Mestni izvršni odbor
sa Okrožno mesto Ljubljana
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izredne seje Mestnega izvršnega odbora, ki se je
vršila dne 19.okt.1945 ob 11.uri dopoldne.
¡iavzoči:

predsednik: tov.Albreht Fran
podpredsednik: tov.Kraigher Uergij
tajnik:tov.dr.Kodic Heli
odborniki: tov.dr.iretner Jože
tov.puc Danilo
tov.Tomo Fran
tov.kušian Marička
tov.Moaic-Dekleva Marica
tov.Busar Tilka
tov.Irtnik Alojzij
tov.Turna Branimir
Tov.predsednik otvori ob 11.url izredno sejo Izvršnega odbora
radi sprejema proračunskega predloga ter preda besedo tov.Turni,ki navaja
Pri sestavi proračuna mestne uprave za le to 1946 so bila v polni
meri upoštevana načela kakor tudi navodila zveznega finančnega ministrstva. Iz mestnega proračuna so bili zato izločeni vsi osebni ln stvarni
izdatki gospodarskih poajetij, za katere so bili sestavljeni separatni
proračuni, ki so bili tudi že predloženi pristojnim ministrstvom. V proračun mestne uprave pa so bili sprejeti izdatki in dohodki Delavkega
doma v Ljubljani kot povsem socialne ustanove.
V tehničnem pogledu so razdeljeni vsi izdatki na redne ter izredn*
pri osebnih Izdatkih so tudi ločeno prikazani krediti za že nameščene
uslužbence ter postavke za še ne oddana mesta. Izdatki vseh resorov so
se prilagodili vrstnemu redu Občega državnega proračuna z razliko, da
so Izdatki Uprave narodne imovine prikazani kot zadnja partija, ker gre
za upravo državne in ne mestne imovine.
Kljub upoštevanju načel o strogem varčevanju Izkazuje novi mestni
proračun za Din 332,350.970.- Din rednih in izrednih Izdatkov. Hazlogi
za nesorazmerno zvišanje stroškov leže v dejstvih, da je MNO prevzel povečani delokrog ter s tem razbremenil državni proračun, radi inkorporaoi
okoliških krajev so se pomnožile razne dolžnosti mestne uprave. Za proračun personalnih kreditov je merodajna Uredba o ureditvi prejemkov civilnih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev zveznih ministrstev in ustanov z dne 20.aprila 1945, ki določa znatno zboljšanje osebnih prejemkov.
Temu nasproti ni bilo mogoče postaviti izravnalnih dohodkov. Davčna reforma še ni izvedena tako daleč, da bi bila znana davčna osnova in
s tem tudi poulaga za kalkulacijo mestnih doklad na državne neposredne
davke. Iz tega naslova se je moglo zato predvidevati le pavšalen donos
10,000.000.- Din.
V splošnem so predvodeni dohodki kakor jih je pobirala. Mestna
občina pred okupacijo v letu 1941. Predlagajo se za posamezne takse primerna zvišanja oziroma popravki. V tem pogledu važni predlogi-30 predvsei
zvišanje doklade k državni taksi. Ostala bi dalje v veljavi tudi mestna
soc.davščina, ki se pobira v obliki doklade na tisti državni neposredni
davek, ki služ.i za odmero redne mestne doklade.
Radi novih navodil zveznega finančnega ministrstva bodo dohodki trošarin v letu 1946 znašali komaj 10,500.000.- Din, dočira je bil
donos iz tega naslova pred vojno 30,000.000.- Din. Lastni dohodki mestne
uprave za leto 1946 so se tako znatno znižali in to v času, ko V3i
stroški radi višjih cen stalno naraščajo.
Pregled proračuna za leto 1946 izkazuje za 1466 uslužbencev
cca.55,900.000.-Din osebnih izdatkov. Stvarni izdatki, v katerih so

vpoštevanl redni izdatki z zneskom 122,567.000.- Din ter izredni izdatki
v znesku 153.,900.000.- Dinj temu nasproti postavljamo lastne dohodke v
znesku 74,898.000.- Din. Primanjkljaj 257,453.000.- Din bi moral biti
krit z dotacijami.
Tov.Turna pojasni, da v proračunu niso vpoštevž,na Mestna podjetji
elektrarna preide pod državno upravo. Imenovati je 2 predstavnika s strani MIO, ki bosta prisostvovala razgovorom in pri sklepanju o pogojih
predaje.
V proračunu so vnešeni osebni izdatki po Zvezni uredbi, pravtako rezerva za premijski sistem, predvidenih je 156 novih nest, dalje
1,500.000.- Din za udarniške nagrade 100 in za oaobje ČNO. Izredne investicije so vpoštevane. Proračun za obnovo je sicer visok, ima pa ta
namen, da se dvigne mesto na vseh področjih na predvojno višino. Pri
tem je misliti na obnovo in grednje domov za prosveto, gradnja oz.poprava bolnic, soc.ustanov. Fond za obnovo se sicer črpa iz vojnega dobička,
toda v proračun je nujno vnesti postavko, da se dobi tako celoten pregled. Pravtako je dvigniti industrijsko delavnost, ki ni neposredno v
zvezi z obnovo - to j® izgradnja. Z obnavljanjem se bo seveda dvignila
tudi obrt in industrija. Načelno mora biti proračun za obnovitvena dela
predložen skupno, iroračun za leto 1946 bo nudil pregled potreb, na terasi
lju katerih bodo poznejši proračuni vse bolj realni, ko bo prejelo ministrstvo vse proračune, izdela državni proračun.
Na predlog tov,Kraigherja se sklene, da stopimo v stik z mestnimi odbori večjih mest v Jugoslaviji, da se tako izmenjajo med seboj
težave in problemi, ki so nastali pri sestavljanju tega px-oraČuna.
Proračunski predlog je odobren.
Ob 3/4 na 13.uro je seja zaključena.
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Predsednik:
(Albreht Fran)

