58o redile seje Mestnega izvršilnega odbora, ki
se je vršila 4'. :« 1947« ob 9 url dopoldne v
predsedstveni sobi MLO do 12.3o ure dopoldne.
IJAV2CCI j

predsednik: tov. Albrer»t Prau
podpredsedniki tov. Jiaček Leopold
tajnik; tov. Kovačih +>ec - I«-tov. Dr obe 2*. Ptjzl-: II <
Člani; tov. Gorjaae -"osko
tov, Trtnik Lojze
i; •
tov. Busar Tilka
—
tov,
Lalik
Anton
v
tov. Pivško Srečko
tov. Puc Danilo
tov. Kuslan liaricka
tov. dr. Pretifar Jože
rabljeni:tov. javni tožileo za mesto Ljubljana
tov. Glavač. Stane - ponupov« oddelka za TP
tov. Gačperič Maks
tov. Maležic Ciril
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Do v. predsednik Q tvor i sejo ter p redLaga^ sledeči dnevni
rer! .
1. Pregled sklepov zadnje seje,
2. Poročilo tajništva,
Kategorizacija gostinskih obratov, •»
4'. Priključitev rajonskih trgovin mestnim podjetjem,
5. Ustanovitev komisije za pregled izločitve nili\zahtevkov pri
s ap 1 s n j e n:J. imovini,
6.Moročilo o pregledu žitnih skladišč,
7. :5redlog za drugi dodatni proračun za leto 1947*
V"'*. - ' lili . i ,
v
Ad,.j_l*_ Pregled sklepov zadnje seje.
Tov. predsednik poroča, da je bilo poverjenikom naloženo, da sani
izvrše reorganizacijo na svojih oddelkih* Zato pozove tov. poverjenike, da poročajo, kaj so na,svojem oddelku že storili«
Tov. Drobež Franc poroda:
Stanovanjski oddelek se ni reorganiziran v smislu sklepa Izvršilnega
odboru vsied tega, ker RLO in KLO nimajo svojih prostorov, niti še
niso vzpostavljeni ao t ran j i odseka.. Stanovanjski odseki bodo tio::ali
biti nujno povezani s odsekom za notranje nadeve. Pristo^i-i pa smo
že z. reorganizaciji, ki je V teka. tfrzil s j je tedenski teoaj^za
poizvedovalce.
•
.
Stanovanjski odsek raj ona I se bo sk, v toku toga tednu vzpostavile
' To v. Pleško Srečko poroča:
f.
<
-Vsi skle-vi seje so že izvršeni. - Direkcija lesnih in industrijskih pod
j stij je" ukinjena, podjetja so se pranssla na HLO, razen podjetja
"Šuštarjeva žaga", pri katerem ima Ministrstvo za gozdarstvo svojo
i vi te rese. (Botanični vrt se bo narreč v teku prihodnjih neseoev razširil tudi na to zsraljiSče in zato nima Smisla dajati podjetje za
nekaj časa rajonskemu''10, nato pa ga spet vzeti).
Oddelek bo planiral tudi privatni in zadružni sektor, vršil statistiko' in evidenco. Obrtniki sfe dali predlog za osnovanje nekaterih zad
rug, kar se bo v krdtkem rešilo«
1
•
- . \
W

Tov, Puo Danilo poroča;
i
.
.(
Direkcijo splošnih naprav in podjetij smo ukinili• Novo u,stanovaljeni
I komunalni oddelek bo ločen v <ivn odseka in sicer v operativnega, ki se
bo bavil z upravljanjem podjetij, in občega, ki bo vršil planiranje,
K Opozarjam na vprašanje urbanizma, za katerega še sadaj no vemo, ali
spada pod gradbeni ali komunalni1 oddelek, S problemom bi se moral bavjti komunalni oddelek, delo pa naj bi izvrševal gradbeni,'
H, še rešeno vprašanje glede elektrarne» mislim pa, davbo rešeno takoj,
k5 pride z dopusta minister Lsskošek.
Na predlog tov, tajnika Kovačiča sprejme 10
I«, sklep:
1"Gradbeni in komunalni oddelek naj v sodelovanju z načrtno
komisijo sama odločita, v čigavi kompetenci se bo reševalo
vprašanje urbanizma,
XI• sklep:
}
Oddelki naj v bodoče sami v sodelovanju z'načrtno komisijo
rešujejo tekoče probleme, svoje eeključke pa naj predlože
nato Izvršilnemu odboru v odobritev,
_\ •
- /S
i Tov. Trtnik Lojze poroča:
(
Direkcijo smo ukinili. Oddelek vodi sedaj operativno vodstvo podjetij
ter planiranje, kar se bo v bodoče ločilo po odsekih. Na oddelku je
i zaposlenih 16 uslužbencev in sem prepričan, da bo njih število zadosto[ valo.
A
• r\
I Vprašanje je samo glede regulacije vodovoda in kanalizacije, kjer ima
K kompetence tudi ministrstvo,
I Tov. Glavač Stane:
Oddelek je izročil podjetja živilski direkciji, prevzel pa podjetje
I "Jesenkovo" iz obrtno-industrijske direkcije. Podjetje Jesenkovo je v
I precej Obupmem stanju. Dosedanjega upravnika smo odpoklical! ter bo
i prevzel njegovo mesto tov. Vidmar,
K K poročilu poverjenikov poroča tov. tajnik ,Kovačič:

—

v

I Bil sem pri ministru za komunalne zadeve tov«. Lidiji Šent j.určevi, kjer
'smo razpravljali 6 gospodarskih problemih MLO-a tsr o reorganizaciji
sami. Ko smo govorili c ukinitvah posameznih direkcij, nas je tov, min.
opozorila na konferenco, ki jo je pozimi Vodil tov. Kardelj v Beogaaadu.
Tov. Kardelj je takrat postavil, da morajo ljudski odbori vzpostaviti
operativne organe, to se pravi direkcije, ki jih imajo republiška pod' jetja. Ko sem ji razložil vzroke ukinitve direkcij, smo se nato'domenili
da bo v sklopu oddelka postavljen organ, ki bo vršil to službo.
Na predlog tov« tajnika cprejme nato 10
V. / •-'
III« sklep:
Oddelki naj sami prediskutirajo to vprašanje in skušajo
najti način, ki bi bil najboljši za njegovo rešitev, Končni
predlog bo nato dostavljen ministrstvu za komunalne zadeve®
Nato nadaljuje tov. tajnik: Gospodarske direkcije so poslovale mimo odd.
I in je bilo ravno zaradi tega nujno izvršiti reorganizacijo,, Vprašanje
je, ali se izplača za tri podjetja postaviti direkcije? Z^ito sr.o nekatera podjetja prenesli na RLO.
Zadružnega referata tudi še nismo organizirali, Razmišljali smo d tem
1 in smo prišli do zaključka, da ne spada v tajništvo, dekončne odločitve
I pa še ni, Predlagam, da naj se to vprašanje stavi na dnevni red
prihodnjega zasedanja gospodarskega sveta? gospodarski svet se §e
redno sestaja, ter ga sestavljajo: tov. '^rtnik, Puc, Plosko, dr. Pretnar,
| Gorjan?, zastopnik KK in zastopnika koordinacijskega oddelka in načrtne
j}' komisije in jaz,
I Tov. Drobež .Franc:
V svrho kordinacije dela tajništva je nujno, da potekajo našo seje
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takole: o vsaki zadevi naj se poroča, nato stavijo predlogi, končno pa sprejmejo sklepi. Naši sklepi večkrat niso konkretni, in so
pomanjkljivi. Tako a.pr« je v več zapisnikih govorjeno o reorganizaciji MLO-ao Ko smo dobili naročilo od min. za komunalne zadeve, da
jim predložimo sedanje organizacijsko shemo MLO-a in v^kfa&erih direkcijah se nahajajo posamezna podjetja, smo prebrskali vse zapisnika
10-ja zadnjih sej, pa nismo mogli dobiti točne slike. Stopiti smo
- •
morali v stik s poverjeniki, rajoni itd, da smo lahko odgovorili ministrstvu. Zato predlagam, da se vsi sprejeti sklepi točno konkretizirajo in na koncu zapisnika še enkrat navedejo,
N
j
IV«, sklep;
Izvršilni odbor sprejme predlog tov. Droheža,
»

Zapisnik zadnje seje je nato sprejet $
Ad«. 2« poicčilo tajništva:
Tov, tajnik poroča:
Na. konferenci, ki je bila sklicana s trgovci* so trgovci iznesli, da
se jim dovoli ustanoviti'v Ljubljani podjetje, ki bi nabavljalo in
razdeljevalo neracionirane potrebščine malim trgovcem« trgovci so hoteli, da bi bilo pbdjetje privatne") in da bi preko njega malim- trgovcem
nabavljali blago. 0 zadevi smo ze dosti razpravljali in smo prišli do
zaključka, da moremo ustanoviti to podjetje le kot mestno podjetje, ki
bo poslovalo po načelih državne gospodarnosti, ne pa kot privatne podjetje. v tem pogleda pa smo naleteli pri privatnih trgovcih na odpor.
Na sestanku, ki smo ga imeli s predstavniki Združenja'trgovcev, so
izrazili zahtevo, da jim osnujemo podjetje, ki'ga bodo vodili sami,
izvršilni odbor pa naj imenuje le upravnikas ki bo kot/nadzorni organ
nadzoroval i oslovanje podjetja, Dokazovali smo jim, da bodo imeli
proste roke kljub temu, da bo podjetje vodeiio po Izvršilnem odboru,
in da bodo prav tako lahko nabavljali s svojim aparatom in/postavi j ali
uslužbence, razen upravnika in knjigovodje, ki bi jih postavil 10.
Sporazumeli smo se v tem, da bi Izvršilni odbor v Odločbi/o ustanovitvi
postavil 5o.ooo.~ din kot obratni kapital, ostali denar pa bi trgovci
Zbrali sami. v
)
Ko smo pristopili k konkretnemu delu, so trgovci zahtevali, da sestavimo pravilnik, v katerega bodo vnesene njihove zahteve. Jasno pa je,
da moremo mi Izdati le pravilnik, ki bo\v skladu z zakonom o državnih
1
gospodarskih podjetjih.
Ko smo napravili osnutek pravilnika se je tov. Dolenc obrnil na oddelek za zakonodaj pri Predsedstvu vlade. ka predsedstvu so imeli pomisleke s tako ustanovitvijo ter so Izjavili, da je to korak nazaj.
Bili so celo mnenja, da bi bilo bolje ustanoviti privatno podjetje z
našim delegatom. Po mojem mišljenju pa je ravno to korak nazaj. Tako
se s Predsedstvom Vlade nismo sporazumeli. Zahtevali so, da jim dostavimo oba predloga - našega in 'predlog trgovcev - ter bi se nato šele
odločilo.
Ker se ta zadeva vleče še precdj časa , je ne smemo več odlašati. Naš in
interes .je, da se to podjetje čimpre'j ustanovi, da bi na ta način iz
boljšali oskrbovanje in preskrbo in distribucijo v Ljubljani z gotovimi
živi jenakimi potrebščinami. Zato predlagam Izvršilnemu odboru, da
takoj izdamo Odlpčbo o ustanovitvi tega podjetjih in pravilnik o njegovem poslovanja, v katerem bodo urejeni odnosi med trgovci im nami.
Prosim tov. Dolenca, da prebere Odločbo in pravilnik, katerega smo pripravili .
Po prečitanju obeh poda tov. Dolenc sledeče mnenje;
J
Odločba je popolnoma-v skladu z zakonom«
pravilniku pa tega ne
morem reči. Težko je napraviti pravilnik, ki''bi bil zakonit, hkrati pa
določiti v njem trgovcem! gotove pravice. Zato bi bilo 'treba v pravil-
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tiku malenkostne korekture,
1. 6 govori o obratnih sredstvih, ki znašajo 5o'.ooo«- dinarjev. Ostala potrebna sredstva pa preskrbi strokovni svet (v katerega naj bi 10
imenoval zastopnike trgovcev) z najetim posojilom ali s predplačilom
maloprodajalcev. Za to vsoto hočejo trgovci jamčiti sami* Tc je popolnoma nasprotno z zakonom, zato predlagam, da se to jamčenje črta
iz členao
Čl. S govori c finančnem poslovanju. Kar podjetju ni namen do^išek, bi
ve3 ev. presežek, ki bi nastal v poslovanju v socialni fond. rgovci že
lijo, da bi se presežek uporabil v fi^kulturne namene.
Izvršilni odbor je po diskusiji amenja, da, se bi v tem členu formuliralo v "obče-koristne namene" (
Čl o lo govori o službenih položajih« Upravnika in računovodjo naj bi
nastavil Izvršilni odbor« Ostale uslužbence pa bi nastavlja L in odpuS6&1 upravnik na predlog strokovnega svete. Ta določba ni proti zakonu*
Čl. 19 govori o strokovnem svetu« Strokovni svet imenuje 10 na predlog
združenja trgovcev sekcije speceristov« Šteje 5 članov* Ker ga bodo
sestavljali zastopniki•trgovcev, bo v tem svatu najbolje prišlo do
izraza 'sodelovanje trgovcev« ^e 3,memo pa -formulirati v tem členu nobenih širših koncesij strokovnemu svetu, ki sme biti le posvetovalni
organ«
Tov. Pleško Srečko:
Ko je bil sklican prvi sestanek trgovcev, so zatrjevali, da jim ne
gre za obliko, ampak za to, da,ime jo možnost nabavljati ljudem blago.
Kasneje pa so zopet izrazili željo, da b1' s © ustanovilo privatno
grosistično podjetje« Iz tega sledi, da so nekateri drugače mislili
kot drugi«
,
•
•
• "
Tov« Puc ^anilo:
^
•
Brez dvoma bodo trgovci pristali na končno obliko tako, kot jo bomo
sprejeli mi« Jasno pa je, da skušajo doseči,-čimveč morejo. Kar se tiče
obratnega kapitala, pa sem mnenja, da je 5o.ooo,- din premalo ter bi
moral 10 dati vsaj loc.ooo«- din«
Tov« tajnik
nato pojasni, da se je ta vsota vstavila na izrecno željo trgovcev, ki
v
so hoteli sami preskrbeti kapitala
^
Nato pojasni Dolenc, da se obratna sredstva lahko vedno zvišajo ali '
znižajo, ker tako stoji v pravilniku in ne bo višina vsote delala nobenih težav«
Po diskusiji sprejme Izvršilni cubor sledečo Odločbo o ustanovitvi
podjetja "Mestne nabavijalnice maloprodajalcev špecerijskega blaga"
D 1O

Ustanovi se trgovski pod jetje'MLO "Mestna nabavijalnica maloprodajalcev
špecerijskega blaga«
0
Lr X £ C
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Podjetje bo poslovalo pod firmo "Mestna nabavijalnica maloprodajalcev
špecerijskega blaga"«
(
/
Sedež podjetja je v Ljubljani, Tyrševa cesta št« 12.
J
čl«
Predmet poslovanja je nabavljanje in razdeljevanje neracioniranega
blaga malim, prodajalcem nrivatnega sektorja Ljubljane«,
čl« 4« v
Obratna sredstva so v denarju in sicer din 50.000«-,, ki jih Izvršilni
odbor lahko vedno zviša ali zniža«
čl, 5«
.
Podjetje je pod operativno upravnim vodstvom Izvršilnega odbora MLO.
. Čl« 6 a

Podjetje posluje po praviijjfik^* ki jih določi Izvršilni odbor MLO«
Nato sprejme Izvršilni odbor še Pravilnik, po katerem bo to podjetje
poslovalo«
f .

Dodatno k temu sprejme Izvršilni odbor še
\
Vo sklep:
Tajništvu se naloži, da v najkrajšem času skliče konferenco, na katero naj sa povabijo vsi trgovci špccoristi. Na
konferenci se naj jim "prikažejo koristi, ki jo bodo imjli
ustanovitvijo tega podjetja. Obenem pa naj se jim tudi prečita odločba in pravilnik v obliki, kakor jo je sprejel 10.
K
I
n :
'
\
Organizacija obrtno prodajnih in nabavnih zadrug*
'^ov. tajnik poroča, da se je vršil sestanek pri katerem je bilo sklenjeno, da se bodo ustanovile sa vse stroke obrtno-nabavne zadruge*
predlogu bi bilo tako ustanovljenih 22 zadrug, ki bi se ustanovile na
območju mesta Ljubljane. Vprašanje pa je, ali naj se zadruge ustanove
za nekatere stroke za območje Slovenije, ali samo sa nekatere predele ali samo za Ljubljano. Mnenja sem, da bi bilo napačno, če bi LJ.
oskrbovala še obrtnike zunaj mesta, še slabše, če bi oskrbovala del
Slovenije,
TOG. PUC pristavi k. temu, da se morajo vprašanja obrtništva, rešiti takoj. Kar ni jacno, pa naj rosi komunalno ministrstvo. Izvisilni udbor
lahko sprejme usvanovitev teh zadrug, za izvršitev pa-naj se poverx odd.
za obrt in industrijo. l'ov. Puc prevzame sam te posle.

Problem preskrbe mesta Ljubljane s kurivom:
Tov, tajnik poroča, da je eaenen najvažnejših problemov preskrb« Lj'.
z drvmi. Ugotovili smo, da je podjetje Kurivo preslabo, da bi založilo Ljubljano v *,ado-tni meri z drvmi. Tov. »pravnik ni v tan pogledu
napravil tistega, kar bi lahko napravil in bi ga bilp zato zamenjati.
Pobili smo že drugega človeka, ki jc do sodaj odgovarjal sa gospodarski
oddelek v Kranju. Sicer je delavec, vendar bo najbrže boljše vodil podjetje, kot ga vodi tov. Namar. Ko smo stopili v stik s trgovinami s
kurivom, smo ugotovili, da so iste dobivale kurivo od našega podjetja,
ter spravljale dobiček v svoj žep. Privatni trgovci so pripravljeni, da
sami nabavijo drva. Pojavlja se pa tudi bojazen, de bodo ob v«a flohifcek.
Povedali smo jim da je ta strah neupravičen. Že takoj drugi dan po
~e Stanku. je bil v dnevnem časopisje, cglas, da iščejo ljudi za dele
ter sem prepričan.; da bodo privatni trgovci mnogo pripomogli k nabavi
drv. Vprašanje pa je denar, ki ga sa svoje nakupe trgovci nujno potrebujejo. Treba bi bilo zanje odobriti kredit. Za preskrbo z drvmi smo
postavili odbor, ki ga sestavljajo $ tov. Maček, Pleško, upravnik podjetja Kurivo in jaz. Odbor bo poiskal vse možnosti, da se kurivo dobavi.
Tov. podpredsednik in tov, Pleško sta že obhodila krajevne odbore in
gozdne uprave. Ustanovile se bodo mladinske brigade in sindikalne brigade sa sekanje drv* Ljubljana potrebuje sa to zimo 12o.ooo m3 drv. Do
sedaj jih imamo le 53*oooi&3. Vendar je tudi ta številka samo na'papirju.
„ . -.
j• ,<
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Dejsnsmo rms • posjc uju
r^^j.au.j.o^^Mi.'-! -».o j..>u« u±j
v»
Glede premoga smo sklenili, da se povežemo z ministrstvom industrije
in rudarstva. v\ ,
Nsidalje poroča tov.;tajnik: pred oddelek za trgovino in preskrbo smo
postavili, da je treba nabaviti čimveč krompirja za Ljubljano. Nujno
ga potrebujemo vsaj looo Vagonov, toda kei manjka drugih potrebščin, bi

ga morali imeti še več. Naši, nakupovale! so šli na teren m kontrahirali okoli Ptuja 500 vagonov, "apravill so pogodbe z Navodcm, da prevzamemo krompir. Te pogodbe je ministrstvo za TP hotelo razveljaviti.
Pogodba je bila sklenjena z Naprozami, nihče pa se ni pozanimal, kako
so bile sklenjene s kmeti. Ni bilo garancije, da bodo kmetje blago
res prodali Naprozam. Medtem časom pa kupujejo trgovci krompir od kmetov
in ga odvažajo. Dali smo takoj nalog, da se sklene čimveč pogodb s kmeti. Krompir sa mora pričeti takoj kupovati in voziti v Ljubljano.
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RLO so stali na stališču, da morajo kmetje dati ves krompir preko rajonov. Jasno pa je, da "bi hoteli kmetje sami prodajati. Niso vedeli,
da je razlika med 4 in 5.- dinarjev lahko njihova. Tendenca monopolizma se je pojavila povsod.
Tov. tajnik poroča še, da nekateri okraji nočejo prodajati živine.
Dobili so pa sedaj tozadevne naloge.
Tudi vprašanje o mleku še ni urejeno. Dnevno se ga uvaža do 22«ooo./
litrov.
T
ov. Glavač poroča, da je na ministrstvu za trgovino in preskrbo zvedel,
da bodo plani za oddajo mleka izgotovljeni ta teden. Čim bo to izvršeno, bodo poslani okrajem plani in bodo tako okraji vedeli za ovoje
dnevne obveze. Dokler tega ni, se ne da delati po načrtu. Mleko bomo
potem samo razdeljevali.
Tov. dr. Pretnar pripomni k temu, da je bila na min. TP sklicana konferenca, na katero so bili vabljeni vsi tajniki in gospodarski ref. QLQ.
v
si OLO so pristali na obvezno oddajo, skupna obvezna oddaja bo znesla
od 3o do 35.ooo litrov mleka dnevno« Ce sxe bo dosegla ta številka, bo
mleka dovolj.
Tov« tajnik poroča, da se plan gradenj še tudi ni dosegel« Na konferenci,
kjer so bili prisotni vsi vodilni organi od poverjenika do voditeljev
gradilišča Megrada in p edstavniki sindikata, se je ugotdjvilo, da šo
glavni vzroki nedostatkov v nepravilnem odnosu šefov do delavstva. Uprav«
nlk Megrada popolnoma ignorira sindikat. ;
'
/
t
g
•
Tov. uašperič pristavi, da išče PVLRS z oz.\na potreben izvoz lesa
: delovno silo. Zato se bodo poslužili vojnih ujetnikov, ter je računati,
da jih bo moral odstopiti tudi MLO ne aj.
\
I Tov«, tajnik predlaga, da se izdela dokončen gradbeni plan. Razvidna
| naj bo dnevna evidenca«
Tov. Trtnik: tajništvo je sklicalo konferenco, na kateri se je ugoto
vila nepravilna politična povezava, na drugi strani pa je tudi polno
objektivnih težkoč. 8tojimo pred problemom pomanjkanja delovne sile.
r
Velik problem sc) zidarji. Imamo sicer delavce, zidarjev pa ne. Manjka
nam jih samo na gradilišču v Šiški 5o. Skušali smo si pomagati s.pri
vatnim sektorjem, toda tudi to je še daleč premalo. Vseh privatnih je
le 48, so pa zaposleni drugje.
k temu pripomni tov. D robež, da za to delo ni potrebne biti strokovno
izučen in je ravno v tem napaka Megrada, ker misli, da si z dobrimi
delavci ne more pomagati. Mnogo del lahko napireč opravi dobe? delavec,
1
^aj se ga lahko kontrolira.
Tov. tajnik'poroČa: pri 10 MLSi imamo personalni odsek, ki vodi perso
j nalno politiko celotnega MLO, RLO in KLO. Vsled obsegnosti odsek ne
more imeti pregleda. Zato predlaga, da se uvede po važnejših oddelkih (po gospodarskih vseh) personalec, ki bo imel na skrbi vzgojo
kadra in se bo na ta način kadrovska politika zboljšala. Poleg tega
predlaga, da se postavi dispečerje v gospodarskih oddelkih in na tajništvu, ki bi bili zaposleni z evidenco in statistiko. Izvršilni odbor
sprejme nato
VI« sklep:
/
N a važnejših oddelkih ML° se nastavi personalec, ki bo
skrbel za vzgojo kadra. v gospodarskih odd« in na tajništvu :
j
se postavijo dispečerji«
Tov. tajnik poroča še, da se bodo udeležili mednarodnega velesejma v
I Plovdivu tov. podpredsednik Maček ^eopold, tov. Pleško Srečko, tov.
k^ašperič M£ks ter upravnik Meproma-Kogovšek Boris.
^Velesejma v Budimpešti pa se bodo udeležili tov. Maležič Matija,

\

tov« dr. Pretnar Jože in on«
(
v /
'\
/
Tov. __j?obež poroča:
U Naproza^je zaprosila za povišanje kredita od 28 miljonov na 5o milj.
dinarjev pri Narodni banki FLR J. Po navodilu VLRS mora Izvršilni odbor
staviti svoje mnenje, odnosno, ako smatra za potrebno, priporočati prošnjo za ugodno rešitev, "er je izkazana potreba po povišanju kredita smo
prošnjo priporočali.
2. Finančni oddelek nam je poslal predlog, da se za sddavičarje določi
plačevanje trošarine na ogljikovo kislino. Zaračunalo bi se za en kg
Kisline 4o,~ din. Kot mestno trošarino na pijače, ki bi jih sodavičarjl <
iz te kisline zdelovali. Predlog smo odobrili 27.8.47*
3. ^ačrtna komisija predlaga, da se zviša kredit direkciji trgovskih pod
jetij za nadaljnjih ld miljonov dinarjev. V okviru rep. kreditnega plana
ji je bil namreč določen kratkoročen kredit za obratna sredstva v višini
27»67o.ooo„~ din, la kredit pa nikakor ne zadostuje kreditiranju naj_
važnejšega podjetja Prehrane, za katerega se je ugotovilo, da znašajo potrebe za njega samega 35 miljonov 776,356.- din. Predlog smo odobrili
1.9.47,

. "
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V proračunu MLO za glavno mesto Ljubljana sb za leto 1947. predvidene
ked dohodki razne trošarine, katerih fin, efeku pa ni sorazmeren delu
za njih pobiranje in izterjevanje. z ato predlaga fin, oddelek, da se uki
ne pobiranje sledečih trošarin: sejmarina,/uporaba ulic in pločnikov, pregled živilskih'vzorcev, veterinarske'trošarine, konjašfek trošarina, trošarina na biljarde, opominjarina, trošarina na reklame, objave in oglase,
""inančni efekt za 1 mesecev ni dosegel Jo.ooo.- din vplačil na vseh teh
ostavkah skupno, Predlog smo odobrili 1. 9,47.
Direkcija splošnih naprav j^ poslala predlog, za ustanovitev podjetja
a vzdrževanje snage. Načrtna komisija pa je poslala predlog o načinu
obiranaj tarif .^a kritje izdatkov tega podjetja. Hač. kom. predlaga,
način finansiranja s pobiranjem tarif in je .mnenja, da je ta način, fiJnansirtnja popolnoma v skladu z potrebami podjetja in z- upravičeno obre
j menitvijo prsbl&aloev Ljubljane. Oba predloga srno odobrili 1.9,47.
jjlredlagarij da Izvršilni odbor naknadno potrdijo, kar je tajništvo
Idobrilo4 Izvršilni odbor nato pdtrdi Odobrene predloge tajništva.
V « 3. kategorizacija gostinskih obratov:
LO so poslali na oddelek za trgovino in preskrbo sezname gostiln, ki
aj bi se ukinile. Mislim, da v smislu navodil, ki jih je podal sekretar min. za TP Vodopja Janko na konferenci, ne moremo gostilne ukinjati
šablonsko, ampak moramo pri vsaki ukinitvi upoštevati razne momentfe„
Kot n.pr» socialne prilike itd /
Izvršilni odbor nato sprejme
VII. sklep:
- Ukinitev gostinskih obratov bo izvrševalo predsedstvo
in tajništvo na pqdlagi ugotovitev, ki jih bo zbrala komisija za pobijanje nedovoljene špekulacije. Gostilne se
bodo ukinjale od primera do primere po potrebi.
Id. 4. Priključitev rajonskih trgovin mesenim podjetjem*
bv. tcjnik Kovačič poroča, da je naš način trgovine pokazal, da so mestna
jpdjetja dobra, da ne gredo za dobičkom, da JS dobrimi cenami , toid.ejo
privatni sektor. Napačno pa je, da je &olno majhnih trgovinic po &L0-jih
ti jih ci upravljajo. %t'o daje predlog, da se priključijo vse trgovine
G~u.
' ;
,
a predlog tov. J^jniia sprejem 10
VIII« sklep:
' "/Jt
Vse trgovine se priključijo MLO-u.
. 5.aUstanovitev komisije za pregled izločitvenih zahtevkov pri
Iplenjeni imovini.
C
ov. ^robež poroča, da je dosedanje delo pri ULI pokazalo, da se
Vrava spušča pri izločitvenih In-drugih spornih zadevah v zvezi z zaklenjeno ir:/-vino večkrat tudi v takih slučajih,-"pri katerih je, evidenčno,

'

da ne morejo uspeti*( Zato je prišel pre.cU.og od ULI-ja, da se ustanovi
komisija5 ki bi pregledovala pismene izločitvene zahtevke strank in bi.
na podlagi tega pregleda odločila, ali je stranka upravičena ali ne.
pravtako naj bi ta komisija poizkušala pred tožbo izvesti sporazumno po7
ravnavo:.
Postopek, bi se tud;c skrajšal, ako bi se še ob topis,. z. p Ion j snega blaga izločili predmeti, ki so predvideni po čl. 4 zaslegibene^a zakona,
(to so predmeti, ki so nujno poiisbni družini zaplenjenca).
Na predlog tov. Drobeča sprejme .10
T&* eklej/:
.
V komisijo za pregled izločitvenih zahtevkov v zvezi
z zaplenjeno imovino se dole''i jo sledeči tovariši;
Za OF - Časnpa^ Adolf,
.,
'v
Za MLO - poverjenik juulik Anton,
-^
Toprfcgc ^ande, član Bfestne skupščine i
za KSS - tov. ebeljak Jože,
(
Za UL1 - Čfetalj Jana.
Ad. 6» Poročilo o pregledu žitnih skladišč:
. /
x
Tov. Drobež poroga, da se je pričela velika kampanja po terenih da
se. bo vse žito po skladiščili pokvarilo, "a bi se te govor:.ce odpravile«,
T
je bila sklicana komisijav katero sem vodil sam. T
Kar tudi to ni nič po*»
mag&lo je pregledala še enkrat skladišča komisija pod Vodstvom tov. podpredsednika1 Mačka. Tudi kontrolna komisija je pregledala skladišča, ki
je pr&vtakc ugotovila, da so skladišča popolnoma v redu in ni nikjer nevarnosti, da se bi žico pokvarilo.
t
Prosim tov. predsednika, da bi objavil o tem v časopisu primeren članek.
j
Tov. predsednik in ostali členi 10 se strinjajo s predlogom.
Ad. 7.

redlog za drugi dodatni proračun za leto 1947.

^

V zvezi s predlogom za drugi dodatni proračun zs leto 1947. poroča'
tov. Gašperič, da znaša razdelitev izdatkov za
a. investicije din 27,329.ooo.~
b. upravni stroški din 2,646*000.- , si upa j 29,9 <'5.00 o.-din
pretežni del drugega dodatnega proračuna odpade torej na) investicijska dela, katera MLO izvaja v okviru letošnjega inv. načrta ter so bili
prvotno določeni zhesi.i prekoračeni radi povečanega obsega del, novih
možnosti povečanja produkcije, odobrenih nabav strojev in naprav iz
inozemstva s strani zvezne vlade in rovih nalog, ki jih je MLO moral
prevzeti še tekom leta s strani višjih oblasti.
•Po krajši diskusiji sprejem 10 MLO

•'.;

.
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X. sklep:
Predloženi dodatni proračun za leto 1947. se odobri.
Tov. tajnik Kovačič, tov. Gorjanc in tov. ®ašperič se
pooblaščajo., da odobreni predlog II. dodatnega proračuna
osebno ponesejo na ministrstvo financ LRS radi podkrepitve.
Ob 12.3o uri zaključi cov. predsednik sejo,
' .. v\ (
A(
; - '• .,
S.f. - s.n.!
Tajnik 10 MLO':
Kovačič Le.o

Predsednik 10 MLO
-Ibreht Fran.
-Č&jŽeP^

