IZVRŠILNI ODBOR
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z A P I S N I K
38, redne seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane, ki
je bila v soboto 7« oktobra 1950 od 12.14.30 ure v sejni sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ulica št.l/I.
Navzoči:
predsednik: Maležič Matija
podpredsednika; Sitar France
Gorjanc Joško
tajniks Kovačič Leo
člani: Drobež Fr&ne
Jelene Aleš
Kocjan arh.Danilo
Kodela Viktor
Kveder Fani
Miklavlč Zvone
Naglič Stane
Nebec Franc
Pelko Gašper
Podbregar Erna
Rakar Iva
'
Skitek Ermin
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik
vabljeni: Pangeršic Franc za poverjeništvo za kmetijstvo
Maček Tone za poverjeništvo za gradnje
Flegar Avgust za org.-instruktorski odsek
odsotni: Maček Polde
Kutin Franc
Matoh Ivan
Repič Ivanka
Ocepek Lojze
Pleško Srečko
Puhar Dominik
•

Tov, predsednik Maležič otvori 38. redno sejo Izvršilnega odbora
ter predlaga naslednji
d n e v n i
red:
1.) Problematika Mestnega gledališča.
2.) Sprejem odločb.
Soglasno sprejeto!
Ad 1.) Problematika Mestnega gledališča:
Tov. MiklaviČ poroča o današnjem stanju Mestnega gledališča,
ki je bilo ustanovljeno pred letom dni In ki bi po takratnem sklepu Izvršilnega odbora ln Mestnega ljudskega odbora moralo pričeti
poslovati po enem letu, v katerem naj bi bile izvedene vse tehnične
predpriprave. Tu pa so nastopile težkoče predvsem pri dodelitvi primerne dvorane za gledališče. Najprimernejša za to je Mladinska dvo-

rana v Frančiškanski ulici, ki pa je bila do nedavna zasedena po
Klubu letalcev ter se je isti protivil prepustiti dvorano Mestnemu gledališču. Oder v Mladinski dvorani pa je premajhen in ga bo
treba poglobiti in razširiti, za kar bodo potrebne adaptacije, ki
bodo zahtevale precej časa,. Da pa se bc-do mogle te adaptacije izvesti je potrebno, da se preskrbi oz. dodeli primerna stanovanja
strankam, ki stanujejo v sobah za odrom* Prvotno se je poverjeništvo za kulxuro in umetnost sporazumelo z Višjo stanovanjsko komisijo tako, da bi Mebtno gledališče * ki ima svoje prostore na Ambroževem trgu, preneslo svoj sedež v prostore na Magistrat. Vendar je ta kombinacija z ozirom na ustanovitev novih rajonov odpadle. in bo treba poiskati drug način rešitve tega vprašanja, Z razformacijo nekaterih direkcij in uprav, ki je predvidena pri poverjeništva za industrijo s« bo pridobilo nekaj poslovnih prostorov,
v katere bi bilo preseliti ona podjetja, ki zasedajo stanovanjsie
prostore, v te pa namestiti stranke, ki so nastanjene v sedmih sobah za odrom v Mladinski dvorani. Uprava lesne industrije v Dalmatinovi ulici zaseda stanovanjske prostore, prav tako tudi podjetje
"Kurivo" na Miklošičevi cesti, kjer bi se dalo preurediti prostore
v dve enosobni in eno dvosobno stanovanje plus eno veliko sobo za
samsko stanovanje<• Podjetje "Kurivo" pa naj bi se preselilo v
prostore Uprave kovinske in papirokemiČne industrije na Mestnem
trgu, ker se bo ta uprava likvidirala. Prav tako se bodo izpraznili
prostori v Kolodvorski ulici, ki jih zaseda Uprava množične prehrane in pa Oblastna državna arbitraža. Tako bi bila vsem strankam*
ki jih je treba izseliti iz Frančiškanske ulice dodeljena primerna
stanovanja.
Hitra rešitev tega vprašanja je potrebna že z ozirom na to,
ker je nujno, da se čimpreje otvori Mestno gledališče, ki bi v primeru, da se takoj prične z adaptacijami imelo svojo otvoritveno
predstavo v sredi januarja prihodnjega 2<?ts» Poleg tcge-. .je treba
upoštevati tudi to. de. Mestni ljudski odbor troši ra Mestno gledališče mesečno 225.0Q0.- din, kar je precejšnja gospodarska škoda,
ki je tem večja, Če se upošteva, da bi Mestno gledališče donašalo
lahko mesečno okrog "500.000.- din dohodkov.
V zvezi s tem bi lilo potrebno urediti tudi dvoriščno stavbo,
katero uporablja do polovice Akademija igralske umetnosti, druga
polovica pa služi &a drvarnico in svinjak frančiškanskega konvikta,
kar bi že iz higienskih razlogov bilo potrebno odstraniti. Celotni
prostori naj bi se dodelili Mestnemu gledališču, ki bi v njih namestil kulisarno in pa ekonomat.
Kačrti Za preureditev Mladinske dvorane so izgotovijoni.;
Dela naj bi prevzel stavbenik Curk, ki je že zadolžen za dela na
glasbeni šoli«
V načrtu je, da bo gledališče predvajalo 24 predstav mesečno,
poleg tegs pa bo elušila ta dvorana tudi za Veseli teater tako, da
bo polno izkoriščena.
Tov. Drobež navaja, da je rešitev tega vprašanja možna edino
na način kot ga navaja tov. MiklaviČ, t.j. da se sprostijo stanovanjski prostori, ki jih zasedajo uprave, direkcije odnosno podjetja.
Podjetje "Kurivo" se bo lahko v maju prihodnjega leta premestilo v
barake, ki so v bližini skladišč podjetja ob Vilharjevi odnosno
Pobovi ulici, za ta čaa pa bi se podjetje namestilo v predlagane
prostore n Mestnem trgu.. Potrebno bi bilo pregledati tudi prostore
podjetja "M®grad"* ki bi s ozirom na skrčenje administrativnega
aparata lahko odstopilo ne Saj sob..
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Tov. Kodela naznanči, da nekatera industrijska podjetja
delajo pod zelo slabimi delovnimi pogoji in prejemajo stalno odločbe od sanitarne inšpekcije za izboljšanje tega stanja«, Zato
£K namerava Glavna direkcija lokalne industrije izpraznjene prostore uporabiti za izboljšanje obratovalnih prostorov in s tem
tudi zadostiti predpisom sanitarne inšpekcije v svojih podjetjih.
Tov, tajnik Kovačič intov« Rakarjeva sta mnenja, da je
treba prvenstveno rešiti vprašanje Mestnega gledališča, nat<j pa
se bo pristopilo k reševanju drugih perečih problemov,
P© naziranju tov. Bebca ne bi bilo priporočljivo, da se
podjetje "Kurivo" preseli v prostore, ki šo oddaljeni od kolodvora, ker ima podjetje stalno poslovne stike s kolodvorom in je za*to nujno, da se nahaja v neposredni bližini kolodvora.
Tov. Zdešar pripominja, da je Čimprejšnja vzpostavitev
Mestnega gledališča zadeva celotnega Izvršilnega odbora in da bodo morala poverjeniSt^a''.muditi gledališču pomoč, da bo moglo čimprej e preurediti ^roctpr® in pričeti s predstavami.
gov. nredaednillp-jfeale^ife povdari nujnost Čimprejšnje vzpostavitve Mestnega glodalilHa, k}, je poleg tega, da trošiMestni
Ijuuski odbor od ustanovitve pa do danes precejšnje vsote denarja,
tudi važno politično vprašanje., ki ga je treba čim hitreje in zadovoljivo rešiti. Ljudje čakajo na otvoritev gledališča* saj dramsko
in operno gledališče he zadoščata potrebam Ljubljane. Prav iz teh
ras log ov j»s- potrebno rešitev tega vprašanja postaviti na prvo mesto, nato pa se bo reševalo vprašanje izboljšanja industrijskih
obratov.
Vf
I«, s k l e p ; ';" '."
Za potrebe Mestnega gledališča se izpraznijo sobe,, ki so
za odrom v Mladinski dvorani in stranka preseli v prostore, ki
jih zaseda Uprava množične prenrane in Oblastna državna arbitraža
v Kolodvorski ulici ter v prostore podjetja "Kurivo* na Miklošičevi cesti. Preselitev je izvesti tak«j.
Ad 2.) Sprejem odločb.
A«- Spojitve podjetij.
!•/ SP0.1itev; podjetja "Žlka" s podjetjem Ljubljanska
tovarna hranil - tajn* st. 1194/50.
Tov. Kodela poroča, da podjetje "Žika" kot "Ljubljanska
tovarna hranil" v glavnem izdelujeta iste artikle in bi zato bilo
potrebno z ozirom na znižanje upravnega aparata spojiti ODa podjetja v eno podjetje* Poriavodi pa bi še nadalje obdržali iste
značke, t.j. "Žika* 34 "Proja*.
II. s k. l e p:
Mestnemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev
odločba o spojitvi podjetja "Ljubljanska tovarna hranil* in "Žika"
v eno podjetje, ki ho poslovalo ped imenom "Ljubljanska tovarna
hranil".
*
.
2./ Spojit ey- podjetja.
Podjetje za
sečnjo lesa - tajn.lt. 1195/50o
Tov. Kodela poroča, da sal bilo potrebno z ozirom na sorodnost poslovanja obeh podjetij združiti podjetji v eno podjetje.

111» s k l e p ?
Mestnemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev odločba o spojitvi podjetja "Žaga-ljubljana"in Podjetja za sečnjo
lesa v eno podjetje, ki bo poslovalo pod imenom "Žaga-Ljubljana"«
B 0 - Prenos osnovnih sredstev«
lo/ Prengs razpenjalnega in sušilnega stroja od podjetja
"Pletenine" na Tovarno dekorativnih tkanin tajn.št. 1197/50.
Po poročilu tov. Kode le8 da podjetje "Pletenina®' ne potrebuje
razpenjalnega In sušilnega stroja in da ta stroj ne pride v poštev
tudi za druga mestna tekstilna podjetja, se sprejme
IV.
sklep?
V sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za predelovalno
industrijo se izda odločba o prenosu razpenjalnega in sušilnega
stroja od mestnega podjetja "Pletenine* na republiško podjetje Tovarno dekorativnih tkanin. Prenos ee izvrši brez povračila protivrednosti o
2«/ Prenos dveh zapiralnih strojev za doze od Mestne
klavnice na Tovarno likerjev in sadnih sokov v
Ajdovščini - tajn. št, 1199/1950.
Tov. Skitek poroča, da ima Mestna klavnica med svojimi osnovnimi sredstvi tudi dva stara zapiralna stroja "Kargeshammer" in
"Komplet", ki ju ne potrebuje in sta bila že stavljena na razpolago
"Odpadu" kot staro železo« Za ta stroja.pa je sedaj zaprosila Glavna direkcija živilske industrije pri Ministrstvu za industrijo in
rudarstvo, ki bi jih potrebovala za Tovarno sadnih sokov v Ajdovščini
V o s k l e vi
V sporazumu z Generalno direkcijo prehrambene industrije LRS
se izda odločba o prenosu dveh strojev za zapiranje doz "Kagershammer" in "Komplet" od Mestne klavnice na Tovarno likerjev in sadnih
sokov v Ajdovščini« Prenos se izvrši brez povračila protivrednosti.
C®- Sprememba režijskih stopenj«
1./ Mestno strojno podjetje - tajn.št.1196/50
2./ Bartonažna tovarna v"Ljub1jani - tajn.št. 1195/50.
Tov. Kodela p oroda i da se je Mestno strojno podjetje preusmerilo od serijske izdelave mlinskih kamnov in jeklenk za kisik
na remontna dela, kar je v zvezi z dviganjem mezd in večjimi režijskimi stroški in je zato potrebno režijsko stopnjo za to podjetje
zvišati od 84 na 103$.
Kartonažna tovarna pa zaradi pomanjkanja delovne sile ni
dosegla plana pri grupah ročnega dela, kar vpliva na procent režijske stopnje« Podjetje predlaga, da se režijska stopnja zviša
od 51.75 na
Tov. Jelene je v načelu proti zviševanju režijskih stopenj,
ker ima to za posledico podražitev artiklov. Podjetja se ne trudijo,
da bi režijo zmanjševala ali da bi iskala kake druge prijeme, ki
bi omogočali čim manjšo režijo, temveč ob vsaki najmanjši finančni
težkoči prosijo za dvig režijske stopnje«

VI o s k I e p:
Oba predloga se odložita. Predsedstvo 10 se pooblašča,
da imenuje posebno komisijo, ki naj predhodno temeljito analizira vsak predlog o spremembi oz. določitvi režijske stopnje,
na kar se šele zadeva predloži izvršilnemu odboru v sklepanje®
Imenovanja direktorjev podjetij in ustanov.
Po danih poročilih pristojnih poverjenikov osvoji Izvršilni
odbor
VIIa s k I e p ; . /
1« Za direktorja Bombažne tkalnice se imenuje V o n t a Jože,
rareši pa se dosedanji direktor Notar Karel5
2o za direktorja podjetja "Zmaj" se imenuje G r o b 1 e r Jože,
3o za upravnika podjetja "Avtotaksi* se imenuje G o r k i č Hi~
larij, razreši pa se dosedanji upravnik Starič Alojzij;
4. za šefa Centralnega protitiiberkuloznega dispanzerja se imenuje
dr« S a v i n š e k
Baldimir;
5» za upravnico Dnevnega sanatorija za TBG se imenuje K u n s t e 1
Jožica;,
6. za upravnika posestva "Cankarjevo" se imenuje A l b r e h t
Maks
r

j?ov. Kodela v zvezi s tem pripominja, da bo potrebno rešiti
vprašanje izvajanja uredbe o premijah za vodilno csebje v mestnih
podjetjih«. V republiških podjetjih se ta urcsdba izvaja.in je na
to opozoril ravnatelj Kartoaažne tovarne? ki je prešla iz republiškega sektorja v neseni sektor„
Tov. Zaešar predloga, da se na eni prihoanjih sej naknadno
potrdi imenovanja vseh direktorjev -mestnih podjetij in istočasno
razpravlja o funkcijskih dodatkih kot tudi o načinu »timalacije«
'/IIIo s k 1 e n:
Predlog tov« Zdešarji* se sggl?isno odobrie
Razdeljevanje krompirja>
Tov. p redse ani.k Ha Is ž^ž zelo ostro .gr&js način razdeljevanja krompirja v Ljubljani, ki se deli na najbolj nadopusten način,
to j« kar na sulici, kot sia Tržaški cesti, na Kongresne a trgu na
Šentjakob skesa trgu in drt.gje«. V©i'p©vdarkl v o&sopisu. in sprejem
raznih resolucij, ki so bile izdane prav v pogledu čuvanja prehrambenih fondov to za ljudi, ki so odgovorni za pravilno razdeljevanje prehrambenih artiklov popolnoma odveč (tako izgleda)>ker
se tega ne drže- Brez dvoma je možno dobiti v Ljubljani, če že ne
primarna skladišča pri rasnih poslovalnicah "Prehrane*, vsaj prl-tierno prostore - dvorišča ali kakfc lope - kjer bi se delil krompir na kulturne J-Si -na55.n. Ha se prepreči nemaren odnos, ki ga
ba&jo odgovorni- do potrošnikov kot tudi do čuvanja prehrambenih
fondov, je potrebno, da se jih kaznuje, ker se navodila, ki so
bila izdana že v preteklem kot v letošnjem letu, ne upoštevajo.
Tov„ Zd^šar smatra za potrebno,, da se pregledajo vsa skladišča krompirja, ker se jo vanje spravljalo moker krompir, ki ne
bo zdržal vskladišSenja ter naj sa prebira )orf>mpirja izvrši naračun odgovornih oseb«

IZ,, s k i e p ;
3?a prihodnji seji Izvršilnega odbora, ki mora biti v kratkem,
ba joda! poročilottov. Beb^c in tov* Skitek glede ureditve vprašanja razdeljevanja krompirja v Ljubljani, o stahju po skladiščih,
kot tudi katere primere nevestnega in nemarnega odnosa odgovornih
ljudi se je predalo javnemu tožilstvu odnosno disciplinskemu sodišču v kaznovanja.
Prav tako naj se čimprej© Izvede rajcnizacija trgovino
Ustanovitev špedicijskega podjetja,
Tov, predsednik Maležič predlaga3 da naj. bi se v okviru
Komunalnega servisa ustanovil poseben oddelek ali obrat, ki bi
skrbel za raztovarjanje vagonov kot tudi za vsa špedicijska dela mestnih podjetij, katera so sedaj navezana na tujo delovno
silo. Ker najemanj,.© delavcev, ki ae bavijo z nakladanjem in razkladanjem tovorov {štckglajzarjov) močno poviša režijo, bi bila
popolnoma umestna ustanovitev takega podjetja.
Tov, Skltek je mnenja, da bi bilo špedieijsko podjetje za
manjša podjetja vsekakor
umestno,, priporočljivo pa je, da se pri
podjetju "Prehrana9* in "Sadje-zelenjava" z o žirom na pogoste vagonske pošiljke še nadalje obdrži, lastni transportni odsek* katerega nameščenci so v prostem Času zaposleni z internim delom v
skladiščih.
Xc s k l e p :
Pri Komunalnem servisu se ustanovi poseben oddelek odaosno
špodicijski obrat, ki bo skrbel za raztovarjanjs in utovarjanje
vseh vagonskih in drugih pošiljko Tega obrata se bodo posluževala
vsa mastna podjetjaQ- Za. realizacijo sklepa se zadolži tov« Bebca,
Trtnika in Jelene&» Podjetji "Prehrana* in "Sadj e-zelenj a va " še
nadalje obdrži t a svoj. tr-sr športni oddelek«,
ICer ae ni&Se^ več ne oglasi k besedi, zaključi tov. predsednik &aležič dejo ob 14,30 ari.
Smrt fašizma - svobodo narodu!

