IZVRŠITI ODBOR
Mestneca ljudskega odbora
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izredno seje llestnoga Izvršnega odbora, ki se je
vršila 23o junija 1945. ob S uri zjutraj v ptr odsedstveni sobi«

NAVZOČI:

predsednik« tov. Albreht Jran
podpredsednika: tov. Kraigher Sergej
tov« dr. Stanovnik Ivan •
odbornikii tov. Turna Branimir *
tov. dr. Pretnar Jo iJV
tov. Gorjanc Josko
tov. Busar Tilka
tovo Trtnik Lojze
tov. Puo Danilo
tov. Tome Franc
tovc Stopar Viktor
tov. kodic - Doklova kari^ca
odsotni t
tov. Vrhove Alojzij
tov«, kušlan karieka

Tovariš predsednik otvori ob 8 uri sejo ter predlaga sle'leči
dnevni .redi
1« Proračun,
2, Slučajnosti v zvezi e skupščino
Ad« 1» Proračun:
tovo Gorjanc poroča glede proračuna sledeče:
dodatni krediti za socialno skrbstvo so odobreni in sL <: :• 4 p 300eCD0
dinarjev za podpore starostnim, previsok t«j« 1,200.000*- clin za
3t»2dcx stroške zdravljenja, 750.000«- din za rent* 1,000*000«- din
vzamemo
posojila za postavitev dispanzerja.
Nato tov. prečita točke pravilnika^ h katerim so članj 10 dodajali
svojn mnenja ter jih na podlogi teh spremenili v par t o č k a h «
Ad« 2±. Slučajnosti v zvezi s proračunom:
Tov« Puc omeni vprašanje starih obveznosti Postnega ljudskega- odboj
yov« Gorjanc pove sledeče s starih dolgov ima kostna občina l j u b l j a n ska okoli 15 rdljonov din. rjo v« Dolžni ono M , Pokojninskemu zavodi ,,
državni hipotekami banki, socialnemu m i n i s t r s t v u , A n u i t e t e se- nanašajo na rasno dobe in aa ne plačujejo. Največ p o s o j i l je v z v e g i
z gradnjami« Tov. Kraigher pripomni, da se naj poročilu skupščini
vso to obravnava ter natančno obrazloži, odkod dolg i z v i r a . .
Na koncu poročila naj se pa prikaže tudi ii^šo premoženjsko stanje«
Po končanem poročilu naj bi skupščina sprejela sklep, da PILO naro^ti
IG-u 8 da preko finančnega oddolka pregleda odkod so vsa stara posojil
in sestavi načrt sa pogoje odplačevanja«

Sov* Kraigher omeni predloge, ki oo jih poslal/i vočina terenov, gledfl
trošarin« Trošarino pobira 117 mitničarjev na 23 mitnicah ter postavi®
zasede po cestah in kontrolira vsako najmanjšo pot« To vse povzroča
natorenu mnogo ogorčenja« Zato naj bi skupščina na predloge, ki zahtcuB
jo odstranitev trošarine odgovorila sledeče s v tem proračunskem letu nI
mogoče pristopiti k odpravi jenju trošarine » ker PILO nima možnosti
teh dohodkov nadoknaditi z drugimi« .Pač pa si zadamfc nalogo, da okre-J
pimo mostna podjetja, okrepimo njih delavnost ter bi trošarino nadomeš«
li z delavnostjo teh podjetij.> Obenem pa napravimo na predsedstvo vln«l
do predlog, da se naj trošarina pobira na mestu nakupa. Za mesto samo I
bi na tak način trošarina odpadla«
Tov. Puo predlaga, da bi oe trošarinska meja, ki obdaja Ljubljano
razširila, ker plačujejo trošarino le oni, ki 30 izven to mejo, oz.
hodijo občani, ki stanujejo v notranjosti, kupovati stvari ven in
morajo plačevati carino«
Tov. Kraigher predlaga, da bi ukinili trošarino za meso in mast«
Tov. Stanovnik pa je mnenja, da naj se vse, kar je v veliki množini
kupljeno, obdavči, medtem ko ostalo ne.
Tov« Puc prodisga, da bi za občane, ki stanujejo izven žlli&ilšPte! je
izdali ČLO potrdila za uvoz predmetov.
Tov, Kraigher je mnenja, da bi se kontrola omejila samo na glavne ceste
in železnice4 da ulicah in po drugih poteh pa bi se naj odpravila«
Zato piodlagajmo na skupščini, da bomo to leto. vršili naloge, kot
so predpisani* do prihodnje skupščine pa bomo izdelali drugačna predlog
Kontrole na kolodvoru ne bomo več vršili ter moramo o tem obvestiti
kmetijsko ministrstvo«
Tov. Kraigher omeni šo pritožbe terenov glede taks na pse«
Dogajajo se primeri, ko obdavčujejo na kmetih pse kot luksuzne, kar
ne odgovarjajo predpisani jvelikost i, čeprav so čuva ji PTa skupščini po«
jaenim£'o, da jo dollnost ČLO~/a, da sam predlaga velikost obdavčenja zs.
saraesnega psa, ker najbolje pozna prilike terena. Luksuzne pse pa bomo
zelo visoko obdavčili.
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Ob 11"30 uri zaključi tov. predsednik sejo.
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Pro dse drd.k ZJUO1
(Albreht Fran)

Tajnik PILO r
(Turna Brsnimir)
C

\

J

r

-

'

•'

r

