti
to bi se zgodilo prvip po 5o letih.Okrnitev prometa bi ljubljančani težko sprejeli,kajti tramvaj je vozilo,ki dnevno prevozi nad
70.000 potnikov in je torej napačno primerjati promet potnikov po
železnici,kajti tramvaj ima krajše relacije,železnica pa prevaža
potnike cele Slovenije.Če ljudski odbor se strinja inmlzglasuje
predlagane ukrepe bi skušalo podjetje prebroditi težave letos.
Treba pa je o tem odloči ljudski odbor,ker se neda več ta stvar
prenesti na odgovornost direktorja.To mora biti vsem jasno,ker
vsi veste,kakšna odgovornost je bila to pri zadnji nesreči v Zagrebu.
V r h u n c

Viljem:

V Ljubljani zavzemajo prometne nezgode velik obseg.
To ne povzroča samo materialno škodo »temveč tudi moralno in politično .Tu se kaže nesposobnost in nepravilno delo naših organizacij.
Drugo je vprašanje preventivnih ukrepov,ki bi jih morali poleg administrativnih izvajati člani prometne milice.V Ljubljani bi bilo treba več načrtne propagande,več lepakov,slik,morali bi
održati tudi tečaje za prometno disciplino.Ce gledamo v naših kinomatografih razne stvari iz športa,zakaj nebi tudi potem važnem
vprašanju prišli z poučnimi filmi.Dolžnost slehernega državljana
je,da nepravilnosti šoferjev in voznikov javi pristojnim organom,
s čemer bi se precej prometnih nesreč izognili.Sami imamo priliko
videti,da niso samo avtomobili in motocikli krivi nesreč,temveč v
pretežni večini kolesarji ,radi tega ne bi škodovalo,Če bi bili
kolesarji izprašani oz.da bi napravili iz-pit,ker s tem bi se upoz-;:
nali s prometnimi preipisi.Predvsem se to nepoznanje prometnih pred-j
pisov opaža pri ljudjeh ,ki prihajajo iz podeželja.Ne bom rekel,
da je to zavestno kršenje,temveč je le to le nepoznavanje predpisov
Prav radi tega sem stavil ta predlog,ki se mi zdi sprejemljiv,poleg
tega pa bi bilo tudi dobro pregledati vsa kolesa,katere opažamo na
cesti često v nemogočem stanju.

g u m a
Ostoj :
Zadnjič,ko sem bil na Dunaju,po službeni dolžnosti,sem
opazil na dvorišču magistrata prbmetno šolo za mladino,katera je
imela nazorno prikazan promet z avtomobili,tramvaj i in kjer je
bil 'budi miličnik.Vsak dan je tam izvestno število mladine,katerim prometnik predava,otroci dobijo za predavanje tiskovine z
prometnimi znaki.Otroci se s tem uČe in prometnik oz.miličnik ne
postane za njih bau-bau.Otroci v tem miličniku dobe prijatelja,ki
jim skuša olajšati njih kretanje po mestu.Tudi v ostalih mestih
imajo take šole.V Londonu mmajo zaščito otrok in prometnik proti
vsem predpisom ustavi promet,če se pojavi otrok na ulici,da istega
brez nesreče spravi čez ulico.Tudi pri nas bi bilo dobro uvesti
tako šolo v zaprtem prostoru,katera šola bo otrokom odpravila nezaupanje proti prometni milici poleg tega pa se bodo tu marsikaj
naučili.
Pri nas bomo upeljali v najkrajšem času trolejbuse.Ne vem,
kako bo z disciplino ,ko se že sedaj pri vztopu na tramvaj malo
manj kot pretepamo;Pogledati moramo pri tem samo disciplino pri
vzotpu na troljebuse v Beogradu.Tam potniki stoje lepo v vrsti in
vztopajo posamezno,verjetno je to še posledica okupacijske knute.
Tretja stvar,ki bi se je hotel še dotakniti je, vprašanje
prednosti na križiščih.Na križiščih morajo veljati predpisi za
vse enako.Čestokrat pa se dogaja,da tudi miličniki ne poznajo pred-f
pisov in sem jaz osebno doživel skoro hud karambol,Mililnik-»aaami je namreč odprl cesto,pustil pa motorno vozilo z nasprotne
strani.K sreči ni prišlo do hujše nesreče.Dobro bi bilo,da veljajo predpisi kdaj je prosta cesta na važnih križiščih tudi za pešce.
•

To stvar bi bilo dobro dati v predpis.

•

Č a m e r n i k
Prane:
Kar se tiče prometnih predpisov se je poučevanje o tem pri-;
čelo tudi pri nas že izvajati.V zadnjem mesecu je šlo več miličnike
prometnega oddelka v šole in otrokom pripovedovali in z slikami
prikazali razna prometne probleme in cestne znake.To stvar je trebaj
še podkrepiti in ne opustiti.Treba je,da se društva prijateljev mia||
dine povežejo z tem oddelkom Notranje uprave,da pripravijo morda
kake slike in filme,katere bodo lahko potem v šolah izvajali.

Poleg tega bi omenil še, da je človek tisti,ki ga je treba na vsak način varovati in za katerega nam mora biti skrb prva.
Treba je zaostriti kazni pri šoferjih,kajti pomisliti moramo,da
so šole v strogem centru in na zelo prometnih krajih,ter da je
šoloobvezna mladina izpostavljena dostikrat nevarnosti prometnih
nesreč.
Omenil pa bi dalje še eno stvar,ki morda ne spada ravno
v to razpravo,t.j.,da je treba proti Viču in Kožarjem nujno uvesti
neko prometno sredstvo,ki bo dovažalo delavce in dijake v šole in
na delo.V jutranjih urah po teh cestah,ki so zelo prometne hodijo
v gručah pešci,ki često povzročajo nesreče.Ce bi bilo tu prometne
sredstvo,ki bi pešce prevažalo,bi se tem nesrečam često izognili*
G a s p a r i č
Jože:
Po ugotovitvah našega dnevnega časopisja povzroča nesre
če večinoma alkoholizem,danes smo pa iz poročila čuli,da je 3o%
nesreč krivih nepoznavanje predpisov.Mislim,da iz tega sledi nujnostma je treba v tem pravcu kar-koli ukreniti.Treba je tu uvesti
ali strožji kriterij oz.povečgrfci znanje.Saj tudi druge ustanove n.
pr.zdravstvo,ko je ugotovilo,da je radi gotovih stvari višji procent v marljivosti podvzelo .vse ukrepe,da se je to preprečilo.Tudi
pri poklicnih šoferjih je treba zavzeti tak kriterij,da se zavzame
strožje stališče.Svojčas vsi vemo,da če si bil na izpitu in si samo na eno vprašanje od prometnih predpisov nepravilno odgovoril,
šoferskega izpiti nisi položil.To bi bilo treba,da se obnovi tudi
pri današnjih izpitih.Z ukrepom v tej smeri bi se dosti nesreč preprečilo.
Treba je na važnejših križiščih pos-fesiti prometne miličnike,katerih ne opažam.N.pr. na križišču Prešernove in Cankarjeve
ulice,kjer križa cesto največ otrok z mamicami in starčki,tam ni
prometnega miličnika. To ni dobro.Če ni v doglednem času možna druga zveza z p a r k o m v T i v o l i j u , m o r a biti na tem križišču
nujno vsaj prometni miličnik.Na Prešernovi cesti je izredno velik
promet ,ravno tako tudi po Cankarejvi ulici in se mamice z otroci,
kakor tudi starčki bojijo iti čez cesto,ko gredo na sprehod ali v
park.

J e n k o
Marijan :
Želel bi odgovoriti na par stvari.Kar se tiče discipline, i,
je treba na področju Ljubljane ločiti dve stvari.Prva stvar so
ceste,ki so močno frekventne in ceste,ki so manj fr ekventne.Z e1o
prometne ceste so Celovška,Prešernova,dalje strogi center,Titova
cesta^Ta teh cestah je treba da prometna milica zavzame ostrejši
kriterij,mora strogo spoštovati predpise in v smislu istih tudi
kaznovati nedisciplinirane pešce,kolesarje in ostale.Na ostalih
cestah pa ne bi bilo treba zavzemati ostrejših ukrepov, vendar pa
ne smemo dopuščati,da pride do nediscipline in anarhije v prometu.
Ne bi pa se strinjal s tem,da mi držimo disciplino na pravi puntarski način kot pred vojno.Če bi naši miličniki v tej smeri vzdrže
vali inn zahteval i disciplino, bi ves odij padel na njih in bi ostal
miličnik tisti človek,ki je danes,t.j. tisti objekt,na katerega
vsakdo vpije.Bas radi tega se mora s propagando in preko časopisov
ter radija vršiti prevzgoja naših državljanov,da bodo spoštovali
prometne predpise.Seveda pa je potrebno tudi oszro kaznovati na str
go prometnih cestah vsakega,ki krši predpise.
Kar se tiče predloga tov.Drobeža,da bi ljudski odbor sprej
sklep,da se ponovno pregleda tehnična sposobnost vozov cestne železi
niče,mislim,da mi ne moremo tega sklepa sprejeti,ker je že komisija
ki je bila od skupščine določena izvršila uradni pregled in izdala
odločbo in tudi na drugi stropnji tudi to odločbo potrdila.Na drugi
strani pa niti Svet za notranje zadeve niti Mestni ljudski odbor
ne more prevzeti odgovornosti,če se dejansko^odi nesreča.Poleg
tega je nemogoče,da bi komisija,ki bi bila ponovno določena ugotovila boljše stanje,kot je bilo pred enim in pol leta,kvečjemu še
slabše.Samo na Upravi cestne železnice je ležeče,da bo z razpoložlj:
vimi sredstvi vzdrževan promet v možnem obsegu in v redu.Zeto mislim, da je treba ,da podjetje v svojem okviru skuša urediti stvar s
prometom tako,da bo promet možen,dokler ne bodo trojejbusi nadomestili promet na teh progah.
Kar se tiče prometnih predpisov in kršilcev teh predpisov
smo sklenili zaostriti kriterij,odnosno obravnavati ponovno predpise,katere je treba dokončno urediti.Dosedanji predpis predvideva,da
pri enkratnem kršenju šofer izgubi legitimacijo,to stvar je treba
striktno izvajati.
Kar se tiče obvozne kolesarske ceste,bi se ne strinjal
s trditvami tov.Turne,da se kolesarji tega ne bi držali.Od kar smo

zaprli cesto za kolesarski pr omet od Stare cerkve v Šiški do Uniona oz.do železniškega prelaza,se kolesarji disciplinirano držijo
teh predpisov,v kolikor je to bilo možno kontrolirati.Jasno pa
je,da je ta kontrola otežkočena,ker je število miličnikov zelo
majhno in bo na vsak način za redno vzdrževanje prometa potrebno
povečati število prometnih miličnikov.Da se disciplina na cestah
ne drži kot treba ,je vzrok temu dostikrat posledica utrujenosti
in prezaposlenosti prometnih miličnikov,ki so stalno v službi.

Karbse tiče parkiranja ni rečeno,da bi naj bilo parkiranje na mestih kot so omenjena v poročilu,vendar naj bi se zazte- ,
lo stališče,da se v perspektivi predvidi prostor za te namene,da
ne bo promet oviran z parkiranjem po prometnih ulicah kot n .pr*
pred Narodno banko,itd.Začasno naj bi se prostor za parkiranje določil na vogalu Kolodvorske in Pražakove ulice.Tu bi začasno ure- ji
dili parkirni prostor,da ne bi kot dosedaj povsod po prometnih
ulicah stali avotmobili.

„

Kar se tiče propagande bi pripomnil,da nima nobenega
smisla,da mi z tednom oz.mesecom prometa dvignemo disciplino.Z
temi ukrepi nismo dosegli posebnih uspehov,temveč se je treba stalno strogo in ostro držati kriterija kaznovanja vseh kršilcev prometa in predpisov.Propagando moramo pričeti predvsem preko časopi- j
sov,slik,ki naj vse državljane tako vozače kakor pešce opozorijo
na prometne nevarnosti.
Kar se tiče predloga,naj bi kolesarji delali izpit v cestn<i
prometnih predpisih;,se mi isti zdi zelo pameten.Da bodo vsi ljudje
spoznali predpise cestnega prometa bi bilo treba odrediti to z nekim odlokom Mestnega ljudkega odbora za Ljubljana^-mesto.Seveda v
kolikor se gg^eda ljudski odborniki s tem ne strinjajo je druga
stvar,smatram pa,da bi bilo to pametno.
Šoferjev I.kategorije je v resnici premalo za samo Ljubljano.Mi smo se dogovorili,da je treba predpis spremeniti,in naj
izdela Tajništvo za notranje zadele predlog,ki ga stavi Sekretariatu
za notranjo upravo,da istega pregleda in da polaganje izpitov po
možnosti ublaži,da na ta način dobimo večje število šoferjev I.kategorije.Seveda pa nastaja tu vprašanje zadostne visoke stimulacije
za te šoferje,da bi šoferji,če bi položili ta izpit,tudi nekaj od
tega imeli.
j;
V glavnem se z diskusijo strinjam.Glede prometa in promet- jj
nih predpisov pa že delajo strokovnjaki na preureditvi teh predpisov

D e r m a s t i a
dr,Marijan:
Preureditev predpisov in izdelava novih pravilnikov je
radi obstoječega prometa posebne važnosti.Treba je,da Svet za
notranjo upravo napravi konkretni pravilnik o katerem bo skupščina
še diskutirala in sklepala.
Predsedujoči da na glasovanje poročilo z vsemi pripombami
in predlogi,ki so bili v razpravi,s pripombo,da Svet vzame te
sklepe kot podlago za predlog pravilnika o katerem bo odločal
še nadalje ljudski odbor.
S o g l a s n o

sprejeto.

v

#

AD 2. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOKU O PRODAJI STANOVANJSKIH
HIŠ
UMJADA SPLOŠNEGA LJUDSKEGA PREMOŽENJA.

Poročilo poda tov. D r a k s l a r
zbora, kakor 3ledi:

Marijana,Slan mestnega

"Predlagam, da se sprejme Odlok o prodaji stanovanjskih hiš
iz sklada Splošnega ljudskega premoženja, ki je bil objavljen
s "Glasniku" št.17 z dne 1.decembra 1954."
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem v "Glasniku" št.17 z den 1. decembra 1954 v razpravo.
Objavljne je bil namreč Odlok o prodaji stanovanjskih hiš
iz sklada Splošnega ljudskega premoženja.
R e p i n c Ivani
Komisija za pravne predpise in organizacijska vprašanja MLO
je pregledala osnutek Odloka o prodaji stanovanjskih hiš iz
sklada Splošnega ljudskega premoženja in ima določeno pripokbo
k 8.čl. Odloka, ki se je glasil:
"Tisti, ki stanuje v hiši, mora svojo zahtevo, da se proda
hiša njemu ob enakih pogojih kot veljajo za najboljšega ponudnika, sporočiti pismeno komisiji najkasneje v roku 3 dni
po dnevu dražbe."
Glasi naj se:
"Tisti, ki stanijejo v hiši kot uživalci stanovanja, morajo
svojo zahtevo, da se proda hiša enemu ali drugemu od teh uživalcev stanovanja ob enakih pogojih kot veljajo za najboljšega ponudnika, sporočiti pismeni komisiji nakkasneje v roku
3 dni po dnevu dražbe.
V primeru več prednostnih ponudnikov velja prva priglasitev."
Toliko glede tega, da se upošteva tudi vse oatale uživalce v '
hiši. Glede prednosti je prišla Komisija za pravne predpise
in organizacijska vprašanja MLO do zaključka, da bi se to
lahko rešilo z naslednjo formulacijo?v primeru več prednostnih ponudnikov velja prva priglasitev^

Tu m a

Osto.it

Misli«, da ni pravilno, da dobi hišo na dražbi tisti, ki prvi
prileti, Mislim, da je to neke vrste loterija« Eden bo slučajno zvedel, da je dražba* priletel tja in hišo na dražbi
dobil. To ne bo pravilno.
P r e t n a r

dr. Jože:

V primeru z eni j eknjižnega vpis* je prvi na vrsti titi, ki prvi
pride. Neki kriterij v t en pogledu je treba napraviti, ker se
bo drugače to maščevalo. Najboljši kriterij pa je taf. da kdor
preje pride, tudi preje dobi.
T u n a

Osto j:

Pri zemljeknjižnen vpisu je stvar drugačna. Tja gresta, recino
dva, ned ten, ko je tujaj ta možnost podana že v naprej, da
bo eden tam preje kot drugi.
P r e t n a r

dr. Jože:

V ten primeru, prosim, pa naj se predlgaa, kaj se bo napravil*
takrat, ko bosta tja prišla dva.
P r a k s i

ar

Marijana:

Komisija za prodajo hišio, last splošnega ljudskega premoženj,
je mnenja, da se to pusti v psre§ojo komisiji sami, da sama
odloči, kateri ponudniki bi prišli v poštev. Dogodi se namreč
lahko to, da nekdo zaradi takih in takih reči ni zaželjen in
ali ni primeren. Komisija vidi lahko te stvari tukaj bolje
in bo s temi hišani bolje upravljala, lahko vidi tudi kaj
drugega iz vsega tega.
»

R e p i n o Ivan:
Poten takem je trn treba dati v sam odlok, ker iz samemga odlo
to ni razvidno.
D r a k s l a r

Marijana:

Takrat niti mislili nismo na to.

n

M a r i n e e k Ciril:
Enega načela se moramo držati« Če bomo po te« načelu delali,
ne bo izigravanja, niti ne bo nihče mogel reči, da se gleda
na lepe oči in lep obraz. To načelo «ora biti v sami Uredbi,
ki je izšla, v Uradnem listu F1RJ, št. 17-53.
•

D r a. k s 1 a r Marijana:
V Uredbi o prodaji hišic, last Splošnega ljudskega premoženja,
Ur.l.FIRJ št,17-53,predvideva, da se da hišica najugodnejšemu ponudniku. Mi smo dali osnutek Odloka o prodaji stanovanjskih hiš iz sklada Splošnega ljudskega premoženja a&vnamu |
pravobranilstvu, ki na« je odgovorilo in mi smo te njihove pri]
pombe upoštevali,
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Mislim, da ne bi bilo pravilno, da gremo na subjektivne krite-*
rije Komisije za prodajo hiš iz sklada Splošnega ljudskega
premoženja, ampak je potrebno, a stoje v odloku objektivni
kriteriji, ki veljajo, jasno, za vsakega enako. Vsak subjekti^
ni kriterij bimimel za poledico najrazličnejše goirfrrice, da
se je nekomu ggodila krivica in slične stvari. Ravno zaradi
tega SMO šli na dražbo, da pri tem upoštevamo objektivno instrumentacijo, ker mora veljati to, da je pri prednostni pravici, prvi tisti, kise prvi prijavi na dražbo, To je namreč
objektivni kriterij, ki ga lahko v vložnem registru MLO-a
jasno posvedočimo in mislim, da je to veliko pravilneje kot
pa iti na linijo, če se prijavita dva, v tem primeru bo pa
odločila komisija. Po kakšnih objektivnih kriterijih, se vpraš ara.
T u m a Ostoj:
Kdo je v tem primeru, če se javita dva z istimi pogoji, ugodn
ponudnik?

r

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Potea? ko je dražb« že končana z najvišji« ponudnikom, ima
prednost, irs.a istočasno tudi pravico, da se po tej ceni uveljavi tudi v praksi. Gre namreč za nakup po tisti ceni, ki j«
"bila na dražbi ustanovljena /ugotovljena/. V nasprotnem primeru
bi morali delati zaradi teh kupcev ponovno dražbo.
T u r n a Ostoj;
Važno je to, kdo nudiboljše pogoje. Imamo interes, da dobimo
čim več sredstev za izgradnjo stanovanj.
D e r m a s t i a
dr. Marijan;
Mialim, da bo iz tega denarja prekleto malo sredstev za izgradnj
stanovanj»
V r h u n c Viljem:
Mislim, da mora imeti Komisija za prodajo hiš iz sklada Splošnegj
ljudskega premoženja neke kompetence z ozirom na to, da se da
ta ali druga hiša naugodnejšemu kupcu. Imeli bomo namreč lahko
primere, da bo ponudnik špekulant, ki bo hotel špekulirati in
mislim, da je to v takem primeru treba fcašiti na ta. način, da
se da komisiji neke kompetence.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Mislim, da ti odloka nisi prebral. V odloku stoji, da je treba
upoštevati objektivne pogoje, kdor preje pride, preje dobi.
V r hu n c Viljem:
To sem rekel zaradi tega, ker se bojim, da ne bi nastale kakšne
malverzacije ali prekupčevanje s temi hišami.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Zdaj pa stvari ne razumem. Mislim, da je bil odlok MLO»a tak,
da na bazi vseh dosedanjih izkušenj, slabih izkuenj, gredo na to
da se ugotovi objektivni kriterij, ki naj bi ga predstavljala
javna dražba. V tem primeru bi dobil hišo tisti, ki je ponudil
največ in ne tisti, ke je ponudil morda maftj ali najmanj. Ce je
v odloku mišljeno drugače kot tako, se z odlokom ne strinjam.

T e p 1 n »

ing. Marijan;

Ali »e predvideva oz.pričakuje, da se "bo to takoj plačalo ali
kako?
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Prvi pogoj je tisti, ki da največ, drugi je tisti, ka da malo
manj in je rok plačila malo daljši. Ti roki se dajo določiti
in ne nore komsija reči, da je najboljši ponudnik tisti, ki
je ponudi manjšo vsoto, plačljivo nekaj časa prej, ali pa n^kaj
več, plačlivo kasneje, ali pa nekaj več, plačljivo preje.
D r a k s l a r
Mari j ana:
Ta osnutek odloka smo dali Javnemu pravobranilstvu LRS in so
oni delali na tem in nam poslali gotove pripombe, katere smo
upoštevali pri sestavi tega odloka. Te smo vnesli v odlok in
ga temu primerno popravili.
R e p i n c Ivan:
Komisija za pravne predpise in organizacijska vprašanja MLO nima
drugih primb k odloku. Vprašanje je bilo postavljeno, kaj če se
prijavita dva ponudnika i istimi pogoji in prednostnimi pravicam
Ali bo v tem primeru odločila komisija, ali kako bo. V tem prime
odloča tisti, ki se je preje priglasil k dražbi. 8.čl.Odloka
se glasi:
"Tisti, kistanuje v hiši, mora. svojo zahtevo, da se proda hiša
njemu ob enakih pogojih kot veljajo za najboljšega ponudnika,
sporočiti pismeno komisiji najkasneje v roku 3 dni po dnevu draž
Potem moramo to spremeniti in govoriti v množini namesto ednini.
"V primeru več ponudnikov pride v poštev prvi ponudnik".
T e p i n a. ing. Marijan:
Če hočemo objektivno razsoditi pogoje za nakup hiše, moramo postaviti obresti. Določiti je treba višino obrestne mere, drugač^
ne moreš delati računa. Treba je povedati obrestno mero.
D e r m a s t i a

dr. Marijan:

To je v dražbenem razpisu. Pogoji so naslednji:
a/ rok plačila in
b/ obresti.

w

T e p i E a

ing. Marijan:

Za vse dražbe mora "biti ista obrestna mera.
D e r m a s t i a

dr. Marijan:

To zavisi od kvalitete hiše, od roka plašila hiše i.t.d.. Treba j
je pustiti Komisiji za prodajo hiš iz »klada Splošnega ljudskega
premoženja eno politiko, ki jo bo v dani situaciji vodila.
B a r 1 i o Janez:
Ali je možno v primeru, da stanujeta dva v eni hiši, da kupita vsi
svojestanovanje?
p r a k s i

ar

Marijana:

Če stanujeta dva v eni hiši in sta oba reflektanta na to hišo,
ne more biti zapreke, da bi jo odkupila. Kdor stanuje v hiši,
tistemu se daje prednost, seveda če se predhodno o tem sporazumeti
Bxrxaxkxxxlxaxrx D e r m a s t i a

dr. Marijan;

Je še kakšna pripomba v zvezi a odlokom? Dajem n:
glasovanje naslednji odlok, popravljen s pripombami Komisije za
pravne predpise in organizacijkaka vprašanja MLO:

Na osnovi 2»odstavka 2%Slena in 9«točke 65* člena zakona
o ljudskih odborih mast in mestnih občin (Ur.l*LBS 19-9o/52) v
1
zvezi s 3.Členom uredbe o prodaji stanovanjskih hiS iz splošnega
ljudskega premoženja (^r.l.ttBJ 17-lol/53) in 35*členom zakona o
prometu z zemljišči in stavbami (Ur.l.PLIJ 26-29o/54) predlaga
•estni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane,da se odobri naslednj^
o d l o k
o prodaji stanovanjskih hiš iz sklada
Splošnega ljudskega premoženja
1« člen
Iz sklada Splošnega ljudskega premoženja se prodajajo
manjše stanovanjske hiše po določbah zakona o prometu z zemljišči i
stavbami ter zredbe o prodaji hiš iz sklada splošnega ljudskega
premoženja*
Kot manjše stanovanjske hiše,ki se lahko prodajajo iz
sklada Splošnega ljudskega premoženja se štejejo eno in dvostan©vanjske hiše in tiste hise,ki se ne vključijo v stanovanjsko skupnost po predpisu 2očlena odloka Mestnega ljudskega odbora glavnega
mesta Ljubljane o organih upravljanja in določitvi hiš,ki spadajo
v stanovanjsko skupnost na območju mesta Ljubljane (Ur,l*LRS
ll-16o/54).
2* člen
Za prodajo stanovanjskih hiš postavi Mestni ljudski odbor
glavnega mesta Ljubljane posebno komisijo,katere Slini so ljudski
odborniki in strokovnjaki«
Komisija določi katere stanovanjske hiše iz sklada Splošnega ljudskega premoženja se prodajo,razpiše dražbo in določi draži
ne pogoje*
5» člen
' •.-..'.
Hiše se prodajajo praviloma na javni dražbi.
Razpis javne dražbe se razglasi v "Glasniku" Mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane in na oglasni deski.
4* člen
T razpisu dražbe je trebat
a) določiti kraj in čas začetka javne dražbe jod dneva
razglasitve razpisa do dneva dražbe mora preteči najmanj 15*dni>
b) označbo hiSe (ulice in hišne številke),
o) izklicno ceno,
č) višino kavcije,ki jo je treba položiti pred začetkom
dražbe*
d) označiti način in pogoje plačila kupnine.

.

n

5* Člen
Javno dražbo ©pravi posebna komisija treh Članov v kateri
sta obvemifco dva Slana komisije iz 2«51ena tega odloka*
... 6« člen
Vsak ponudnik mora pred začetkom dražbe položiti v gotovini
v obveznicah notranjega posojila mesta Ljubljane ali v obveznicah državnega ljudskega posojila kavcijo v višini lo % izklicne
vreinoeti,sicer se ne sme pripustiti k dajanju ponudb*
7« šlen
Izklicna cena,ki je enaka najmanjšemu sprejemljivemu
nudku znaša 8r» % eenilne vrednosti.

po-

8» 51en
listi,ki stanujejo v hiši ket uživalci stanovanj»morajo
svojo zahtevo,da se proda hiša enemu ali drugemu od teh uživalcev stanovanja ob enakih pogojih kot veljajo za najboljšega ponudnika, sporo5iti pismeno komisiji najkasDge v roku 3 dni po
dnevu dražbe«
V primeru več prednostnih ponudnikov velja prva priglasitev«
._
9» 31en
Ko komisija ugotovifda se ni priglasil kak prednoitni upravičenec in da izpolnjuje najugodnejši ponudnik VBe zakonite pogoje »sprejme ponudbo in o tem sprejemu obvesti ponudnika majkasneje v roku 2o«dni«
lo* člen
Kupec mora najkasneje v 3 dneh po tem,ko prejme obvestilo, 8
da je sprejeta njegova ponadba,pla6ati v gotovini najmanj
kupnine,za katero je bila ponudba sprejeta,ostanek kupnine pa v
roku in na način,ki se doloBi s kupno pogodbettoda najkasneje
v dveh letih«
Komisija lahko iz utemeljenih ra2logov podaljša kupcu
tridnevni rok za plačilo dela kupnine,vendar največ za 7 dni«
0 kupoprodaji se sestavi pismena pogodba«
11« člen
Kupoprodajna pogodba,ki jo sklene Mestni ljudski odbor
glavnega mesta Ljubljane s kupcem,mora poleg določil,ki veljajo
za kupoprodajo,VBebovati tudi dolo5bo o pravici kupca do brezplačne in trajne uporabe zemljišča,ki oszane last Splošnega
ljudskega premoženja«

-

,

-

yy

12»Člen
Z dnem podpisa pogodb« preidejo na kupoa vse pravice,
pa tudi vsa javna bremena in nevarnost prodane hiše«

H

13. Člen
če se javne dražbe za vsako hišo ne udeležita najmanj dira
ponudnika,se dražba ne sme opraviti«? takem primeru se razpiše
ponovna javna dražba«
V primeru,ko se tudi ponovna dražba ni mogla opraviti,
sporoči to komisija obema zboroma MLO v Ljubljanski po tem
odiočita,ali se proda hiša izven dražbe in za kakšno kupnino,
14* člen
Kavcija v obveznicah se vrne ponudniku,ko plača del kupnine,če pa je bila položena v gotovini,se vračuna fr del kupnine*
Drugim ponudnikom se kavcija vrne takoj po opravljeni
dražbi«
15« člen
Za del kupnine,ki ni plačan do sklenitve pismene kupoprodajne pogodbe,mora kupec v kupni pogodbi dovoliti vknjižbe
zastavne pravice na prodani hiši v korist Mestnega ljudskega
odbora glavnega mesta Ljubijane,kakor tudi zavarovati kupljeno 55
hišo za eenilno vrednost pri DOZ-u in vlnkulirati zavarovalno
polico v korist MLO glavnega mesta Ljubljane,
Prvi odstavek tega člena pa ne velja za sprejete penudba
oseb,ki jim ja zagotovljen^ kredit pri Narodni banki v smislu
1« člena uredbe o dopolnitvi uredbe o prodaji stanovanjskih
hiš splošnega ljudskega premoŽenja, (Ur«l.JXEJ 31-264/53)*
,
16«51en
Svet za stanovannsk« zadeve Ml© glavnega mesta Ljubljane
izda po potrebi natančnejša navodila za izvajanje tega odloka« JH
17« člen
Odlok velja od dneva objave v "Uradnem listu LES"«

Predlog oz. Odlok o prodaji
stanovanjskih hiš iz sklada Splošnega ljudskega premoženja
je s o g l a s n o

AD?Ž3. RAZPRAVA IN SKLEPANJE

spreje

0 ODLOČBAH 0 PROGLASITVI DEČJEGA

OKREVALIŠČA ŠILJEVIOA-KRALJEVICA IN OTROŠKEGA OKREVALIŠČA
"STANETA ŽAGARJA", PODLJUBELJ ZA FINANČNO-SAMOSTOJNI ZAVOD.

Poročilo poda tov. Z u p e t
sledi:

Avgust, član mestnega zbora, kakor

Svet za zdravstvo MLO predlaga Me stnemu ljudskemu odboru, da
proglasi Dečje okrevališče Šiljevica-Kraljevica in Otroško okrevališče "Staneta Žagarja" za finančno-samostojna zavoda.
Obe ustanovi sta bili kot prvi zdravstveni ustanovi že junija 195'
proglašeni za predračunski ustanovi s samostojnim finansiranjem
in sta kot taki poslovali do konca letošnje sezone. Razlog, da
prej ni bila predlagana MLO-u sprememba njih statusa z ustanov
na samostojnim finansiranjem v finančno-rsamosto jna zavoda, je ta,
ker je Svet za zdravstvo MLO zaradi izključno sezonskega znčaja
in pomena obeh zdravstvenih okrevališč ter njune povezanosti s
Šolsko polikliniko, proučeval upfaviČenost proglasitve ob*h ustanov za finančno-samostojna zavoda.
Glede na finančno samostojnost obeh zavodov pa je Svet za zdravstvo MLO na svojiseji novembra t.l. sklenil, da se proglasita za
finančno-samostojna. zavoda. Domova namreč krijeta svoje izdatke
izključno iz oskrbnih oskrbovanih otrok, ki jih delno plačujejo
sami, večji del pa zanje Zavod za socialno zavarovanje iz sredstva za zdravljenje oziroma MLO iz dotacij za kolonije in okre- I
vališča, tako, da se domova samostojno vzdržujeta.
Pri Domu "Staneta Žagarja" razen omenjenega ni sprememb, pri
Domu v Šiljevici pa je zaradi okolnosti omeniti, da predložena
pdločba v dosedanji obseg in dejavnost okrevališča v Šiljevici
vključuje še stavbo v Kraljeviči, ki se sedaj obnavlja in ki jo
je za potrebe zdravstva odstopilo Tajništvo za prosveto MLO, Obe
stavbi-ona v Šiljevici in ta v Kraljeviči, bosta v prihodnji
sezoni pomenili pomembno otroško zdravstveno okrevališče, namenje
otrokom mesta Ljubljane,

Svet za zdravstvo MLO je mnenja, da iz obrazloženega ni ovir,
proglasiti oba otroška zfiravstvena domova za finanono-samostojr
zavoda.
Odločbi o proglasitvi Otroškega okrevališča "Staneta Žagarja",
Podijubelj in odločba o proglasitvi Dečjega okrevališča Si1jevica-Kraljevica sta naslednji:

\

O za glavno mesto
jubljana
Va podlagi 51. 32,6 , toSke 81. 65 in 117 Zakona o ljudskih
odborih mest in mestnih obSin /*Tr. 1. LES št. 19-9o/52/, 81. 2 in lo
emeljne uredbe o finanSnr. samostojnih zarodih /Ur. 1» PLBJ št. 51/5326/, 81. l. odst. 3 Zakona o socialnih zavodih /tFra 1. LES 26/91/54/
er na predlog Sveta za zdravstvo MLO Ljubljana,
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega messta Ljubljane po skle>u 49. skupne seje Mestnega zbera in zbora proizvajalcev z dne 3» H I «
.954.

. O D L O Č B O

J PB0GLASIT7I Otroškega okrevališča Staneta Žagarja fodlji4d.j, za finaič
Sno samostojni zdravstveni zavodo
1. Otroško okrevališSe Stameta Žagarja, Podljubelj, 18. junija 1952
proglašeno za predraSunsko ustanove s samostojnim finansitaajea se
f proglasi za finanSno samostojni socialno zdravstveni zavod«
laziv zavoda je« Otroško okrevališSe Staneta Žagarja, Podljubelj,
Sedež zavoda je« Podljubelj nad fržiSem.
2. laloga zavoda je, da nudi visoko - gorsko zdravljenje in okrevanje
rekonvalescentnim, slabotnim in zdravstveno ogroženim otrokom.
3. Zavod razpolaga z vsem premoženjem, ki ga je upravljal doslej
4. Zavod ima tele sklade«
a/ eklad za nggrAAo delavcem in uslužbencem
b/ sklad za Nadomestitev in dopolnitev,
o/ rezervni sklad

5* Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje 5. članov in ki ga na predlo|
Šolske poliklinike v Ljubljani imenuje SVet za idravstvo MLO) Zavod,
vodi upravnik, ki ga imenuje organ pristojen za zadevo in nalogo
k zavoda. Upravnik je Slan upravnega odbora po svojem položaju.
6. PlaSe uslužbencev se določijo po predpisih o plaSah uslužbencev
državnih Qrganov ter uslužbenoev v zdravstvenih zavodih, plaSe $1lavcev pa po predpisih o plaSah delavcev zaposlenih pri državnih
uradih in ustanovah.
7. Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za zdravstvo MLO Ljub|
ljanaj svojo zdravstveno funkicjo oprnvlja bodisi sam, bodisi po
I. Šolski polikliniki v Ljubi janai.
8. fa odlo8ba velja od 1. maja 1954«
w
Štev. 28*9 /54
Ljubljana, dne 3» H I . 1954.

Dostavljeno«
1. 0 roško okrevališSe Staneta
Žagarja /4x/
2. Tajništva za zdravstvo MLO
^ Ljubljana,
3. "daek za proraSun MLO Ljubljana
4. Šelska poliklinika v Ljubljani

L

P r e d s e d n i k
MLO«
/ dr. Marijan Dermastia/

*a podlagi 51. 32, 6, to5ke člena 65 in 51 *OlT Sakana o

« Lig šzev. 26-91/54/, ter**0LjŠmjki
fltf#l*4fitlMmSO
Rablja«
daja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane po sklepu 49.
kupne seje Mestnega zbora in Zbora proizvajalcev z dne 3. III. 1954.
m

e

h

e

o proglasitvi DeSjega okrevališ5a Šiljevica - Kraljeviča za finančno
samostojni socialno - zdravstveni zavod*
1. Bečje okrevallšSe Šiljevica - Jadra novo, 18. junija 1952 z odloSbc
MLO Ljubljana proglašeno za predra5unsko ustanovo s samostojnim finansirsnjsm, se proglasi zs finan5no samostojni sooialno - zdravstveni zavod«
laziv zavoda js» Dečje okrevališ5e Šiljevica - Kraljeviča.
Sedež zavoda je Jadranovo, Hrvatsko Primorje.

2. Malega zavoda je, da nudi obmorsko zdravljenje in okrevanje rekovaleseentnim, slabotnim in zdravstveno ogroženim otrokom.
3. Zavod razpolaga z vsem premoženjem, ki ga je doslej upravljal
/pare. št. 469/2 zemljiškega vložka 137 k.o. Sv« Jakob Šiljevica/,
dodeljuje pa se mu v iste namene še državna nepremičnina parcela
št, 268/3 b in 268/4 za mlj. knižnega vložka 771 k.oS Ijaljevia,
katere organ upravljanja je bil do sedsj MLO Ljubljana, lajništvo <
za prosveto«
4« Zavod ima te-ls skladet
a/ sklad za nagrado deljrvcev in uslužbencev
b/ sklad za nadomestitev in dopolnitev
o/ rezervni sklad

1

5« Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje 5 5lanov in ki ga m
predlog Šolske poliklinike v Ljubljani imenuje Svet za zdravstvo
MLO Ljubljana«
Zavod neposredno vodi upravnik, ki ga imenuje organ, pristoji
za zadevo in naloge«
Upravnik je Slan upravnega odbora po svojem položaju.
6« PlaSe uslužbencev se doloSijo po predpisih o plaSah uslužbencev
državnih organov ter uslužbencev v zdravstvehih zavodih, plaSe
delavcev pa o predpisih o plaSah delavcev, zaposlenih pri državnih
uradih in ustanovah.
7. Za zadeve in naloge ustanove oz. zavoda je pristojen Svet za zd- ,
ravstvo MLO Ljubljana, sv*je nadzorstveno funkcijo opravlja bodisi,
sam, bodisi po Šolski polikliniki v Ljubijanai.
8. fa odloSba velja do 1. maja 1954.
Štev. 5111/54
Ljubljana, dne 3* XII« 1954«

P r e d s e d n i k
MLOt
/dr« Msrijan Dermastia/

Z u P e t Avgust;
Mislim, dai posameznih odločb o proglasitvi teh dveh okrevališč
ni potrebno Čitati, ker sta bili objavljeni v "Glasniku". Lahko
pa odločbi tudi prečitam indam določena pojasnila, če ih kdo od
odbornikov želi,
D e r m a s t i a
dr. Marijan;
Dosedaj sta bili ti dve ustanovi proračunski ustanovi. Sedaj pa
se njihov status spremeni v finančno-samostojn» zavod«. Lahko
preidemo na glasovanje?
Odločbi sta bili soglasno
sprejeti.

AD4. GOSPODARSKE ZADEVE

a/ Konstituiranje Projektivnega biroja "Biro za lesno industrijo"
Ljubljana.
Predlog obrazloži tov.
kakor sledi;

P 1 a z a r

Franc, član mestnega zbo*a,

n
U t d i l J H i v
konstituiranja f»ro joktivnega biroja " Biro sa lesno industrijo *, Ljubljana.
Strokovno »druženje lesno industrijsklh podjetij
LHS v Ljubljani, registrirano v registru strokovnih združb
pri Državnem sekretariatu aa gospodarstvo M S je na podlagi
6. člena in, 2.tč. 14. Člena svojih pravil, 17. Klena uredbe
o ustanavljanju podjetij in obrtov ter v »vezi z 2. členom
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o gradbene®
projektiranju, sprejrlo na »vojen iaredne® občnem zboru v
Ljubljani dne lo.sep erabra 1°54. n^n« jnlo sfrlep o ustanovitvi projektivnega biroja " Biro za Iffsno industrijo * v
Ljublja i.
OopodarsVa organizaoija bo poslovala pod imenoms
Biro sa lesno industrijo, s sedeže« v Ljubljani.
Delavnost polletja je«
a) izdelava investicijskih programov in n&Črtov aa industrijske naprave lesne industrije in prometne naprave v gozdarstvu in sorodnih panogah.
b) Tehnična poteoč in instruktaža pri izvajanju rekonstrukolj
pri r&eionallzaciji, pri obnovitvah ln pri novogradnjah
naprav lesne industrij«, gozdarstva in sorodnih puaeg«
c) Sodelovanje pri gradnji projektiranih naprav in projektov.
L

3tan©vltel1 podjetja je zagotovil gospodarski
organizaciji osnovna sredstva v vi čini din 8oo.ooo.- ta stalna
"obratna sredstva v višini din 2oo.ooo,- .
Bazmerje med ustanoviteljem in Birojem za lesno
industrijo js urejeno s posebno pogodbe*
Za direktorja se postavlja do iaeaovaaja po raspisu ing. J u g
Oskar, višji gozdarski iaftenir, stanujoč v
Ljubljani' Celovška c. 95. - Projektivni biro dola pod todstvom
pooblaščenega inženirja Jug Cigari*, kot navedeno.
Ustanovitev podjetja je bila s sklepom javijena
registerskeffu organa, kateri je registriral ustanovitev podjetja pod reg.Št. III 78e/l ane 12.XI.1954.
Direktor podjetja v izgradnji predlaga keastituirsnje podjetja, ker so dani pogoji za s&cetek
s glavno
delavnostjo podjetja.
Tričlanska kcraici ja za ugotovitev pegejev ia
začetek dela v podjetji je pregledala pege je podjetji* v smislu
obstoječih predpisov^ svojet? pisae&Ni poročilu t 6ne 25.XI.1.1.
predlaga konstituiranje podjetja,
Z ©virom na navedeno predlaga Svet za,gospodarstvo
Mostnemu ljudskemu odboru, da izda dovoljenje za onetituiraaje
gošpočarske organizacije kot navedeno*.
Ljubljane, dne 27. novembra 1954

SSTlffl LJUDSKI 0DBC2
gl&VnSg& "*« + a
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Štsv.O- lo321/l-54/B*-03f.

a« »at
Ljubljana, dni ^^
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tHiA • f
1$ 5 4,

O D L O Č B A .
Ha podlagi 26. in 2$. Clena iiredfce o ustanavljsnju
podjetij in obrtov ( Ur.list FLEJ »t. 51/53)» 2. Slona uredb*
o spremembah in dopolnitvah uredb«* o gradbene« projektirani«
( Ur.list ?LHJ »t. 6/54), «5» in 117. SI«na ss«on*» e ljudskih
odborih sest in »šotnih občin ( TIr.list LRS »t.19/52). predloga
direktorja pod jstja T izgradnji Biro sa lesne industrijo, Ljubljana s dne 13.XI.1954.f as predlog Sveta ss gospod arstvo tu
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega assta Ljubijam
po sklepu aestnega zbora in abora proizvajalcev s dne
1954«
o d 1 o S b o
• konstituiranju projsktivae organizacijs * BIRO SA LESKO INDUSTSIJO
Ljubljana.
1.
Projektivna organizacija " Biro sa lesno industrijo M Ljubljana, ki je astur©vijen« s sklepe® Strokovnega sdrul**je lesno industrijskih podjetij LRS v Ljubljani It, 1/612/54
s dne 14, IX, 1954, ln registrirana pri rsgistsrakess organu pod
Rg.III 78o/l, as ne prsalog s dne 25.H.1954. koalsijs sa ugotovite* pogojev aa sinete'- dela v ges*»ed«rs%i erg<m' ladji konstituira«

2.

Dslavski svet frojsktlviie erganisscijs predstavlja
ves delov.nl kolektiv, ker je aanjSe od 3d Slanov, vsled Cssar
se ne iaeauje volilna komisija.
Delovni kolektiv isvoli triKlanski upravni odbori
Izvolitev organov podjetja je izvesti v 20 dneh.
3*
Breje ti vna organizacija dela pod vodstvom pooKtal&enega inženirja J u g O»karje, Ljubljana Cel vika o. 95.
4*
T projektivni erganisaeiji, ki ss konstituira, se
aora sprejeti v reko enega aeseea pravila podjetja.
5.
Konstituiranje projektivne organizacije se aera vpisati v register gospodarskih organizacij pri O«ro#nea gospodarske« sodliSu v Ljubljeni.
*afcaa po tar.št. 18/2 aakoas o taksah in ter.§t.5/8
odloka o »estnlh taksah je predpisa o uniSena aa vligi.
Sar t faBizau
O tea ss obveSSat
1. Biro ze tesno ladjstrl jo,
Ljubljane ( 2 x )

-

svobodo narod u I
P r e d s s d n i k
MLO t
( Dr. *arljan Deraastla )

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem predlog o konstituiranju projektivnega biroja "Biro za
lesno industrijo", Ljubljana, v razpravo. Je kakšna pripomba
ali vprašanje? Če nihče, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.

b/ Razveljavitev sklepa o pripojitvi "Modna oblažlla" k "Obrtniku
Predlog obrazloži tov. P 1 a z a r
kakor sledi:

Franc, član mestnega zbora,

U t e m e l j i t e v
predloga, da se razveljavi sklep o pripojitvi
čila » k " OBRTTO-ft .

H

Moda« obla-

Mestni ljudski odbor je na svoji skupni seji
dne 15. 1.1954. odločil o pripojitvi gospodarske organizacije
" Modna oblačila H k podjetju " Obrtnik M . C pripojitvi je
bila izdana odločba pod St. G- 8754/1 a dne 16. X.1954.
K Že izvedeni formalni pripojitvi sta pa vložili obe podjetji svoj ugovor. Ha »kupnem sestanku obeh delavskih sveto* dae 29.X.t.l. so so obravnavala razna vprašanja o poslovanja podjetja po pripoiitvi. Pripojite* zaradi
- večje konfekcijska delavnice - ne temelji na zadostnih
flnanSnib sredstvih podjetja M Obrtnik ", kar je bilo na sestankih med podjetji povdarjeno in zagotavljano. Potreben bi bil
dopolnilni in inv sticijski kredit. Med podjetjima ni priSlo
do sporazuma glede vodenja delavnice pripojenega podietja.
Podjetje • Obrtnik " ugotavlja, da *»de vodilni člani delavskega
sveta in uslužbenci podjetja * Modna oblačila * zaneaarjaio
osnovno nalogo podjetja * Obrtnik " t.j« preskrbo pripadnikov
JLA na obeočju LR Slovenije a obleko in obutvijo.
Iz razlogov, ki jih navajata tako eno kot drufce
podjetje proti izvedbi pripojitve podjetja " Modna oblačila *
k podjetja " Obrtnik " sledi, de bi skupno delovanje ne rodile napet.*,ampak destruktivno vplivalo n® kolektiv kot celoto,
vsled česar bi bilo na predlog Sveta za gospodarstvo odločiti,
da se doslej le formalni aklep o pripojitvi razveljavi.

Ljubljana, dne 24. novembra 1954.
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O D L O Č B A ,
«a podlagi 65. i» U 7 * «1« »
• Urokih c d beri h mSet in meetnih občin ( Lr.li.t LSS it.
19-90/52) v m e i a vlago pedjetia "Modna fVlmtU* •
a dna 17. oktobra 1954. i« podjetja • Obrtnik " P»d«t.
2464 a dne 8. novembra t.l., »a predlo« Sveta aa geepedoratve tu,
izdaja Keetai ljudeki odbor glavnega meete Ljubljana pe ©klepu oeataega ©bora ia »bora proiavajaleev
a lam
195*.
o d l o č b o »
Meetni ljadeki odber glavnega oeeta
pe proočitvi »klepeo delavekih »vetoo podjetja
Modno
oblačila - i« podjetja - Obrtoik
* o a v e 1 j » v 1 J o
fft,
« 3ne 16, oktobra
m * 9
1954? 1 katero si je doleSiU pripojitev
niaaoije
Medna ©Slačilo • LJubljana a podjetjem "Obrtaik"
^ j ubljaia«
Odločba ao izdaja aa predlog im po eklepo Obeh
delavekih evetev aavedeoib podjetij«
*akse v drl. kelekih in oe.tnife kelekib pa tar.
8t. 1. i» 7. zakona o talrsab in po tar.čt. 1. in 2 edl©*a
© mestnih taksah »o no vlogah predpisano uničeni.
Smrt fašiasKi

-

svobodo naroda t
P r e d s e d n i k

MLO s

( Dr. tsrijan Dsrmaetia )
O tea se obvešča«
1. "Obrtnik " Ljubljane
Maearjkeva c. 34
>
2. "kodna oblačila "Ljubljena »iteva e.55/k
3. ^kupSčisnka pisarna MLO,
4. °tatietični aoad MLO,
5. Obrtna zbornica aa gl.m.^jublj«RO
ajo.aa geapodaratve
s g. Arhiv
7. Uprava* pravni odsek«

D e r m a s t i a

dr. Marijan:

^ajern predlog za razveljavitev sklepa o pripojitvi "Modna oblačili
k "Obrtniku" v razpravo. Ima kdo kakšno pripombo ali vprašanje?
Če ni pripomb, prosim, da dvigne roko, tisti, ki je z* predlog.
Predlog je soglasno sprejet.

c/ Pripojitev podjetja "Modno krojaštvo" k podjetju Konfekcija NA
Predlog obrazloži tov, P 1 a z a r
kakor sledi=

Franc, član mestnega zbora,

/M
U t I »• 1 J 1 t t T
e pripojitvi podjetja " Mod/a kroj&štvo
" Ljubljana Celovška c.
97 lr podlatju * Konfekcija Jfa-Sa B Ljmbljata .

Delavska sveta obeh podjetij sta se sporazumela
o pripojitvi podje t;a " Modno krojaštvo " k podjetju • Konfekcija Ia - «a " Ljubljana, kar je predvsem vodilo do te^a
sklepa podjetje, ki se pripoji.
Podjetje " Modne kr*jaštvoM je v aesecih pomaajkaj oče ga dela izvrševalo krojaška dela aa podjetji." Kolekcija Ia-MnB ia tuni alcer že dela aa to podjetje in je od
lavrSeaih storitev coa 50 £ aa Konfekcijo
0 pripojitvi poajetja " Kodno krojaštvo " k
podjetju • Konfekcija Ha -la " sta obe podjetji predložili
zapisnik delavskih svetov in sicer " Modno kroj&štvo " a
dne 5.XI.1954. in • Konfekcija Ka- Ma " s dne G.XT.t.l.
Sleda,je podjetje je predložilo tudi gapisnik o skupni seji
dalavakih »vetov obeh podjetij z dne 8.XI#1954.
Podjetje f ki se pripoji, preneha obstojati, njeove pravice in obveznosti pa prevzame podjetje " Konfekcija
a-Mu " aa osnovi prevzemne bilance per 31.XII.1954*, katero
pripravi podjetje " Modno fcrojažtvc ".

I

delavska sveta obah podjetij, predlog Svet aa gospodarstvo
Mestnemu ljudskem* odeoru to pripojitev.

Ljubljana, dse 25. aov.en.bra 1954

Ljubljana, dR«
C-

1954.

lo278/l-54

O D L O Č B A

.

Ha podlagi 6.tS. 65. 1« 117. 61«na zakona o ljudskih
odborih a« s t in mostnih občin ( Ur. U s t LES *t.l9-9©/52), 82.
Slana uredbe o ustaBavljanju podjetij ia obrtov ( ^r.list FLHJ
St. 51/424-53J, 2. odst. 1. filena uredbo o obrtnih delavnicah
la obrtnih podjetjih ( Ur.Hat FLHJ št. 5-48/54), »log« podj«tja
* Konfekcija " $a-Ma*s dne 12.XI.1954. po predlogu Sveta ca
gospodarstvo tu,
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana
po sklepu mstnega zbora ia sbora prolzvejalesv c dne
1954.
e d 1 o £ b o
o pripojitvi podjetja " Medne fcrojaštvo " It podjetju • Konfekcija
Va - Ma
Ljubljana.
1.
Obrtna organizacija * Modno krejaštve ", Ljubljana
Celovška c. 97, ki je bila ustanovljena a ealoSbo Tajn.St.
1998/51 z dne 6.71.1951. &L0 II. Ljubijara, s« pripoji podjetju
* Konfekcija ffs-Ma" Ljubljana Volfeva ul.l, astanevljeao z odlo5b- Taju.it. le79/53 s dne 7.T.1953*
Sklep o pripojitvi sta pprejela aporssk mne delava a
sveta obeh nodjetlj In« 8.XI.1954.
. 2.
Podletje * Hodne krojaŠtvo " Ljubljana Celovška c.
97. » pripojitvijo kot pod tS.l preneha obstojati.
3.
,
•s« pravice ia obveznosti pripojenega podjetja s«
prenesejo na pod je tj« • Konfekcija Ma-Ma " Ljubljsjca folfova 1.
Podjetj«, ki «« pripoji, nora sestaviti prevzemno
bilance per. 31.XII.1954.
4.
Spremembo ped t8.1 s« mora javiti za vpis v register
gospodarskih organizacij pri Okrožne« gospodarske« sodiš8u v Ljubljani.
5.
5
ak3a po tar.št. 1. In 7. zakona o taksah in 1. ta 2*
o mestnih taksah je predpisano .niSena na vlogi«
Smrt fašismu

-

0 tea s« obvesti:

I: S S ^ & ^ t & S f f t
*.Sk pš$laska pisarna MLO
4. StetisiiSnl urad MLO, *
5. Arhiv *njn.za gospodarstvo
6. Ppravno pravni odsek.

svobodo narodu I
P r e d e e d n i k

1

< «»

*****

mmmm

MLO t
)

D e r m a s t i a
dr, Marijam;
Dajem predlog za pripojitev podjetja "Modno krojaštvo" podjetj
Konfekcija "Na-ma", v razpravo. Ima kdo kakšno pripombo?
S t a n i č
Viljem;
Katero je podjetje "Modno krojaštvo"?
D e r m a s t i a
dr, Marijan;
Ce se strinjate s predlogom, prosim, da dvignete roko.
Predlog je soglasno sprejet,

5/ Veletrgovina "Astra", izločitev trgovine ž izdelki iz
gume, kavčuka in plastičnih mas in ustanovitev nove gospodarske organizacije.
Predlog obrazloži tov, P 1 a z a r
zbora, kakor sledi=

Franc, član mestnega

k'
U t « i« 1 j 1 t I r
k predlogu * Veletrgovine Astre " s usnje«, guaijaetiai i a delit i in tehnični« tekstilca Ljubija;* Bežigrad 6 sa tsvakite*
izločitev trgovine s isdelki is gujte, kavčuka in plastičnih
•ae is sestava podjetja in ustanovitve nove gospodarske orgaaisacije*
Delavski ©vet podjetja "Astra " veletrgovine s
usnjen, gaaijastiasi iacelki in teluiičnin teke t il on, L j ubijam
je na svoji seji dne 9.IX.1954. sklenil, da ee njegova trgovina s guaijaetiai isdelki ialoči is sestava trgovskega
pedjetj« in osaaosvojis
e) pod fir»o* * ©u»a *
b) s sedeK«m s Ljubljana Trubarjeva al.30
c) s poslovno dejavnoetjoi trgovanje s isdelki is gume,
kavčuka in plastičnih »as.
»

Ha trgovino prenese podjetje * Astra * osnovna
sredstva v vrednosti 3*1.65o»- din in obratna sredstva v višini
7#000.000.- din.
Za poslovodje se de raspiaa in imenovanja po MLO
postavi dosedanji poslovodja G r b a o Ivo« Ljubijasa Tifka 31»
Keaieija iaenovan* od Sveta sa gospodarstvo je
pregledala poslovanje trgovine • fftME * in ugotovila, da so
poč ar. i pogoji sa osamosvojitev trgovine.
H10 naj er loči o konstituiranju samostojne trgovine pod firmo " Cfctaa " s sedeSem v jubljani Trubarjem e« 3o
in s delavnostjo trgovanje s isdelki"'i s guee, kavčuka in
plastičnih aas.

Ljubljane, dne 27. noveabra 1954.

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog za izločitev trgovine z izdelki iz gume,
kavčuka in plastičnih nas pod firmo "Guma" Iz sestava podjetja
"Veletrgovina "Astra", Ljubljana. Ima kdo kakšno pripombo s
tem v zvezi? To je v skladu z nadaljnjo decentralizacijo trgovske mreže v smislu Uredbe. «Je kdo proti predlogu? Ge nihče,
smatram, da je
predlog soglasno sprejet.

d/Izločitev obrtne delavnice iz sestava podjetja in konstituiranje samostojne obrtne organizacije "šentviške krojačnice".
•

Predlog obrazloži tov. P 1 a z a r
kakor šledi:

Prane, član mestnega zbora

D U

it 1 J l t • T

o izločitvi obrtne delavnice 1« sestava ©djetja in konstituiranje samostojne obrtna organizacije.
Delovni kolektiv podjetja ljubljanska krojačnica,
L jubija a je na sestanku 26.VII.1954. sprejel sklep, da se
obrtna delavnica v entvidu št. 28 osamosvoji v samostojno
obrtno delavnico pdd imenom
ŠSBTVIthn KROJAČFICK,
s sedežem Ljubljana Šentvid 28
s delavnostjo« krojaštvo.
T podjetju je bila imenovana komisija za razdelitev premoženja. Obrt šentviška krojačnica dobi osnovna sredstva v sedanji vrel osti 10.673«- din. Is sedanjega podjetja se prenese 60.84©.- din stalnega in 36.66©.- dopolnilnega kredita. Samostojna obrtna delavnica zaposluje trenutno 5 oseb.
Za začsnaga upravnika do imenovanja p© razpisu
naj vodi posle tov. H o k
AleS, dosedanji vodja obuta v
sestavu podjetja*
Tričlanska komisija sa ugotovitev pogojev sa ustanovitev obrtn* delavnice je izvrSila pregled in e te« dostavila
pismero p©r«8ilo s dne ll.XI.l«54. r, ugotovitvijo, da obstojajo
realni pogoji za poslovanje in osamosvojitev.
Svet za gosrodaratvo predlaga sklep kolektiva
Ljubljanske krojačnic , Ljubljana o osanesvojitvi obrata v
a
entvidu Mestnemu ljudskem« odboru v odločitev.

Ljubljana, dne 26. noveabra 1954.
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,i£olv as
P« podlagi 69* členu uredbe o us tanavllaaj t podjetij in obrtov ( Vr.liat WM »t. 51/53), 1. 2.,6.t?7. Slona
•redbe:o e črtala Jeiarnieah dn obrtni? poojetjjh ( Ur*limt ?L8J
„ Rt. 5/54)t 65, In
117» BI ena z:-kota;'. o ljudskih odborih mes in
I mestnik občin ( 'Ur.liat LHS n .
oklepa delovnega koI.1 aktive podjetja
kroja?aica, Ljubljana, §t. 105 s dne
123* VIII*1954.f po poročila, <js
poa^ni pore ji »a »staneTite*
foVstfct
za ttgetevitetrtlMl|l|tlilltjil<fc
I
deli: s <Ja*
na
J f t t ^ , t i
izeajt Me p tel Ijrsle i o« bor,' gl vp»-#a
j ubijeta
I po aklepa seje meetaepe e bora :fn *
ra -p So I. e«*jaSt*v * « ^ no $
1954.
I
(
*
S
)
ftlv+rt«?
t
odi
•atMli

o irrei

oavaiq3 «T

J
I« »eetava podreti« l£ab!5»n«fca krejoSnlea, Ljubljana
[ki je M le ustanovi jefo r, oflcčbo iS t «v. T«; »1468/52 * dno 16.
II,1952. KLO Ljubljana »e izloči obrat v V tvlla 28, oaaaoevoji
1
in konatitaira kot »amestejee obrtno delivnica
pod iaeaCE: • ŠEBmllft KROJAČSICi. *,
e sedeiem t Ljubljana Šentvid št« 26,
* delrvrratjtJ kroje£tvc.
.

.3

2.
Po razdelitvi premoženja dobi obrtna organizacija
ket pod tč.l) a) osaevna sredstva * šolanji vrednosti 10*675»- din
b) atalM. kredit v višini 60.$4C.- 11» in
o) dopolni kredit v vifini 36.660,- dia.
I

>•
Do imenovanja uprava!ka po razpisu vodi obrtno ©rga—
laiameiio. et pol t5,1/ tov. B o k
AleS, dosedanji poslovodja v
tej peslev i «Roti.
4*

Organe podjetja a tričlanski* upravnim odborom ee
-iora isvoliti v roku 2o dni.
Delavski svet obrtna organ,istrnei je oredstevlja delo*-,
ni kolektiv, dokler je po Številu msuijSi od 3o članov, vale d česar
odpade imenovanje volilne komisije.
Obrtnai organizacij«, ki se konstituira mora sprejeti
v roku enega a?e«se«4 pravila la % ri^ni pravila!v.
1 * 1 d o potrditve svojega t*riftte£a pravilni 5» se
[dajejo mm osnovi xot doslej*

D e r a n s t i i dr. Marijan:
Je kalcŠno vprašanje v zvezid s te« predlogo«?
Predlog je soaglasno »prejet.

e/ Konstituiranje obrtne gospodarske "Pleskarstvo in soboslikarstvo", Šentvid nad Ljubljano.
Predlog obrazloži tov. P 1 a z a r
zbora, kakor sledi:

Franc, Slan mestnega

Sv
U t e m e l j i t e v
k odločbi o izdaji dovoljenja sa konstituiranje obrtne gospodarske organizacije M Pleskarstvo in soboslikarstvo " Šentvid
s sedežem v Šentvida nad Ljubljano št. 67.

Pleskarska in sofeoslikarska zadruga z.o.j.
Šentvid je prešla skladno s sklepom celotnega kolektiva z
dne 18.1.1954, v likvidacijo z istočasnim predlogom, da
Mestni ljudski o bor iz aktiv zadruge po likvidacijski bilanci brez prevzema pa3iv ia iz sredstev, ki so v proračunskih
dohodkih MLO zagotovljena za pospeševanje in razvoj obrtnih
delavnic in podjetij ustanovi novo obrtao gos odarsko organizacijo, v katero preide ves dosedanji kolektiv sadrage.
Gospodarska dejavnost pod~et a je t soboslikarstvo in pleskarstvo. Osnovna sredetva v snesku 3,500.000.din so zagotovijena v proračunskih dohodkih MLO, skupno z osnovnimi sredstvi po likvidacijski bilanci Pleskarske in sobesliicarske zadruge z.o.j. ^entvjd, ki se ugotavljajo.
Do imenovanja direktorja podjetja po raapisu
vrši posle H o z m a n Martin, pleskarski mojster v Sp.
Pirničah št. 28 .
Komisija Sveta za gospodarstvo MLO je z zapisnikom z dne 18,II.19*54. ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek dela novo ustanovljene gospodarske orgauJLzacije.
Predlaga se potrditev priložene odločbe.

Ljubljana, dne 25. novembra 1954
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v.63« In 117. čl*: a. r-fc-e*«..o- 1 od*V«5h odborih reet in mestnih ebfcia ( Ur.l.LSS 5 1 . ) , SjeSa 15.
ureftie o netnjavljanju pot etl^tn tftttfcf { fr.l.faAj "t. 51/53)
T
Sler.ev
la Is. šre<Sbe © obrtnih
1r. obrtnih
f**<etji£ ( gr.l.PUJ št. 5/5*) * evesi a sklepe* tftleviege kolaktira Pleskarske i« sli:.sorske sadr^-l.cip-. k-fatvfd s dna
19.o tobra 1954. ter pa predite
ta ge$$$ftife*tte '»LO glavnaga r.eat* Ljubljana
l**'•
- u - I \ » I /.• r sel .TI© fa
•• - iC
Isdajs Mestni X j a m i Sdbar J S a m g l v«sta |$ubliaaa
pa sklepu mastnega »bora iA Sbora r©i!šva|*I<$©v a d*e
1954.
a d 1 o S b a
a ustanovitvi in iadaii dovoljenja zm keaatituiraaje obrtne
gospodarska organizacije Pleskar s tre in *©beali>aratv© Šentvid v šantvida 3t. 67.
Bovoli so kenstltulranje obrtne goepod«i-i«ice organ iaaeije pod Imtrnem Pleskarstvo in soboslikarstvo Šentvid a eedeSetn Rublja sa Šentvid št. 67.
2.
aospa^araka dejevaest rodjetia je pedrefije eprav3 je:-1® 8*©rttev-©brtni*tvot sebealifcaretve In j&evkajnrfcfe«
S*
Osnovna sredstva «o sagotopljena v prarafibnaklh dohodkih MLO Ljubljana v postavki aa pas pa K« vanje 1a
J obrtništva v znea.ru 3»500*000,- di». Potlig tega pa prevaa&a obrtna
organizacija pod 1) Se o m v a »redslk* ho likvidacijski bilanei
Pleskar site in ©livarske aadrutge ž.o. j. Šentvid, ki
j&etavljaje.
4.
- _
'
Komisija Sveta ta gos^olaratvo ŠLO ja
ugotovila, da so s spolnieni vsi predpisani pogoji so saSetek novo
ustanovljene gospodarske organisani je.
A

5.
Do imenovanja Slrekterja pedjetje po rasplsu vrBi poale
• aklattu s ^eedplai tov- H © a a a n Martin, pleskarski ipojster
r 8p, Pirni5*#
2S.
S.
Organi podjetja ae morajo lavoliti v raka dveh
eev « ¥ istem reku pa je sprejeti tudi pravila in tarifni pravilnik
podjetja«
Konstituiranje ae mora vpisati v register gospodaraklh
erganisaoij pri ekroSnse gospedarak©;,' sotlifcSu v 15 dneh«

D e r a a s t i *
dr. Marijan:
Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s predlogom?
Prdlog je soglasno sprejet

f/ Predlog o izločitvi gostinskega obrata "Belokrajina-Pod li
Ljubljana, iz Kmetijske zadruge z.o.j. Semič in konstituiranju samostojnega gostišča pod imenom "Belokr»jinaPBd lipow s sedežem, Ljubljana, Borštnikov trg št.5.
Predlog obrazloži tov. P 1 a z a r
kakor sledi:

Franc, Slan mestnega zbor

H i a i U l t i r
k odločbi e i »loč i t vi fMttASkfft obrata • BBLOKMJIMA - '
POD LIK' " Ljubljana 1» Kmetijske zadruge s*o*j« Semič in
konstituiranju samostojnega gostišč« pod Imenoa " BI10KSAJIMAPO® LIPO • s sedefem Ljubljana Borštnikov trg 3.

Skladne e pooblastilo® oddelka sa gospodarstvo
MLO Ljubljana s dne
avgusta 1952» pod 0- 2©63/52 posluj«
v sklopa Kmetijske sadruge s.o. J. Seisič gostinski obrat
« Bel »krajina • *od lipe " v Ljubljani Borštnikov trg 3«
P« predpisih uredbe o kmetijskih sa drugah pa so raj o
kmetijake sadruge svejs obrate prilagoditi nevla predpisom. V
sveži s tea je Kmetijska zadruga s.o«j. Se®i5 s sklepom občnega
sbora s d m 3*.V.1954. sprejela sklep, da s« gostinski obrat
" Belokrajin* * Pod lipo H izloči ls kmetijske saOruge In ustanovi samostojne gostišče kot restavracija sa poatreftbo predvsem s
toplini godili ter toč«nj« pijač vseh vrst. P« sklepu Kmetijske
sadruge o razdružitvi premoženja ««d zadrugo in gostinski® obratom odpadejo na samostojne g stlšče osnovna sredstva v vrednosti
1,513«000*- din.
Bo Imenovanja upravnik« po raspisu vri1 sadasne
posle upravnika tov. M a r i n 8 1 5
Justin«
Svet sa gospodarstvo MLO predlaga potrditev priložen« odločbe.

Ljubljana, dne 17« novembru 195*•
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Sa podlagi členov 65. in 117. Zakon* e IJttdafcife odbori h
mest in mestnih občin ( Ur. list MS i t * 1 9 - 9 0 / 5 2 ) , T are I i s sklepom otmega sbora Kmetijske sadruge s.o.j. Semič s dne 3o.V.1954.
skladno s določili Uredbe o kmeti jskih zadrugah ( tir.list ?I*kJ
it. 5/45i uredbe o u**ua*vljanjtt podjetij in ebrtov ( Ur.list
nas *t. 51/53 |i,_«r«dbe o gostinskih poajetjih in goatidčih (Br.
list PL8J št* 6/54). odredbe o vrstah gostindkih delavnostih { Ur*
U r l PLHJ *t. 16/54) te po predlogu Svata srn gospodarstvo MLO
glavnega mesta Ljubljana
izdaja krstni ljudski odbor glavna11? h me
mes ta Ljubijana
aloev se tmrn

1954.
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o izločitvi gostinskega obrata f, JfcLPTJ&JlJliA - Pt>D HJoijt- ti:
konstituiranju samostojnega gostišča Kiretij?ko amdrugm Somifi v
L j u b i j
tnva*: ••••rv«vqU .T
1.
Ooetiaski obrat Kmetijske zadruge z.o.j. deeič
ped imeno« * Bslekrajlna - Ped lipo * s sedeče« v Ljubljani Borštnikov trg 31 ki posluje m« podlagi pooblastil* oddelka sa gospodarstvo KLG Ljubljana s dne 5.7X11.195*. pod G- 2o85/52 se isloČi
in posluje kot samostojno gostiSČe pod Imenom
• BKLOKIAJIJU - POB LIPO * s aedee« v Ljubljani
Borštnikov trg 3.

2.

Predmet poslovanja! gostinska delavnost, restavracija - postrežba s jedj« predvsem s toplimi fsiili ter točenje
pijač vseh vrst.
5.
Ka 1slečeno obratno enoto »s po sklepu sadruge prenese jo osnovna sredstva v vrednosti 1,515.OCC.- in.
t*
Pravice in obveznosti med sadruge kot ustanoviteljem
ia samostojni« gostiščem so določijo s tem, da ustanovitelj zagotavlja gosti&du redno dobavo potreb**ih količin alkoholnih ia
brezalkoholnih pijač in potresna obratna sredstva.

5.
sle upravnika

Do imenovani«
ravnika ps raspisu vrši začasno poM a r i n e 1 1 Justin.

Organi samoupravljanja samostojnega gostiSČa esrajs
biti i»voljeni v treh tednih ter ss sa izvedbo toga imenuje odgovorna komisijat 1. Marinčlč Justin
2. Škafar Eajko
3. Kobal Majda, val člani delovnega kolektiva pod je'

_ vilnik.

T Istea roku J* sprejeti pravila ia toffifall
«aeav »X*
,
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« 3 *
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3a«oetojno gosti**« »t »ora Tfil^tl T «0*1 si
gospodarskih rrgsniaaoij pri OkraŽa«« gospodarak«« »odi*«o
ljubljeni.
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D e r a a » t i a
dr. Marijan:
Ima kdo kakšno pripombo k predlogu? Če nihče, dajem predlog
na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet

g/ Predlog o kupo-prodajni pogodbi med Zvezo mizarjev, ŠentvidVižmarje, in Mestnim ljudskim odborom glavnega mesta Ljubljane ter konstituiranje obrtne gospodarske organizacije
"Mizarstvo Vižmarje".
Predlog obrazloži tov. P 1 a z a r
kakor sledi:

Franc, član mesthega zbora,

U t e m e l j i t e v

a^I,/ za sprejem kgpo^rpda-kie pogodbe sklenjene med Zvezo mizarjev d.z.omZ, «enxvxd" vizmarJe v likvidaciji, ki jo zastopajo Mrak alentin, ®enard Prsne, Senlta Viktor in cepelnik
Viktor vsi Šentvid - Vižmarje kot prodajalcem in Splošno
ljudskim premoženjem, ki ga zastopa Mestni ljudski odbor
glavnega me a ta -^jubljarm kot kupcem,
2./ Za izdajo dovoljenja za konstltjjjfn obrtne gespodarsks
organizaeije "^MlzlFlTfVTrFSarje* a sedežem Ljubljana
Šentvid«
<""
—
——1/ Zveza mizarjsv Šentvid Vižmarje d.z.o.z. je
bila ustanovljena 2 notarskim zapisom z dno 16.9«194o. Z odločbo
lajništva za gospodarstvo MLO z dne 6.H.1954, G- 7322/1-54
pa je Sla omenjena zveza mizarjev Šentvid Vižmarje v likvidacijo
v in so bili postavljeni likvidatorji. Zveza mizarjev poseduje
v občini Šentvid delavniške prostore s skladiščem, zemljišči
stroji, strojno opremo in orodjem ter znaša uradno ocenjena
vrednost nepremičnin, strojev in inventarja skupaj 5,581.926.din. Nakup po Asi ocenitvi je ugoden posebno še ker ss ustanavlja na ist m mestu ? istimi stroji ia nepremičninami iz rszpoložl ;HTnHpj^ačunsklh sredajtelLja pospeševan je razvoja obrtništva nova obrtna gospodarska organizacija.
2/ V slučaju, da se sprejme kupo-]n? prodajna
pogodca kot pod 1/ se iz sredstev, ki so v prodačunsklh dohodkih MLO na razpolago v zvezi z nakupom nepremičnin, strojev in
inventarja od Zveze mizarjev Šentvid ustanavlja obrtna organizacija pod imenom " MIZARSTVO VIŽMARJE n s sedežem Ljubljana
Šentvid .
"
Gospodarska delavnost pedjstja je elzarstvo.
°snovna sredstv:: podjetja znašajo 7,9oo.60C,- din, obratna
sredstva do zneska 6,000,000,- din pa so zagotovljena s poroštvo« estnega ljudskega odbora ^jublja a.
Do imenovanja direktorja po razpisu bo vodil
posle začasnega upravnika tov, M a t o h Ivan : Izarski pomočnik Dravi je,
""
—'
Za prlčetek dela novo ustanovljsne obrtne
gospodarske organizacije so podani vsi pogoji.
Svet sa gospodarstvo MLO predlaga, da se sklene pogod a ln izda odločba kakor pod l.in 2),

Ljubljana* dne

2o. novembra 1954

MESTNI LJUDSKI ODBOR
glavnega aesta
L J U B L J a l A
Štev.®-

Ljubljana, dne

v

1954.

-54/P1-ON.
O D L O Č B A .

Na podlagi 65. in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin ( Ur.list M S št. 19-9o/52), člena
15* uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov ( Ur.list FLRJ
št. 51-424/53). ter določil uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih ( Ur.list FLRJ Št. 5/54) in po predloga Sveta za
gospodarstvo MLO glavnega mesta Ljubljane
izdaja mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana
po sklepu saje mestnega zbora in zbora proizvajalcev z dne
1954*
od 1 o 5 b o
o ustanovitvi in konstituiranja"gospodarske organizacije * Mizarstvo Tlšnarje" Ljubljana Šentvid.
1.
Dovoli a« konstituiranje obrtne gospodarake organizacije pod imenom « MIZARSTVO TISKARJE « » sedečem Ljtibljana
Šentvid.

2.

Gospodarska dejavnost podjetja je področje opravljanja
atoritev-obrtništvoi mizarstvo.
3.
Osnovna sredstva v zneska 7*900.000.- din «o zagotovljena v proračunskih dohodkih Mestnega ljudskega odbora Ljubljana.
Obratna sredstva do zneska 6,000.000.- din pa so zagotovljena a
poroštvom Mestnega ljudskega odbora Ljubljana.
«4

4.
Po ugotovitvah komisije Sveta za gospodarstvo ao izpolnjeni vsi predpisani pogoji aa začetek dela podjetja.
5.
Do imenovanja direktorja podjetja pe razpisu vrši posle skladno a predpisi tov. M a t o h Ivan, mizarski pomočnik,
Dravije.

6.

Organi samoupravljanja podjetja sa morajo izvoliti
v roku enega meaeca. T istem roku pa se morajo sprejeti pravila
in tarifni pravilnik podjetja.
7.
^onatituiranje se mora vpisati v register podjetij pri
Okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani v 15 dneh.
A
aksa po tar.5t. 18.tč.l/b zakona o taksah v znesku
4 . 0 0 0 . - din in mestna takaa po tar.Št. 5 tč.3 odloka o uvedbi
mestnih taka in prosetnega dav a v znesku 2.4oo.- din sta plačani.
Smrt fašizmu

-

svobodo na; odu!
P r e d s e d n i k

Otera se obvesti:
MLO t
v
1. Mizarstvo' ižmar je" .Šentvid
2. Skupščinska pisarna
( Dr. Marijan Dermastia )
3. Obrtna zbornica za gl.m.Ljubljana

j.

• IT
K U P O - f i n A JI A 1-000.DBA,
»f..i. i>.i.y <i|.. pii mm
im.»n m >«fm*,m, m, < trn i.rt.. ... i • .ni,

...i.iiVi

• JLdfc •
k©q

O*
i«0U 00q*/3
sklenjena med ZveKO mizarjev d.z.o.z. Šentvid Vižmarje T likvidaciji, ki je zastopajo tov. M r a k
Valentin Gunclje St. 23, M e n a r d Prane, Šentvid »t. 731 S o t i n a Viktor, Gunclje »t. lf in č e p e 1 n 1 k Viktor
Vlfetfr J* ««. H f 9
kot prodajanem i«* , }
t
(
Splošnim ljudekia premoženje?, ki g« sestopa Mestni
ljudekl odbor glavnega sest« ljubi je; % 4
kot kupcem.

I.
2 ve »a aisarjev d.z.o.z. Sbntvid1! Viiiarie v likvidaeijl proda in odstopa Mestnemu ljudskemu odboru glavnega
mesta Ljublja?a v njegovo polno in nepreklicno last z vsemi
svojimi pravicami ia dolžnostmi z dovoljenjem zemljiškoknjižnega prepisa svoje zemljišče vl.it. 425 k.o. Vižmarje eeetojeSe is pareele It. 6e/2- strojna delavnica in dvorišče v izmeri
78© »2 in parcelo St. €1/2 - skladišče in dvorišče v izmeri
524 «2. Poleg navedenega zemljišča prodaja in odstopa Se nepremičnine ia premičnine popihane v uradnem popisu in cenitvi z
dne 25. oktobra 1954., ki je sestavni del te pogodbe.
II.
Mestni ljudski odbor glavnega mesta ljubljena prevzame zgoraj označeno zemljišče v svojo last sa prometni vrednosti
odgovarjajočo kap«!no v znesku 260*800.- din ( dvestošestdesettisočosemsto dinarjev ), ki zapade v plačilo,ko te pogodbo
odobri Mestni ljudski odbor glavnega eeta Ljubljane.
Prav tako prevzame v svojo last ostale nepremičnine
in premičnine popisane v uradnem popisu in cenitvi s dne 25.
oktobra 1954. za prometni vrednosti odgovarjaječe kupnino v
znesku 5,521.126.- din ( petmilijonovtrietodvajeetentieočstodvajeetšeet dinarjev),
Jc ififii'
v plačilo z odobritvijo te po—
godbe po Mestnem ljudskem odboru glavnega meeta Ljubljane.
III.
Pogodbenika ee odpovedujete pravici to pogodbo izpodbijati zaradi prikrajšanja nad polovico prave vrednosti.
IV.
Poeeet in uasitek kupljenih nepremičnin in premičnin navedenih v 2.odst. tč.II } nastopi kupec z dnem podpisa te
ogodbe, posest in uiitek kupljenega zemljišča pa nastopi kupec
z dnem prepisa v zemljiški knjigi in se obvezuje od tega čaea
žalje plačevati tudi vse davke in druge javne pravne dajatv«.
V.
Prodajalec jamči sa sebe in sa vse pravne naslednike
bremen prosti odpis vseh kupljenih nepremičnin in premičnin.

Lik*

TI,
SHo

uredi

- bžrfami
-nelaT M e
- e a
•
t o t < n ,/d

»« teaalja te poRod

Tli.
Kupe o nosi vee atreftke te kuj^e-prodajne p o
•«.»•«•£> v e t « s l a eaevS ft«a sa
iT
* X .vel et*qe#«*&
i* tJ:t
v «£
blvtaea . » o a i * 6 t a a e M
»£X«a i a
i
0 ai «1
et^r«

( Mrak Taleatla )
luteetf ' a r j i d M v ^
T MfIHurd.

M

i

e

( ]*/ Marijan Dertoaatia
alrfaJtatl aia«oX<?8
•••e« *a««včXa *ed*« liefc .1

.1
r

-iV iti V e: fs r
I vef,*asi» asevS
«§«av*ja »*«d&•««»*«*«tI a««ft#«»M »q«#afco nt «b©iq iU^^t
JUpeev i
»nel!*«*?«* al enleq ovo^eta • anatUatl
•S4t&jaiJlltIa»:s a»t«HXovob s iu^sonilob al iuaoivat« w t < < L
-efco#aee «fcwwšiT .o.i
.#Š*Iv e»ilfcl««a
»elq«-*q «**<!
JttreiM'|• v saltov* «1 *o|#»vaI«I> «a|«#4l
el«0"saq si
t t »ms t v e3«Uevi> a* «3iibal*« - S\X3
e X e e w nI S«
M
**<xqea «* aq»#a£>e nJt
as»aebevafl
.s« AS«
s xv*nni
v efUj-,xqoq
- i e.nlflftl«
X«6 l*va*a«»
«t
Jbl
s*de*«o
.čS ««fc
•II
^šmrmM aaatldat*1 «*••» «i»«r»Xi lodeo laJebiitl tat »»M
t* aou&ovr Intemra »k t a nI efcava * ediitleas e««Sa**e t«*os*
-te«eM»»§q*sev6 ) atb -•008.0*8
j ornima* aSot«twToj,_T
«»*ovali *o*&« l*«A*tX li^eeM
»atnit»9iq9a ela*«« *««X O£NV« v
O*J»# v»i«
enb a ivtlneo il »algo« »anba-su v tnaelgo^
ui
v eaiaemf e5ete|aeresbo Ifaeafeeiv istfeuont aa
«**»#*»
)
jtfieeu«

-O* «* OTLVTJTODOFCE a *&fta£f V «Jb«qj»a X* < (VETIJMLTJB #EE*#EETARI
«#«e« a$*uvaXa tntif
*ea*«fM eq eduei
.III
-ei, Waeal»etv
et ev«iq
Jto4veiq
«tertfb«voqi>e
ea aiiftedfre^o*
eoivoIeq
fiiaaafciiaitekstil«
tb»*** its£idJ
•TI

-Stue*! oi aiu^ifseiteu dia9tXq»3t iefi^ij isl ^eeec^
sil«
aaicfee« aeafe a eeop*
( II.3# »Jafro.S v ax.iei.evan
d—
o-ecni tqotnma aq aSSitlae«
Sedita al *aeeoq
aaa9 ej^t »e eU-asvdo ee isi IuI^ji^ liiltlaea v
ueaA a
. vtata* anvaiq eov»t ei»iA al eivab ««v ifce* i#«veS»Xq e^IaS
.T
kllikoC
ejilabelaaa envei^ »av aa mk »da« *a X5au»t oeiatai
;
neaaicd
.aiaSiae*? tU tOatlvivn»•/OaeU'^
ttse

H

P o p i s

in

S « n 1 t E T,

neprsmišnine vpisan« pod vložno štev.423 k.o.Vižmarje,strojev,orodja
in Inventarja last Z v e a • mlaarjev,družba a o.s« i« Ljubljane,
Vižmarje štev.
in to radi ugotovitve prave prometne vrednosti na
dan eenitvetdne 22.oktobra 1954,kakor sledil
X.Nepremičnina obstoji lai
1./ Pritliina aidana miaarska delavnioa stoji prosto stojeia na paro.
Stev.60/2 t.j. preko železniškega prelaaa in ob glavni oestl v
Tižmarjlh in nosi hišno štev.
« Poslopje stoji na betonskih temeljih in je popolnoma podkletena a lesenim tramovnim stropom,ki
sloni tudi na betonskih stebrih.nato je opaino sidan« in ometana
do podstrešja.Streha je dvokapniea krita a zarezno opeko ima žlebove in odtoine cevi.Streha ima na dvoriššno stran širok napuši,
in priaidano strpnišie,shrambo aa žaganje in pisarno.Delavnioa
ima vhod pod napuššem strehe skoal dvokrllna lesena in delno aas->
teklena vrata in obsega en sam prostor,ki Ima lesen pod in lesen
viden strop do 2/3,do*lm ima ostalo l/S štukadurano in ometano.
KLektriina napeljava je napeljana v oeveh ln je trofaana in navadna »Okna so dvodelna dvojna aasteklena ln Imajo Želeane pališaste reSetke.Ia delavnice je vhod skozi loputnloo v podu po lesenih stopnieah v klet,ki služi aa žaganje.Ia delavnice je Se
vhod v pisarno,katera ima lahod na dvorišše in obsega en sam prostor. Zidov je je mošno 40 do 45 om.Svetla višina skoraj 4 m.
Podstrešje je prosto neiarabljeno in je brez vidnega strope in
tlaka.
Zaaldana ploššina anaša aa samo delavnieo 191 m2, 1 m2 s« oceni
po oenab ia leta 1939 na din 970.- manj 30$ starostne obrabe je
din 679.-kateri znesek se pomnoži a 12 kratnim kolišnlkom aa današnje eene kar da din 8148.- z 191 m2 je
din 1,556.268.Zazidana ploššina prizidka anaša 26 m2 in se ooeni 1 m2 sledeše*
620.-i 0.30^ x 12 z 26 ,kar da skupno .... din
135.408.2./ Leseno gospodarsko poslopje,ki stoji prosto štejete na dvoriššu
na betonskih nosllolh ima leseno križno veaavo in oblto a lesenimi Štaketaml,le del poslopja je obit a dvojnimi ladijskimi deskami, da ima pod in lesen strop.Ostali vešjI del poslopja pa nima
tlaka niti stropa ln služi aa sušenje lesa.Streha je dvokapniea
krita a strešno opeko.
Zazidana ploššina znaša 180 m2, 1 m2 se ooeni na din 480.- manj
50^ starostne obrabe je din 240.- x 12 x 180 je din 518.400.3./ Betonska ograja ob eesti in posestni meji v
dolžini 52 m se ooeni aa 1 m na din 1000.upoštevaje da je v aelo slabem stenju,kar da

din

52.000,-

4./ Zemljlšie t Paro.štev.60/2 atavbiSie in dvoriŠŠe
V izmeri 780 m2,in pare.5tev.61/2,skladišše ln
dvorišše v izmeri 524 m2 t.j. skupno 1304 m2,ki
se ooeni aa 1 m2 na din 200.- kar da skupno
din

260.800.-

Oelotna nepremlinlna je oaenjena na

din 2,622.876.-

0- 2 -5

IX.S t r o j i

i

1./ Reskalni stroj znamke "Teiohert 4 Sohn.Llegnitz''
s vdelanim elektro motorjem znameke',Simenss',4 KW
s 32 klinami,jeklene sponke,36 nožev,2 pripravi
sa plotenje z noži,l jeklena priprava s 8 noži ss
obdelavo oksn s 5 kom nožev sa fooanje oken in
vrst,8 komadov oirknlamih Sa« vel jih in 7 komadov
• manjših, 147 kom rezervnih nožev,S kom.rezervnih
osi in 6 kom kljuiss se ooeni kot 50$ uporabno din

420.000.-

2./ Kombiniran vrtalni stroj z vdelanim elektro motor- '
jem iste znamke 1 M z 20 kom.razllinih svedrov in
1 rezervno glavo in trije JSjušl se ooeni ns ....din
320.000.3./ Poravnalni stroj z posebno pripravo za ladijski pod
in kslsnje iste znamke z vdelanim motorjem 5 Dr in 6 kom 40 om klin,26 kom nožev zs kelsnje,3 kom kljuiev,2 kom jeklenih peresnih naprav ln 1 kom.rezerve
jeklene priprave za model se ooeni skupno na .din
520.000.4./ Traina žaga a elktro motorjem iste znanke s tremi
kljuii in Sagami železne konstrukcije se ooeni din

380.000.-

•

6./ Poravnalni stroj znamke MaxhfctterBayer-HtLttenamt
H 600 Ho.290 0.70 om z elektro motorjem znamke
Slmens 7.PS z 4 kom rezervnih klin 2 kom.klin se
obdelavo klopi,2 kom kljuiev in ena priprava za
razliino obdelavo lesa se ooeni skupno ••••••• din

360.000.«

6./ Skobeljni stroj znamke "TeiohertA*Sohn" z elektro
motorjem znamke Slmens 7 . O z rezervnim žaganjaiem
4 kom rezerva nožev ln dva kljuia se ooeni na
din

340.000.«

A

7./ Krožna žaga znamke "feiohert 4 Sohn" z elktro motorjem znamke Slmens 4.PS z 4 kom.rezervnih listov
450 m/m ln rezervni zaganja« ln dva kljuia •••• din

800.000••

8./ Brusilnistroj a elktro motorjem na dve osi in rezervnimi brusilnimi plošiaml in dtoje kjuiev .. din

£00.000.-

9./ Roinsfitanoaaa okenske okvirje z noži «••«.••• din

50.000.«

10./ Ventilator domail proizvod brez cevi

din

Skupna vrednost strojev zhača ..... din

28.000.2,918.000.-

III. Inventar t
ena omara enodelna iz mehksga lesa atara ...... din
ena piaalna miza z nastavkom is mehkega lesa .. «
n

pet stolov navadnih 2 trdi les in 3 mehki les
ea itokrle iz mehkega lesa
ens omara sa elektrline varovalke in Steveo .«
ena pet ploievitfasta na žaganje
Odnos t

M
a

n
n
am

"/;•>••

1,000.2.000.500—
1.000.100.5.500.2.000,12,600,-

Prenos t din
R

•na omaric« aa rudeši križ in adravila sa prvo pomdi
•na stropna svetiljka na poteg s žarnico ......
dva lesena obešalnika stenska

12.600.<
1.800.«

*

600.'

R

...

200.-

•na stenska ura v delavnici

*

2.8B0.-

ena plolevinsta pel na žaganje

"

£.500,-

dve omari sa orodje is mehkega lesa

3.200.-

ena omare sa d«lavn« obleke

"

4.600.'

•n skobelnlk v slabem Stanju .......................

«

2.000.-

7 kom.stollc sa risanje lesa

"

1.400.-

ena delovna mizica stara

T

400.-

ena rožna žaga ••...

"

650.-

*

3.600.-

*

4.000.-

štiri želeane sponk«
sa les
»

,

•no nakovalo oca 40 kg tačko
•na stonka elektriina svetlljks a 200 sviino žarnico
0»lotan Inventar se occnl skupno na

n

1.000.-

din

41.060.«

Ponovitevi
I*/ Nepremiinina je ocenjena na ••••..••..

din

2,622.876.-

I./ Stroji so ocenjeni na

din

2,918*000.-

din

41.060.-

Celotns vrednost ansSa ....... din

6,681.926»-

II./ Inventar s« oceni na

Smrt fašizmu - svobodo ljudstvu !
Ijubljana.dn« 26.oktobra 1964.
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D e r m a s t i a
dr« Marijam:
J
e kakšno vprašanje s tem v zvezi? če ne, dajem predlog na
glasovanj e.
Prdlog je soglasno sprejet.
Šo b a dr. Štefan:
Mislim nekgj pripomniti, da ne bi bila pomota. Tovariš Plazar
ni podal popolnega predloga. Predloga sta namreč dva. Prvič
gre za kupo-prodajno pogodbo med "Zvezo mizarjev", ŠentvidVižmarje, in Mestnim ljudskim odborom glavnega mesta Ljubljane.
Kupuje se imovina, konkretno gre za opremo. To je ena stvar.
Vprašanje je namreč, ali MLO lahko odobri nakup tega, druga
stvar pa je v tem, da gre za predlog o konstituiranju novega
podjetja, ki je preje spadalo v sklop Kmetijske zadruge Semič.
Gre za odločbo o kupo-prodajni pogodbi in za odločbo o konstituiranju nove gospodarske organizaoije.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
0 konstituiranju nove gospodarske organizacije smo razpravljali
in sem dal na glasovanje prav za prav ta predlog. Vprašanje, ki
ga je treba dsti v razpravo, je vprašanje odobritve kupo-pro-r
dajne pogodbe med Zvezo mizarjev, Šentvid-ViŠmarje in Mestnim
ljudskim odborom glavnega mesta Ljubljane. Gre za nakup te
nepremičnine in strojev /mašin/.
K l e m e n č i č
ing. Ivo:
Ta družba z omejeno zavezo je imela delavnice z gotovo opremo
in so posamezni člani te družbe itvrševali na teh strojih uslug
in izdelke. V zadnjem času pa je bila ta oprem? neizkoriščena,
zato je postalo tam dejansko prazno, člani te družbe so pomrli.
Svetu za gospodarstvo MLO gre zs to, da osigura kapacitete teh
strojev, ki so tam na razpolago. Te pa lahko dobimo samo na ta
način, da jih kupimo. Stavba je taka, da lahko z delom nadaljujemo, kljub temu, da sosstroji nekoliko starejši in mislim, da
bi se z gotovimi stvarmi razvila taka in taka delavnica.
Vse to pa se dela v okviru priporočila o širjenju a*±kxi£ obrtnih obratov onih 14 strok, ki so potrebne za standardno izgradnjo.

Te stroje poznam. Mislili SMO, da bomo tiste stroje lahko dobili I
že predčasno, pa to po zakonu ni bilo možno, k±£Hhx±mra, ker stroj
niso bili izkoriščeni. Do teh strojev priti nismo mogli. Stroji
so dobri, delavnica je dobro opremljen*. Dobto bo, če fo vzamemo
in glasujemo za to, ker mislim, da bomo s tem veliko koristili
i
našim podjetje*.
P i p a n
Franc:
Meni se zdi važno, da se to odkupi. Vedeti namreč moramo, da je
Šentvid izrazit mizarski center, imamo pa samo eno socialistično
mizarsko podjetje. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se ustanovilo še eno podjetje, ne samo stavbne pač pa tudi lesne obrti.
Privatniki navijajo cene, kolikor hočejo. Najbolj važna dela
so imeli v rokah privatni obrtniki /mizarstvo/. Poglejmo podjetje |
Oprema. Šentvid, ki dela razne vrste pohištva zawSlovenijo-les" in
f,
Opremo--export", Ljubljana, med tem kodela privatni sektor tudi
za Izvršni svet Ljudske skupščine LRS in Brione. Treba je dati
povdarka socialističnim obrtnim obratom in te podpreti.
T e p i n a ing. Marijan:
Po našem pravnem sistemu družb z omejeno zavezo ni. Treba je td>
družbo likvidirati, oziroma njihove člane.
P e r m a s t i a
dr. Marijan:
To je pogodba z likvidacijsko maso MLOa. Če smo to razpravili,
/
dajem predlog na razumne® glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.

|

I

II
I
h/ Predlog o razdelitvi podietia "Agrotehnika Bxport-import". na I
štiri sledečesamostojne gospodarske organizacije:
j j |
1. "Gruda-cxport-import", L.jubl.jana. Miklošičeva cesta 6.
2. Pod-iet.ie "Kooperativa"-export-import. L.1ubl.ianaf Miklošičeva
3. "As;rotchnlka-export-import" f Ljubljana. Titova cesta. 29.
4. "Agroindus", Ljubljana. Miklošičeva cesta 6.
Predlog obrazloži tov. P 1 a z a r
kakor sledi:

Franc, član mestn-ga zbora,

t t • I • t 1 H

• T

«»io riiseinbs j»o» d i »o« J b v t ^ d m M o fli 9

•

Fedjet^e " Agrotehnika • o*port lapor t, LJubljana Ja
bile ustanovljene s odločbe 01&vae sadruHte« »vase las it« 10/el
s dne l*.VI.1954. delavski svet podieta j« m ovoji »eji dne
12.VITI.1954. sklenilf da se poletje
na 4 sac*5»t&.j«i
podjetja snradi trga ker predvideva uredbe p sununje trgovinskem
poslovanju speoislisaoijo podjetij po strokah in ker današnja
struktura sadrefeneg« podjetja * Agrotehnika * ne odgovarja predpisom te uredbe.
Is dosedanjega podjetja so ustanovijo sledečo samostojno gospodarske organizacij*
1*/ Podjetje * 3&JD& * oxport iaport, s sedefen v Ljubljani Miklošičeva o. 6
s poslovno delavnostjo* irvos živine, prašičev, konj, drobnice
perutnine, jajc perja* živalskih prolrvodovi mleka. mlePnih
Ijsdelkovf »elrnjave nve.Se i« predelane 9 tretike plodov sa
hran*, oirkovc ssrse. mak, sirfcovo elafeo* gorčično seme itd«
Uvest plemenske fcivinej
V notranje? prodnim nakvp is prodaje a© lasten reSon, komisijsko
ali agencijsko vseh kmetijskih pridelkov ln prehrambenih artikle*.
%

2«/ Podjetje • 100PBRATITA • esport iaport o sedečem v Ljubljani
KiklešiČev* a« $ ln • poelov&o d^lfcvneetjo
•Isvoa lesa 1 snih in gozdnih aortlmentov in domaČe obrti«
3«/ Podjetje • A f l H O T I « e*port import s sodečem v Ljubljani
Titova c« 29
in s poslovno dejavnostjo* isvos in uvos kmetijskih strelov in
ostalih kmetijskih in go»rodJamskih isdel>ov, prodaja poljedelcih
strojev , orodja« rezervnih elev, sredstev sa pospeševanje
poljoleljeke pralsvodaje - dcmačega in tujega lavora, orouaia
investicijskega materiala ( cement, opeka, betonske želelo itd.),
UVOJS str>jOv sa prehrambeno industrijo« hladilnikov, električnega
pribora m motorni* vozilu, avtomobilske in traktorske gume, koles
in kolesnih delov ter earplosivnih motorjev«

4«/ Podjetje • AfBOIHV« » s sedečem Ljubljana Kifcloiitfeva c. 6
s poslovno dc Javnem t jot presek* iriutjje* erganisIrance industrijske
proizvoda;«, n^ja#*kalriih. hladilnih naprav sa kmetijstvo, kle- *
tarstve, prehranbeno industrije ter oatolih strojev«
iZ razdelitvijo na nova podjetja preneha dosedanje
podjetje • Agrotehnika w .
Pravice in obveznosti domedmmjogfi podjetja "Agrotehniki
preidejo m nova podjetja v sorazmerju s vsedjiastje premofcemja po
predlogu k onisije ki jo imenuje delavoi i »vet podjetja«
Sa sačo :0 direktorje navedenih podjetij so postavijo
do raspiee 1 cenoven j s po »LO v polletju pod 1/ tov, r o t n i k J o l o
1 Jablano ^tovs c. t9# ped 2/ I e b c r 1 f Stane, Ljubljana
BogišlSevti 6, pod ?«/ T n r k Anten, Ljubljane Blmaka e.2l/a, in
poo 4«/ ing« C l m p s r m a a
Bogo«
Somi?!
sa t goto vi te v pogojev a« sačetek dela entatrs,
da eo podani pogoji, ki »o potreb i m sačetek dele odleti j.

r » t t t i » » • J "

tj« * Agrotehnika * in e ustanovitvi navili gospodarskih ©rg*
©t, m»iXdtj^J.
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D e r m a s t i a .
dr. Marijan:
Slišali ste predlog za razformiri^epodjetja wAgrotehnik*-export
import", Ljubljana. Daje« gornji predlog v razpravo. Želi kdo
besedo od tovarišev ljudskih odbornikov? Če nihče, dajem predlg
na glasovanje.

Predlog jesoglasno sprejet.

Ad 5. SKLEPANJE 0 POROČILU MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE.
Poročilo poda tov. D r a k s l a r
Marijana, predsednik Mandatno imunitetne komisije mestnega zbora MLO, kakor sledi:
Mandatno-imunitetna komisija mestnega zbora MLO v Ljubljani
predlaga mestnemu zboru MLO v Ljubljani, da sklepa o prenehanju
mandata sledeči« odbornikom:
1. tov. Z a d n i k dr.Zvezdani, odborniku 2.volilne enote, ki
se je odpovedala «andatu zaradi odhoda v inozemstvo za daljšo
dobo.
2« tov. R ep i n c Ivanu, odborniku 6.volilne enote, ki se je
odpovedal mandatu iz razloga, ker ga redna zaposlitev, izredni
študij na Pravni fakulteti in dolžnosti v raznih organizacijah, preveč zaposlujejo, da bi mogel v redu izpolnjevati
še funkcije ljudskega odbornika, rad pa bi tudi čimprej dokon
čal svoj študij,
istočasno pa, da sklepa o odbritvi 4-mesečnega študijskega dopiista tov. S a g a d i n Stani, odborniku 14.volilne enote, ki
je zaprosila, da se jo oprosti za ta čas vseh odborniških dolž- j
nosti /tudi zborov volivcev/, ker se bo pripravljala za diplo*sk
učiteljski izpit in praktični izpit.
I
Mandatno-imunitetna komisija je na svoji seji pretresla vloge
prizadetih odbornikov in je mnenja, da se odpoved tov. Z a d n i
Zvezdane sprej«e, dočim, da se tov. R e p i n c a Ivana le razbremeni funkcij odborniških komisij, ne sprejme a se njegove
odpovedimandatu, ter da se odobri 4-mesečni študijski dopust
tov. S a g a d i n Stani."

P e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste poročilo mandatno-imunitetne komisije mestnega zbora
MLO glavnega mesta Ljubljane in ga dajem v razpravo.

R e p i n c Ivan:
Tovariši! Ponovno vztrajam na svoji ostavki, pri svojem predlog}1
Utemeljil pa bi ga z naslednjim:
Sem zaposlen redno od 7 do 2. Do nedavnega sem bil zaposlen
tudi z uličnim delom, z uličnimi dolžnostmi, dočim moram sedaj
reči, da sem konkretno tega dela razbremenjen, med tem, ko sem
član Okrajnega komiteja ZKS še ostal. Vežejo me še druge dolžnosti, n.pr.kot član osnovne organizacije ZKS. Če hočem vse
te dolžnosti v redu opravljati, mi ostane prosti čas samo v
soboto popoldne in v nedeljo. V tem času študija ne morem za- 1
dovoljivo opravljati. Služba je taka, da če študija ne bom dokončal, na tem poslu ne bom mogel biti. MLO zahteva in mora
zahtevati od ljudskih odbornikov polno odgovornost in aktivno I
sodelovanje pri svojem delu, tudi volivci zahtevajo od ljudskih odbornikov več kot samo to, da pridejo od Časa do časa na
zbore volivcev, zahtevajo tesnejšega stika z njimi, zato je
jasno, da zaradi tega nekaj trpi, predvsem pa trpi študij.
Mislim, da je v interesu MLO-a, da ima na razpolago polno-odgovorne odbornike za svoje delo, kakor tudi v interesu zborov •
volivcev* da ima take odbornike, ki bodo lahko v celoti izražali njihovo mišljenje in pri tem delu tudi sodelovali.
Na terenu sem povedal na sindičnjem zboru volivcev, da. sem podal ,
ostavko. Pripomnil bi še to, da, sem bil od leta 194-5 zaposlen
kot politični aktivist, da sem odbornik od leta 1949 in da sem
v tem času imel željo, da dokončam svoje študije takoj po osvo- si
bod&tvi,katerih pa končati- nisem mogel. Leta 1949 sem končal '
zadnja dva. razreda gimnazije /7.in 8./ in položil prvi diplomsl j
izpit in prvo polovico drugega diplomskega izpita. Mislim, da 1
je stvar utemeljena in mislim, da študij zahteva, res ogromno i
dela in ne samo pregled materiala.

P e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dejansko vrši on še posle Okrožnega sodnika, ni pa istega bil
izvoljen , ker je ljudski odbornik. Ta funkcija je bila in je
njemu v škodo. Že samo z ozirom na to zahtevo mu moramo ugo- 'j

titi in omogočiti študij, da ga bo lhko končal. Mislim, da bi
bilo pravilno, da te stvari odložimo in da počakamo predlog Sekretariata za pravododno upravo LRS in da ga dejansko izvolimo za
sodnika Okrožnega sodišča in s tem bo avtomatsko razrešen dolžnost:
ljudskega odbornika. Mislim namreč, da je ta pot pravilnejša, ker
bi v nasprotnem primeru izgledala stvar tako kot da tov. Repinc
beži pred funkcijo ljudskega odbornika /pred odborniškimi dolžnostmi/. x'a argument /preobremenitve in prezaposlenosti/ velja za
nas vse.
D r a k s l a r
Marijana:
Od Sekretarirata za pravosodno upravo LRS smo dobili predlog oz.
priporočilo, da ga razrešimo.
D e r m a s t i a

dr. Marijan:

Treba je razpraviti vprašanje funkcije sodnik? Okrožnega sodišča.
D r a k s l a r

Marijana:

Predviden je za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
D e r m a s t i a

dr. Marijan:

Mislim, da se moramo zediniti na tem, da to vprašanje razpravimo
s Sekretariatom za pravosodno upravo LRS, da se pa praktično z
njegovia predlogom st-rim$L#.mo. Poleg tega mislim, da je treba stavi
ti tukaj oba predloga, tako še tov. Dr. Z a d n i k Zvezdane.
^dor je za to, da se razreši dolžnosti ljudskega odbornika tov*dr. Z v e z d a , ker odpotuje v inozemstvo.
Soglasno je sprejet sklep, da se razrešita dolžnosti ljudskih odbornikov tov.
E e p i n c Ivan in tov. dr, Z a d n i
Zvezda.
Drug predlog pa je, da se tov. B a j u k - Sagadin Stani odobri
študijski dopust zaradi polaganja strokovnega izpita /4-mesečni/.
Predlog je soglasno sprejet.
I ••
\
b/ Razprava in sklepanje o odloku o razpisu nadomestnih volitev
odornikov 2.volilne enote tov. Z a d n i k dr. Zvezdane in
6.volilne enote tov. R e p i n c
Ivana.
Odlok prebere tov. D r a d s l a r
Marijana, kakor sledi:

,

Na. temelju 20.in 117.člena Zakona o spremembah, in dopolnitvah
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov /Ur.l.
št.31-102/53/ ter 6.točke 68.51. Zakona o ljudskife odborih mest
in mestnih občin /Ur.1.LRS št.19-90/52/ v zvezi s sklepom mestnega zbora, izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane
na 49.skupni seji Mestnega zbora, in Zbora proizvajalcev z dne
3.III.1954
o d l o k
o razpisu nadomestnih volitev.
1.člen.
Razpisujejo sennadomestne volitve v 2. in 6.volilni enoti za
volitve v mestni zbor Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta
Ljubljane,
2.volilna enota obsega spodnji del Miklošičevega terena,
6.volilna enota pa obsega del terena Poljane I.
2.člen.
Ker sta se odbornika mestnega zbora za 2.in 6.volilno enoto
dr. Zadnik Zvezdana iz Ljubljane, Tavčarjeva ulica št.3 in Repinc
Ivan iz Ljubljane, Ulica 24.talcev št.23/1 odpovedala mandatu
in je mestni zbor njuno odpoved sprejel, jima je mandat prenehal.
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 30.januarja 1955.
»
t

u
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3.Člen.
Ta odlok se objavi v "Uradnem listu LRS n ,v mestnem "Glasniku1
na. oglasni deski MLO v Ljubljani in na krajevno običajni način
v 2.in 6.volilni enoti.
a

•

4.člen.
Odlok začne veljati takoj po objavi.
Predsednik MLO:
/Dr. Marijan Dermastia/ l.r.

)

D e r m a s t i a
dr« Marijan;
Ima kdo od tovarišve odbornikov kakšno pripombo?
P o l a j n a r
Tone:
Za tov.R e p i n o - a Ivana še nismo dokončno sklepali. To bo
namreč nekaj časa trajalo in po mojem mnenju, ne glede na to, ali
bo dodnik Okrožnega sodišč« ali ne, je pametno to, da se vzame
na znenje, da je dal precej krepke argumente. Sem za to, da se
najde še njemu namestnika. To se lahko napravi in v tem primeru
mu ne bo treba čakati na to, ali bo izvoljen za sodnika. Okrožnega sodišča v Ljubljani ali ne. Odvisno je od tega, kako bodo
tam sklenili.
D e r m a s t i a . dr. Marijan:
Kolikor sem razumel jaz, smo se dogovorili, da se razreši dolžnosti odbornika tov, Z a d n i k dr.Zvezdana in da se odobri
4-mesečni študijski dopust tov, B i J u le - Sagadin Stanki, da
pa se za tov, R e p i n c Ivana počaka,
P o 1 a j na r Tone:
Dva meseca porabiti za študij veliko pove. Praktično je tov.
Repinc že podal ostavki na funkcijo in ne vem, zakaj naj bi
to zavleklo.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Potem takem bi diskusijo zaključil. Smatral sem, da je stvar s
tem rešena, Dajem predlog za razrešitev tov. R e p i n c
Ivana
na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
S tem se potem dopolni Odlok o razpisu nadomestnih volitev /ne
samo za tov. Dr. Z v e z d e no Z a d n i k
pač pa tudi za
tov. R e p i n c
Ivana/.
c/ Podaljšanje roka za razpis nadomestnih volitev v 51,in 55.volilni enoti od 19.decembra 1954 fca 9.januar 1955,
Odlok prebere tov. D r a f c s l a r
Marijana, predsednik Mandatno
imunitetne komisije mestnega zbora, kakor sledi:

Na podlagi 20 in 117.čl.Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o volitvah in odpoklicu ddbornikov ljudskih odborov /Ur.l.LRS31-102
53/ ter 6.točke 68.čl.Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih
občin /Ur.l.LRSšt.19-90/52/,v zvezi s sklepom mestnega zbora^iestntg* ljudskigat odbor* glavnega mesta Ljubljane na 49.skupni seji
mestnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 3.111.1954. sprejel
O d l o k
/

ospremembkh osloka o razpisu nadomestnih volitev z dne 22.1.1954.

i

l.člen.
V "Uradnem listu LRS" z dne 4.novembra 1954 št.43 objavljeni odlok
Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane o razpisu nadomestnih vAlitev se deloma izpremeni in sicer v tem smislu, da se
2.čl.tega odloka glasi:
"Nadomestne volitve za volitve v mestni zbor Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane se v 51.in 55.volilni enoti taradi
tehničnih ovir ne bodo vršile v nedeljo, dne 19.decembra 1954,
marveč v nedeljo, dne 9.januarja 1955."
V ostalem ostane odlok neizpremenjem.
2.člen.

H

Ta odlok začne veljati takoj po objavi.
Predsednik MLO:
Dr. Marijan Dermastia l.r.

i r

P e r m a s t i a

dr. Marijan:

Ima kdo kakšno pripombo? Če nihče, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je soglasno spreje

AP 6. PERSONALNE ZADEVE.

a/ Predlog za razrešitev dolžnosti Nižje glasbene šole Center
tov. S t a n i 5 - a Franca.
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Franc, predsednik Komisij
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
H
Svet za kulturo MLO predlaga, da se razreši dolžnosti direktor
Nižje glasbene šole Center tov. S t a n i č
Franc, profesor
7
VI.plačilnega razreda na lastno prošnjo radi starostne upokojit
Razreši naj se z veljavnostjo 15.novemhra 1954-'.'
P e r m a s t i a
dr. Marijan:
o
Slišali ste predlog za razrešitev dolžnosti direktorja Nižje
glasbene šole Center tov. Stanič Franca. Dajem predlog na
glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.
b/ Predlog za imenovanje direktorja Nižje glasbene šole Center
tov. M i h e 1 č i č Alojza.
Prddlog obrazloži tov. K o p i t a r
Franc, predsednik Komisij
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
"Svet za kulturo MLO predlaga, da se imenuje za direktorja
Nižje glasbene šole Center tov. M i h e l č i č
Alojz, rojen
19.aprila 1912, v nazivu profesor sredsnje šole VIII.plačilen
razreda, že sedaj zaposlen na navedeni šoli.
Tov. Mihelčič ima 5 letnikov učiteljišča in diplomo pedagoškega
oddelka Pržavnega konservatorija. Specializiral se je za petje
in kompozicijo. Udejstvoval se je kot komponist in izdal že

več znanstvenih del za klavir in del zborovske literature. Z uspehom se udejstvuje tudi kot pevovodja, zlasti mladinskih zborov.
V času okupacije je živel v Ljubljani in podpiral NOB, sedaj pa
sodeluje na pevskem področju."

c
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem predlog na razpravo. Želi kdo kakšno pojasnilo v zvezi s pred
logom?
Predlog je soglasno sprejet.
c/Poročilo Komisije za razpis mest in imenovanje direktorjev gosrodarskih organizacij.

•

Poročilo poda tov. P i p a n
Franc, član mestnega zbora, kakor sle
"Komisija za razpis mest in imenovanja direktorjev gospodarskih
organizacij je po proučitvi vlog na razpisana mesta osločila, da se'i
za spodaj navedene gospodarske organizacije imenujejo:

1. Za direktorja podjetja " O l j a r n e " , Ljubljana, tov. P a k i
Ivan. Imenovani je rojen 20.XII.1920 v Nemški vasi, okraj Postojna. Po poklicu je trgovski pomočnik. Dovršil je 4 razrede
•]
u r a i m ž a i i gimnazije z malo maturo. Od tujih jetikov obvlada (
italijanski in delno nemški jezik. Pred vojno se je izučil za
trgovskega pomočnika ter bil nato 4 leta zaposlen v trgovini,

do leta 1941, ko je bil zaradi sodelovanja z OF odpeljan v
p
internacijo ter je po kapitulaciji Italije vstopil v NOV. Po
osvoboditvi je bil oficir JLA,od leta 1947 pa je bil pri Komand'
LM za Slovenijo načelnik ekonomata, kasneje pa pomočnik direktorja "Oskrbe MINOT-a". Januaaja leta 1954 je bil demobiliziran s
ter postavljen za direktorja tovarne "Oljarne", Ljubljana. Tre- i
nutno je vršilec dolžnosti direktorja pri tem podjetju.

2. Za direktorja podjetja "Tehno-i»pex" tov. P r e a t o n i Angel..
Tov. Preatoni je rojen 28.VII.1914 v Celju. Končal je Trgovsko
akademijo v Mariboru. Pred vojno je bil zaposlen kot uradhik
v tovarnah, nadalje v Hranilnici Dravske banovine do začetka
vojne. Med vojno je služboval v Kočevju ter tu leta 1942 začel i
sodelovati v NOB, po kapitulaciji Italije pa je odšel v NOV, kje
je ostal do osvoboditve. Po osvoboditvi je bil šef prometnega
odsefca pri PVLRS, nato pri Kontrolni komisiji LRS, direktor

I*
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"Semenarne" za Slovenijo, direktor državnega podjetja "Slovenija;
8xport" t er od tega časa dalje neprenehoma delal na. področju
zunanje trgovine, V tem času je tudi dokončal šolo za zunanjo
trgovino Ministrstva za zunanjo trgovino v Beogradu. Nato je bil
pomočnik direktorja podjetja "Jugometal", od oktobra 1949 dalje
pa vršilec dolžnosti direktorja Uprave laboratorijskih servisov
pri Zvezni |lanski komisiji FLRJ. Potem je bil premeščen k
podjetju "Intertrade" v svojstvu predstavnika za Anglijo v Londonu do avgusta 1953. Od takrat dalje pa je devizni inšpektor
pri Državnem sekretariatu za gospodarstvo LRS. Od tujih jezikov
obvlada perfektno: nemščino in angleščino, pasivno pa italijanščino in francoščino.
3, Za direktorja podjetja "Turistični biro", Ljubljana, tov.
P e č n i k Peter. Tov. Pečnik Peter je rojen 7.maja 1924 na
Bizeljskem pri Brežicah. Končal je 8 razredov gimnazije z maturo. Od jezikov obvlada nemščino, italijanščino in francoščino,i
Med vojno je sodeloval z OF ter leta 1942 vstopil v NOV, kjer
se je, kjer se je nahajal do osvoboditve. Po demobilizaciji
1.1945 je bil nastavljen pri PVLRS kot šef Radiocentra, nato
pri podružnici "Borbe za Slovenijo" kot radio-telegrafist,
nakar je bil premeščen na 0L0 Ljubijana-okolica kot kontrolor
v trgovinski inšpekciji. Od leta 1947 pa je zaposlen pri UDV
za Slovenijo, kjer je še danes. ¥ času po osvoboditvi se je
seznanil poleg zaposlitve z gospodarskimi problemi s posebnim
ozirom na turizem.
4. Za direktorja zadružnega podjetja "Agroservis" tov. V i d e r
gaa r Rudi. Imenovani tovariš, tojen 6.III.1923 v Vevčah pri
Ljubljani. Dovršil je 5 razredov osnovne in 2 razreda meščanske
šole, nakar se je izučil mehanične obrti. Med vojno je delal za.
OF,od začetka,januarja 1942 pa je odšel v NOV. Po osvoboditvi
je bil kot 50$ invalid demobiliziran ter bil zaposlen pri GUSTRS,
kjer je končal tudi tečaj za traktorske predavatelje ter nato
vodil več tečajev. Od leta 1946 je bil postavljen za upravnika,
"Ustroja" v Kočevju in poleg kmetijsko strojne službe vodil
ostale obrtne delavnice v Kočevju in nato tudi v Gornji Radgoni. Od septembra 1952 je upravnik obrata "Agroservis", Ljubi jana-Draga, kateri obrat se jesedaj osamosvojil kot sa mostojno podjetje. Tov. Vidergar je nosilec spomenice 1941.
Z gornjimi imenovanji so bili soglasni tudi zastopniki delav-

skih svfetov navedenih podjetij."
P e r m a s t i a
dr. Marijan;
Slišali ste predlog oz.poročilo Komisije za razpis mest in
imenovanja direktorjev podjetij:
1. " O l j a r n e " ,
2. " T e h n o - i m p e x " ,
3. " T u r i s t i č n i
b i r o " ,
4. " A g r o
s e r v i s " .
Mlo prav za prav vzame to poročilo kot informacijo na znanje,
č/ Poročilo Komisije za razpis in imenovanja direktorjev in
poslovodij trgovin.
Poročilo poda tov. J e n k o
Marijan, član mestnega zbora MLO,
kakor sledi-t
"Komisija je po pregledu vlog prosilcev na razpisana mesta po- !•
slovodij v sestavu trgovskih podjetij soglasno odločila, da se
za poslovodje trgovin v sestavu trgovskih podjetij imenujejo:
A/ za poslovodje trgovin v sestavu Trgovskega podjetja "PELIKA- '•
TESA", Ljubljana:
I , P r e b i l
Sonja, Cankarjeva cesta 4,
2» M e g u š a r Alojz, Cankarjeva c.12,
3. J e r e b Angela, Celovška cesta 85,
4 « P o d r e b e r š e k
Marija, Čopova ul.7,
5 . L a v r i n c
Franc, Gradišee 3,
6. A ž m a n Marija, Miklošičeva c.8,
7. A v s e c Amalija, Miklošičeva c.30,
8 . P r e m r l Franc, Mestni trg 17,
9. K o m a n Rozalija, Nazorjeva .3,
10. Š i n i g o j Kristijan, Pogačarjev trg 3,
II, M i h e v c

Frančiška, Titova c.l,

12.
13.
14.
15.
16.

e k
Mirko, Titova c.2,
e k Egon, Titova c.20,
Irena, Trg revolucije 8.
Pavla, Kino Union-Bonboniera,
Tončka, Kino Sloga-Bonboniera.
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B/ za poslovodje trgovin v sestavu Trgovskega podjetja "ROŽNIK^,
1. P o v i r k
2.
3.
4.
56.

Ivan, Bernekerjeva 22,

M a r o 1 t Karel, Bežigrad 13,
Š k o d a Jožica, Dolenjska cesta 23,
S e l j a k Srečko, Dolenjska cesta 58,
G i p o t Franc, Gornji trg 1,
M a r t i n č i č
Slavko, Ižanska c.39,

7. B o l t e ž a r
Frančiška, Ježica. 56,
8. G r z i n i č Ivan, Rudnik 123,
9. M 1 a k a r Karel, Stožice 175,
10. N o l i m a l
Pepca, Smartinska c.I4,
11* K r u 1 j c Pavel, Titova c.37/b,
12. M i h e 1 i č Jože, Titova o.69/a,
13. N o v a k
Slavka, Titova o.86,
14. G l o b o k a r Slava, Vodnikov trg 2.
G/ za poslovodje trgovin v sestavi. Trgovskega podjetja "HRANILA",
. Polje.
1. V e b e r Franc, Polje 15,
2. Ž v a b Gabrijela, Polje 103
3. 2 i b e r t Vinko, Vevče,
4. S 1 a b e
5. 0 e r n e

Stane, Zalog,
Drago, Sneberje.

Ker ni bilo primernega kandidata za trgovino Polje 192, razpis
za to mesto ni uspel, komisija predlaga, da v smislu 61.92.Uredbe
o ustanavljanju podjetij in obrtov imenuje poslovodjo te trgovine'
MLO.
Č/ za poslovodje trgovin v sestavu Trgovskega podjetja "PRESKRBA"
Ljubljana:
1. Z a m a n

Marija, Albanska ul.20,

2. M a r i n c e l j Marija, Bezenškova 22,
3. 0 g r i n Rudi, Einspilerjeva 20,
4. Z v e g l i c
Marija, Galjevica 9a

5. B i s o v 3 Vladimir, Gosposka. 3,
6. Z o r ž Viktor, Hrenova. 19,
7. 1 e n § e Angela, Jezica 97,
8. R e i h a r t Tončka, Karlovška 8.
9* M r e ž a r Anica, Mala vas 37,
10. F u r 1 a n Alojzij, Resljeva. 3,
11. G o r j u p Ela, Titova c.47a,
12. S o č a n Stane, Titova c.82,
13. P i r n a t Stane, Trg revolucije 2,
14.Metelko
Draga, Trubarjeva c.14,
15. Z a v i r š e k
Ivan, Vodnikov trg 5,
16. Š t e f e 1 j Alojzija, Vodovodna 67.
Ker razpis mesta za poslovodjo trgovine Rudnik 26 ni uspel, oz.
za to mesto ni bilo primernega kandidata, naj v skladu s čl.92
Uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov imenuje poslovodjo
te trgovine ML0.M

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste poročilo komisije za razpis mest in imenonanja poslo-j
vodij v sklopu trgovskih podjetij, ima kdo kakšno pripombo v
(
zvezi z imenovanjem poslovodij? Če nihče, vzamemo predlog na znan

d/ Poročilo Komisije za pregled dela direktorja Trgovskega podjet)
"Kurivo-prodaja* tov. K r e g a r Franca.
P

Poročilo pod* tov. D r a g a r Bogomir, član mestnega zbora MLO,
kkkor sledi=
»
M
Komisija, ki je bila imenovana za pregled dela direktorja Trgov
skega podjetja "Kurivo-prodaja" tov. K. r e g a r Franca, oz.da
razišče, ali so podani pogoji za njegovo odstavitev, je ugotovila
naslednje:

Iz poročila Tržne inšpekcije MLO, ki je v maju leta 1954 izvršila
kontrolo poslovanja Trgovskega podetja "Kurivo-prodaja", je razvidno , da je podjetje odkupovalo na področju 0L0 Ljubi j ana-rokoli
večje količine lesa po svojem nakupovalcu G r e g o r č i č
Simonu. Med ostalim je tudi skleufSŠ/^ogodbo z Občinskim ljudskim

-
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odborom Kamniška Bistrica za 200 m3 iglaveev na področju Velite
Planine po ceni 400 din za 1 »3 na panju. Pri sklenitvi pogodbe je
bilo sklenjeno, da vse stroške poseka in prevoza krije kupec iz
svojih sredstev. Nasprotno doloibam te pogodbe pa so pri kontroli
zasledeni v arhivu podjetja 4 finančno-m&terialni dokuuenti-fak- t
ture,na podlagi katerih je Občinski ljuski odbor Kamniška Bistrica
prodal omenjenemu podjetju do 16.februarja t.j.235.926*3 iglavcev
po ceni 6.000 din za 1 ®3. Vse 4 faktmre v znesku din 1,378.056
je podjetje v knjigovodski evidenci izkazalo kot poravnano, delno
v gotovini, delno pa z NB. Glede vidoke razlike med pogodbeno in
fakturirano ceno pa je računovodja podjetja izjavil, da je bilo
naknadno dogovorjeno, da bo stroške poseka in prevoza obračunal
Občinski ljudski odbor Kamniška Bistrica.
-L'ržna inšpekcija, nadalje ugotavlja, da omenjeni Občinski ljudski
odbor ni obračunaval stroške poseka in prevoza, da je podjetje
"Kurivo-prodaj a" prodajalcu nakazalo samo gozdno takso za 235.926m3
iglavcev v znesku din 138.132, da kupec prodajalcu do 4'.julija 1954
ni plačal prevzetega lesa, niti po pogodbeni ceni, t.j. 400 din
za 1 «3 in končno prodajalec ni sestavljal že omenjenih faktur.
Uprava podjetja "Kurivo-prodaja" je stroške poseka in prevoza saaolstno vračunala v materialne stroške zato, da ji ni bilo treba delo
sile za posek in prevoz plačati s plačnega fonda. V to svrho je
podjetje samo sestavilo omenjene fakture in jih po svojem nakupovalcu Gregorčič Simonu poslalo v podpis Občinskemu ljudskemu
odboru Kamniška Bistrica z izgovorom, da lahko samo na podlagi tako1
sestavljenih faktur izplača gozdno takso. Občinskemu ljudskemu
odboru, t. j .prodajalcu, je podjetje "Kurivo-rprodaja" nakaz al jt samo
gozdno takso v znesku din 138.132, razliko t.j. 1,239-924 din, pa 1
je izpllČala v gotovini nakupovalcu Gregorčič Simonu, kateri je s
temi sredstvi izplačeval neprijavljeno delovno silo. Podjetje je
moralo naknadno odvesti prispevek za socialno zavarovanje v znesku
din 153.942 in izvršiti plačilo dohodnine na zaslužke v znesku din
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II.
Komisija je proučila celotni material, zaslišla predsednika delavskega sveta in predsednika upravnega odbora podjetja, kakor tudi

direktorja podjetja Kregar Franca in ugotovila, da so navedbe
Tržne inšpekcije MLO točne, česar ne zanikajo tudi predstavniki
DS in UO kakor tudi ne direktor podjetja. Vendar pa je komsija
prišla do zaključka, da vse te nepravilnosti, ki jih je ugotovila
Tržna inšpekcij MLO, niso bile storjene z namenom, da se s te* okcf
risti podjetje in oškoduje skupnost, pač pa, da je podjetje v
konkretnem primeru preveč zaupalo svojemu nakupovalcu na terenu
in Občinskemu ljudskemu odboru Kamniška Bistrica. Komisija smatra,
da je važno ugotoviti, da se je prvotno sklenjena pogodba na
željo Občinskega ljudskega odbora Kamniška Bistrica večkrat menjala z motivacijo, da bo Občinski ljudski odbor Kamniška Bistrica
prevzel vso manipulacijo lesa od poseka do spravila do karaionske
ceste.
Zaradi teh sprememb so nastale pri izvajanju pogodbe nejasnosti,
ki so imele za posledice zgoraj omenjene kršitve.
Slede na to, Komisija meni, da krivda direktorja pri ugotovijenihj
prekrških ni tolikšna, da bi bila potrebna odstavitev, Komisija
smatra, da bo zadostna kazen, ki jo bodo izrekli organi, katerim
je bila zadeva dana v postopek.
Zato je komisija odločila, da se direktor podjetja "Kurivo-prodaj1
tov. K r e k a r Eranc ne odstavi.
Komsija je proučila tudi dosedanje delo direktorja tov. KreTffir
Franca in ugotovila, da je imenovani osem let uspešuo vodil to
podjetje ter ni v tem času zagrešil nikakršne nepravilnosti, zato
komisija smatra, da je tudi s tega razloga taka odločitev praviln
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dr. Marijan:

Slišali ste poročilo Komisije za pregled dela direktorja podjetji
"Kurivo-prodaja". Dajem td> poročilo na razpravo. Ima kdo izmed
tovarišev odbornikov kakšno vpraša-nje« Če nihče, dajem poročilo
na glasovanje.
Soglasno sprejeto.

S tem je dnevni red seje izčrpan in predsednik zaključi sejo.
Vodja zapisnika:
Predsednik:
Š i v i c Silvo l.r.
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1. K 1 a r i c Rudolf l . r S 7
2. B e ž a n Miroslav l.r.
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