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51 «skupne seje mestnega «bora in zbora proizvajalcev sLG glavnega
mesta Uubljane, dne 24«decembra 1954«

1«sklep t sprejet je skleprda se izvolita Terifikacijski komisiji ~
sa mastni zbor in zbor proizva jalcev zaradi ugotovitve
pravilnosti izvrženih nadomestnih volitev«
._ AiffljffiiM^iffi^ffifi.
ftffiffTt

.Sffffi^^i^ffiii.iJnlffiJBffi .»'IŽ^i.iii.i^M^ff^ • ižSi^

2« sklep« sprejet je odlok o razpisu nadomestnih volitev Ar 51 •volilni enoti zbora proizvajalcev«Volitve bodo 17*februarja

1955.

ilfitva MtH saradi objave odloka v "Olasnto
in Uradne» listu.t

5» sklep« «prejeto je bilo poročilo Verifikacij ske komisije mestnega
zbora o nadomestnih volitvah sa 15.volilno enoto«
4* sklep« sprejeto je bilo poročile Verifikacij ske komisije zbora
proizvajalcev sa nadomestne volitve v >2.44t in 8 volilni
enoti«
ManAatno-igainltetna komisija mestnega zbora in zbora proizvajalcev
5« sklepi sprejet je
prof «pripravnice IIT. plačilnega razreda«
6 «sklep«

sprejet je sklep« da se zavme pritožba Irae Potočnik »predmetne učiteljice na nižji gimnaziji v ¿ostrem«
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skupni seji < 22«1«1954) da se kavama
i;ajnižtvo za ^osgod^rs vo HJLO,
8«sklep»

prejeto je porodilo o socialnem varstvu odraslih oseb na
področju Ljubljane«
f&M^forp,

socialno varai^of

9* sklepi sprejet je sklep,da se ustanovi Cantar s« izven-armadno
vojaško vsgojo ljudstva «

lo «sklepi sprejet Je aklep,da aa imenujejo v odbor Centra aa izvenanmadno vojaško vzgojo ljudstva naslednji tovariši t
Bedasti Božič. Janez Slovenc,Boris Kepus, Ivan tostar,Jože
Menzinger, Peter Dobxila,franke Snele» MIlan žinauer, Tincenc
Peč ek, Bogo Órcuael f Vrane Kočaan,A*ton áubié «
11«sklepi sprejet je sklep,Aa se imenuje za začasnega upravnika. Centra za SJrraaftue&MABte vejante vzgojo ljudstva tov.stane
Pi&jar.
fajnlš^re za prosvetno MLQ
w

personalno evidenco # 0 , d a isdela odločbe.

12. sklep i sprejet* je eklep.da se sptojme dopolnilni odio e dopolnilnih plačah uslužbencev In delavcev občinskega ljudskega odbora aentvid - pe predlogu.
, z a m ^ f f ^ f i o yridenoq,
Odaak za areraflun M U .
12«sklepi sprejete se bile odločbe o proglasitvi za finančno samostojne zavode in tet
a/Dečje jasli ,Mesijeva costa le,
b/Sečje jasli»¿uharjova 14 ,
e/Dečje jasli,Kersnikova 11,

MtiWtV?, »* eocialnp varefrro
14,sklepi sprejeti sta odločbi e razglasit*! na finančno samostojna
savoda i
a/ Pionirska knjižnica v Ljub#ani»
b/ Jakopičev paviljon«

15«sklep? «psejet je sklep,da se razglasi Biro za posredovanje dela
za sanos to jno p M M č u n e k o ustanovi in to po predlogu.
.
M socialno varstvo gjgfc

16.sklepi sprejeta je odločba o ustanovitvi otroSkega vrtea "Mestni
leg" sa proračunski zavod MLO« ,
'

17«sklepi sprejet je sklep,da »e imenuje se upravnico otroškega vrtci
"Kastni log" tov«¿nica 'Žavec.
W f t W t 0 sa prosvfttg
zq personalno evidenco,da izdela odločbo.
1B« sklep i Sprejet je odlok e zaSa nen flnansiranju proračunskih Is«
datfcov MLO glavnega mesta Ljubljane za I.tromeeeČje 1955
in te po predican.
Pravni odSr
~ "
sek fajniátva
MM) zaradi objame odlofca T "Olasniku * In Uradnem listu.

if«sklepi eprejota 3« odlocba 0 epveaeabl fija» 1» razslritvl pr.daeta
pOBlcrvanja podjetja Bibaratvo Slovaalje I^ufoljaaa in to po
i^wdlogSt
ao.sklep* sprejeta je odlocba o spreaeabi laoaa,sedesa 1a razálritre
predaeta poeloranja trgoví&ega po&jetja "Astra" in to po
prealogu« >
>

fl.sklep* «prejeta ja odloéba o UBtaaovitvl trgovskega podjetja "Badlo
tahua** ta to po preélegft«
22«skleps sprejeta je odloéba o imeaovanju Slaaov kolektlraega orgaaa
upravljsnja "Klavalce" Láufeljana la to« Joáko Gorjam,
Aloja Boáijaj.staae Bofe la dr.Janko corea.

a&réck, Aiojsij Jeraejeo»
¿asar - ToaiéeriS«

%sklopi apoce jeta je odiaba o rasdelitvi
osaovnih sredatev Hkvidiraaega gost&xiakaga podjetja wLju&aka restar acl¿}ar,I«jubjLjaaa,
MlkloSioera cesta - Osredajl Itudeatoraki aensl - po predio#tt# 25«aklepi sprejeta je odlodba ofcenstitulreujusaocstojaega gostióda
prl "ítiblcu" Ljubljaaa, TavSarjave «1*4* ia to po predlogu«

fetatklip* oprejeta je odloába o dedelitvi druSbealh sredstev ©konoalj
gestiaekega podjetja hotel -'VkmP kaetijslwaa poseatvu Jesea
kovo ia to po predlogu.
27»eklopt aprejet
o&lok o uataaorltvl ¿¿leltiroeaexseteke laSpekclje
V sestavu fa^aiátva «a gospodarstro MLG po predlogu«
• \

*

objare odloka jArai^sa!*«"

Uaklepiaprejeto je porodllo XoalAije aa naspls ia iasaovanje ááxelste*
torjev o lmeaovanju aaaledojlh dlrektorjev«
Franc Di Batista sartIidareko podjetje £eatTid%
I
Tllhar Savof za "XJmc%?iiiiQtf0
Odón Biabe, sa trgoviao • sestero txgovskoga podjetja "Eaoaa'
Sererln Peruazi, aa trrgov* po&j e
lie rtHaá vpt"«
Melitoii Kaafelj sa trgovtpodjetje Jugotebalka",
arria ükitek, sa trgov«podjétje wBariv»*p»eswt**

. sklepi sprejet 3« skleptda se razreži tov, Maks Majeršič dolžnosti
upravnika podjetje gostinstvo "Polje".
sklepi sprejet je sklep,« določitvi 25o sodnikov porotnikov za
Okrajno sodišče Ljubicam I« Komisija za izvolitve In Imenovanja naj izbere dolo5eno število e odnikov^porot&ikov
ia jih predloži na eni prihodnjih sej KLO v potrditev»
sklep:

sprejet je sklep,da se na lastno prošnjo razreši tov#Miodra|
Doberlet dolžnosti direktorja podjetja M Mleko** •
• '

•

skleps sprejet je sklep,da se razreši tov«Franc Morel dolžnosti
direktorja podjetja "Teko".
sklepi sprejet je sklep.da se na lastno prošnjo razreši tov. Marko
CiČmir Vestic dolžnosti upravnika gostišča kolovrat**,
sklep: sprejet je sklep.da se imenujejo v komisijo za pregldd dela
direktorja podjetja "Volnenka" odborniki» Prano BorSt&tk,
Leopold Odovič in Ladislav FrindiČ.
dela
sklepi sprejet je eklep,da se imenujejo v komisijo za preg!4d/<iirektorja gostinakoga podjetj* "Savica" odbornika s »rane
Kuaše,Ciril Skok in Član sveta za gospodarstvo MLO Ivan
Brumen*
sklepi sprejet je Bklep,da se imenuje za direktorja podjetja 'Uči*
la" Šentvid, tov.Mirko Bmrekar»
sklep: sprejet je sklep,da se imenuje v Komisijo za oceno osnovnih
sredstev MLO tov* Ing» Vladlslav Kham kot zastopnik Sveta za
zdravstvo KL0#

sklep: sprejet je sk}ep,da se t o n ^ n izvolijo sa občasne sodclr
ke za območje Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
tovariši kot so bili predlagani v predlogu s edino izjemo
da se tov.Lojz» Portruna ne imenuje za občasnega sodnika
iz razloga,ker obiskuje šolorin prezaposlenosti«
Odsek za personalno evidenc o. da izdela odločbo«
Tajništvo sa ^os-poJarstvo.
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Z A P I S N I K A
51.skupne seje Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta
Ljubljane, dne 24.decembra 1954.

Sejo je vodil dr.Marijan Dermastia,predsednik MLO.
Zapisnik seje
nega odseka MLO.

vodil tov.Branko Goslar,šef prav-

Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena ljudska
odbornika Ivan Kristan in Alojz Matelič.
Seja je bila sklepčna,ker je bilo od 66 odbornikov
mestnega zbora prisotnih 52 ,od 59 odbornikov zbora proizvajalcev
pa 59.
Zapisnik 50.skupne seje MLO je soglasno sprejet.
Predlagan je bil naslednji
d n e v n i

red

:

1. Poročilo Mandatno-imunitetne komisije. N
2. Poročilo Komisije za prošnje in pritožbe.
3. Poročilo o socialnem vasrtvu odraslih oseb na področju Ljubljane
4. Razprava in sklepanje o ustanovitvi Centra za izven-armadno vojaško vzgojo ljudstva.
5. Razprava in sklepanje o dopolnilnem odloku o dopolnilnih plačah
uslužbencev in delavcev občinskega ljudskega odbora Šentvid.
6. Razprava in sklepanje o odločbah in proglasitev dečjih jasli
na Resljevi cesti,Puharjevi ulici,Kersnikovi ulici in v Lepo©dvorski ulici ter domov "Malči Beličeve" in "Titove mladine" za
finančno samostojne zavode.
7. Razprava in sklepanje o odločbah o proglasitvi Pionirske knjižni
ce in Jakopičevega paviljona za finančno samostojna zavoda.
8. Razprava in sklepanje o proglasitvi Biroja za posredovanje dela
za samostojno proračunsko ustanovo.

9. Razprava in sklepanje o ustanovitvi otroškega vrtca "Mestni
log".
10.Gospodarske zadeve.
11. Personalne zadeve .
Odbornik Alojz Matelič je predlagal,da se dnevni red
dopolni z naslednjo toolco: Razprava in sklepanje o odloku o začasnem finansiranju proračunskih izdatkov Mestnega ljudskega odbčra
za I.tromesečje 195%
Tako dopolnjeni dnevni red je spglasno sprejet.

I.
POROČILO MANDATNO -IMUNITETNE KOMISIJE.
Tov.Marijana Draksler, predsednik Mandatno-imunitetne
komisije mestnega zbora je predlagala,da se izvoli Verifikacijska
komisija,ki bo pregledala material in ugotovila,dali so bile nadomestne volitve pravilno izvršene.V komisijo je predlagala odbornike: Jožeta Hribarja, Jožeta Zora, Viktorja Belica, Henrika Zdešarja in Marjana Urbaneiča.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Tov. Albin Baznik, predsednik Mandatno-imunitetne
komisije zbora proizvajalcev je predlagal v istem smislu Verifikacij sko komisijo za zbor proizvajalcev in sicer: Zdravka Rakuščka,
ing.Vinico Kregarja, Franca Žagarja, Metko Tomec in ICarla Bizjaka.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Odbornik Albin Baznik je predlagal dalje,da na podlagi sklepa zbora proizvajalcev z dne 1?.decembra 19!?^ sprejme Mestni
ljudski odbor Odlok o razpisu nadomestnih-volitev v 51«volilni enoti za volitve v zbor proizvajalcev,na mesto na lastno prošnjo razrešenega odbornika Franca Pečarja. Nadomestne volitve bodo v četrtek dne 1?.februarja 1955»
Odlok je bil soglasno sprejet.

Odbornik Jože Hribar je poročal v imenu Verifikacijske
komisije mestnega zbora,da je komisija ugotovila pravilnost volitev
Na vseh voliščih je gLasovalo lo96
volivcev; za kanididata Janka
Deklevo je bilo oddanih 586 glasov,za kandidata Boga Pirša474 glasov.
Za odbornika je bil torej izvoljen tov.Janko Dekleva,
Ljubljana, Tomšičeva ul.št.lo
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Odbornik Karel Bizjak je poročal v imenu Verifikacijsk
komisije zbora proizvajalcev ,da je komisija ugotovila pravilnost
volitev.
Iz zapisnika mestne volilne komisije v Ljubljani je
razvidno,da je bilo v 8.volilni enoti na vseh voliščih oddanih
592 glasov in to za kandidate: Franca Stritofa 296 glasov, Jožico .Deržaj-Oerar - 159 glasov in Franca Prajsa 116 glasov.
Za odbornika v zbor proizvajalcev je M l torej izvoljen tov.Franc Štritof»Ljubljana, Podmilščakova ul.57»
V 32.volilni enoti je volilo 600 volivcev.Predlagani
kandidati so prejeli naslednje število glasov: Adi Vlaghy 163,
Martin Petrič 16o, Anton Krašnja 89,Anton Dobravec 117 in Jože
Saksida 5° glasov.
Za odbornika v Mbor proizvajalcev je bil torej izvoljen kandidat Adi Vlachy, Ljubljana, Povšetova ul.45.
V 44.volilni enoti je glasovalo 634 trolivcev.Za predla
gane kandidate je bilo oddanih naslednje število glasov:Miro Oven
2ol, Jože Von 191 in Ivan Deu 22o glasov»
Za odbornika v zbor proizvajalcev je bil torej izvolje
kandidat Ivan Deu, Ljubljana, Gornji trg št.2o.
Poročilo Verifikacijske komisije je bilo sprejeto
soglasno.
Nato je predsednik MLO zaprisegel novo izvoljene odbo
nike: Janka Deklevo,Franca Stritofa In Adija Vlachy.
Odbornik Ivan Deu pa se nahaja službeno v inozemstvu
in tako seji ni prisostvoval.

POROČILO KOMISIJE

ZA

PROŠNJE IN

PRITOŽBE.

Odbornik Marijana Draksler,predsednik Komisije za
prošnje in pritožbe je poročala:
1./ Tov. Veri Košmerlj,prof.pripravnici XIV.plačilnega
razreda,zaposleni na III.gimnaziji v Ljubljani je bila služba odpovedana a utemeljitvijo,da ni izpolnila pogoja,ki je bil dan ob
prevedbi in sicer da v roku 2 let opravi strokovni izpit.Proti tej
odločbi se je tov.Vera Košmerlj pritožila in utemeljila svojo pritožbo z boleznij o.Tajništvo Sveta za prosveto in kulturo MLO je
upoštevalo njeno zdravstveno sbanje in jo tako v letu 1953-54 ni
redno zaposlilo,ampak je le nadomestovala bolno učno osebje.Tov.
Košmerlj je imela tako možnost,da bi izpit lahko opravila.Komisija zamprošnje in pritožbe pri MLO Ljubljana je na svoji seji dne
17.XII.1954 sklenila,da se strinja z utemeljitvijo Sveta za prosveto in kulturo in da pritožbo zavrne.
Odbornik Anka Pernuš je k poročilu Komisije dala še
pojasnilo.
Predlog Komisije je bil soglasno sprejet.
2./ Komisija za prošnje in pritožbe pri MLO je prejela v
reševanje pritožbo tov.Irme Potočnik,predmetne učiteljice zaposlene
na nižji gimnaziji v Sostrem.Tov.Potočnikova je bila odpuščena iz
službe,ker ne odgovarja za delo v prosvetni stroki.Imenovana se je
proti odločbi o odpovedi službe pritožila.Pritožbo je obravnavala
posebna komisija,ki jo je postavil Svet za prosveto MLO.
Personalna komisija pri MLO je po proučitvi spisa,poročila posebne Komisije in po zaslišanju pritožiteljice prišla do
sklepa,da se imenovano pokliče pred zdravniško komisijo zaradi ugotovitve njenega zdravstvenega stanja in eventl.začasne upokojitve.
Zdravstvena komisija pa je ta predlog zavrnila z napotilom,da naj se postopa po predpisih; Tov.Potočnikova je bila tako
poslana k sektorskemu zdravniku,na podlagi teh ugotovitev,bo pa poslana na specielni pregled in šele na to na zdravniško komisijo.
Ves ta postopek bo še trajal nekaj časa in ne bi kazalo odpovedi
službe zavlačevati.Tov.Potočnikova je vložila pritožba proti odpovedi službe in tako personalna komisija pri MLO ni več pristojna
za dajanje .mnenja na II.stopnji,temveč mora o tem sklepati mestni
zbor.

Komisija za prošhje in pritožbe pri MLO je na svoji
seji dne pi 17.XII.1954 sklenila,da se potrdi odločba o odpovedi
službenega razmerja,pritožba tov.Potočnikove pa se zavrne.Ta predlog daje komisija v razpravo in sklepanje mestnemu zboru.
0 predlogu so razpravljali odborniki: Henrik Zdešar,
Anka Pernus, Marijana Draksler,Anton Suhadolc,Avgust Zupet,dr.Marijan Dermastia,dr.Dular Marijan in Ivan Rozmane.
Predlog komisije je bil soglasno sprejet.

3./ Iia 46.skupni seji MLO dne 22.X. 1954 je bil sprejel
sklep,da se ukine kavarna "Tabor".Na ta sklep je poslala Sindikalne
podružnica delavcev in uslužbencev gostinsko turistične stroke pritožbo proti ukinitvi kavarne.
Komisija za prošnje in pritožbe je pri reševanju pritožbe imela pred seboj tozadevni sklep Tajništva za prosveto,Tajništva za gospodarstvo in poročilo tov.Ostoja Turne,odbornika volili
enote,kjer se kavarna nahaja.Komisija je na podlagi dobljenega ma~
ter^iala prišla do sklepa,da se pritožba zavrne, žfcgmsžfcc
0 predlogu so razpravljali odborniki: Anka Pernuš,
Ostoj Turna in Viljem Vrhunc.
Predlog je bil soglasno sprejet.

III.
PeiSCILO 0 SOCIALNEM VARSTVU ODRASLIH OSEB
NA PODRUCJU LJUBLJANE.
Poročilo je podal dr.Marijan Dular,predsednik Sveta
za socialno varstvo (poročilo je bilo objavljeno v "Glasniku"
št.19 dne 7.2X1.1954 )
0 poročilu so razpravljali odborniki: Lojze Matelič,
Angela Miklavec,Nika Arko,Marijan Jenko,Fani Žagar-Tomičevič, Marijan Urbančič,Henrik Zdešar in Albina Pečaver«
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

RAZPRAVA BI SKLEPANJE O USTANOVITVI CENTRA ZA IZVENARMADNO VOJAŠKO VZGOJO LJUDSTVA.

Anica Pernuš,predsednik Sveta za prosveto MLO je poročala, da je namen formiranja Centra za izven-annadno vfcgojo ta,
da Center omogoči športnim in množičnim organizacijam kot Zvezi
borcev,Društvu rezervnih oficirjev,TVD "Partizanu", Strelški zvezi,
Ljudski tehniki,Zvezi športov,Protiletalski zaščiti,Idešemu križu
itd.poleg svojega rednega delovanja tudi udejstvovanje v izvenarmadni vzgoji. Izven-armadna vzgoja obstoja v tem,da se mladina,
kakor tudi odrasli spoznajo z vsemi elementi,ki so potrebni za
dvig v fizičnem,tehničnem,zdravstvenem in vojaškem ožiru.Vsaka od
naveddnih organizacij bo morala sodelovati v Centru,obratno pa bo
Center tem organizacijam v polno pomoč tako,da bodo organizacije
svoje delovanje prenesle izven okvirja svojega članstva med ljudstvo.
Orgnaizacija Centra je naslednja: Center upravlja stre
kovni odbor,ki ga postavlja LILO.Upravnik Centra je stalno nameščen,
vodi materialno knjigovodstvo ter se briga za kabinet.
^
Organizacije so predlagale v odbor naslednje osebe:
Soče^Božič, uslužbenec Turističnega urada - za Zvezo rez.oficirjem
Janez Slovenc, uslužb.Sekretariata za notranje zadeve - za Okrajni
odbor ZBNOVs
Boris Kapus,uslužb.Drž.sekretariata za notranje zadeve - za Strelsko zvezo Slovenije;
Ivan Mostar,uslužb.Tajništva za notranje zadeve - za protiletalsko
zaščito;
Jože Mencinger,sekretar Okrajnega odbora Ljudske tehnike - za Ljudsko tehniko;
Peter Dobrila ,upokojenec,za Mestni odbor Rdečega križa ;
Pranj o Smole, uslužb.Zavoda za socialno zavarovanje - za TVD "Partizan" ;
Milan Zinauer, pomočnik javnega tožil^ca LRS - za Planinsko zvezo
Slovenije;
Vincenc Peček,uslužb.podjetja ''Udarnik" - za Letalsko zvezo Slovenj
je;
Bogo Šramel/,uslužb.Trgpvinske zbornice LRS - za Smučarski klub
"Enotnost";

Jranc KoČman,uslužb.Dir.PTT - za konjski šport;
Anton Šubic, uslužb. - za Mestno gasilsko zvezo;
Za začasnega upravnika Centra pa se predlaga tov»
Stane Pišljar - inšpektor za pred. vojaško vzgojo pri Tajništvu za
pr os ve t o LILO.
Predlog z imenovanji je bil v celoti soglasno sprejet»

V.
RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 DOPOLNILNEM ODLOKU 0
DOPOLNILNIH PLAČAH USLUŽBENCEV IN DELAVCEV
OBČINSKEGA LJUDSKEGA ODBORA ŠENTVID.
Odbornik,Lojze Matelič,predsednik Komisija za proračun MLO je pred_lagal,da se sprejme dopolnilni odlok o dopolnilnih plačah za občinski ljudski odbor Šentvid.Dopolnilni odlok določa dopolnilno plačo za delovno mesto šefa Stanovanjske uprave in
to od looo - 2oooe>.- din.
Predlog je bil soglasno sprejet.

VI.
RAZPRAVA III SKLEPANJE 0 PROGLASITVI DEČJIH JASLI NA
RESLJEVI CESTI,PUHARJEVI
ULICI,KERSNIKOVI
ULICI IN
v
*
LEPODVORSKI ULICI TER DOMOV "MALČI BELIČEVE" IN
"TITOVE MLADINE" V LJUBLJANI ZA FINANČNO SAMOSTOJNE
ZAVODE.
Odbornik Milklavec Angela je predlagala v imenu
Sveta za socialno varstvo MLO,da se sprejmejo odločbe o proglasitvi
za finančno samos-tojne zavode:
1/ Dečjih jasli, Ljubljana, Resljeva cesta lo,
Dečjih jasli,Ljubljana, Puharjeva ul.14,
Dečjih jasli,Ljubljana,Kersnikova ul.ll,
4/ Dečjih jasli,Ljubljana, Lepodvorska ul.5,
5/ Doma "Titove mladine",Ljubijeoia, Pokopališka ul.^9
6/ Doma "Malči Beličeve" ,Ljubljana,Zavetiška ul.5»

K predlogu je stavila pripombe odbornica tov.Arko
Nika.
Predlog je bil soglasno sprejet.

VII.
RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 ODLOČBAH O RAZGLASITVI PIONIRSKE KNJIŽNICE IN JAKOPIČEVEGA PAVILJONA ZA FINANČNO
SAMOSTOJNA ZAVODA.
Odbornik dr.Heli Modi-c,predsednik Sveta za kulturo
MLO je predlagal,da se sprejmeta odločbi o razglasitvi Pionirske
knjižnice v Ljubljani in o ustanovitvi Jakopičevega paviljona za
finančno samostojna zavoda.
O predlogu so razpravljali odborniki: Marijan Jenko,
Ada Klanjšek in dr.Heli Modic.
Oba predloga sta bila soglasno sprejeta.

VIII.
RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 RAZGLASITVI BIROJA ZA POSREDOVANJE DELA ZA SAMOSTOJNO PRORAČUNSKO USTANOVO.

Odbornik Angela Miklavec je predlagala,da se iz sklop:
Sveta za socialno varstvo MLO izloči Biro za posredovanje dela in
se proglasi za samostojno ustanovo s samostojnim proračunom.Sedanja
organizacija dela ovira Biro pri njegovem delovanju,ker mora Biro
za vsako delo dobiti pristanek Sveta za socialno varstvo.Biro bi
posloval kot samostojna proračunska ustanova ocl 1.januarja 1955
dalje,naredbodajalec bi bil sef Biroja.
Frtidlug je bil soglasno sprejet.

IX,
RAZPRAVA IN SKLEPANJE 0 USTANOVITVI OTROŠKEGA VRTGA^
"MESTNI LOG" .
Odbornik Anica Pernuš ,predsednik Sveta za prosveto MLO

je po obrazložitvi predlagala,da se ustanovi otroški vrtec' "Mestni
log" kot proračunski zavod MLO.
Za upravnico vrtca se predlaga tov. Anica Zavec,vzgov
jiteljica tej ustanovi.
Predlog je bil soglasno sprejet.

X.
RAZPRAVA ur SIILEPAMJE 0 ODLOKU 0 ZAČASNEM FIM ANS IRAN JU
PRORAČUNSKIH IZDATKOV lISSTNEGA LJUDSKEGA ODBORA GLAVNEGA
MESTA LJUBLJANE ZA I.TREOMESEČJE 1955.

Odbornik Lojze MateliČ je predlagal v imenu Komisije
za proračun,da se sprejme odlok o začasnem finansiranju proračunski
izdatkov Mestnega ljudskega odbora za I.trornesečje 1955 (odlok je
bil objavljen v "Glasniku" št.25 dne 28.decembra 1954).
Predlog je bil soglasno sprejet .

XI.
GOSPODARSKE

ZADITVE.

Odbornik Franc Sitar je predlagal v imenu Sveta za
gospodarstvo ,da se sprejmejo naslednje odločbe:
a) sprememba firme in razširitev predmeta poslovanja podjetja
Ribarsko gospodarstvo Slovenije,
Podjetje bo poslovalo pod firmo "Ribarstvo Slovenije1
s sedežem v Ljubljani.0 predlogu sta razpravljala odbornika
Ivan Rožmanc in Marijan Urbaneič.
Predlog je bil soglasno sprejet.
b) Sprememba imena,sedeža in razširitve predmeta poslovanja trgovskega. podjetja "Astra".
Firma se odslej glasi: "Astra" Veletrgovina z usnjem,
gumijastimi izdelki in tehničnim tekstilom,Bežigrad,št.6.
c) Ustanovitev trgovskega podjetja "Radio-tehna".Podjetje bo poslovalo pod imenom "Radio-tehna" trgovsko podjetje z radijskimi api
rati,ojačevalnimi nap-ravami in potrebščinami na debelo in uvoz

L Miklošičeva cesta 36.
Č) Imenovanoe članov kolektivnega organa"Klavnice" ,Ljubljana^ Me sarsga cesta 1. in to: Joško Gorjanc,čaln mestnega zbora, Alojz
Bodljaj, mesarski pomočnik pri podjetju "Meso-izdelki", Stane
Boh, mesjearski pomočnik pri podjetju "Mesnine" In dr. Janko
Koren, veterinar,Sanitarne Inšpekcije MLO.
d) Kooptiranje članov v kolektivni organ upravljanja "Uprave tržišč" MLO Ljubljana, predlagajo se: Franc Pozaršek,član mestnega
zbora, Alojzij Jernejec,član KZ Jezica, Jože Pokovec, sanitarni
tehnik,Srečko Grašič,vrtnar na posestvu Bokalce in odbornik
mestnega zbora Fani Zagar-Tomičevič,kot zastopnica Zavoda za
napredek gospodinjstva.
e) Dodelitev osnovnih sredstev likvidiranega gostinskega podjetja
"Ljudska restavracija",Ljubljana^ Miklošičeva cesta, - Osrednji
študentovski menzi.

f) Konstituiranje samostojnega gostišča pri "Ribiču",Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 4- .
j-^igj ežth k ta s Gostišče ustanavlja delavski
svet Ribiškega podjetja "Ribič " Piran.
g) Dodelitev družbenih sredstev ekonomije gostinskega podjetja Hotel "Sion" kmetijskemu posestvu "Jesenkovo",ker je bila ekonomija Hotela "Slon" likvidirana.
h) Odlok o ustanovitvi Elektro-energetske inšpekcije v sestavu
Tajništva za gospodarstva MLO Ljubljana (odlok je objavljen na
drugem mestu).

K predlogom je dal pojasnilo ing.Ivo KIemenČič,predsednik Sveta za gospodarstvo MLO.
Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.
XII.
PSRSONAiKE ZADEVE.
T)
Odbornik Marijan Urbančič je poročal v imenu Komisije
za razpis in imenovanje direktorjev gospodarskih organizacij,da so
bili imenovani naslednji:

Za direktorja podjetja "Zidarsko podjetje Šentvid" tov«Di Batista
Franc.
Za direktorja trgovskega podjetja "Umetnina" tov.Vilhar Savo,
Za poslovodjo trgovine v sestavu trgovskega podjetja "Emona" tog»
Odon Slabe.
Za direktorja trgovskega podjetja ".Naš vrt" tov.Severin Peruzzi.
Za direktorja trgovskega podjetja "Jugotehnika" tov. Meliton Knafelj.
Za direktorja trgovskega podjetja "Kuravo-promet" tov.Ervin Skitek,
Poročilo je bilo vzeto na znanje.
Odbornik Lojze Hatelič je poročal v imenu Komisije za
pregled dela upravnika gostinskega podjetja "Gostinstvo Polje",da
je Komisija ugotovila slabo organizacijo v podjetju,nesposobnost
upravnika za vodstvo tako obsežnega sklopa podjetij (21 gostinskih
podjetij) in predlaga,da se tov.Maks Majersič razreši dolžnosti
upravnika.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Odbornik Jože Kopitar,predsednik' Komisije za izvolitve in imenovanja je predlagal:
a) da se sprejme sklep o določitvi 25° sodnikov porotnikov za Okra;
no sodisče Ljubljana 1. Komisiji za izvolitve in imenovanja se i
roči,da izbere določeno število dodnikov-porotnikov in jih predloži na eniji prihodnjih sej MLO v potrditev«
b) Da se na lastno prošnjo razreši direktor podjetja "Mleko" tog.
Miodrag Doberlet.
c) Da se razreši tov.Franc Morelj kot direktor podjetja "Teko",ker
je priprt zaradi izvršenih kaznjivih dejanj.
č) Da se na lastno prošnjo razreši tov.Marko Čičmir Vestič kot
upravnik gostišča "Kolovrat".
d) Da se imenuje Komisijo,ki bo pregledala delo direktorja podjetji
"Volnenka".V komisijo naj se imenujejo odborniki: Franc Borštnii
Leopold Udovič in Ladislav Prinčič.
e) Da se imenuje komisija za pregled dela clirktorja gostinskega poc
jetja "Savica" in to odbornika: Franc Kumše,0iril Skok in član
gveta za gospodarstvo MLO Ivan Brumen.
f) Da se imenuje za direktorja podjetja "Učila" Šentvid tov.Mirko
Smrekar.
g) Da se dopolni komisija za oceno osnovnih sredstev MLO in sicer
da se naknadno imenuje v komisijo ing.Vladislav Kham kot zastopnik Sveta za zdravstvo LILO.

Odbornik Fani Žagar - Tomičevič je predlagala
v imenu komisije za izvolitve in imenovanja, da se na predlog
komisije predstavnikov ljudskih odborov za območje Okrožnega
gosoodarskega sodišča v Ljubljani izvolijo za občasne sodnika
za to Okrožno gosnodarsko sodišče naslednji tovariši:
Dušan Kastelic, Evgen Ravnik, Dr« Branko Premrov, Dr, Danilo Kobe,
Dr. Jože Sem, Dr. Belizar Keršič, Janez Šmidovnik, Dr. France Kovic,
Dr. Ivo Murko, Ferdo Tomažič, Dr. Cvetko Delpin, Dr. Željko Jeglič,
Dr. Viktor Meliva, Dr. Marijan Černe, Dr. Jože Boncelj, Dr. Stojan
Pretnar, Dr. Emil Čeferin, Mirko Fetih, Kamil Hartman, Bricelj
Franc, Miro Pavlica, Dr. Miha Butinar, Milko Križm*n, Franek Sladic,
Ing. Franc ffetrič, ing. Milan Vogler, Bogomil Pirš, Josip Platner,
Alojzij Kersnič, Ing. Vladimir Beltram, Ing. Stane Bricelj, Ing.

Metod Dular, ing. Vladimir Pečenko, Ing. Venčeslav Funtek, Ing.
Ivan Kranjc, Ing. Josip Mikič, Ing. Vladimir Šramel, Franc Cacak,
Ing. Danilo Udovič, Ing. Milan Pajk, Ing. Stanislav Peruzzi, Ivo
Kalin, Vladimir Klavz, Ljubo Zadnik, Janko Duh, Ing. Niko Bežek,
Dušan Bohinc, Ing. Ivan Čuček, Ing. Anton Repe, Marko Zupančič,
Ing. ¥edn= Vendelin Dvorak, Stane Premrov, Henrik Bartel, Ludvik
Žibema, Peter Vesel, France Eržen, Tomo Kraljič, Franc Jecelj,
Andrej Gaberščik, Bogdan šuligoj, Ciril Jerin, Zdravko Rak, Franc
Marolt, Franc Goričan, Stane Koprol, Ladislav Peternel, Maks Kogov=
šek, Bogdan Domicelj, Martin Benčina, Avgust Beseničar, Andrej
Pire, Aleksander škraban, Vencelj Perko, Josip Ogrinc, Ivan
Brumen, Hugan Czurda, Bruno Grahek, Aleš Jelene, Alojz Mojškerc,
Franc Nebec, ing. Karel Puppis, Erna Podbregar, Franc Sitar, Silvo
Šivic, Inc*. Janez Šega, Zdravko Curk, Ostoj Tuma, In"-. Viktor Turns
šek, Ing. Vekoslav Korošec, Stane Somrak, Miha Počrvina, Slavko Ber;
glez, Franc Ponikvar, Teodor Zbrizaj, Franc Košir, Anton Virnik,
Stanislav Zalar, Artur Šiler, Božo Benedik, Stane Naglic, Mirko Zupan
v

Štefan Urbane, Vladimir Lešnik, Dušan Kosmina, Milan Badovinec,
Lovro Rogelj, Jože Rapelj, ing. Milivoj Hladnik, Franci Širok,
Viktor Baraga in Lojze Nebec.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Dnevni red je bil izčrpan in predsednik je
zaključil sejo.
vodja zapisnika:
Silvo Šivic l.r.

Predsednik!

..

Dr. Marijan Dermastia l.r.
Overitelja zapisnika:
Ivan Kristan l.r.,
Tinize M*tft1iž 1«t»1

m
Ko je mestni zbor verificiral mandat novega odbornika
S k 1 e v a Janka, Ljubljana, fomšiSeva ul.št. lo, imenovani
£seže in podpiše sledečo prisego:
• PriseŽem, da bom zvesto služil ljudstvu, da bom vestno
in vdano izpolnjeval svoje dolžnosti in varoval 5ast ljudskega
odbornika in da bom, držeS se ustave in zakonov, varoval, razvijal
¡¡branil demokratične pridobitve narodnoosvobodilnega boja in
ljudske revolucije in da bom delal z vsemi svojimi moSmi za zgraditev socializma, za napredek mesta, ljudske republike Slovenije in
federativne ljudske republike Jugoslavije,"

ljubijana, dne 24. decembra 1954

Kr-

fe.-. v. .

/ Dekleva Janko/

Ko je mestni zbor verificiral mandat novega odbornika
e k 1 e. v a Janka, Ljubljana, Tomšičeva ul.št. lo, imenovani
priseže in podpise sledečo prisego:
" Prisežem, da bom zvesto služil ljudstvu, da bom vestno
•¡I vdano izpolnjeval svoje dolžnosti in varoval čast ljudskega
odbornika in da bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijal
in branil demokratične pridobitve narodnoosvobodilnega boja in
ljudske revolucije in da bom delal z vsemi svojimi močmi za zgraditev socializma, za napredek mesta, ljudske republike Slovenije in
Federativne ljudske republike Jugoslavije«"

.Ljubljana, dne 24. decembra 1954

Ko je zbor proizvajalcev verificiral mandat novega
| odbornika š t r l t o f a
Franca, Ljubljana, PodmilšSakova
r nI H
.
i m on nvan A nrl soSo A -n rinrin^ JSa o 1 ari oXn n ^ e a n m

jLjuasicega ociDornuca m aa oom, arzec se ustave m za&onov, varo\ val, razvijal in branil demokratiSne pridobitve narodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije in da bom delal z vsemi svojimi
moHml za zgraditev socialfiizma, za napredek mesta, ljudske republike Slovenije in Federativne ljudske republike Jugoslavije."

Ljubljana, dne 24. decembra 1954-

Ko je zbor proizvajalcev verificiral mandat novega
odbornika Š t r i t o f a
Franca, Ljubljana, Podmilšeakova
ulica št» 57, imenovani' priseže in podpiše sledečo prisego:
"1'risežem, da bom zvesto služil ljudstvu, da bom
vestno in vdano izpolnjeval svoje dolžnosti in varoval čast
ljudskega odbornika in da bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijal in branil demokratične pridobitve narodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije in da bom delal z vsemi svojimi
močmi za zgraditev social»izma, za napredek mesta, ljudske republike Slovenije in federativne ljudske republike Jugoslavije."

Ljubljana, dne 24. decembra 1954

Ko je zbor proizvajaloev verificiral mandat novega odborla T l a c h j a
Adija, Ljubljana, Povšetova 45, imenovani
riseže i4 podpiSe sledeSo prisego:
• Prisežem, da bom zvesto služil ljudstvu, da bom vestno
i vdano izpolnjeval svoje dolžnosti in varoval Sast ljudskega odbor|a in da bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijal in
lanil demokratične pridobitve narodnoosvobodilnega boja in ljudske
ivolucije in da bom delal v vsemi svojimi močmi za zgraditev
j&ial»izma, za napredek mesta, ljudske republike Slovenije in
iderativne ljudske republike Jugoslavije."
Jubljana, dne 24.decembra 1954

/

Adi/

Ko je zbor proizvajalcev verificiral mandat novega odbornika V 1 a c li y a Adija, Ljubljana, Povšetova 45, imenovani
priseže
podpiše sledečo prisego:
» Prisežem, da bom zvesto služil ljudstvu, da bom vestno
in vdano izpolnjeval svoje dolžnosti in varoval čast ljudskega odbor•Lka in da bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijal in
"branil demokratične pridobitve narodnoosvobodilnega boja in ljudske
revolucije in da bom delal v vsemi svojimi močmi za zgraditev"
socialaizma, za napredek mestaf ljudske republike Slovenije in
federativne ljudske republike Jugoslavije."
Ljubljana, dne 24.decembra 1954 •

/ Vlachy
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^l.skeupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mestne'ga ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane,ki se je vršila v
petek,dne 24.decembra 1954 od 16.3o do 2o.j>o v sejni dvorani
Magistrata v Ljubljani.
Predsednik Mestnega ljudskega odbora tov.dr.Marijan Dermastia začne sejo,ki je bila sklicana na podlagi 89.člena Zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin.
Zapisnik seje vodi radi odsotnosti tajnika MLO tov.
G o s 1 a r Branko,šef pravnega odseka MLO.
Predsednik predlaga,da se za overitelja zapisnika
izvolita ljudska odbornika : K r i s t a n Ivan in M a t e 1 i Č
[ Alojz.
Predlog je bil s o g l a s n o
sprejet.
Seja je sklepčna,ker je od 66 odbornikov mestnega zboI ra prisotnih 52 in od 59 odbornikov zbora proizvajalcev 39«
Izostanek so opravičili : Bajuk-Saga din Stana, Barlič Janez, Borštnik Prane, Oamernik ""'rane, Kovačič Leo, MarentiČ ing
Vera, Mazovec Lado, Ocepek Lojze, Strah Prane, Trtnik Ione, Breskvar
Avgust, Brulc Štefan, Čotar ing. Rado, Portuna Lojze, Jeriha Mirko,
' Zavelar Prane, Krašček Larol, Marinček Ciril, Mikanec Mato, Plazar
i Franc, Polajnar Tone, Sintič Božo, Smrekar Ludvik, Vogelnik Stane
E in Deu Ivan.
I-ostahkh niso opravičili: Keber Jože, Krajger Olga,
Tepina ing. Marijan,Vršnik Lojze, Bajec ing.Viktor, Filiplič Jože,
Janežič Jože, Nedeljkovič Vukadin in Strojinc Franc.
Zapisnik 5o.skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev LILO prečita tov. G o s 1 a r ^rankOjšef pravnega odseka
Tajništva MLO.
Zapisnik 5o.skupne seje je bil s o g l a s n o
odobren.

Predsednik predlaga nato naslednji
d n e v n i

r e d :

1. Poročilo Mandatno-imunitetne komisije«
| 2. Poročilo Komisije za t)rošnje i n pritožbe,
\j>, Poročilo o socialnem veorstvu očreslih oseb na področju Ljubljane
¡4. Razprava In sklepanje o ustanovitvi Centra za izven-armadno
vojaško vzgojo ljudstva.
[5. Razprava in sklepanje o dopolnilnem odloku o dopolnilnih plačah usluž bencev in delavcev občinskega ljudskega odbora
Šentvid.

!

6. Razprava in sklepanje o odločbah in priglasitvi dečjih jasli
v Resljevi cesti, Puharjevi ulici,Kersnikovi ulici in v Lepodvorski ulici ter domov "Malei Beličeve" in "Titove mladine" v
Ljubljani za finančno samostojne zavode.
7. Razprava in sklepanje o odločbah o proglasitvi Pionirske knjižnice in Jakopičevega paviljona za finančno samostojne zavode.
8. Razprava in sklepanje o proglasitvi Biroja za posredovanje dela
za samostojno proračunsko ustanovo.
19» Razprava in sklepanje o ustanovitvi otroškega vrtca "Mestni log"
10. Gospodarske zadeve.
11. PersonalnePredsednik
zadeve.
da predlog dnevnega rela v razpravo.

1

M a t e 1 i č

Alojz:

Prosil bi,da se dovoli še dodatna točka k dnevnem redu
In to radi nujnosti z ozirom na konec leta in sicer: Razprava in
sklepanje o odloku o začasnem financiranju proračunskih izdatkov
f Mestnega ljudskega odbora v I.tromesečju 1955*
Predsednik;da dnevni red z dopolnilno točko,katero je
[ predlagal tov.Matelič in katera naj bi se obravnavala kot lo.točka
dnevnega reda na glasovanje.
Dnevni red je bil s o g l a s n o
sprejet.

Ad 1» POROCILC iVAlTDATIiO-UvIUliITE03TE KOMISIJE.

Poročilo za mestni zbor poda tov.D r a k s 1 e r
Marijana,predsednik Landatno-imunitetne komisije mestnega zbora
in sicer:
Mandatno -imunitetna komisija mestnega zbora
predlaga,da se izvoli pet-olanska verifikacijska komisija,ki bo
pregledala manterial in ugotovila,Če so se volitve v redu izvršila.
V to komisijo predlaga: H r i b a r
Jožeta, Z o r Jožeta, B e l i č
Viktorja, Z d e s a r Henrika in U r b a n e i č Marijana.
Predsednik da pr.dlag tov.Drakslerjeva na glasovanje me stri e ii zboru.
redlog je s o g l a s n o
sprejet.
Poročilo za zbor proizvajalcev poda tov.B a z n i k Albin,preds dnik kandatno-Imunitetne komisije zbora proizvajalcev,kakor Gie^j.;
Mandatno-imunitetna komisija zbora proizvajalcev
predlaga,da se izvoli pet-članska verifikacijska komisija,ki bo
pregledala material in ugotovila pravilnost Izvedbe volitev, V to
komisijo predlaga: R a k u š č e k Zdravka,ing. K r e g a r Vinka,
Ž a g a r Iranca,T o m e c Metko in B i z j a k Karola.
Predsednik da predlog tov.Baznika na glasovanje
zboru proizvajalcev.
•Predlog je s o g l a s n o
sprejet.
Dalje poroča tov.B a z n i k Albin:
Mandatno-imunitetna komisija zbora proizvajalcev
M3> v Ljubljani predlaga v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev z
dne 17.decembra 1954,da se sprejme Mestni ljudski odbor glavnega
mesta Ljubljane na današnji seji sledeči predlog odloka o razpisu
nadomestnih volitev:
Ha podlagi 2o.in 117.olena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov lju skih oc
borov (Ur.list LRS št*51-lo2/53) ter 6.točke 68.člena Zakona o
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Ur.list
št.l9-9o/52)
v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev LILO v Ljubljani je Mestni
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 51«skupni seji mestnega
zbora in zbora proizvajalcev z dne 24 o decembra 1954 sprejel

O D L O K
o razpisu nadomestnih volitev.
l.clen
Razpisujejo se nadomestne volitve v 51.volilni enoti
za volitve v zbor proizvajalcev Mestnega ljudskega odbora glavnega
mesta Ljubljane.
51.volilna enota obsega gospodarsko organizacijo Titovi zavodi "Litostroj" v Ljubljani.
2. člen
Ser se je odbornik zbora proizvajalcev za 51»volilno
enoto P e č a r
Prane iz Ljubljane, Gustmanova ul.št.15 odpovedal
!mandatu in je zbor proizvajalcev njegovo odpoved sprejel,mu je pre:nehal mandat.
Nadomestne volitve bodo v četrtek dne 17.februarja
1955.
5. člen
Ta odlok se objavi v "Uradnem listu LRS",v mestnem
"Glasniku", na oglasni deski MLO v Ljubljani in na krajevno običajni način v 51«volilni enoti.
4. člen
Odlok začne veljati takoj po objavi.
P r e d s e d n i k

MLO

dr. Marijan Dermastia, l.r.
•Predsednik da predlog odloka o razpisu nadomestnih
volitev za teritorij,ki obsega Titove zavode "Litostroj" na glasovanj e.
S o g l a s n o
sprejeto.

f

V naslednjem poda poročilo verifikacijske komisije
mestnega zbora tov.H r i b a r Jože, član Mandatno-imunitetne ko! misije mestnega zbora,kakor sledi:
Iz zapisnika mestne volilne komisije v Ljubljani
i Št.73/54 je razvidno,da sta bila v tej volilni enoti predlagana dva
kandidata in sicer :
a) D e k 1 e v a Janko,•Ljubijana, Tomšičeva ul.l
in
b) P i r š Bogo, Ljubljana, Erjavčeva ul.št.2o.
Ha vseh voliščih te volilne enote je bilo oddanih
za kandidata:
a) D e k 1 e v o Janka
586 glasov in•
b) P i r š a Boga
474 glasov.
Skupaj na vseh voliščih te volilne enote je glasovalo lo96 volivcev.
Za odbornika je bil torej izvoljen D e k 1 e v a
Janko, Ljubljana Tomšičeva ulica št.lo.
Predsednik da poročilo verifikacijske komisije mes
nega zbora na glasovanje.
Ivlestni zbor je poročilo s o g l a s n o

sprejel.

Poročilo Verifikacijske komisije zbora proizvajalcev poda tov.B i z j a k Karol,Član Mandatno-imunitetne komisij
zbora proizvajalcev ,kakor sledi:
1./ Iz zapisnika mestne volilne komisije v Ljubljani št.77/54 z dne 21.t.m. je razvidno,da so bili v 8.volilni eno
ti,v kateri je bilo treba izvoliti enega kandidata,predlagani trije
kandidatje in sicer :
a ) Š t r i t o f

Prane,Avtoservis,Ljubijana, Pod-

milščakova ul.57»
b) D r ž a j - Cerar Jožica, "Slovenija-Tekstil",
Ljubljana, Prešernova c.46,
c) P r a j s iranci^'Eemija-Impex'1 Ljubljana,Giga
letova ul.3«
Na vseh voliščih te volilne enote je bilo oddanih
za kandidata:
a ) Š t r i t o f
Franca
296 glasov,
b) D r ž a j -Cerar Jožico
159 glasov,
c) P r a j s Franca
116 glasov,

Skupaj na vseli voliščih, te volilne enote je glasovalo 592 volivcev.
Za odbornika je bil torej izvoljen v tej volilni enoti Š t r i t o f Prane, Ljubljana, Podmilščakova ul» 57-

2./ V 32. volilni enoti je bilo predlaganih 5 kandida'
tov in sicer:
a) V 1 a c h y

Adi,"Mlekon,Lj-ublajana, Povšetova ce-

sta št.45,
b) P e t r i č Martin, Stavbeno mizarstvo, Črnuče 13o
c) K r a š n j a Anton, Instalacija-Ljubljana, Pot
na Rakovo Jelšo,
č) D o b r a v e c
Anton, "BOS" ,Ljubljana,Podmilščakova ul.13,
d) S a k s i d a Jože, "Zidar",Ljubijana,K0tnikova
ulica 18.
Na vseh voliščih te volilne enote je bilo oddanih
za kandidata:
a) f 1 a c h §( Adija
163 glasov,
b) P e t r i č Mar/tmna
16o "
c ) K r a š n j a
Antona,
89
č) D o b r a v e c Antona,
117 " in
d ) S a k s i d a Jožeta
5° "
Sicupaj na vseh voliščih te volilne enote je glasovalo
6oo volivcev.
2Ja odbornika je bil torej izvoljen kandidat ¥ 1 a c h
Adi, Ljubljana, Povšetova ulica 45*
3«/ V 44. volilni enoti so bili predlagani 3 kandidat
in sicer:
a) O v e n

Miro, "Grmada", Šentvid št.lo8,

ul.št.15»

b) P o n

Jože, Brivski mojster, Ljubijana,Kavškova

štO2o.

c) D e u

Ivan,Ljubljana, "Slovenija-vino",Goiitji trg

kandidata:

Na vseh voliščih te volilne enote je bilo oddanih za
a) 0 v e n Mii?§.
b) P o n Jožeta
c) D e u Ivana

2ol
191
22o

glasov,
glasov,
glasov.

S poizvedbami je ugotvoljeno,da je Tajništvo @veta
za prosveto in kulturo MLO upoštevalo zdravstveno stanje in t w .
Košmerljevo v letu 1953-54 ni redno zaposlilo,ampak je le nadomestovala bolno učno osobje.Dasi je imela lažje delo in od 5.maja 1953
ni bila v bolniškem staležu se ni potrudila,da bi opravila strokovni
izpit.
Komisija za prošnje in pritožbe MLO Ljubljana je na svoj
seji 17-XII.195^ sklenila,da se pritožbi tov.Kešmerlj Vere,profesorskemu pripravniku XIV.plačilnega razreda na III.gimnaziji v Ljubljao
ni ne ugodi.Komisija se popolnoma strinja z utemeljitvijo Sveta za
prosveto in kulturo.
Predsednik prosi tov.Pernuš Anico,da da dodatno k gornjemu poročilu pojasnila,ker ji je o tej stvari gotovo več poznanega.
P e r n u š Anica:
Tov.Košmerljevo poznam saj je delala v naši gimnaziji.
Ona sicer ni bila redno zaposlena,ampak je samo nadomestovala.Slednja je imela vse možnosti,da bi lahko napravila izpit.Kes pa je,da
zdravstveno stanje tov.Kešmerljeve ni najboljše.
Predsednik da predlog komisije za prošnje in pritožbe
z objasnilom,ki ga je dala tov.Pernuševa,torej predlog,da se pritožbo zavrne,na glasovanje.
S o g l a s n o
sprejet.
/

Dalje poroča tov.Draksler Marijana kot predsednik Komisije za prošnje in pritožbe sledeče:
Komisija za prošnje in pritožbe je prejela ga?i rešitev
pritožbo tov.Potočnik Irme predmetne učiteljice,zaposlene na nižji
gimnaziji v. Sostrem.Tov.Potočnikova je bila namreč odpuščena iz sluz
be,na katero odločbo pa se je imenovana pritožila.O tej stvari je
razpravljala posebna komisija,ki jo je postavil Svet za prosveto.
Komisija je ugotovila vse njene napake in dala predlog,da se tov.
Potočnikova odstavi iz vzgojnega mesta,namreč radi tega,ker ne odgovarja, da bi bila lahko profesor na gimnaziji.Če bi hotela pojasniti vso stvar,bi bilo to predolgo.
Komisija za personalne zadeve MLO je ugotovila sledeče:

Zadevo odpovedi službenega razmerja tov.Potočnik Irmi
I predmetni učiteljici,zaposleni na nižji gimnaziji na Sostrem pri
? Ljubijani,katera je bila imenovani podana na podlagi poročila pof sebne komisije,ki je po nalogu Sveta za prosveto pregledala njeno
f delo na šoli je bila dostavljena v razpravljanje personalni komisij
ji MLO,ki je na svoji seji dne 19.1.1954 po zaslišanju uslužbenke
in po proučitvi spisgt spreja sklep,naj se imenovano pozove pred
[ zdrav/niško komisijo radi ugotovitve zdravstvenega stanja in eveni tuelne začasne invalidske upokojitve.

V zvezi s tem sklepom smo z dopisom zaprosili zdravniško
| invalidsko komisijo,da po skrajšanem postopku pregleda uslužbenko,
L da bi personalna komisija na podlagi poročila o njenem zdravstvenem
I. in duševnem stanju imela jasnejšo sliko glede očitkov,ki jih. je
| iznesal komisija,katera je pregledala njeno delo na šoli.

Naš predlog pa je zdravstvena komisija zavrnila z napotilom,da postopamo po predpisih.,v smislu katerih je bila na-to
[ Potočnikova od Tajništva za prosveto uradno napotena k sektorskemu
I zdravniku.Na podlagi ugotovitev sektor ske ambulante bo nato posla[ la na specialni pregled in nato na zdravniško komisijo,katera bo še• le sklepala o tem,ali je njeno zdravstveno stanje tako,da se lahko
uvede postopek za priznanje delne oz.popolne dela nezmožnosti.
Vsa ta procedura bo verjetno trajala še dokaj časa,Sar nebi kazalo
fzadevo odpovedi službenega razmerja še nadalje vezati na zdravniški
[ izid glede odgovornosti pri opravljanju službe v šoli,kar tudi ni
bil namen personalne komisije.
Ker je uslužbenka med tem napravila pritožbo proti odj povedi v smislu tolmačenja vrhovnega sodišča,personalna komisija
pri MLO ni več pristojna za dajanje mnenja na II.stopnji,temveč mo
ra o zadevi sklepati mestni zbor.Glede na to,je personalna komisija
' MLO na svoji šej i dne 26.novembra 1954 sprejela sklep,da se zadeva
odstopi komisija za prošnje in pritožbe radi sklepanja na seji
mestnega zbora.
Komisija za prošnje in pritožbe MLO Ljubljana je na
svoji seji dne 17.XII.1954 sklenila,da se pritožbi tov.Pega- Potočnik Irme predmetne učiteljice,zaposlene na nižji gimnaziji v Sostrem
zavrne.
Potrdi se odločba o odpovedi službenega razmerja št.
2615/1-54 z dne 26.VIII.1954.
Predsednik da gornje poročilo in predlog v razpravo.

-

lo

-

Z d e š a r Henrik:
Jaz osebno sem bil v komisiji,ki je pregledavala delo
- tov.Potočnikove.O tem smo razpravljali tudi na konferenci profesorskega zbora v Sostrem,kjer sem videl,da njeno ponašanje kaže
1
duševno neuravnovešenost in ,da s svojimi izpadi napravija med
profesorji tak razdor,da je nemogoče,da bi še nadalje ostala na
svojem mestu.Tudi profesorski zbor se ne strinja s tem,da bi ona
ostala še nadalje v šoli.Zdi se mi,da bi nas celotni profesorski
zbor obsodil,če bi mi to pritožbe ne zavrnili.Imenovana nikakor
ne more oiti proiesorica,temveč bi se kvečjemu lahko zaposlila v
prosvetni administraciji.
P e r n u š

Anka»

V kolikor so meni znane razmere,se mi zdi,da bi bilo
[' treba tov.Potočnikovo invalidsko upokojiti.Mogoče bi se ji napravi
la velika krivica,če bi se jo enostavno odpustilo iz službe.Vsekakor s¿m za to,da se jo invalidsko upokoji.
D r a k s l e r

Marijana:

Iz poročila,ki ga je prejela komisija je razvidno,da
je ponašanje tov.Potočnikove nemogoče,da rabi izraze,ki niso primerni za vzgojitelja naše mladine.-Svet za prosveto pa naj uredi
njeno eventuelno upokojitev.
D e r m a s t i a

dr. Marijan:

Upokojitev je stvar normalnega zdravniškega postopka,
: ne pa Sveta za prosveto.Mi bomo razpravljali samo za rešitev protožbe na odpoved,ki,jo jd prejela tov.Potočnikova,dali se strinjate z postopkom Sveta za prosveto,ali to ne odobravate.
S u h a d o l c

Anton:

Jaz mislim,da je treba to vprašanje nekako rešiti.Pizkati ji je treba drugo službo.Za to delo pa res ne bo vec sposobna.
Z u p e t

Avgust:

Jaz mislim,da gre za sledečo situacij o.Stvar je potekala
tako,da so tovarišico Potočnikov napotili na zdravniški pregled.Ta
pregled ni biL izveden, ker se je ona temu protivila .Nastopila kočiji

va situacija z odpovedjo.To je vozel vsega.Če bi bila ona v zdravstvenem postopku ,bi bila stvar mnogo lažja.Sedaj pa ona ne vrši
niti svoje funkcije,katero seveda ne more vršiti po svojih moralnih
kvalitetah,ki jih ima.G tem bi se dalo mnogo več govoriti,vendar
nočem razpravljati na'dolgo in široko.
Dr.D u 1 a r

Marijan:

Meni se zdi,da ni važno to razpravljati ali se ona
hoše zdravniško pregledati ali ne,to je irelevantna stvar.Njej je
bila odpoved^ dana v zakonitem roku,ne v času njene bolezni in ni
važno,če ji
pripekda pokojnina. Ne gre za to,da bo nekdo
upokojen zaradi svojih slabih lastnosti,temveč je lahko upokojen le
Če je fizično bolan.Kolikor je meni znano iz poročila personalne
komisije,gre pri n^jej za neke seksualne ekcese.Na vsak način se mi
zdi,da je razlog za odpoved podan.
R o ž m a n c

Ivan:

Ta tovarišica se je zglasila osebno pri meni in iz
vsega njenega ponašanja sem opazil dušeteno neuravnovešenost. Iz
njenega pripovedovanja nisem mogel izvedeti dosti,opazil sem le,da
ima strah,da ne bi ostala brez zaposlitve,ker pravi,da ima za skrbe
ti za bolno mater poleg sebe.
Z u p e t

Avgust:

Jaz mislim,da gre pri tov.Potočnikovi za bolezensko
stanja.Če se ji odpove nastopi tu težka situacija.
Z d e š a r

Henrik:

Jaz sem vam že preje povedal svoje mišljenje.Pri najbolj sentimentalni presoji ona ne more biti več vzgojiteljica.Res
je,da je pri njej opaziti bolezensko stanje,vendar Svet za prosveto
ne mora o tem odločati.
D r a k s l e r

Marijana:

Komisija za prošnje in pritožbe je celoten material
pregledala In se strinjala z odpovedjo.Tov.Potočnikovo bi se lahko

F e r n u š

Anka:

svet za prosveto je za to,da se pritožba zavrne.
Mislim,da ¿e veliko bolj pametno,da se unine kavarna in da se na
tem mectu. «.stanovi Center za predvojaško vzgojo.
Turna

Ostoj:

Jaz kot odbornik tega terena sem se osebno zani\
mal za to stvar,dobil sem tudi in ormacije še celo za predvojne
čase.V dopoldanskem času gostov sploh, ni,pozneje mogoče par penzionistev,po večerji je seveda ista slika do polnoči.Moram res reči
da se je kolektiv zavzel za razvoj te kavarne in delal celo po 16
ur,vendar to ni razlog,da bi mi kavarno ne zaprli radi kolektiva.
Dalje so se tudi že stanovalci okoliša pritoževali zaradi kaljenja
nočnega miru.Kavarna je vseskozi uspevala bolj na "šantov" način,
torej ne bi bila velika škoda ,če se jo zapre.Je pa res,da se
je zidal tu oficirski blok in nevem v koliko bo to prišlo kot nova
stvar v poštev.
V r h u n c Viljem;
Mi na eni strani vršimo borbo proti alkoholizmu,na
drugi strani pa nočemo zapreti kavarne,v kateri se zgolj pijančuje.
Ne bi imel nič proti,če bi se ustanovila na pr.otroška restavracija
Na drugi strani pa bi rad pripomnil še to,kar je že omenil tov.Turna
da se je v bližini te kavarne zidal blok JLA.To ne bo nič vplivalo
na obstoj kavarne,kajti mficirgi imajo v neposredni bližini Dom armije.Čudim se sindikalni organizaciji,da je to pritožbo podprla.
Predsednik da predlog komisije za zavrnitev pritožbe
na glasovanje0
S o g l a s n o

sprejeto.

Ad 3./ POROČILO O SOCIALNEM VARSTVU ODRASLIH
OSEB UA PODROČJU LJUBLJANE.

Poročilo poda tov.dr.D u 1 a r

Marijan,predsednik

Sveta za zdravstvo,kakor sledi:

"•v

pevumfTjnmrv-imsi^^

$Tg porodila z a Jene aamo socialno varstvo odraalih oseb T OŽ jem
m,kajti poroSilo o socialna* aavarovanju kot eeatavnem dala
oi sine ga varat va bo zaradi ob Širno problematike moralo biti predmet
bnega razpravljanja. Prav tako bo potrebno vprašanja aocialnaga
mladina razpravljati v lodenem poročilu, le ar bi aa eicer ta
a problematika na mogla do kraja pregledati v sklopu oelokupne
arija socialnega varatva.
Sooialno varstvo v SirSem pomenu ja družbena panoga,ki sejama
oSja skrbi aa Slovaka od njegovega aaSetka. ¿a eama ta 5 in j eni oa
kazujetda ja aodalno varatvo izredno Široka družbena dejavnoat.
vedja in globlja pa poatana njeno toriSSe,ge aa analialrajo val
javi,ki m veaani na aooialno varstvo in aapektl,pod katerimi ja
bno reševati poaamasna primere, ki ao vaak aa aaba p zob lam.
lno varatvo, a Se poeebej aooialno varatvo v o i jam amialu sato
dopuSča uporaba vaordnih metod temveB zahteva la individualnih
jemo*. Izjema ja la preventivno aooialno varatvo,kjer a poeebnim
ho a prihajajo ao larasa poaagl in delovanja družbenih organizacij
oialiatlSna avese,sindikatov,Zl,mladinskih organlaaolj,ženskih
ev,društva prijateljev mladine,rdečega krila«Športnih organizacij
),katerih delovanja pa aa a uepeham v nafti družbeni akopnoati
1javlja tudi pri reševanju poaameznih problemov« Belo na področju
alnega varatva zahteva od ljudi,ki aa a njim ukvarjajo«poaabnega
vanja aa težave sočloveka,ki ao lahko meterijalne,a tudi »aiprlrode. Seveda tako raaumavanje nikakor ne ame preiti v tkav*
lno",ker WL a tem družbena vloga aocialnaga varatva lsgubila
avojea pomam v te« emialtt,da nudi napo a redno materi j al no pomoS
tam,kjer je neobhodno potrebno,a da povaod drugod poizkuSa a
lno - hig i j enakimi in vsgojnimi metodami odpravljati naatala
lelne problema o dno eno preprečevati njihovo neatajanje«
Treba ja prianati,da aa na aiatematiSnem Stadiju metod sa
vanja odkrivanja eooialnih problemov do eedaj ni mnogo storilo»
temi problemi ao aa v glavnem ukvarjali le poeameanlki ln Se to la
radidno* T zadnjem d asu pa aa poglobljen ju v socialne probleme
l&nja dezdalje vefija pažnja.še prav poaebno p* ja treba po vda riti
*enoo,da aa od atarih klasičnih » t o d dala aocialnaga varatva,ko
ja amatralofda ja edino pravilen prijem zdravljenje nastalih
rov»poatopoaa prehaja na preventivno saSSlto tudi na podredju
lnege varatva* ^sumljivo je,da nov naSin dala ni lahek in da

je «• te txeba veSjlh pxipxsv slsstl ob pxitegnitvi dxufbenih oxganiÍjaelj in a vagojo ñor ib kadxov»ki bodo apoeobnitds eooielne problema
•»•a je jo aa ne51n,kot te xah-I ere na i« dxuftbena stvaxnost.
Délo V tskea anís la > bilo v sadnjea lela aaatavljeno tudi
J m podarosju MIO,ko ee je prietopilo k odgovarjajoSi pxevsgoji obstojeaib la tagojl novlh kedxov. Y ta nana a io b l U oxganislxanl pe setal
teda jl,venda* pa bo potxebno,da se vea dolía» painjs poeveti tadl
regí jl soolelnlh delsvoev v no TÍ viSji FELI sa aooleína delavoa,ké Jo
Latanavlja xepubliákl 3ret sa sdxsvstio la soolsla» politikot tato
fsgojenl so el alai delavoi bodo sasil a pol® odgovoxnoet jo pritegniti
k plodaeni eodelovanju taxeaeka so ola la e delavoe la s tea oxganlslxatl
llxoko akoi jo aa odpxa?ijanje,a kax ge Se vaftaej»e,sa prapxeSevanje
Uaatsjanja napotxebnih soolalaili probleaov, kjex je t glavnea pe sxedi
Ifgxok Slovak sata odnosao njegoa» neodgoioxno délo vanje.
2a pxikas aktivnoeti *v*ts sa sdxavstvo la sooialao poUtlko
Ifro o ano t n> novouetanovljenege ¿»veta sa sooialao veratro je potxebai
I jpevdaxiti.da smatxa sa o anoto svojega delovaaja stalno atxaoljenje,
1« a dxnSbeala so délo van jem xeiaje po ao «nonti Q lavad aoclalnih probieaov.saveda jod se dejstv«,4a altl Se tsko ítevilon epsxst na bi aegel
•«•peino xeéevati naatatih pxobleaov.i da ee pxl teo ae nasloni na
I lia ilxfte so délo v saje anoiiínih oxganizaoij la aa éixoko axeSo
driavljanov sdxuienlh v texenskih aoold.no
* sdxavstvenia svetiiu
»

Xas en toga je *ret aaatxal aa potxebno,da aa xeievanje konkretnih
í fximexov foxaixa xasae odfcoxe edaosm koadeA je,kl jih vedija dlaai
Svata.eeatvljejo pa dx*avljani,ki so bodisl pe evojea dxnSbeaaa pela|laju,bodlal v okvlxu svojega dxaSbenega delovaaja ukvaxjajo a pxoblemi aooialnega vaxatva oiaoaao s vpxaSanji,ki so bllsn tej pxobloaatikl
Pxl teinjlt&a se pxeoaaexi doaedanjl siatea kuxstlvnegs
íaooialnega vaxatva • aletea pxevenfcive,je Svet aaletel aa p roblen
facta 11 tete kadxavki je delal aa tea podxodjn v apaxatu in na texenn.
kadex je gledal aa xe&ltev aooiainih pxoblenov pxedvsea • etallJtéa I
aaja eooialae oa.aatexljalna poaoái,maaj pa s stslittda pxepxedeveaj
K a janja aoclalnih pxobleaov la eanlxanja le naatalih aooiainih slnv* üjihova alaelaost ee postopoaa pxaiaaexja v ssSeljeaea «isla
tadvsea pod vplivoa politike 3veta,delno pa todl pod vplivoa déla
odboxlh la komlaljahfkjax posamesni ualuibanoi opxavljajo posle
Ijnllov la se tsko aa aeepoxedea nsSin sesnanjajo a aaexnloaal
I novi nafiin dala» ? okvlxu Sveta aedaj sodelujeJo 4 odboxi in tai
1
a addito natexe in otxoka, sa sooialao aaídito,aa iavalldake ssdeve
* *a delo9poleg tega pa ia 6 komiaij. Kjihova pxiaaxna aeloga je,da
opxavljajo próbleme aa «eje 3veta,delno ps so pooblaMeni aa relevan
takxetnih stvaxi«

m
ramo trican Ju vzrokov socialnih probleno v se d« priti
do spklju8ke,de «o ti predvsem naslednji:
l. Prostitucijo. Mlad« dekleta prihajajo T mesto In industrij
«ka sredi&S«. Tu ni nikogar,ki bi Jih uvodal v popolno«« SOTO ŽIRIJA»
na delom«« msstu pa sshtevsjo od njih lt vestno opravljeno del»«
Sindikalne orgsnlsaoije bi m f U prevzeli v takih primerih nalogo
«krbl ta prilagodite? «ladih deklet na noro življenje.« taki« t«ž»v«« «a pridružijo dostikrat i« rasna,»lasti bolezenska rczo5aranJa,
kar Jih vrže v lahkot» Siv 1J enJe* Dragi r&slog «apa dan je v prostitucijo »o neurejene meterijalne priUke in pa socialno okolje,is katerega izhajajo *aka dekleta. Sen Je treba «teti napačno vsgoj«,
alkoholizem ataría v, r ««krojeno družinsko *irij«nj«,prcpa*5anje «ladih
ljudi eaaiai sebi« »«redki «o tudi primeri,da J« družina «i««r urejena (morda le nsrldesno),* Je «lado «okle pod vplive« slab« družb«
papadlo v ta problem. 7 poslednjih dveh primerih bi morale slaati
terenske družbene organi«oolJe ter teren*i socialno - «dravatveni
sveti posvetiti redJo skrb preventivnemu delu ?rlotopitri k reSevam Ju
probleme takrat,ko iele naetaj«,ne p« takrat,ko Js že aagorel in ga J
txaka možno aaao Že ved ali manj uspsžno gasiti«
2« kriminalitet«! T glavnem so tu Isti varoki kot pri
prostituciji« Sorasmerno malo ps js kriminalnih dejanj saradi težkega
socialnega «tanj«, «udi ta proble« bi bilo potrtbao reževati na i«ti
način kot pojav« prostitucije«
3. Alkoholisam* X« pmbUm
je 3v«t se sdravatvo In sooislas
politiko MXO nadel«vendar g« popolno«« ni bilo nožno proučiti,k«r
se do sedaj nihSe aistemstidne ni ukvarjal « takimi asocialnimi
dejanji in ni nožno dobiti potrebnega materija!*. Tudi tu je treba
delo sa i «korenin J en Je teh pojarov preusmeriti v preventivo, že n««t«1« a lučaje pa bi bila potrebno «drariti * saprteo do«u no v o ga tip«,
kjer bi bile možno sdrarftjenj« pod «dravniikim nadaorstvom in s
delovno terapijo«
Ol«d« uspešnosti preventivnega d«l« je bil« že vežkrat nakas
aa važnoat dal« na podrodJu socialnega varstva v preventivne« «oislu
ln to D« rasnih sestankih in sejah posamesnlh družbenih organiaaolj,
rendar «o a« «akljuSile vse diskusij« « ugotoritri jo,da > to del«
se 3« diskretno in terja ss to posebno naobraženega k adra.Nobeni
ls&« d PO litidnih, družb enih ali družtrenih organizacij sa to d«U
ni prijel«,5etudl i«aJo t« organi«aoiJe,*l«ati Ž* £en«ke,mnogo
tradicije v t « delu. des j« delo v socialni prerentiri p« tudi v
kuratiri sel« težko,ker aa « Slovakom rasprsvlja njegov» osebno
življenj«. Sato ja salo važno pridobiti saupanj« prlsadetegi Človek«,
« kljub tona obdržati svoj pravilni strokovni odnos,ki ps n« sa« biti

•»odniSki". Velikokrat grsče socialni delavci tudi « t©o,d» vsilijo
«TOj načrt s« zboljžznje položaj« klijenta,nameato da bi privadil
klljenta do tega,da ssn naprevi svoj nažSrt in mu gs pomaga rasvijático po Inoos zgreieno ja tadi kil j «nt s prljeaati ostro la 'pridigati*.
Sadi t« način dala aoclalnega dala nI uapeSen. Alijante*je trsb« s a t
posluSsti,prenesti vse njegove ispade,ae postaviti v njegov polaiej,
analizirati njegovo stanje In postaviti diagnoso. 3*e na te način del«
je socialno delo lakko uspešno. £a teko dalo pa nora biti Slovak
že po «vejan značaja rea Človek, imeti nora ljubezen do del««delati
ctora potrpežljivo In nikdar pričakovati za STO j« delo nekega posebnega plačila* Kaj večja nagrada socialnemu delavca j» ta, da je aodegel
uspeh. če človek socialno delo tako sastra j» razumljivo,da ae
družbene organizacij tega nekako izogibajo. Tender la Čaeov S03
in la prvih let po vojni lahko trdimo,da «o prav družbene organizacije na te» področja zelo veliko naredile« Silo takrat je bilo,
mnogo laž je,ker je 91o predvsem aa materij alno akrb s« človek«,man j
za njegovo vzgojo« Toda tudi danes a« najde je na terena Ijudjefzleetl
prosvetni In sdrsvstvenl kader),ki Imajo vse lastnosti aooialneg« delavca la bi lahko s uspehom deloali v okviru katerekoli organiza olj«
na socialno varstvena» področju. X« treba jim je dati nekaj strokovna izpopolnitve.
*vet as zdravstvo In aoelalm varatvo #e je dellkstnostl
tega dela zavedal in j« zato priredil oiklua strokovnih p » d avan j
sa ter enake socialna delavoe. 2 o delo ae la nadaljevalo,kajti potrebr
je čiaprej vagojltl kadar aolidnlh delaveev. ? cilju poglobljenega
dela na preventivnem podtočju je bil spomladi tega tata ustanovljen
Sentar za patronažno alužbo • Bela Centra ae zaenkrat odviha predveec
v zdravstveno preventivni smeri,manj pa v aooialni,ker nI na raspolago Izšolanega kadra socialnih delavoev* Sato bo nujna poelatl neka«
ljudi v Solo sa socialno delavoe,ko bo uatanovljenafin jih tudi
Štipendirati«
Druga je situacija pri deluvanju terenskih soolalno
zdravstvenih «vetov,ki pa ae manj ukvarjajo « problemom adratatva,
I več a vpraganji socialnega varatva. V teh svetih delejo največ
gospodinje in upokojenci,manj pa je v njih uslužbencev in delavcev,
tIsati pa a« opaža nesaintereairanost pro svetnega in zdravstvenega
kadra. 7 ilustracijo bodi povedano »da ae n d 222 člani t eren ritih
socialno zdravstvenih svetov lo2 gospodinje,51 upokojencev,69 uslužb«
•ev,med katerimi je le 5 prosvetnih in 8 zdravstvenih d&avoev. Sicer
iaajo ti svstl mnogo dobre volje,«o ps pri reSavanju čestokrat
ksstxojjetfi prevé j subjsktiviatično. ®rsbs jih bo kadrovsko ajsčsti
jim nuditi strokovno izobrazbo*
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Odraalim osebam ae daj« socialna pomoč t dr ah. oblikah.
Zaščita t d o mori h s* stare in onemoglo
2. Isvendomska zaŠčita
Ismendomska zaščita dajo odraslim osebam rasno vrste sooialaih
podpor. le podpore ae dajejo bodiai na podlagimposebnih zakonskih
ao ločil,ali po proati presoji Sajništvs sa sooialno varstvo.
Po zveznem zakonitem predpian je KLO dolžan izplačevati
podporo žrtvam fašističnega terorja,ki so nepreskrbljene in nimajo
niksklh dohodkov,nit i premoženja, teh podpor izplačajo Tajništvo v
57 slu Sa jih v skupnem «ne akti din 81.ooo.- mesečno.
Prav tako po zveznem predpian izplačajo Tajništvo sa sooialno
varstvo takosvane kadrovske podpore otrokom tletih vojaških obveznike
ki so na odsluženju kadrovskega roka in ki ispolnjujejd vse zakonita
poboje predpisane sa te vrsto podpor.frenutno je tskih podpor 18
v mesečnem zneska din 4o.ooo.».
Po prosti presoji priznava ^ajništfo sa socialno naarstvo
sooialit) podporo iz sredstev 111*0 predvsem takim starim o sobam,ki ost«
ne jo bres sredstev ss preživljanje,vendar ne 90 sioji krivdi In ki
tudi nimajo STO joev,ki bi bili po sakona tebosebe dolžni preživljati.
*r©šnje sa take podpore rešuje posebna komlaija sa podeljevanje
socialnih podpor,ki je bila ustanova!jena pri Sveta sa socialno politiko. Vsi podatki v prošnjah za te vrate podpor ae točno preverijo
ob sodelovanja terenaklh aoclalno sdravatvenih sretoT,nakar ae šele
isda dokončna odločba o podelitvi os «odklonitvi podpore.
Po letih je bilo te vrste soelalnlh podpiranoevi
leta 1951
U55
• 1952
lo32
f 1915
988
« 1954
877
Teh 877 podpiranoev prejem« pomoč v skupnem zneska din l#949.1c
mesečno.
Zneski izplačani na račan socialne pomoči kažejo stalno
tendenco sviševanja. Tako je is sredstev KLO Ljubljana za socladne
pomoči bile porabljeno«t
leta 1<?48
~ 17f216 .eoo«- din
"
1949
15t185.ooo.- •
19 5o
18,991.000t
1951
12,3o5.8o6.- f
1952
41,578.851.- «
1953
34,432.724.- t
1954
37,5oo.ooo.- t
Skupni snesek se je v pravkar prikazanih letih zviševal eorasfcerno z zviševanjem stroteškov za preživljanje.

Ve« de leta 19$« je podeljeval socialne podpore tudi sooialni
fond OF, ki pa je bil v t «a leta v&sfor«l*a«*
Tajništvo sa socialno varstvo podeljuje socialno
p ono« naslednji» kategorija« oseb«
1. 262-tl» taki« stari« 1« oneaogLi«, ki so ton
svojoev 1« bres vsakih sredstev sa prešivlje«je. Toilspladujs tajaj
itvo podpore v vlila! dia 858«.400.- «esečno ali povprečno 3*2oo«.dla «a osebe*
a* 545-tl« taki« stari« 1« onenogli«, ki šiv« sloei
pri svojcih pa jih l o ti «o «ar«jo v o«lotl vsdrševatl. Te« ispla«
5«je tajništvo «esečno dl« 96o.78o.~ ali povprečno din 1*77©*- «a c
bo*
3» 3 2-ti« viv lini« iavclifto«, ki aiao «no 2 ni da bi
se sa«l preživljali v «essč««« snesku dl« 89«92o*- din* ali dl«
2*81o «a osebo*
4* 4o-ti« taki« upokojence«, ki i«© j o lo «lntolno
pokojnino* s k»tero pa m «erejo kriti »snih isredaih la nepredvidenih lsdatkov v skupna« snesku dl« 60.000.- «esečno, ali dl«
1*56o*- m» osebo «esečno*
fr&v take isplačujs tajništvo podpore st&r&e« ali
rejniko« o t» kv ki so socialno ogroBaal. Tajništvo isplačuje trenutno 175 takih podpor v akupne« snetku dl« 565*7oo*-. f« podporo
so rasdeljene na naslednje kategorije«
1* 38-ti» o tso ko« pripomikov, ki se obsojeni «a
sapome kalni, lsplakaje tajništvo «esečno dl« 74*4oo*- ali povpr ei
dl« 1*975.- «a oaebo eslsoa« otroka*
2* 47 etroko« pobeglih staršev v skupne« «eseSne«
aaaaka dl« 66.800»-, ali povprečno 1*218*- dl« «esečno na ot»ka«
3* 3 otroko« takih starše«« ki so na odsluisaj«
kadrovski «s roka« ki pa nlaajo pravice de Indrovabe podpore v «•sečne« snesku dl« 7*5eo*4* popolni« sirota« v «esečne« snesku dl« 52*4oo*ali dl« 2*757*- «a osebo Mesečno*
5* 12o-ti» socialno qg roženi« o t» ko» v ««sečne«
s«esku dl« 221*4oo*- ali dl« l*843«~ pevprečao na otroka*
6* 16-1 in nesakonricl« o t» kom v sknpaoa «eaečnen
sneskn 21.»000- ali 1*539»** dl« pevprečno na otroka*
7* 25-ti* o t» ko« pogrešanih staršev v skupna«
«esečen« snesku dl« 45*9oo*- ali pevprečao din 1*836*- na otroka«
8* trav tako IsplsSuje t&jništvo sa socialno
varstvo podpore štiri« družina«, ki innjo skupno 24 otrok in sa
katero starši «lo«r prejaaajo al roški do&atek« vendar pa šlvl|o
v teških socialnih pri lik»h.Ti otroci prejenajo ««sečno 21.000.«11 875*- din na otrok«*

-¿K
•esečno na otroka«
9* 17-tin otrokom študaatov v mesečnem skupnem zaaBka
din 21.5oo«- ali 2*441«- povprečne za otroka«
lo. 7-nin otrokom vojnih vdov • nesečnen znesku dim
9.5oo*- ali • sečno povprečno 1«355.- ma osebo. Ti otrooi eioer
prejemajo otroški dodatek pri invalidnini, vendar pa so soolAlne
prilike v teh družinah ta kine, da jim je telo nujno potrebno dodeliti Se posebno pomoč«
Poleg tega izplačuje Tajništvo za socialno varstvo podpore
tudi 32-tin tuberkuloznim starejšim bolnikom, ki so socialno slabe
zituirani« Mesečna vsota teh podpor saaša din 84.8oo.~ ali povpračne
din 2*65o«- na osebo«
P o leg tednih podpor prlsnava Tajništvo sa aooi&lno varstvo
tndi izredne aovlalne podpore posameznikom, ki so te podpore potrebni zaradi raznih nesgod» ki jih doletijo» dajejo pa ae te podpore
eooialno Šibkim d nižinam in posamesnlkom tudi sa nabavo kuriva,
osimnioe itd« Na raSun izrednih sooialnih podpor je bilo izdano
v lstu 1951
7f5oo«ooo*•
1952
3,322.000."

1953
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in to 561* upravičencem. Za i z redke socialne podpore je določeno
v proračunu MLO sa letos din 3*ooo.ooo.- , lsplačano pa js bilo
do 1.12.t«l« 289* upravičencem l , 5 5 7 . o o o . - din. Snkratne Izredne
podpore ss dajsjo v vi šini od 3. do g.ooo«- din*
Vsem socialnim podpdranoem plača Tajništvo za socialno
varstvo v slučaju potrebe tudi zdravila in zdravljenje v ambulantah
in bolnicah« Do leta 1 9 5 3 so se ti stxo škl plačevali iz republiške ga proračuna, v lstu 1953 pa je to breme prešlo aa MLO« Za zdravvljenje podpiranoev je MLO izplačal v le tu 1953 din 6»986.ooo.Prav tako je v letu 1953 padlo aa MLO breme plačevanja
etroškov za zdravljenje neprenošnlh oseb, katerim je treba stroške
zdravljenja v bolnicah in drugih zdravstvenih ustanovah kriti v
celoti ali deloma s ozirom ma mjihovo slabo socialno stanje. Prav
tako je v 3s tu 1953 prevsel MLO plačevanje stroškov za zdravljenje
tistih oseb* ki bolnjejo na v zvezni uredbi iz leta 1947 določenimi
boleznial^ (n.pr. infekcijske bolezni, otroške bolezni» spolne bolesn
itd.). Zdravljenje oseb, ki bolnjejo na pravkar navedenih bolssnih
mora plačati MLO ne glede na premoženjsko stanje bolnikov.
Za sdravljenje teh bole sni js MLO plačal v lstu 1953

31»041.000«- din.

Tako j« torej MLO LJubljana v letu 1951 plačal za zdravljenj«
lm zdravila aoolalnlh podpiraneev, soolalao šibkih ozek in ozek»
ki bolujejo »a Imfekcljekih boleznih prake 38»ooo«ooo.- din»
Za lato 1954 pa j« določeno v proračunu MLO v izta
•vrha dim 32»ooo«oooe-« Od teg* jo bilo do 31»8»1954 pora* jenih
blizu 2 2»ooo«ooo»- dim»
Plačevanja zdravstvenih atorltev tistim otebam? ki
zaradi slabega socialnega stanja v celoti ali deloma ne morejo kriti
stroškov zdravijonja» do latos nI bilo urejeno* Zato je MLO Ljubija»
dna 22*%t»l« izdal odlok o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov
za zdravstvene storitve na območju mesta Ljubljane«
Takoj po imemovanjm te je odbor za soolalao pomoč poglobil v analizo problemov, ki so v zvezi s socialnimi podporami lm
je predvsem pregledal, č« so vsi dosedanji prejemniki socialne pomoč
ras tudi upravičeni do pr ejamanja taka pomoči« Izdelal jo tudi pravilnik, po katerem se sedaj dodeljuje soolalaa pomoč» Pri svojem
pregledu upravičencev je ugotovil, da ja prejemalo soolalao pomoč
med drugim več itudomtov, otrok padlih belogardistov, po drugi straal pa vrsta potreb lh fizn in staršev padlih borcev te pomoči ml prejemala« Take nepravilno»ti ja odbor odpravil«
Odbor ja tudi ugotovil, da marsikateri otrool ne maraje
vzdrževati svojih onemoglih staršev, ki so ostali brez sredstev za
preživljanje» da-al bi jih mogllt ln so jih na vsa mogoča načine
skušali naprtiti socialnemu skrbstvu« Tako j« prejemala socialno
pomoč n«pr. Tomšič Terezija iz Ljubljana» Slomškova ul«3 in tudi
njen noš, kljub temu da st* imela 7 živečih» dobro sltulranlh otrok«
Ko je skrbniški organ pozval ta otroke» naj v večji meri akrbljo za
starše» je le eden pristal da bo prispeval za mater mesečno din
5oo»-» ostali pa so zapisniško odklonili materi vsako pomoč* Povedano bodi, da je ena hčerka poročena z direktorjem nek« šola, tudi
sama zaposlena ln da ravno ta najbolj kategorično odklanja matori
vaako pomoč«
Starši največkrat tak« svoje otroke dosledno zagovarjaj
ln trdijo» da jih otrool niso apoaobni niti dolžni podpirati« Tr«ba
bo na vsak način tak« otrok« aodnlm potom prisiliti» da bodo vzdržsvali svoje starše» treba pa bo začeti tudi o prakso, da bodo taki
otrool morali povrniti vse stroške* ki jih js s straši inolo soolrlno skrbstvo«
Fr«o«j skrbi povzročajo socialnemu skrbstva mlajše oseb<
ki so sloer polnoletna, pa Se stokrat iz najrazličnejših vzrokov — t ;
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Majajo zaposlitve ia se ji» seveda Is prečssto dogodi, da taradl
tega ostanejo brez vseh dohodkov, pa se potea obračajo sa ponoč
»s sooialao skrbstvo« Socialno skrbstvo skuša vse take osebe čimprsj« zaposliti, vsadar se jih deloval koletlvi aa vse mogoč s načine
braaijo«
Doati skrbi povzročajo socialnemu skrbstvu tudi poklical dclomržmežl - alkoholiki, včasih pa tudi prostitutke« Prav ti
so aajbolj nadležni In najbolj vetraJni aoledovalol za socialno
poaoč« Socialno skrbstvo skuša taks ljudi ob ponoči Biroja sa posrsdo ve nje dela Činireje zaposliti« Doklsr pa ns dobijo sapo* itve»
pa j in nudi p ono 6 v obliki prehrane« Prvotno so se hranili v ljudski
kuhinji» kjsr pa so povsročall z neredi velike težave« Zato je sooialao varstvo sanje or^tnizlralo prehrano v por ehodnee doau aa Poljanski oestl« Ta rešitev pa pe izkušnjah soolalasga skrbstva ni rs vi
aajbolj idealna ia bi bilo treba misliti na ustanovit sr posebne mems«
kjsr bi ss taki podplzanol hranili«
Svoje čaae je sooialao skrbstvo dajalo podplraaosa
prehranbene bone» pa so jih ti navadno prodali ali sapill, hranili
pa so se na frančiškanski por t i, kjsr se dnevno hrani do 3e takih
ossb« Ob sedanjem načinu prehranjevanja teh podplraaftev ima sooialao
skrbstvo vsaj garaadjo, da bodo podplranel pomoč dejansko izkoristi«
11 v svoj prid« Pri svojem dela služba soeialnsga varstva tudi opaža«
da nekateri sunanjl okrajni ljudski odbori zalo male skrbs sa svoje
socialne ogroženoe« Ti ljudje ee dostikrat zatekajo v Ljubljano» navadno s izgovorom, da tu iftčsjo zaposlitve in ker te aeveda ne najdejo» prihajajo na socialno skrbstvo po pomoč« Cesto ss zgodi, da
prldsjo po pomoč cele družine« Socialno skrbstvo takln družinam»
pa tudi mladoletnikom» ki ss zatečejo po pomoč, preskrbi vozno I»rte
do kraja njihovega stalnega bivališča« Samskim osebam v takih primeri
sooialmo skrbstvo ne nudi ponoči,
Ha socialno skrbstvo ss navadno obrnejo tudi družine»
katerih hrani tel j mora sestopiti zapozao kazen. Basi zaporniki nekaj
«služIjo a svojim delom in je v sakona o izvršitvi lažni točno določeno» kako naj se uporablja saslnžsk »pomikov, se do ssdaj ni
dogodilo, da bi zapornik pošiljal družini za njeno preživljanje vsaj
del svojih dohodkov* Zato bo treba to vprašanje činpreje rešiti«
DOMSKA ZA&ITA ODRASLIH OSSB.
Od leta 1950 dalje raspolaga MLO Ljubljana v svojih
Štirih domovih sa stare in onemogle s 533 posteljami« Do tega časa

je imel MLO na razpolago več postelj sa oskrbovance, kapaciteta
domov pa se j« po aklnltvl nekaterih doaov za stare ln onemogle
v Ljubljani ln preselitvi doaov na Štajersko občutno zmanjšala«
1
Povprečna zasadba doaov je 96+ skupne kapacitete«
Oba dsnova v Ljubljani sta stalao polno zasedena, zunanja da nova
p p imate običajno na razpolago vedno po ne|aj postelj« Donovl starih
ln onemoglih služijo ob enem za nekak« rekonvalesoentne odnoano
Zdravstvene domove, saj je približno 36 t vseh oskrbotranoev napokretmik«
Vsi štirje domovi imajo ekupno 93 uslužbencev, na posamesnaga uslužbenca odpada 5»62 oskrbovancev.
Materialno so vsi domovi dobro proskrbljeni« Dom starih
in onemoglih na Bokaloah ae še gradi, ostali trije domovi pa se
potrebni le manjšli investioijakih popravil«
MLO LjuH jama je od leta 1947 pa do konea lata 1953
Investiral v domove starih in onemoglih ¡r eko 89 milijonov dim»
v leta 1954 pa preko 56 milijonov»
Do 1»7»1954 je bil le <*>m starih ln onemoglih v JelŠingradu ustanova s samostojnim fLnanslranjem, ostali trije domovi pa
•o bili proračunske ustamovs« Po tem dnevu pa so vsi štirje domovi
finančno samostojni »vodi« Oskrbnina znaša v domu starih ln onemoglih na Poljanski oastl in v Jelšingradu ed po din 5»ooo»- mesečno«
v Gornji Radgoni 5«ooo»- & m, na Bokaloah pa 6»4oo«- din»
?olno mesečno oskrbnine plačuje v vseh štirih domovih
le 58 oskrbovanoev« Vsi drugi oskrbovanci plačujejo oskrbnico la
deloma» dočlm ostanek krije MLO is proračunskih sredstev oziroma
oskrbrnimo v oeloti plačuje MLO» Vsa do Is tošnjega lata je bil
prlnolp plačevanja oskrbnine tak, da j« moralo oskrbovanom po plačila oskrbnih sta»škov ostati l.ooo«- din sa njegove osebno potrebe»
etos pa je bilo postavljamo načelo, da mora oskrbovanem ostati sa
njegove osebne potrebe la 6oo»- din»
V domovih starih ln onemoglih je trenutno 37 oskrbovanoev is drugih okrajev» 2a 27 teh oskrbovanoev plačujejo oskrbov&lalno pristojni okrajni ljudski odbori» ostalih 7 prlnarov pa je še
spornih.
Letos bodo oskrbovanci krili iz svojega 9,ooo»ooo»- dim
oskrb lh stao škov» lz proračuna MLO pa bo za drugo polovico tega let
Potrebnih še 19»4oo«ooo«~ din» Socialno skrbstvo pa pregleduje
Plačilne zmožnosti vseh oskrbovanoev ln njihovih sorodnikov» ki so
jih dolžni vzdrževati» ln bo zkušalo prispevke oskrbovancev z višati,kjer bo to le mogoče»
Od leta 195o dalje je MLO prispeval k oskrbnim stroškom

- ¿ r v domovih sa stara in onemogla naslednje vsot«s
Ista 195o
lo,316.o5o.- dim
•
1951
129124*149«- dim
•
1952
27*798.687.- din
•
1953
35»731.ooo.- din
"
1954
28,116.925.- dim
V dmmov« starih in onemoglih j« bilo sprejeto letos
Skupno 117 ljudi, sprejem pa je M l odklonjen 19 nalnžfcammmmprori. 1oem, 15 že sprejetih prosilflev pa je sprsjsm v dom odklonilo, ker
jih ml ttlo mogoče namestiti v ljubljanskih domovih. V zadnjem & s*
prosilo! veda o bolj odklanjajo sprejem v zunanje domove in ostajajo
raje v Ljubljani, pa čeprav ta Slvljo v najbolj bednih prilikah.
Ooa 5o£ vseh lstos sprejstih oskrbovancev je pr lilo
neposredno iz bolmfes, ki ji močno primanjkuje prostora za rskonvalesoente in je oskrbnina neprimerno draija kot v domovih. Interna
klinika je ie večkrat pr odlagala, da bi imela v domu na Bokaloah
poaeben trakt za svoja rekonvalesosnts, kar pa z ozirom na pičlo
Število postslj v ¿bmovlh za onemogle ni mogoča.
Razvidno pa jo is tega, da bi bilo potrebno ob pomoči
sodednjih okrajev ustanoviti člmpreje poseben dom za rekonvalesosnts
Zaradi dobre in sorazmermo oenene oskrbo v domovih
ss ha i« vedno večje samlmanje sa sprejem v te domove. Kriteriji sa
sprsjsm v domove so bili precej Široki in je M l n.pr. v dom sprejet
z izgovorom, da nima primernega stanovanja marsikak prosilec, za
katerega bi lahko poskrbeli njsgovl svojci. Da bodo kriteriji pri
Sprejema v domove starih in onsmogllh čimbolj objektivni, je Svet sa
sooialno varstvo ustanovil posebno komisijo, ki odloča o sprejemu v
domove« & komisija je ugotovila, da nekateri otrool na čntljo prav
nilske odgovornosti in ljubesni do svojih starčev. Dokler jim starši
morejo pomagnti v gospodinjstvu, jih is nekako držijo doma, kasneje
pa jih skmšajo na dostikrat prav grde načine spraviti v domotre, le
da se jih rešijo, sa vsdrisvamje pa nočejo ničesar prispsvatl. Zato
je sačelo Tajništvo sa sooialno varstvo po sklepu sveta lsdajatl
odločbe o višini prispevka, ki so & dolini plačsvati svojci oskrbo*vancev* Zoper te odločbe sta ae v zakonitem » k m pritožila Is d m
zavezanca .
Med drugimi ae je pritožil tudi dobro eitulran viijl
u&užbsmee, ki ima račkih m sečnih prejemkov dL n 12.ooo.- in ves
otroke preskrbljene, v pritožbi ¡m trdi, da ne more za svojo mater
v domu prispevati ničesar.
Le prečesto ss zgodi, da otroci oddajo starše v
domova in se potem zanjo aploh več ne brigajo. Jasno js, da so taki

taki starši čutijo zapuščene« kar na m Jih duševno salo sla ko
vpliva» Zato ja Tajništvo aa aooialno varatvo poskrbelo, da ao
ti ataril epe t dobili etike a avojimi otroki, kar pa je kilo včaaih i
salo težko.
Velik prokle» v domovih starih la omasogLlh je tudi
v tem, da aa upravniki ukvarjajo predvaen s materialnimi vprašanji,
ze duševno življenje oekrbcvanoev pa ae »a brigajo* Zato ko traka
Slmpreje poakrkati, da prida v domove tak kader, ki ko znal življenj«
v domu rea urediti tako, da kodo imeli oskrkovanol v domu občutek
prave domačnosti, Strokovno znanj» zaposlenega ca ekja ki kilo zato
potrekno temeljito izpopolniti ali pa ualužlieace domov zamenjati
8 poklicnimi aooialnlmi dela vol*
Ve5 kot doslej ki kilo potreb o misliti tudi na to9
kako ki aa čim primernejši način stare in onemogla zapoA ili» Leti sicer opravljajo razna hišna dela, delajo na vrtu ali na ekonomijah« vendar pa to la več ali manj aamolnioiatlvno, ne predatavljaji
pp ta dela kake trajne p r i » m e zaposLitve, ki ki M l a oskrkovaaoem
v razvedrilo.
Vsi oskrkovanol ao ne glade na to* koliko ao plač«vali odkrkovalnima, prejesall m opravljeno delo poaebme denarna
nag» de* To ae je v ¿elšingradu izrodilo v tolikšne mara, da oakrbovanel niso M 1 1 pripravljeni opraviJti več niti najmanjšega dela«
krez nagrade« pa čatudl je kilo to njim samim v prid* Jtegrade sa
ae j manjši delo so sahtsvali tudi ti ki oskrkovanol, ki jih je v celot
vsdrževal MLO la svojih proračunskih aredatev« češ« da jih itak mora
živeti država* Svet sa soelalmo varatvo je ta problem obravnaval
in je aklenll« da naj aa nagrada, ki jo pr ejme oskrbovanec sa dslo«
razdsll takole i 3P* zaslužka naj da bi dem aa kritje oskrbnih a t » Ikov, če pa oskrbovanec plača polno oakrknimo» oatane ta del njena*
3o^ z&alužte naj ki šlo v sklad aa kulturna potreba in to za razvedr
lo, 4ojf zaslužka pa obdrži oskrbovanec sam*
Da bi ae oakrbovanol mogli či^oravilneje zaposliti,
bi bilo, pr edvsam v ljubljanskih domovih, čimpreje organizirati
pORekne delavnica n«pr* mizarsko, ključavničarsko itd*, ki naj bi
Bdužlle predvsem za zaposlitev moških oskrbovancev, ženske pa naj
bi ae zaposlile predvsem za ročnimi deli* Potrebno pa bo seveda
v domovih nastaviti posebne kvalificirane strokovnjake« ki bi
delo vodili*
Vse premalo je v domovih pr eskrkljsno za razvsdrile
oskrbovancev* Po nekod ao ualužbenol aami prifejali oskrbovancem
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razne igre, vendar največkrat le enkrat &o dvakrat letno» Uprava»
* ¿onov je kilo zato nasvet cvano, naj se povežejo z raznini kulturnoprosvetnini društvi v svoja» oknočju, organizirajo pa naj tudi
predvajanje raznih flinov»
Possken prokle» v do novih starih in onenoglih predstav jo tudi duševno lažje defektnl oskrkovanoif ki jih dan za duše v»
defektne v Hrastovou in BoMoa za duševne tolezni ne, sprejemata»
ravno ti pa v domovih in izzovejo dosti prepirov in celo fizičnih
okračusavanj« Za take oskrkovanoe M. kilo činpreje ustanoviti possken
do» saprtaga tipa, ki pa naj ki kil repukliškegu značaja« So to
predvse» »lajši ljudje« ki so še sposoknl pod prlnernin nadzorstven
opravljati kakršnokoli delo In ki kil tak don čestokrat za njih
prav terapevtsks vrednosti«
Vsi donovi starih in onenoglih imajo svoje upravne
odkore« Ok ustanovitvi so kili vsi ti upravni odkori seznanjeni s
vso pr oklematlke* Svet za socialno varstvo ji» js posekno polagal
»a sree, da naj se ne ukvarjajo le s gospodarskimi vprašanji, tenveč
aaj se postopov* tudi čimbolj sanl»ajo sa življenje in tešave oskrkovaoev* Nekateri upravni odkori so v ten praven že naogokaj pSkrenili,
Poleg domov starih ln onenoglih ima Ljuttjana še d> m pr ©hodnikov
• kaprolteto 217 postelj« ki so stalno zassdsns* Večinoma pa ta don
ne al uši svojemu namenu« t« j»« da ki v njem pretoči vali socialne
ogroženi i* «hodni gostje, pač pa se spričo težkih stanovanjskih prilik spremenil v zgolj stanovanjsko zgradko, v kateri stsnujsjo ljudje
ki so v stalnem delovnen odnosu* Svet za socialno varstvo js že pokre»
ali, da ko nekaj p os tti. j stalno na razpolago Biroju za poeredovaaje
del«, kamor ko ls-ta pošiljal ljudi, ki so trsnutno krez zaposlitve
stanovanja* Ten ljudem je dom v prvi vrsti kil aamenjon* Mesečna
«krbnlna v ten doma «naša krez hr ane 4oo*- din.
ISVALIDSJCO VARSTVO*
s
V '¿z*'
t
skrk s a lnvalldsks upravičence po zakonu o W X je v 3e tu 1954
«puklišk« lnvalldsks uprave prevzel invalidski odsek« ki je pokna delovna edinica Tajništva za «oelalao \aret\o* Invalfi ako
ščlto prejema ma pod® $ ju MLO LjukLjaaaj
1174 oseknlh invalidov«
27 mlrnodoknlh invalidov,
953 vdov«
1132 staršev padlih koreev,
251 sirot padlih koroev«
19 staršev umrlih mlrnodoknlh Invalidov
2 vdovi umrlih mlrnodoknlh Invalidov,

jfcupno uživa invalidsko zaščito 3558 oseb*
Sredstva za Invalidsko zaščito ss v oslotl črpajo
lt zvez ih kradltov. Osebnin invalidom iz ped» čja MLO LjubLjana
s e izplačuje mesečno din 3*569*55©«- din Invalidnin, mirno d ota.in
nvalidom pa lo3*8©8«- din* Vdove irejeaejo mseečno l,I13«oo4«- dim»
gtarii padlih boroev 1»57o«45o«- din, sir<*e padlih borcev pa
|fol«172.- din» Invalidski dodatek jr ejna 173 osek v znesku din 576«ooc
din mesečne^ otroških dodatkov pa ao deležne 2o3 oseke v znesku din
8e5«45o«- mesečno* Vsa izplačila za invalidske prejemke znessjo mesečno din 8,157«6o6»-«
Poleg tega pa isda Invalidski odsek nesečno sa
zdravila s@ invalide in invalidske upravičenec povprečno 6o«ooo«dia, bolniška oskrba znaš. ne sečno povprečno 451*5oo«- din» ortopedski pr ipomočki 63o«ooo«- din» ambulantne storitve pa lo7.ooo*- din«
V invalidskem varstvu j s pereče vprašanje prekvalifikacije invalidov« ta ss Isvaja vse prepočasi* Glavni odbor Z W I je v
letu 1933 izvedel posebno anketo» ki je pokaš la» da ss šali v Ljubljmi F okvalificirati le 26 invalidov« V tečaje sa jaekvalifikaoijo
pa se je kasneje od teh 26 Invalidov javilo le 9 invalidov, kar kale»
da je interes invalidov sa j» ekvalifite 4 jo zslo mnjhem« Temu je kriv
predvsem to, d invalidska zaščita s» prvih po vojnih letih ni bila
«smerjena v prekvalifikacije« Leta pa je nujna, ker invalidom vrača
občutek enakovrodnesti in jih moralno dviga» poleg tega pa jim omogoča» da se aktivno vključe jejo v današnje družbeno življenje«
Sredstva sa pr ekv 1 ifikaoijo Invalidov je do sedaj
oskrbela organizacija W I iz dobička invalii skih pod js ti j« Po reorganizaciji Invalidskih podjetij pa to ni več nogoče, in je zato nt0u>»
da stvške prekvalifikacije prevzane v celoti država«
Letos js bil am&tnoveljen Zavos za rehabilitacijo
invalidov, ki pz ima do sedaj le oddelek za pr otetlko« kratena
Predvidta je tudi oddelka za prekvailfiksolje, ki pa bo »čel s
tvojim dolom šele, ko bo aova stavba »vod* dograjena«
lava
ski odsek je pri svojea delu opazil, da je
zdravatveao stanje vdov in drek padlih boroev slabo» da so šoldkl
aspehl otrok slabi» d% possča razne višje šole le malo & evilo m rti«anskih sirot itd« Zato js invalidski odsek izvedel ankete o saterial
sem položaju družin in vdov padlih boroev« Z anketo je bilo ugotovi j«
»o, da znašajo povprečni prejemki zaposlenih vdov din 5«949«-> povpre
Sni prejemki nezaposlenih vdov pa din 3«419«- mesečno« V 38 prjUarlh
«naša povprečni m sečni dohodek le od 2 do 3«ooo«- din«
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Vse vdov«, ki so nezaposlene ( tah j« 24o), imajo neprefkrbljene otrok«» Od teh vdov j« 57+ bolnih, prav tako j« bolnih
t«h vdov» V zadnje» letu pa se je položaj otzok padlih borcev
gboljšal v toliko, da imajo vsi taki otroci, ki obiskujejo Šolo
ji* ki oo socialno ogroženi, pravi® do posebne štipendije»
V tažken položaju ao tudi vdove obrtnikov, ki so padli
borol v HOV» Te žene prejemajo le l»2ot- din invalidnima» za
Jffakocr otzokm š« nadaljnlh 2oo»- din invalidnina in otso ški doda t a kt
fcpr pa vsekakor na »došča za pr eživljanjo, ker v veB ini primerov
t« vdov« mlm&jo pravice do invalidskega dodatka» ker ne dosegajo
predpisana starostne dob«, sspoalitti pa s« tudi m morejo, k«r iaajc
otrok«» 2 zveznimi predpisi bo treba čimprej« rešiti vprašam j« lava»
lidnin tistih vdov, ka terih d rod so dopolnili 17 leto starosti
ia vdov« zaradi pr «tisk« starosti nimajo več pravice do invalidnine»
Sorazmermo dobro oskrbljema so popolna sirot« padlih borcih
fjihovl povprečni m sečni pr ejefckl znašajo din 5»466»~f zdravstveno
stanje teh otaek j« dobro, prav tako dobri so tudi šolski usp«hl»
°labo zdravstveno stanj« strok pa zahajamo pri tistih ot»kih» ha ter!
•iter« so s« pozorno poročil«» 48jf teh otjek je obolelih» samo za
TBC jLh boluje 6»2*» Tudi njihovi šoldki u*p ehi so slabi» To kaže»
da se očimi za te otroka ne brigajo, matere fa posvečajo svojo skrb
predvsoz mlajšim otx>kom iz drugega zakona»
Naloga množičnih organizacij, zaleti ZB naj bi kila»
da bi sistematično skrbele za družine padlih borcev posebno pa %
otroke Is -te» le tako bo mogoče rešiti včasih res pereča vprašanja
ki se pojavljajo v družinah padlih borcev» Da bi bilo delo na podro2ju socialne zaščit« star«jših oseb čimbolj uspešno, bi kilo potrebne
Slnpreje sprovestl v življenje naslednja ukrep«)
1. Čimprej bi bilo treba ustanoviti šolo za soolaln«
4«lavo«, katere ustanovitev že pripravlja Svet za zdravstvo in
•ooialno politiko LRS. Zz te šol« bodo prifcaj .11 s o d ^ n i delavoi,
ki se bodo s pridobljenim strokovnim znanjem lahko uspešno spoprijel i a problemi socialnega varstva» MLO Ljubljana naj bi, da d zatotov! pr»potrebni kader» Se takoj ob ustanovitvi štipendiral lo
ttudentov*
2» Takoj Id bilo treba kadrovsko Izpopolniti terenske
•ooialno zdravstvene svete na katere se soolalao varstvo predvsaa ep4r
•Pire pri svojem delu in to s pritegnite jo politično razgle danih
ljudi, slasti pi dagogov ln zdravstvenih delavcev» Zato naj predvsem
Poskrbijo ljudski odborniki in terenski odbori SZDL» Sveta za zdrav»
1* soolalao politiko MLO Ljulfi. jaha pa bosta za č i n e terenskih
•ooialno zdravstvenih avetov prirejala čimveč strokovnih predavanj»

n.

-

~

¿o—

3* Sindikcl ne organizacije* delavski sveti in upravni
odbori podjetij pa naj posvečajo več ¡a žnje osebnemu življenju
in vzgoji svojega, člantstva* Zlasti naj skrbijo sa zdravo družinske
llvljsnjs svojih članov in vzgojo (n.pr* borbe proti kilaiMalm,
alkoholu, prostituoiji, skrb sa družinsko življenje, stanovanja,
redne prehrane itd*) ter širše razumi vanje sa vključevanje invalidov
ljudi, ki pradtsavljejo ©t« sooialns slučaje» Sindikalna orga»izaoije, upravni odbori in delavski sveti naj določijo posebnega
Slovaka, ki bi ss ukvarjal s tssi vprašanji in te forune seznanjal
t vsoal problemi, ki jih opaža pri svojem dela, v večjih podjetjih
bi bilo umestno aa teko delo nastaviti posebnega sooialnega
dalavaa«
4* Za m zaposlena dekleta naj bi se ustanovil poseben dom«
jer bi imele v času nezaposlenosti vso oskrbo ln vsgojo« S tsm
ti preprečili deloaržnost in pros tituoijo v katero tak=. dekleta
v;.fino zabredejo*
5« Organizirati bi bilo široko arežd permanentnih gospoinjsklh tečajev po terenih d» pomoči Zavoda za sapredek gospodinjstva
a družbsnlh organizacij* Ti tsčaji bi imeli predvsem nalog* usposa1 jeti mlada dsklsta za dobra gospodinj s*
6* Potrebno bi bilo tudi razširiti dejavnost raznih
nslnžnostnlh podjstij, ki bi razbremenile žene - aatere, ki so
sicer aa poslane« S*pr* ranih gospodinjskih servisov, pralnic Itd*
frav tako bi bilo potrebno oinpreje začeti bori» za pobijanje alkoholizma* Ukrepi, ki bi jih bilo v tej borbi Čimprej spro~
vesti so slasti tilsg
a)-razširiti kt bilo prodajno *fsžo cenenih in dobrih kras*
alkoholnih pijač,
b) doslenje bi bilo treba zabraniti točenje alkoholnih
pijač izven zato primernih lokalov n*pr* na trga, na raznih dvori**
šSih ln podobno*
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Končno bi dal še dodatni predlog, da bi bilo
nujno dograditi dom za stare in onemogle na Bokaleah, ker bodo
morali sprejeti nove oskrbovance. V prihodnjem letu bi morali do=
graditi še tri ji trakt, drugače bo nastala tu velika gospodarska
škoda»
Po gornjem poročilu, da predsednik istega v
razpravo«
M a t e 1 i č

Lojze i

Dotaknil bi se vprašanja socialnih delavcev na
terenu. Veliko teh delavcev, ki se podrobno zanimajo za poedine
slučaje, doseže velike uspehe, je pa dosti takih, ki se ne zanimajo
za slučaje in ki niso sposobni, da bi vršili svoje delo kot treba.
Oni nimajje sposobnosti , da bi se s pravilnim prijemom približali
družini in dosegli povoljne rezultate. Tiste družine, pri ka=
terih je kaj narobe so zelo nervozne, če se prikaže nekdo v hišo,
ker bi želele to skriti. Branijo se, da bi jim kdo kaj svetoval,
pa četudi se jim kaj dobrega nudi. Urejati take stvari je res težka
zadeva in bi bilo res priporočljivo napraviti tako institucijo, ki
bi vzgajala kader za tak posel.
M i k 1 a v c

Angela:

Mislim, da je zelo važna stvar terenski svet.
Dober je predlog Sveta za socialno varstvo, da bi se odbornik na
terenu povezal z socialistično zvezo in ostalimi organi ter te
probleme, ki so bili omenjeni v poročilu nakazal in da bi se na
terenu o tem pogovorili. Vsi dobro vemo, da prosvetnih in zdravst=
venih delavcev ni, oziroma jih je zelo malo, Če bi bili vsi kar jih
je aktivni, bi pri tem delu lahko mnogo pomagali. Mnogo je pa
ljudi na terenu, ki v tej smeri radi delajo, nimajo ps sposobnosti,
ki bi jo za to delo potrebovali. Če pa gre n.pr. socialni delavec
ali medicinska sestra na teren, so ljudje zadovoljni, ker vidijo,
<ia se nekdo za njih briga. Seveda mora biti njih nastop pravilen.
Kar se tiče domov onemoglih bi pripomnila sle=
<leče. Pri nas bi nujno potrebovali rekonvalesčenčni dom, ki bi
bil zelo koristen. Stari ljudje, ki pridejo iz bolnice so slabi,
kimajo stanovanj in čestokrat nimajo kam iti. Včasih pa imajo doma
slabe razmere in o teh stvareh bi bilo treba razmisliti. Treba

pa se je o teli stvareh pogovoriti se z drugimi okra j i. Ljubljana
sama ima štiri domove,toda največ interesentov je za Bokalce,ker
se stari ljudje,ki so navajeni na Ljubkjjano, slabo počutijo v kakem
drugem kraju.So pa tudi težkoče s prevozom in slično.Dobro pa bi
bilo misliti na postavitev doma za rekonvalescente,
A r k o

nika:

Poročilo o socialnem varstvu odraslih oseb je obširno in v njem vidim mnogo zanimivuh stvari.V celoti pa moram ugotoviti, da smm mi za socialno varstvo odraslih oseb in starih ljudi
napravili mnogo premalo in da v preventivnem smislu nismo napravili prav nič.Razpravljali smo o najbolj perečih problemih,katere
je bilo treba rešiti in da tudi teh nismo rešili vejridno najboij
pravilno.Pri zaščiti starih ljudi smo često ravnali nepravilno,
zlasti z preselitvijo izven Ljubljane,kar predstavlja za stare
ljudi težak m bridek psihičen udarec.Sedaj pa je treba tudi na
te stvari misliti in ukreniti nekaj perspektivnih korakov,¿i bi
držali za daljšo dobo.O tem predlogu je razpravljal Republiški
svet za socialno politiko in zdravstvo in je ugotovil enako kot
sem jaz v svojem uvodu navedla» Republiški svet je sprejel sklep,
da bo naslovil na mestne in okrajne ljudske odbore predloge predvsem radi notranje ureditve domov in radi kadra,ki dela v teh domovih.Spre jel je tudi stališče,da je treba zaostriti odgovornost
otrok do starišev.Pri sprejemanju v domsko zaščito bo treba temelj
to pregledati,če se na dajo te stvari urediti v okviru družine.
Domska zaščita naj bo zadnji ukrep predno se ga prevzame.Mi dobro
vemo,da smo dostikrat s tem,da smo sprejemali tsare ljudi v domove
reševali tudi stanovanjsko vprašanje,ki bi se bolje rešilo v tem
smislu,da se postavijo in zgrade domovi ,ki bi bili organizirani
v smislu penzionov,kjer ima vsak oskrbovanec vso preskrbo,ima svoj
sobo,ki pa mora biti v centru mesta samega,ne pa nekje izven Ljubi
ne.Za stare in onemogle ljudi,ki pa ostanejo v svojih družinah bi
bilo treba organizirati preko družbenih organizacij pomoč,Mislim,
fr
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da so tudi vsi ostali predlogi v kolikor so našteti sprejemljivi .
Danes postavitevenega doma stane ogromno sredstev,vendar ti domovi
so nam neobhodno potrebni in bi bilo treba s tega ozira predlog
osvojiti.
Tudi o tem je bilo že ogromno govora,da je treba
ustanoviti gospodinjski servis.Ta predlog bi v prvi vrsti me žene

osvojile.Treba pa je ta servis organizirati na takem principu,
da se ga bodo lahko tudi res vse žene posluževale.V
to vrsto
m

spadajo domovi za šolsko mladino,čeprav to ne spa.'a v zaščito
odraslih,vendar se to tiče žen samih.
0 vprašanju alkoholizma smo že dosti razpravljali.
0 tem je bil sprejet predlog,ki pravzaprav nio ne'pove.Glede dela
na tej stvari pa nismo prišli daleč.
Kar se tiče socialnih delavcev samih se predlaga,da
se ustanove za iste posebni tečaj i.Socialni delavci so nujno potrebni. V principu je osvojeno,da se bo ta stvar v prihodnjem letu tešila.Težave povzroča predvsem vprašanje prostorov.Mi v Ljubljaniv£& poznamo ta problem,da je za vse šole težko dobiti prostore. V tej stvari bo največ pomagal MLO,če bo te težave razumel
in če bo priskočil na pomoč še Republiški svet,da bodo pričeli
z iskanjem prostorov.Predviaenih v bodočem letu ni nobenih investicij,kar tudi ni mišljeno,da bi bilo potrebno za te šole,ker
potrebujemo samo 5 do 6 prostorov,kjer bi se šola lahko namestila
Naslednje težko vprašanje je tudi vprašanje socialnih
terenskih delavcev.V tem vprašanju ne bomo prišli z nešolanimi
ljudmi preveč daleč.Vsakemu mora biti jasno,da ni prijetno priti
v družine z težkimi prilikami.Zato delo moramo najti samo one socialne delavce,ki imajo voljo za to in ki znajo pristopiti k,Človeku,kar je nepoklicanemu za to delo nemogoče.Mi smo se sicer socialnih delavcev posluževali in smo imeli tudi določene uspehe,
vendar pa ne take,kot bi jih morali imeti.Resno je treba pričeti
misliti na povečanje števila socialnih delavcev in na šolanje
istih.
J e n k o

Marijan:

Opozoril bi še na en problem,ki je zelo pereč pri
nas,to je vprašanje rehabilitacije kaznjencev.Sicer jaz nimam
statističnih podatkov,da bi ifam to, stvar podrobneje objasnil,vendar iz prakse vem,da je dosti primerov,ko izpuščen kaznjenec ponovno zapade v kriminal,ker ne dobi zaposlitve ali pa vsaj ne
prave zaposlitve.To je treba vsekakor vzeti na preventivno službe
socialnega varstva.Naš zdravstveni svet bi se moral tudi s tem
problemom baviti.Naša družbena dolžnost je,da Človeka uključimo
v delo in ga oonovno uravnamo na pot koristnega in poštenega državljana.

Ž a g a r -

Tomičevic gani:

Vprašanje sprejema v domove za stare in onemogle se pri
nas često čudno tretira.Pri nas smo imeli letos primer,da se je
odbila prošnja nekemu staremu profesorju
in da je dobil na
pritožbo odobrenje za sprejem dva meseca po tem ko je umrl.Imamo
pa seveda dosti primerov takih,na vseh terenih,da hočejo spraviti
stare ljudi oz.stariše otroci v dom zato,da se jih odkrižajo.Često
se zgodi,da delajo otroci nasilje nad materjo in očetom in so radi tega socialni delavci napeli vse sile,da so te ljudi spravili
v domove.Take otroke,ki tale o grdo ravnajo z stariši bi bilo potreb
no kazensko preganjati.Na drugi strani pa s tem prevzemom sprejema
na oblast na svoje breme prevelike stroške in naj se pokrene vse,
da se obremeni otroke in se jih prisili,da bodo za te ljudi plačevali in to z visokimi zneski,da se bodo premislili ali se splača
starega človeka od doma pošiljati v domove.Kes je,da se često zgodi,da je to nemogoče,dostikrat pa se samo izgovarjaj o,da ne morejo
dobiti človeka,ki bi stariše postregel.Mi imamo v Ljubljani gospodinsjki biro,ki posreduje žene,ki gredo v gospodinjstvo na pomoč.
Pošiljanje ljudi v domove pa je samo komoditeta na račun na^e skup
nosti.Po eni strani moramo biti za te primere bolj človekoljubni,
na drugi strani pa bolj ostri.Ugotoviti pa moram,da tr južnih kraji
naše domovine niso stari ljudje tako odveč svojim otrokom.Poznam
primere,ko človek ne bi pričakoval,in sicer to,da je človek današn
ga časa,ki tako grobo ravna s svojimi bližnjimi.

U r b a n 6 i Č.Marijan:
Jaz bi se dotak^nil problema invalidov.Ne morem reči,
da je to /problem v taki smeri,da ni dovooljno preskrbljeno za najtežje invalide od zadnje svetovne vojne.Tem je družba zasigurala
preskrbo,da ni potrebno,da bi se uključevali v proizvodnjo.S tem
pa še nismo napravili dosti.Urediti moramo sistem tako,da bo lažje
invalide družba primerno šolala,kaj ti mislim,da je dobro za te
ifcal invalide, da se na en ali drug način uključijo v družbeno koristna dela.Tu je treba izredne in silne volje,da pri današnjih tel
ničnih pogojih dosežemo uspeh.Gre za maso takih invalidov,za katere
je velik,problem zaposlitev.Moram reči,da tu ni nič zamujenega.
Gre za temeljito prekvalifikacijo teh ljudi.Invalidi v podjetjih

in ustanovah prehajajo iz raznih odgovornejših mest na lažja mesta,
to so mesta kurirjev, vratar j ev, čuvajev in slično.S tem p ¿/"h j ih
t

standard udarjen. Ti invalidi niso zmožni,da bi lahko to nadoknadili.Treba je pri vojaških vojnih invalidih imeti pred očmi to,
da se ti ljudje starajo in da je zadnji čas,da se v tej smeri nekaj pokrene.Ustanovitev centra za rehabilitacijo je vse pohvale
vreden.Zato bo potrebno veliko sredstev in veliko napora,da se bodo ta sredstva od skupnosti či.i prreje zbrala,da se bo lahko pričelo z prekvalifikacijo invalidov in s tem na uspešen način rešiti ta problem.
Mislim,da je problem borcev slicen in da ga je -budi
treba reševati.Jaz sem ravno prisostvoval konferenci organizacije
Zveze borcev.Ne rečem,da je Ljubljana v tem vprašanju najbolj pere
ča,vendar tudi v Ljubljani obstoja tali problem.Vsekakor j^ gledati na to,da se jih izšola oz.v podjetjih strokovno usposobi.
Z d e š a r

Henrik:

Tovarišica Žagarjeva me je spomnila na primere nepravilnosti pri sprejemanju v domove.Spoijmil sem se na primer
človeka iz Cankarjeve ceste 11,ki je 14 dni po smrti sprejel odloc
bo,da je sprejet v dom.Vsi ljudje ,ki so za ta slučaj vedeli,so
se nad takim postopanjem zgražali. Pri teh stvareh je treba biti
malo bolj pazljiv.
P e č a v e r

Albina:

Ne bi govorila samo o domovih starih in onemoglih.
Dobro in potrebno bi bilo v Ljubljani dom za stare,vendar ne v
obliki kot sedaj,temveč kot nekake penzionate.Upokojenci in stari
ljudje zelo povprašujejo po takih domovih.V Društvo upokojencev
stalno prihajajo poizvedovati,če ne bi bilo možno dobiti prostora, da bi si ljudje ustvarili tako bivanje .Ne oj^dgovarja jim, da bi
šli v domove onemoglih,njih prispevek pa bi bil tudi,popolen.
Mislim,da bi moral Svet za socialno varstvo tudi o tem razmišljat:
in ne samo za ljudi,ki so potrebni podpore,temveč tudi za one,ki
so zmožni,da dajo svoja sredstva.S tem jim omogočimo,da niso sami
in zapuščeni in s tem se ne bi več ponovil primer profesor Robiča,
D u l a r
dr. Marijan:
Samo par stvari bi še rad pojasnil.Namreč kar se tiče
kontakta z organiziranimi ljudmi.Rečeno je tudi to,da je težko pri
Čakovati,da bodo člani sposobni za njih delo.Eno se mi zdi,da je

dano kot pogoj, s ozirom na bogato aktivnost družbenih, organizacij,
t.j.,da imamo celo vrsto organizmov in da bi bilo škoda,če se
teh ne bi posl uževali.Nemogoče se mi namreč zdi,da bi se oslonili samo na delavce socialnega varstva,ki so poklicni,ker ti vsega
tega dela ne zmorej o.Dvomim,če bo možno delo vzgoje poveriti samo
šolam in profesorjem.Mislim pa,da Če bi se po terenskih svetih,
kjer imamo veliko sposobnih ljudi malo bolj približali delavcem
socialnega varstva,da bi našli jjrecejšnjo oporo pri koristnem druz
benem delu,kajti ti delavci so čestokrat zelo požrtvovalni.
Glede rekonvalescentnega doma je Svet aa socialno
varstvo razpravljal,vendar prišel do zaključka,da to ni toliko v
interesu mesta,temveč bolj za okoliške okraje,ki pošiljajo v ljudi v Ljubljano v klinične bolnice.Ti ljudje pridejo na pregled,morajo tudi zdravljenje nadaljevati,vendar bi v klinične bolnice
prihajali enkrat ali dvakrat na teden,radi pregldda in zdravniški!:
posegov.Če bi bil dom rekonvalescentov,bi se znatno zmanjšali
stnškiK oskrbnin,kajti v tem domu bi stala oskrbnina 4oo.-do
5oo«dinarjev, dočim v bolnici stane l.loo.-O tem se pa ni dalje
razpravljalo,ker ni bilo interesa okoliških okrajev. Zgradba za
ta dom se je že našla,vendar ker ni bilo odziva je to propadlo in
zgradba se je odstopila za clruge namene.
Glede zaostritve odgovornosti otrok do starišev je
Svet za socialno varstvo pristopil k temeljiti reviziji in je
dejstvo to,da je treba izdati v 22 primerih odločbo,da se prisili
otroke,da so začeli prispevati k oskrbninam starišetr.Hekateri od
teh so se pritožili,da je družba dolžna skrbeti za stariše.Dokler
so stariŠi lahko pomagali,so Jih otroci imeli,Čim pa to ni bilo
več mogoče, so jih hoteli vreči na cesto.Tu ni vedno stanovanjski
problem po sredi.Je pa dosti slučajev,kjer so stariši v oskrbi
otrok,tj. stariši ,ki so popolnoma omemogli in otroci cele noči
žrtvujej o,kljub temu,da bi bilo za stariše bolje,da jih spravijo
v bolnico»
Glede doma za penzioniste bi pripomnil,da je tu glavno vprašanje sredstev.Zdi pa se mi pravilno,da se o tem prične ras
pravljati.ile vem pa s kakšnimi sredstvi bo Mestni ljudski odbor
v prihodnjem letu razpolagal.Taki domovi so v drugih državah na
zadružni podlagi,ljudje obdelujejo zemljo,kar jim je za razvedrile
in prodajajo zelenjavo,domovi so pa naravnost krasno urejeni.Za tc
bi moral nekdo investirati 2oo milijonov dinarjev.

Glede alkoholizma ne bi hotel vec govoriti.0 tem se
je že dovolj razpravljalo.
Glede rehabilitacije kaznjencev sem mnenja,da to ne
bi spadalo v okvir socialnega varstva v ožjem pomenu besede.
To bi bolj spadalo v Biro za napredovanje dela.Kaznjenci se obračajo na ta biro.Težko pa je te ljudi zaposliti zlasti,če je po sre
di gospodarski kriminal,se vsakdo boj i,da se ne bi to zopet ponovilo,vendar z dobro voljo se da vse narediti.
Glede kazenskega pregona onih,ki se nepravilno obnašajo proti svojim starišem bi bilo prav,da bi socialno varstvo
vzelo v roke celotno zadevo in v res grobih primerih celo stvar pr
javilo javnemu tožilcu. Glede tega,da bi otx*oci več prispevali k
oskrbovalninam sem že omenil,da se zahteva del oskrbnin in da se
vodi račun o imovinskem stanju oskrbovancev.Tajništvo za socialno
varstvo se zavaruje za slučaj smrti,da prejme kritje iz preostalih
sredstev oz.imovine takega človeka.
Glede vojnih invalidov je bilo govora in je padel
očitek,da se za njih premalo skrbi in da bi se organizirala zanje
posebna šola.To bo težko,kernso ti invalidi povečini zaposleni,
koristno pa bi bilo,da bi se v podjetjih,ker bo po novem načinu
nagrajevanja možno,sami pobrigajo za ta kader,kar bi se po podjetjih dalo doseči.
Glede slučaja profesora Robiča ne bi vedel ničesar
povedati.Postopek je pač tak,da da terensko socialno varstvo predlog, če se je pa prekomerno zavleklo, je treba pogledati.
Po zaključnih besedah tov.dr.Dularja da predsednik po
ročilo s predlogi,ki so se izkristalizirali iz diskusije na glasovanje.
S o g l a s n o
sprejeto.

Ad 4. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O USTANOVITVI CENTRA ZA IZVEN-ARMADNO VOJAŠKO VZGOJO LJUDS-TVA«

poročilo poda tov. P e r n u S
sveto MLO, kakor 8ledl:

Anka, predsednik Sveta za pro-

Namen formiranja Centra za lzven-armadno vzgojo je, da omogoči
vsem športnim in množičnim organizacijam kot Zvezi borcev, Društvu rezervnih oficirjev, TVD "Partizan^-n, Strelski zvezi, Ljud
ski tehniki, Zvezi športov, Protiletalaki zaščiti. Rdečemu križu
i«t.d«, poleg avojega rednega delovanja tudi udejatvovanje v
izven-armadni vzgoji. Izven-armadna vzgoja se sestoji v tem, da
ae mladina kakor tudi odraali spoznajo z vsemi tistimi elementi,
kiso potrebni za dvig v fizičnem, tehničnem, zdrav8tvenem in
vojaškem oziru« Center bo zato vsem tem organizcljam v polno
pomoč, da svoje delovanje preneaejo daleč izven okvirja avojega !
članstva med ljudatvo«

Center ima svoj kabinet, ki bo delovno mesto, kjer se bo odvijalo praktično delo, ki bo pripomoglo in doprinašalo koristi v
isvenarmadni vzgoji ljudstva«
Vsaka od navedenih organizaolj bo morala sodelovati v centru,
kajti le tako se bo center razvijal in dosegel svoj namen«
Naloge nekaterih glavnih organizacij bi bile naslednje:
Društvo rezervnih oficirjev bo v kabinetu Centra organiziralo
knjižnice in Čitalnice z raznimi vojaškimi časopisi, revijami,
uibeniki, opremilo 8 shemami iz taktike, topogtafaklml kartami,
organiziralo razna strokovna predavanja in fime i.t.d« Vojaška
oblast bo dala razna aodobna orožja in modele*
Protiletalaka zaščita bo opremila kabinet 8 sredstvi za kemično
in tehnično zaščito ljudstva«
Strelaka zveza bo organizirala rzna streljanja z vojaško in
zračno puško, za kar bomo dobivali brezplačno municijo, nadalje
razna tekmovanja za člane raznih drugih organizacij« S tem 8e
bo strelstvi razvilo množično med mladino in odraslimi,
LjuSka tehnika: v Centru, v katerem bodo zbrane vae organizacijej

v mestu, bo Ljudska tehnika še najlaže prodrla med te organizacije. V Centru bo organizirala razne delavnice, kjer ae bo
mladina množično zbirala. V kabinetu bo lahko uredila razne kolekcije za izučevanje fizike, kemije, optike, osnove elektrotehnike, o katerih bo mladina skozi zabave peidobila potrebno
znanje.
TVD "Partizan" bo imelo še posebno važno nalogo pri organizaciji
Centra. V vsakem mestu se bo zgradilo vežbališče ali steza z
zaprekami, ki s o predvidene za vežbanje v armadi. Tu bo imelo
nalogo, da vso mladino in še posebej mladino delavskih centrov
fizično utrdi s sistematičnim treningom.
V glavnem vsaka športna organizacija ima v svojem športnem udejstvovanju tudi elemente izven-armadne vzgoje, katere je treba
samo pravilno usmeriti in doseči čim večjo množičnost.
Dlede kabineta je potrebno pripomniti, da bo vsaka organizacija
za aebe izpS£njevala kabinet z materialom ln8trokovniml knjigami
Časopisi i.t.d. za populariziranje avoje dejavnosti. Na ta način
bodo vse organizacije prispevale, da bo kabinet raznovraten in
intereaanten ter skozi to tudi koristen. Poleg tega pa bodo organizacije po svojih možnoatih tudi finančno prispevale za njegovo ureditev«
Organizacija Centra je naalednja:
z delom Centra upravlja 3trokovnl odbor, ki ga postavlja HLO.
V ta odbor ao vae glavne organizacije odredile po enega člana,
ki je strokovnjak za dejavnoat avije organizacije.
Upravnik Centra je stalno nameščen in vodi materialno knjigovodstvo Centra ter se briga za kabinet.
Upravniku Centra pa pomagajo vse organizacija za ureditev kabineta.
Organizacijecaame so na poziv Sveta za proaveto MLO predlagale
nailednje osebe:
Zveza rezervnih oficirjev Jugoslavije-Meatni odbor Ljubljjana:
Božič
Sočerb, r.4.11. 1909» ualužbenec Turističnega urada,
rezervni majofc JLA,
2. ZB NOV /okrajni odbor/: S 1 o v e n o Janez, r.7.VI.1923,
ualužbenec Sekretariata za notranje azdeve LRS,

3« Strelska zveza Slovenije /Okrajni odbor/: K a p u a Boris,
r.4.XI.1925, uslužbenec Drž «sekretariata za notranje zadeve Lfl
4« Protiletalska zaščita: II o s t a r Ivan,r« 27.211.1927, usluž
beneo Tajništva za notranje azdeve MLO,
5« Ljudska tehnika /Okrajni odbor/: M e n c i n g e r
Jože, r.
14.HII.1926, sekretar Okrajnega odbora Ljudske tehnike,
6. Jugoslovanjski rdeči križ /Mestni odbor/: D o b r i 1 a Peter
r.29.VI.1894, upokojenec,
7« TVD "Partizan": S m o l e
Franjo, r.4«XI.1909, uslužbenec
Zavoda za socialno zavarovanje za mesto in okraj Ljubljana,
8. Planinska zveza Slovenije: Z i n a u e r Milan, r«23.X«1908,
pomočnik Javnega tožilca LRS,
9. Letalska zveza Sloveftije/ Aeroklub Ljubljana/: P e Č e k Vinceno, r«5.IV.1931, sklsdiščnik podjetja "Udarnik",
10« Smučarski klub Enotnost: š r a m e 1 Bogo, r.20«1.1908,
uslužbenec pri Trgovinski sbornial LRS,
11. Klub za konjski šport: K e Č m a n Franc, r«21.1.1927, zaposlen kot šef garaže Direkcije PTT v Ljubljani,
12« Mestna gasilska sveža Ljubljana: Š u b i o Anton, r.4.V.192
v službi pri Mizarskem podjetju Burgar Mihael, Vižmarje 104,
V smislu zadnjega odstvaka 4.čl.Uredbe si strokovni odbor izvoli
iz svoje srede predsednika in tajnika«
Obenem predlaga Sveta za prosveto MLO, da aa za začasnega upravni
Centra /vršilca dolžnosti/ imenuje tov« P 1 š 1 j a r Stane, in«
spektor za predvojaško vzgojo v Tajništvu za prosveto MLO«*
Odločba o ustanovitvi Centra sa lzven-armadno vojaško vzgojo lju^
stva je naslednja:

J/?«

'

/ tr*-nt« /v"V > /

Glede prostore ss ^enter ss izven-armadno vzgojo ljudstva smo
mislili, ds bi ta bil v Kavarni Tabor« Uredba o ustanovitvi
oentrov za izven-armadno vojaško ljudstva /Ur.l.FIRJ št.53-460/
je izšla že pred enim dobrim letom, dobiti ga pa nismo mogli
doslej zato, ker ni bilo prostorov.
Ravno preje sem zvedela, da je tov. B o ž i 5 Sočerb premeščen za daljšo dobo v Koper«
/

D e r m a s t l a
dr. Marijan:
Slišali ste poročilo predsednika Sveta za prosveto MLO o ustanovitvi Oentra sa izven-armadno vojaško vzgojo ljudstva.
Dajem poročilo o ustanovitvi Centra za izven-armadno vojaško
vzgojo ljudstva v razpravo. Kdo želi besedo« Kdo js za to, da
se center formira? Je kdo proti? Hihče.
Frdlog os.poročilo je soglssn
sprejeto.
Dsjem na glasovanje predlog za osnovanje strokovnega odbora.
Predlog je soglasno sprejet.
Dajem na glasovanje tretji predlog in sicer predlog da se za
začasnega direktorja /vršilca dolžnosti/ imenuje tov. P i š 1 j a r Stane«
Predlog je soglasno sprejet.

- t e

Ad 5. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O DOPOLNILNEM ODLOKU O DOPOLNILNIH
PLAČAH USLUŽBENCEV IN DELAVCEV OBČINSKEGA LJUDSKEGA ODBORA ŠENTVID.

Poročilo poda tov. M a t e 1 i 5 Lojze, predsednik Komisije
za proračun MLO, kakor sledi:
Treba je s^jltt^Bilok o dopolnilni plaSl za delovno meeto
Šefa stanovanske uprave. Navedeno delovno mesto je bilo ustanovljeno z dnem 1.VIII.1954, po prenosu poslov z Uprave nepremičnin MLO Ljubljana in obsega sledeče posle:
1. vodenje evidence o vseh stanovanjih in stanovans-kih prostorih po površini, kakovoatl in po številu uživalcev stanovanj in atanovalcev,
2. odločanje v smislu predpisov, izdanih na podlagi 25.čl.Uredb<
o sklenitvi stanovanjakih pogodb in o odpovedi teh pogodb te:
pošiljanje odločb hišnim avetoa v izvršitev*
3. zadzorovanje poslovanja hišnih avetov,
4. aestavljanje predlogov letnega predračuna in zaključnega rači
ter predložitev avetu atanovanjske akupnoati v potrditev,
5. vodenje finančnega knjigovodstva atanovanjake uprave.
Kot je razvidno iz opiaanega dela, je potrebno za tozmaata
delovno meato tudi primerno atrokovno znanje, Sate je določi!
ljudski odbor dopolilno pličo.
Dopolnilni odlok o dopolnilnih plačah uslužbencev in delavce'
Občinskega ljudskega odbora Šentvid, ki je v sestavi glavneg«
mesta Ljubljane, je nalsednjl:

r

jT/

Ob?» n s kI i + l jvu di s kdi
S«"

-n-

odbor

Na p o d l a g i 2 . o d s + a v k a 15. č l e n a Z a k o n a o o b č i n s k i h
o d b o r i h v z v e z i z 5 7 . č l e n o m Z a k o n a o l j u d s k i h o d b o r i h mes +
, J
mestnih
o b č i n / U r a d n i l i s t LR5 š + . 1 9 / 5 2 / t e r 9 . č l e n o m T e m e l j n e
in
dbe
o
n
a
z i v i h in p l a č a h u s l u ž b e n c e v d r ž a v n i h o r g a n o v o b j a v l j a m dopol«
ure
" j l o k o d o p o l n i l n i h p l a č a h u s l u ž b e n c e v i n d e l a v c e v d r ž a v n i h o r g a n o v Obkjnskega l j u d s k e g a o d b o r a b e n + v i d , k i ga j e + a s p r e j e l na s v o j i
seji
¿ne 2 5 . n o v . 1 9 5 4 . i n k i s e g l a s i
:
ljudskih

d o p o l n i l n i

o d l o k

dopo i n i In i h p l a č a h u s l u ž b e n c e v in d e l a v c e v O b č i n s k e g a
ljudskega
odbora b e n + v i d , k i j e v s e s + a v i g l a v n e g a mes + a L j u b l j a n a .
0

I.

člen

d o p o l n i l n a p l a č a s e d o l o č i na s l e d e č e d e l o v n o mes + o u s l u ž b e n c e v
delavcev d r ž a v n i h o r g a n o v O b č i n s k e g a l j u d s k e g a o d b o r a S e n + v i d :
| šef

s+anovanjske

uprave

/sred.strok.izobr./
2.

od

l.ooo

do

2.ooo

in
din

člen

Za d o p o l n i l n o p l a č o s p r e j e t o s tem o d l o k o m v e l j a j o g l e d e v s e g a drugega d o l o č b e s p r e j e t e z o d l o k o m o d o p o l n i l n i h p l a č a h i n p o l o ž a j n i h
doda + k i h v adm i n i s t r ac i j i o b č i n s k e g a l j u d s k e g a o d b o r a S e n + v i d z
dne 2 7 . « a p r i l a 1954. i n p o t r j e n e m na 3 2 . s k u p n i s e j i M L O g l a v n e g a
mes + a L j u b l j a n e dne 1 4 . V . 1954.
3.
dopolnilna

plača

po

tem o d l o k u
Smr+

šen + v i d , d n e

2 . 12. 1954.

č I en
se

fašizmu

prizna
-

od

1.8.1954.

svobodo

narodu

!

P r e d s e d n
/Š+ul

[ t r i n j a i
s e :
^ e d s e d n i k MLO :
^•".Uermast \ a M a r i j a n /

dalje.

i

Hrjp-

Proračunska komisija je ta predlog pregledala in se s njim strinjala in je tosadevna sredstva tudi že preskrbela,
D e r m a s t i a
dr, Marijan:
Slišali ste predlog, o katerem moramo sklepati samo prinoipielno
Kdo je sa predlog Komisije ta proračun MLO?
Predlog je soglasno sprejet«

-K'

AD 6. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOČBAH O PROGLASITVI DEČJIH JASL3
NA RESLJEVI CESTI? PUHARJEVI ULICI, KERSNIKOVI ULICI IN
V LEPODVORSKI ULICI TER DOMOV "MALČI BELIČEVE" IN "TITOVE
MLADIKE" V LJUBLJANI ZA FINANČNO-SAMOSTOJNE ZAVODE.

Poročilo oz.obrazložitev k odločbam o proglasitvi dečjih jasli
na Beyljevi oesti, v Pnharjevi ulici, Kersnikovi in Lepodvosrkl
ulici ter o razglasitvi Doma "Malči Beličeve" in Doma "Titove
mladine" je naslednje:
Vse štiri jaell so že dosedaj poslovale kot ustanove s samostojnim flnanslranjem in predlagane odločbe predstavljajo le pravno
prilagoditev statusa teh ustanov določbam Zakona o socialnih zavodih. Vae jasli imajo sfoje dohodke od oskrbovalnin, s katerimi
deloma krijejo svoje izdatke in imajo torej tudi po novem zakonu
vse predpogoje, da še nadalje ostanejo finančno-samostojni socialni zavodi•
Na novo pa se predlaga sa razglasitev za finančno-samostojne zavode in sicer za socialno vzgojne zavode Dom "Malči Beličeve" na
Viču in Dom "Titove mladine" v Mostah» Ti dve ustanovi sta bili
doslej proračunski ustanovi.
Ker je v Zakonu o socialnih zavodih postavljene eplošno nnčelo,
naj vsi socialni zavodi praviloma poslujejo kot finančno-ssmostojnl zavodi in ker bosta oba doma is oskrbovalnin sa gojence
krila pretežni del svojih izdatkov, ni torej nobene ovite, da ne
bi bila proglašena za finančno-samostojna zavoda.
Od te proglasitve pa si Svet za socialno varstvo MLO obeta nadaljnjo korist s tem, da bosta oba zavoda dobila upravne odbore,
v katerih morajo že po izrecnem določilu Zakona o socialnih zavodih biti zastopani pedsgoški delavci in se bo zato kvaliteta
vzgojnega dela v zavodih nedvomno dvignila.
Oba doma sta do sedaj nudila sskrbo in nego predšolskim in osnovno-šolskim otrokom obeh spolov, ki so bili vzgojno in moralno
ogroženi. So konca prve polovice letošnjega leta ata bila oba
mladinska domova stalno polno zasedena. Na osnovi dosedanjega

dela na varstvo talcih otrok pa je Svet za socialno varstvo MLO
prišel do prepričanja, da sistem urejene drušinsks vzgoje otrok
in mladine vsekakor prednjačl v vseh pogledih predvzgoje otrok
v domovih. Zato je skrbstveni organ vse otroke is teh domov, pri
katerih niso bile podane kake Izrazite vzgojne motnje, temveč,
ki so potrebni zaščite le zaradi kakršnih-koli socialnih momente
v rejo k primernim družinam.
S tem se je zaSedba obeh domov občutno zmanjšala. Svet za socialno varstvo MLO pa bo mogel aprovestl tkrep, ki ga še dolgo
čssa pripravlja. V Ljubljani namrsč nI bilo nobenega doma za
starejše mladoletnike od 12 do 14 let, ki so zaradi mora-lne ali
vzgojne zanemarjenosti potrebni domske zaščite. Skrb za to mladino bo zaradi zgoraj navedenega ukrepa in zmanjšanjem števila
oskrbovancev, prevzel Dom "Malči Beličeve" še nadalje imel v
oskrbi soclslne in vzgojne zanemrajnens prsdšolske in šolske
otroke, sa kar bo njegova kapaciteta popolnoma zadostovala.
Zato Svet za socialno varstvo MLO predlaga obema zboroma, da pri
ložene odločbe sprejmeta.
Odločbe o proglasitvi sa flnančno-samostojne zavode t
1. Dečjlh jasli, Ljubljana, Resijsva oesta 10,
2. Dečjih jasli, Ljubljana, Puharjeva ul.14,
3. Dečjlh jasli, Ljubljana, Kersnikova ul.ll,
4. Dečjih jasli, Ljubljana, Lepodvoseka ul.5,
5. Doma "Titove mladine", Ljubljana, Pokopališka ul.29 in
6. Doma "Malči Beličeve", Ljubljana, Zavetiška ul.5.
eo naslednjet
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O D L O Č B O
i« čl.

DeČje jaali v Ljubljani, Puharjera ulloa št.14, doslej
mor» a samostojnim f inanslmn j m s« proglasi sa finančno aamoato
aocialno zdrpratrenl zarod.
»azir zaroda let Dečje jaali T Ljubljani, Puharjera ul.
Sedet zaroda je * T Ljubljani, Puharjera ul.14.

2. «1.

Haloga zaroda jo, da nudi otjokom zaposlenih mater r
IU materina zapo ali tre rso nego in o*rt»,ooleg tega nudi r ao
EO In oekrbo tudi o t» kom, Iti ao iz kakršnihkoli razlogor zdrara t
in socialno ogrožani, če pa kapaei%*%» doma nI polno zasedama pa
ti drugim otrokom«
5« čl«
Zarod Ima prarloo gospodariti s premoženj aa,,ki ga je
»j ttpSRVljal.
4. čl«
Sarod ima a asledaje s ki «det
1/ Sklad za nagrade dolareer In uslurbeaoer,
2/ Sklad sa laatae inrectlelja,
3/amortiza ei j aki átlaft*
5. 81.

Zarod upnarlja up jami odbor.
Uprarni odbor ima 7 članov« Dr a Člana roll dalo ml
L «k tir izmed sebe, ostal« člane pa imenuje ergan. ki je pristojen
smdere In^prloga zaroda izmed pradstsrnikor družbeaih in gospodarski
inizaoij ytarlterialno uprarnih orgpnor.
Predstojnik aa*fia Je upratalk, ki iaora prariloaa imeti
Lno srednješolsko izobrazbo s državnim lspltom«

I

6» iu

Sa s adere in naloge zaroda je pristojen Sret se aoeialmo
rebro HLO Ljubljana.
'
»1.
Ta odločba ral j a od 1.1 «1955

S7
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O D L O Č B O
•»» anassims aa.amMMaas««

K •

•

i* u.

Seč je jaali v Ljubljani, K e m i k * » ul.U, doslej » t » o n
a aamosto Jalm finensiranjem ao proglaaa sa finančno aajaoatojal »ci»l«
no zdrava tv»l zavod.
Masiv zavoda jat Dečje jasli v Ljubljani, Kersnikova a l .
Sedel savodaj je v Ljubljani, Ker»lkove ul.ll
K
81«
Haloga s svoda je, da nndi otrokom zaposlenih » t e r v 3««
Materine sapoelitve vso odtrbo in nogo, poleg tega nudi vao » g *
in oafcrbo todl otrokom, ki ao ls kakršnihkoli raslogov zdra»tv»o
m aooialno ogrožani, če pa kapasiteta dama ni polno » e e d e » P® tudl
* otrokom.
3. «1.
Zavod ima praHeto gospodariti a premoženj», ki ga jo
doelej upravljal.
«I.
Zavod imr« i »slednja sfcLale:
1/ Skled m nagrade delavcev in «elu2be»ev, .
2/ aklad za laat» inv»tlolje,
3/ amortizacijski aklad.

5« «i.

Zavod upravlja upravni odbor.
.
Upravni odbor ima ,7 Sla nov. Dva «lana voli delovni kolektiv izmed eebe, oetele člane pa lm»nje organ, ki je priatojen m » 1 "
deve in »lege zavoda izmed p*ed»tevaik©v dru*beaih in goapodaraklk
organizacij ter teritorialno «p«cvnih organov.
Predato jnlk zavoda je upravnik, ki mora prati lom® imeti
p#olmo ara daje šolsko izobrazbo z državnim izpitom.
6. Čl.
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za sooial*o
»atvo MLO Ljublj»a.
7Te odločba velja od 1,1.1955 dalje,
ST
Rublja», dne
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sr aa predlog Svata za aoeialno varstvo MLO Ljubljana, izdaja K
tubi jama po aklspu
aaja Mestneg* zbors In .... saj« Zb#re
Izvajalcev da«
1954 tdfce
O D L O Č B O
1. 51,
Pač je jaali v Ljubljani, L^odvereka ulioa št.5, doalsj
teševa s esmostojnla finansiranjsrn, se proglase sa finančno eamsojnl aooialno zdravstveni zavod«
Maziv saveda je« Deije jasli v Ljubljani, Lepodvorska ul.
SedeS zarode Je v Ljubljani, ¿epodvorska ul.5.
/

Haloga zaveda je. da nadl otrokom zaposlenih m a t « v čaen
«rine zaposlitve vso oskrbo in nogo. polog tege nudi vso oskrbo in
tudi otrokom, ki so iz kakršnihkoli rez logov zdrav str eno in
ialno ogroženi, še pa kapaciteta doma ni polna zasedena, pa tadi
otrokom.
Zavod ima pravlee gospodariti.a premoženjem, ki ga je feej upravljal.
4. «1.
Zavod Ima naslednje sklade!
1/ Sklad sa nagrad« delavcev in ualn^bencev,
2/ sklad zs laeta« investicije,
3/ amortizacijski Sclad.
5. 51.
Zavod upravlja upravni odbor.
Vprarnl odbor ima f členov. DVa člana voli delovni
kfclv iam«d sebe, ostala člane pa Imenuje organ, ki je pri atolom
zadev« in nalog» za*sd% 1sf»M nredatavnikov družbenih in gospodar»
organizacij t«r teritorialno upravnih organov.
Predstojnik zavoda j« »¿ravnik, ki
lno erednježolako izobrazbo s državnim izpitom.

6.
Za ssdaai in naloge zavod* j« pristojna Svet za aoSLslae
stvo MLO Ljubljen s.
7. čl.
«a odločba velja od 1.1.1955 dalje.
v. Sw ......../54
ljana, dae

Predaedaik MLO L«ubijena:
/Dr. Marjan Dern»stia/
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D e r m a s t l a
dr. Marijan»
Dajem predlog, ki ga je podala v imenu Sveta za socialno varstvo MLO tov. Miklavo Angela» v razpravo.
A r k o Mikat
Zanima me, kako je v jaslih urejeno, ker vemo, da otrooi oz.neg
njih v jaslih ogromno stane. Zanima me, kako je sedaj naš sveta
uredil vprašanje plačevanja prispevkov staršev. Obstoja nevarnost, da je prispevek za plačevanje in otroke v jaslih previaoko določen. V tem primeru M bilo potrebno, da se zaprosi MLO,
dii bi pomagal pri plačevanju tako visokih stroškov oz.prispevko
za otroke v jaslih.
D e r m a s t l a
dr. Marijan:
Mislim, da bi bila ta pripomba lahko predmet posebne diskusije.
Sedaj gre samo za formalno potrditev, soglasno z zakonskimi pre
pisl. To predstavlja konkretni problem, ki ga je treba postavit
pri problematiki socialnega varatva pred MLO in tskrat e teh
stvareh tudi razpravljati.
/

A r k o

Nlkat

Samo da ne bodo a tem ogrožene jasli in njih obstoj.
D s r m a s t i d

dr. Marijan:

Če nisia nihče več nobene pripombe, lahko preidemo na glasovanje
Kdo je za to, da ss jasli proglass sa finančno-ssmestojne zavode? Kdo je sa to, da se proglasits Domova "Malčl Beličeve" in
Dom "Titove mladine• za finančne-ssmostojna zavoda?
Odločbe o proglasitvi:
1. DsČjih jasli, Ljubljana, Resljeva cesta 10,
2. Dečjih jasli, Ljubljana, Puharjeva ul.lt,
3. Dečjih jasli, Ljubljana, Ksrsnikova ul.ll,
Dečjih jasli, Ljubljana, Lepodvorska ul.5,
5. Doma "Titove mladine", Ljubljana, Pokopališka ul.29 in
6. Doma "Malči Beličeve", Ljubljana, Zavetiška ul.5.
so bile s o g l a š a š
sprejete.

AD 7. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOČBAH O RAZGLASITVI PIONIRSKE KNJIŽNICE IN JAKOPIČEVEGA PAVILJONA ZA FINANČNOSAMOSTOJNA ZAVODA.

Predlog obrazloži tov. II o d i o dr. ^«11, predsednik Sveta
za kulturo MLO, kakor eledi:
V imenu Sveta za kulturo MLO predlagam, da MLO sprejme dvoje
odločb in sicer odločbo o razglasitvi Pionirske knjižnice v
Ljubljai za finančno-samostojni zavod ln odločbe e ustanovitvi
Jakopičevega paviljona v Ljubljani kot flnančno-aamoatojni
zavod.
Pioniraka knjižnica je že dozlej delovala v sklopu /okviru/
Mestne knjižnioe. Ker pa se je ta institucija preoej razvila,
je prav, da postane finančno-ssmostojnl zavod. lasloga za proglasitev v finančno-samostojni zavod je Se v tem, da se Pionlrsk
knjižnica ne omejuje samo na čisto knjižničarsko dole, ampak
sajema v svoj delokrog Se druge posle, ki so v zvezi z estetsko vzgojo mladine. Nadalje govori v prid osamosvojitve Pionirske knjižnice to, da je ta institucija v Ljubljani prav za
prav prva v Jugoslaviji« Grs za zbiranje izkušenj pri delu teh
knjižnic, ki bi ze potem uporabile za ostale podobne institucij
po Jugoslaviji. Prav zaradi tega razlega so zagotovljene naši
Pionlrakl knjižnici dotacije iz zveznih fondov, prav kot primer
na katerem naj bi se poizkušale posamezne metode, ki bi se uporabljale drugje po Jugoslaviji.
Kar se tiče Jakopičevega paviljona,je stvar taka«
Veste# da js bila zgradba Jakopičevega paviljona obnovljena s
pomočjo sredstev s strani MLO-a in omogočeno ponovno delovanje,
ponovno razstavljanje v tem paviljonu, ki ga je ustanovil naš
slavni impresionist Jakopič. V tej dobi so se vršile rasne razstave« Prva je bila razstava našega partizanskega slikarja
Pimata, kmalu za tem je bila razstava Tržaških slikajev# lazsatava otroških zlikz risb je že druga v tem paviljonu, poleg
tega pa se misli Jskopičev paviljon kot finančno-ssmostojnl
zavod ukvarjati še z drugimi posli, v sveži s propagiranjem
likovne umetnosti«

-sr-

Tako pripravlja izdajo monografij praja omenjenih alikarjev,
Pimata, potem alikarja Smrekarja, padlega kot žrtev fašizma.
Pred seboj ima še podobne naloge. JakapiSev paviljon kot fanančno-samostojni zavod ima zagotovljeno podporo a aredatvi
izven MLO-a, prav z osirom na amer in naloge dela, ki ai jih
ja zastavil. Mislim, da ne bi bilo treba odločb v celoti «itati
So pa nalaednje:

O H O ?

BA

-SI

o raaglasitTI Ploairska kajiSalce T Ljubljani
za fiaaadao aamoatojaa aaTOd
Ha podlagi dleaa 2« ia 10« Teaeljae uredba o flaaaöao aajnih
zaTodih (Ur. liat it. 21-425/5») izdaja Iteatai ljudski odbor
ftto
Kjvaaga meata Ljubljana
o d 1 o Ö b o
I r«»glasitvi Pionirske kajiSalce T Ljubijaai aa finančno aaraoatojea

PioaIraka kajilaloa (T nadaljaem baaadlla Zavod) a« odoepl
Haataa ljudska kajlžeaice • Ljubljaal kot aamoatojaa aaota la aa
•glasi aa flaaaöao aaraoatojea zavod.
^
Sodaf Zavoda 4« T ^-J ubij na i.

Naloga Zavoda so*
1. zbiranja aa:radaa mladiaake literature,
2» izposojanja mladinske literature,
3. orgaalziraaja Čitalnica la kluba, a tara da aadl mladiai
kajIga, rerlje, priročnika la drugo atrokovao literaturo,
ki j a potrabaa aa dopolnila i razvoj atladlna pri Štadlja
izvaa golo.
4. oaaovaaja saaaatvaaa kajilaloa pedagoške atroka
5. uataaarlja aaraoatojaa aakolja aa aatatako vzgojo otrok.

_
Zavod goapodari a praaoleajera, ki mu j« daao v opraviJaajo.
•»tal ljudakl odbor glavaaga meata Ljubljaae dodaljaja Zavoda potrebfinančna a rada t va v okvira odobraaaga p raci računa dohodkov la lzdat-

Zavod ima aklad aa aagrajavaaja dalavcav la ualoSbaacav tar
id za aadomeatiter ia dopolaitav osnovnih aradatav la za vallka
raTila.
Po potrabi lahko Zarod osnuja tudi druga sklade.
I

5
Zarod rodi uprarni odbor.
UpraTol odbor Ima 9 do 15 dlaaor. Hajra6 aao tratjlao ölaaor
IPravaaga odbora roll dalorai kolaktlr iz aro jo sreda, ostala Člane pa
F*jaje Srat aa kulturo M»8tnaga ljudakega odbora glaraaga aaata LjubM®a® i« Trat drugih driarljaaor ali dlaaor maolldnih organizacij.
Prodatojaik Saroda ja itraktar upravnik, kl ja po arojem
01
oiaju 61aa upravaega odbora.
Upraraika Iraaauja ia razreši Meatal ljudakl odbor glaraaga
•ta Ljubljaae aa predlog Sreta za knlturo .
Prarice la dollnoati upraraega odbora la upraraika eo dolo••• r praTillh Zaroda.

Plač« delavcev in uslužbeacev Zavoda a« določajot
- za uslužbence adula ia tratim o upravna strok:« - po predpleih
plačah in aapredovaaju uslužbeeoev dr lavnih orgaaov, pri čeater a« ji«
J/daj«jo nazivi upravnih uslulbencev,
- za etrokovss uslužbeaos - po predpisih o nazivih ia plačah
lttibenc«v
v proavetao zaaaatvaai službi,
g
» z a delavca - po predpisih o plačah delavcev, zaposlenih pri
i «lavnih uradih la ustanovah,
- 7 Za zadeve ia aaloge Zavoda je prletojea Svet za kulturo
gestssga ljudskega odbora glavaega aceta Ljubljane*
8
Ta odločba velja od •••«••*••• ko je bila aprejeta aa
seji Mestnega sbora in Zbora proizvajalcev.
5t.
V Ljubi jasi, dne
4IESTHI LJUDSKI ODBC«
GLAVNEGA URSTá LJUBLJAfff
P r e d s e d n i k i
(Dr* Densast|a Marjaa)
t

M
-ssO D L O i B A

e uataaorltri Jakopiderega pariljoaa T Ljubljani
kot finančno aaaoetojea sarod
Na podlogi Čleaa 2• la 10« Temeljae aradba o fiaaačao aawoUejaih zarodih (Ur. liat št. 21-426/53) izdaja Kastni ljadaki odbor
Jiavaega raeeta Ljubljaae
o d l o č b o
. Oetaaoritri JakopiČerega pariljoaa r Ljubljani kot fiaaačao aamo,tojaa zarod»
«

1
JakopiŠer pariljoa r Ljubljani® (r nadaljnem baaadlla Zarod)«
aataaori kot fiaaačao aaaoetojea zarod«
•T
Sedel Zaroda je r Ljubljaal«

Naloga Zaroda aot
1« Prirejašje umetaišfclh razatar,
2« Propagiraaje likorae umetaosti s izdajaajem likorao um«taistih publikacij, dragih dal itd«

Zarod goapodarl a jremoSonjam, ki mu ja dano r uprarljanje«
¿Cestni ljudski odbor glaraaga mesta Ljubljaae dodaljaja Zaroda
rebea finančna aradatra r okriru odobraaaga predračuna dohodkor la
atkor«

K

Zarod ima aklad za aagrajaraaja dalarcar la aelulbeacer tar
Lad za aadomeatiter la dopolaltar osaoralh aradatar la za ralika
irila.
Po potrebi lahko Zarod oaauja tudi druga sklada«
5
Zarod roll uprarai odbor«
Upraral odbor ima 5 do 7 Člaaor« Vse Člaae apraraaga odbora
taja Srat za kultaro ilaataaga ljudakaga odbora glaraaga meata Ljubla iz rrat drSarljaaor«
Predstojnik Zaroda je apraraik, ki je po erojem položaja Člaa
iraaga odbora«
Uprarnika imaauje la razreši Mastni ljudakl odbor glaraaga meLjabljaae aa predlog Sreta za kultaro«
Prarlce in dolSaoati apraraega odbora U apraraika ao določeae
Prarllih Zaroda
6
.
Plače uslužbancar admlnla tratimo aprarse stroke ae določajo
• predpisih o plačah la aapredoraaja uelužbencer drfarnlh oaganor.

¿e «* r 8 t ^
¿aj^jo aazivi upravnih aslnibeacev,
Plače delavcev se določajo po predpisih o plačah delavcev,
U«pelsaih P r i državaih uradih ia astaaovah.
Prejemki ostalih aodelavcev Zaroda ae pa določajo po predpiL& 0 pogodbe«ih ia hoaoraraih zaposlitvah.
tl

7
Za zadere ia aaloge Zaroda je prlstojea Svet za kaltaro
Kiitaega ljudskega odbora glavaega mesta Ljabljaae.
8
*

Ta odločba velja od
. ko je bila sprejeta na
»«ji Mestsega zbora ia Zbora proizvajalcev.
Štev. ,
v Ljubljaai, dae
MESTNI LJUDSKI ODBOR
GLAVNEGA MESTA LJUBLJANE
Pred a e d a i kt
(Dr. Denaastia Marijaa)

D e r m a s t i a
dr« Marijan:
Slišali ste predlog za Izdajo odločbe o proglasitvi Pionirske
knjižnice v Ljubljani za finančno-samostojnIzzavod in predlog za
Izdajo odločbe o ustanovitvi Jakopičevega paviljona za flnančnosamostojni zavod. Dajem predloga Sveta za kulturo MLO na razpravo

Jenko
Marijan:
Ne bi ae spuščal v to, kar ae tiče formitanja v finančno-samostoj
na zavoda. Formirajo se taki zavodi namreč tam, kjer se opravlja
javna alužba*
Je pa stvar v tem, sli je Svet za kulturo MLO pri tem upošteval
in napravil kakšno kalkulacijo, v kakšni višini bo moino vzdrževanje zavoda iz svojih lastnih sredstev, seveda vx pretežni višini* Mislim, da s tem, če proglasimo Jakopičev paviljon za finančno -samo s te j ni zavod, bo treba takoj povišati vatopnino za
te razstave* V kolikor je to v «prid popularizlraju umetnosti, je
prav, da ga proglasimo za finančno-samoatojni zavod, kl^ub temu,
da atroike za vatopnino povečujemo oz.jih bomo moralal povečati*
Mogoče bi bilo bolj pravilne, če bi organizirali Jakopičev paviljon kot proračunake ustanovo in ne kot finančno-samoatojni
zavod. S tem bi mu omogočili to, da bi lahko imel tudi avoje last
dohodke* Vendsr mislim, da bo že zdaj moral glavni del stroškov
za vzdrževanje zgradbe kriti MLO* Mogoče imam prav, mogoče nimam
prav, te misli imsm.
s

K l a n j S e k
Ada:
Ker je to edinatvena ustanova v Jugoslaviji, je treba o teh stvar
razmisliti. Tev.predsednlk Sveta za kulturo MLO je omenil, da ae
zagotovljeni neki viri sredstev iz zveznih fondov» Ne vem za nič
drugega kot samo sa to, da dejanske fond pri Zveznem Izvršnem ave
za to obstojs. So pa to fondi oz,sredstva, ki naj bi trenutno
prišla v peštev pri delovanju Pionirske knjižnice. Pred 14 dnevi
sem govorila stov. Bohincem. Govoril je v tem smislu, da situacij
ni najbolj rožnata. Če vzamemo samo vprašanje knjig, vemo, da
je povpraševanje po njih strašno, vendar je v uporabi dejanako
okrog 4000 knjig. To stvsr je treba razviti v tem smislu, da bo
knjig več.

Pionirska knjižnica vrSi važne naloge pri vzgoji mladine, gre
za risarsko šolo, za šolo za plesno umetnost in slično. Pri vsem
f
tem ee vprašam, v koliko be Pionirska knjižnica sposobna os.
zmožna nadaljevati s tem delom in to predvsem s te študijske str
ni, v koliko je zasiguraaih sredstev, ki bi petem morala prihajati do posamezaih gojencev in dn bi se ta stvsr lahke tako
vzdrževla in šla k cilju, kakršnega si mi želimo. Slišala bi
rada zato, da bi se te stvari razčistile« Dobiti moremo neko
sigurnost, da bo to poslovalo in neko sigurnost, da nam te stval
ne bodo zastale na pol poti.
/
M e d i c
dr. Heli:
V načelu bi na te ugovore povedal to-fte:
Smatram, da je glavna razlika med flnanČno-samostojniml zavodi
in proračunskimi ustanovami predvsem v tem, kakšen je odnoa ljud
ki te zavode vodijo, do svojega posla. Čim je ena zadeva čista
proračunska zadeva in ima reolmo zavod svoj proračun in odvaja
dohodke v proračun in sprejema sredstva za svoje potrebe, te
vpliva destlmulatlvno na delo in tak človek nima pravega interesa na razvijanju svojega delovanja, med tem ke mi amatramo,
da se je Že dosedaj pokazale, da gre za eno zainteresiranost.
Omenjeno je bilo v diskusijo to, kake bo petem a cenami za vstop
nino. Mislim, da ne bi bilo treba pri vatopnini zaradi tega, Če
proglasimo Jakopičev paviljon za flnančno-samostojni zavod, ne
vem kako navijati cen, ker mislim, ds se da tudi tukaj kot drugj
postaviti neka meja in da se da najti primerne način za to, posebno če je to zavod s samostojnim finansiranjem, bo gledal na t
da be poiskal neko zmerno ceno. Če bi bil Jakopičev paviljon
proračunska ustanova in odvisen od MLG-a, bi te stvari v redu
vršil, ne bi pa imel interesa na tem, da se recimo te stval publicirajo, kar je prav za prav propaganda naše miali. Če be Jakopičev paviljon flnančno-samostojni zavod, todo ljudje zainteresirani, da gredo te publikacije tudi ree ven. MJ. vemo, da ae
veliko teh publikacij natisne, ne gredo pa ven in leže v arhivih
Zaradi tega se tudi nihče ne zanina in se tudi ne more zanimati
ta te znanstvene ustanove, ker se dela ne razpečajo.

Vemo, da aa pri nas znanstvene in umetniške publikacije izdajajo. Če zvedo liacedonoi znje, jih takoj pokupijo. Če bi Jakopičev paviljon finančno-ssmostojni zavod, bo 8kušal te atvari
prodati na ta način, da bo pošiljal okrog reklame ta tako
bo ta stvar preje izšla in bo zato tudi delovanje bolj uspešno,
Zaradi tega mislim, da smo to pot izbrali in ker smo jo izbral:
smatam, da amo ravnali pravilneje prav istega vidika.
To, kar pravi tov. Ada, da ao sredstva za Pionlrako knjižnico
samo začasna, drži, ker gre za en polzkuz, ki ae bo tukaj naprt
za neke Izkušnje, ki naj ae bi koriatlle samo Ljubljani, ampak
naj bi te izkušnje bile šola za vae ostale podobae institueije
Pri tem je zainteresirana oela lugoslsvija, zats jo bo tudi
subvencioniral Zvezni Izvršni svet FLRJ. Ko bo stvar stsla aa
svojih nogah, bo nadalje stvar nadaljnjega gospodarjenja tega
zavoda, kako bo stvar Izpeljal, ali bo dobival subvencije sli
dotacije cd ULO-a, ali pa drugih institucij, ki bodo več ali
manj potrebna, oziroma v koliki bo te dotacljekoriatil, če jih
bo prejemal. Mislim, ds je ta oblika primernejša kot pa oblika
proračunskega zavoda, pri katerem ljudje ne bi imeli nobenega
pravega Interesa za dele. Mogoče bi lahko tov. tajnik MLO postregel z akti.
D e r m a a t i a
dr. Marijan:
Mislim, da ao stvari dovolj objašnjene in da jih dam lahko na
glasovanje.
Predloga staaoglaano sprejeta*

-h-

AD 8. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O RAZGLASITVI BIROJA ZA POSREDOVANJE
DELA ZA SAMOSTOJNO PRORAČUNSKO USTANOVO.

Poročilo pod» tov. M i k 1 a v o
kakor sledi:

Angela, Slan mestnega zbora Ml<

Svet za socialne varstvo MLO predlaga, da se iz sklopa Sveta za
sooialne varstvo MLO izloči Biro za posredovanja dela la aa proglaal za 8amoatojno ustanove, za uatanovo a samostojnim proračunom in aioer zaradi tega, ker je to predlagal Sveta za eooialno varatvo MLO 2e sam Biro* Iatočaano je predlagal, da ae ta
8tvar uredi, ker doaedanje delo aamo ovira.gtvaa je namreč taka,
da mora Bire za delo dobiti zs vsako stvar priataaek Sveta za
socialno varatvo MLO, pa makar da gre za drobni inventar« Ker
pa je važno pri tem to, da bo Biro za poaradovanje dela ssmestoji
gospodarail, predlaga Svet za aocialno varatvo MLO, da akupščina
MLO ta aklep sprejme in aioer naj velja od l.januarja 1955 dalje
Naredbodajalec naj bi poatal šef Biroja za poaradovanje dela.
Predlagano oaamoavojitev je Svetu za aocialno varatvo MLOpredlagal upravni odbor Biroja za poaradovanje dela. V svojem predloj
ta navaja, da poataja politika poaradovanje dela vedno bolj važni
poatavka aoclaliatlčne graditve* Družbeno-politična vloga Bireja
za poaredeavnje dela ae be v perapektivi bodočega goapodarakega
razvoja vedno bolj poglabljala in širila* Način in možnosti Izvrševanja nalog Biroja pa že same po sebi narekujejo, da se mora
organi posredovanja dela de neke mere oaamoavojiti, kar seveda
ne pomeni, da bi se popolnema ločili od oblaatvenlh organov.
Za začetek bi bilo zaradi kompliciranega finančnega poBlovanja,
ki ae aedaj odvija preko proračuna Tajništva za aocialne varatvo
MLO, Biro za poaradovanje dela vaaj finančne-tehnično kot je te
predlagano v aklepu, oaamoavojiti, a tem pa dati upravnemu odboru Biroja za poaredoaanje dela več možnoati, da samoatojno
goapodari z dodeljenimi finančnimi aredatvi. Seveda pa oatane po
veljavnih zakoniti določilih Biro za posredovanje dela še vedno
pod nadzorstvom in načelnim vodstvom Sveta za socialno varatvo M

Deraaatla

dr. Marijan.-

'

Slišali st. prdlog sveta za eocialao varstvo MLO za osamosvojiteBiroja za Posredovanje dela in za proglasitev sa samostojno ustanovo, s samostojnim preračunom.
juv
Predlog je
jet.

*

s o g l a s n o

spr

AD 9. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O USTANOVITVI OTROŠKEGA VRTOA
"MESTNI LOG".

Predlog obrazloži tov. P e r a u S Anka, predsednik Sveta za
prosveto MIX), kakor sledi:
Svet za psosveto MLO predlaga, da MLO izda odločbo o ustanovitvi
Otroškega vrtoa "Mestni log" kot proračunske ustanove.
Znanae je, da ima Ljubljana sorazmerno male otroških vrtcev in
da je potreba po njlb v raznih predelih mesta velika ter da volivci česte in vse bolj energično zahtevajo ustanavljanje novih
zavodov za predšolsko vzgoje* Posebno je velika ta potreba v
aekaterlh obrobnih ljubljanskih predelih. Zato je MLO eno od
stavb, ki je bila prvotno namenjena za potrebe posestva Jesenko\
namenil za namestitev otročkega vrtoa v tem delu Ljubljane* Ta
zgradba je bila k teku letošnjega leta dograjena in opremljena
a sredstvi MLO, tako da je v zaietku novembra 2e začel v njej
poslovati etroški vrtec. Uatanova ima kapaciteto oaa 60 etrek
v starosti od 3.do 7»leta» Vrtec je brez prehrane /otroci ae
hranijo doma/, je torej izključao vzgojna ustanova, brez lastnih dohodkov* Do konca proračunskega leta je Otročki vrteo "Mest
log" priključen Osnovni šili Prule, potrebna sredstva za njegove dele pa je dal ustanovi Svet za prosveto MLO iz proračunske
postavke, ki jo ima v ta namen* Novi vrteo ima vse pogoje in zadostno kapacitete za samostojen obstoj, ed osnovne šole pn je
telike oddaljen, da bi bilo delo otežkočeno, če bi Otroški vrtec
"Mestni log" bil organizacijsko sestavni del in pod skupnim vodstvom z Osnovno šele Prule. Razen tega je Osnovna šola Prule in
njeno vodstvo /661 učencev v 19 oddelkih-2 izmeni/ s lastnim
učnim, vzgojnim in upravnim delom tolike zaposlena, da bi vodstvo oddaljenjega vrtca pomenilo bistveno preobremenitev zanjo.
Zate amatra Svet za prosveto MLO, da je ustaaovitev Otroškega
vrtca "Mestni log" kot samostojne proračunske ustanove utemeljena.
Hkrati predlaga Svet za prosvete MLO, da se za upravaice aevoustanovijenega vrtca imenuje tev. Anioa Z a v e o , vzgojitelji
oa v tej ustanovi. Tov. Zaveo je rojena 17.avgusta 1922 v Krški

•asi pri Krškem. Po opravljeni osnovni, meščanski šoli in
Chrlstofovem tečaju je leta 1947 končala enoletno šolo za
vzgojiteljice. Že pred tem je bila zaposlena kot upravtiica
Mladinskega doma "Malči Beličeve" na Viču, nato kot vzgojiteljica v Otroškem vrtcu V Stanežičah, po opravljeni šoli pa
je odšla kot vzgojiteljica v Otroški vrtec Pol£e, maja 1948
pa v Otroški vrtec Vevče kot upravnica, od aprila 1951 je bila
vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Savska kolonija. Od novembra
letos dela v novo-ustsnovljenem Otroškem vrtcu "Mestni log"«
Tovarišica moralmn-političao in strokovno v redu /letos oktobr
je opravila strokovni izpit/, od leta 1948 je član ZKS«
Odločba o uatanovitvi Otroškega vrtca "Mestni log" kot proraču
ake ustanove je naslednja:

¿JUu Kji JiMJPVBUKA $UOVWXJA
w x & V D J A ODDOR GLHVHMIH

„. n g B U A |
tev.
mjs-

LJubljana, dne

A

1

O d l o č b a

, ^
^udekl odbor glavne^ mest* Ljubljana jo na
lagi
Slona v sve«i a 6. točko 69. člena «akoSTo ljudaldLh
odborih mest in mestnih, občin /ifr.l. U ® 19-90/ 5fc/ na predlo«
sveta s» prosveto Kil) po sklepu
redne saj« mostnega «bora in «bor« proi«v»Jaloev z dne ...............
o d l o č i l i

U s t a o o v i ae proračunski zavod «Otroški vrtoo Mestid.
log« a aedeoeo v Ljubljani.

a/
...
Otroški vrteo v Mestnem logu je proraču aki zavod MIC
Ljubljana ter pravna oseba.

r

- ^¥

_
„ Z ^ o d iaa pravi oo gospodariti z novodograleno stavbo na
Cesti v !3estnl log /brez številke/ s pripadajočim «eialJirSea in
Inventarjem«
V
Zavod ima svoj proračun dohodkov in izdatkov, ki mora
biti v aeloti izražen v proračunu Mestnega ljudske a odbora, kot
aeatavnl dal proračuna MLD .
'
Tse potrebe «avoda se krijejo i« proračuna HIO Ljubljana. Tal dohodki, ki nastanejo v «vezi a poslovanj« zavoda se
odvajajo v proračun UlO Ljubljana.
Odredbo dajale o «a iavr Sevanje proračuna «a voda je uprav»
ni k s&voda.
Zavod prične proračunsko samostojno poslovati s 1. januarjem 1985»
V
skl odbor F M - f !

*

*

•

F

M
Organ, ki je pristojen za zadeve «avo^a je Svet «a
prosveto M10.
Sttrt fašizmu - svobodo naroduV
2 r o d s e d n 1 k KZfit
/dr. ¿jesmastla Marjan/

D o r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali sta pradlog Sveta za proavata MLO o sprejemu odleSbe o
ustanovitvi Otroškega vrtoa "Mestni log" kot proraSunake ustanov
Dajem ta predi o-g, abenam s predlogom, da se imenuje za upravnic
tega vrtoa tov. Z a v a o Anloa, na razpravo.
Kar ni pripomb, je predlag
s o g l a s n o

sprejet.

AD IG. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ODLOKU O ZAČASNEM FINANSIRANJU PRORAČUNSKIH IZDATKOV MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
SLAVNEGA MESTA LJUBLJANE ZA I.TROMESEČJE 1955.
Predlog obrazloži tov. M a t e 1 i 5 Lojze, predsednik Komisijo za proračun MLO, kakor sledi:
Komisija za proraSun MLO je sklenila, da predlaga MLO-u, da
najprej sklepa o odloku o začasnem finamairanju proračunskih
izdatkov Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane
za I.tromesečje 1955» dokler ne bo sprejet nor proračun, Odlol
ae nanaSa na osnovne Izdatke in na druge izdatke in sicer
zato, da možno opravljati dele, ki so predvidena.
Odlok naj bi se glasil tako-le«

I

podlagi 20. člena temeljnega zakona o pror ,čunih
Uradni list št. 13-147 z dne 24. marca 1954) in 23. člena zakona
o ljudskih odborih mest in mestnih občin je Mestni ljudski odabor
glavnega mesta Ljubljane na 51. skupni seji mestnega zbora in
zbora proizvajalcev dne 24. decembra 1954 sprejel
O
odbora306"1

financlran

D

L

0

K

J u Proračunskih izdalkov mestnega ljudskega
v I. tromesečju 1955

1« člen
Dokler ne bo sprejel Mestni ljudski odbbr glavnega mesta Ljublja111

P r < ? r a ž u n a z a leto 1955 se bodo planirali
osebni izdatki za mesec januar, februar in marec v višini izdatkom

™a
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°8tali

1 Z d a m

2. Člen

Pa P

°

12

tinah

•

Izdatki mestnega proračuna se bodo začasno financirali s temi
viri dohodkov:
1»
2.
3«
4.
5.
o.
7*

z delom dobička gospodarskih prganizacij,
z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva
z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih poklicev
in premoženja
z delom državnih taks,
z dohodki mestnih taks in mestnega prometnega davka
z dohodki uradov in ustanov
z drugimi dohodki

3«člen
Dohodki in izdatki po tem odloku v I. tromesečju so sestavni del
proračuna za celo leto 1955
4» člen
od l d l M J « i Ž « ; ^ ° i f « 8 p r v i M e . a , e S t n l
dobor, uporablja se
oa i . nanjanuarja 1 9 5 5 , objavi pa se v Glasniku Okrajne* lludskefes?a°Ij r ubii^i anE 0 k 0 U ° a 1,1 " e 8 t n « « a IJudak.ga oSobS g l a ^ g ,

M a t e 1 i ž Lojze»
Če bi ta odlok sprejeli samo na podlagi lansko-letnega proračuna
MLO, bi nastala ta nerodnost zaradi tega» ker ae bile dopolnilne
plače določene šele v drugI polovici leta 1954 la bi take nastal
aanjko» katerega ne bi bile možno nadoknaditi« Zate se je v tem
predlogu ločilo osnovne Izdatke» ki naj bi ae ravnali po mesecu
novembru letošnjega leta, met tem ko naj bi bili ostali izdatki
ena dvanajstina izdatkov letošnjega leta«
D e r m a s t l a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog Komisije za proračun MLO in Odlok o začasnem
flnansiranju proračunskih izdatkov Mestnega ljudskega odbora
glavnega meata Ljubljane«
Dajem ta predlog na gtassvanjs razprave.
Mislim» da tukaj al nobenega poaebnega problema in da zato lahko
preidemo na glasovanje.

f -

Ad 11. GOSPODARSKE ZADEVE»
a/ Razprava In sklepanje o odložbl a apreaebi firme in razširitvi predmeta poslovanja podjetja «Ribarako gospodarstva
Slovenija*. Ljubljana, Hranava ul.ll.
Predlog obrazloži tav, S i t a r
goapodar8tvo MLO, kakor aledit

Franc, član Sveta za

U t e m e l j i t e v
* odločbi o spremembi firme in razširitvi predmeta poslovanja
podjetja " Sibarako gospodarstvo Slovenije • Ljubljana Hrenova ulica 11.

Podjetje BI barsko gospodarstvo Slovenije v juhi jani je bilo ustanovljeno s odločbo Vlade LRS s dne lo.II.
1949. T.S. zak. lo5 pod firao Ribarako gospodarstvo Slovenije
Y Ljubljani ali skrajšano: * Ribarstvo Ljubljana • s predmetom
poslovanja : upravljanje vsega republiškega ribarstva v saprtih
in odprtih vodah Slovenije z izjemo z reprezentativno rezervataih voda.
Funkcije predvidene ob nstanovitvi je podjetje
izvrševalo do izida novega zakona o sladkovodnem ribarstvu
( lir.list LRS št. 26 od 8.VII.1954.) ko so te pravice prešle
ne- Ribiško svežo Slovenije. Ob ustanovitvi pa Je podjetje dobilo v svojo upravo tudi ribogojnice v -Hragomlja na ^ u in v Hraetavcu, ki pa so ostale Še v sklopu podjetja, katera dejavnostpodročje proizvodnje v kmetijstvu in sicer gojitev rib njihovega zaroda in mladic v okviru registracije po ustanovitveni
odločbi ni bila omejena.
Podjetje je isposlovalo od Uprave za zunanjo trgo10 v Beogradu rešenje z dne 3. VIII.1954. Br. 2829 A OS/DC
katerem se isto vpiše v zunanje trgovinski register v zunanje
rgovinski stroki: ribe, i preradjevine od riba, kao i sa sledeče artikle: Sabe, kornjače, pijavice, puževi, rakovi, školke,
vodene buve.
2 ozirom na tako spremenjeno situacijo Je potrebspremeniti podjetju predmet poslovanja in skladno s te« tudi
rmo.
Predlaga se potrditev odločbe.

ubljana, dne 3* decembra 1954.

SINI LJUDSKI ODBOH
glavnega o» sta
I J U B L J A H
¿tev.Gf— l©55o/l-54/3?l-ON.
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Ljubljana, dne
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1954,
m I

.

Na podlagi Menov ?2.,65. in 117. «akens o ljudih odborih mest in mestnih občin ( Ur.liet LRS št.l?-9o/?2),
_enov
,lo.,45. in 59. uredbe o ustanavl jan;?u podjetij in
obrtov ( Br.list FLKJ št. 51-424/35)* dalje na prošnjo podjetja Sibarako gospodarstvo Slovenije, Ljubljana Hrenova ul.ll
JTdne 22.novembra 1954. ter po predlogu Sveta za gospodarstvo
pio
isdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta ^jujana po sklepu seje aeatnega zbora in zbora proizvajalcev
i dne
1954.
o d l o č b o
m spremembi firme in razširitvi predmeta poslovanja podjetja
filbarsko gospodarstvo Slovenije, Ljubljana Hrenova ul.lll

I

I«
Podjetje Hibarsko gospodarstvo Slovenije v Ljubljani, ustanovljeno s odločbo Vlade LR Slovenije s dne 10.11.
1949. št. T.s. sak. lo5 ee
k/ preimenuje in posluje odslej dalje pod firmotBHIBAHS'PVO
SLOVENIJE"s sedežem v Ljubljani.
B/ Hazširl in dopolni dosedanji predmet poslovanja. ki j«
upravljanje vsega republiškega ribarstva v saprtih in
odprtih vodah Slovenije s izjemo reprezentativno rezervatnih voda, tako, da ee razširjeni ln dopolnjeni
predmet poslovanja v celoti obsegat
a) na področju proizvodnje» kmetijska proizvodna panoga ribaratva - vzreja ribjih iker, zaroda, mladic in konzumnih rib v lastnih ribogojnicah)
b) na področju izmenjavat kup&evanje a blagom v notranjem
prometu, ki ga podjetje samo proizvaja in z onim, ki ga
V Skladu z rešenjem uprave za zunanjo trovino v Beogradu
z dne 5.HII.1954. Br.2829/1 OS/DC ame izvažati kot so
ribe, ribji izdelki, žabe, želve, raki, školjke, jegulje,
povži, pijavke in vodne bovhe.

?

2. '
Podjetje mora priglasiti spremembe, ki ao nastale
glede vpisanih podatkov za vpis v register pri Okrožnem gospodarskem sodišču v 15 dneh. '
^aksa po tar.št. 1. in 7. zakona o taksah v znesku
din 18o.- in mestna taksa po tar.št. 2 tč.3 odloka e uvedbi mestnih
taka in prometnega davka v znesku din 75.- ata vplačani.
Smrt fašizmu

-

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

MLO t

-p*

D e r m a a t l a
dr. Marijani
Slišali ste predlog o spremebi firme in razširitvi predmeta poslovanja *Ribarsko gospodarstvo Slovenije"•
Dajem predlog v razprave.
R o ž m a a o

Ivan:

Stvar mi ni znana. Kaj je te "rezervatne vode"?
E r b a n S i S

Marijan:

Gotove vede v Sloveniji so oddeljene posebej s namenom, da se
tnkaj Suvajo ribfl zarodi, s tem, da se potem ribe Iz teh rezervatnih voda vlaga v ostale vode, ker je veliko ribiSev, ki opravljajo te posle /ribolo ket šport/. Poleg tega se ribe v rezervat
Bih vodah nameajeee za ribolov tujcem, kjer bodo lahke lovili rib
pa ae same oni, lotili jih bodo lahko tudi drugi.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Kdor je za te, da se na temelju predloga Slana Sveta za gospodasatvo MLO sprejme odločba o spremembi firme in razširitvi predmeta
poslovanja podjetja "Rlbarsko gospodarstvo Slovenije"«
Predlog je

s e g l a s a o

sprejet

b/ Razprava ln sklepanje e predlogu za spremembo imena, aedža la
razširitve predmeta poslovanja Trgovskega podjetja z usnjem,
gumo in tehnižnim tekstilom "ASTRA", Ljubljana. Parnova 53.
•

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

Franc, Slan Sveta za gospedarst

!
U t e m e l j i t e v

v fetf
N

k preelogu trgovskega podjetja z usnjem, gumo in tehničnih
tekstilom " Astra " Ljubljana za spremembo imena, sedeža in
razširitve predmeta poslovanja.
Trgovsko podjetje " Astra " je bilo ustanovljeno z
odločbo št. G- 4184/52 z dne 12. novembra 1954. in vpisano
v register državnih gospodarskih podjetij pri MLO Ljubljana.
Delavski svet podjetja je na svojem zasedanju dne 21.IX.1954.
sklenil, da se dosedanja firma kot podjetje z usnjem, gumo
in tehničnim tekatilom " Astra H spremeni in se od-sle§ glasi
JLJJi£iyL-M veletrgovina z usnje, gumijastimi izdelki in
tehničnim tekstilom.
Podjetje je imelo dosedaj svoj sedež v Parmovi ul.
št. 33, sedaj ga pa prenaša v Bežigrad
Podjetje ne imelo dosedaj^predmet poslovanja sledeče trgovske stroke: a) tekstilno blago, kratko in pleteno
blago ter konfekcija t-ehničnega značaja, b) usnje, čevlajrsko in jermenarsko blago ter potrebščine, c) izdelki iz gume
kavčuka in plastičnih mas, d) vrvarski izdelki ter izdelki
iz konoplje in jute.
K tem trgovskim strokam je podjetje dodalo še novo
stroko_i tehnično blago za proizvajalna podjetja in obrt
( konfekcionirana zaščitna sredstva iz usnja, gume, plastičnih
pas in tekstila).
Obseg poslovanja je trgovina na debelo.
Svet za gospodarstvo je na svoji seji dne 3.XII.
1954. odobril spremembo sedeža in razširitve predmeta poslovanja.
Mestni ljudski odbor naj potrdi predlog podjetja
" Astra

Ljubljana, dne 6.decembra 1954.

7/

D e r m a s t l a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog sa spremembe imena, sedeža ia razširitve
predmeta poslovanja Trgovskega podjetja z usnjem, gumo in tehničnim tekstilom "ASTRA", Ljubljana, Parmova ul.53.
2ele kdo kakšno pojasnilo v zvezi s tem predlogom?
Predlog je soglasno sprejet.

c/ lazprava in sklepanje o predlogu za uatanovitev Trgovskega
podjetja "Radiotehne"-trg.podjetje s radioaparati. ojačeval
nini napravami in potrebščinami na debelo in uvoz.
Predlog obrazloži tov. S i t a r
darstvo IILO, kakor sledi:

Frano, član Sveta za gospe-

k predloga za ustanovitevwRadiotekne"trgovskega podjetja z radioaparati, ojačevalnimi napravami in potrebščinami na debelo in
uvoz.

Z ozirom na to, da obstoja v jubljani eno samo podjetje,
ki se bavi s prodajo radijskih in podobnih, aparatov in potrebščin
se v svrho znižanja cen tem artiklom in pospeševanja aadioamaterstva pri nas predlaga, da Mestni ljudski odbor Ljubljana ustanovi
še eno podobno podjetje pod firmo:
M
RADIOTEHNA H trgovsko podjetje z radijskimi aparati,
ojačevalnimi napravami in potrebščinami na debelo in
uvoz,
s sedežem: v Ljubljani Miklošičeva c. 36
in s poslovno delavnostjo: trgovanja z radio aparati, ojačevalci, magnetofoni, mikiofoni, gramofoni, gramofonskimi ploščami, nadomestnimi deli, ter
drobnim elektrotehničnim materialom kot sestavnim
delom radijskih apartov na debelo ter uvoz.
Podjetju so potrebna osnovna sredstva v znesku 4,800.000.din in obratna sredstva v šini 75,000.000.- din za nakup elektronk
radijskih aparatov, ojačevalcev, gramofonov, gramofonskih plošč,
akumulatorjev, elektrolitnih in vrtilnih kondenzatorjev, blokov
uporov in ostalega materiala. Za to vso potrebuje podjetje garancijsko izjavo.
Za direktorja podjetja se do razpisa in konstituiranja
imenuje tov. P e č a r
^eodor, komercialist s prakso direktorja
v tej stroki, stanujoč v Ljubljani Trubarjeva c. 79/£.
Ostalo osebje s potrebno prakso je zagotovljeno.
Svet za gospodarstvo je na svoji seji dne 3.decembra
1954. odobril ustanovitev tega podjetja.
Mestni ljudski odbor naj odloči o ustanovitvi novega
trgovskega podjetja po predlogu.

Ljubljana, dne 4. decembra 1954

D e r m a s t i a
dr» Marijan:
Ttkaj ebstoja vprašanje, ki ga ja treba razčistiti. Predlaga se,
da se podjetju da sredstva /osnovna/ v višini din 4,800.000*
Od kod se to flnanslra?
M l e m e n č l č
ing.Ivo:
Svet za gospodarstvo MLO je smatral za potrebno, da se to podjetje ustanovi in da bo Svet za gospodarstvo MLO našel sredstva
za osnovna srestva v višini din 4,800.000 is likvidacijske mase
MLO.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem na glasovanje predlog za ustanovitev podjetja"Radiotehne".
Predlog je soglasno sprejet.
Dajem na glasovanje predlog za Izdaje garanoljske izjave za osno
sredstva v višini din 4,800.000.-, kakor tudi predlog za obratna
sredstva v višini din 75,000.000 /garancijska izjava/, na račun
likvidacijske mase MLO-a.
Predlog je soglasne sprejet.
Dajem na glasovanje predlog, da se imenuje za direktorja podjetj
de razpisa in konstituiranja podjetja tov. P e 5» r Teodor.
Predlog je soglasne sprejet.
č/ Razprava in sklepanje e izdaji odločbe o imenovanju članov
kolektivnega organa Klavnice, Ljubljana. Mesarska o.l.
Predlog obrazloži tov. S i t a r
darstvo MLO. kakor sledi:

Franc, član Sveta za gospo-

U t e m e l j i t e v

' Oh-,

za izdajo odločbe o imenovanja članov kolektivnega organa
Klavnice Ljubljana Mesarska o. 1.

Klavnica Ljubljana Mesarska c. 1 je z odločbo
MLO Ljubljana G- 3157/2 z dne 22. X.1954. prešla na poslovanje kot finančno samostojni zavod s kolektivnim organom
upravljanja.
Skladno s členom 5. potrjenih pravil zavoda
šteje kolektivni organ 7.članov, ki ga do 1/3 voli delovni
kolektiv klavnice s tajnim glasovanjem, 2/3 pa imenuje organ,
ki je pristojen za zadeve zavoda.
Imenovati je tedaj štiri osebe v kolektivni organ upravljanja Mestne k&avnice in to dve osebi iz kot zastopnika gospodarskih organizacij ( mesarskih podjetij ), ki so
zainteresirane na uspešnem poslovanju zavoda, nadalje veterinarja Sanitarne inšpekcije MLO Ljubljana radi zaščite asanacije in higiene klavnišnih objektov ter zastopnika potrošnikov mesa.
Predlaga se potrditev imenovanja članov kakor
v priloženi odločbi.

Ljubljana, dne 6.XII.1954.

I

—i/

LJESTNI LJUDSKI ODBOR
glavnega mesta
L J U B L J A N A
• gtev.G- 10573/4-54/P1-ON.

Ljubljana, dne

1954.

O D L O Č B A .

Na podlagi 65. in 117. člena zakona o ljudskih
odborih mest in mestnih občin ( TJr.list LRS št. 19-9o/52)
v zvezi s členom 5« potrjenih pravil Klavnice Ljubljana
Mesarska c. 1 in določil temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih ( Ur.list FLRJ št. 51/53) ter po predlogu
Sveta za gospodarstva
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana po sklepu mestnega zbora in^zbora proizvajalcev z dne
........ 1954.
o d l o č b o
o imenovanju članov kolektivnega organa Klavnice Ljubljana
Mesarska cesta 1.
Klavnica Ljubljana Mesarska c. 1 je z odločbo
MLO Ljubljana G- 3157/2-54 z dne 22. oktobra 1954. prešla na
poslovanje kot finančno samostojni zavod s kolektivnim organom
upravljanja v katerega se imenujejo štirje člani:
1. B o d 1 a j Alojz, mesarski pomočnik pri podjetju
n
Mesoizdelki " Ljubljana Tomšičeva c. J,
2. B o h Stane, mesarski pomočnik, "Mesnine " Roška 7,
3, Dr. K o r e n
Janko, veterinar, Sanitarne inšpekcije

Smrt fašizmu

-

svobodo narodu !
P r e d s e

0 tem se obvesti:
1. Klavnica Ljubljana Mesarska 1,
2. člani od 1 do 4
3. Skupščinska pisarna MLO,
4. Tajn.za gospodarstvo - arhiv,
5. Upravno pravni odsek.

dnik

MLO:

( Dr. Marijan Dermastia )

-u

-

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog za izdajo odločbe o imenovanju članov kolektivnega organa Klavnice, Ljubljana, Meaaraka c.l.
Ima kdo od odbornikov kakšno dopolnilo oz.dopolnilni predlog?
Če nihče, smatram, da je
predlog soglasno sprejet.
d/ Razprava in sklepanje o predlogu za kooptiranje članov v
kolektivni or*aa upravljanja Uprave tržišč MLO Ljubljana.
Predlog obrazloži tov. S i t a r
daratve MLO, kakor aledi:

Frano, član Sveta za goapo-

K: predloga za kooptiranje članov v kolektivni organ upravljanja Uprave tržilšč M10 Ljubljana.

Upravo tržišč MLO Ljubljana upravlja sedemčlanski
kolektivni o r ^ n f Kolektiv uprave je v smislu pravil na svojem sestanku določil dva člana v ta organ, v katerega pride
avtomatično še upravnik. Ostale člane pa predlaga Svet za
gospodarstvo/^
/~ft*/U /
Svet za gospodarstvo je na svoji seji dne 3.t.m.
predlagal, da se v kolektivni organ upravljanja kooptirajo še
sledeči člani:
-

1.
2.
3.
4-.
5.

Pozaršek iveai, uslužbenec pod jet ja, Sad je-zelenjava
Jernejec Alojzij član KZ Jezica
Pokovec Jože, Sanitarni tehnik,
Grašič srečko, vrtnar ma drž.posestvu Bokalci,
Pani Žagar - Tomičevid, zastopnica zavoda za
napredek gospodinjstva.

Mestni ljudski odbor naj potrdi predlagane člane v kolektivni organ upravljanja Uprave tržišč MLO Ljubljana.

Ljubljana, dne 6.decembra 1954.

-iV-

D o r m s s t i a
dr. Marijan:
Slišali sta predlog za imenovanje članov v kolektivni organ
upravljanja Uprave tržišč MLO Ljubljana« Ima kdo od tov. odbornikov kake pripombe ali dodatni predlog?
Predlog je soglasno sprejet.
e/ Razprava in sklepanje e predlogu Likvidacijske komisije pri
MLO Ljubljana za dodelitev osnovnih sredstev likvidiranega
gostinskega podjetja "Ljudska restavracija*. Ljubljana. Miklošičeva c. za flnančno-ssmostojni zved "Osredsnja študentovsak menza», Ljubljana, Miklošičeva o.
Predlog obrazloži tov. S i t a r
darstvo MLO, kakor sledi:

Franc, član Sveta za gospo-

• L '

» • . « . » i i t . M .

•

% predloga Likvidacijske komisije pri MLO Ljubljana za dodelitev
osnovnih sredstev likvidiranega gostinskega podjetja "Ljudska
restavracija M Ljubljana Mlklošlčeva c. ba finančno samostojni
gaved * Osrednja študentovska meftza • Ljubljana Miklošičeva e.

2 odločbo MLO Ljubljana St. G- 3801/7 s dna 26.
IT.1954. ¡p prešlo gostinsko podjetje Ljudska restavracija
ngubljana Miklošičeva c. v likvidacijo. Likvidacijski postopek
je izvedla Likvidacijske» komisija pri MLO Ljubljana po predpisih
uredbe o prenehanju podjetij in obrtov za redni likvidacijski
posto'?ek.~Likvidacija je v zaključni fazi. Ba bi mogla komisija delo zaključiti je potrebno, da MLO odloČi o usodi osnovnih
eredstev likvidirane ljudske restavracije. Ser se je v prostorih bivSe Ljudske restavracije osnovala Osrednja Studentovska
rrenza, je le-ta dejansko tudi že prevzela v prostorih se nahajajoča osnovna sredstva bivše Ljudske restvracije.
Po predpisih uredbe odloča o gospodarjenju s osnovnimi sredstvi gospodarskih organizacij jorJc o dodelitvi osnovnih
sredstev likvidiranega gospodarska organizacije pristojni ljudski
odbor* osnovna sredstva se dodelijo ali brezplačno ali pa proti
plačilu drugi gospodarski organizaciji.
Skladno s tem mora MLO Ljubljana odločiti o dodelitvi osnovnih sredstev likvidirane Ljudske restavracije finančno samostojnemu zavodu Osrednja Studentovska menza, ki je
[teanovna sredstva dejansko že prevzela s trenutkom, ko je v
frostorih bivše Ljudske restavracije začela s poslovanjem,
' Vrednost osnovnih sredstev znaša 4,997.574.- din
( amort.vrednost),sedanja vrednoat
2,746.367.Sazen teh osnovnih sredstev so še osnovna sredstva
z vre nostjo 453.059.- din. oz. sedanjo vrednostjo 205.889.din, ki so kot ugotovljeno neuporabna in jih je treba odpisati
t,j.odprodati in izkupiček nakazati v likvidacijsko maso likvidirane Ljudake restavracije.
Mestnemu ljudskemu odboru je predlagati iSdaje
Odločbe o brezplačni dodelitvi ( prenosu ) osnovnih sredstev
od likvidirane Ljudske restavracije na finančno samostojni
zavod Osrednja Studentovska aenza in odobritvi edpia neuporabnih
osnovnih sredstev po gornje» predlogu.

Ljubljana, dna 19« decembra 1954.

t

MESTIH LJUDSKI ODBOR
glavnega, mesta
L J U B L J A 5 A
gtev,O-

—

/54/OvON.

Ljubljana, dne

-

1954.

O D L O Č B A .

Ha podlagi 6.tč.65. in 117. člena sakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin ( Dr.list LRS št.l9-9o/52)
17. in 53. člena uredi« o gospodarjenju z osnovni»! sredstvi
gospodarskih organizacij ( Dr.liat FLRJ St,52-433/53) in
skladno a predpisi uredba o prenehanju podjetij in obrtov
( Ur.liat PLRJ št. 51-424/53) ter na predlog Likvidacljake
Yornisije MLO Ljubljana
Izdaja Heatni ljudski odbor glavnega aeata Ljubljana po sklepu seje mastnega zbora in zbora proizvajalcev
z dne
1954.
o d l o č b o
o dodelitvi eanovnih sredstev likvidiranega gostinskega podjetja Ljudaka restavracija - Osrednji študentovski menil»Ljubljana
Paradi likvidacija gostinskega podjetja Ljudska
restavracija Ljubljana Miklošičeva o, ae oanovna sredstva
likvidiranega gospodarake organizacije dodelijo v brezplačno
uporabo Osrednji študentovaki aentl v Ljubljani, Miklošičeva c.
Vrednost dodeljenih osnovnih aradatev znašat
pe enotni nabavni vrednosti
din 4»897.574»po aedanji vrednosti
" 2,746.367.Del osnovnih sredstev sa katere je ugotovljeno,
da ao dotrajam in neuporabna v amortizacijski vrednosti din
469.359.- oziroma aedanji vrednosti 213.289.- din odpifie
Likvidacijska komisija in Izkupiček nakaže v likvidacijsko
aaao,
Spieka dodeljenih in dotrajanih osnovnih aredetev
tvorita aeatavni del te odločba.
Sart fašizmu

-

svobodo narodu 1
F r e d a e d

0 tem se obvešča»
1. Lifcvid.komieija pri MLO Lj„
2. Osrednja ,6tudentovaka mensa
Ljubljana, Miklošičeva a.,
3. Arhiv ^ajn.sa gospodarstvo,
4. Skupščinska pisarna MLO,
5. Upravno pravni odaak.

/

nlk

MLO t

(Dr»Marijan Dermaotia )

D s r m a s t l a
dr« Marijan:
Stvar je bila rašena z odločbo MLO-a o likvidaciji "Ljudske restavracije" , Miklošičeva c.in o ustanovitvi Osredsnje študentske menze, Ljubljana, Miklošičeva o.
Dajem gornji prdlog na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.
t/ Razprava in sklepanje o predlogu za izdajo dovoljenja za
konstituiranje samostojnega tostišča "Pri ribiču*. Ljubljana
Tavčarjeva ul.4«
Predlog obrazloži tov. S i t a r
spodarstvo MLO, kakor sledit

Franc, član Sveta za go-

U T E M E L J I T E V
^ ¿i
•edlcgu za izdajo dovoljenja
konstituiranje aamoatojnega gostišča * Pri ribiča * Ljubljana
ivčarjava g.

Delavski avet Ribiškega podjetja • aibič " PJLe na avo je® zasedanju dne 14.X.1954. screiel afTep o aataritvl saaoa to jnega goatiSča v biv. gosti85u TevSarJev Stram,
(ubijaha Tavčarjeva 4.
'
Novo samostojno gostiSče naj bi poslovalo»
pod firmo» Sostilns Pri Hi biča» Ljubljane Tavčarjeva 4
a dSl»r ost o+"priprava' th prodaja varh v nt pljfč In brano
iT-''','
r* a posebna eppci nIt::?, d.;* o 7- ribe in ostale
t
•••gjpioraVe" ^eofsli tete.
"IftfT^t y aneaku din 186,430.- odstopa
ti na ko "»odjeme * febotiBnik * , novemu gosti ecu„ne od platno
adno S "1. elehttfl? uTOdbe o drugih' s premem baif l'h a ©'polnitvah'
redbe o gospodarjen.lu z odnovnial sredstvi goapošaraklh crgariiei.t ( Ur.liat FLSJ Št« 32/5 4) - po kater* smo jo gospodarske
rganizacije do 31«decembra 1954. renesti druga no irugo stvari
i« oenovnib aredetev brez odplačila. Ostala osnovna 3redstvm
otovi

uato.no^lteli.

Obratna sredstva si ¿ribavi gostišče aamo.

2a upravnika gostišče ae začasno postavlja tov.
[S o S a k Vladimirt nadzor nad dele» upravnika gostlSča vr£l
ftHVtd*" pod^rtja ustanovitelja.
Medeebojno razmerje med podjetje» " Hibič • Piran
in aamostojnlm goatiWem ?tl Ribiču v Ljubljani Tavčarjeva 4
urejuje razairl* pogodba, ki vsebuje bistvena dolofilr v medseRt^nih edfkoslh in ao n^ena določila skladna z obstoječimi predli is i»
.
!3vet za gospodarstvo» je ns sveji seji dne 17.
noverbre 195 . sklad o s predpisi uredbe o .ustavljanja podjetij in obr to v imenoval koa.iai.;o * nalogo» da preiči ali ao izpolnjeni pogo j i za izdajo odločbe o dovoljenju sa konstituiranje
srpc stolnega gos-ti*ča. Komiaija je nalogo izvršila in podala
. f e r m i a Iz k a t e r a je
se izpolnjeni pogoji aa zadete v noslnvan.vn rostiiSfc in tudi za uspeh poalovs-nja.
Svet za gospodarstvo MLO predlaga Meatnemu
i judekemu odboru Ljubljana, da Izda odločbo o dovoljenju za ko-r
et i tairmje no o ustanovljenega gcetičč« pod firmo in s i e javnostjo po predlogu.
. JM:-!^ 'flK •.
B

Ljubljana, dne 20* deceabra 1954

n LJUDSKI ODBOR
.Uličnega mesta
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Ljubljana, dna 2o.decembra 1954.

O D L O Č B A
Ha podlagi 65. in 117. člena sa one o liudakih odboaeat in mestnih ei>Čifi ( tir.Hat LSS Pt. 19-90/52), 32. «lena
Ibe o ustanavljanju podjetij in ©brtor ( Ur.list FLRJ št.51-42>f/
15.«16. in 17. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gosti( Ur.list FLRJ 6-63/54) in skladno a sklepom Ribiškega polt ja " Ribi« " Piran s dne 14. oktobra 195*. o ustanovitvi sa^ojnega goatlSča v Ljubljani
izdaj» Mestni ljudski odbor glavnega sesCe~I3n.bl ja»
sklepu mastnega zbora J m zbora proizvajalčev z dne
'
1954.
f
o d 1 * č V o".:)T.
katero se daje dovoljenje za konstituiranje samostojnega gostlšia
Gostilna pri Ribiču " Ljubljana Bavčarjeva vil.4.
A

1.

-avti'

0

d

Delavski svet Ribiškega podjetja * Ribič * Piran je
sklepbm z dne 14.X. 1954. ustanovile v Ljubljani samostojno go18če Tavčarjeva 4 , skladno s 3o. členom uredbe o ustanavljanju
jetij in obrtov je bila imenovana komisija z nalogo, da ugotovi
L ao izpolnjeni pogoji za sačetek 3ela in uspejo poslovanje goIBČa. Komisija ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji »a obratovanje
»atcjnega gostišča in Izdajo dovoljenja sa kenatl tulranje gosti1.
Samostojno gostišče bo poslovalo pod firme: " GOSTILPRI HJBIČU " Ljubljana Tavčarjeva 4 .
Dejavnost gostišča: prodaja vseh v a t pijač in hras posebne specializacijo na ribe in ©at&le primorske speolali2#
Odnos m d Ribiškim podjetjem • Ribič * Piran kot
Jamovi tel je« in samostojnim gostiščem Gostilna * Pri Ribiču •
"jubljana Tavčarjeva 4 je urejen efcladno s 17. členom uredbe o
"»tinakih podjetjih 1» gostiščih a posebno pogodbo.

5.
% ozirem na to, da bo delovni kolektiv gostišča štel
idvidoma 12 članov bo vee kolektiv predstavljal delavski svet
Istlšča. Delovni kolektiv izvoli tričlanski upravni edboe . f voLjLno komisijo za izvedbo volitev ee imenujejo*l.

2.

3.
Volitve upravnega odbora se morajo izvršiti v roku
15 dni po prejemu te odločbe.
Delovni kolektiv Ji» delžan v roku enega meseca
t
•-vejeti rravila gostišča. Pravila je pr«dlo£iti Mestnemu ljudskemu
odboru ^jubljana v potrditev.

Gostišče ved i .do iaenovania poslovodja po raspii»a
LJubl jam začasni
.1 upravnik tov. K o i a k Tla d i mir t "
v
__ . . .^o- .
t
Za osnovanja sa&ostcjnega goatiSča, gostilna " 7
biču " Ljubljana Tavčarjeva 4 j« plačati državno takso
postavki št. 19/b zakona o taksah v znesku din 4°.000.dršavnlh koleklh in mestni t sfesa po tar.št. 12/b odloka
o taksah v znesku din 12.000,- v aestalh kolekih.

Sar t fašizmu
svobodo »»rodu !
) wot%do «1 tlt9ttoq
sLnatIvsaa^ea

JPi X V *

Prodaš e d a 1 k
( Dr. karijan Deraastia
0 tem ne obvešča:
1. Gostilna Pri Ribiču n Ljubi i ara
Tavčarjeva 4 ( 2 * )
2. Gost.zbornica za gl.a.Ljubljena,
3. Skupščinska pisarna ULO,
9. Statistični urad «LG,
5. Arhiv Taja* za gospodarstvo
6. Upravno jravni odsek.

t*
>31 . i

. K-

v«
S

•i*
.S
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D e r m a a t l a
dr.Harljan:
Slišali sta predlog e Izdaji dovoljenja za konstituiranje sa•
mostojnega gostišča "Pri ribiču", Ljubljana, Tavčarjeva ul.4.
Dajem predlog v razpravo.
Predlog je soglasno sprejet.

Dajem na glasovanje predlog za imenovanje začasnega direktorja
gostišča tov. K e š ak Vladimira.
Predlog je soglasno sprejet.
g/ Bazprava in sklepanje e ustanovitvi Meatno elektroenergetske
inšpekcije.
fredlog obrazloži tov. S i t a r
darstvo MLO, kakor sledi:

Franc, Slan Sveta za gospo-

U t e m e l j i t e
ustanovitve Mestne elektroenergetske inšpekcije.

Izvršni svet ljudske skupščine ljudske republike Slovenije je izdal uredbo o organizaciji elektroenergetske inšpekcijske službe v LR Sloveniji, katera določa
v 5, členu, da lahko okrajni in mestni ljudski odbori ustanovijo okrajno ali mestno elektroenergetsko inšpekcijo zaradi
uspešn-gejšega upravljanja službe elektroenergetske inšpekcije.
Svet za gospodarstvo je razpravljal o ustanovitvi
mestne elektroenergetske inšpekcije v sestavu Tajništva za
gospodarstvo z nalogo:
1. opravlja vse zadeve po predpisih o elektroenergetski inšpekciji, ki spadajo po obstoječin predpisih v pristojnost
mestnega ljudskega odbora.
JU
2. eposredno nadzira izvajanje zveznih, republiških in mestnih
predpisov in sklepov s področja elektrogospodarstva in elektroenergetskih naprav na območju mestnega ljudskega ¿dbora,
3. daje dovoljenje za obratovanje, za rekonstrukcije in za demontaža elektroenergetskih naprav na območji mestnega ljudskega odbora,
4. sodeljuje pri revizijah investicijskih programov in projektov
elektroenergetskih naprav ter pri tehničnih pregledih gradbenih objektov elektroenergetskih naprav na območju mestnega
ljudskega odbora,
5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje porabe električne
energije po navodilih sveta za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora in pa republiške elektroenergetske inšpekcije,
6. opravlja druge zadeve, ki ,spadajo po predpisih ali odločitvi
pristojnih organov v njeno pristojnost.
Naloge pod tč, 2,3. in 5, opravlja inšpekcija v
obsegu, ki ga predpiše rflržavni sekretar za gospodarstvo 1RS.
Inšpekcija opravlja svoje naloge po inšpektorjih,
ki jih imenuje mestni ljudski odbor v sporazumu z dr avnim
sekretarjem za gospodarstvo LRS,
Inšpektorji elektroenergetske inšpekcije so za svoje delo odgovorni svetu za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora. Neposredni nadzor nad delom elektroenergetske inškecije
opravlja načelnik tajništva za gospodarstvo.
Za ustanovitev Mestne elektroenergetske ¿inšpekcije
je v skladu s cit, uredbo potrebno pribaviti soglasje državnega sekretarja za gospodarstvo LRS, kar je v danem primeru dano
pod št. 7/5-26 a/1-5 A- z dne 14.XII.1954.
Svet za gospodarstvo predlaga Mestnemu ljudskemu
odboru? da odloči o ustanovitvi M estne elektroenergetike inšpekcije in sprejme tozadevni odlok o ustanovitvi kot je v
prilogi.
Ljubljana, dne 22, decembra 1954.

ïïa podlagi 23.,65. in 117. člena zakona o
ljudskih odborih mest in mestnih občin ( Ur.list LRS štev.
19~9o/52), 5. člena uredbe o organizaciji elektroenergetske inšpekcijske službe v v ljudski republiki Sloveniji
( Ur.list 1RS št. 40-143/54), v sporazumu z državnim sekretarjem za gospodarstvo 1RS in na predlog Sveta za gospodarstvo MLO Ljubljana je Mestni ljudski odbor Glavnega mesta
Ljubljana na skupni seji obeh zborov dne
1954.
sprejel
O D L O K
o ustanovitvi elektroenergetske inšpekcije .
1. člen
Ustanovi se mestna elektroenergetska inšpekcija,
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo mestnega ljudskega odbcra.
2, člen
Mestna elektroenergetska inšpekcija ima naloge:
1. opravlja vse zadeve po predpisih o elektroenergetski inšpekciji, ki spadajo po obstoječih predpisih v pristojnost mestnega ljudskega odbora;
2. neposredno nadzira izvajanje zveznih, republiških
in mestnih predpisov in sklepov s področja elektrogospodarstva in elektroenergetskih naprav na območju Mestnega ljude
skega odbora ;
3. daje dovoljenja za obratovanje, za rekonstrukcije
in za démontaže elektroenergetskih naprav na območju Mestnega
ljudskega odbora;
4. sodeluje pri revizijah investicijskih programov in
projektov elektroenergetskih naprav ter pri tehničnih pregledih
gradbenih objektov elektroenergetskih naprav na območju Mestnega ljudskega odbora ;
5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje porabe
električne energije po navodilih sveta za gospodarstvo mestnega
ljudskega odbora in republiškega elektroenergetskega inšpekcije

6, opravlja druge zadeve, ki spadajo po predpisih
ali odločitvi pristojnih organov v njeno pristojnost.
^aloge navedene pod točko 2,,3. in 4, opravljan
mestna elektroenergetska inšpekcija v obsegu, ki ga predpiše
državni sekretariat za gospodarstvo LRS.
3. člen
.Iki
/
estna elektroenergetska inšpekcija opravlja
svoje naloge po inšpektorjih.
Inšpektorje imenuje mestni ljudski- odbor glavnega
mesta Ljubljana sr sporazumu z državnim sekretarjem za gospodarstvo LRS.
4. člen
Inšpektorji elektroenergetske inšpekcije so za
svoje delo odgovorni svetu za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora.
Mestna elektroenergetska inšpekcija opravlja svoje
naloge tudi po navodilih, ki jih prejme od sveta za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora in od republiške elektroenergetske inšpekcije,
Načelnik tajništva za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora neposredno nadzoruje delu elektroenergetske
inšpekcije.
5, člen
Če ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepravilnosti ali, da niso bili izvršeni ukrepi, ki so bili določeni
odredi z odločbo, da se mora nepravilnost odpraviti oziroma,
da se morajo ukrepi izvršiti ter določi pri tem rok, v katerem se mora to zgoditi, kolikor veljavni predpisi ne določajo drugih ukrepov.
Zoper odločbo mestne elektroenergetske inšpekcije
je dopustna v 15 dneh po njenem sprejemu pritožba ha republiško elektroenergetsko inšpekcijo, če s posebnimi predpisi
ni drugače določeno.
Pritožba ne ieva? zadrži izvršitve določbe.
Inšpekcija, ki je izdala odločbo sme na zar stavo
stranke odložiti njeno izvršitev.

- 5 "

-

6. člen
Ta odlok velja od dneva objave v " Uradnem listu
1RS " .

Štev,G— 10224/2
Ljubljana, dne

1954.

P r e d s e d n i k

110 :

( Dr, Marijan Dermastia )

J-
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D e r m a a t i a
dr. Marijan:
Slišali sta predlog za ustanovitev Mestne elektroenergetske
inšpekcije.Mislim, da bi bilo dobro, Če bi tov. Klemenčič
pbjasnil, če je res nujne potrebne, da se to ustanovi*

K l e m e n č i č
ing. Ivo:
Izvršni svet ljudske skupščine LRS je izdal Uredbo o organizaciji elektroenergetske inšpekcijske službe v LR Sloveniji,
katera deleča v 5.Čl., da lahko okrajni in mestni ljudski odbori ustanovijo okrajno ali mestne elektroenergetsko inšpekcij
zaradi uspsšnejšega opravljanja službe elektroenergetske inšpekcije.
Sami vemo, kakšna je situaoija s preskrbo električne energije.
Republiška inšpekcija že obstsja, zdaj pa je dano aa prosto
voljo okrajnim in mestnim ljudskim odborom, da osnujejs svojs
inšpekcije. Te so potrebne predvsem zaradi uredltvs stsnja
v zvezi z reduciaakjem električne energije od časa do čaa«
Gre za povezavo okrajnih inšpekcij elektroenergetske službe
z republiško inšpekcije glede odvzeme električne energije posameznim predelom in giede začasnega izključevanja posameznih
sektrejev mesta, aa drugi atraal pa tudi zats, da imamo tukaj
organ, ki bo skrbel, kar se tiče planiranja teh nalog v okviru
preskrbe z električnoenergijo mesta samega. Mislim, da so te
naloge gfcavne in da je potrebno, da sprejmemo odlok o ustanovitvi Mestne elektroenergetske inšpekcije, ker Republiška
inšpekcija in pa Državni sekretsrist zs gospodarstvo LRS ts
zahtevata v zvezi z redukcije električne energije. Mi delamo
v ekonomsko-planskem sektorju brez človeka, ki bi se v te stvsj
spoznal. Mislim, da je nujae, da imamo v Ljubljani take inspek
cijo, ki se bo za to brigala.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem gornji predlog na razprave. Kdo želi besedo? Kdo je
za sprejem odloka o ustanovitvi elektroenerget8ke inapekcije?
Predlogje soglasno sprejet.

h/ Razprava in sklepanje o odločbi e dodelitvi družbenih
sredstev Ekonomije gostinskega podjetja "Hotel SLON",
Ljubljana« Mestni log 31» Kmetisjkemu posestvu "Jesenkovo
Predlogobrazloži tov. S i t a r
spodarstvo MLO, kakor sledi:

Prano, član Sveta za go-

U T E M E L J I T E V

•

V5"/

v odločbi o dodelitvi družbenih sredstev Ekonomije gostinskegi
«odjetja " Hotel Slon " Ljubljana Mestni Iffig 31, Kmetijskemu
posestvu Jesenkovo.

Po sklepu upravnega odbora podjetja Hotel Slon
g dne 17.IX.1954. se likvidira Ekonomija Hotela Slon v Mestnem
lugu
^ posluje kot obrat gostinskega podjetja Slon.
Osnovna sredstva ( živi in mrtvi inventar ) po
posebnem spisku z dne 23.XI.1954. v vrednosti din 614.013.-'
ter vse kmetijsko zemljišče se po sporazumu s kmetijskim posestvom Jesenkovo po stanju z dne 31.HI.1954. dodeljujejo v izkoriščanje Kmetijskemu posestvu Jesenkovo,
Z ozirom na sporazumni predlog obeh zainteresiranih gospodarskih organizacij se predlaga potrditev odločbe
kakor v prilogi.

Ljubljana, dne 18.XII.1954.

;

jíESTNI LJUDSKI ODBOR
glavnega mesta
j, J U BL J A N A
gtev.G- 8697/2-54/P1-ON.

Ljubljana, dne

O D L O Č B A

1954.

.

ITa podlagi členov 29»,65. tč.6 in 9. zakona o ljudskih
odborih mest in mestnih občin ( Ur.list LRS št.l9~9o/52), člena
•53, uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sredstvi gospodarskih organizacij ( Ur.l.PLRJ št. 52/53), člena 1. in 13.zakona o kmetijskein
splošno ljudskega premoženja in o dodeljevanju
zemljišk4ia skladu
zemlje kmetijskim organizad jam ( Ur.list FLRj št,22/53) v zvezi
|p sklepom delavskega sveta podjetja Hotel Slon Ljubljana z dne 21.
IX.1954. in Kmetijskega posestva Jesenkovo z dne 27.novembra 1954.
ter po predlogu Sveta za gospodarstvo MLO
•izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana
na skupni seji obeh zborov z dne
1954.
o d l o č b o
o dodelitvi družbenih usredstev Ekonomije gostinskega podjetja
Hotel Slon, Ljubljana Mestni log JL , Kmetijskemu posestvu Jesenkovo, Ljubljana Cesta na Loko 4.

1.
Sredstva družbene lastnine dana Ekonomiji Hotela Slon
Ljubljana Mestni log 31 v izkoriščanje se po stanju z dne 31.XII.
1954. v zvezi z likvidacijo Ekonomije dodelijo Kmetijskemu posestvu
Jesenkovov in sicer:
a) nepremičnine vi.št.2677 k.o.Trnovsko predmestje pare* št.254/l
njiva v izmeri 5317 m2, št.* 254/2 travnik v izmeri 17491 m2,št,
254/3 vrt v izmeri 1161 m2 in št, 262 stavbišče, lopa in hlev
Í v izmeri 14o5 m2.
b) Osnovna sredstva ( živi in mrtvi inventar) v vrednostiadin 614019<
aa podlagi seznama z dne 23.XI#ilf 54«, ki je sestavni del te odločbe.,

I

2

*

•

Prevzem se izvrši komisijsko po zastopnikih organa za
kmetijstvo MLO, zastopniku gostinskega podjetja Hotel Slon ter
•Ekonomije Hotela Slon in zastopnika organizacije, ki se ji sredstva
dodeljujejo.
Organ za kmetijstvo pri MLO izvrši komisijsko izročitev
in določi dan izročitve.
Smrt fašizmu

-

¡L

BL tem se obvešča:
21:' Kmet^posestvo^Jesenkovo
3. Skupščinska pisarna MLO
4. Uprava nepremičnin MLO, Ljubljana
5. Arhiv Tajn.za gospodarstvo
Upravno pravni sektor.

svobodo narodu !
P r e d s e d n i k
<^

MLO :
Sermastia)

D e r m a s t i a
dr» Marijan:
Slišali ste predlog za izdajo odločbe o dodelitvi družbenih
sredstev Ekonomije Gostinskega podjetja Hotel "Slon", Ljubljana
Mestni log 31» Kmetisjkemu posestvu NJesenkovoN.
Ima kdo kakšen dodatni predlog?
Predlog je soglasno sprejet.

- /ep.

Ad 12. PERSONALNE ZADEVE.
a/ Poročil» Komisije za razpis ln Imenovanje direktorjev gospodarskih organizacij.

Poročile poa tov. U r b a n č i č
Marijan, član mestnega zbora M,
kakor sledi:
Komisija je po pregledu vlog došllh na razpise odločila:
1. da 80 ta direktorja podjetja "Zidarsko podjteje Šentvid" imenu
tov. D i Batista Franc.
Tov. Di Batista je rojen J1.V.1919. Dovršil je gradbeno delovodsko šolo, ima mojstrski izpit in večletno prakso v tej
stroki. Pred vojno je delal 5 let v teaarstvu, po osvoboditvi
je bil zapoalen 2 leti pri "Gradis"-u kot delovodja, dve leti
na CK KPS kot inštruktor za gradnje ter 4 leta pri podjetju
"Tesar" v kon8trukcijskem biroju. Zsstopniki DS podjetja in
člani Komisije za Imenovanje direktorja so bili soglasni s to
postavitvijo.

2. Zs direktorja Trgovskega podjetja "Umetnina" tov. V i 1 h a r
Savo.
Imenovani tovariš Je rojen 22.XII.1919 v Ljubljani. Dovršil
Je oanovno šolo in tri razrede gimnazije. Pred vojno ni bil
zaposlen. Med vojno pa je bil od 1.1942 v NOV. Po osvoboditvi Je 1
bil zapsolen na Ministrstvu za notranje zadeve LRS do leta 194

Za tem je prevzel posle pomočnika upravnika Umetniške zadruge !
v LJubljani, kjer vrši vse posle pri sklepanju pogodb, ocenjevanju umetnin, komisijski trgovini, kakor tudi finančno poslovanje. Glede na njegovo naravno inteligenco, odlične organizacijske sposobnosti in dmsedanje uspehe, komisija smatra,
da je tov. Vilhar Savo primerna oseba za opravljanje teh poslov.
Zastopniki DS podjetja "Umetnina", Člani komisije sa postaviti
direktorja podjetja "Umetnina* ao glasovsli proti postavitvi
tov. Vilharja za direktorja.
Komisija za poatavitev direktorja podjetja "Umetnina" Je, smatr
la, da bo za to mesto primernejši tov. Č e m a š a r
z oziron
na aam poael v podjetju in da Je treba za tov. V ilhar Sava
najti drug posel.

3 . Da se za poslovodjo trgovine v sestavu Trgovskega podjetja "Etne
postavi tov. S l a b e
Odon.
Tov. Slabe Je rojen 20.1.1930 v Ljubljani. Dovršil je tri razre
meščansko šole ter se izučil za trgovskega pomočnika* Kot vršilec dolžnosti poslovodje te trgdvine je uspešno vodil te posle.
Zastopniki DS podjetja so soglasni s njegovim imenovanjem.

4. Da se za direktorja Trgovskega podjetja "Naš vrt" postavi tov.
P e r u z z i Severin. Tov. Peruzzi Je rojen 19*Xol<fe3 v LJubljani. Dovršil je dva razreda gimnazije, šestmesečni knjigovodski tečaj ter dva dopolnilna tečaja trgovkse stroke* V tej
stroki je zapolen 6 let in te 3 leta v manipulaciji s sadjem in
zelenjavo na debelo in 3 leta v trgovini s sadjem na drobno«
Med okupacijo Je bil 2 leti v NOV. Tudi dosedaj Je vodil uspešn
to podjetja. Člani komisije, zastopniki DS podjetja "Naš vrt", j
so bili soglasni z njegovim imenovanjem.
«

5* Da ae za dltektorja Trgovskega podjetja "Jugotehnika" postavi
tov. K a a f e 1 J Mellten, rojen 9.III.1920, po poklicu trgovski pomočnik* Dovršil je 4 razrede gimnazije, sedaj pa štu- i
dira elektro-oddelek na TSš* V trgovini ima prakso preko 16 let
Kotdirektor tega podjetja je z uspehom vršil te posle od leta
1931. Ponovno Imenovanje pa je potrebno zaradi tega, ker je tr-i
govsko podjetje moralo prilagoditi svoje poslevanje bovim predpisom.jiaip Zastopniki DS kot člani komisije so bili soglasni
z njegovim imenovanjem.
6. Da se za direktorja Trgovskega podjetja "KurLvo-promet", Lju- 1
bijena, Imenuje tov* S k i t e k Ervin* Imenovani tovariš je
rojen 10.III.1914 v Trstu. Dovršil je 4 razrede realne gimnazij^
in Državno dvorazredno trgovsko šolo v Celju. Pred ia med vojno;
je službpval pri raznih trgovskih in industrijskih podjetjih
na vodilnih mestih komercialne in finančne službe* Po vojni je j
bil prav tako v komerclalnihslužbah pri raznih podjetjih* Od
leta 1948 je bil pomočnik poverjenika za trgovino in preskrbe
MLO Ljubljana, od leta 1930 poverjenik za državne nabave in
član 10 MLO LJubljana, nate šef komerciale pri "Živino-prometu"
od leta 1952 pri Izvoznem podjetju "Delamaris", Izola, kot
šef gospodarsko-računskega sektorja* Od februarja letos pa Je
direktor podjetja "Ribič", Piran* Imenovani ima preko 20 let
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komercialne in finančne paakse. Obvlada izvozne ia uvozae posl
ter tehniko devi-znega poslovanja.
Med okupacijo je sodeloval v OF od novembra 1941* Premestitev
v Ljubljano Žeili zato, ker ima družimo v Ljubljani ter je
prevzel meste direktorja v Piranu samo za eno lete.
Zastopniki DS podjetja, Slani komisije so glasovali proti imenovanju tov. S k i t k a Ervina za direktorja podjetja.
Kolektiv je zagovarjal kandidaturo tov. D o 1 e n o Rudija,
ki je doaedaj vršil p©8le šefa komerciale v podjetju. Vendar
je komisija po vsestranski proučitvi teh kandidatov in situacije v podjetju smatrala za primernejšo osebo tov. S k i t e
Brvina ia aprejela sklep * njegovi postavitvi.
D e r m a a t i a
dr. Marijan:
Slišali ate poročile Komisije za razpia in imenovanje direktorjev gospodarakih organizacij o postavitvi direktorjev*
So kakšne konkretne pripombe v tej zvezi? Če jih ni,
«P«»vzamemo poročile aa znanje.
b/ Beračile Komisije za pregled dela upravnika Gostinskega pod
Jetja "Gostinstvo Polew*ov. M a j e r š i č Maksa.

Poročilo poda tov. M a t e l i č
Lojze, član zbora prolzva- ;
jalcev MLO, kakor aledl:
Po zaljučaem računu za leto 1953 izkazuje bilanoa podjetja
Goatinstvo Polje din 2,091.766 izgube. Izgubs je nastsls že v
letu 1952 de zneska 913.837, v letu 1953 pa skupno din 1,177.S'
Vsled slabega knjigovodstva je bila izguba za leto 1952 ugotovljena šele v avgustu leta 1953» Izguba za leto 1953 pa šele
meseca aprila 1954.
Na pedlsgi pregleda poročila revizije, ki je je izvršilo Tajništvo za notranje zadeve MLO, po poročilu z dne 16.VII.1954,
po zaslišanju upravnika Majeršič Makaa in aedanjega v.d. uprai
nika tov* Peršin Jelota, Je komisja ugotovila, da ss glavni
vzroki izgube nalsednji:
a/ osebna nesposobnost Majeršič Maksa za vodstvo taka obsežnega sklspa podjetij-21 gostinskih obratov, obširna ekoaomija

/t?y

in Avtoprevozno podjetje Pel*«. Zaradi obsežnosti in osebne nespesobnetl ai imele podjetje pravilne notranje organizacije,
b/ za vsa tri podjetja se je vodile skupno knjigovodstvo, ki ni
odgovarjale potrebam podjetij, niti ni bile ažurno,
o/ Ke-r se tov. Majeršlč llaks pri poslovanju al držal osnovnih
predpisov za poslovanje podjetja, je nastal v podjetju nesed in
avarhifra, zaradi česar tudi ni bile pregleda nad ekonomskim stanjem podjetja in ai bile jamstva in ni bile jemstva, da posamezni
poslovodje in uslužbenci podjetja ne bi mogli materialno oškodovati podjetja in se pri tem osebno okoriščati.
5/ da je vzrok izgube v glavnem slabe vodstvo in ne kaki objektivni vzroki, je dokaz v tem, da je podjetje pod vodstvom novega
v.d.upravnika v 10 messclh v letu 1954 pokrilo isgubo do zneska
oaa 150.000 din t.j. 1,950.000 din.
Ha podlagi aavedenega predlaga komisija, da so podani razlogi po
l.in 2.točki ilena 96 Uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtev
/Ur.l.FLRJ 51/54/ in predloga Mostnemu ljudskemu odboru glavnega
mesta Ljubljane razrešitev tov. liajeršič Maksa dolžnosti upravnika Gostinskega podjetja "Gostinstvo Polje"- takoj.
M a t e 1 i č Lojze t
Dodatae k temu naj omenim še to-le:
Komisija, ki je bila imenovana z nalogo, da pregleda pealovanje
Gostinstva Polje, je zaslišala tov« Majeršiča ia sedanjega v.d.
/F8i}KjlE a tov. Peršin Jelota in knjigovodkinje in prišla po pojass
lu tov. *azovca Ladota, ki pozna prilike, de dklepa, da je treba
tov. M a j e r š i č a
Maksa odvezati dolžnosti upravnika Gostinskega pedjetja"Gostlnstvo Pelje"«
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste poročile Komisije za pregled dela direktorja podjetja*
"Gostinstvo Polje". Dajem poročilo na razpravo« Se ni nobenih
posebnih pripomb, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.

/fo v

—

o/ Razprava im skelanje o sklepu za določitev 250 sodnikov porot*
nikov.
_

Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predsednik Komisije
za Izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Novi zakon • sodiščih /Ur.l.FLRJ št.36/54/ določa v 2.odstavku
54.čleaa:
Števila sodnikov porotnikov pri okrajnih sodiščih določajo na pred
upravnega organa za pravosodne zadve ljudski odbori, ki jih volij«
Državni aekretariat za pravosodna zadeve LRS v Ljubljani predlaga,
da doleči Mestni ljudski odbor v Ljubljani sa Okrajno sodišče I.
v Ljubljani 250 sodnikov porotnikov.
Predlagam, da se izda sledeči
t
sklep

:

Za Okrajne sodišče I. v Ljubljani se deleči 250 sodnikov porSSnlkev.
Komisiji za izvolitve in imenovanja se nareči, da Izbere petrebae
števile sodnikov porotnikov in jih na ekl prihodnjih sej Mestnega t
ljudskega odbora predloži v potrditev.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem predlog na razpravo. Ima kde kakšne pripombo? Če nihče,
smatram, da je
predlog seglaaae sprejet.
č/ Razprava ia sklepanje o predlogu za razrešitev direktorja podje'
Mleke. Ljubljana, tov. D o b e r l e t
Miodraga.

Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predsednik Komisije
sa Izvolitve ia imenovanja MLO, kaker sledi:
Direktor podjetja "Mleko" tov. Doberlet Miodrag Je že večkrat zaprosil za razrešitev, ker se želi zaposliti v svoji stroki. Odpove,
tedaj ni bila sprejeta iz razloga, ker se je predvidevala združite!
podjetja "Mleko" z Zadružne mlekarno. Ker bo združitev teh dveh
podjetij v kratkem izvršena, predlagamo, da se tov, Doberlet razre

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog za razrešitev direktorja podjetja "Mleko"
tov. D o b e r l e t
Mlodarga.
Uajem predlog na razpravo. Je kakšna pripomba v zrezi a predlogom? Če ne, dajem predlog na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet.

i
d/ Razprava la sklepanje s predlogu za razrešitev direktorja
podjetja "TEKO" tov. M o r e 1 Franca.
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predsednik Komisje
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor lsedi:
Po obvestilu Tajništva za notranje zadeve MLO je bil tov. Morel
Franc,direktor podjetja "TEKO", 15*novembra 1954 priprt zaradi
izvršenih kaznivih dejanj.
Imenovani je s svojim nepravilnim poalovanjem povzročil veliko
gospodarsko škodo, zato predlagamo, da se tov. Morel Franc, di-<
rektor podjetja "TEKO", razreši te dolžnosti.
*
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D e r m a s t i s
dr. Marijan:
Dajem predlog na razpravo. Želi kdo od tov.odbomikov dlkutiral
v zvezi s tem predlogom? Če nihče, dajem predlog na glasovanje«
Predlog Je soglasno sprejet.
o/ Razprava in skepanje o predlogu za razrešitev upravnika samostojnega gostišia "Kolovrat" tov. Č i S m i r Vestlč Mai
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predaednik Komisij
za izvolitve In imenovanja MLO, kakor sledi:
Tov. Čičmir Vestič Marko, upravnik samostojnega gostišča "Kolovrat", je podal ostavke na to mesto, ker se želi zaposliti
na drugem mestu, oz.prevzeti posle po umrlem bratu.
Predlagamo, da se sprejme odpoved imenovanega tov. ter da ae
razpiše mesto upravnika samoatojnega gostišča "Kolovrat".

D e r m a s t i a
dr. Marijan»
Slišali ste predlog za razrešitev upravnika samostojnega gostišč
"Kolovrat", Želi kdo od tov.odbornikov kakšno pojasnilo?
Predlog je soglasno sprejet
f/Razprava in sklepanje o predlogu za imenovanje Komisije za
pregled dela direktorja podjetja "Velnenka".tov. S i t a r Fra
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Ježe, predsednik Komisije
za izvolitve la imenovanja MLO, kakor sledit
Svet za gospodarstvo MLO predlaga, da se imenuje komisija , ki
naj bi pregledala delo direktorja pdjetja "Velnenka" tov. Sitar
Franca. Imenovanje te komisije je predlagal tudi Okrajni sindikkšnl svet, Ljubljana, zaradi slabih odnosov, ki vladajo v podjetju, kakor tudi zaradi nekih konkretnih nepravilnosti direktorja.
Glede na to predlagamo, da Mestal ljudski odbor v smislu 99.čl.
Uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov imenuje komisije iz
sledečih članovi
1. B o r š t n i k
Franc,
2. U d o v i č Leopold,
3.Prlnčlč
Ladislav.
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog za imenoanje Komisije za pregled dela direktorja podjetja Volnenka, na bazi zahteve Okrajnega sindikal-1
nega sveta. Ima kdo od tev.odbomlkov kakšno pripombo? Če nihče,
smatram, da je
predlog soglasno sprejet
g/ Razprava in aklepanje o predlogu za imenovanje Komisije za
pVegled dela dpravnlka Gostinskega podjetja "Savica". LJublja
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predaednlk Komisije
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:

Finančna inšpekcija MLO LJubljana predlaga, da se odstvai
upravnik Gostinskega podjetja "Savica", Ljubljana, Frankopan- '
ska ulica 1.
i
Revizijsko-tehnični zavod je namreč ugotovil nepravilnosti v
poslovanju direktorja tega podjetja.
Predlagamo, da se v smislu 99.čl.Uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov imenuje komisija iz naslednjih tovarišev:
1» K u m š e Franc,
i
2. S k o k Ciril,
3. B r u m e n Ivan,Član Sveta za gospodarstvo MLO.
Komisija naj bi pregledala delo upravnika tega podjetja in odločila o predlogu Finančne inšpekcije MLO.

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
l
Slišali ste predlog o imenovanju Komisije za pregled dela direktorja podjetja "Savica", Ljubljana, Frankopanska ul.l. na
temelju prijave Finančne inšpekcije MLO.
Dajem ta predlog na razpravo. Ima kdo od tov.odbornikov kakšno '
pripombo k predlogu? Če nihče, smatram, da ¿e
predlog soglasno sprejet.
1

H

h/ Razprava in sklepanje o predlogu za imenonanje te v. S i r »
kar Mirka za direktorja podjetja "TJčlla". Šentvid. Ljubljani

Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predsednik Komisij«
za izvilltve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Ker komisija za razpis mest direktorjev gospodarskih organizaci
ni prejela nobene vloge na razpis za mesto direktorja podjetja
"Učila"v ^entvidu imenuje v skladu s 93.čl.Uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov, direktorja Mestni ljudski odbor.
Za direktorja podjetja "Učila" Šentvid predlagsmo tov. S m r e 1
k a r Mirka.
Imenovani je rojen 12.XII.1927 v Bizoviku. Končal je 2 razreda
meščanske šole, nato se Je učil za livarja ter hodil obenem
v strokovno nadaljevalno šolo. V JLA je končal 3.rai?ed gimnazije. Po osvoboditvi Je odčel na šolanje v CSR in tam kon-
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čal dva razreda Tehnične srednje šole, vendar te Sole ni dokončni saradi resolucije Informbiroa leta 1948, ko se je vrnil
v Jugoslavijo. Po vrnitvi v domovino je dovršil 3.razred Vojno
industrijske Sole v Hruševcu. Po diplomi je bil nastavljen v
podjetju "Kamnik" kot poslovodja v obratu ter bil nato premešče*
v podjetje "Slobodan princip" v Bosni, prav taks kot poslovodja
v obratu. Tu se je izpopolnil tudi v finančnih in gospodarskih
poslih, ki zadevajo vodstvo obrata. Premestitev v Slovenijo je
Selel iz razloga, ker njegova družina /otrok in žena/ zaradi
zdravstvenega stanja niso vzdržali v Bosni. Trenutno je tov.
Smrekar zaposlen kot tehnik v pddjetju "Učila", kjer je zadovoljivo opravljal te posle.
D e r m a s t i a
dr. ^arijan:
Slišali ste predlog za Imenovanje tov. S m r e k a r
Mirka za
direktorja podjetja "Učila", Šentvid nad LJubljano.
Dajem predlog na razpravo. 2eli kdo od tov.odbornikov kakšno
i
pojasnile ali ima kdo kak dopolnilni ali drug predlog? Če nihče,
smatram, da je
predlog soglasno sprejet
i/ Razprava in sklepanje e predlogu za dopolnitev Komisije za
oceno osnovnih sredetev MLO.
Predlog obrazloži tov. K o p i t a r
Jože, predsednik Komisije
za izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Svet za zdravstvo MLO predlaga, da se v zvezi z oceno osnovnih
sredstev zdravstvenih ustanov naknadno imenuje kot zastopnik
Sveta za zdravstvo MLO v komisijo za oceno osnovnih sredstev
tov. K h a m ing. Vladislava, uslužbenca Tajništva za zdravst!
D s r m a s t l a
dr. Marijan:
Slišali ste predlog za dopolnitev Komisije za oceno osnovnih
sredsetv MLO. Dajem predlog v razprave.

Z u p e t Avgust:
Mislim, da gre pri tem predlogu za eno nerodnost. Ni bil daa namreč predlog sa imenovanje Komisije za ooeao osnovnih sredstev, ,
temveč samo predlog za dopolnitsv te komsjs.
K o p i t a r
Jože:
Dan Je bil pedlog za dopolnitev Komisije za ooeao osnovnih sredstev M10. To je bilo namreč Se na dnevnem redu zadnjega zasedanji
ai pa bila ta točka dnevnega reda na dnevnem redu.
D e r m a s t i a
dr. MariJaa:
Komisija za ooeao osnovnih sredstev MLO namreč Se obstoja. Gre
za dopolnitev konkretnega, 2e obstoječega predloga,
^ajem predlog za dopolnitev Komisijs za oceno osnovnih sredstev 1
na razpravo. Zeli kde kakiao dopolnitev predloga? Če nihče, daje:
predlog na glasovanje.
Predlog je soglssno sprejet.
J/ Razprava in aklepanje o predlogu Komlaije predstavnikov ljudskih odborov za območje Okrožnega gospodarskega sodišča v
LJubljani sa izvolitev občasnih sodnikov ss ts Okrožno gospodarsko sodišče.
Predlog obrazloži tov. Fanl T o m l č e v l č
Žagar, Član Komisije zs Izvolitve in imenovanja MLO, kakor sledi:
Po pregledu predlogev kandidatov za občasne sodnike Okrožnega
gospodarskega sodišča v Ljubljani priporoča Komisija za izvolitvi
in imenovanje MLO Mestnemu ljudskemu odboru v izvolitev vse kand:
data po seznamu, razem tov. F o r t u n e
Lojzeta, člana zbora
proizvajalsav MLO, ker je mnejnja, da imenovani vslsd svojih šte<
vilnih funkcij in izrednega obiskovanja Srednje ekonomske šole,
funkcije občasnega sodaika ae bo mogel v redu vršiti.
Predlagani so nalsednji tovariši za občasae sodnike Okrožnega
gospodsrskega sodišča v Ljubljani:
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Kastelic Dušan

višji referent
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS Ljub,

2.

Ravnik Evgen

višji
referent
Izvršni
svet Ljudske skupščine LRS Ljub.

•t,,

Premrov dr. Branko

svetnik
1
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS Ljub.

4.

Kobe dr. Danilo

svetnik
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS Ljub,

5,

Sem dr. Jože

višji referent

6.

KerŠič dr. Belizar

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS Ljub,
višji referent
5mid ovnik Janez

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS Ljub
višji referent

6,

KoviČ dr. France

9.

Murko dr. Ivo

lo. TomažiČ Ferdo
11.

Delpin dr. Cvetjco

12. Jeglič dr. Željko
H.

Meliva dr. Viktor

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS Ljub
svetnik
Državni sekretariat za aplošno upravo
in
proračun LRS Ljubij»a
svetnik
Državni sekretariat za gospodaratvo
LRS Ljubljana
1
višji referent
Direkcija PTT Ljubljana
referent
Direkcija jugoslovanskih želez.Ljubljai
viSji referent
Dirdc cija jugoslovanskih želez.Ljubljan
višji referent

14. Černe dr. Marjan

15. Boncelj dr. Jože

Direkcija jugoslovanskih želez.Ljubijan j
pravnik
Državni zavarovalni zavod - Direkcija
za LRS Ljubljana
pravnik
Ekonomska
fakulteta Univerze v Ljubij.

16. Pretnar dr. Stojan

pravnik - izredni profesor Univerze,
pravna fakulteta na Univerzi v Ljublj.

17. čeferin dr. Emil

višji pravni referent - Glavne zadružne zveze LRS v Ljubljaa i.

18. Petih Mirko

višji pravni referent
Trgovinska zbornica LRS Ljubljana

19- Hartman Hamil

višji pravni referent
Svet za zdravstvo in soc.politiko LRS
Ljubljana

2o, Bricelj Franc

višji pravni referent
Svet za zdravstvo in soc. politiko LRS
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P

Pavlica Miro

urednik
Gospodarski vestnik v Ljubljani

Butina dr. Miha

načelnik pokojninsko invalidskega
oddelka pri Državnem zavodu za soc.zavarov.
LES v Ljubljani,

VI
ur
Križman Milko

Ï1'

i Zadnik Ljubo
24- SladiČ Pranek
L Duh Janko
25» Petrič ing, Prano
|l Bežek ing. Nik
Vogler ing.Milan
•
K

.• Duša J
Pirš Bogomil

J
K

čttSek ing. :
Platner Josip

pravni svetnik
Centralni higijenski zavod LRS v Ljubljaai,
sekretar Verske komisije pri Izvršnem svetu
LRS Ljubljana.
devizni inšpektor - višji referent Državni
sekretariat za gospodarstvo LRS v Ljubljani,
višji bančni uslužbenec
Narodna banka - Centrala LRS Ljubljars ,
višji bančni uslužbenec
Narodne banka - Centrala ta LRS Ljubljana
finančno gospodarska stroka
Trgovinska zbornica za gl.m.Ljubljam

L Repe ing« Anton
KersniČ Alojzij
višji bančni uslužbenec
Narodna banka - Centrala za LRS Ljubljana
^Hu
Zupančič .Marko
arhitekt
Beltram ing,Vladimir
gozdarski svetnik)
Uprava za gozdarstvo LRS Ljubljana
29

^ K Bricelj ing. Stare Uprava vodnega gospodarstva Ljubljana
arov. Stane
a delavnice
t tehnicrie
?2, Dular ing. Metod
izredni profesor
.Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
, BartelJ Henrik .
višji referent - .načelnik proračun*

i

Pečenko ing.Vladimir
elektroinžener
svetnik
Državni
sekretariat- za
gospodarstvo LRS
Ljubljana,

•

'

H. Puntek ing. Venceslav Tehnična fakulteta - gradbeni oddelek inšpektor, Direkcija jugoslovanskih Železnic
Vesel Peter
Ljubljana
rudarska visoka šola
^5» Kranj c ing. Ivan
R6. Eržen France
profesor Tehnične visoke šole Ljubi j are
MikiČ ing. Josip
Kralj iS Toso

elektroinžener
Elektroenergetski sistem Slovenija
Ljubljana
Šraael ing.Vladimir gradbeni inžener
tehnični direktor podjetja Gradiš,Ljubijaaa
cscak Prane

gradbeni tehnik - predmetni učitelj
Gradbeni tehnikum v Ljubljani

Udovič ing. Danilo tehnična fakulteta — profesor srednje Šole Gradbeni tehnikum LRS Ljubljana
4 ° . Pajk ing. Milan

gradbeni inžener
profesor na Gradbenem tehnikumu LRS
Ljubljana

g3.

Marolt Franc

g4,

Goričan Franc

H?
56,

Koprol Stane
Peternel Ladislav

jf-i F or ta-na Ale^a
58.

Kogovšek Maks;

59;

Domicelj Bogdan

H?

—

Bencina Martin

H t . BeseniSar Avgust
K

Pire Andre j
''
(rto iT Prf A D. rt
73,'Škraban Aleksander

m
h«

Perko Vence1
Ogrinc Josip
y * A

i -X v UJ-

H o Brumen Ivan
Czurda Hugon
Grahek Bruno
Jelene Aleš
MojŠkerc Alojz
liebec Franc
Pappis ing. Karel
Podbregar Erna
Sitar Franc

inšpektor prometno transportne službe
Direkcija JDZ Ljubljana
inšpektor prometno transportne sližbe
Direkcija JDZ Ljubljana
višji zavarovalni uslužbenec
Državni zavarovalni zavod, Ljubljana
zavarovalni uslužbenec
Državni zavarovalni zavod, Ljubljana
nameščenec
Jugoslaviji)
Republiški evet za Slovenijo - Ljubij-eaa
tajnik
Trgovinska zbornica za gl.m. Ljubljana
višji komercialist pri
Chemofarmacij a Ljubljana
svetnik Narodna banka - Centrala za
LBS L j ub 1 j ana
:(oc e 7 j e
referent
Bepubliška obrtna zbornica Ljubljana
novinar
Gospodarski vestnik Ljubljana
nameščenec - statistik
Zavod za statistiko in evidenco LRS
Ljubljana
direktor TBOL-a Ljubljana
komercialist
Ribarstvo Slovenije - Ljubljana
tajnik
Gostinska zbornica za gl.m. Ljubljana
šef urada za planiranje 0L0 Ljubi janaokolica
radiotehnik - Institut za elektrozve®
v Ljubljani
direktor
podjetja Karoserija, Ljubljana
direktor
Uprave za ceste HLO Ljubljana
direktor "Prehrana", Ljubljana
podjetje
Uprava za vodno gospodarstvo
Ljubljana
šef ekonomsko planskega odseka v
v oddelku za gospodarstvo MALO Ljubljana
predsednik - Mestna zadružna zveza
za glavno mesto Ljubljana

r

JM

tajnik Mestnega ljudskega odbora
gl.m. Ljubljane
višji referent - agronom v oddelku za
86. Šega ing. Janez
gospodarstvo MLO Ljubljana
Turk Zdravko l a ¿.docent - agronomska, gozdarska in veteri87«
narska fakulteta Ljubljana
aima sala ^
Okr*Žtiega gospodarekeg
r efereEit
_
88. sodišča v Ljubljani Drž. sekretariat za gospodarstvo LRS,
saj pava, s katerimi Ijtthljana s c i t r i a j a l a a katerimi ae.
89. TurnŠek ing Viktor Zavod za raziskavo materijala in konstrukcij LHS Ljubljana
w-» Veko slav elektrogospodarska skupnost Slovenije90.
Predlagam, da se ae iiflfej^aitfL obcaeaega sodnika Okrešaega gereferent tajništva za gospodarstvo
91. Somrak Stane
85-

•

Šivic Silvo

/

zavarovanje
t f!
-I

92.

Direktor Rudnika Kočevje
93. Berglez Slavko
tajnik Občinskega ljudskega odbora
94. Poaikvar Prane
a jem zdaj predlog K.ofiU9^W%svplltve la lmeaev» je MLO
svetnik 0L0 Črnomelj
95, ^bris-aj Teodor
načelnik tajništva za gospodarstvo
96. Košir Franc
OLO Črnomelj
komercialno finančni vodja tovarne
9?. Tirnik Antcrn
Ali se občasni sodi Tkanina, Kranj
98, Zalar $ianislav e a l vodja računsko gospodarskega sektorja
•anj
99? Šiler Artur^
direktor iemične tovarne Podnart
loo; Beaedit Božo
pravni referent Ljudskega odbora mestne
Dajem predlog kot gi občine Bled
loi; Naglic Stane glasov« šef davčne uprave OLO Radovljica
knjigovodja Železarne Jesenice
lo2, Zupan Mirko
lo3; Urbane Štefan
flirektor Tovarne usnja Kamnik
lo4; Lešnik Vlad lmir
komercialni pomočnik direktorja in računovodja tovarne Stol, Duplica
K
. JCer je s tam dnevsl
105. Kosmma Dušan
računovodja Papisnice KoliČevo
106,' Badovinec Milan
direktor Kemične tovarne Domžale
tehnični vodja Tovarne usnja Smartno/L
salkas
upravnik Trgovskega podjetja Litija
hdj
ladnik ing. Milivoj direktor Ind. usnja, Vrhnika
U o , lA-k Franci
tajnik LOMO Vrhnika
lili Baraga Viktor
upravnik gostinskih podjetij Grosuplje
J
Overitfe.fa, ,
%
.
112• Hebec Lojze
direktor Dol«gradb,podj.Grosuplje
Ljubljana, lo.12.54.
Predsednik komisije:
1. Ç r i
\ a. a Iva» l.r/Zupan Anton l , r . /
r

2. H a t e 1 1 č

...

Lojze l.r.
/l

-v/ r ~

D e r m a s t i s
dr. Marijan:
Mislim, da alma smisla, da se Slane tega Okrožnega gospodarskegi
sodišča v Ljubljani, bere. Komisija za Izvolitve in imenovanja 1
naj pove, s katerimi kandidati se strinja in s katerimi ne.
T o m i č e
Predlagam,
spodarkega
ima veliko
in je zate

v i č -2agar-Faai:
da se ne imenuje za občasnega sodnika Okrožnega gesodišča v Ljubljani tov. F o r t u n e
Lojzeta, ker
število funkcij in obiskuje Srednjo ekonomske šole
nemogoče, da b-i- mogel v tej funkciji velike delati.

D e r m a s t i a
dr. Marijan:
"ajem zdaj predlog Komisije za izvolitve in imenoval Je MLO na
razpravo.
Di B a t i s t a
Franc:
Ali se občasni sodniki Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubiji
Istočasne razrešeni dolžnosti dosedanjih sodnikov porotnikov?
D e r m a s t i a
dr. Marijan:
Dajem predlog kot ga predlaga Komisija za izvolitve in imenovanja ML® na glasovanje.
Predlog je soglasno sprejet
Ker je s tem dnevni red izčrpan , predsednik zaključi sejo.

Predsednik

Vodja zapisnika:
Š i v i c

D e r m a s t i a

Silvo l.r
Overitelja zapisnika

2. M a t e l i č

Lojze l.r

dr. Mariji

