IZVRŠILNI ODBOR
MESTIH GA LJU1 SKEGA ODBORA
L J U B L J A N A

/

Z A P I S N I K
12» r®dn® sej® Izvršilnega odbora Mestnega ljudskega odbora
Glavnega meata Ljubljane, ki je bila v petek 10, decembra 1948
od 160 do 19« ur® in v soboto 11, decembra 1948 od 8* do 13.30
ure v sejni a©bi predsedstva MLO, Lingarjeva ul.št,l/le
N A V Z O Č I :
predsednik; Maležič Matija
podpreds®dnika: Sitar Franc®
Gorjanc Joško
tajnik: Kovačič Leo
Slani: Jelene Aleš
Kocjan arh. Danilo
>r
" ,
Kodrič Tone
Maček' Laopold
Miklavič Zvone
Naglič Stane
Nebec Franc
Pelko Gašper
Pleško Srečko
Podbregar Erna
Puhar Dominik
Rakar Iva
*
R®pič Ivanka
Svetina Albert
Trtnik Lojze
Zdešar Henrik (samo 11.12«)
vabljena: Bajuk Stanka
Bravničar Dušan
odsoten: Drobež Franc
Tov« predsednik Maležič otvori 12« redno sejo Izvršilnega odbora.
Po ugotovitvi, da so vsi člani prejeli zapisnik zadnja seja ter k
zapisniku ni stavljenih nikakih pripomb, 10 zapisnik zadnje sej®
odobria
Na predlog tov„ predsednika in dodatni predlog tov, Podbregarjeva
se soglasno odobri naslednji
d n e v n i
red:
L ) Predlog za preimenovanje dela Rožnika v Cankarjev vrh.
2.) Analiza zasedanja Mestnega ljudskega odbora.
3.) Kolegiji po poverjeništviho
4*) Vprašanje odmere davkov.
3«') Vprašanje mobilizacije delovne sil®«,
6.) Sprejem odločb.
7.) Ustanovitev Servisa
Pred prehodom na obravnavanje posameznih točk dnevnega reda
povo tov, predsednik Maležlč, da je potrebno z ozirom na dopolnitev Izvršilnega odbora na zadnjem aasedanju MLO rešiti tudi deli'
tev dela v Izvršilnem odboru. Z ozirom na uredbo zvezne vlade-,o

začeli v drugi polovici decembra in na katerih bodo poročali
ljudski odborniki« In celotnega zasedanja in diskusije same pa
je bilo razbrati, da odborniki ne čutijo potrebe sodelovanja z
Izvršilnim odborom, kar pa ni pravilno in mora biti skrb tajništva, da vzpostavi potrebno sodelovanje 3 sistematičnim in rednim sklicevanjem zborov volivcev*
Hapačno je bilo, da *e pred zasedanjem ljudskega odbora
nista sestali mandatna komisija in komisija za Izdelavo in formulacijo sklepov, ker bi morali kot organa ljudskega odbora pretresati posamezne primere in jih nato prenesti na Mestni ljudski
odbor.
Podrobno analizo zasedanja bo podal tov« podpredsednik
Sitar.
Tov o. podpredsednik Sitar se prvenstveno dotakne iznešene
kritike na zasedanju v pogledu premajhnega sodelovanja med rajonskimi in krajevnimi ljudskimi odbori ter med mestnim ljudskim
odborom. Ta očitek aa mora resno obravnavati in morajo naša pover jeništva, kakor tudi celotni Izvršilni odbor vzpost viti tesnejše stike in- sodelovanje z rajonskimi in krajevnimi LO, Prav
tako ee ne sme pripetiti več primer, da bi se zapostavljajo
rajonska trgovska in gostinska podjetja ter jim dodeljevalo
manj Se in slabše količine blaga, kakor podjetjem iLO in podjetjem
ki SQ v središču -.'.ost«. Sheme rajonov se' morajo prilagoditi
shema; J pover jenlštev na Mestnem ljudske E-. odboru in »e ne smejo
posamezne zadeve reševati na rajonu v popol loma drugom delokrogu kot pri LILO, Kava jI a primer odkupov, ki j j.... v sestavu MLQ vodi poverjeaištvo za.trgovino in preskrbo, pri rajonskih LO pa
poverjeništvo za kmetijstvo. Enotna linije in tesnejše sodelo- •
vanje se nora pokazati tudi pri poverjeništva -na industrijo in
obrt« Drugi primer nepravilnega sodelovanja se še kaže v tem, ko
je MLO v kratkem prejel večje število vlog od Ministrstva za komunalne zadeve, kamer so jih naslovile razne ustanove, mesto da
bi bile loctavljene direktno MLO, v katerega pristojnost so spadale .
_
Vprašanje služnostnih podjetj j je bilo progej kritično
isneseno« Služnostna podjetja so Ipubljani ze.1 potrsbna in jih
močno primanjkuje ter bi jih rajonski In krajevni LO morali v
večjem številu ustanavljati* verjetno pa je, da se pri tem delu
čutijo malo osamljene in se ne upajo pristopiti v polni meri k
reševanju tega perečega problema« - Ustanovitev žagarskega pod jetja je nujna In ni pravilno da RLO IIstega.vprašanja ni izpeljal
do kraja - To vprašanje se je pojavljajo in se še pojavlja kot
zelo aktualno v letošnjem lotu, ker so potrošniki prejeli majhne
količine premoga in. večje količine drv, niso pa mogli ta drva
pravočasno razža^ati, ker ni bilo na razpolago dovolj oirkulark.
Rajonom je zato potreb 10 pomagati, da se ustanove čimpreje taka
podjetja.
Upoštevanja "redna je bila tudi pripomba tov. Ža garjeve, da
prihajajo dobre pobude s strani volivcev, ki se pa ne upoštevajo.
Premajhna pomoč s * t rani P-.LO In. premajhra samoiniciativnost oe
kaže v poslovali ju KLO Polje, ko kljub temu, da ima vse pripravljeno za otvoritev krajevne- šivalnice iste nI otvorll zaradi
pomanjkoaja strojev.
Važno je bilo vprašanja, ki je obravnavalo ljudsko kontrolo*
Kontrolna služba ne sme iti samo po upravni liniji kontrolnih
komisij, temveč mora biti spločna akcija množičnih organizacij.
Stvar ljudske kontrole je, da skrbi, da pridejo v odbore kmetijskih in potrošniških zadrug ras pravi ljudje in ne kulaki, ki delo

teh. zadrug zavirajo.
Prav tako bo treba misliti na ustanovitev zimske ogrevalnioe,
kjer bi se predvsem zadrževali dijaki, ki se vozijo, dočim o* sedaj potikajo po čakalnicah.
Vprašanje kulturne postrežbe po trgovinah in gostinskih
obratih, vprašanjenrepov*pred trgovinami se bo moralo obravnavati
na širši konferenci, h kateri »e bo pritegnilo ljudi iz trgovskega
sektorja in na kateri »e bodo morali postaviti zaključki, ki bodo
odpravili ne d o a t a t ke„
Tov. Repičeva označi kot najbolj pereče vprašanje ureditev
primernih prostorov za dijake, vsej preko zime, is bežigrajske
gimnazije, kjer ne vozi 250 dijakov. Gimnazija sama je celodnevno
zasedena, vprašanje pa *e je reševalo že s rajonskim ljudskim odborom, vendar se ni moglo dobiti primernih prostorov« Prav tako
bi bilo potrebno za tc dijake oskrbeti dijaško kuhinjo, kjer bi
prejemali kosilo in je Rdeči križ nakaz o. 1 100 kosil, vendar ni
za to primarnih prostorov, dočlm je RLO pripravljen preskrbeti
p o t r ebno o s ob jo .
Tov. ]) o do r d s e dni k Sitar omeni, da • je v semenišču kuhinja,
ki ima kapaciteto 400 obrokov, izrabljena kapaciteta je pa le
od 70 do 80 obrokov dnevno in bi bilo potrebno z ozirom na nujne
potrebe preskrbe dijaštva s tpplo hrano, kapaciteto predmetne kuhinje polno izrabiti«
Tov. Jelene pripomni, da se sicer rajoni čutijo nesigurne v
svoje t;, poslovanju, da pa je tudi nepravilen odnos do rajonskih pod
.jetij in je -potrebno rajonske poslovalnice in trgovine smatrati ko
mestne poslovalnico. Nepravilno je, da. rajoni ne ustanavljajo služ
•nostnih podjetij vsled tega, ker jih smatrajo, da niso rentabilna.
Prav tako bo potrebno "repe" pred trgovinami, predvsem pred mlekar
narci In trafikami odpraviti na ta način, da se ho razdeljevanje
blaga raztegnilo na več poslovalnic.
Tov, tajnik Kovačič navaja, da se bo v bodoče v kondsije, ki
se sestavljajo v okviru MLO-a pritegnilo tuui ljudska odbornike
ter jim tako drlo možnost, da se seznanijo in tesnteje povežejo z
delom MLO-a. Sodelovanje z rajoni ln mestnim LO se bo moralo poživeti in bo. moralo tajništvo MLO—a temu vprašanju posvetiti večjo
skrb in paša jo, ker je doslej obstojalo sodelovanje le tam,, kjer
js bil potreben dnevni kontakt že po poslu samem. Odnos do kadra
na rajonih je nepravilen in ga bo treba spremeniti. Razne zadeve,
ki so se doslej obr;vnavale na MLO bo treba decentralizirati in
praneeti na rajone (obravnavanje prekrškov, disciplinsko sodišče
sa rajonske uslužbence). Podrobno bo treba to stvar pregledati
pri predvideni reorganizaciji lju.u&klh odborov. So j ara 10 RLO naj
bi risostvovali tudi poverjeniki, posebno takrat, kadar se obravnavajo zadeve iz delokroga njih poverjeništva«
Tov. Podbr e garj e va dostavi, da je vprašanje služnostnih
podjetij nujno rešiti7 Dosedanje stanje, ko morajo državljani na
izgotovitev svojih naročil čakati po 4 noseče, se mora odpraviti.
So pa pri ustanavljanju težave glede pribave potrebnih strojev in
meterlala in je potrebno velike samoiniciative KLO in KLO sa ustanov itev teh podjetij*
Tov. Maček graji postopek pri odvzemu krompirja', ko se posame
niki kljub- tečnim direktivam delali povsen anarhično. Razmejitev
dela na rojenih je potrebno prokontroliroti in ga vskladiti z de-

lom. na pover jeništvih. 1ZL0. nepravilen je postopek "Ml e kop r omota"
pri odvzemaju vzorcev sa analizo mleka, kc nora vsakdo, kateremu
se vzame vsorac, plačati din 100,- za preiskavo mleka* Pravilno
bi bilo, da bi plačal le oni, pri katerem se ugotovi nezadosten
procent tiaŠčobe« Opozoriti je treba na to pristojno ministrstvo.
Tov... predsednik Ualečič pevdari, da so "repi" pr-d trgovinami,
mlekarnami in trafikami! vale d tega,
j« ^over joništvo ca trgovino premalo politično razumel® reševanje razširitve trgovske mrež«
in vlada v naših trgovskih obratih Se stari kapitalistični duh, ki
stremi predvsem za akumulacijo,
V. pogledu razširitve trgovske mreže dostavi tov. Bajukova.
da se Direkcija trgovskih magazinov in podjetje Manufaktura - galanterija postavljata proti razširitvi trgovske mreže z motivacijo,
da sedanji obrati zadostujejo, ne razumejo pa, da se živijonski
standard dviga in da jt potrebno delovnega človeka čimprej« oskrbeti 3 potrebnimi artikli. Dalje bi poverjeništva morala paziti
na pravilno realizacijo sklenjenih pogodb in ne bi smela dopustiti,
d« se jim n.pr, mesto pogodbeno sklanjane dobave za flanelo, dobavi
drugo blago.
Tov. Podbregeriova pristavlja, da planska komisija izračunava
proporce med trgovsko mrežo, blagovnim prometom in kupno močjo
prebivalstva. Razliko med trgovsko mrežo in blagovnim prometom
cnaša
dvig kupne moči pa znaša več kot 100$ napram trgovski
mreži.
Tov« Jelene j« mnenja, da bi se od nabave tekstillj in obutve
moralo izločiti kapitalistične elemente in bi se vrveustveno nudilo
blago onim, ki sc doslej najmanj izkoristili industrijske nakaznice in pa onim, ki niso imeli Časa in denarja za nabavo industrijskega blaga.
Ha isnešano diskusijo v pogledu tr ovine odgovarja tov.IIebec t
da je cca 50$ "repov" neupravičenih in gara na račun nepravilne
organizacije prodaje blaga v trgovskih obratih, dočim gre 50$ na
račun nerednega dotoka blaga v trgovine. Vrste nastajajo tudi vsled
tega, ker prebivalstvo ni sigurno ali bo prejelo blago tudi v
kasnejših urah, to pa vsled tega, ker kupujejo v Ljubljani tudi
prebivalci iz ljubljanska okolice, ker so vse živilske nakaznice
enake za vao Slovenijo.
Končno pripomni tov, predsednik Maležič, da morajo vsa poverjeništva preštudirati ona vprašanja, ki so v zvozi z RLO in dajati
RLO in KLO čim večjo pomoč tako, do bo izpadla v bodoče kritika o
nezadostnem sodelovanju med MLO in RLO ter KLO, Skrb poverjeništva
sa industrijo in obrt mora -sloneti na vso Industrijsko in obrtno
proizvodnjo moata Ljubljane ne glede ha to, ali so to mestna, ali
rajonska podjetja.- Vprašanje služnostnih podjetij je izredno važno
in je potrebno v tem pogledu nuditi rajonom Čim večjo pomoč.
Z ozirom na lznešeno diskusije sa sprejme
III. a k I e p;
1.) Z mesecem januarjem 1949 se morajo živilske nakaznice opremiti
s spoznavnimi znaki, tako da bo iz njih razvidno, da veljajo
sa ljubljanske upravičence o Na nakaznico, ki ne bodo opremljene s teci! znaki, se ne bodo izdajala živila.
2„) Po vseh rajonih in krajih se formirajo komunalna poverjeništva
odnoena oha poverjeništva, ki se bodo pokazala z ozirom na
novo organizacijo ljudskih odborov kot potrebna.
3.) Poverjeništvo za industrijo in obrt aiora v toku meseca decembra
sklicati konferenco vseh rajonskih tajnikov, poverjenikov za

Industrijo in obrt ter odgovornih referentov tjr naj t«j konferenci
prediskutirati vprašanje- Čim večjega ustanavljanja služnostnih podjetij, osvojiti oklepe in plan ter takoj pristopiti k reševanju in
realiziranju postavljenih sklepov.
i
Ad< 3«) Kolegiji po poverjeništvih.
Tov, tajnik Kovačlč poročaš Z novimi navodili v sveži z reo r g a: Xzaci"Jo Ijudikih odborov so predvideni po pover jeništvih in
I pri Izvršil:i«r,. odboru kolegiji, ki so sicer posvetovalni organ,
imajo pa relo važno 'vlogo pri delu poverjeniftva. V kolegiju aoetepoleg poverjenika in pomočnika že
samostojni referenti.
Sklicuje jin poverjenik ali šef uprave enkrat tedensko, sicer po
, potrebi, Kolegij nlir« možnost postavljanja sklepov, vendar pa »o
predlogi, ki jih osvoji kolegij, ©bveani za vse nameščenstvo pover jeviištva, če jo s njimi »oglasen, poverjenik. V primeru, da »e
[.kolegij ne tetrinja z mnenjem poverjenika, ima pravico predložiti
zadevo v razpravo Izvršilnemu odboru, if.loge kolegija so, da obravnava*«« predlog«, ki »e postavljajo pred poverjeništvo odnosno
upravo, predlaga različne ukrepe, sodeluje pri izdelavi operativInih planov tez je v bistvu enak delovni konferenci, samo da je
ve'č jc • v.žnosti in mora uživati večjo avtoriteto. Kar se tiče samega Izvršilnega odbora mora predsednik v kolegij pritegniti tudi
| nameščenatvo od drugod, za katerega smatra, da je potrebno njih
[sodelovanje pri reševanju obravnavanih nalog«, Podrobna navodila
o kolegijih so v brošuri o organizaciji ljudskih odborov*
Tcvn predsednik Ifcie£15 dostavlja, d? mora biti sklicevanj«
kolegijev pc voeh pover jeništvih enotno. Dnevni rc-di nora j c vsebovati konkr1 the naloge. i;:'a prvem sestanku kolegija naj bi se obravnavale naloge v zvezi z zasedanjem MLO, naloge, ki jih mora
[izvršiti poverjeništvo do konca leta ter «3 morajo ti sestanki razlikovat i cd dosedanje praksa na delovnih konferencah, kjer se je
' dajalo kopico direktiv, ki pa se niso izvajale. Uslužbenatvo mora
[čutiti, da so kolegiji važen organ v uprr-vi, kjer lahko povedo
svoje mnenje in mišljenje in da poverjenik nasvete kolegija upošteva« Kolegiji so ustanovljeni po upravni liniji in nimajo nič
| skupne g 1 s sindikatom«, Ua pover jeništvu, ki šteje cca 50 ueluž«
bencev. zadostuje kolegij sestavljen iz 15 ljudi.
IV' s k l e p *
Ha poverjeništvih ae takoj osnujejo kolegiji ter se jih
pkliču k prveiuu sestanku v prihodnjem tednu, t,j. v času od .13.
t do 19, t,m.;
Ad, 4.) Vprašanje odmere davkov.
Tov, ffaglič poroča: Po uredbi iz leta H45 je bila predpisana aohodnina precej vi t. oko," to pa zato, ker če nismo imeli organizacije, ki bi vršila kontrolo nad dejanskimi dohodki. Ko pa
•e je predpisal način ugotavljanja dohodkov (ns podlagi delovnih
mezd, delOvne sile, poročil podjetij itd., pri kmetih pa na osnovi
dejanskih
osamesnl*j, as zemljiščih), je lahko zvezna "vlada
izd; la novo uredbo, po kateri se je napravila večja diferenciacija
no d malim in velikim kmetom in plača mali kmet sedaj le 3
(preje 20$), veliki kmet pa
dohodnine. Tudi krajevne di>£lade,
ki »o znašale leta 194!? 100$, so se z leti postopno zniževale •
tako, da 3 o znašale-leta 1946 le 50$, leta 1347 letn 1248
pa so povsem odpadle«
po ugotovitvi narodnega dohodka jr- finančne pov arjeništvo
skupno s plansko koriisijo pristopilo k izračunavanju dejanskih dohodkov davčnih zaveaancev ter pri tem upoštevalo vezan-?' ceno.

.• ' •
T- T Ha osnovi teh ugotovitev bo urejal vs-d; davčni zuvenanne odločbo,
v kateri bo naznačen dejanski donos zemljišč, od katerega as bo
odštela lustn; poraba in blago potrebno za seme, ostalo pa ae bo
predpisalo kot tržni višek in obdavčilo po vezanih cenah« Za prodajo tržnih viškov se bo moral vsakdo izkazati, da je'iste oddal
zadrugi po vezanih cenah, v nasprotnem primeru pa se bo smatralo,
da je blago prodal po cenah prostega trga in se ga bo obdavčilo
po lestvici, ki bo predpisana za prosti trg. Pri reviziji poslovanja davčnih komisij so »e ugotovile razne napake, tako 50 nekatere komisije odmerjale davek šebionsko, ne opiraje se na to, ali gre
malega, srednjega ali velikega kmeta i.: je bil n.pr. v Šiški
mali kmet z oziroia na pičilo površino, ki jo manj donašala dva do
trikrat več obdavčen kot veliki • kmet} katerega zemljišče z ozirom
[na veliko površino donaŠa mnogo več pridelkov. Prav tako 30 davčne
liomisije jemalo dejanski dohodek ne glede na plačilno možnost posa[mesnlkov Pri reviziji poslovanja davčnih komisij
je ugotovil
naserazmeren vsspoji pri enakem donosu med RLO R koviik-Vič in KLO
[Polje, ter znaša1 pri slednjem 2.a 60$ več, kar bo treba korigirati,
ker tudi nI v skladu s obdavčen-em v sosednih okrajih Ljubljane.
Prt obrtnikih je oomera dohodnine nrecej višja od lanskega
leta In se je upoštevalo število zaposlenih ljudi in urni efekt
^.eia. Plačila davkov po obrtnikih so redna, v večjem zaostanku je
le KLO ŠtoVid, za kar pa 00 se Izrekle rubeži (15 rubeži).
Pri zgradbah se je .pri odmori dohodnine vzelo za osnovo dejansko najemnino, ocenilo so je tudi stanovanje lastnika. Od skupna
vsote na so je odračunalo 10?6 za amortizacijo.i\t pa vsoto izdane
[za popravil-.; zgradb, če so bili za to predloženi računi.
Davčna v lačila so v letošnjem letu mnogo boljša kot v preteklem
[letu, ko jo. znušr.l zaostanek na davnih okrog CO miljonov din, dočlm
'saaža leto le 13 miljonov din, od katerega je bilo vplačano v mesce« novembru 8 niljenev din, 5 miljonov na odpade na december. V
največje1. z a o s t a e t a RLO Rakovnik-Vic in KLO Št, Vi d. Pri ugotavljanju posameznih primerov zaostankov se je ugotovilo, da' odpade
120 primerov na davčne zs, vezano o, ki dolguje io nad 20.000,- din,
ostali primeri pa gredo na račun manjših saeskov«
Za malega kmeta se smatra oni, ki poseduje 1.2 do 1',50 ha
orna zemlje, do 3 ha orae. zemlje srednji kmet in uad 3 hn veliki
kmet, Pri enem hektari orne zemlje je znaSala obdavčitev"5 'do 10.000»
din * Pregled kultur ae je vršil po kmetij©kih
x ferentih RLO in KLO«
•s
Ppdbregarjeva ae na strinja z ugotovljenim donosom po
Isvčnih komiijah, ker nam postavljene davčna komisije niso garancije, ds. je bil "dondc pravilno izračunan. -Unogo je primerov, ko
komisije niso delale v redu in tudi kmetijski seferenti po RLO in
KLO niso obravnavali ugotavljanja kultur tako, kot bi bilo potrebno«
Pri pravilnem določanju dohodnine,bl bilo potrebno poznati vsak
posamszni primer
in tako ugotoviti me*ta, kjer ae ustvarja akumulacija. Pra-" v današnjih časih »e primeri, ko srednji kmeti bogatijo
na račun prenizkeg« obdavčenja in imajo možnost prav vsled nepravilne ugotovitve donosa kultur prodati ogromne količine blaga na
.prostem trgu. Smatram za pravilno, da se ob sodelovanju poverjeništva za kmetijst\ izvrši ponoven pregled donosa kultur in pregled
dosedanje .'odmere davkov, natg pa na množičnih sestankih posamezna
primer ;•• penovno pretresee masovni sestanki pa morajo 'biti politično
•ebro pripravi jeniy ker je razumljivo, da bode okušali valil:! in
s':'edhji kmetje pritegniti tudi malega kmeta, kar 00 jim je deloma
jf s posrečilo, da bo zastopal interese -kulakovo
Ha 'prašanje c /. predsednika, kako se je pri odmeri dohodnine
.upoštevalo živino, kako se je upoštevalo ona kmečka .gospodarstva,

ki 35 polog kmetijstva bavije tudi s nr ova sni š tv e m ter na dodatno
vprašanje tov. delenca, če se je pri odmeri dohodnine upoštevala
zmogljivost posestva ne oziraje so na to, koliko živine' trenutne
redi; adnosno koliko orne zemlje ima trenutno posejan«, ougovarja
tov., ITaglič, da s« je pri živini upoštevalo le ono, kar je kmet
prodal in se 39 so bazo vzele vezane o n « , sa kar je moral predložiti dokazila, pozneje pa 30 komisije pri določanju davkov
upoštevale tudi 3r,;ogljivost gospodarstva.
Tov. Bajukova povdari, da je pri ugotavljanju tržnih viškov
važna norma potrošnji* norma potrošnje za mleko znaša 1 liter
dnevno na osebo in letno 100 kg krompirja na oseb«. Vemo pa, da
pri ljubljanskem kmetu ni glavna hrana mleko in krompir in da
ne porabi za svoje lastne potrebe prodpie ne norm«, zato bi morale davčne komisij« tudi norme prilagoditi prilikam in jih upoštevati le v dejanski porabi. Terenske komisij«, ki eo bile v pomoč
davžnirrt komisijam, so bile sestavljene li velikih in srednjih
kmetov ter 5» davčne komisije, če »o postopale pravilno na njih
pod tke niso mogle zanesti« Terenski odbori in množične organizacije a® za ta vprašanja niso dovolj zanimali-;
Tov, podpredsednik Sitar povdarjo, da je treba davčno osnovo temeljito preštudirati ln v davčne komisije pritegniti ljudi,
ki bodo imeli pravilno \ olltično gledanje na celotni davčni »istem,
ker le na ta način bes .-dsaara davkov pravilna ter bo možno vse
tržne viške zaj Jti Ln ne le to, kar je kmet vezan oddati po predpisu, Pri nepravilni davčni osnovi j 3 dana kcictu noSna3t, da
tržne viške, za katere ni evidence odda na proste:;, trgu po 10
do 5>0-Lrat višji ceni od vezane cena in tako z majhno količino
blaga prodanega na prostem trgu krije calolotnf dohodnino,
Tov. Rakarjava predlaga, da sa v vseh problemih davčne politike dobro•seznani aktiviste, da bodo lahko zastopali pravilno
stališče na masovnih sestankih. Dalja je mnenja, da je delokrog
davčnih komisij preširok In bi bilo davčne komisije imenovati .
po volivnih enotah - sa dve volivni enoti 1 komisija.
Tov o predsednik II;. le žič ugotavlja, da je odmera davkov sa
masto Ljubljana odločno prenizkav V pogledu izvajanja d ;včne
politika v zver,i o kmetijstvom, nam je vsem jasno, da je temu
vprašanju 03vetit1 posebno pažnjo ln skrb. Vemo, da se je naš
glavni sovražnik preselil na deželo, ker v mestu po izvršenih
nacionalizacijah gospodarskih podjetij reakcija ni imela več ekonomske osnove. ITa debeli so pa danes prilike še take, da je materialna raoč ostale v rokah privatnega sektorja in ima na ta način reakcija na kmetih možnost, da bogati in s tem omogoča materialno bazo za politično reakcionarno delo. Naša osnovna naloga
sedaj in v bodočnosti je prvenstveno osredotočiti vac skrb sa
rešitev te situacije v tem smislu, da se ustvari na deželi pogoje
za prbhod v socializem. V tera smislu je treba začeti organizirano borbo za pme jc-vanje kapitalističnih elementov na deželi.
Kulak je glavni proizvajalec predmetov za široko rotrošiijo in s
»temi potem, špekkulira, to se pravi, da je kulak glavni špekulant.
Ker p« j« takih kulakov na deželi v večjem številu, je kontrola
otežkočena in marsikje taki Spekulativni elementi obidejo vse
izdane oblastvene ukrepe. Dokler se ne bo stri na deželi razredni sovražni^:, toliko čnsa je nesmiselno govoriti o uspevanju
kmetijskih/jtadrug, zato je kapitalističnim elementom na vasi napovedati saditi boj, kot ga je levaja Sovjetska avesa ob kolektivisaciji/ ker brez razredne borbe ne moreno graditi socializma.
Od osvoboditve dalje vidimo, da kulaški elementi sabotirajo vse
odredbo oblasti. To ni slučajno. In to bodo delali vse dotlej,

deklar jih n® bora o zlomili. V Sov je t ali zve si so gotovo dobo
Irulske a vsemi mogočimi sredstvi raslaščevali ter jih kot razred kampanjsko likvidirali. Pri nas s ozirom na posebne pogoje,
ne bo mogoče pristopiti k likvidaciji kulakev na isti način kot
v Sovjetski zvezi,.zato bo sedaj. in v bodočnosti potrebno, da
na vseh konkretnih primerih kršitve predpisov, špekulacije i utaje 3 strani kulakov, reagiramo na t« način, da ne samo izrečemo
denarno kazen ali saporno kazen, tecivež kasen s zaplembo zemlje
in to preko rednih ljudskih sodišč.- To zemljo se bo potem izročile v uporabo kmetijskim zadrugam, ekonomom tovarn ali ljud~
skih odborov, skratka ta zemlja bo služile za uveljavljanje
socializma na vasi,
Iz povedanega sledi, da ne smemo smatrati odmere davkov privatnega sektorja - predvsem kulakoa - samo kot sredstvo za pridobivanjem denarnih virov* temveč je to oblika razredne borbe.
S pravilnim odmerjanjem davkov dejansko omejujemo kulaške elemente, jim jemljejo ekonomsko bazo, da ne morejo izkoriščati
majhnega kmeta in pospešujemo diferenciacijo na vasi, ki je. nujna, če hoče vzpostaviti dobre kmetijske zadruga.
0
Primer Ljubljane je potrebno še posebej postaviti na ostrino,
ker je vsem jsnano, da fx prav ljubljanski kmet lahko brez truda
vnovČI vse svoje pridelke in se ne sme ljubljanskega kmeta primerjati s kmeti drugih krajev« Sedanje davčne komisije "zavzemajo prevelik teritorij«, Z ozirom na to, da smo pri nas zanemarili
vprašanje diferenciacije na vaal, da ima- kulak vpliv na srednjega
in malega kmeta in da je prav v Ljubljani težko ločiti miselnost
srednjega in malega kmeta, se ne smemo zanašati na masovne sestanlce in davčne komisije, temveč je treba zadevo rešiti predvsem
po oblastveni liniji« V Ljubljani mera poverjeništvo sa finance
prevzeti avantgardno vlogo pri tej razredni borbi, sa kar pa
obstoja bojasen, da temu ni tako« Poverjeni tvo za finance danes
zagovarja dosedanje delo davčnih komisij, brani se izvršiti ponoven pregled odmere davkov, uradniki na nastopajo na sestankih kot
borci proti razrednemu sovražniku in se upirajo *evizijam sgolj
zaradi povečagmiegft dela, mesto da bi se celotni aparati.po po~
verjeništvih zavedali važnosti razredne borbe in se udeleževali
te borbe samoiniciativno.
Še bolj izrazito pa se kaže premajhna zavednost borbe proti
kapitalističnim ostankom, t »j. hišnim lastnikom«, Še danes »e
dogajajo primeri, da ae hišnim lastnikom priznava 10$ amortizacija Icljub vednosti, da nihče ne popravlja svojih hiš in bi jim
morali naložiti kazen prav zaradi tega, ker zavestjo dopuščajo
propadanje stanovanjskih zgradb.
Nemogoče je izvajati in uresničevati predpise zvezne vlade,
čt aparat, ki je za izvajanje kompetenttn sam ni Sivo zaintere-^
air&n na stvari, kajti revolucionarni ukrepi as ne morejo reševati ^tbi^oriL jJj'0 o ouUtuu
Tov„ Zdeš&t pripominja,da mora poverjeništvo za finance pri
odmeri davkov obrtnim podjetjem sodelovati s povarjeništvom za
industrijo in obrt, ki pozna podjetja, ve sa njih značaj In stopnjo akumulativnosti v posameznih primerih, kar irse morajo vedeti
davčne komisije.
Tov. Pelko je mnenja, da je nujno ustanoviti obnovitvene zadrug«, gospod; r ^ke pripomočka pa vzeti ipekulativnim in kula-,
škim elementom ter jih dati v zadružno last. Poverjeništvo za
kmetijstvo pa naj sestavi evidenco vseh kmetijskih strojev v
Ljubljani«.

Tev. Maček apelira, da ae pover jeništvo za kmetijstvo z
oalrom na vafcne naloge, ki jih mora vršiti pri uveljavljanju
socialističnega gospodarstva dodeli potrebno število sposobnega kadra, ker pri sedanjem stanju ni mogočo izvrševati vseh
zadanih nolog*
Po mnenju tov, Podbregarjeve jo potrebno pritegniti na ta
sektor dola kmečka dekleta in fante, kik bi ae potom tečajev
vsposobi.li in ni pravilno,* ua so zastopa linija strokovnega
kadra. Praksa »p.ma je pokazala, da so 'bili prav strokovnjaki
čestokrat vzrok, da se postavljene naloge niso izvršilo*
V zvezi s kadrom pripominja tov. Zdešar> da bo kader po
finančnih poverjeništvih RLO, KLO in 1X0 potrebno pregledati,
ker prav pri teh poverjeniŠtvih mora biti kader dober« Na posameznih sestankih na terenu se je čestokrat opazilo, da jc
finančni poročevalec podel svoje suhoparno poročilo ne da bi
politično stvar razložil in je vse to pripustil aktivistom,
kar pa ni pravilno in morajo pri tem poslu prejeti pomoč aktivisti tudi po oblastveni liniji. PoverJeništvo za personalne
pocle ima težave pri izbirqtfj& kadra sa tečaje, ker podjetje
in tovarne ljubosumno čuvajo svoj koder, predvsem onega, ki
ima razvojno pot in bi se mu morala nuditi možnost vsestranske
iaobrazbe in s tem možnost čim več koristiti skupnosti.
Tov, tajnik Kovačlč soglaša s mnenjem tov„ Zdešarja in
pristavlja, tla mornjo poverjeništva sama okrbeti ta izpopolni- '
tev kadra ter se ne smejo zanašati samo na tečajnike, ker naloge stalno naraščajo in jih ni mogoče dohajati samo s kadrom,
pridobljenia potom tečajev. Za dvig kadra Jim omogoča proračun,
ki marsikje ne bo Izrabljen in bi na ta račun vzeli v prakso
.praktiknnte, ki bodo tekom par mesecev sposobni opravljati poverjene posle.
Po končani diskusiji se na predlog tov. podpredsednika
Sitarja sprejme
Vc s k 1 .e p-:
1.)'Ponovno je isrvšiti revizijo cd, ere davkov in pregledati
sestav davčnih komisij in-vseh onih, ki sodelujejo pri
davčni odmeri j finančno poverjeništvo pa mora tesnejše
sodelovati s poverjenlštvi v čigar delokrog spadajo posamezni primeri.
2.) Pri rajonskem 1.0 Rakovnik-Vič in Bežigrad-Šiška, je ustanoviti dve davčni komisiji ločeno za Rakovnik, Vič, Bežigrad
In Šiško..
3.) Poverjeništvo za kmetijstvo in_gozdarstvo mora evidentirati vse kmetijsko stroje na področju Ljubljane.
Ad. 5 *) Vtračanje moblll.aa.ol je, del o -/ne ajle.
Tov, _ pv^ar poroča: Po nalogu zv«enega ministrstva so se
ustanov; le uprava aa vključevanje delovne- sile pri zveznem
i:., republiških ministrstvih, pri okrajnih in mestnih ljudskih
odborih« V Ljubljani je uprava prvotno delovala skupna s okrsv
jem Ljabljana-ckoliea, kasneje po iaidu uredbe p& se j* za
Ljubljan^-okvlica osnoval« posebna uprava pri okrajnem LO
Ljubljana-okollca. Haloge uprave so bile velike. Za dosego
potrebnih uspehov In za pomoč in sodelovanje je uprava v
Ljubljani sporazumno s množičnimi organizacijami osnovala svatkot posvetovalni organ, v katerem so bili zastopniki množičnih/organizacij, ki naj bi pomagali upravfc pri prenašanju sklepov

-lina teren. Osnovale »o se tudi posebne komluije, ki bi neposredno
na ovojem področju. Iskale rezervno delovno silo, ki pa so alabo
sodelovale, Tudi RLO In KLO so imeli slab odnos do uprave.
Vključevanje ljudi v proizvodnjo se jo vršilo na bazi prepričevanja. Za ljudi-, ki ae v proizvodnjo niso hoteli vključiti
in ki niso bili zaposleni smo predlagali ljudskim odborom, da
8» jim odvzaLe živilske karte. Potrebe po delovni sli so znašale
od junija meseca do danes 7.024- ljudi in to za podjetja zveznega,
republiškega iri lokalnega sektorja. Krilo pa oe je le delno te
potrebe in aicer prvenstveno za podjetja republike in se je
vključilo* v podjetja zvesnega značaja 1.735 ljudi, v podjetja
republiškega značaja 681 in v podjetja lok' lnega značaja 671
ljr«5i. Očita se upravi, da ne skrbi dovolj sa delovno silo lo~
ke.lnla podjetij„ Razumljivo je, da mor« prvenstveno upoštevati
potreb« zveznih in republiških podjetij.
V zadnjem času se je pristopilo k mobilizaciji delovne sile
po brigadnem sistemu in bo od. teh brigad ostalo v delovnem procesu 25$ ljudi. Brigada so sestavljene predvsem iz gospodinj in
vpokojeneev. Plan delovne sile je prekoračil KLO Št.Vid, Moste
je dosegel S0$> Rakovnik-Vič 20$, V bodoča bo potrebno intenzivno pristopiti k moblizaciji delovne sile tsr v to delo vključiti vse množične organizacijo, Kot zelo aktivna ae js pokazala
organizacija AFŽ.
pravilno je, da vsa podjetja v pretežni meri
zahtevajo moško delovno silo in se je pri kontroli ugotovilo,
da morejo 80$ vaeh del, za katere 30 zahtevali moško delovno
silo, opravljati tudi žene. V celoti pa je Ljubljana za 50$ boljše
izvršila mobilizacijo delovne sile od Ljubljane-okolica,
V Ljubljani bi se lahko zaposlilo 500 učencev v gospodarstvu, če bi bili na razpolago prostori aa nastanitev teh učencev.
Tov, Rakarjeva povprašuje,v koliko ima uprava vpogled nad
celotno delovno e11o, ki bi se aicer lahko vključila v delo, pa
toga ne stori iz kakršnihkoli razlogov« Potrebno bo v prvi vrsti
ustvariti pogoja, ki bodo dovoljevali vključevanje ženske delovne
siles t.j, ustanovitev delavako-uslužbenskih raanz, odpiranje
DID-ov In jasli, kamor bodo matere dajale ovoje otroke za čas
njih zaposlitve. Po uredbi morajo tovarne same skrbeti, da pri
svojem obrat.u ustanove tuui jasli, toda vel se branijo novogradenj«, V prihodnjem .*>.otu se bodo z adaptacijami in novogradnjami
pripravili prostori sa 1300 otrok. Tako.je v prihodnjem letu
nujno potrebno zgraditi jasli za otroke uslužbenk poverjeništev
MLO in trgovskih podjetij, ki so na tem teritoriju, dalje jih
mora zgraditi Litostroj, stanovanjski blok v Šiški, Saturnu«,
Tobačna tovarna, Komična tovarna, Štora, Papirnica Vevče. V te
jasli pa se morajo* »prejeti tudi otroci mater, ki stanujejo v
neposredni bll21ni teh zgradb, čeprav niso zaposlene v podjetju,
ker se je izkazalo kot neprimerno, da matere v jutranjih urah
nosijo otroke v jasli svojega delovnega kolektiva, če je njih
stanovanje daleč od kraja zaposlitve.
V pogledu preskrbe stanovanj za vajence pripomni tov.PleŠkor
da bi tovarne odnosno obrtna podjetja morala sama skrbeti in
usvariti živijenako pogoje za svoje vajence.
Tov. Podbrpgarjeva smatra za potrebno, da se pri ugotavljanju delovne sile uprava posluži podatkov, pridobljenih na osnovi
popisa prebivalstva, kjer jo točne razvidno, koliko ljudi je v
Ljubljani zaposlenih, koliko je vpokojeneev, starčkov, študentov
in otrok ter koliko je nezaposlene delovne sile. Brez teh podatkov
je delo upr avo,ko t raj onov pas ivno»

Centr Ina uprava za vključevanje, dolovne sila ni dovolj
delavna ni ril dajala pojoči. navzdol tako, da so bili rajoni
pripuščenl sami sebi. Verok nedelavnosti je v prevelikem menjavanju kadra. Uprava ne bi smela vr#iti dela admibistrativne,
kot »e j© to pokarale na zadnjem seota.Jcu, ko je napravila plan
in ga enostavno razdelila na rajone in kraje. Prav tako kot
pri odmeri davkov, je potrebno tudi tu obr-vnavatl vsako podjetja zase, pregledati zaposleni kader in se bo v marsikaterem
primeru ugotovilo, da delovna sila ni polno zaposlena.
Tov, tajnik Kovačlč. naglasa, da je delo uprave za mobilizacij o~deIoVne sile dvojno. Prvič dobi naloge od republiške upravs
in nora skrbeti za zaposlitev delov-ie sile in oskrbeti zanjo
živijenake pogoje. Drugič potrebna je mobilizacija delovne sile na samem področju Ljubljane. Vse one ljudi, ki »e iz komodnosti ali drugih neopravičljivih razlogov nočejo vključiti v
produkcijo je potrebno k temu prisiliti z ekonomskimi ukrepi,
odnosno jih preseliti izve®. Ljubljane, kajti &udi pri mobilizaciji delovna sile- se je potrebno postaviti na osnovo borbe proti
kapitalističnim elementom. Pod pojem mobilizacije delovne sile
pa ne spada samo zaposlitev nezaposlenih, temveč tudi onih, ki
eo£premalo zaposleni„
Tov, Jelene opomni na to, da jo pomanjkanje uelovzie sile iz
dneva v dan ve'8'je in je zato potrebno zainteresirati delavstvo
kot tudi uprave podjetij, da skušajo čimbolj mehanizirati svoje v
obrate in tako nadomestiti človeško delovno sile. Uvedba norm
j€ nujna in se k rešitvi tega vprašanja ni pristopilo dovolj resno, ker šele 42$ podjetij del"a po normah« V zvezi z uredbo o
sistemu nagrajevanja je delavstvo zainteresirati, dgfcritiska na
upravo za normiranje slehernega dola« Borme sc tiste, ki one; ogočujejo ;;aiverzacijo® Pri mnogih podjetjih so norme postavljene
po kapitalističnem sistemu akorda, kfcr gre predvsem za maksimalno
izkoriščanje delavstva, ne, stopijo pa na linijo vključitve strojev
v delo in izboljšanja organizacijskih in drugih oblik, ki vplivajo
na boljši in hitrejši sistem dela® Stremeti se mora za tem, da
se polkvalificirano delavstvo vsposobi za kvalificirano in pomožno za polkvalificirano« S pravilnim postavljanjem norm, a strogo
kontrolo, s malenkostno mehanizacijo In bolj smelim postavljanjem
kadra se bo sprostilo mnogo delovne sile, ki se bo lahko vključila
na drugem sektorju dela.
Tov, obeo pripominja, da ae je ugotovilot da prejema še
vedno preo^jfiije število ljudi živilske nakaznice, ki niso zaposleni, Pripravlja se ponovni pregled po terenih, ki se bo vsršil
skupno o Fronto in Upravo delovne a tis in ne bo V3em neupravičeneem odvzelo živilske nakaznice«.
Tov. Replčeva navaja, da se pri vajeniškem kadru zaznamuje
v letošnjem letu arapiden padec in je bilo t&ko malo prijav, da
ni bilo mogoče odpreti vseh prvih letnikov« Obrtniki se drže starih principov, da. sprejmejo novega vajenca šela po končani učni
de bi že v uk sprejetih vaje .cev, t. j. ? lota..
ffov. Kocjan smatra za potrebno izvršiti pregled vseh podjetij in obrtnikov t G® a o zadostili uredbi
zaposlitvi določenega
števila vajencev.
?cy. podpredsednik Sitar povuarja, da je iz poročila in
diskusije razvidno, da je potrebno vzpostaviti dobre evidenco
.O ljudeh, ki še niaG V produkciil, ter da se v zvezi s tem Podvzame jo najstrožje mere. Za ljudi, ki jih opravičljivi vzroki
zadržujejo doma, bo potrebno ustvariti pogoje, ki bouo dopuščali

vključitev, dalje je treba misliti na vključitev kmečkega prebivalstva, in to doseči z mehanizacijo obdelovanja zemlje.
Ua osnovi diskusije se osvoji
VI. a k 1 g p ž
1«) Uprava sa delovne silo mora do 1.januarja 1949 izdelati
tečno evidenco o nezaposleni delovni sili.
2.) Vsem nezaposlenim se bodo odvzele živilske nakaznice, poverjeni št vo sa stanovanjske zadeve nora v mesecu januarju
revolucionarnim potom izseliti is mesta vse ene, katerim so
dani pogoji sa vključitev v delo, pa tega is neopravičljivih
razlogov ne štora,.
3.) Poverjeništvo sa socialno skrbstvo a;ora skrbeti, da se izdelali
plan sa jasli realizira.
4.) Posamezna poverjeništva bodo vplivala na svoja podjetja, da
ustvarijo pogoje sa čimvečjo zaposlitev vajencev.
5.) Upravniki podjetij in poverjeništva morajo skrbeti, da v
podjetjih ni nezadostno sap ds lene delovne sile ln v primeru
ugotovitve stavijo odvisne moči drugim podjetjem na razpolago,
Četudi le sn lavi itev kampanjskih nalog.
Ad 6.) Sprejem odločb.

v

a) Ustanovitev Uprave mestnih lekarn ~ tajn.št. 4209/48.
Tov, tajnik Kpvačič poroča, da je zaradi smotrne organizacije in pravilnega vodstva 1 k a m v upravi MLO potrebno ustanoviti posebno upravo, ki bo neposredno podrejena poverjeništvu
sa ljudsko zdravstvo. Dcslej so bile vse lekarne združene v upravi vseh zdravstvenih ustanov, kar pa se je pokazalo kot slabo
ln že značaj lekarn zahteva svojo upravo.
VII- s k I e p s
Isda se odločba' o ustanovitvi Uprava mestnih lekarn, ki bo
opravljala vse lekarne MLO in bo pod neposrednim vodstvom poer ^enišcv.T sa ljudsko zdravstvo.
b ) Od stop s e ni 1 j i š č a republiške mu p o d ,i e t j u " Lane vika " tajn, T t T 3 4 W ? £ T r
Tov, tajnik Kovačič poroča, da je Glavna direkcija živilske
industrije naslovila vlogo p.a 10 o odstopu .zemljišča v skupni
izmeri 24.957 m2, vi.št.391 k.o* Mosta, ki je v uprsvi Mestne
plinarne sa svoje podjetje. "Lanonka", ker bi to zemljišča potrebovale sa razširitev svojih skladišč in sa zgraditev delavskih
stanovanj. Poverjeništvo sa komunalne sadeve stavlja predlog,
da se odstopi le^ oni del, ki ga podjetje nujno potrebuje "sa
skladišča, ves ostali del pa naj ostane Mastni plinarni, ker si
namerava na njam urediti ekonomijo,
f
VIII. s k 1 s pj
Izda s* odločba a odstopu zemljišča podjetju "Lanenka" toda
le v obsegu, ki ga podjetje nujno potrbuje sa razširitev svojega
skladišča.
®) Dr. Šporn Vilkom razlastitev. - tajn.št, 3915/48.
Tov, tajnik KovaŽič poroča nadalje, d« je sa potrebe
otroškega Igrišča RLG Beiigrad-Šlška potrebno razlasti*! parcelo
v izmeri 2.881 m2, last dr. Sporna Vilka, zdravnika is Ljubljane.
Ker is splošnega ljudskega premoženja v območju RLO Bežigrad«=Sižk&

ni na razpolago nobenega odgovarjajočega zemljišča, predmetna
parcela pa .je primerna za otroško igrišče, je razlastitev utemeljena s
IX.
k
Izda »« odločba (akt o razlastitvi) o razlastitvi narcele
št* 40/1 - vrt, vi.št* 67, k.o. Spodnje Šiška v skupni izmeri
2.381 iu2, last dr« Sporn Vilka«
d) Paeneei osnovnih In obratnih. sredstev na
1« ) Sološno rtavbno pO'-.let1» - tajn.št. 3665/1940
2

» ) Projektival zavod LRS - taj&, št. 3952/48
3.) 2iestno .prevozno pou.ietjg ^fepjroin" - tajn.št.3960/48
Tov o tajnik Kovačij poroča:
Splošno stavbno podjetje v Ljubljani mora " izvajanju plana
zgraditi zase rgr -dbe centralnih obratov« Predmetne zgradbe namerava z.prsditi na zemljišči last splošnega ljudske g*, tremoženja
v nprovi RLO Moste«
Projektivni zavod LRS.v Ljubljani neobhodno potrebuje tudi •
prostore za ovoj« pis. rno in risalnice in si namerave postaviti
provizoričr.o zgradbo ne n iUjiŠču splošnega ljudskega premoženja,
ai je a upa avi RLO Center.
Jaeionali Irani -podjetji Pačnikar Anton in Pcterca Josip sta
se Iikvi-'.a
rali tea je njuno imovine prevzelo mestne podjetje
"Me.promB, kater snu ae zvišajo s tem osnovna in obratna sredstva *
Xe 13 k 1 e p i
1.) Izda se odločna o prenosi osnovnih sredstev od »plošm-ga ljudskega premoženja k., o. Ko ste na Splošno stavb. o. podjetje, ki
je pod operatlvno-upravnim vodstvom Ministrstva za gradnje' LRS
ir. t o t
9 \ del parcele št« 526,njiva v izmeri 34 ;n2,vl.št.515,
t) paro«št. 483». njiva v izmeri 3*313 m2, vi, št „248,,
e) pare,št, 484/1,njiva v Izmeri 3»166 m2, vi.št,174»
vse tri v Upravi RLO Moste,
Č) del parcele št, 471/2,njiva v izmeri 556 m2, vi, št «.547,
v upravi MLO Ljubljana.
Prenos se izvrši brez plačila protivrednosti.
2.) Izda ae odločba o prenosu zemljišča pare.št; 202/1, vrt v.
izmeri <t«Q55
vi,št.77 k.o. Kra3ovsko predmestje, ki je
kot splošno ljudsko premoženje pod upravo RLO Center liga prenese v upravo Projektivnega zavoda Ministrstva na gradnje LRS,
Prenos ae izvrši brez plačila protivred osti.
3«) Izda se odločba e 'dodelitvi osnovnih in cbr- tnih aredatev
mestnemu podjetju "M«:"rom" obstoječih is nacionaliziranlg
podj tij
- k"
a; Pečnikar Auton, prevozao podjetje iz Ljubljano,
Dolenjska cesta 48 in
b) Psterca Josip, avtokaroserljska delavnica, Podutiška
ulica št« 45 - Koseze«
S tem sa zvišajo osnovna, sred?tva penjetja "Koprom" za din
86»661.- in obr- tna sredstva za din 261.999.15»

/ I
- 15 Ad T.) Up tam vit sv Servisa f.LO.
-^narleva, poroča, da je Ministrstvo za komunalTe
ne zadeve pridalo in osvojilo predli),-;
OS i;, tIdc v t očioce Mestni
iju. siri odbor prejemal kontingente neposredno od republiške planske komisije in ne več preko republiškega podjetja "Oskrba", 3
katerim so bile velike težave. Zato bo potrebno, da MLO-ustanovi
lasten servis, ki bo prevzemal kontingente in jih razdeljeval na
pristojha mesta. V sklopu Servisa bi sili d v. poslovalnici, od
kafcerah ena bo sprejemala in skrbela aa material, ki se nanaša
na produkcijo in bi bila vezana na Loverjeništvo za industrijo
in obrt, druga pa kontingente in material, ki
nanaša na investicijo in bi bila vezara na pover jeništvo zi gradnje«. Odprto
pa ostane vprašai. je v čigav delokrog bo spadala npr sva Servisa, v
Po razgovorih, ki so g« vodili v zver,i z ustanovitvijo podjetja,
se je našla kot najbolj prinerna rešitev, da bi uprava spadala
pod sekretariat za gospodarsko koordinacijo.
JTalogs Servisa bo, da se bavi s razdelitvijo materiala zagotovljenega pc planil in pa da skrbi za- t "Sne viške ter bo vodila pregjUd na. obema poslovalnicamaOrgani?..-ci j a uprave bo rrczdf Ijena
po oameznih oddelkih*''
Tov.pclrTed.sednlk Si tar pri,- orni. ja, da se' mu zdi umestna vključit.-.'- uprave"Servisa v sekretariat za gospodarsko koordinacijo
že i: ra-ologa, ker bo Servis ockrtovai vsa povevr.ieništva s potreb dre raaterialom in jr to potrebno vslod pr>:vilnega razdelj^van •j
i rJ-steriala« poverjeništva pa bodo moral« tesne sodelovati z
iv ravo Servisa in ne bodo smela, vse delo prepustiti koordinaciji,
Za posamezna stroke se bo uprr-va v: -sle^evela strokovnjakov is
podjetij.
»
XI e S k 1Mest.eenu ljudskemu odboru so "U — predložilo v spiejem odločbo
o ustanovitvi-pou.iet j ' "S"""*4 ',v
" katerega sklepu bosta dve po,
s 1 o va 1 .i.i oi. "0'p reva p c d j a i 1••noš operativne-upr-vnim vodstvom
M-**(sekretariata zz ,,;CJ C ers • koordinacijo pri predsedstvu 10 MLO J
Ker je .ioevni red izčivan, seja zaključena ob 13.30 uri.
Ser t fašizmu - evot-^lo narodu!
Tajniks
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