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Tovariš predsednik ©tvori 42. redno sejo 10 8SL0 ter predlaga slede5lmdn@vnl
1. PrsraČMo
2. Oddaja dvsh gradbenih del.
3. SlaSajnosti.
M - 1. ProrsČun.
Sov. Turna porofia« V sporazumu z republikansko načrtno komisijo smo
izdelali proračun za leto 1947» in smo ga skušali držati čimbolj
realno. Predlagam, da bi prešli proračun od oddelka do oddelka ter
se za vsak oddelek posebej dogovorili.
Bato priino člani 10 pregledovati proračun. Po temeljitem pregledu
vseh postavk proračuna j® 10 predloženi proračun z Ealehkostnimi
spremembami sprejel«
Za gledališča in kulturne ustanove se je predvidela postavka v višini 5oo.ooo<,- dinarjev, kar predloženi proračun ni predvideval.
Omenjena vsota s® presens iz proračunske rezerve tako, da se ista zniža aš. 2 miljonnv na lj>5oo.oco.- din. Dokončno sprejeti proračun izgleda tako t
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1'ura poroča! gradbeni oddelek m bo vključil v Komunalni
Lelok kot odsek za gradnja,
prava po&jst^ bi ee razdelila na troje upraT podjetij la eicers
pzava trgovskih podjetij, uprava produkcijskih podjetij,
prava komunalnih podjetij® Zaradi tega j® treba izvesti nakaj
rrson&lnih sprememb o
Laiku za W predlagam tovariša Lesar Jožeta, sedanjega načelnika
pSrtno^induBtrijskega oddelka. Načelnik obrtno industrijskega odd.
bil tovarli Sivic Silvoe sedaj is uprave asstnih podjetij«
kanji asQe.lsik TP, tovariš Sevnig Vi t alg bi postal upravnik
fil»vii.gkih podjetij, tovariš M&vrič 3&o upravnik iooparibaakilucpribe
produkcijskih podjetij t za v,d. upravnika SO pa tov. Scagnetti.
ffCT* Srtaik doda, da bi g® moral pred reorganizacijo oddelkov perso" Isii odsek posvetovati glede strokovnega kadra s alaistrstvom.
4 J&iJsL. Oddaja dveh gradbenih del s
i Ja predlog tovariša Trtnika glede oddaj® gradbenih del sa obnovitev'
pc esploziji porušene stanovanjske hiše, objekt IX v stanovanjski
ikupinl carinami©© v Ljubljani na Vilharjevi cesti je
TO sprejel sklep9 da se oddajo zidarskat tesarska in krovska dela
Sle aeoim na jugo&ae j sim pobudnikom x
SjjK&larska in tGšaška dela tvrdki Kosi sa T62.68o.5o din* pravtako
sorto sa 344.949 &ijn in krovska tvrdki EQS1 sa 26.727.- din
plačljivo 23 milJonskega kredita«
o Krese doda, Aa je popolnoma napačno »tališče Megrada, da
trs MLO kot ponudnika^ enakega vsem drugim o Sat o so cene Eegr&da
_ -p-vnod višje? v Pravtako je sigurno, da leži »©kje krivda, da delo
I B napreduje t&ko hitro, kot bi moralo. Odgovorni mora iti v disolpKinakc preiskavo.
r
tov
užlanova doda/ da ne moremo čakati na %<cf% kdaj se bo delavčeva
aavest dvignila in/oo pričel delati iatesslTa^ sem ©d se t'©* ampak
ga laoramo vsgs^at&p obenem pa po potrebi t uda. trdo prijeti ia delo
»talno kontrolirati .
/
Jov« frtnik poroda o prognji glavnega odbor© sa obdelovanja Ijubljan&ega barja T' Ljubljani* v kateri naproša, da HLO dotlra 7oo©©o-~
dlfc sa &okoa8tmje re/mlaoije na Sllnšeiol«
10 apref1m« sklepa da m predlog odobrip kredit m dovoli iz prUaran=»
Pbv' proračuna gradbenega oddelka, toda pod pogojem, da ae dela
letos»
Slučajnosti?
Saaa poroda o dopisu ssinistrstva sa socialno skrbstvo* kjer spo_e„ do je Vokaš JanfeoB šofer,, dodeljen rusJdl misiji v Ljubljani,
aorti povesil Vidovičct Franca in L&mplče Valentina« Ministrstvo
.proša oddeleir. sa socialno skrbstvo* da bi v&ovasaa izplačevalo podot jjaapič Joaipini 1 . 3 5 © d i n ker ima dva otroka in VidoviS
l.ooo«- dinarjev. Opozarjajo nasfr da znesek vnesemo -v evoj
Proračun s?a leto 1947« Če se katera o<& vdov poroči» ji i z p l a č e v a n j e
".por® izostane*
sklene» da se iiMaovaiiima izplačuje podpora v navedeni višini.
Tona poroča o dopisu Ministrstva sa socialno skrbstvo- o tov.
»r^l-j Ani, vdovi po kurjaču daevničarju deželne ka±a±la bolnice.
45«. leta j© prejemala podporo os* milostno vsdrževalnino. Kor
niiiP pravi©e do pokojnine niti iz aaslova socialnega zavarovanja.

predsedstvo vlade odločilo»da mora vzdrževanje prosilke prevzeti
T jfLošno soolalno skrbstvo. V kolikor bi kredita manjkalo9 da bo
Kj&istretvo refundiralo.
|-yn »prejme sklep » da se naj finančni oddelek pozanima pri socialnim
Hfcrbslvu toliko članov šteje rodbina ter ji odmeri odgovarjajočo
podporo.
jo v o Turna poroča, da je treba imenovati okrožno komisijo za ocenjevanje zapuščin.
TO imenuje tovariše t Gorjanea, Šubič Miloša, šefa odseka za finance

j %er iov. Kocjana.

f jov. Turna poroča o prošnji uslužbencev trošarinskega referata, ki pro' sljo za povišanje svojih prejemkov iz razloga, ker opravljajo tedensko
\ $o ur preko po zakonu določenega 48 urnega tedenskega dela. Tako je
saposlenUb 75 uslužbencev, kar bi znašalo mesečno 3.600.- dinarjev
| veži*
i10 sklene, da se prošnji ne ugodi iz razloga, ker zahtevajo vse služI 6e mnogo' 'naporov, pravtako tudi železnica, kjer se plačujejo uslužbenci mesečno.
f lov. Turna poroča o prošnji tovarišlce Lajovlc Marine * nsmstš5®ake &•«»
•tastrskega razdelka, da se ji dovoli 6 mesečni obisk strokovno tehničn e g a tečaja. Obisk tega tečaja je odobrilo ministrstvo za finance
1 v razpisu, veljavnem za katastrske uslužbence. Imenovana prosi, da
se ji za ta čas dovoli 6 mesečen pi&ean dopust.
K O akxeasy da se njeni prošnji ugodi.
Tov. Trtnik poroča, da sta šla na 6 mesečni delovedski tečaj is
Uprave cest tov. Stave Jože in Rcjšek Ivan, zanesljivi in sposobni
i; moči o
10 odobri plačan dopust.
' Sov. Toma poroča o dopisu personalnega odseka, da bi a» tov« Košiček Jožeta, uradnika finančnega oddelka upokojilo s 31.12«46« Upokojitev je zdravniška komisija sama pretileigala.
10 garejag predlog personalnega odseka.
Tov v
poroča,, da je poslal mestni pogrebni zavod sledeh dopis
v zvezi s sklepom 10 H O z dne 17»okt.4o.
Z ozirca ca hladno vreme priporočajo, de bi se z izkopom pričelo takoj.
Število trupelj znaša 135. Za delo bi bilo potrebnih 3o delavcev:
2o za Izkop grobišča na gradi", le za izkop gradišča na pokopališču.
Potreben bi bil tovorni avtomobil, delo bi prevzela uprava mestnega
pogrebnega zavoda. Belo bi trajalo približno lo dni.
10 sprejme sklep» da se postavi za delo 3o Beračev. JDelo se naj izvrši
v idrajlem' Sašu kot v lo dneh. Pri ekshunaoiji trupel naj se obvesti
takoj zdravstveni odsek kot tudi organa pri notranji upravi, da na
licu mesta sestavita zapisnik.
Tov< Turne pereča o prošnji trgovcev* mielcprcdajelcev s mešanim in špecerijskim blagom, da bi si smeli za neraoionisirane predig&te ustanoviti skupno nabavi jalnico. Utemeljujejo s tem, ker so stroški za neracicnlrano blago preveliki, vsled tega, ker jih kot maloprodajalcl
ne morejo nabaviti direktno od producenta.
20 sklene, da se njihovi prošnji ne ugodi.
Tov. Puo poroča, da je kampanja za odkup krompirja slaba. Vsak četrtnl
odbor ima nalogo, koliko krompirja mora zbrati. Kujia je še povezava
s strani QF odbora.
Ob 2o.l5 uri zakljuil tov. predsednik sejo.
Talnik to Mi.n •
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