I Z V R Š I ODBOR
testnega ljudslcega odbora
za okrožno mesto Ljubljana
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XIX®redne seje testnega izvršnega odbora, ki so je vršila
dne 26»marca 1946 ob 9«uri dopoldne.
KAVZOČI^
predsednik:
""""""" podpredsednik:
za tajnika:
odborniki:

tov.Albreht Fran
tov.dr.Stanovnik Ivan
tov.Tuma Branimir
tov.kodic Dekleva Larica
tov.stopar Viktor
tov.Kušlan Larička
tov.Busar Tilka
tovodr.Pretnar Jože
tov.Trtnik Alojzij
vabljeni: tov.sivic Silvo
tov.Gorjanc Jošlco
tov.Lap Anton
odsotni: tov.Kraigher Sergij, Vrhovec Alojzij, Pue Danilo*
Tome Fran«

Tovariš predsednik otvori ob 9«uri XIX.redno sejo Izvršnega
odbora ter predlaga sledeči dnevni red:
1./ čitanje zadnjega sejnega zapisnika
2a/ Poročilo o prvih zborih volilcev
3./ Poročilo o dohodnini in vojnem dobičku
4 l o r o č i l o o delu in uspehih odkupnih komisij
p*/ Zaključno poročilo o agrarni reformi
6„/ Slučajnosti.
Pred čitanjem zapisnika predlaga tov«dr.stanovnik, da bi sa
pospešitev sej odpadlo čitanje zapisnika, ki ga itak vs.k član UIO prejme predhodno v pregled* Obravnavale naj bi se samo eventuelne pripombe.
Razen tega predlaga tov.dr.Stanovnik, da bi se seje vršile popoldne na
določeni dan. I4IO sklone, da bodo seje vsak četrtek ob 3. in
t o č n o .
Čitanje zapisnika pa naj radi kontrole na oklepih ostane na dnevnem redu.
K zapisniku pripominja tov.Trtnik, ua popisovalci ljudske imovine slabo delajo ter da jim je komisija stavila termin. Tov.Gorjano poroča, da bo verjetno proračun sprejet do konca meseca, izgledi za odobrenje viška izdatkov so pa slabi« Tov.Busarjeva javlja za soc.okrbstvo, da
poročila is ŠLO kažejo na velike težave. Podobno bo težava s sindikati,
ker primanjkuje materijal že sa redno delo. Tov.Stopar konstatira, da
radi teh par nadur tovarne ne bodo rešene pomanjkanja materijala« Ta prigovore s strani tovaren traja že od osvoboditve dalje, do sedaj pa je
veČina obratov v polnem teku. Tovodr.Pretnar poroča, da je v pregovorih
z obrtniki sa nadurno del©, ki bi krilo izdatke za strokovno šolstvo* Ua
ta način bi dobili 400.000»- Din od katerih bi porabili 300*000.- Din za
šolef, s 100.000.- Din bi pa podprli vajeniški dom. Točen rezultat javi
na prihodnji seji.
Za lesno stroko bo materijala dovolj na razpolago, ako bo dovol;
delavne sile 2a posek in prevoz lesa. tfmestno bi bilo, da stopijo naši
sindikati v stik z Ministrstvom za industrijo sa osnovanje delovnih ekip,
ki bi delo v gozdovih izvršile. Ha ta" način bi se zaposlilo delavstvo onll
onih tovarn, ki nimajo dovolj surovin, po drugi strani pa bi na ta način
preostale tovarne morale svoje delo povečati, da -i tako krile izpadek
odišlih delvacev.
Tov Q Busarjeva poroča glede preselitve Marijinega doma, da se
predlog ni izdelal, ker je gradbeni oddelek po pregledu izjavil, da bi
za popravilo Mekinj rabili miljonske zneske. Pač oa bi se lahko izvedla
utesnitev. Obenem predlaga, da bi se umobolno iz zavetišča Sv.Jožefa
preselilo na Studenec. Izdelati je predlog na Linistrstvo za zdravstvo.
Obenem predlaga tov.Busarjeva, da bi se depoziti is volil
uporabili v socialne namene. I.IIO sklone, da se ti depoziti uporabijo,v
socialne namene, vendar pa v smislu volilo
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Tov.Stopar predlaga, da se Zaloška cesta preimenuje v Cesto
24.aprila in sicet tako, da "bo preimenovanje do tega termina tudi izvršeno.
Zapisnik sprejet.
K drugi točki dnevnega reda poroča tov.tajnik, da so se
prvi zcori volilcev vršili v liostah. Obisk je bil slabši kakor jeseni,
verjetno zato, ker je organizacija teh zborov bila izvedena prehitro
in pa v prvi vrsti zato, ker je zborov glede na število prebivalstva
in na krajevne:oddaljenosti bilo premalo. Ka teh zborih voliloev ja nastopilo 76 diskutaiitov in sicer 145 krat, od tega 104. moški in 41 žensk.
Diskusija je bila precej razgibana in se je dotaknila vseh aktualnih
vprašanj n.pr. davki, podpore, stanovanja, sladkor, šole, fizkultura,
delovne"nedelja* zadružništvo, narodna imovina, vajeniško vprašanje itd.
Argumenti in prctiargumenti 30 bili iznešeni iz množice same in je član
EJ10 odgovarjal samo na vprašanje proste prodaje sladkorja.
KIO sklene, da morajo ostale četrti število zborovanj
primerno povečati, tako da zajamejo čim širši krog volilcev. Dolžnost
članov IIIO je, da se teh zborov volilcev udeležujejo, obvezno pa na
tistih terenih kjer so bili izvoljeni«
Referent za finance tov.Gorjanc poroča glede dohodnine,
da so akontacije za fizične osebe (16,000) že odmerjeno na 50 miljonov
Din, za pravne osebe (92) pa je odmerjena akontacija z Din 11,800.000.Skupna vplačila akontacij znašajo 51 miljonov Din.
Glede vojnega dobička poroča tov.Gorjanc» da je do sedaj
obravnavanih 10 podjetij, katerim je odmerjen vojni dobiček v višini
3563O.000.- Din p inkaso je Din 458.285.- Glede ostalih prijav se vrše
pregledi poslovnih knjig« Za te preglede je bil do sedaj na razpolago
sasio tov.Kolbczen Jože od ministrstva za finance. Sedaj pa je dodeljen
k pregledom tov.Zupančič od Lestne hranilnice in 1 uradnik finančnega
oddelka IILO (Rozman Srečko), naprosili smo Ljubljansko kreditno banko
-in Fraštediono, da nam. priskočita v pomoč. Pri fizičnih osebah je bilo
obravnavanih 54 primerov z z+ieskom Din 32,709.018.- in kaznijo
f
)in 6,090.257.- Težave imamo z referenti strokovnjaki, kl-jir ni za vse
jetrtne ljudske odbore.
Obenem poroča tov.Gorjanc,, da je trošarinski referat v
aedeljo i7.t.ci» izvršil s prostovoljnim delom popis alkoholnih pijao
ter pobral razliko na mestni trošarini v višini Din 132.000.- Trošariniski refe3.»at je do sedaj poniral dodatno trošarino ua mesne izdelke (1.50)
In. mast (!»-) in sicer kot nekako prikrito ogle dnino za Ilestno klavnico.
.Cer je komisija pri Zveznem finančnem ministrstvu, ki je obravnavala predlo? nove trošarinske tarife, dodatno trošarino delno črtala, dovolila pa
iavišanje redne trošarine na mast na Din 2 e ~, znižala redno trošarino na
3ve?'e meso na Din 1.50, bomo tedaj pobirali kot dodatno trošarino Din 1.50
aemo za prokajeno meso, mesne izdelke in slanino. Ker je komisija smatiaLa dodatno trošarino tudi kot davščino, se ista ne more več odstopiti
rla^nisi kot samostojnemu podjetju. Klavnica naj potom trošarinskih organov pobira oglednino v kolikor je zato upravičena.
1170* naroči tajništvu, da uredi vprašanje plačila trošarine
t>ri pošiljkah in zalogah, ki so namenjene vojski, narodni milici in OZHI*
Glede davščin na potrošnjo, sklene 110 na predlog tov.Gorjanca, da uvede pobiranje te davščine, ki zadene potrošnika, na temelju kontrolnih. listkov in sicer tako, da so računi do 15.- Din davščine prosti,
pd 15." do 100«- Din znaša davščina 1.- Din in za vsakih nadaljnih začesik 100.- Din - 1.-, Din. Io 21 *uri se pobira davščina v trikratni višini,
'a KA-1,10 in vse prireditve velja isto določilo. Trošarinskemu referatu
se naroča, da ekčijo pravilno izvede.
Obenem naroča IIIO Oddelku za notranjo upravo, da pri oddaji dovoljenj za prireditve zahteva podatke o namenu izkupička in da o
;ec obvesti vsakokrat zainteresirani oddelek.

Tov.Uivic poroča glede odkupnih komisij, da je oddaja
krompirja pokoaala slabe rezultate« Res pa je, da je"svoj čas bilo
oddanega precej krompirja proti potrdilom poleg proste prodaje.
Povprečni uspeh oddaje krompirja znaša 52^, najslabše se je odzvalo
polje 2Q-/j , najboljše pa Jožica 67£ in Rakovnik 66£. pristopili smo
k temu, da sabotorjem (v V3aki četrti 2 - 3 ) odvzamemo več kot jim
je bilo predpisano, nabiranje se nadaljuje, od predpisanih 45 vagonov
pa ne bomo dosegli več kakor 30.
Sasprotno pa je oddaja sena pokazala odlične uspehe. Oddano je povprečno 100^, slabšo se je izkazala četrt Rakovnik in Bežigrad,
vse ostale četrti so oddale nad 100$, najboljši četrti sta Moste 136$S
in uiška 132£. Center jo sicer oddal 140$, imol je pa majhne predpia.
Is primerjave odstotokov med oddajo krompirja in sena je
razvidno, da številko same niso edino merilo za presojo odnosa kmetovalcev do njihove dolžnosti oddaje in nas pri krompirju tepe svojecasna
odredba.
Tov.Stopar predlaga, da so o uspehih odkupnih komisij, posebno glede sena objavi odgovarjajoč članek.
Tov.^ap poroča o agrarni reformi. Agrarna komisija je razdelila 272 ha zemlje 198 agrarnim interesentom, 5.5 ha na OLO, 6 ha
MLO, 0.7 ha sindikatom, 1.7 ha telesno vzgojni zvezi, skupaj 286 ha.
Razen tega jo prejela IV.armija 53 ha, CK KP 8 ha, Ornitološki observatorij 2.5 ha, kmet.pos.post. 7 ha.
Komisija je zadovoljila V3e upravičene agrarno interesente
na področju okrožnega mesta Ljubljane. V zemljiškem skladu ostane cca.
90 ha obdelovalne zemlje, ki se bo dodelila delavstvu in namoščenstvu t
ter socialno šibkim slojem v najem po cca« 200 m . Oetrtni referenti
zberejo potrebne podatke. Komisija jo izdala 46 razlastitvenih odločb.
Pritožbe bo tr.bn natančno proučiti samo v treh primerih, ostali razlaščenci so nekmetje, ki svoje zemlje niso obdelovali odn.imajo večji
dohodek od obrti.
0 razdeljevanju cerkvene zemlje (okoli 40 ha) komisija še
nima navodil. Manjkajo tudi pravnomočno odločbe okrajnega sodišča za
nešteto primerov narodno imovine.
na predlog četrti daje uprava ljudske imovino zemljo iz
zemljiškega sklada v najem. ITajecnino pobira Uprava javne imovine
pri MLO (Miklavčič).
Prošnjo za ustanavljanje ljudskih družinskih vrtov MIO
odkloni, ker bi sicer to vprašanje pri poživitvi gradbene sezone ustvarilo težave.
Tov.Uerne Anton, ki je jeseni 1945 dobil po polovični
ceni 1 mladega okoli 14 mesecev starega bika plemenjaka javlja, da
je isti za pleme nesposoben, kar potrjuje tudi strokovnjak veterinar
dr.Marjan lavšič, MIO sklene, da se tov.^ornetu povrnejo stroški, ki.
jih je imel s bikom, istega pa se proda.
ITa poročilo tov.Lapa sklene I TO, da se po smrekovem lubadarju okuženi gozd v Klečah poseka, posadi naj se z akacijami in
češnjami, kjer bodo čebelice imele dovolj paše.
ITa poročilo finančnega oddelka sklone MIO, da se znesek
Din 6,029.9? na protivrednosti zaostalih kolekovza brezposelne odpiše, koleki pa se uničijo.
ITa poročilo projektivnega biroja MLG se isti pooblasti
za stanovanjsko kolonijo na Savski c sti, da zaključi oddajo tesarskih
del za Din 510«602.70 a tvrdko Kamnikar Alojzij,
E.O.Ž. prosi za pristanek, da izgradi remizo in 10 priklop
nih voz. Promet potnikov jo tako narasel, da je ta povečava za redno
obratovanje nujno potrebna. Investicija bo znašala 0'do 10 miljonov
dinarjev in bi se izvršila z lastnimi sredstvi :SCŽ. MIO v načelu pristane, odstopa pa spis gospodarski komisiji v protros.
ITa predlog tov.tajnika sklone MIO, da se mestno podjetje
vrtnarija priključi h pogrebnemu zavodu, ldL naj v zvozi o tem osnuje
tudi prodajalnico za cvetje, ITa ta način se bo pasiva vrtnarije najlažje" krila.

Ha prodloG "Jugopetrola" in železniške uprave Ljubljana
naroča IIIO tajništvu, da izvede razlastitev odnosnih parcel.
Ha proslavo obletnice osvoboditve Sarajeva 6.aprila pošlj
.1,110 enega do dva odposlanca.
Seja se ob 1/2 13 0 uri zaključi.

Za tajnika:
(Turna Branimir)
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Predsednik:

