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XXVIIo redne seje Kostnega Izvršnega odbora, ki
se je vršila 4. julija 1946. ob 8 uri zjutraj
v preda sds t-v sni o ob i.

tov.
tov?
tov.
tajnik: tov.
odborniki: tov.
tov«
tov.
tov«
tov«
tov«
tov.
odsotni: tov.
tov.
tov.

p odpre d sodnika

Albreht Tran
dr, Stanovnik Ivan
Vrhove Alojzij
Turna isrone
Stopar Viktor
irtnik Alojzij
Kušlan ka.rička
Puc Danilo
Busar Tilka
Gorjanc J ože
Lulik Anton
kodic-Bckleva karioa
dr. irotn^r Jože
ing. karontic Vera

Tov« predsednik otvori ob 6*15 uri sejo ter predlaga sledeči dnevni
rod:
1. čitanje zadnjega rednega in izrednega zapisnika«
2. razdelitev peverjeništva na člane 10»
3. slučajnosti

AC. 1« I B čitanjo zapisnikov.
pp.pi snikarica prečita oba zadnja sejna, zapisnika*
p v - Stcpar pripomni k zapisniku, da je bil sprejet sklep, da se
odpravi kontrola v svrho trošarine po manjših piteh, ne pa, da se
odpravi na kolodvoru.
Tov. Suma poroča, da je ; roračunska rezerva izpadla v korist starostnih podpor. Stanovanjske komisije še poslujejo.
|Tov, predsednik vpraša, kako je o 100 ml!jonskim posojilom za gradnje.
[rov. Turna mu odgovori, da bo dala DHB odgovor v 5 dneh.
pov, 'Duma predlaga, da bi na vsaki prvi seji 10 v mesecu pedali tudi
[poročilo o proračunu, o čimer se člani IG strinjajo.
ITcv. Gor.:janc -oro^a-^da' je finančno ministrstvo odobrilo brezobrestno
[posojilo za
protitubcrkuloznsga dispanzerja. Glede taks za
feso poroča, da je bila terenom samim prepuščeno določevanje luksuznih
lin nsluksuznih psov ter jc zato njihova napaka, če ec posamezne preveč
[obdavčili«
jlov. dr. Stanovnik predlaga, da bi v poletnih mesecih uvedli kontup o za pse t kor obstoja nevarnost- razširitve kakšno bolezni.
•10 sklene, da tov. £us..r jeva uredi s zdravstvenim oddelkom, ki naj
Jizda potrebne ukrepe.
KOV. Vrhove poroča glede prodaje vojaških konj:
fcnistrstve za narodno obrambo, ki je konje proaajalc je določilo, da
jje prodajo pod sleuečimi pogoji:
jI. konja se oscenjuje po njegovi sedanji vrednosti, čeprav je bil konj
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morda v začetku olab s ga jo kmetovalce vendar uporabij al aa delo in jo
tudi njegova dolžnost, da konja usposobi«
2» Oni, ki jo v narodno-osvobodilni borbi žrtvoval živino, dobi konja
po nižji ceni, medtem, ko so ostalim oceni po aedanji vrednosti.
V Ljubljani pa se jo napravilo precej napak, četrt aa&ovnllc je n.pr«
oconila konje so pred našo cenitvijo in to nižje od nas. Kmetovalci
v Ljubljani pa so v razmerju z drugimi v vojni malo žrtvovali. Komisija, bo vse tiste primere, ki se ji zde napačni, pregledala in ooenila še enkrat. V splošno& 30 konji v Ljubljani enako ccnjoni kot
irugod,
Komisija je sestavljena iz dveh Članov vojske, veterinarja-vojaka
In civilista. Vsi člani komisije so pri ocenjevanju enakopravni ter
se vodi zapisnik.
Tov. predsednik omeni na to, da je slišal, da civilist v komisiji sploh
ne pride do besede, pravtako ne stranica. Tov. vrhovc mu pojasni, da to
ni res. Stranica mora. prod cenitvijo konja izpolniti tiskovino ter med
ostalim izpolniti tudi rubriko, kjer razloži svoje zadržanje in žrtve
med okupacijo.
i'ov. Stopar pripomni, da ni nikjer drugje, kot v Ljubljani, opaziti
pritožbe radi cenitov konj.
Tov. predsednik^ omeni, da jo poslala U1TRKA Bosni težke konje ter jih
tam no morejo uporabljati. Tov. Vrhovc doda, da jo sestavljena v ta
mamen komisija, ki bo to stvor uredila.
Tov. Lap poroča o koloradskem hrošču, ki ogoroža nekatere nasade
krompirja v Ljubljani oz. Sloveniji. Ta hrošč je najbolj razširjen
v krškem okraju, kjer ga bodo lo o težavo uničili. Iirošč je bil razširjen pred prvo svetovno vojno po vse severni omoriki* v svetovni vojni pa se je razširil v Francijo, kato se jo pojavil v kemčiji in od
tam je prišel k nam. Borbo s koloradskim hroščem bo treba pri nas
2 vsemi silami takoj začeti. Potrebno je 'sodelovanje vseh ljudskih odborov pri ugotavljanju hrošča in v borbi sa s..tiranjo, ki jo bo
načrtno vodilo ministrstvo sa kmetijstvo.
Ljudje no uvidijo nevarnosti, ki nam s razanositvijo tega hrošča preti.
To je najhujši udarec, ki smo ga doživeli v kmetijstvu.
3a uničevanje predlagam sledečo: po politični liniji bi se organiziralo vse množične organizacijo? AFP, ZLS, OF, poizlcusno postajo« Tereni
bi poslali ljudi, ki se lahko odtrgajo od dela ter bi skupno pregledali
l vsako njivo. Za to delo bi potrebovali dnevno 1000 ljudi« katerjal Škropilnice in svinčen arzonat pa nam daje ministrstvo sa kmetijstvo.
Doslej s je razširil hrošč v četrti aiPka, kjer smo že prepovedali
vsak i voz zelenjave in jo na ta n a č i n ločili od drugih četrti.
Ha vsak način moramo preprečiti rasširitevj
Tov. Vrhove predlaga, da se naj na sestankih povdarja posledice, ki
pretijo s razširitvijo" hrošča, ker bomo le na ta naain dosegli res
masovno pomoč pri zatiranju. Tov. j->ap doda, da bo izšel v kratkem
odlok glede obveznega satiranja hrošča.
V slučaja da politični liniji no uspe delo, bi se poslužlli tudi
Oblastvene.
5-JV. predsednik predlaga, da se - overi tov. Lapa, da sam od četrti do
Setrti organizira perpročovanje rasvijanja hrošča. Poverjeno bi mu
bilo toroj organizacijsko delo, pritegnitev množičnih organizacij«
Tov. Puc doda, da bi bilo dobro tudi pri OF postaviti odgovornega za
delo. Jo konec šolskega pouka, .lahko bi mladino, ki no gre v delovne
brigade zaposlili na tem polju. Pravtako je mnogo pensionistev, ki
hodijo na sprehode ter bi bili morda veseli,.da bi jim j overili kakšno
nalogo. Nastavili bi jih kot vodite i jo teh rniadiuslsik ekip.
10 sklone s v kolikor bodo potrebni oblastveni ukrepi so p ooblasti
predsedstvo in tajništvo, da to icvr.ita v smislu odredbo, ki bo isšla.
Pov. predsednik poroča, da so je .že pričela kampanjo za odkup žitaric,
lišal jo že par primerov o pritožbah kmetov, ki niso dobili plačano
eno,prodano že meseca februarja. 10 sklone, da pošljejo kmetijski
tibori imena kmetov, .katerim dolg Se ni bil poravnan« Tov« Lap bo
o sprožil na nedeljskem kmetijskem sestanku.

AcU 2c Razdelitev poverjeništev na člane IC
Tov •. Tuma poroča s
s odstopom nekaterih članov, ki so bili poklicani na o roga mosta je
nujao potrebno, da se pravilne organizira razdelitev pever.jeništsv
posebne glede na to, ker so mesto prejšnjih izvoljeni novi člani.
Predlagam sledečo razdelitev«
Gospodarski načrt in KO: tov« otopar Viktor,
gradbe in stanovanja: tov. Trtnik Lojze,
sindikati in oddelek ga delo: tov« koš lan ^arička,
obrt in industrija ter mostna podjetja: tov. dr. Pretnar Jože,
socialno skrbstvo in zdravstvo: tov. -^usar Tilka,
prosvetni oddelek: tov« liodio-Dekleva u ariea,
finančni oddelek: tov. Gorjanc Joško,
kmetijski oddelek: tov. ing. Vera i-orontič,
zadruge, trgovina in preskrba: tov. Puc -'anllo,
ljudska imovina: Lulik Anton.
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Tov. Puc po j;-, eni vlogo poverjenika glede na zakon o LO«
10 poveri tov. Paca, da vpelje novega člana lQ' tov. Lulikc v delo
ljudske imovine
Tajništvo mora organizirati .obči oddelek, ki je nujne A otreben.
Tov. .Turna predlaga, da odslej naprej vabimo na seje 10 tudi tov. Žigo
is MOOF-a, ker delo brez povezave z njimi ne bo funkcioniralo. Pravtako vabimo tov. Supana iz tožilstva in tov. Kreseta. 10 sprejme ta
predlog*
Ad. 5» Slučajnosti.
Tov. 'Iuma poroča o prošnji gasilcev radi "'.agirus" le stve, ki jo morajo posojavati za okrasitev mesta, zakar pa popolnoma odgovarja
lesena lestev dolga 24 m« 10 sklene, ua ~e "Liagirus" lestev posodi
same v izjemnih slučajih, sicer pa v te svrhe služi le lesena«
Tov« Tirna poroča, da je tt. Hlkaž s sklepom seje IG«n£L0 vključena v
mest.au podjecja ter se združi s tvrdko Vidmar« Ta sklep pa še nI izvršen, ker so se medtem vršile predpriprave za prenos. Pokazalo so je,
da tt. ni aktivna v ovojen .oslovanju in da aktivna tudi ne -aer'./postati, ker je krila svojčas režije predvsem z izdelovanjem novih dežnikov, Sato ;rosi KO, da se zadnji sklep spremeni in odloči likvidacija tvrdke-,
10 sprejme sklep, da.se tt. 11ikuž likvidira*

Tov. Tuma poroča, da je "DTiP sporočila, da je nekaj mestnih podjetij 2e
nakazalo denar za mladinski čeden prodno jo izšla okrošniea, ki prepoveduje državnim ^oajetjem izdajo vsake podpore v navedena svrhe« Ker
se je tc že izvršilo prosi, da se vkljub temu izplačane zneske odebri.
10 sklene, da se odobri vso doslej plačane zneske in sicer':
poprom - 300.- din, £umi - 5,000.- d i m r j e v , —eatna čevljarna -50.din, I.onufaktura R.Piklauc - 300«- dinarjev, lastni bife - 500«,- dinarjev,
i^stni vodovod - 5.000«- dinarjev, SCŽ - 20.000.- dinarjev, Delavski
dom — «000«- dinarjev«
Tov. Tuma poroča: Tov. A rtnik je prejel račun za popravilo svojega
tioterja v znesku 5.112.50 din. Ker uporablja vozilo tudi v slusbcne
nacens prosi, da mu poravnamo dolg ali pa vsaj prispevamo za plačilo«
10 sklone, da plača stroške sa materjal „ovariš sam, plačilo ur v
snesku din 4.794.- pa prevzame lilIG. Ker pa so vci člani 10 mnenja, da
so delovne uro previsoko računana, naj prevzame tajništvo nalogo, da
se o tem informira.

Tov. Tuma poroča o prošnji g. silcev za nabavo blaga in usnja«
Pred okupacijo je vsak gasilec dobil na leto 1 zimsko obleko s čepico,
vsaki dve loti pa letno obleko s čepico, površnik, škornje in tc izmenjaje

Nadalje so prejeli letno še po eno aelovno obleko, šoferji/in poveljstvo pa še po en par nogavic* Za gasilce so so vršila vsa popravili,
oblekj in škornjev, P.ed okupacijo gasilni niso prejeli nobenih oblek«,
Zato predlagajo, da bi se vršilo še v naprej krpanje in popravljanje
oblek v krojaški uelavnici, vse ostalo pa bi si gasilci preskrbeli
sami. -ko m jo bi na--: vi j ali ;o potrebi in uvidevnosti poveljstva«
Zaenkrat bi se mesto novih škornjev napravijoli le novi sprednji deli«
Obleka in obutev jc doslej ostala last gasilca«
2ov« Vrhove jo nenja, da bi se najprej pregledalo vse gasilce, ugoto
vilo v kak, .nem stanju so ter ugotovilo v koliko posameznik potresu-je
o! uvala in obleko« ITe bilo bi pravilno, če bi se držali starega ir. j
dajali n e g l e d s . na to, če rabijo ali ne, ko nima n i t i naša vojska d o vol
oblek«
10 sklene, da imenujemo komisijo, ki bo pregledala potrebe uslužbencev
ter določila, kdo potrebuje oblačil«
Tov. Tuma poroča o prošnji prostovoljnih gasilskih čet, ki'se obračajo
na poveljstvo !.IL0 raui raznih popravil bodisi cevi, motork itd. Doslej
so vršili vsa popravila v delavnicah brezplačno. Z oziron 110 preureditov in preusmeritev gasilskih delavnic naj se uredi, če se popravila
za prostovoljne gasilske četo izvršujejo še naprej brezplačno ali ne.
Iravtako se obračajo n. oddelek ",'LO tudi druge gasilske čete laven
ljubljanskega okrožja s prošnjami.
10 sklene, da so dolžne vse gasil-,ke čete izven ljubljanskega okrožja
plačati vos materjal in a.elo« Gasilske čete v okrošner.i. mes.tu Ljubi j,
pa so dolino poravnati stroške ca materjal, delo damo brezplačne,
Obenem mora gasilski oddelek od časa do časa pregledati vse naprave
prostovoljnih gasilskih čet, če so v redu«
Tov. Tuma poročaš v našem ckonomatu je še nekaj metrov blaga sa čepice, namenjene .našim služitelj-09. služite!ji bi hoteli imeti cepiceuradne čepice - iz razloga, ker jim je z njimi mogoč hitrej Ji
dostop v urade, dna čepica bi stala 105.- dinarjev«
Tov. Vrhove pripomni, ua bi s tem počakali toliko časa« dokler ne
dobimo' kakšnih navodil iz vlade, ker nima smisla uvajati nekaj novega, ali pa nadaljevati s starim« Isienja je, da čepice niso toliko
potrebne ter bi so dalo blago porabiti za kaj urugega«
10 sklene, da požaka do prihodnje skupščine, kjer bodo to iznesli.
ter naj skupščina uredi. ..edtem naj se poizve za mnenje pri predsedstvu vlade«
Tov. Tuma poroča o pro: nji podržavljeno kemične tovarne BShme dd« v
„..ostah, da se ji odproda ali odda v užitek del Stare poti, ki proč-.
Ica njeno posestvo in meri 600 metrov, lot je bila z odločbo UlO-a
opuščena« svet je cenjen na 90.000«- dinarjev, letna zakupnina bi znašala 70«- dinarjev«
10 sklene®, da tudi to odtujitev predlaga prihodnji skupščini, medtem se odobri tt. BShme začasno uporabo poti proti letni odškodnini
70»- dinarjev.
0 zadevi odpro.ajc zemljišča tvrd i koteko poveri 10 tov. Trtnika,
da na prihodnji seji o tem poroča.
Tov. Tuma poroča o prošnji mestnega- pogrebnega zavoda za nakup osebneg;
avtomobila znamko "Buick" is I/Pribora, ki ga namerava predelati v avto
furgon, ki mu je nujno potrobon«. Cena avtomobila; bi bila 190.000«din, predelava pa 200.000«- dinarjev« ker jo potreba po avtofurgonu
nujna prosi, da se ta kredit čimpreje odobri. CLanor. 10 sc z^i ta snOf
sok previsok ter to posojilo odklonijo z nalogo, da Pogrebni
vod
poišče ugounejšc priliko« V L'«?.ribor ,a vpr. šamo LO, kad o je s tem avtomobilom«

TotK Gor j; no poroča o trošarini na vino ter o oagcvoru ITalli, S ton v
sveži je paulo več predlogov po kateri višini naj bi o j zaračunavala
trošarina
vino.
Tov. predsednik predira, da bi ne trošarina poenotila na vaa vina
enako po 8*- dinarjev, k čenur pa 1 ripominja tov. Gorjano. da je
malo verjetno p da bi Svozno ministrstvo takemu predlogu ugodilo. Končno spr.. j me IG sklop, da ostane trošarina kot doslej poX5.~ in 4*~
dinarje, 2vozni vladi pa stavimo predlog na poenotenje trošarin sa
vsa vina na din 6.-,
Tov. Bucarjcva omeni še nabavo kuriva za siromašno sloje. Ker imajo
ljudje mal.o dohodkov j in ni i.ogoČe nabaviti zaloge za zimo- Za poroka na menici, ki bi omogočila posojilo pa noče nihče biti. Socialni
oddelek ima šo dol 2,400.000.- dinarjev neizrabljenega kredita, ki
bi ga lahko _orabili za to namene. Som o adajo tudi žrtve fašistič.
terorja. Tcv. Vrhcvc omeni, da je is:Sel zakon o vojnih vdovah, kjer
so upoštevane tudi tiste vdove, ki so žrtve fašističnega terorja.
in dobivajo Invalidnino. Zato naj bi so tov. huuiirjeva glede peneči
obrnila na komisijo pri vojski ter s njo uredila. Tov. Busarjcva ce
strinja g preulogom tov. Vrhovea«
Tako bi. odpadlo na nas samo 600 oseb. ki jih moramo preskrbeti s kurivom* TO oklene, naj se onemoglim r.akaže denar za kurivo is neizplačanih podpor, finančni oudelok naj ugotovi in javi saldo 10-ju.
Tov, Busarjeva poroča o prošnji veterinarske-tržnoga referata. Razvoj živilskih trgov in povečanje ži vino zdravniško službo zahteva, da
00 referatena dodeli šo ona pisarniška moč in 2 tižna posnil.a. Svojo prošnjo utemeljujejo s tem; uslužbenci rcf. so stalno zaposleni
na. terenu. Vsled obširnega teritorija jo so It) : noge telefonskih popisov in pogovorov, ki . a ne dosežejo pozvanih referentov tor 00
tozadevne pr^itožbe na dnevnem redu. iravtako no morejo referenti
pravilno opravijatjfi ovojih pisarniških poslov. lisnruiška noč je sato
nujno potrebna.. Z razvejen Živilskega trga je sedanje število 4
paznikov premajhne glede na to, da mora eden na trg rta Viču, drugi
v Jiške, 2 pa nikako ne morata opraviti vsega uelc. posebno zato,
ker 00 pri proua ji živil vouiio -.otAobjap intjr venci je.
10 sklone, da se aatatoitzsTrfcBk naaeutitev treh moči odobri, vendar
pa naj potrebno številu ugotovi tajnik s personalnim odsekom.
Tovc Turna poroča o tov. Darinko Valentinu, ki je bil na sa- odanju
skupščine dne 14« avg. 1945« izvoljen za •iv-t/.a.ifca prisednika okrajnega
narodnega sodišča v JUj ubij oni. i or pa jc v službi pri ministrstva sa
notranje zadeve TRLJ uprave državne varnosti sa Ljuaako Bopubliko
Slovenijo prooi, da ga ne vodimo več v evidenci, ker mu služba ne
dopušča vršiti dcllncsti« Okrajno souišče v njutijani odstopa prošnjo v rešitev* V smislu Zakone o LO ootar.o vprašanje odprto do prihodnjega zasedanja s upššine.
Ob 11,30 uri zaključi tov. pvouoadttk

seje.
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