IZVRŠILNI ODBOR
Mestnega ljudskega odbora
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Z A P I S K I . K
45« redne - javne seje Mestnega izvršilnega odbora,
ki se je vršila 5.doc« 1946« ob 16 uri popoldne v
sejni dvorani MLO.
NAVZOČI:
predsednik: tov. Albreht Fran
podpredsednika: tov. dr. Stanovnik Ivan
tov. polk. Vrhove Alojzij
tajnik: tov. Turna Brane
5lani t tov. Trtnik Lojze
tov« Gorjano Joško .
tov. Lulik Anton
tov. Dekleva-Modic Harioa
tov, ing. Marentič V e r a
tov.-Kušlan Marička
tov. dr. Pretnar Jože
tov. Buser Tilka
odsotni: tov. Puc Danilo
tov. Drobež Franc
tov. Stopar Viktor
vabljeni: tov. zastopnik TJDV
tov. Krese Leopold
tov. Maček Tone
Tov. predsednik otvori ob 16.15 uri 45. redno sejo 10:
Tovariši! Pred nami je zgodovinski dan, ko je skupščina sprejela zakon
o nacionalizaciji gospodarskih podjetij« Besedo podam tov. Kušlanovi:
Delovno ljudstvo vidi, kako naša oblast izvaja ukrepe, za katere BO
se borili, za katere so šli leta 1941. v borbo, pripravljeni na to,
da pomagajo v vseh ukrepih. Danes, ko je bil sprejet v naši skupgčini
zakon o nacionalizaciji gospodarskih podjetij, predlagam, da sprejme
10 resolucijo.
Po prečitanju resolucije so člani 10 s ploskanjem pokazali navdušenje
nad sprejetimi sklepi in nad resolucijo.
Tov. predsednik doda, da smatra odobravanje kot znak, da je resolucija
sprejeta.
Tov. Turna poroča: kot je že znano, je Ljubljansko okrožje razpuščeno.
Z ozirom na težavne naloge, ki stoje pred Izvršilnim odborom predlagam,
da kooptiramo za podpredsednika 10 tovariša Mačka Toneta.
10 sprejme z odobravanjem predlog tov. Turne.
Tov, predsednik predlaga nato sledeči dnevni red:
pregled sklepov 43. in 44 redne seje 10
2= poročilo o preskrbi
3. davčne komisije in finančno poročilo
4. slučajnosti«
^ov. l/rentičeva želi, da bi dnevni red obsegal še par točk iz kmetij-

va,,kar bo omenila med slučajnostmi•
1» Pregled sklepov 43.- In 44« redne seje 10»
K sklepu 10, da naj tov. Dskleva pregleda zdravstveno poročilo poroča
tov. llodičeva; Predloženo poročilo sem pregledala. Sem pa mnenja, da se
mora nekatere odstavke izpustiti ali spremeniti, ker niso pisani v
danaSnjem duhu. Predlagam, da bi se poročilo izdalo v obliki brošure,
tako, kot jo ae predlagal tov. stopar. Moje mnenje je, da bi se priložila
brošuri še anketna pola, da bi lahko množice v diskusiji ugotavljale
napake in uspehe zdravnikov in ssstsr. Glavni namen anketne pole bi bil,
da "se množice oglašajo k diskusiji *
10 sprejme predlog tov. Vodičeve.
K sklepu 10, da se izplača ing. Miklavič Franju nagrada, poroča tov.
Llarentičeva, da že prejema nagrado v višini I.ooo.- din*
Tov. Turna
poroča, da se mu zdi umestno izplačati negrade uslužbencem
z nižjimi prejemki od din S.Soe.-j, posebnor ker bodo nagrade i&plaSala
tudi vsa ministrstva. Zato naj se predlog, ki je bil na zadnji seji
odklonjen, vzame ponovno v pretres. •
10 sprejme predlog tov. Turne«

felep glede motenja nočnega rtiru je ŽJe objavljen.
Tov. Turna poročaš za takojšnjo odpustitev tov. Oblaka Karla nimamo
fakonske osnove ter s ter«, v avesi predlagam, da se ijaamuje za novega
tožilca pri MLO tov. Kutin, v.d«; načelnika Ifctranje uprav®* ki naj
ponovne preišče zadevo Oblake ter ostalih 15 disciplinskih prekrškov*
Tov. Vodopivec je namreč imenovan za javnega tožilca za mesrtc Ljubija~
na« namestnik naj ostane tov; Vider. Prsvtako je predan disciplinski
preiskavi, tov,. Kcrenčan«
•
' •
10 že strinja s pradlogi tcv* Turnem<.
Tov. predsednik poroča, da se je glede zaprisege voljenih odbornikov
ČLO in MLO razgovarjal s oddelkom za izgradnjo ljudske oblasti pri
Predsedstvu VLRS, ki je mnenja, da se naj zaprisega izvrši na svečani
seji. To pa se bo izvršilo takoj drugi teden, ko se vrne v Ljubljano
tov. Vidmar Josip, predsednik Prčzidija«
Tov. Gorjanc prosi za popravilo besedila predzadnjega odstavka na strani 10, ki se glasi pravilno: ...... 10 imenuje za naneotnika okrožnega
referenta za valorizacijo tov. dr. Kajzerja.
Tov. Gorjanc prosi, da se kot občega strokovnega referenta za definitivno
odmero davkov določi še tov. Lukac Leopold aa četrt polje, kar 10 odobri.
10 odobri na predlog tov. Gorjanca, da se dovoli v slučaju odsotnosti tov.
poverjenika za finance, da podpisuje pc njegovem pooblastilu plačilne naloge načelnik finančnega oddelka.
%o-•?, u* rentičeva poroča: Veterinarski strokovnjak je ugotovil,da Ljubljana
ni tako zaprto mesto, da bi ne prihajala iz dragih federalnih edinic perutnina, ki cesto prinaša razne snidemične boleznis 2 oz. na sklep 10,
da se vsa perutnina, ki se zasači odvede na klavnico in izvrši zakol,.
Prosim 10, da izda nalog mestni klavnici naj zakol Izvrši. Mestna klavnica
natoreč tega noče izvrševati, ker js prezaposlena«
10 sprejme sklep, da je iz stališča sanitarnih potreb nujno, da se zakol
K o j izvrši.
I
°v. sivic prosi za besedo? mnenja sem, da v tem mesecu klavnica' ne bo
logla izvrševati klanja, pač pa prihodnji mesec. Tov. MgTentičeva pov^rja nujnost preprečevanja kokošje kuge. Tov. predsednik zaključi debato

m, da mora klavnica najti pota in sredstva, da se reši iz te zagate,

ienik zadnjih dveh sej je sprejet.
j
Poročilo o preskrbi:
predsednik: ker je tov. Puc kot poverjenik oddelka za ,TP zaradi bojai odsoten, bo njegovo poročilo prebral tov. tajnik:
teku zadnjega časa je 10 MLO sprejel več sklepov, ki bistveno spremin;
delo in ustroj posameznih oddelkov ULO. T^i sklepi gospodarskega zn*
ja so bili izvršeni na podlagi navodil zakona o državnih gospodarskih
Betij in zakona o LO. S temi sklepi prehajajo posamezni oddelki iz dosed
ega 'zgolj administrativnega in upravno oblastvenega dela na operativno de
posegajo tako aktivno v~vsa področja gospodarstva.
oddelku za trgovino in preskrbo je v smislu sklepov 10 izvršena te dni
Hačelstvo oddelka je poverjeno tov. Lesarju. Uprav
0organizacija oddelka.
rgovinskih podjetij pa tov. Seunigu.
izvedbo operativnega dela, čigar nosilec je uprava trgovinskih in gostinsk
ošjbij, naj preide vprašanje preskrb® dejansko v roke MLO in sicer tako,
Bbo za preskrbo mesta moral prevzeti dejansko vso odgovornost. Dosedaj
I skrbela za odkrbo Ljubljane zgolj rasna državna grosistična podjetja,
eloma zadružna podjetja in veliko število privatnih trgovin. Mesto aamo
p sedaj ni imelo trgovin, razen v prodaji industrijskih izdelkov, pa še
0 v jako malem številu. Radi tega MLO ni mogel aktivno posegati v poliiko preskrbe in vršiti ono funkcijo, ki mu po zakonu o LO gre. Oddelek
p se je omejil samo na direktivno nalogo in jo izvrševal na ta način,
a je redno skliceval na posvetovanja razna državna, zadružna in privata podjetja, jim dajal nasvete, kaj naj kupujejo, po kakšni ceni naj
©amezna živila oddajajo oz. razdeljujejo nakupljeno blago, deloma pa
*
nterveniral, če so bile cene na trgu previsoke.. Oddelek sam pa razen v
nem slučaju ni posegel v operativno delo.
reorganizacijo oddelka pa je prevzeta velika naloga preskrbe mesta z
ivili. To nalogo bo oddelek zmogel le s pomočjo množičnih organizacij,
njih tesnim so elovanjem in z njih podporo. Ni lahka stvar oskrbeti tako
eliki center kot je Ljubljana, ki na svojem območju ne pridela nobenih
omembnejših živil, temveč mora vsa živila,uvažati iz drugih okrožij,
iz. drugih federalnih edinic.1
' .'
tegled na območju MLO pridelanih živil nam kaže sledeče slike: Pridealo se je:
„
I5.806 kg pšenige,
V predelanem stanju so številke sledeče:
48.628 kg rži,
*
572.445 kg pšenične moke,
16.410 kg ječmena.
H H 4 8 fS Fžene m°
1
112.5oo kg koruzne moke.
'sa ta količina pridelka bi bila zadostna, za dobo dobre polovice rne3eVso ostalo količino moke pa je treba uvoziti.
|tobmočju mesta zredimo cca 4.000 prašičev, torej loo.000 kg masti, kar
jalostuje pri obstoječih obrokih za dobo 2 mesecev.
^bmpirja je Ljubljana pridelala cca 3oo vagonov, kar bi zadoščalo LjuIjani za dobo 3 in pol meseca..
'ižola pridela Ljubljana ooa 32<,5oo kg. Z obrokom 1 kg na mesec bi bila •
?°treba krita za eno tretino meseca.
P potrebe mesta bi potrebovali 4o5.ooo litrov mleka mesečno. Na področ- ,
•aesta.se zbere loo*ooo litrov, t.j. približno ena četrtina redne koJ§ine8 o.stalo je treba uvoziti iz drugih pokrajin.
Zelenjavo bi mogli kriti svoje potrebe do 70$ in je treba uvoziti ostala predvsem v onem času, ko se pri nas ne priaeljuje zelenjava.v
lpamo iz teh primerov je razvidno,, da mesto Ljubljana Jf ne krije svo-

jih prehranjevalnih potreb, temveč leži težišče dela preskrbovalnega aparata na preskrbi živil iz dragih okrožij in federalnih enot.
Oddelek za TP izdaja trenutno 1O5.OGO osnovnih živilskih nakaznic. Mesečne potrebe posameznih vrst živil- če jemljemo za podlago povprečno
število I05.000 in prištejemo 5$ raznih dodatkov v obliki bolniških In
podobnih nakazil - so sledeče:
moke vseh vrst 1,185.000 kg,
\ •
n
zakuhe
"
176.000 kg
maščobe
42.000 kg
\
mleka
4o5«ooo kg \
mesa
86.000 kg
sladkorja
28.000 kg
soli
59,ooo kg
\
mila
.14.000 kg
To so števila, ki so racionirana, dočim ostala živila so sproščena,
torej dostopna vsem v prosti prodaji. Količinsko na zadovoljujejo še obroki maščob, sladkorja, mesa in mleka.
v
Za dobavo vseh glavnih živilskrbi državno podjetje Navod, ki\ dobavlja
živila iz drugih okrožij in drugih federalnih edinic.
v
Poleg Navoda skrbi za dobavo živil še Haproza, ki je uvozila v^preteklem
letu za oca 47 miljonov din sproščenih živil, Sadje, ki je uvozil cca
17o vagonov sadja in 3o vagonov zelenjave, Hlekopromet in ostali mali privatni trgovci, ki so tudi uvozili precejšnje množine sproščenih živil.
Sedaj so sproščena sledeča živila: krompir, fižol, sir, perutnina, zajci,
drobovina, ribe, marmelada, sadje vseh vrst, kvas, kis, kavni nadomestek,
paprika, paradižnikov sok, sadni sok, kaša in ajdova moka.

Dosedanja oskrba z živili je bila večji del zadovoljiva, razen v živilih
za katere obstojajo objektivne težave povojnega časa. Da je to res,
nam dokazuje tudi zdravstveno stanje prebivalstva, kjer ni opaziti porast bolezni, ki so v zvozi s pomanjkanjem, marveŠ nasprotno se zdravs
stvene prilike in socialni položaj vsak dan izboljšujejo. Posebno zadovoljivo sliko pa daje primerjava z drugimi državami v Evropi, kjer vlada radi neurejenih razmer proste, nekontrolirane trgovine pomanjkanje in
lakota. Tako n.pr. prejemajo v Avstriji, kjer so vsa živil^a racionirana, najmanjšo mogočo količino živil, ki komaj še omogoča obstoj človeškega življenja. Ha I,ladjarskem, kjer je sicer dovolj živil, so ta živila
nedostopna, v csnah lo. si na morejo uslužbenci s svojo plačo kupiti dovolj
živil za svoj obstoja Kič boljše ni v Švici, kjer so morali za dobavo živil prodati eno tretino vseh preciznih strojev za izdelavo ur demokratični Ameriki, ki drugače ni hotela dobaviti živil, in tako je? vsepovsod*
razen ts državah z pravo demokratično upravo, ki sloni na ljudski oblasti.
Ta primerjava nam dokazuje pravilnost preskrbovalne politike naše ljudske
oblasti, ki je storila ogromne napore in je dosegla tako vidne uspehe
v izredno kratkem- času,
/
/

Perspektive v bodočnosti so z ozirom na izredno hudo sušo v naših žitorodnih krajih nekoliko slabše. Vendar gre napor zvezne vlade za tem, da
vse obstoječe težave premaga in se verjetno ne bode pojavljale motnje v
naši preskrbi. Naloga naša pa je, da ne držimo križem rok, ampak skušamo
vsestranske pomagati vladi in njenemu naporu in že sedaj ukreniti vse
potrebno, da bi naša prehrana bila boljša in čimprej enaka predvojni* Tc
nalogo bomo najlažje storili š tem, da bomo 1. izvršili kontrolo nad
izdanimi živilskimi nakaznicami ** tako osnovnimi kot' dodatnimi - in
izločili vse one, ki neupravičeno prejemajo te nakaznice, 2. izvršili
kontrolo nad popisom živil, ki so z uredbaaji predpisane, 3» omogočili

pravilen odkup vseh viškov - posebno pa odkup sproščenih živil, da ta ži*
vila ne bodo prihajala na trg po črnoborzijanskih cenah, marveč po cenah,
dostopnim vsem potrošnikom, ter 4» da onemogočimo vse črne zakole in
vsako črno borzo z živili.
Radi tega predlagam Mestnemu 10, naj sklepe i
1» Ustanovi naj se- svet državljanov, ki bo sestavljen iz zastopnikov
vseh množičnih organizacij, tko OF in sindikatov in AFŽ, katerega naloga bi bila, da bi kot posvetovalni organ oddelka TP in zvezni člen z
množičnimi organizacijami skrbel za to, da se bodo točno izvajali
vsi predpisi v zvezi s prehrano, ugotavljale napake pri odkupu živil
1.n pri distribuciji istih, zasledovala črna borza in izvedlo pač vse,
kar bi bilo primerno, da se preskrba čim bolj izpopolni in napake odpravijo«
2. Pooblasti naj se oddali: TE za čimvečjo dobavo sproščenih živil in
sicer z namenom intervencije v cenah in količini. Zagarantira naj se
za to potreben kredit za nabavo.
3» Pooblasti naj se oddelek za TP za otvoritev primernih vzornih
mestnih trgovin z živili in sicer v razmerju mestnih potreb, da bo na
ta način mogoče aktivno sodelovati v vprašanju preskrbe mesta. V kolikor pa imajo sedanja grosistlčna državna podjetja svoje filijale za
mesto Ljubljana, naj te preidejo v sklop mestnih podjetij."
Po končanem poročilu spregovori tov. predsednik: slišali ste poročilo
v precej širokih obrisih, prosim za pripombe in misli k stavljenim
predlogom. Kot vam je znano, se je pred tedni vršila konferenca glede
preskrbe ob sodelovanju MTP, kjer so se ugotovile razne stvari. Zlasti
je bilo živahno razpravljanje glede krompirja, glede nedostatkov preskrbe
z mlekom itd. Nujno je, da ugotovimo, če je preskrba mesta Ljubljane
zagotovljena, kaj imamo storiti itd.
Tov. Jošt« Treba je stvari, ki so v referatu postavljene, dati v diskusijo, prediskutirati vse pomanjkljivosti in napake. Naš oddelek za TP
ni bil oddelek, ki bi preskrboval mesto. Ha konferenci smo te stvari
ugotovili, toda uspeha ne opažamo niti v referatu niti v konkretnem
delu na terenu. Ugotovili smo, da bi delo bolje teklo, če bi bil postavljen boljši aparat. Dogodi se, da so mnogokrat na razpolago razne stvari, ker pa nimamo pravilnega trgovskega aparata v rokah, ne pridejo v
roke potrošnika. Vprašanje odkupa ni bilo izvršeno s tisto preciznostjo, kakor bi moralo biti. Lani je dala Ljubljana preko 2o vagonov krompirja, letos samo lo ali 11, na vsak način manj, kot bi jih sicer lahko
dala, če bi bila kontrola temeljitejša. Če pa pogledamo vprašanje odkupa
žita, vidimo, da jo bilo še slabše. Če so Trnovo, Vič in Šiška lahko
dali zadovoljivo količino žita, nismo n.pr. iz polja dobili niti zrna. Ooteh grobih pomanjkljivostih je treba na vsak način debatirati.
V diskusiji je treba na vsak način omeniti, kako bomo v bodoče vodili
organizacijo trgovine. He odobravam zadnjega predloga tov. Puca, da bi
prešle filijale grosističnih državnih početij v sklop mestnih podjetij.
Treba je iz lastnih sredstev na lastnem terenu odpirati trgftvine. Učimo
se iz sadne kampanje, ki ni uspela zato, ker ni bilo prave organizacije, ;
ker se nakupovalcem ni dalo možnosti, da bi pokazali samoiniciatIvo..
Tako smo jih pošiljali nakupovati z mesečnimi plačami, namesto, da
bi jim dali nagrade, odnosno procente in jih tako zainteresirali
na uspehu nakupa.
Tov. dr. Pretnar prosi za besedo:

ezi z izvajanjem tov. Jošta glede predloženega nam poročila
omlnjam tolej Kakor bi se mogel strinjati z vsebino poročila v
or, kolikor se splošno dotika problemov, ki se točejo preskrbe, mena drugi strani žal ugotoviti, da poročilo v sedanji ovoji obliki
l sestavu ne daje zadostne osnove za konkretno sidkusijo. Problem prebe je tako važen in naloga, ki jo ima mestni ljudski odbor v tem ogledu tako odgovorna, da bi moralo poročilo navajati probleme konkret3, da se more na podlagi tega vršiti tudi konkretna debata, kritična
resoja in staviti pobudni predlog. Zlasti je to važno, da se more
jrspektivno začrtati naša preskrbovalna politika in delo. Poročilo bi
tralo ugotoviti na en^i strani potrebe in pomanjkljivosti, podati ana,20 in pregled, kdo in kako je vršil do sedaj preskrbo, kje so bile
Lbke strani in kaj je treba ukreniti, da bo preskrba pravilno funkciilrala. Važno je vprašanje organizacije, ki bi ga bilo treba obdelati,
irašanje koordinacije poedinih preskrbovalnih ustanov in organov ter
Bančni problemi, ki so zvezani s preskrbo. Vsega tega nam nudi poroLlo premalo, da bi. 3e na njegovi podlagi mogla vršiti konkretna
i uspešna diskusija.
ato bo potrebna izpopolnitev<

'ov. Kušlanova pripomni, da se ji zdi, da so trgovine nekoliko prepočasne
irazpočavftnju blaga. Zadnje čase se širi p'o Sgabljani govorica? da se je
fckvarila precejšnja količina reib. 2?aka stvar na ljudi zelo slabo uplito V»5ino, da je mnogo raens, ki bi s pridom uparablle ribe, S© bi prišle
•ijlh« V takih primerih naj bi sodelovala množice pri razpečavanju
lega« pariti moramo5 da ne zbujamo nezadovoljstvo med ljudmi, ki se
traviče-ao razburjajo.
•
'ov. Šivio Silvo prosi za besedo* prodaja rib so bo le 5-s točka že celo
fito. Organizacija.se je pričela lani. Fakup je vršil Havod, razpečavaije pa mestna podjetja, Ker nismo jjreli ljudik smo ;;ih morali vzeti iz
lavnice <. Pozivu na četrtit se je odzvalo le 8 mesarjev. Največja naaka je bila v tem, da r ibio nismo mogli razpočati, ker so bile &ame
>a£hne., katerih ljudj* ne marajo, izgovarjajoč
da ni olja* čeprav
9 bila propaganda precejšnja« H*, drugi strani pa gredo velike ribe taoj v promet.
„
*avtako niso bila dolgo Časa jasna vprašanja organizacije nabave in
istribucije. Razvoj nam je pokazal v^daa druge potrebe. Podjetja so se
kovala brez načrta. Hek&j Časa je prevladovalo mnenje, da bi naj mesto
Ploh-ne-imelo svojih trgovin. Zadnje
pa je vprašanje bolj jasno,
k racionirana živila ni bilo posebnih težkoS, ker so v pristojnosti
avoda. Vprašanje igrajo le živila, ki so neracionirana. Na tem polju
lada še danes anarhijah V tem ožiru je pri državnih ped jetjih premalo
Vezanostio Tipičen primer daje perutnina- ki jo kupuje Navod, Mleko£$metf Haproza, Žegoza in Klavnica. VeČina podjetij dela le iz dobič
eljnosti, nihče ne čuti toliko odgovornosti^ da bi blago dobavljal
,du. Kupujejo takrat, kadar je ravno na razpolago« nikoli se.pa nih&e potrudi j, da bi sam poiskal prodajalce. Haloga oddelka -za TP, da
POVEDAL
vsa podjetja tako O Z J C O , da do slišnih stvari m bo V § 8 pri-

l o o . Prav ako kupuje Naproza blago popolnoma ločeno od državnega BekL a o sodelovanje je izginilo, če ga je sploh kaj bilo. Nekatere stroforlvatnega sektorja, posebno mesarska in špecerijska trgovina, nočet! dodelovati. Na mestni klavnici je mnogo dela. Klavci vrše svoj posel
I, 5 člo 21 ure ter nikakor ne zmorejo dela. Poziv privatnim mesarjem,
, bi za dobro plačilo delali, je ostal brez odziva. Pripravljeni sta
% mestni stojnici, toda ne moremo dobiti prodajalcev - mesarjev,
zadnjem času sem vodil pogajanja z nekaterimi privatnimi trgovcitoeristi, ki so prišli do tega, da bi bilo čobro ustanoviti zanje
to zadrugo, ki bi jim dobavljala neracionirano blago. Pripravljeni ,
S da gredo s to nabavijalnico v mestni sektor, toda pod pogojem, <Ja
E'v prvi vrsti dobavljali blago njim.
bleg tega prosim 10, d a mi odobri 1 miljon din, ki sem jih podpisal
r ]credith®m pismu za tov. Brajnika, ki je šel v Novi sad, kjer je na
azoolago gosja mast. Tov. tajnik je mnenja, da je to majhna vsota- za
S e nakupe„ Tov. šivlc pojasni, da ni na razpolago več blaga,
^odobri znesek 1 miljon din, ki jih je podpisal tov. Sivic.
t Polkovnik Vrhove: iz referata je razvidno, koliko ima danes Ljublja

na razpolago sredstev za življenje. Ne pove.pa, koliko bi Ljubljana
iko imela, če bi mi vložili ves tru« v to, da bi pridelali več.
•rnjam občutek, da smo se sraga pustili uspavati, da naša polja niso tako
obdelana, kot bi lahko bila. S te strani je n&jno potrebno, da se vsa
»olja, sploh vso rodovitno zemljo obdela, d§ se vse delo usmeri v to,
a peoueimo, kaj naj se jemo. Zanašati se na pomoč drugih, nas bo vsaokrat pripreljalo na isto, kot sedaj.
'ov. Ilarentičeva pojasni: glede zasaditve zemlje je stalo ministrstvo
metiistva na stališču preskrbe ter je v ta namen sestavilo setveni
iačrt. Nujno potrebno pa je, da se dvigne zavest kmeta, ki je bil na•a-?en med vojno pridelovati v čimvečji meri, da Deimel cim več blaga
io"dragi ceni na prodaj. Sedaj, ko pa ne more več špekulirati, se pa
^ p o t r u d i več. Za zimo so nekateri kmet;}! uvidii potrebo po tečajih.

r

četrti Polje je ustanovljena zadnuga, kmetje bodo imeli strokovna
» e d a v a M a iz kmetovalske in živinogojske stroko. Na željo kmetov
je priredil kmetijski oddelek sa kmetska dekleta kme„ijsko-gospodinjške tečaie• ki se že vršijo. Četrt Moste prireja tudi tečaj. Četrt
hzloa je sama organizirala 2 mesečen zimski tečaj 2 krat tedensko,
t tem tečajem je pritegnejna tudi četrt Bežigrad. V Siski je manj Ini
iiatlve-3- V Št. Vidu se vršijo predavanja iz sadjereje.. Rakovnik ne dapobude. Četrt Vič ima svoj
bovalci nekaterih četrti imajo več razumevanja sa današnjo ljudsko
ast in čutijo več Odgovornosti, da se izpopolnijo, da bi se čimveč
ačili.' Drugod pa je sopet manj razumevanja za to.
. Turna predlaga, da bi se upravnikom in nakupovalcem določila plav manjši višini, delijo pa naj se jim nagrade ali provizija od napra.
enega dela. prosim, da se osvoji ta načelni predlog, o višini nagrad
0 proviziji
pa bi se nato kasneje podrobneje porazgovorili za poezne
vrste podjetij.
. dr. Pretnarj predlog se mi zdi zelo važen. V prvi vrsti se je trepotruditIg da dobimo v podjetja dober kader. Kar je omenil tov. Šiglede priključitve privatnega sektorja, se mi zdi, da bi se našlo
[iubljani med trgovci precej zgrajenih ljudi, ki bi se odzvali vabida se vključijo v naše deloi Če bi se potcm^drzali poti, kot je
mil tov. Turna glede nagrad in provizije, bi sli gotovo po pravi
1 če bi kdo zaslužil tudi loo.ooo.- dinne smemo biti malenkostni,

i™\obene
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naj ima nekaj od svojega truda. Kdor pomaga do uspehov, mora biti nagrajen.
Tov. predsednik pripomni, da je nujno, da se nagraja samoiniciativnost®
J o v . Turna dodaš predlog je bil mišljen načelno, potrebno pa je, da se
ga preštudira individualno. Glede sistema nagrad je vprašanje komplicirano. Nujno je, da se predlog sprejme le načelno, na eni prihodnjih sej
p a bi se obravnavalo podrobno.
Tov. Marentičeva dodaj v kmetijskem resorju smo prišli do tega, da je
ga bistvo nagrad važen odnos do dela v današnji skupnosti. Nagraja naj
se aparat, ki pokaže marljivost in uspehe dtoiiKfcaos: v delu« Nikakor pa
se ne sme nagrajati samo tista uslužbence, ki pokažejo konkretne uspehe.
So taka dela, ki dajo mnogo posla, pokazati pa nimaš ničesar> 2ato naj
se nggraja le odnos, ki ga ima posameznik do dela.
f Tov. rese povdarja, da se delo ne da meriti po izvršeni produkciji.
•Povdarja pravtako odnos do dela. Nujno je, da se pri delih, ki jih je
težko hitreje izvršiti 3 plača nameščence jtia akord, sicer ne bomo dosegli
| uspehov, če bo upravnik iznašel nov način dela, bo pravtako dobil nagrabi do tudi delavec, ker b.4 na podlagi novega načina lažje več zaslužil,
i" TO spre .ime načelni predlog tov. Turne ter sklene, da bo na eni prihodnjih
,
sej obravnaval
to vprašanje
podrobneje.
I Tov.
Žiga se priglasi
k besedi«
t Želel bi tudi jaz spregovoriti par besed, Žal ml je, da ni tov. Puc
l navzoč. Vsi tovariši so ugotovili pravilno, da je poročilo načelno slabo.
IPrav gotovo je vsem žal, da tov..poverjenik ni tu, da bi nam stvari
I raztolmačil. Ugotoviti moramo, da poročilo ni sestavljeno tako, da bi
N mi o tem predmetu, ki je za naše mesto življenake važnosti, razpravljali.
L Poročilo je napisano propagandlstično. Stvari so postavljene tako, da je
t težko o njih debatirati. Iz stvari ni razvidno, koliko gospodinjstev
[ima Ljubljana,, koliko ljudi se hrani v menzah iiijt, ae vemo, kako je z
[ industrijskimi kartami, koliko se dobi artiklov, oz. kako stoji preskrba
s temi artikli, v kakšni meri vrši svoje naloge občeljudski, zadružni
I: in privatni sektor.
- Vsaj v odstotkih bi tov. lahko omenil, da bi nam podal sliko. Predlog,
| ki ga je Stavil tov, dr. Pretnar glede vključitve privatnega sektorja
lahko obravnavali, če bi nam bilo vse tc jasno. Uvedli bi lahko
kampanjo, da priključimo lj&di, ki so politično dozoreli, da bi okrepili občeljudski sektor. Glede kontrole preskrbovalnega aparata lahko
ugotovimo, da se je razpravljajo precej že na prejšnji javni ssji, da
kontrola nima efekta, ker je kontrola samo interna, premalo konkretna,
; ker je za to premalo kadra. Premalo krepko je kontroliran privatni sek
r tor. Zgodile se je, da se je sindikat Naprose hotel polastiti upravnega
['vodstva Baprozet. da je liotel sindikat 4oo ljudifasisžrgišražždirigira|;ti 50.000 članom. To fcažo. da pride do takih stvari le takrat „ če ni
[ prave kontrole, Pri pregled« sestava ČLG ir. posameznih ljudi smo ugotoLvili, da na sektorju preskrbe malo ljudi dela. Poverjeniki za preskrbo
I 5lO prenese vse delo le na administratorja, ki se poveže z uličnimi po'
verjeniki-rasdeljevaloi
Po tej
liniji
gredo politiko
poročila preskrbe.
za preskrbo
••• na
LILO, TP ne dobiva takokart.
poročil,
ki bi
usmerjala
V poročilu je bilo govora o načrtu, v katerem je postavljena neka zahteva®
Ni niti minimalna, niti maksimalna.- Naša naloga je, da načrt ne izvršimo samo-do postavljene meje, pač pa, da ga tudi prekoračimo* Vsake
, tekmovanje gre v smeri, da se norme prekoračijo. Naša dolžne tri je.
• da za tem s tremimo Hi pristopimo k takeiLU načinu. dela,. Treba. je na ošnovi diskusije dati tov. poverjeniku instrukoije9 da se poročilo konji kretne dopolni in konkretna zaključi.
. .
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- 9 Lge stvari, ki se, tičejo preskrbe in drugega, premalo populariziramo»
Icioer je danes javnosti premalo, zato je treba seje bolj dobro pripraviVsi napori MLO, vsa diskusija mora iti do širokih ljudskih množic«
jgga ni mogoče doseči samo s konfederacijo^masovnih organizacij, ne
poseže se samo s tesiio povezavo in zblišanja z masami. Treba je, da dojjijao sejno dvorano polno ljudi-iz terena, ki bodo nesli besede žive na
teren« Naša poročila pa naj dajejo konkretno snov za diskutiranje, da
kodo lahko na podlagi teh, dajali pobude za delo. Na tej osnovi bi se
| Jal° napraviti zaključke. Tretji predlog je predlog linije najmanjšega
0dpera. Treba je, da vso drobno distribucijo, zlasti važnejših artiklov
i organizacijsko pograbimo in poiščemo vse možnosti, da prevedemo privatni sektor v o&čeljudskega«
lov» predsednik: rov« Žiga je povedal, da nam poročilo tov. iuea ni
dalo jasne. slike preskrbe za bodočnost. Zato danes nismo mogli priti
do pravih zaključkov. Razprava ni izčrpala teme, ki smo jo postavili
pa dnevni red. Zato predlagam, da se poročilo dopolni bolj izčrpno,
bolj konkretno in zajame bolj globoko.
I Bi ulice slišimo množice, ki si dajejo duška ob sklepu skupščine, ki
je sprejela zakon o nacionalizaciji gospodarskih godjetij. got je že
povedala tovarišica Kusianova je to dogodek, ki je zeio važen za naše
delovno ljudstvo in odpravlja izkoriščanje človeka po človeku. Naša
.dolžnost je, da se teh manifestacij udeležimo.
1 Rer dnevni red ni izčrpam vas pozivam, da se seja nadaljuje dne 7.
dooembra 1946. v predsedstveni sobi ob pol deveti uri dopoldne, čiani
10 so s predlogom sporazumni in seja se preloži.
Ad. 5. Poročilo o proračunu in davčne komisije:
poročilo o proračunu poda tov. Gorjanc,

Tov« Gorjanc pove v kratkih besedaft, da moramo po zakonu plačevati
uslužbence vsakokrat v naprej«

Na predlog tov. Gorjanca in v smislu čl. 3. III. odstavek Uredbe o
reguliranju službenih prejemkov vivilnih državnih uslužbencev in drugih javnih nameščencev zveznih ministrstev in ustanov sprejfte 10 aklep^
DnevniSsrjem, zaposlenim pri MLO za okrožno mesto Ljubljana n a j se
j izplačujejo mesečni prejemki za naprej.
Kredit za kritje potrebne vsote v ta namen t«j* cca 1 miljon din
B
e črpa iz rednega proračuna MLO za leto IS46..
Tov. Trtnik poroča, da je na Upravi cest ISo delavcev, ki so plačani
Ja 14 dni. Večina uslužbenstva pa je za te, da se jim plačuje mesečno,
ni istega mnenja, kot tov. 'ii-tnik*
•sv. Gorjanc opoisar.ia poverjenike, da je treba izplačilne liste toč&G.sestavljati- Navesti je treba pravilni kredit, partije, angažirali in podpisati, da je delo izvršeno. Ker se bližamo"koncu leta, je
dolžnost, da bodo plačilni nalogi točno iapoljnjsni, ker s tem
to&agamo pri delu uslužbencev finančnega oddelka. Zato naj si ogleda
f®ek načelnik okrožnico, ki jo je v ta namen isdelal finančni oddelek.

M g predlog tov. T ume sklene 108 da bo tajništvo izdalo okrožnico iste vseEjne ter poslalo s tajnikovim in predsednikovim podpisom na vso- oddelke.
L^r bc finančni oddelek angažiral do konca leta 1946. bo izplačal februarja 47. Uprava ima na stvarnih izdatkih še 1,135,871.08 din, prometa 1,550-520.12 din, finance 1,613.075.87 d4'n, gradnje l,68o.787.83
flin, socialna politika 1,115.737.19 din, narodno zdravje 1,117.742.24
iin» trgovina in preskrba 23o.27o.96 din, industrija in rudarstvo 39.719.8.
jjn, kmetijstvo in gozdarstvo 126.8o8c84 din.
jp izredne Izdatke za leto 19A&» na račun 7$ kvote od pobrane dohodnine
jwamo še:
Uprava 9;613»- dins -preevata I,l66*el3.89 din, finance 3,946.78 din
odsek za finance 6*572o97 din, socialna politika 1,296.420.56 din,
rgovinn in preskrba lo.ooor,- din, industrija in rudarstvo ter strokovno šolstvo 115.551.8o din,i. notranja uprava 27 »3o5>- din« mestna -vrtnarija 229.228,- din., zdravstvo 271 >647,So din.
Hov. Busarjeva prosi, ako." lahko nakažejo bolnici razliko na 1 mil j on
lin 7;a v naprej za leto 1947. kot akontacijo, ker mnogo računov ne bo
zapadlo letošnje leto.
10 sklene, da lahko socialno zdravstveni oddelek angažira omenjeni znesek zaplačilo bolnici.
lov.. Bučarjeva prosi« da bi JO dovolil izplačilo podpore za starostnoone mogle dne 1. decem.tr<1 in še nato 31» decembra, ker so lani, dobili
lodpiranci šele z marcem podporo.
:Q odobri predlog tov. Busarjeve.
!ov. Dr obe ž pove nato kojtobinaci jo t. kako bi prišli do protituberkuloznega dispanzerja v Gledališki ulici 2.
lov v Tuica poroča, da je ČLS Rakovnik izdal odločbo za utesnitev semenišča na Bakovniku. Odločba Setrt-i ni zekonita. Ker pa je utesnitev pravilna, sprejme 10 sklep, da je nujno, da stanovanjski oddelek ponovno
izda zakonito odločbo.
Tov. Busarjeva poroča, da je Dom vajenk ostal brez sredstev za vzdrževanja. ITa finančnem oddelku pa je še neizrabljenih 4o.ooo.- din, ki so
ostali še iz časa okupacije od biv. GILL-a.
10 odobri izplačilo gornjega zneska.
Tov. Busarjeva nadaljuje: oddelek za TBC v zavetišču Sv. Jožefa nujno
potrebuje za bolnike odeje, termoforje, nočne posode itd. Zato prosi 10,
da se dovoli nabava istih iz zbirke socialnega fonda (zbirke in darila)
* skupnem _znesku 7o,o 00.- din.
10 odobri'predlog tov. Busarjeve.
Sov, Oorjanc poroča? po nalogu odposlanca zveznega ministrstva, financ
ne smejo biv. mestne podjetja predvidevati v svojih finančnih planih
^plačila pokojnin, pač pa mora te vsote vnesti EDO sa okrožno mesto
Lubljana y predlog proračuna za lato 194$.kakor tudi za uslužbence ECŽ.
|pi'SCŠ pa obstoja poseben pokojninski sklad iz katerega so se do sedaj
Spala pokojnine upokojencem 32CŽ in bi imetje tega fonda predvideli med
dohodki proračuna MLO m leto 1947, Stanje tega fonda znaša v vrednosti
Zemljišča 354.lo9.5o din in dolg sat v skled din 378.3c9.o9 dir.. S
iPlačilom gornjega zneska bi prešlo za ml j išče, ^ ki je sedaj last pokojnin8
iega sklada uslužbence-v SO Ž v last uprave EČl, ki bi na njem zgradila
ptfi&ovanjskifc kolonijo za svoje uslužbence. UWl? predlaga, da ECŽ plača
•0 znesek 7321413.59 din, s čimer bi prešlo aemljišče v last uprave
Ker je skled v bodoče nepotreben, sprejme 10 predlog.•
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[ jov. Gorjanc poroča: gjLeue dotacij osnovnih in obratnih sredstev za leto
I 460 in sicer:
'
N^egrad, osnovna sredstva 1 miljon, obratna 1 miljon,
f jjeprom, osnovna sredstva 1 mil j on,- obratna 5oo tisoč,
jiestna pekarna, osnovna sredstva 25o.ooo»- obratna 25o.ooo.- din,
projetivni biro, osnovna sredstva 5o.ooo«- din, obratna looooo.- din, 1
Šivalnica Kroj, osnovna sredstva 1 miljon, obratna 5oo.ooo.- din,
Odeja, osnovna sredstva 25o.ooo.- din, obratna sredstva 15o.ooo.- din.
10 sklene« da je treba osnovna in obratna sredstva vseh mestnih podjetij
se enkrat pregledati. Gornji predlog 10 načeloma sprejme,,razen za podjetje fgeprom, kjer so zneski premajhni.
Tov. Gorjanc poroča: oddelek za socialno skrbstvo in ljudsko zdravje
je prejel znesek 5 miljonov dinarjev kot brezobrestno posojilo, od katere
ga je na razpolago še 2,297.608.85 dih. Za plače uslužbencev socialnih
usfeanov je potrebnih 12o.ooo.- din, v rednem proračunu omenjenega zneska
• ni na razpolago, zato prosijo 10, da se dovoli črpanje tega zneska iz
5 miljonskega kredita.
f10 & lene, da ss dovoli plačilo iz 5 miljonskega kredita, naroča se pa
IHnančnemu oddelku, da to uredi z ministrstvom.
Tov. Gorjanc poroča glede pasjega davka, da stoji ministrstvo za kmetijstvo LR5 na stališču, da se davek na področju republike izenači. Priporočajo KLO-ju, da bi izenačil svoj davek z davkom
Maribora, člani
10 so mnenja, da so davki za Maribor preniski ter stojijo na stališču,
da bi pri nas bolj obdavčili luksuzne pse.
• 10 sklene, fLa stavimo ministrstvu kmetijstva predloge za takse v že do| ločeni višini ter naj ministrstvo določi potem višino za celo republiko.
| Tov. Gorjanc poroča, da je pi.slalo državno gledališče Državnim elektrarnam Slovenije račun za elektriko v zneslav 317.366.55 din. Elektrarne pa
so poslale račun han s prošnjo, da vsoto ob izplačilu subvencije, ki
^ jo ima gledališče prejeti zh leto 46, obračunamo in znesek nakažemo.
Ker so naše subvencije prenizke, skleme 10 na predlog tov. Dekleva:
Ha skupščini MLO je bilo sic-r sklenjeno, da bomo podpirali gledališče
s sredstvi, ki jih bodo dajala mestna podjetja. Ker pa elektrarna ni v na«
Ši upravi, izpade odnosna podpora, pravtako znesek ni predviden v pro
računu.
10 sklene da vsi oddelki pregledajo svoje proračune in ugotovijo v soglas<
ju s fin. oddelkom, koliko imajo še razpoložljivih sredstev, da 10 lahko
pravočasno z istimi razpolaga.
Davčne komisije, poroča tov. Gorjanc, bodo kmalu končale svoje delo. Odmera davkov je končana. Komisije vodi tov. Perme. Člani komisij so bili
| sestavljeni po OF liniji. Manjkajo člani četrti Bežigrad, Polje in Tabor.
! K sodelovanju so pritegnjeni posamezniki od raznih strok. Nato je tov.
Gorjanc prečital člane komisije:
ČLO Center:
[ Za kmetovalce: 1. Verbič Joež, Korunova ul.3.
P*""
"""
2» Oven Fran, Cesta v Met sni log 4.
ga ostale zavezanci:
1. Košak Lado, gostilničar, Prešernova ul.54.
2. Kastelic Lojze, slaščičar, Erjavčeva c.4.a
3. Žontar Jože, kroj.pom-, Prešernova ul. - Kroj-zadruga
4. i&olfing Anton, trg. pom., Gosposvetska o.13.
5. Kosec Ivan, brivski mojster, Krojaška ul.l.

6c Kersnič Lojze, upravnik PH, Cankarjeva ul. 18.
ČLO - VIČ
Predsednik*

Loboda Vinko, davčni uradnik, Predjamska ul.35.

Člani:

Repovž Edvard, hišni posestnik, Idrijska ul. 16«
Breskvar Anton, hišni posestnik, predjamska c. 3.
Dobnikar Viktor, kmet, Podutik 11.
Mancini Anton, fotosgraf, Tržaška c.83®

Predsednik:
Člani:

Namestnikij
Urbaneič Anton, posestnik, Oražnova ul.5.
Kante Dominik, mehanik,vTržaška c, 92.
Skalar Vinko, čevljar, Čampova ul.6.
Oblak Marija, trgovka, Tržaška c« 22«
Mlakar Franc, krojač, Cesta v Rožno dol. 36.
Člani raznih strok kot rezerva:
Zaletel Vinko, profesor, Predjamska ul.46,
Vrhove Franc, dimnikar, Rožna dol.c. VII
Pirnat Ivan, trg.knet.in gostil., Tržaška c.lo5.
Uohinc Mirni, modistinja, S3?eg©5?ieiee'¥« Gregorinova 8.
Sojer Franc, kmet, Viška v.65»
ITered Franc, mesar, Rožna dol.c.IX./2.

ČLO - ŠT.VID
Za kmetovalce:
Knific Joež, kmet, Medno 21.
Arhar Ivan, kmet, Trata 3*
Brodnik Janez, kmet, Medno 22.
Za ostale zavezance:
»n.ui
I

I
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Švegelj Janez, kmet, Gunclje 15.
Berlič Leon, mizar. Celovška V.28&.
Pangos Viktor, mizar, Vižmarje 1.
Troha Milan, mizar, Vižmarje 31.
Pipan Ivan, mizar, Vižmarje 27.
Avguštin Emil, kovinar, Poljane 39.
Osredlsar Avgust, gostilničar, Vodnikova c«24o.
Kratky Anton, gostilničar, Podgora 53.
Pečar Filip, trgovec, St.Vid, Celovška c.25o.
Bole Alojzij, kroj ac, Vižmarje 15o«
Ornojc Slavko, čevljar, št.Vid 87.

Mesto dveh mojstrov mizarjev, naj se imenuje 2 mizarska pomočnika.)
ČLO - RAKOVI!IK
predsednik: Mostar Ignac, kolar, Ižanskac.144.
člani: za kmetovalce:
.
Klančar Janez, kmet, črna vas
Žagar Janez, kmet, Rudnik 9.
Ifamestniki za kmetovalce:

ČLO - RAKOVNIK
Predsednik? Ilostar Ignac, kolar, Ižanska o.144.
Člani za kmetovalce s
Klančar Jaaez, kmet, Črna vas
Žagar Janez, kmet, Rudnik 9.
4
NametniJci za kmetovalce:
požara?k Jože,, kmetr Ižanska 245 >
Košir Joža, Rudnik 14.
Za ostale zavezance: člani
. Intihar &arla, krojačica, Za gradom 3Kunstelj Alojz, čevljar, Jurčkova pot
Klemene Franc, Dolenjska cestam trgovec
Kušar Hiha, mizar, Rudnik 96.
Namestnik predsednika*
Siard Lojze, mehanik, Trnovski pristan
ITamcstniki članov:
Breskvar Valentin, kmet, švabičeya al. 3*
Bažem Zoran, gostilničar, Zabjak 3.
Simončič Bla, zelenjaalaiioa, Ižanska c.
Cuznar Anton »upokojenec, Za gradom 6*
ČLO- ŠIŠKA
Predsednik davčne komisije:
Ceraj Ce.rič Adalbert, Bepodvorska 35.
Namestnik predsednika:
Avšič Lojze, Draga 48.kmetovalec
Člani:
Bizjan Miha, Jernejeva ul.iT., prevoznik in knet
Kosi Teme, Šišenska 63. gostilničar
Roje Ivan, Pavšičeva 29« mizar
Mokar Franc, trgovec, Celovška o. 81«
(Mesto trgovca naj 3e imenuje člana Napreza).
Namestniki članov komisije:
Rotar Drago, «algajeva ul. 13« hišni ppsestnik
Zajšek Karol, Frahkopanska 18., obrtnik
Pretnarperica, Vodnikova 69. ,gospodinja
Ilovar Janez, Ruska 5.»upokojenec
Za v okrožno davčno komisijo:
Ceraj - Cerič Aadalbert, Lepodvecska
Kosi Tomo, šipenska 63.
*

m

,

ČLO - JEŽ1CA
predsedniki, Ja3iop Franc , kmet, Savi j®
Marica, gostiln« Bttffet, Sto žice 166
se
člani:
Kolsne .Otssan, trgovina z mešanim blagom, stožice 15o
Sodja ^anez, krojač, Mala vas 14.
Čer in Ivan, kmet, Savi je 1-5.
-TJ
P "'rtov
-J r- T —•.M. •
••tUiuv*
w ••vit •

predsednicai
IOVJ

Kunaver Vinko, pleskar, wala vas
. Aleš Franc, klučavničari$ Ježica 12«
Zorman %rija, trafikantka, ^ala vas
Buzzolini Humbert, izd.gorčioe, Tyrševa c.
Zarabec Franc, zastopnik bajtarjev, ^ala vas 7«

sprejme z navedenimi i8£?©ifelBbami predlog davčnih komisije
&ta komisija, ki obravnava kmetovalce bo obravnavala tudi zavezance, ki
Juiajo dohodke v Ljubljani, stanujejo pa izven. Popis za kmete Ljubljani?
e končan. Za davčno osnovo pri zemljiščih se je vzelo trikratni čisti do-'
pdek«, Primerjala se jo davčna osnova raznih obrtnikov in se jo v nekateri}
lučajih ugotovilo, da so taki obrtniki, ki se bavijo pretežni s tujimijelovnimi silami v sorazmerju z onimi, ki sami delajo prenizko ocenjeni,
to velja za zgradbe, ki so privatna last in se uporabljajo od raznih sa.
tojnih poklicev, trgovcev i.t.d.
sklene, da naj se povabi na skupno sejo vse člane davčnih komisij, kaIm se bo ta problem obrazložil. Tov, Tuma pripomni, da je treba premisti kakšna navodila naj damo z ozirom nato, ker je članska komisija ipnenj.
moramo doseči 2oo,ooo.ooo.~ dohodnine« Ko ne bo točnih instrukcij, amk samo navodilo k večjemu davčnemu donosu, poteme bodo komisije dvignile
linearno, majhnemu in večjemu pridobltniku v enaki meri. Majhnemu
loveku naj se dolibči nizka dohodnina kot osnova, večjemu pa ne samo abso.tno, ampak tudi relativno večja ker mu bo dohodek še vedno nad dohodkom
lega pridobitnikaa Da bodo davčne komisije bolj razumele problem, pokllč
. Turna k seji tudi tov. Permeta in mu razloži dvoje, kar mora prenesti
3ejo j davčno vpršanje je treba postaviti bolj ostro, kot v predlogu,doči moramo več davka. Majhnega človeka bolj ščititi, večjega bolj obdavči

. Maček pripomni k fcamu, da je treba med privatniki ločiti tri vrste:
ipekulante, proizvajalce in male trgovčiče
id.4.i Slučajnosti:

ov. Trtnik prosi, da se v namen gradnje kanala v Orlovi ulici in na
jevi ulici ter na Dolenjdki cesti dovolijo virmani iz proračunskih poste
radbenega oddelka v skupni vsoti 564.800.- din.
odobri predlog tov. Trtnika.
. Trtnik prosi za odobrenje del za hiši Ranzinger in Tanko. V hiši
zinger bi se pridobilo eno trisobno in eno dvosobno stanovanje s pritil
Zidarska in obrtniška dela za stavbo Tanko Eme, bi se oddala tt. K
1,417.288.- din, zidarska in obrtniška dela za stavbo Banaingsr bi se c
tt. Zupanw za 697.625o 51 din.
odobri oddajo omenjenih del tvrdkam Iz 23 miljonskega kredita.
'ov. Drobež prosit Na Šmartinski cesti je bila sezidana stavba z lokalom,
aetnik, tov. Bau vprašuje, če je 10 pripravljen hišo odkupiti, ker ne zrn
plačevati dolga. Zahteva 85o„ooo.- dinarjev za poslopja, v katerem se
aja 4 stanovanjake in lokal. Tovariš Drobež predlaga, da bi napravili
njavo na ta način, da tovarišu odstopimo enostanovanjsko hišo in razli
ddplačamo.
,
ov. Trtnik doda, da imamo polno majhhih hišic pod upravo MZIZ ter je ista
^obremenjena z evidenoo nerentabilnih objektov. Isto povdari tudi tem*
fclik, kot je to že omenjal nekoč preje.
Lsklene: Ha gornje predloge je nu^no stopiti v stik s Predsedstvom vlade
°jasniti mu položaj s prošnjo, da razčisti zadevo. Upravi ljudske imovine
laroča, da do prihodnje seje skupno z Upravo MZIZ uredi to vprašanje.

Glede ponudbe tov. Baua, pa sklene 10, naj tov. stavi ponudbo čisto konkretno.
Tov. Gorjanc poroča, do imajo gotova ministrstva v najemu mestne hiše,
niso pa zanje predvidela nikake najemnine. Ha predlog tov. Tume sklene
10, da naj vsa ministrstva, ki imajo v najemu celo stavbo prevzamejo
tudi vso upravo za stavbo ter naj se izdelajo tozadevni predlogi na
predsedstvo vlade,
Tov. Busarjeva poroča: Iz raznih okrožj prihajajo v Ljubljano ljudje ker
upajo tu prejeti višjo podporo kot na zunanjih okrajih. Tako je na oddel
ku že 6 prošenj za zvišanje podpore. V Ljubljano je prišla tudi vdova
z lo otroci iz Ptuja. Opozarjam na slične primere iz vzroka, da s tem
povečujejo stanovanjsko krizo,ftekajčasa se le stiskajo pri raznih sorodnikih, nato pa zaprosijo za stanovanje.
|0 sklene: da na stanovanjskem oddelku ne bodo nakazovali stanovanj tem
osebam, obenem pa naj pošlje socialno-zdravstveni oddelek seznam takih
prošenj.
Ha predlog tov. B»»aa?£a Lulika je obvestiti javnost, da je dolžnost tistih, ki kogarkoli prevzamejo, da so dolžni zanj skrbeti tudi v stanovanjskem ožiru.
Tov. dr«, Pretnar doda, da je v Ljubljani polno ljudi, ki so se priselili
sem med vojno, pod vlado Rupnikovfega režima.
10 sklene na predlog tov. Tume, da pozovemo Notranjo upravo, da dostavi
spisek priseljencev med vojno. Socialnemu srkbstvu pa se naroČi, da te
slučaje objasnl v časopisju, da bo javnost vedela, kako se ravnati.
Tov. Drobež poroča, da stanovanjski urad do sedaj ni kolkoval prošenj,
ki so prihajale na stanovanjski urad. Ministrgrtvo financ stoji na stališču, da se vse prošnje kolkujejo. Zato prosim, da se to stališče razčisti in odloči, ali se v bodoče kolkuje ali ne. Tov. Jošt doda, da imamo
laredbo, ki pravi, da se ne kolkujejo prošnje socialno šSbkih slojev.
Tov. Drobež pove, da je tisti, ki je socialno šibak, pravico do oprost^i
ve taks. Je pa resnica to, da se povsod prošnje kolkujejo, razen v Ljubi
ni. Podrobnejše poročilo o stanovanjskem problemu bo podal tov. na prihodnji javni seji.
Tov. Turna poroča o predlogu MH za prodajo treh parcel za Bežigradom.
[Ker te parcele leže med hišam^i privatnikov in Za mestno oz. zadružno
[stanovanje ne pridejo v poštev, je 10 s predlogom sporazumen, vendar
fcaroča Gradbenemu oddelku, da stvari kontrolira.
Kov. tajnik poroča, da je zvezno finančno ministrstvo odklonilo predlog
fcašega finančnega oddelka, da se malim obrtnikom odpiše prometni davek
Pa leto 1945.
Hfrv. Turna poroča, da potrebuje zdravstveni odsek za izpopolnitev inveniarja nove omare, pisalne mize, stole itd. Dosedaaja oprema je pomanjkl;
foa ter ne odgovarja namenu. Pohištvo bi nabavili pri državnem podjetju
PElIEC & CO, Duplica pri KranjHsedit je na razpolago- na part 2o-4b«
•D sklene«. da se prošnji ugodi.
Pov. Turna poroča o prošnji četrtnega odbora RaSovnik, ki bi si rad nalovil pohištvo za svoje uradne prostore. Kredit bi bil na razpolago
• 7$ kvote proračunskih izrednih izdatkov, v višini 25.ooo»- din. Tov.
£®rjanc pžipomni, da ima četrt izposojene vse mize in omare od društva
K i m ter mora izposojeno vrniti,
•.odobri nakup pohištva.
»v. Turna poroča, da smo dolžni plačati tiskovine za volilne imenike,

Lfevoz volilnih skrinjic in popravilo lestenca skupni znesek din
11.656«- din.

1Q odobri plačilo imenovanega zneska

ljov.. Turna pove, da bo verjetno podana možnost nagraditi uslužbence, ki
imajo manj kot 2,5oo.- din mesečnih prejemkov. Hato se člani 10 domenijo
fcoga bi nagradili ter na predlog tov. Jošta sklenejo, da se poveri šefu
personalnega oddelka, da. med uslužbenstvom zbere tiste, ki so najbolj
•jaarljivi, ter jih nato predlaga finančnemu oddelku v nagrado.

<jov. Turna poroča o ambulanti na kolodvoru, ki jo je s 1. junijem 1946.
prevzel od RK MLO, zdravstveni odsek. Ambulanta pa je v zelo slabem stanju,
ter obstoja nevarnost, da se zruši. Ambulanta je zdprta od 13. X.
46.
dalje.
.
10 s&lene, da stopi zdravstveni odsek v stik z zdravstvenim ministrstvom
in skuša rešiti vprašanje v sporazumu z železniško upravo. Tov. DekUs va na j
poroča o tem na prihodnji seji.
lov. Busarjeva poroča še o tov. dr. Brileju, ki ne bo vršil poslov generalnega varuha v redu. Poleg tega je to tudi sam izjavil. Vedno vodi seje
s člani Planinskega društva. Za delo nikakor ne odgovarja. Sam je izjavil,
da bo p2D šil za upokojitev. Ka mesto mladinskega referenta je treba postaviti mladega človeka, ki bi ga delo zanimalo. Tov. dr. Pretnar doda, da
tov. dr. Br&leja pozna, da je delal vse svoje življenje z uspehom ter ga
sedaj ne ^smerno tako metlo ceniti. Po mojem mnenju bi ga morali upokojiti,
če želi sam.
10 sklene, da s® tov. upokoji, za referenta pa se postavi drugega človeka.
Ob 13.3o uri zaključi tov. predsednik sejo.

S.f^ - s.n.!
Tajnik 10 MLO:
(Turna Brane)

Predsednik 10 MLQ
(Albreht Fran)

