IZVRŠITI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
za okrožno facsto Ljubljana«
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•XXII, redne seje Mestnega'izvršnega odbora» ki se
je vršila .dno 6« maja 1946, dopoldne ob' 9* uri« •
ITAVZOČIs

*

. predsednik« tov« Albreht Fran
podpredsednika: tov« Sorgej Kraigher
tov, dr« Stanovnik Ivan
tajnik: tov« Krese Leopold
odbornikir tov« dr« Pretnar Jože
tov« Puc Danilo
tov. Busar Tilka
tov« Stopar' ViP.tor
tov« Turna Brane
tov. Tome Frane*
tov« Kušlan liarička
tov« Gorjanc ^oško
vabljeni: tov« Vodopiv.ee Vlado
tov« oivie Silvo
tov« Kocjan Danilo
upravičeno
•
odsotni: uov« inodic-Dekleva ^arica
tov«, Vrhovec, Alojzi j
tov« Trtnik Alojzij

Tovariš predsednik otvori ob 9 uri
sledeči dnevni red:

«•

1«
2.
3«
4«
5«
6«

XXII« redno sej© 10 ter predlaga

čitanje zadnjega sejnega zapisiiika,
poročilo o davkih,
prevzem matičnih knjig,
ljudska imovina, "
gradbe in ceste,
.
*
slučajnosti«

.

Ad. Iv
•'•."•
Zapisnikarica•prečita zapisnik.
Tov. predsednik pripomni k zapisniku, č^a j e l e n a za zemljišče v
L«
Beogradu-1«750«- dinarjev' za lra2 in ne 1«700«^ din.
- •

*

»

Tov« Gorjanc pripomni, da je«.smatrati 3 k i se prišteje jo kupnini za predmete ljudske imovine kot državno takso, in no kot
prispevek za upravne 3troške«

Zapisnik. je nato eprajet®

Tov. Tuma poroča* da o davkih še nima pravih številk. Akontacija za
15»589 fizičnih oseb znaša 50*768«000.- dinarjev. Akontacija za 654
pravnih oseb znaša 96,000 =.000o- dinarjev. Ha te akontacije je za
prvo četrtletje leta 1946* vplačanih 91,152.000»-.din. Ako odbijemo
vplačilo sa leto 1946. je računati, da ostane za vplačilo sa preteklo leto 80,000o000-sr dinarjev,-, od toga verjetno 55 miljonov din za
pravne in 25 miljonov dinarjev sa fizično osebe. Plačanih bi bilo
tedaj 50$ predpisanih zneskov.
prošenj sa odlog plačila je 700 do 800 odnosno 4 do
Za odlog
plačila odnosno sa obročno plačilo navajajo davkoplačevalci v 30 pri-«
merih socialne, v 25 primerih pa poslovne razloge. Ha 60 prošenj
pridejo 4 nepravilno odmerjene akontacije«
Vse poslovanje, davčnih akontacij se vrši preko četr.tnih ljudskih
odborov«.
'
.
Pri pregledovanju poedinih primerov (izmed 69) opažamo sledeče:
povprečna osnova sa-5 primerov brivcev je snašala .leta 1940-s10,360~"onakp 1Q0$>9 sa leto 1945* znaša oqnovn 28.280.- din enako
'280$, odmerjeni davki znašajo'za'leto 1940. 2.400.- din nokao
100$ sa leto 1946. pa 10.800.- enako 450$.
. • p"
Pri 23 obrtnikih znaša povprečna osnova sa leto 1940 a 13.100 o ~ din,
leta 1945» 27*900.- uin, odnosno davkov- 3*500.- din napram 10*000«- di
Osnova je 2 krat višja, davki pa trikrat,
.
'
Hajhujša jo nova davčna obremenitev pri pavaaliotih, kjer znaša
5 do 10 kratno višino prodvojncgupr .dpioa. Pri obrtnikih snaša 3 kratno .predvojno višino, pri prostih poklicih 2.5 kratno, pri gostilničarjih 2.2 kratno in pri trgovinah 1.5 kratnjo višino predvojnega
predpisa. Povprečj'o sa vae je 1.3/4 krat toliko kot pred vojno.
primerjavo osnovo v absolutnih zneskih kaže, da je davčna obremenitev
pri istih osnovah približno enaka, kar s., je k osnovnemu.davku v
predaprilski Jugoslaviji računal še dopolnilni davek, prispevek
sa narodno obrambo, banoVinska, občinska, cestna in socialna doklada.
V letu 194S. bo donos.davkov verjetno precej slabši, ker so razprodane zaloge® znižan je• oda.tbtek prebitka in v federalnih podjetjih
bo tudi omejitev prodajnega področja neugodno vplivala na donos.
(U.pr.: papiropromet: akontacije sa•leto 1945« 5 miljonovi za leto
1946. pa verjetno 500*000«- dinarjev.) .
Tov. Sotgej Kreigher pripomni, da so se pri določevanju davkov hoteli
nekateri poročevalci držati točno aakonskih predpisov. Toda poročevalci morajo upoštevati samo pravilno davčno osnovo. Treba je zato domačih ljudi, ki poznajo svojo okolico in snajo pravilno oceniti soseda, kateremu se mora- odmeriti-davek« strokovnjaki pa delajo vse po
eni šabloni«
0

•

K temu pripomni tov. Turna, da je to težko isvedljivo posebno v-četrti
Center in*Tabor, kjer posamezniki ne vedo o premoženjskem stanju
oseb, ki morajo plačevati davek.
Tov. Kreigher nadaljuje nato, da je treba ljudem raslošiti, da imajo
v primeru p ako se jim sdi davek previsoko odmerjen»pravico do pritožbe
Dokler dohodnina, ni'končnovoljavno•odmerjena, se lahko pritožijo na
komisijo, šele nato pa na. davčni oddelek IPLO. 10 se s tem strinja.
Tov. Turna pripomni, da je bilo premalo časa sa odmero in so bili
davki zato nepravilno odmer jeni. Tudi tov. Puc se. 3trinja, da je bilo
premalo časa na raspolago komiELjam, za pridobitev-pravilnih informacijo Treba je delati skupno s terenom, ki najbolje pozna pooace snega davkoplačevalca.
"
.
Tov. Gor jano* dodpi k teci izvajanjem, da je bila glavna napaka v tem,, .
da so komisije preveč gledale na to, koliko davka- je.plačal kdo sa
•leto 1945. in se niso osirali na to, da so ljudje plačevali lansko let
več is dobre volje, kot pa bi zmogli vsako leto, misleč, da bodo na
ta način čimprejo pomagali državi k blagostanju.

Tov* .Kreigher pojasni, da je "bilo zasedanja postno skupščine odloženo sa toliko časa, dokler no bo proračun končnoveljavno odobren«
Ad «' .3.
•
Tov. Vodopivec poroča, da je oddelek, sa. notranjo upr,- vo v zvezi z
zakonom o.matičnih: knjigah uredil zadevo tako, da bi se v mestih vodil centralni matični urad, ki bi prejemal vse vpise in izbrise is .
matičnih'knjig preko ljudskih odborov. Za naše mesto bi se naj m ta
način osnoval urad s 9 nastavijenci, Določiti bi bilo potrebno matičarja in njegovega namestnika, ki bi odgovarjala sa pravilnost vpisov in
izbrisov« Pri četrtnih ljuuskih odbor^ih bi se sprejemalo vpise roj-,
st.ev in smrtnih slučajev," ki bi se jih nato na posebnih formul ar jih,
ki jih bo izdalo ministrstvo sa notranjo zadeve »pošilja^-lo.na
centralni matični•urad«
'
Tov. Kreighor pripomni.»k temu, da bi centralni matični urad deloval
le toliko časa, dokler ne bi prenesel delo na šotrtne.ljudske odboje«
Tov. Vodopivec pojasni, da bi v 'tem primeru -potrebovali na četrtih 10
"matičarjev, ki bi vodili le vpise rojstnih in smrtnih slučajev, medtan
ko bi se vršile poroke centralno v poslopju I1L0«
TQV. PUC stavi v p r a š a n j e a k o bi no bilo mogoče voditi porok pri
ČLO, saj pri najo&dalnejših, kot so na primer jt« Vid, Polje in
Jožica.
• *
«

• •

Tov. Stopar doda k temu stališče, da bi se vodili matični uradi po
mejah volilnih okrajev.
~
Tov« Kreighor je mnenja, da bi ČLO izvrševali poroke le sa & trt Center
in Tabor bi se dalo na razpolago sejno dvorano LILO« v
Tov. Vqdorivec izrazi bojazen, da bi' v primeru, ako bi se poroke izvrševale na. četrtih, izgledale predomače, ministrstvo sa notranje sadeve pa
zahteva sa poroke poseben okrašen J, rostor«
10 sprejme po tej debati sklep, da se bodo poroke izvrševale.centralno
v poslopju LILO, toda o perspektivo, da se jih,čim bodo za to dani pogoji prenese na četrti«
Rojstni in smrtni slučaji se bodo'vodili pri ČLO, toda le, matične
knjige za nove primere, stare matične knjige pa se bodo vodile pri
centralnem matičnem uradu, kor se mejo starih župnih uradov, nikakor ne
sld.ada.jo s mejami četrti« Za vodenje- matičnih kn^ig bo treba ušpfc
sobiti nove moči, vršili se bodo posebni tečaji in*tako bodo kasneje
0L0 prevzeli vso te posle«
•

•

Za matično knjige bo potreben kredit. Tiskovine bo izdalo ministrstvo sa
notranje nadeve« Za vodjo odsek^ sa vodenje matičnih knjig je predlagan
tov* Vider Leopold, kot pomočniki pa Brle, IavšiČ in Gogala«
P;0
*
Ad. 4«
Tov. Puc poroča, da se bo odslej naprej vsa ljudska'imovina vodila.proks
poverjehištva.*V najkrajšem času a o .bodo izvedli i opisi ljudske imovine
po četrteh. Določenih je 2.300 do 2.400 novih popisov, ki se bodo.
razdelili, meu. četrti« Vsakemu GLO je treba določiti rok, do katerega
mora biti .popisana imovina. Dosedanja praksa je pokazala, da se
popisi, ki jih je izvršil ČLO 3labo obnesejo. Doslej so izvršili popise le na četrteh , Vič in Iloste« Na zadnji soji 10 je bilo določenih sa
popis 5 cenilcev, katere jo treba še aapriseči. Potrebno % bi bilo
popisati šo enkrat vso ljudsko imovino in mnenje tov. Puca je, da se ta
popis izvrši obenem o pfcpisom teh 2.300 slučajev.
Tov. tajnik oporeka temu in predlaga, da seizvrši najprej popis samo
teh 2.300 slučajev, s čimer so 10 strinja.
Tov. Kreighor pristavi,,da ue mu" zdi 5 cenilcev premalo, ter predlaga,
da se jih nastavi še 5, ki bi bili plačani le ou primera, ki ga
•isvrše« Obenem povdari nujnost predloga na Predsedstvo vlade, ki je ,
bil sprejet na zadnji seji 10 o obročnem plačevanju z^a predmete iz
ljudske imovine«
"
*•
*
Tov.. Pueu se zdi nastajaj vitev še 5 novih, cenilcev preveč, to pa iz rasi
ga, ker bo ljudska•imovina itak sloj ali prej likvidirala. -

*Ako se torej nastavijo novi ljudje, jih "bo treba slej ali prej zopet
odpustiti in iskati sa njih novo zpposlitve«
Zato predlaga, da naj
bi se novo cenilce no nastavilo, ampak, da bi se jim dalo le neko*
nagrado zadelo, ki ga opravijo«
Po tej debati, sprejme 10 sklep, da se določi za vsako četrt posebej
rok, do ID terega mora biti popis izvršene V prJ.merup da 0L0 ne bo
izvršil do določenega roka popis, se ves ČL0 kaznuje, predsednika
še posebno zaradi zanemarjanja službenih dolžnosti in povzročitve škode
na ljudski imovini ter se ga pu. eua javnemu tožilcu« V primeru, da se
kakšnemu ŠLO stav
ti č.LO pravočasno to javi,
da se i;rvotno dol
•
'

ačelnik, gradbene w
„
.
3voje poročilo*
t
redlagan znesek 4 miljono dinarjev sa dovršitev savske kolonije ni bil
odobren v rednem proračunu« V fondu sa izgradnjo savske kolonijo je
še neizrabljen znesek 250.000." dinarjev, ki ps bo v najkrajšem časuporabljen, icbitot.i bo treba $ z dolom, O.o bočo stanovanja z novembrom
že uporabna. Predlaga, da bi se za potrebno vsoto najelo posojilo pri
rastni hranilnice, ker bi se posojeni znesek v nekaj letih sigurno amortiziral is plačanih najccsnin« #
10 sklene, da se pri* kostni hranilnici najame posojilo z najnižjo
obrestno moro, kot jo je nožno dobiti.
Tov. Kocjan nato nadaljuje: opravljen je opis nedograjenih privatnih
hiš. Od 26 zgradb jo mogočo samo enemu lastniku-dokončati stavbo ne
da bi najel posojila. S 26 zgradbami, ki bi se jih dogradilo, bi bilo
pridobljenih 06 stanovanj. Zidanje kopalnic naj bi se opustilo in bi
se is teh prostorov napravilo' raje kabinete. Tudi tu predlaga tov« Kocj
najetje posojila in sicer v znesku 10 mlljonov dinarjev, kar bi omogo- •
čilo lastnikom, da"dogradijo svoje hiše« icsojilo bi moralo biti seveda ugodiio. Obrestna mera naj bi bila taka, da bi se dala plačevati
vsaj in najemnine. Ker so višino posojil za stavbe različne, naj bi bil
tudi obrestno* mora raslič^na ter naj bi varirala do
Ta kredit bi r.ao
ral biti namenjen isrecno samo v te namene. Eventuelno razliko v odstot
kih sa najeto posojilo, bi froraL prevzeti PLO. Razlika med najetim.in
izdanim posojilom bi znašala približno 3$ ali od -10 mlljonov 300.000.dinarjev letno« Posojilo.bi moralo biti kratkoročno in amortizirano v
petih lcitih. Tov. Kreigher pripomni k temu, da to ni mogoče.
Tov«.Pretnar doda, da je treba nekaj riskirati, ker drugače se ne da
reševati stanovanjskega vprašanja.
10 sklone, da bodo dali lastnikom hiš možnost, da zaprosijo sakredit«
Kredit bodo dobili* p-c najnižji obrestni raori« Lastniki bodo sami
izbrali na j o m i k e . 1-ajer.inino bodo. lahko računali nekoliko višje, kot
je najemnina v starih- zgradbah, toda sporazumno z uradom• Za nek/aj
let jim bo dana davčna prostost.
'
•
IO.povdari, da je treba to kar je sklonjeno tudi resnično izvesti.
Interesente bodo pozvali šole takrat, ko bo že definitivno določena
obrestna nora«
Tov«. Ko®jon predlaga še, da bi se so enkrat pozvalo vse ataanke, da
predlože proračun v pregled. V vaeh nedograjenih stavbah naj bi "se_
odpravile voo nepotrebno luksuzne graditve, in bi so tako verjetno tudi
zmanjšal .posojeni znesek. Privatne iaieijative v gradnji.stanovanjskih
hiš ni, zato bo v.prihodnjem lotu število dograjenih at nevanj ^padlo na
minimum«
Tov. kreigher se prccl aga, da naj bi so uve .-.le kazni in-takse sa stanov
ski fond*
,
Tov. Kocjan nadaljuje s poročilom o adaptaciji ljubljanskega gradu v
muzej narouno-osvobodilnd borbe* Za.delo bi bil potreben krOdii 12 mlljonov dinarjev, ki je že odobren ter je treba, k delu pristopiti v 14
dneh, ko bodo odobreni načrti. Tov. Kroighorju se sui sneaek previsok.
Vsa tozadevna dola b6 prevzel kegraa.•
10 vzame poročilo na znanje.Vprašanje preselitve strank is gradu mora
prevzeti LILO«
•
Tov. Kocjan poroča še-, o M tednu cest2 Kredit sa tlakovanje Tyrševe ceste

je 2e odobren, ter bo prevzela delu Direkcija cest. Oddelku na gradnje
LILO BO poverjena vsa pripravljalna dela, rušenje in zasipavanje koten J•
iolog tega i revzane LILO tudi vse kanalizacije ter položitev potrebnih vo
dov>6.ovz 2a. to je potreben kredit 4 In ;-ol ni 1 j ona dinarjev, pripomni
tov.» Turna.
Ad» 6 v

2ov. Sivic Silvo poroča o novih mestnih podjetjih, kod najnovejšimi omeni
podjetje "Riba,!, ki bo prijavljalo ribe is Primorske v Poslovodja tvrdke
bo tov: ris Ogrinc, kateremu jo ta posel že dobro znan. Odpovedal če jt>
trgovanju na svoj -račun. Ggrine jo namreč »lavil predlog, da bi vodil
podjetje kot mestno. Za plačilo zahteva od mesečnega premete 300.000.'- din
45«, od 3 do 500.000»- prometa pa SjS® -Ta&o bi i>ro jel Ogrins .12« do
14.000.- dinar j ev-tre sečno, moramo pa upoštevati, da je to le sezonsko delo
Tov. Gorjanc pripomni, da rc bo finančni oddelek za predmete masovne
potrošnje zahteval nobenih trošarino
Tov« kreigher predlaga, da se ustanovi pri LILO komu&alni oddelek, ki bo
vodil in imel pregled nad vsemi lastnimi podjetji« Stavi zahtevo, da
je treba to zadeve urediti še pred zasedanjem -ostne skupščine«
10 sprejme sklep, da se ustanovi Komunalni oddelek in postavi za njegovega
načelnika tov. ^ivica Silva«

, Za načelnika oddelka za trgovino in preskrbo imenuje 10 tov Seunig Vitala«

I

Za komunalni oddelek dovoli 10 najou posojila v znesku 15 miljonov
dinarjev pri --estni hranilnioi« Oddelek bo za posojilo tudi odgovarjal.'
Tov. predsednik omeni še prodajo zemljišča Poštni hranilnici, ki bi na
prodanem zemljišču zidala stanovanjsko poslopje ter bi s tem olajšala
stanovanjsko kriao. 10 sprejme sklep , da se proda ga zemljišče po
najugodnejši ceni* toda pod ceno 1.750.- din za Im paanikakor ne„
Zemljišče se proda 1&- pod pogojem, da prične PH ta.' o j zidati itanovanjstane
sko hiš o.
Tov. Kreigher sporoči še dnevni red za proslavo 3. maja*
Ob 14 uri zaključi tov. predsednik sejo...

S.f. - s.n.!
.o*
Tajniki
tajsa,. Brane)

.

predsednik;
(Albreht Fran)

