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35, redne seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane, ki
je bila v petek 7. julija 1950 od 18« do 21*20 ure v sejni sobi
predsedstva MLO - Lingarjeva ulica št. 1/1»
a v z o č i:
predsednik:
podpredsednik:
tajnik:
člani:

Maležič Matija
Sitar France
Kovačič Leo
DrobeŽ Franc
Kocjan arh.Danilo
Kodela Viktor
Maček Leopold
Miklavlč Zvone
Naglič Stane
Podbregar Erna
RepiČ Ivanka
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
vabljeni: Bajuk Stanka za Kontrolno komisijo MLO
Pernuš Jože za Javno tožilstvo mesta LjubljaneJelušič Dušan za Okrajno sodišče mesta Ljubljane
ftiha Lado za UDV
Flegar Avgust za org„-instruktorski oddelek MLO
odsotni: Gorjanc Joško
Jelene Aleš
.Kutin Frane
Pelko Gašper
Pleško Srečko
Rakar Iva
Puhar Dominik
Skitek Ermin
Mat oh Ivan

:

Tov, predsednik Maležič otvori 35. redno sejo Izvršilnega odbora,
ter predlaga naslednji
d n e v n i
red:
1. Analiza rezultatov preteklega šolskega leta«,
2. Sprejem odločb.
Soglasno sprejetol

1. Analiza rezultatov preteklega šolskega leta*
Tov. RepiČeva poroča o šolskih uspehih v preteklem šolskem letu,
ki so na osnovnih za
na srednji šolah pa za 4$ slabši od prejšnjega letae Ta(padec pa ne pomeni, da je znanje učencev nazadovalo,
temveč je posledica strožje ocene. V splošnem se je v preteklem
Šolskem letu stremelo za dvigom kvalitete dela na šolah, za dvig

učiteljskega kadra, ki naj ne "bo samo učitelj, temveč tudi vzgojitelj
ter se je o tem mnogo razpravljalo in razmišljalo, llnogo se je del&lo
na tem, da se šolo približa ljudstvu in ga zainteresira za vzgojo
mladine. 0 vsem tem je bila dana podpora šolstvu v reaoluciji III.
plenuma CK KPJ in ao se dosegli že tudi večji uspehi, odnosno je
stvar še v razvoju.
V Ljubljani je 16 osnovnih šol, dvorazrednica na Rudniku, tri^
razrednica na Barju in sedemletka v Polju. Vsega skupaj Je vključenih v osnovne šole 6065 učencev. Stalež uČiteljatva je zaseden,
vpoštevaje upravitelje, ki ao oproščeni šolskega pouka, odnosno je
po sh&mi izkazoval 4 nadštevilna mesta, dejansko pa dva mesta nista bila zasedena, ker je bilo 6 učiteljev na celoletnem bolniškem
dopustu. Povprečen procent pozitivnih uspehov Je 88# in je bila
akozi vse leto najboljša osnovna šola na Vrtači (94.5$), ki Je
bila tudi nagrajena| najslabši uspeh pa je dosegla šola na Rudniku
(74#). V splošnem se vidi, da ao šole, kjer prevladuje kmečki živel j slabše kot šole, kjer je socialni sestav učencev delavski oz.
uradniški.
Pouk na osnovnih šolah je potekal z manjšimi prekinitvami, ki
50 bile potrebne zaradi večjega števila obolenj po škrlatinki, tekom zime zaradi pomanjkanje kurjave, predčasno ,pa je bil zaključen
zaradi nalezljive hripe, ki se je pojavila v drugi polovici maja.
Pri otrokih se opaža tudi večja kratkovidnost, tffi celotno &®ic je
vplivalo tudi obolenje učiteljstva in kaže statistični pregled, da
jtš od 186 učiteljev tekom leta bilo na bolniškem dopustu 132 učiteljev v skupnem iznosu oca 11 let. Pri tem se opaža, da zdravniki
v mnogih primerih dovoljuje bolniške dopuste, ko isti niso nujno
potrebni.
Ha slab uspeh vpliva delne tudi preobremenjenost učiteljstva
(celodnevni pouk, poučevanje v dveh tumusih). Za izboljšanje učiteljskega kadra, slasti tečajnikov je poverjsništve sa šolstvo organiziralo 3 tečaje t prirodoplsni, psihološki tečaj in tečaj za
zgodovino, pokazal pa ee je zelo negativni odnos učiteljic - tečajnic do posečanja tečajev. Delrd vzrok je v tem, da so matere z več
otroki, ki so močno obremenjene v domačem gospodinjstvu.
Organizirale so se rajonske študijske konference a praktičnimi
nastopi, ki so mnogo pripomogle k izboljšanju metodičnega dela in
ideološke izpopolnitve ln so mnoge prispevale k temu, da ae je priprava učiteljev na pouk izboljšala.
Starši so povezani a Šolo pr«sku roditeljskih sestankov, ki pa
niso rodili vedno pozitivnih uspehov* ker ae je tes^rava osredotočila predvsem naftfpehfotrok, manj pe ae je obravnavalo o problematiki vzgoje otrok. Živahno se je obravnavala tema: Cesta, kino,
gledališče vzgaja naše otroke. V načelu pa ae na sestankih, kjer
se obravnava neosebna tema iznaša konstruktivna kritika.
Zadovoljivo je delovanje pionirskih organizacij predvsem na šolah, kjer je vodstvo organizacije v rokah učiteljstva, pri čemer
pa obstoja nevarnost, da se apr#menč v popolnoma šolske organizacijo.
V preteklem letu je bilo v Ljubljani 16 srednjih šol, t.j.
13 gimnazij, klasična gimnazija, učiteljišče ln srednja vzgojiteljica aola. Pozitivni uspeh na srednjih šolah je doseglo 70$ dijakov,
10# je bilo odklonjenih za vse lete, 20$ pa ima ponavljalne izpite.
Po novi uredbi je vsak učenec v vlš;ji gimnaziji, ki ima več kot
dva negativna reda,odklonjen aa vse« l®to; kar je močno povečalo

procent negativnih, ki je za 1% večji od prejšnjega leta. Na prvem
mestu glede pozitivnih uspehov je klasična gimnazija (79$), vendar pa to še ne.pove, da je delo na tej gimsiaziji najboljše, temveč se v to gimnazijo vpisujejo učenci z najboljšimi osnovnošolskimi spričevali. Dobre uspehe izkazujejo tudi dijaki učiteljišča,
dočim je uspeh dijakov vzgojiteljske šole slab. Med gimnazijami
pa je najslabša XII. gimnazija. V p® ameznlh predmetn£%aže,tako
v osnovnih,kot v srednjih šolahjnajslabši uspeh v sloveščini,kjer
manjka učencem, vsled premajhnega čltanja, ustnega in pismenega
Izražanja. Vzrok slabih uspehov je tudi odsotnost profesorjev in
dijakov, ki tekom leta obiskujejo razne tečaje ali tekmovanja , kar ima za posledico kampanjsko spraševanje in kampanjsko učenje,
kar ni koristno in uspešno. Uspeh se kaže tudi v idejnosti pouka,
do česar je mnogo pripomoglo sistematično delo in študij v strokovnih aktivih.
Učnega osebja je na gimnazijah premalo« Prvenstveno manjka
kvalificiran kader za matematiko, kemijo, fiziko, zgodovino in
zemljepis in se je v preteklem letu poverjeništvo posluževalo študentov višjih letnikov univerze. Uspešen potek pouka je oteževala
tudi prevelika obremenjenost učiteljskega kadra izven šole (tečaji
in drugo) ter se bo v bodoče vodila evidenca o zaposlitvi učiteljstva izven redne službe.
Materialna oskrba osnovnih in srednjih šol se je tekom leta
izboljšala in se je vzpostavila veza med ljudskimi odbori in upravami ŠOl e
Za uspešno delo direktorjev in upraviteljev v njih poklicnem
delu, bi bilo potrebno razbremeniti jih administrativnih poslov,
predvsem razdeljevanja živilskih nakaznic po šolah, kar močno obremenjuje upravo. Priporočljivo bi bilo, da se živilske karte dele
po terenih, kakor ima to vpeljano mesto Beograd. Velike težave so
tudi v finančnem poslovanju in izvajanju proračuna. Umestno bi
bilo ustanoviti šolske svete, ki bi bili sestavljeni iz staršev
otrok in'upravitelja in ki bi skrbeli predvsem za gospodarstvo.
Štipendije so se v preteklem Šolskem letu razdeljevale centralno po Ministrstvu za proeveto* Opazilo se je, da se dele štipendije po šolskem uspehu in ne toliko po socialnem sestavu dijakov.
Vajeniške šole imajo organiziran strnjen pouk po tri mesece
skupaj. V preteklem šolskem letu se ni moglo v strokovne šole zajeti 450 vajencev, ker je bil vpis prevelik, šola pa nima svojega
šolskega poslopja, katerega bo treba čimpreje izgraditi. Pouk na
teh šolah znaša 50 ur tedensko, kar je velika obremenjenost za .
učence, poleg tega pa je na teh šolah premalo kvalificiranega učiteljskega kadra. Težkoče so tudi v tem, ker so v strokovnih šolah
učenci z različnim nivojem znanja in se bo vajencem, ki snovi ne
morejo slediti vsled slabe predizobrazbe, nudilo posebne ure«
Z novim šolskim letom se bo sedemletka v Polju preosnovala
v nižjo gimnazijo...Rešiti bo tudi vprašanje šole na Rudniku, ker
BO starši iz Orel, katerih otroci so doslej obiskovali to šolo izrazili željo, da bi poeečali &olo na Laverci, kamor so Orle vezane
po upravni liniji«
V novem šolskem letu se bo določilo gimnazije, kjer se bo^
do poučevali tuji jeziki po Izbiri, kar. predvideva tudi resolucija
III. plenuma CK KPJ. Anketa, ki je bila v ta namen sklicana, je
pokazala, da je največ prijav za angleščino, nemščino in francoščino. V višjih razredih gimnazije pa se bo poučevala še ruščina. Na

Izbiro teh jezikov je vplivala okolnost, d« je v teh jezikih
najlažje dosegljiva strokovna literatura, ki je dijakom potrebna pri nadaljnjem študiju.
Pripravljen je plan za gradnjo novih osnovnih šol, gimnazij ln Internatov, ki je bil odobren od planske komisije Ministrstva prosvete, lokacijo pa jo določil urad za regulacijo mesta.
V letu. 1951 se bo pristopilo k gradnji šolo v Centru in pri Litostroju, ter gradnji novega učiteljišča, ker sedanja stavba ne
zadostuje; v letu 1952 se prične z zidavo šole na Poljanah,Vrhbvcih, Sneberju; leta 1953 v Rožni dolini in na Brinju; leta 1954
v Trnovem in pri Hlžarnl, leta 1955 Sove Jarše, Stepanja vas. .
Prav tako se bo že v prihodnjem letu pričelo z gradnjo gimnazijskih poslopij.
Za mladino, ki ostane po dokončanem obveznem šolanju v
kmečkem gospodarstvu bi bilo potrebno ustanoviti gospodarske šole,
kjer bi so jih podčevalo v umnem gospodarjenju ln nudilo splošno
izobrazbo* Take šole bi se lahko osnovane v okviru kmečko obdelovalnih zadrug.
Tov. BagliČ soglaša z izjavo tov. Repičevo, da dela finančno poslovanje direktorjem in upraviteljem Šol zaradi nepoznanja
finančnih predpisov precejšnje težkoČe. Z izdajo predpisa o ukinitvi barlranih čekov, se bodo posameznim ustanovam dodeljevale
večjo gotovinske kvoto, kar jim bo olajšalo nabavljanje manjših
potrebščin* Pri izvajanju preračuna pa ae jo treba držati kcntrobadžetlrsnja. Izdatki za vzdrževanje gimueazij so v proračunih
rajonskih ljudskih odborov, dočlm »o plače profeecrjev zapopadene
v proračsiiM MLO* Ecgcče bi bilo umestno» da hI e« tudi izplačevanje prejemkov vršilo preko rajonov in bi ae. lo kadrovska politika vodila iz centra«
Tov. Miklavič naglasi, da «0 bili v prvik lotih po osvoboditvi po;avx na »©jiah* k© mladica profesor site zbornice eplch ni
upoštevala in je smatrala, da. ni odgovorna profesorje©.. To s« še
opaža na nekaterih g i m n a z i j k a r jo troba odpraviti. Procent
pozitivnih uspehov £0 ne kaže znanja, temeč so izkaže znanje,ki
ga je dijak dobil v šoli pri njegpvon nadaljnjem študija na oni- '
verzi ednosno v poklicu. Pri poskusnem izpitu kandidatov za univerzo ao je ugotovilo, da so med njimi dijaki, ki v matematiki
no obvladajo niti osnovnih računov. V splošnem obvladajo študentje
slabo tuje jezike, kar jim manjka pri študiju na visoki šoli,
kjer se morajo posluževati tuje literature. Zato bi bilo potrebno
ustanoviti v Ljubljani čitalnice za posamezne jezike, kjer bi si
Študentje lahko izpopolnjevali v šoli pridobljeno znanje. •
V Ljubljani je 6 glasbenih šol z 1266 učenci. Pouk na teh
Šolah je individualen. TTčna snov je razdeljena na 2-4 semestre,
»ajboljši uspehi so na glasbeni šoli 1.rajona, kjer je 583* pozitivnih rezultatov, najslabši pa v Mostah z
Razlogi za slab
uspeh so delno tudi v pomanjkanju prostorov. Učnega kadra je 123»
od teh 30 stalnih ln 93 honorarnih učiteljev. Uspešno delo glasbenih šol ovirajo tudi vtdno spreminjajoči urniki v Osnevuih in
srednjih šolah kot tudi "tsr&usi pooka,ki s« tsden»k© deljeni,
na kar vse se morajo ozirati glasbene šole» ki iKtajo used svojimi
učenci redne učence teh šol. V načrtu je ustanovitev srednje
glasbene šolo, katera bi zajela glasbenike, ki se nameravajo posvetiti poleg glasbe še drugemu poklicu*

Tov. Zdešar navede rezultate konference, ki je bila z upravitelji osnovnih šol* kjer se^Je naglašalo, da so upravitelji preobremenjeni z materielnim osJpvanjem šol ter da se ne morejo dovoljno posvetiti vzgojnemu delu. Predlagali so, da bi rajonski ljudski odbori v počitnicah poskrbeli za vsa potrebna popravila, ter
da bi se v rajonih osnoval gospodarski center, kjer bi prejeli ves
potreben material. Težkoče imajo pri .rasnih poročilih, ki jih mov
rajo sestavljati šole in ki so zelo komplicirana ter zahtevajo ogromno
časa j prav tako pa bi bilo potrebno poenostaviti administracijo na
šolah.
Raciščuje se pristojnost mladinskih organizacij na šolah,
katere ne bodo smele rušiti avtoriteta direktorja« Ha šolah se kaže
pri dijakih slab odnos do šolske Imovine in do denarja. Prenehati
bo z nabiranjem denarja za ekskurzije po raznih ustanovah in podjetjih, ker ima mladina dovolj možnosti, da si sama zasluži potreben
denar.
•
Pri pošiljanju otrok v kolonije bi bilo pravilno, da starši,
ki so v dobrem socialnem položaju, prispevajo k vzdrževanju otrok
v kolonijah«
Poživiti bi bilo masovne roditeljske sestanke, za kar kažejo
večje zanimanje starši v obrobnih delih mesta, dočim se v mestu čuti,
da se zanimajo bolj za razredne sestanke.
Vzgoja otrok v splošnem ni zadovoljiva, kar pride do izraza
zlasti ob priliki raznih prireditev ali kinopredstav (Tivoli).
Gotovo je5 da ima mladina veliko podporo v ljudski oblasti, po drugi
strani pa se šolstvu posveča premalo pozotnosti. To se je pokazalo
tudi ob priliki nagrajevanja vzgojnega kadra, kjer ni bil na razpolago zadosten kredit*
O vseh napakah in perečih problenih bo moral v bodoče razpravljati Izvršilni odbor ter tako pokazati, da skrbi za pravilno
in uspešno reševanje problemov šolstva.
Tov, tajnik KovačiS smatra, da se na roditeljskih sestankih
preveč razpravlja o uspehih poedinih učencev pred vsemi starši,
kar je cesto neprijetno. Zato bi bilo primernejše, da bi se na roditeljskih sestankih razpravljalo o metodah vzgoje (doma, na ulici
in v šoli), o dopolnjevanju vzgoje ter povezava med starši in šolo
po vprašanju uspehov, ki pa bi se reševalo na osebnem stiku z razrednikom odnosnc profesorjem, Drugo kar je potrebno, da se vprašanje vzgoje mladine obravnava tudi na zborih volivcev, kjer so se
doslej obravnavala le gospodarska vprašanja.
Delnih neuspehov je krivo tudi tc, da ima na šole dostop vsak
učenec, kar v bivši Jugoslaviji ni bilo. Zato bi bilo treba, da se
usmeri učence predvsem tja, za kamor čutijo veselje, proti onim pa,
ki iz malomarnosti ne sledijo pouku, naj se uvede strožje mere ali
v obliki odvzema Štipendije, ali odklonitve za sprejem v počitniško
kolonijo.
Tov. Dr obe ž '".avajaj da se vprašanje gospodarstva, ha šolah
izvaja slabo tako glede očuvanja zgradb, kakor tudi glede Inventarja in učil. Vršijo se letni popisi in se ugotovljena škoda krije
iz proračunske postavke ter se ne išče povzročiteljev škode. Zato
bi bilo potrebno, da se ravnatelje osebno zadolži kot odgovorne za
vso škodo na šolah, ker le tako bodo tudi oni zaostrili očuvanje
šolske imovine, ki je splošno ljudsko premoženje, napram dijakom.
Škoda, ki se dela na šolah je tolikšna, da popravila remotne delavnice ne morejo sproti izvrševati,,

Tov. podpredsednik Sitar pristavlja, da so mnoga dela
na šolah včasih opravili služiteljl (beljenje, manjša popravila ),
za kar so bili nagrajeni in bi se tudi danes lahko vršila manjša
popravila na ta način.
Tov. Repičeva je mnenja, da so upravitelji in direktorji
v prvi vrsti odgovorni za delo dijakov in profesorjev in da je
nemogoče, da bi bili še hišni upravitelji. Z ozlrom na veliko pomanjkanje učiteljskega kadra se namerava tudi upravitelje in direktorje pritegniti k poučevanju v razredih, seveda bi se jih v
tem primeru moralo čimbolj sprostiti upravnih poslov.
Tov, predsednik Maležič smatra kot pravilno stališče
tov. Drobeža, da je za vzdrževanje šole odgovoren direktor, ki
mora biti koristnik proračuna in investicij. Prav tako se mora
seznaniti s finančnimi predpisi, ker je odgovoren za pravilno izvajanje proračunao V pomoč^naj bi se osnovali sveti državljanov,
ki bi jih vodil direktoro Šole naj se ob zaključku komisijsko
pregledajo,
I« s k I e p*
2 novim šolakim letom se ustanove na.šolah sveti državljanov, ki jih bo vodil direktor odnosno upravitelj . Haloga svetov bo, da bodo pomagali direktorja o*, upravitelju pri vzdrževanju šolskih poslopij, za kar so direktorji oz-, upravitelji osebno odgovorni.
I
2, Sprejem odločb.
K tej tcčki por
/tov»... tajnik. Kevačič t
A. - Prenos deIoy osnovnitTargdstVrr"*"""
a) Prsnos tovornega avtomobila odffevarnepapirja, kartona in
lepenke Količevo na mestne podjetje *?retoana* - tajn.št .850/50.
Generalna direkcija za kemično industrijo LES predlaga
v sopodpis odločbo o prenosu avtomobila znamke Citroen od. tovarne
v Količevem na podjetje "Prehrana*•
II „ g k l a >:p ?
W sporazumu z Generalno direkcijo za kemično industrijo
Hi S se izda odločba o prenosu tovornega avtomobila isnanske Cltro®s&
v knjižni vrednosti
din od Tovarne papirja, k&rtona in
lepenke v Poličevem na mestne podjetje "Prehrana*. Prenos se izvrši
brez povračila protivrednosti.
b) Prenos 5-tonskgga
ižerj&^a,
cd zveznega podjetju ".Litostrojn na
w
w
mestno podjetje T?nltaa - žajn, št. 320/50.
Hadalje se po podanem poročilu osvoji
III. g k, I a p:
V sporazuma » Mnistrstvom težko industrije FLftJ se
izda odločba o prenosu ;>«-Ionskega žerjava s 3 motorji
od zveznega
podjetja "Litostroj*' na mestno podjetje "Snitas84. ILijižna vrednost
predmetne naprave znale. 414»550-.- din, prenos pa
neodplaten.
c) Prenos ročnega vozička od podjetja..»Slovenlja^avto* na aestno
podjetje
- taja. H . TO/30.
Prav tako se po obrazložitvi zadeve osvoji
•

*

IV. s k I » pt
V sporazuma z Ministrstvom za lokalni promet se Izda odločba
o prenosu ročnega vozička od podjetja "Slovenija-avto" na podjetje
"Meprom" proti povračilu vrednosti din 1.275.-.
č) Prenos vrtalnega stroja in ročne stiskalnice od podjetja »Ključavničarstvo na republiško podjetje "Tesar" - tajn.št.467/50.
Pover jeništvo; za industrijo predlaga, da se prenese v naslovu navedene predmete, ki so bili že posojeni republiškemu podjetju
"Tesar" in bi bilo potrebno izdati odločbo o prenosu*
V« 8 k l e o:
V sporazumu z Ministrstvom za gradnje LRS se izda odločba o
prenosu vrtalnega etroja in ročne stiskalnice o podjetja "Ključavničarstvo" na republiško podjetjeTesar"*

Nadaljnji predlog poverjeništva za industrijo je, da se prenese zemljišče s zgradbo vred v Zaborštu - Dol pri Ljubljani na
OLO Ljubijana-okolica, ker so te nepremični ne na njegovem območju
in jih MLO ne potrebuje.
Tov. predsednik je mnenja, da bi zemljišče s stavbo vred lahko
služilo ekonomiji gostinstva ali kmetijstva.
VI. o k l e v:
Ha posestvu v Zaborštu se, če odgovarja pogojem« ustanovi •ekonomija v upravi poverjeništva za gostinstvo in turlzee odnosno
njene direkcije ali poverjeništva za kmetijstvo in gozdarstvo. Qe
posestvo ne ustreza tem pogojem se ponudi ČLO Ljubijana-okollca.
e) Prenoekjno projektorja in rezervnih delov od Kinematografskega
podjetja na CKKPS - tajn. št.
7 8 7 / 5 0 . .
Po obrazložitvi se osvoji
VII. a k I e p:
Isda se odločba o prenosu kinoprojektorja z vsemi rezervnimi
deli od Kineaatografskega podjetja na CK KPS.
f) Pregoa osnovnih sredstev oddelka "Angora II" na BLO I. —tajn.875/50
Poverjeništvo za industrijo predlaga, da se oddelek podjetja
•Angora II" prenese na BLO I. Tu gre za obrat, ki ga vodi Rozmanova, ki pa dela tako upravi mestne tekstilne industrije kot poverjeništvu stalne težkoče.
VIII. a k 1 e p*
e
Ker je v postopku, da se prizna Rozmanove kot državno mojstrico, se prenoa podjetja "Angora II* do rešitve te zadeve odloži. •

Tov, tajnik poroča v zvezi s sklepom Izvršilnega odbora o *
razfomaolji poverjeništva za industrijo in obrt v dvoje samostojnih pover jeništev, da je poverjeništvo za obrt predlagalo* da se
prenesejo nekatera podjetja pod operativno-upravno vodstvo novo
ustanovljenega poverjeništva.

IX, 8 k X 8 Pt
Izda 8« odločba o spremembi upravno-operativnega vodstva
pod jati j "Ura" ,"Spectrum", "Rafinerija dragih kovin", ki ee odvzamejo Upravi papirne in kemične industrije ter podjetij "Ključavničarstvo" ln "Mestno kleparsko ln instalacijsko podjetje", ki ••
odvzameta Upravi kovinsko industrije ln preidejo vsa navedena podjetja pod upravno-operativno vodstvo poverjenlštva za obrt.
C. - £prejnopiba r e g i j s k e gtopnje z a 1.1,9.59 za,,podjetji " V f o f r oet" in "Mestno strojno podjetje" - tajn.št« 793/50.
?ov.ffagličporoča, da predlaga podjetje "Vinooet* meato dosedanje enotneiaži j ske stopnje v višini 79$, režijske stopnje-ca posamezne proizvode* Predlagane režijske stopnje so ae ugotovile po
obračunskih kalkulacijah«
Mastno strojno p o d j e t j e p a predlaga, da se režijska stopnja
zviša od 69/6 na 84$, ker je Imelo p o č j
j « u&pr
skovana regijske
atrošk«. •
Tov.
predlaga9 da m revidira tudi režijska »topnjapri podj^t.TuT "unitas" v o&dolfc«. »•s salvaaisaoijo, ker
se delavstvo pritožuje, da ni reelna in da ne more biti. enaka s livarno tega podjetja.
jLJUL&JSi.
i.) Pri podjetju "Vinooo^ ua odobri reSijtiks atopnje «a posamezne
predmete in sloeri
sa kotiz^virsno sočivjo -,,.»«..»* 79$
za ostalo konzervirano sočivje... AOfi
za kislo zelje =... ,,*.•»......,* 6
za kislo repe
40^
sa j uhan. * . « ' . » - . « • • » • » « . » . 40$
vinski kis • •»».»«>«•.»».•••.•. 40$
aa sušeno sad^s
.-v.,.,.»•««,... 40$
2*) ifc»ta©«£?
pe&^s-Sju ss stAS«
sieps^a od
na 84^«
Oba predloga sa preložita v potrditev Komiteju vlado I*RS
za lokalno industrijo« •
3.) Revidira se režijska stopnja £:ri podjetju- "Unitas* v oddelku
- za galvanizacijo o
fiV - Kpsano
ppvrsflUa Pri»P.1ffAi
5koda v znesku din Tž*
taja, a t".' 3V50.
lov, tajnik Kpvažšld poročada proai SbjTer
i ovalna- postaje Kosanc Jane2, da za oprosti planila zneska dla 7 2 . 4 5 6 I d ga
je dolšan povrniti
ki ga ja mesto njoga plača J&niatsratvu .
narodne obrambo kot povračilo 3koda, katero jo. ssa&rivil prpaileo
s tem, da so je v letu 1948 s avtom rešev&lns pestijo naletel v
vojaški voa. Ker se je ugotovilo, da Kosanca nt zadene celotna krivda, ker je sam večkrat opozarjal* da iaa utlabe luči na voau in so
popravilo kljub temu »i izvršilo ia. kar tudi vojaški vrb ni bil •
osvetljen, poleg tega Kos.anc vse doslej ni imel nikakega karambsla, bi bilo razpravljati o tem ali se ga oprosti povračila navedtnaga aaeeka. Poleg togs j* imel ko s.eno kritičnega dno «0 soboj
15 ar n<s pri kin j t
veSnj*e Prodi©,$ upravnika Pohvalno postaje in
poverjenioe za ljudsko zdravstvo je, da se ga oproati
povračila
prisojenega zneska.

Po daljo«« rasmotrivanSu zadeve se esvcji
XX* i k 1 s tu
Kesana Janezu ae odplačevanje preostalega dolžnega sne sira
odloži za dobo 2 let, računajoč od 24o©ktebra 194-9«. Co v taai
času, v zvezi z izvrševanjem avoje službo, ne atctfl nobenega
kaznivega dejanja oz, prekrška9 «« g« p c-vračil a dc3gp>var;>ega cna&ka v oolotl oprosti.
Ker je dnevni red izčrpan, zaključi tov. predsednik sejo
ob 21,20 url«.
Sctft/fafiiuou - Jjvcbedo narodul
Sajnlk IG KIO

iižedsednik 10 MI*0*„
(M a 1 e ž i č

