
GLASNIK 

OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 
ODBORA 

LJUBLJANA 

PIJANA. 14. JANUARJA 1956 LETO lit., §TEV. 3 

Okraini ljudski odbor 

5-SEJA OKRAJNEGA ZBORA IN ZBORA PROIZVAJAL- 

CEV OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA LJUBLJANA 
(Kadaljevanje izvlečka Iz zapisnika) 

Okrajni zbor to ubor proizva- 
jalcev sta potrdila Pravilnik o 
•MoCitvi položajev in njih raz- VrsLUvj v položajne razrede pri 
Komunalni l>nnki v Ljubljani In 
''•'avihiik o razvrstitvi položa- 
|ev Prt Komunalni banki v 
LJubljani v p-laiilne razrede. 

ЈХ. 
Ljudski odbornik SIUt Franc, 

J® obrazložil predlog o odobri- 
li izplačila dopolnilnih p!a6 
^etijskim strokovnjakom na 
državnih posestvih Iz sklada za 
Pospeševanje kmetijstva; 

NaSa kmetijsfea poseatva na 
območju okraja Ljubljana s.o v 
|lSradnjJ in zaradi tega so tudi 
'ariJtie postavke uslužbencev in 
uPravnikov teh kmetijskih po- 
^eatev take, da posestva ne mo- reJo v celoti nagraditi svojih 
®lj'Okovnjakov. Prav zaradi niz- 
■t'h tarifnih postavk posamezna 
^"letijska poiestva ne morejo 
pobiti strokovnjakov, ki pa so 
j-®1 nujno poUebni. O vsem tem 
■e razpravljal in sklepal Odbor 

kmetijstvo Sveta za gospo- 
darstvo OLO. Imenoval je po- 
SBboo komisijo, ki je to zadevo 
Poučila in predložila Svetu za 
S^Podarstvo OLO predlog, naj 

-i se vULoa dopolnilnih plač 
tarifno pos'Lavko in dejan- 

sko dopolnilno plačo, katero naj! 

J1' ljudje prejemali, odslej knUa 
■ sredstev sk.!ada za pospeže-, VaTije kmetijsMra. 
Odboj za kmetijstvo Sveta »a 

gospodarstvo OLO Je vsa kme- 
l'iska posestva raKd-eliil v liri 
®Kupiine in sicer; 

v skupino, v kateiro spadajo 
Posestva v Izgradnji in kjer so 
čredno težki delovni in ostaili 

?03oji jn katerih raeseinost zna- 
Sa najmanj 100 ha, 

2- v skupino, v katero spadajo 
Posestva, katerih razsežnost 
^ttaša 100 ha, so pa delno dogra- 
3ena in 

3- v skupino, v katero spadajo №anjša posestva, v katero spada 
jJ10 samo posestvo in to je 
"Hetijsko posestvo na Prevo- 

Wh. 
г podlagi predloga Odbo.ra 

kmetijstvo Sveta za gospo- 
'»rilvo je Svet za gospodarstvo 
, O sprejei predlog, naj bi se 

sklada za pospeševanje kmo- 
-J^iva kot dopoinilne plače d;o- 
' : i!o za posamezne upravnike 
' ij-skih posestev naslednje 

zne.ike; ; 
Koic-tijsko posestvo 

din 
Logatec  2500 

. s 4 . 4000 
,o5tan]    
J-senkovo  4000 
Bokale«   
Zadobrova 1000 
   

Smlednik  2508 
Vodice   3000 
Šmartno  4000 
"rest  4000 

Prevoje ...... 1000 
Markovec  4000 

Kmetijska posestva Log, Rav- 
nik lin Cerknica predlogov za 
zvišanje dopolnilnih plai že niso 
poslala in jih zato Odbor za 
kmetijstvo Sveta za gospodar- 

j stvo OLO ni mogel obravnavati 
i In staviti ljudskemu odboru to- 
zadevnega predloga v odobritev. 
Odbor za kmetijstvo je štel v 
skupino strokovnjakov, katerim 
naj bi se zvišala dopolnilna pla- 
ča, strokovnjake, ki so na teh 
mestih, imajo pa nezadostno 
plačo z o?.irom na to, da tako 
plačo predvidevajo njihovi ta- 
rifni pravilniki. Čeprav je Kme- 
tijsko posestvo Bokalce eno Iz- 
med večjih kmetijskih posestev, 
se Je Odbor za kmetijstvo odlo- 
čili. d« da upravniku tega po- 
sestva dopolnilno plačo v višini 
1000 din, ker znaša plača po ta- 
rifnem pravilniiku 18.000 din. Na 
podlagi povišanih dopolnilnih 
plač bi bil sklad za pospeševa- 
nje kmetijstva obremenjen v vi- 
šini pol milijona din In siceir 
za leto 1956. Te dopolnilne plače 
se bodo izplačevale strokovnja- 
kom za naprej In sicer od 1. Ja- 
nuarja 1956 in sicer zato, ker 
sldad za pospeševanje kmetij- 
stva sredstev za nazaj nima. 

Okrajni zbor in zbor proizva- 
jalcev sta predlog soglasno spre- 
jela. 

X. 
Ljudski odbornik Borštnik 

Franc, Je obrazložil predite *a 
garancijske izjave gospodarskim 
organizacijam; 

Svet za gospodarstvo Je na 
svoji 5- redni seji z dne 22. in 
28. de«. 1955 obravnaval vloge 
posameznih podjetij za podal j- 
Sanje garancijskih izjav ter 
predlaga okrr.inernu ljudskemu 
odboru, da naslednjim podjet-j 
jem podaljša zapadle garancij-j 
ske Izjave tako, da se za vsa 
podjetja določi nov rok za vr-1 
nitev kredrla in sicer mesec dni! 

po potrditvi zakiljučnesa raču- 
na. 

1. »Labod« — Kemična čistil- 
nica, Ljubljana. Podaljša se ga- 
rancijska Izjava številka II. do 
5.841/1-55 z dne 5. nov. 1955, da- 
na za dopolnilni obratni kredit 
v znesku 1,890 000 din. Garan- 
cijski znesek v višini 10"/« v 
znesku 180.000 je že položen Iz 
sklada za pospeševanje obrtni- 
štva pri Komunalni banki 60- 
KB-l-Ljubljana. 

2. Kmeitijsko posestvo OZZ 
Ljubljana - Logartec. Podaljša se 
garencijska izjava št. VlI-OS-l 
do 133 z dne 11. julija 1955 za 
kratkoročni kredit v znesiku 
3,830,000, Garancijski znesek v 
višini S*'« v znesku 114,900 din še 
ni položen ter ga je potrebno 
položiti iz sklada za pospeševa- 
nje obrtništva OLO Ljubljana 
pri Zadružni liranilnicl in poso- 
jilnici v Ljubljani. I 

3. Kmetijsko posestvo OZZ 
LJubljana - Šmartno'pri Litiji, 
Podaljša se garancijska izjava 
št. VII-08-6/-1/162 z dne 29, ju- 
lija 1955, dana za dopolnilni 
obra.tai kredit v znesku 1,200,000 
dinarjev. Garancijski znesek v 
višini 2Vo v znesku 24.000 je že 
položen pri Zadružni hranilnici, 
In posojiilnici v Ljubljani. Po- 
daljša se tudi garancijska Izja- 
va št. VlT-08-1 do 196 z dne 14. 
junija 1955, dana za dopolnUnl 
obratni kredit v znesku 1,000,000 
dinarjev. Garancijski znesek v 
viišlni 5"/o v znesiku 50,000 Je že 
poiložen v Zadružni hranilnici | 
In posojilnici v Ljubljani. 

4, Kmetijski pridelki. -Podalj- 
šata se garancijski i?čavi št. 
1C19/2-55 z dne 10, avgusta 1955 
in šlev 1619 1-99 z dne 18. mar- 
ca 1955. dani za dopolnilni ob- 
ratni kredit v višini 6,670,000 
dinarjev za redni obratni kredit 
v višini 3,330,000 din. Garancij- 
ski znesek v višini lOVo v znesku 
1,000.000 Je v višini sto tisoč 
dinarjev že položen pri Komu- 
nalni banki 60-KB-5-Ljubljana, 
ostanek v višini 900.000 din pa 
je potrebno položiti Iz sklada 
za kreditiranje investicij v go- 
spodarstvu. 

KONFERENCA j 
predsednikov svetov za socialno 
politiko, mlad lusko ш invalidsko 
varstvo in delovna razmerja 
občinskih Ijudsi;ili odborov OLO 

Ljabljana 
Vabim vse predsednike ob- 

činskih svetov za socialno po- 
litiko, mladinsko in invalidsko 
varstvo in delovna razmerja, na 
konferenco, ki bo v petek dne 
20, januarja 1956 ob 9. uri v 
sejni dvorani Magistrata. 

Dnevni red: 
Poročilo in razpravljanje o 

vprašanjih socialne •politike na 
področju Okraja Ljubljana. 
Predsednik sveta za delovne 

odnose in socialno politiko OLO; 
dr, Marjan Dulsu-, 1, r. 

5. Tovsmo močnih krmil — 
Ljubljana. Podaljša se garan- 
cijska izjava štev. G 75fi8/2 t 
dne 18, dec. 1954 v višini 45 mi- 
liijnov, dana za redni obratni 
kredit. Garancijski znesek v vi- 
šini SV« v znesteu 2,250,000 din 
je treba položiti pri Narodni 
banki 601, Ljubljana iz kredit- 
nega sklada za kreditiranje in- 
vesticij v gospodarstvu. 

6, Tovarna kleja, LJubljana, 
Podaljša se garancijska izjava 
■štev. G-947/2 z dne 27. junije 
1955 v višini 15,000,000 din, dana 
za dopolnilni obratni kredit. Ga- 
rancijski znesek v višini lOVo v 
znesku 1,500 000 din je treba po- 
ložiti iz kreditnega sklada za 
kredUlranje investicij v gospo- 
dam-lvu pri Kfmvunalnd bajtbi 
60-KB-3, Ljubljana. i 

7. Gostinsko podjetje Polje, i 
Podaljša se garancijska izjava 
štev. G-5301-1 z dne 15. avgusta 
1955 v višini 2,000.000, dana za 
redni obratni kredit v višinJ 
1,210,000 din in dopolnilni ob-1 
ratni kredit v višini 790.000 din. 
Garancijski znesek v višini 10% 
v znesku 200,000 je v višini sto 
tlsoć din položil Občinski ljud- 
ski odbor Polje, ostanek sto ti- 
soč dni Pa je potrebno Se po- 
ložiti iz sklada za pospeševanje 
gostinstva pri Komunalni ban- 
ki 60-KB-3, Ljubljana. 

8. Kmetijsko posestvo Zado- 
brova. Podaljša se garancijska 
lEjava Stev. G-1374-3-54 г dne 
27. decembra 1354, dana za ob-1 
ratnl kredit v višini 5,000,000 
dinarjev. Garancijski znesek v 
višini 30/o v znesku 150,000 din Je 
potrebno položiti iz sklada za 
pospeševanje kmetijstva pri Ko- 
munalni banki 60-KB-3, Ljub- 
ljana, 

9. Mehanična delavnica Loga- 
tec. Podaljiša se garancijska iz- 
java štev. VII-08-1-171-1-168 z 
dne 29, avgusta 1955 na kratko- 
ročni kred.it v znesku 700 000 di- 
narjev. Garancijski znese-k v 
višini lOVo v zneaku 75,000 din 
Je v višini 35 000 din že položil 
bivši OLO Ljubljana-okolica it 
proračunskih sredstev. Znesek 
35,000 din pa Je potrebno polo- 
žiti Iz sklada za pospeševanje 
obrtništva pri Komunalni banki 
Rfl-KB-10, Vrhnika, ,j 

10. »Adria^i, Ljubljana. Podalj- 
ša se garancijska Izjava štev. 
G-1485/1 z dne 18. marca IS55 
za dopolnilni obrata! kredit v 
znesku 2,000,000 din. Garancij- 
ski znesek v višini SVo v znejku 
100 000 din je treba položiti iz 
skiada za pospeševanje obrtni- 
štva pri Komunalni banki 60- 
KB-1, LJubljana. 

11. »Galanterija«, Ljubljana. 
Podjetju je bila izdana garan- 
ci'jS'fca izjava štev. G-6241/1 za 
redni obratni kredit v višini 
30.000 000 din, ki poteče z 31. 
decembrom 1955. Na novo je 
treba Izdati garancijsko izjavo 
ra dopolnilni obratni kredit le 
v višini 1,725.000 diin. Garancij- 
ski polog v vi-šini 10n/o znaša 
172,000 din. Ker Je pri Komu- 
nalni banki 60-KB-l. Ljubljana 
za prvotn- kredit položen polog 
v viš-'ni 1,500.000 d;n, mora Ko- 
munalna banka 50-KB-l, Ljub- 
ljana. vrniti OI.O Ljubljana 
preveč vplačan: polog 1,327.500 
dina-jev na račun štev. SO-KB- 
l-67.401-sklad za kreditiranje ia- 
vesticij v gospodarstvu, 

12. Kmetijsko posestvo Jesen- 
kovo. Garancijska izjava štev, 
1762/3 г dna 20, dec, 1954 v vi- 
šin: 2 000.000 din za redni ob- 
ratni kr-jdit se podaljša, toda le 
v , višini 800,000 din. Garancij- 
ski znesek v višini 20/o v znesku 
16.000 din je treba položiti iz 
sklada za pospeševanje kmetij- 
stva pri Komunalni banki 60-KB 
-1, Ljubljana. 

13. Ključavničarstvo »Ciril 
Podržaj«, državni obrt. mojster. 
Podaljša se garanedjaka izjava 
štev. G-S533 od 30. avgusta 1955 
za dopolnilni obratni kredit v 
višini 2.500.000 din r. veljavnostjo 
mesec dni po potrditvi zaključ- 
nega računa za leto 1955. Polog 

v višini 10°/» v višini 250.000 dle 
Je že položen na račun 602 pri 
Komunalni banki 60-KB-3, 
Ljubljana, iz sklada za pospe- 
ševanje obrtništva. 

14. Čevljar na Lukovica. Po- 
daljša se garancijska Izjava št. 
VII-0e-l/16l od 24. avgusta 195S 
za obratni k,rodit v višini tri 
sto tisoč dinarjev z veljavnostjo 
mesec dmi po potrditvi zaključ- 
nega računa za leto 1955. Polog 
v višini S"/« v znesku 15,000 din 
je bil že nakazan na račun 602 
pri Komunalni banki 60-KB-14, 
Domžale, iz proračunskih sred- 
stev bivšega OLO LJubljana - 
okolica. 

15. Podjetje »Harmonika« — 
Ljubljana. Podaljša se garancij- 
ska Izjeva štev. G-35/3 od 5. 
aprila 1955 za dopolnilni obrat- 
ni kredit v znižanem znesku od 
300.000 din na 220.000 din г ve- 
ljavnostjo mesec dni Po potrdit- 
vi zaključnega računa, 10"/» pj- 
log znaša 22 000 din. Od tega je 
že položeno 15.000 din iz sklada 
za pospeševanje obrtništva. Rar- 
liika 7000 din naj se nakaže iz 
sklada za pospeševanje obrtni- 
štva Komunalni banki 60-KB-2, 
Ljubljana. 

16. Kmetijsko posestvo OZZ 
»Cankarjevo« Verd. Podalj&a se 
garancijska izjava štev, VII-8/1/ 
82 od 18. junija 1955 za stalni 
obratni kredit pri Zadružni hra- 
nilnici in posojilnici, Ljubljana, 
v višini 4.J13.000 din z veiljuv- 
nostjo mesec dni po potrditvi 
zaključnega računa za leto 1955. 
Polog v vlSini SVo v rnesku 
147.390 din Je že nakazan iz pro- 
računskih sredstev bivšega OLO 
LJubljana - okolica, 

17. Kmetijsko posestvo KZ 
Polhov Gradec. Podaljša se ga- 
rancijska isj-ava štev. VII-08- 
1/146 od 28 juiliija 1955 7;a stalni 
obratni kredit pri Zadružni 
hranilnici in posojilnici, Ljub- 
ljana, v višini 800,000 din z ve- 
ljavnostjo mesec dni po potrdit- 
vi zaključnega računa f.a leto 
1955. Garancijski polog v višini 
3»/e v znesku 24.000 je že polo- 
žen iz proračunskih sredstev 
bivšega OLO Ljubljana - okoli- 
ca. 

18. Zadružna tehnika »Livar«, 
Vič pri Ljubllani. Podaljša se 
garancijska izjsva Stev II-588/I 
od 11. oktobra 1955 za redni ob- 
ratni kredit pri Zadružni hra- 
nilnici in po-sojilnici v LJublja- 
ni v višin! 15.000.000 z veljav- 
nostjo mesec dni po potrditvi 
zaključnega računa za leto 1955. 
Polog v višini lO"/« v znesku 
1,500 000 din Je že nakazan Iz 
sklada za pospe^ševanje obrtni- 
štva 

19. Kmetijska aadruga Vič — 
Podaljša se garancijska izjava 
štev, 10530 od 30 maja 1955 za 
dopolnilni obratni kredit v vi- 
šini 3,200.000 din z veljavnostjo 
mesce dni po potrditvi zaključ- 
nega računa za leto 1955. Po'og 
v višini 2"'(i v znesku 64.000 din 
Je že položen Iz sklada za po- 
speševanje kmetijstva na račun 
602 pri Zadružni hranilnici lo 
posojilnici v Ljubljani. 

20. »Agirosorvis«. Ljubljana, — 
PfKlalJflii ?? "tarenclj^ka l/lava 
štev, 11-585.1 od 8. sept. 1955 za 
dopolnilni obratni kredit pri Za- 
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družni hranilnici In posojilnici 
v Ljubljani v viimi 5,000.000 di- 
narjev z veljavnostjo me&ec dni 
po potrditvi zalcljufnega raču- 
na za leto 1955. Polog v višini 
10"/«) v znesku 500.000 din je ie 
položen iz sklada za pospeševa- 
nje obrtništva. 

21. Tovarna kovinskih izdel- 
kov in livarna »Titan«, Kamnik. 
Gospod£.rs.ka organizacija Tovar- 
na kovinsikih izdelkov in livar- 
na »Titan«, Kamnik, prosi OLO 
Ljubljana za podaljšanje ga.ran- 
cij.ike izjave za dopclmJna ob- 
ratna sredstva, ki jo je i-zdal 
bivši OLO Ljubljana - oltolica 
v višini 37,250.000 din z veljav- 
nostjo do 31, decembra 1955. 

Podjetje potrebuje dopolnilna 
obratna sredstva zaradi stalne- 
ga povečanja proizvodnje. Ta 
porast nastaja predvsem zaradi 
tega, ker s« postopamo puščajo 
v obratovanje novi stroji, ki 
Jih je podjetje nabavilo iz uvo- 
za. 

Zlasti se bo povečala proiz- 
vodnja fitingov od dosedanjih 
250 t na 800 t letno. 

OLO LJubljana bi moral polo- 
iiti garancijski polog v višini 
1,862.000 din, kar pa bo storilo 
podjetje samo, ker razpolaga z 
zadostnimi sredstvi na skladu 
га samostojno razpolaganje. 

Kredit posreduje NB podruž- 
nica 601. 

Svet za gospodcirstvo predlaga 
dn podaljša okrajni ljudski od- 
bor Tovarni kovinskih izdelkov 
In livarni »Titan«, Kamnik, ga- 
rancijsko izjavo, ki jo Je izdal 
bivši OLO T Jubljp.na - okolica 
v višini 37.250.000 din z veljav- 
nostjo mesec dn| po potrditv; 
zaključnega računa za leto 1955 

22. »Veledrogerija«, LJubliana. 
Gospodarski organizaciji »Vele- 
drogerija«, Ljubljana, Je biila 
Izdana er.-ancijsVa iz'ava pod 
Štev. G-m/I-55 z dne 27. Jan. 
1955 na Mčetn.i obratni kredit 
v višini 300.000 000 din z veljav- 
nostjo do 31. dec. 1955 Podaljša 
naj se garancijska izjava do me- 
sec dni po potrditvi zaključnega 
računa za leto 1955, toda samo 
na znesek 217.350.000 din in sicer 
sa 133,750 000 din ftalnega In 
83,600.000 dopolnilnejja obratnega 
kredita pri NB podružnici 601. 

Z gaianoijsko izjavo z dne 18, 
decembra 1934 štev. G-1U517/1- 
54 Je bivši MLO glavnega mesta 
LJubljane prevzel poroštvo za 
obratne kredite za gostišča v 
kolektivnem upravljanju na ob- 
močju mesta LJubljane do vi- 
šine 8,780,000 dtn. 

Kredite iz te garantirane vso- 
te so lahko dobila kolektivna 
gostišča do višine, ki je bila za 
vsako posamezno gostišče nave- 
dena v seznamu, priloženemu 
garancijski izjavi. 

Vsa, v seznamu navedena go- 
stišča, pa kredita niso izkoristi- 
la in znašajo do danes na pod- 
lag-; te garancijske izjave odo- 
breni obratni krediti skupno sa- 
mo 880.000 din. Med poslova- 
njem pa se Je izkazalo, da bi 
posamezna gostišča, ki uporab- 
ljajo obratne kredite, potrebo- 
vala višje kredite kot so bili 
določeni z garancijsko az.javo, 
ker se Je obseg njihovega po- 
slovanja znatno povišal. Pri- 
stojna podružnica KB pa ne mo- 
re posameznim gostiščem povi- 
šati obratnih sredstev preko 
znefka, določenega v prilogi ga- 
rancijske Izjave. 

Navedena garandjs-ka izjava 
velja do 31 dec 1955. Ob tem 
roku pa prizadeta gostišča ne 
bodo mogla povrniti odobrenih 
obratnih kreditov, ker jim ti 
krediti pokrivajo zaloge mate- 
riala. KB zahteva po obstoječih 
predpisiih garanerjsko izjavo ta- 
ko dolgo, dokler gospodarska 
organizacija z odobrenim letnim 
zaključnim računom tudi for- 
malno ne dokaže aktivnega po-1 

slovanja In kreditne sposobno- 
sti 

Predlagamo, da se garancijska 
Izjava podaljša. Istočasno pa. da 
se spremeni tudi način odobra- 
vanja kreditov, obseženih v ga- 
rantirani kvoti ter sama garan- 
cijska vsota In sicer; 

a) garancijski znesek se zniža 
na din 2.500.000, i 

b) veljavnost garancije se po- 
daljša za rok, ki poteče mesec 
dnii po potrditvi zaključnega ra- 
čuna prizadetih kolektivnih go- 
stišč, 

c) Iz garantirane vsote pod a) 
se lahko dodelijo krediti nasled- 
njim gostiščem: 

23. Gostilna »Rožnik«, Cankarjev vrh 1, do zneska 250 000 din 
24. Gostilna »Vrhovci«, Vrhovcl 6, do zneska 200.000 din 
25. Gostilna »Pri Zabarju«, Viška 50, do zneska 170.000 din 
26. Gostilna »Jelen«, Vižmarje 18, do zneska 200.000 din 
27. GostiHna »Dolenje«, Dolenjska 3, do zneska 700 000 din 

skupaj 1,520.(M)0 din 

č) iz neizkoriščenega ostanka 
Baranaij.ske vsote v višini din 
680,000 se lahko odobrijo kre- 
diti za stalna obratna sredstva 
gostiščem v kolektivnem uprav- 
ljanju na območju OLO Ljub- 
ljana, po sklepu Sveta za go- 
epodarstvo OLO, 

Višjo garancijsko vsoto kot 
znašajo trenutno zaprošeni kre- 
diti za obratna sredstva, predla- 
gamo zarrdi tega, ker bodo ne- 
kateira gostišča ob letnem za- 
ključnem računu morala najeti 
kredite, da bodo mogla obraču- 
nati dn odvesti družbene dajat- 
ve, ki zapadejo ob letnem za- 
ključnem rs^unu. 

V simisilu odloka o višini ga- 
rancijskih zneskov za kratko- 
rofn<? kredite, ki jih morajo po- 
ložiti garanti, (Ur. 1. FLRJ št. 
80-428-55 tč, 1 c-2) znaša garan- 
ci'j,-kii znesek 5'Vo od zneska kre- 
dita din 2,500.000, t. j. din 125 
tisoč, kateri znesek bremeni 
ekllsd za pospeševanje gostin- 
stva OLO. 

Svet za gospodarstvo OLO 
predlaga, da OLO Ljubljana iz- 

da garancijsko izjavo gostiščem 
v kolektivnem upravljanju za 
redni obratni kredit v višin! d n 
2,500.000 pH Komunalni banki 
60-KB-l z rokom veljavnosti 
mesec dni po potrditvi zaključ- 
nih računov gostišč. 

28, Ljubljanska tovarna hra- 
nil, Ljubljana. Gospodarska or- 
ganizacija Ljubljanska tovarna 
hranil je zaprosila okrajni ljud- 
ski odbor LJubljana, da položi 
pri Komunalni banki 6C-KB-3, 
Ljubljana, garancijski znesek 
v višini din 530.000. 

Ta garancijski znesek mara 
podjetje položiti za din 53,000.000 
odkupnega kredita, ki ga pod- 
jetje že deloma koriščg za na- 
kup Ječmena, cikorije In drugih 
žitaric. Odkup se vrši od sep- 
tembra do konca januarja In 
ima podjetje v tem času ne z,a- 
logi največ surovin, za kar je 
potreben tudi; največji kredit. 

Za redno poslovanje ima pod- 
jetie odobreno: 

a) stalni ohrptnl kredit v viSl- 
ni din 107,580.000. 

b) dopolnilni obratni kredit v 
višini diim 28,850.000. Skupno 136 
milijonov 43 tisoč dinarjev. 

c) odkupnega kredita ima odo- 
brenega din 43,000.000. 

Nadaljnih 10 milijonov odkup- 
nega kredita, ki je že odobren, 
bo pa smelo koristiti takoj po 
položitvi garancijskega zneska. 

Sklad za samostojno razpola- 
grvnje, iz katerega bi moralo 
podjetje položiti predpisani ga- 
rancijski znesek, Je že Izčrpan 
in izkazuje po stanju per 30. no- 
vember 330.268 din primanjklja- 
ja. Garancijski polog Je treba 
položiti do 30. aprila 1956. Pod- 
jetje Je rentabilno in bo ustva- 
rilo v letošnjem letu 435 mili- 
jonov 294 tisoč din celotnega do- 
hodka, od iKga 25,574.000 din 
dobička. Svet za gospodarstvo 
predlaga, da OLO Ljubljana po- 
loži gospodarski organizaciji 
Ljubljanska tovarna hranil ga- 
rancijski polog za odkupni kre- 
dit v višini din 530.000 iz kredit- 
nega sklada in sicer do 30. apri- 
la 1956. 

29, Tovarna p'salnih strojev. 
Gospodarska organizacija Tovar- 
na pisalnih strojev, Ljubljana 
je zaprosila OLO Ljubljana za 
garancijsko izjavo za posebni 
redni obratni kredit za poskus- 
no obratovanje v višini 80.000.000 
dinarjev z veljavnostjo do 31. 
decembra 1956. 

Za ta kredit Je podjetje že 
zaprosilo pri Upravi za investi- 
cije LRS ter mu bo dodeljen iz 
republiškega sklada za finansl- 
ranje invseticij. 

V letošnjem letu je bil odo- 
bren Tovarni pisalnih strojev 
posebni obratni kredit za po- 
skusni pogon v višini 35,000.000 
dinarjev, za kar je bila izdana 
garancijska Izjava bivšega MLO 
Ljubijs.na z dne 18. dec, 1954, 
oz. dopolnilna garancijska izja- 
va z dne 27. junija 1955. Ta 
kredit je zadoščal za manjšo 
proizvodnjo v začasnih prosto- 
rih v Trubarjevi -ulici št. 72, 
kjer je bilo v letošnjem letu te- 
delanih ca. 300 pisalnih strojev. 

V letu 1956 pa predvideva 
podjetje, da bo v novih prosto- 
rih v Savljah pričelo s serijsko 
proizvodnjo pisalnih strojev in 
sicer letno ca. 1600 komadov v 
skupni vrednosti 282,728 000 din, 
pri kateri bo ustvarilo 31,518.000 
dinarjev dobička. 

Garancijskega pologa ni po- 
trebno položiti. 

Svet za gospodarstvo predla- 
ga, da Izda OLO Ljubljana To- 
varni pisalnih strojev, Ljmblja- 
na, garancijsko Izjavo za poseb- 
ni redni otaatnl kredit za po- 
skusno obfcštovanje v višiinl 
80,000.000 z veljavnostjo do 
31, dec. 1956. 

30. Obrtno podjetje »Zidar« — 
Ljubljana. Gospodarska organi- 
zacija Je pričela poslovati 1. av- 
gusta 1954. BivSI MLO Ljublja- 
na jI je 18. marca 1955 pod šte- 
vilko G-1504/1-55 izdal garan- 
cijsko izjavo za 5,000.000 din 
rednega obratnega kredita z 
veljavnostjo do 31. dec. 1955 kot 
novoustanovljenemu podjetju. 
Podjetje je nato 8. t, m. zapro- 
silo za podaljšanje te izjave in 
prejelo garancijsko izjavo IJ- 
1118/5-55 z dne 12. dec. 1055, 
glasečo na 5,000.000 din z veljav- 
nostjo mesec dni po potrditvi 
zaključnega računa za leto 1955, 

V svoji sedanji vlogi z dne 
23. dec. 1955, kateri je prilože- 
na tudi izjava banke, navaja 
podjetje, da ne potrebuje po- 
prej omenjene garancijske Izja- 
ve, ker mu Je banka. Komunal- 
na banka 60-KB-l po bruto bi- 
lanci ža september že odmeriHa 
stolni kredit v znesku 4,350.000 
dinarjev. 

Ta sredstva pa podjetju še ne 
zadostujejo za redno poslovanje 
In prosi, da mu OLO Ljubljana 
izda garancijsko izjavo za do- 
polnilna obratna sredstva v vi- 
šini 1,000.000 din. 

10"/o garancijski znesek od te 
vsote znaša 100.000 din in ga 
mora položiti OLO Ljubljana iz 
sredstev sklada za pospeševanje 
obrtništva. 

Za leto 1955 je podjetje plani- 
ralo 38,633.000 din dohodka in 
2,791.000 dobička. Po devetme- 
sečnem obračunu pa je ustvari- 
lo din 19,544.000 dohodka in din 
3,448,000 dobička. Po izjavi Ko- 
munalne banke 60-KB-l Je pod- ■ 
jetje kreditno sposobno in po- 
trebuje din 1,000.000 dopolnil- 
nega kredita. 

Svet za gospodarstvo predla- 
ga okrajnemu ljudskemu odbo- 
ru, da 1. razveljavi garancijsko 
izjavo št. 11-1118/1-55 z dne 12. 
decembra 1955 in 

2. izda garancijsko izjavo go- 
spodarski organizaciji »Zidar«, 

i Ljubljana, Kotnikova ul. 16, gla- 
sečo na din 1,000.000 za dopol- 
nilna obratna sredstva z veljav- 
nostjo mesec dni po potrditvi 
zaključnega računa za leto 1955. 
Obenem naj pri Komunalni 
banki 60-KB-l položi garancij- 
ski znesek lOVo v višini din sto 
tisoč v breme sklada za pospe- 
ševanje obrtništva pri OLO 
Ljubljana. 

31. »Cementnine in peskolom«. 
Višnja gora. Obrtno podjetje 
»Cementnine In peskolom« Viš- 
nja gora je bilo 31. dec. ft51 v 
sklopu Uprave komunalnih na- 
prav v Višnji gori. S I. Jan. 1955 
pa se je osamosvojilo In ga je 
treba smatrati za novoustanov- 
ljeno podjetje, kateremu mora 
okrajni ljudski odbor Izdati ga- 
rancijo za obratni kredit. 

Podjetje Je pavšalist. Po pol- 
letni realizaciji je ostvarilo din 
2,354.000 dohodka, od tega pa 
din 649.000 dobička. V sklade je 
odvedlo din 515.000 dobička. 

Po Izjavi Komunalne banke 
60-KB-ll Grosuplje je podjetje 
kreditno sposobno In do sedaj še 
nI uživalo obratnega kredita. 
Potrebni kredit za obratna sred- 
stva znaša po Izračunu banke 
din 700.000. Svet za gospodar- 
stvo predlaga, da izda OLO 
Ljubljana gospodarski organiza- 
ciji »Cementnine In pesko'om« 
Višnja gora garancijsko Izjavo 

1 za din 700.000 obratnega kredi- 
ta z veljavnostjo mesec dni po 
potrditvi zakliučnega računa za 
leto 1955. Garancijski znesek 
5n/() v znesku din 35.000 na| se 
položi v breme investicijskega 
sklada za obrt bivšega OLO 
Ljubljana - okolica na račun 

j Komunalne banke 60-KB-5 — 
! Ljubljana. 
i 32. Obrtno podjetje »Metlar- 
stvo«, Zadobrova. Obrtno pod- 
jetje »MeUarstvo« Zadobrova, 
Je dosedaj užiivalo pri Komunal- 
nii bankli 60-KB-3 LJubljana 
kredit za obratna sredstva v vi- 
šini din 860.000, na podlagi ne- 
veljavne garancijiske izjave Ob 
LO Ljubljana - Polje, glasečo 

i na din 1,200.000 z zapadlostjo 
30. junija 1955. ] 

Podjetje je pričelo poslovati 
1. aprila 1955 do mu mora OLO 

' Ljubljana kot novoustanovljene- , 
mu podjetju izdati garancijsko | 

I Izjavo za potrebna obratna sred- 
stva. 

j Po izjavi Komunalne banko | 
60-KB-3 je podjetje kreditno . 
sposobno in bi potrebovalo din | 

j 1,200.000 kredita za redna obrat-, 
i na sredstva z rokom veljavno- ^ 
l sti mesec dni po potrditvi za- 
ključnega računa za leto 1955. 

Obvezni ga.nancijski znesek 
6% t J. din 60.000 je treba po- 

ložiti v breme sklada za pospe* 
sevanje obrtništva. 

Svet za gospodarstvo predla* 
ga, da OLO Ljubljana izda 
Obrtnemu podjetju »Metlarstvo' 
Zadobrova, garancijsko izjavo v 

Višini din 1,200.000 kredita ^ 
redna obratna sredstva z veljav- 
nostjo mesec dni po potrditvi 
zaključnega računa za leto 195S' 
Kredit bo posredovala Komunal- 
na banka 60-KB-3, kjer bo treba 
položiti tudi garancijski znese* 
v višini din 60,000 v breme skla- 
da za pospeševanje obrtništva 
pri OLO Ljubljana. 

33. Trgovsko, podjetje »Kme- 
tijski pridelki« Ljubljana. Tr- 
govsko podjetje »Kmetijski pri- 
delki« je zaprosilo pri Komu- 
nalni banki 60-KB-5 za kredit v 
višini din 5,000.000 za ozimniico 
(nabavo krompirja, čebule "t0 

zelja). 
Za odobritev tega kredita za- 

hteva KB garancijo OLO ij raz- 
loga, ker je Imelo podjetje v 
le'u 1954 izgubo v znesku din 
923.318. Po izkazanem obračunu 
za dobo od 1. Jan. do 30. nov. 
1955 je razvidno, da je podjetje 
to izgubo v celoti pokrilo. 

Ker devetmesečni obračun do- 
hodka za presojo kreditne spo- 
sobnosti ni merodajen. temvo'' 
končni obračun po zaključnem 
računu za leto 1955, zaradi tega 
je za odobritev kredita potreb- 
na tudi garancijska izjava OLO 
Ljubljana. 

Garancijski znesek, ki bi 03 
OLO moral položiti, znaša 10"/o 
od kredita oz. din 500.000. 

Po izjavi računovodje ima 
podjetje na svojem investicij- 
skem skladu din 190.000, kateri 
znesek bi lahko porabilo za ga- 
rancijski polog. Ostanek din 310 
tisoč pa bi moral položiti OLO 
Ljubljana. 

Pri okrajnem ljudskem odbo- 
ru še ni lormiran poseben inve- 
sticijski sklad trgovine ter bi 
zaradi tega bila potrebna odo- 
britev, da se garancijski polog 
v znesku din 310.000 krije za- 
časno iz sklada za pospeševanje 
obrtništva. 

Veljavnost gairancijske izjave 
naj bi se glasila najdalje do 30. 
aprila 1956 in sicer za banko 60- 
KB-5, Ljubljana. 

34. Obrtno podjetje »Valjčni 
mliin« Grosuplje. Obrtno podjet- 
je »Valjčni mlin« Grosuplje je 
bilo ustanovljeno 1. okt. 1955 in 
je zaenkrat brez obratnih sred- 
stev. Nastalo je iz bivšega obrt- 
nega mlina Grosuplje, ki je bil 
likvidiran v juniju lani zaradi 
izgube, nastale zato, ker mlin 
nI obratoval od polovice leta 
1954, ker je imel tako izrabljene 
valjke, da so bili sposobni le za 
mletje koruze. Čeprav ni obre- 
toval, se je večala obveznost do 
amorffizacije in Je moral biti 
obrat likvidilran. Občini Grosup- 
lje je bil nato odobren investi- 
cijski kredit v višini din 600.000 
iz bivšega okrajnega sklada za 
investiicije v obrti (OLO Ljub- 
ljana okolica) za nabavo no- 
vih valjkov, s tem kreditom je 
bil mlin obnovljen in ponovno 
ustanovljen 1, okt. 1955. Podj<f:j<! 
je edini mlin v vsej Grosupelj- 
ski kotflSnd. Ker so izračuni že 
v začetku leta pokazali!, da prd- 
jetje potrebuje ca. d'n 350.000 
obratnega kredita, predlaga Svet 
za gospodarstvo, d« OLO Ljub- 
ljana izda podjetju garancijsko 
izjavo, glasečo na. din 300.000 
obratnega kredita pri Komunal- 
ni bnnki 60-KB-ll Grosuplje in z 
rokom veljavnosti mereč dni po 
potrditvi z"1^1,)učn"'ria računa 7Л 
leto 1955. Garancijski znesek v 
višini 5Vo, t. j. v znesku d:n 
15.000 naj se položi v breme 
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*vWa ^ 'nvesUcije v obrti 
h tj Ljubljana - okoli- 
te' « vodi pri KB-5 Ljublja- 

•Uin Obr'no podjetje »Valjčnn Г 411,1 PrLv,l-_ • . .. 
t** * Od г\т г-\ * "",J ""J ^ - ~ 
đjo ^M-) Postojna garan- 
»a маа|'^'П' 600.000, katero 
L, la Komunalna banka za 
>oleg'1?Vno' ke.r glasi na NB, 
Isoj , e8a pa ne zajema din 725 
fesar 1^u'>e iz leta 1953, zaradi 
l>aw Podjetje kreditno ne- По- 

bivšega OLO Po- 
ti O J® podjetje leta 1951 pri 
(te2 ^ prometa zaključilo 
•tu 19„!ека in tudi izgube, v 
Ицц o.pa J6 predvidevalo pni 
'hodlf 3,360.000 skupnega 
Ifka ^ 1683 din 265.000 do- 

btait!n€ rea4zac!,je podjeilje ni 
I Po 't?' Poročilu banke pa ^ uto bilanci za septem- 
. j. a'0 din 824.000 dobička 
Ce] .^tavanje podjelija letos 
Јц • ' rentabilno. Podjetje v 
ino^111^« tuđl svoje ob- 

iV-'''.ra^unu Komunalne banke 
potrebovalo obratni 

iga V'^'n-' dtin 674.000, poleg 
Шј, i din 725.000 za kritje 

' '"'a 1953, torej skupno 

Cerkn: i ca. Podjetje je 

1955 celotni dohodek v višini cam in bi s stroški din 24 mi- 
dan 242,145.000 in dobiček v vi- lijonov (10 milijonov za adap- j 
šini 28,065.000, realiziralo pa je tacijo, 14 in poj miJijona pa za 
celotni dohodek v višini din opremo), ki so na razpolago iz 
243,729.000 in dobiček v višini sredstev tajništva za zdravstvo, 
din 29,356.000. Iz tega sledi, da bistveno pripomogla pri lajša- 
je podjetje rentabilno in kredit- n.iu t-al40 perečega zdravstvene- 
no sposobno. i ^a problema. 

lOVo-ni garancijski polog v1 Rešitev je seveda začasnega j 
znesku din 2,502.000 bo položil značaja in bo stavba in njena j 
OLO Ljubljana, kar je odobril ! ureditev uporabljena v druge 
s svojim dopisom P. ST. 269/1- namene, ko bo dograjena pred-1 
55 z dne 31. okt. 1955 iz proira- videna nova Ginekološko - po-' 
čunskih sredstev OLO. rodniška klinika in bo sedanja 

Svet za gospodarstvo predla- Porodniška in ginekološka kli- 
ga, da OLO Ljubljana izda go- mka Plešla v sestav splošne 
spodarski organizaciji .Globus- bolnice- 
špedicija«, Ljubljana, Titova J 0staU so razvidni iz 
33 garancijsko izjavo za investl- P^dioženega osnutka ustanovne ..       — odločbe. Mestna Dorodnisnica bo cljski kredit v višini 25,025^000 Mestna porodnišnica bo finančno samostojni zdravstveni 

zavod, po zgledu skoraj vseh din za dobo 10 let. lOVo-ni ga- 
rancijski polog v višini 2,502.500 
položi OLO Ljubljana iz prora- 
čunskih sredstev. 

ostalih zdravstvenih ustanov, 
okraja, ki ga bo upravljal 

38. Glavna zadružna zveza LRS 0db.0,r' _ dn0 pa 

Glavna zadružna zveza LRS v 
Ljubljani Je zaprosila OLO 

lavWeS<* .din 1.400,000 z ve 
I latij10 mesec dni po potrdit- 

5 nJ
u^'lega računa za leto ■j j. . oa lovuiia ''<* lev« 

-13 komunalni banki 60- 
^ v ,, .ак&'с- Garancijski po- 
<0,^0 10Vo v znesku din Па] se položi v breme 

qt^? PospeSsvanje obrtni- 
Зб, Ljubljana. 

*• K **%ko posestvo Pirni- 
Pi .s't0 posestvo Medvo-' 

frlliVn
rnlfe Je zapirosi.lo za de- 

Saprancijsko izjavo za 
»Vesli 'l'^i ^'"sdiit iz splošnega 

1,000 sk'1ac,a v višini wioVo 
00 za gradnjo kozolca,' 

1 *4«sa ®osP0'darskega poslopja Jeni i za dobo 20 let. Za ome- 
•ђа Z*41' ie blvšii OLO LJub- 

upravnik - ginekolog, katerega 
razpis maj ljudski odbor sku-' 

Т,,1К1,„     ,PaJ z ustanovitvijo Mostne po- Ljubljana za garoncljslco izjavo i. *. j i • • .j* 
za Investicijski kredit v višini r^nišnice odobri in potrdi . 
din 790,000.000 z veljavnostjo do! P° "/pravi kate.re se je ude. 
31. decembra 1980. M,^ h ^ 

Investicijski kredit za kate-1 MariJan Derm?.stia, ki Je ob- . razložil ljuds.kim odbornikom, rega prosi Glavna zadružna zve- .. .. . . ... ' t , > • , da na prejšnji seji! ni bila snre- za LRS, za ga.ranonsko izjavo,1 ,t , .. . j ... . , , ti i i€ta odločba o ustanovitvi pred- je bil že odobren na II. kon-    , ,. , . . . , , . , i lagane porodnišnice zato. ker kursu splošnega investicijskega', кп„ * *■ t » „v,, j K„   ni bilo rešeno vprašanje finanč- s.Ic.'ada in bo uporabljen za , , ... j , , . . r* , i mh sredstev, sta okrajni zboji gradnjo klavnice v Zalogu. <•% ,к , . , . 1 t, , , i ln zbor proizvajalcev soglasno Predračunski stroški za te in- 1 £Dre.,e, o s " 
ves'tlcije znašajo din SSfl.e^fi.OOO, ' a 

Objekt bo dograjen predvidoma 
v mesecu maju 1957 in bo zna- 
šala vrednost letne proizvodnje 
ca. din 232,000.000. 

odločbo 
o ustanovitvi Mestne pododniš-; 

niče v Ljubljani. 
1. Ustanovi se Mestna porod- | 

nišnica v LJubljani s sedežem 
Svet za gospodarsitvo predla- v LJubljani, Ulica Stare Pravde. | 

ga, da izda OLO Ljubljana | 2. Mestna porodnišnica je 
Glavni zadružni zvezi LRS ga- pravna oseba in finančno samo- 
rancijsko izjavo za investicijski, stojni zdravstveni zavod in se 
kredit v višini din 790,000.000! vzdržuje s plačili zavezanih ' 
z veljavnostjo 10 let, ki ga bo oskrbovancev oz. njih zakonitih 
posredovala Centrala NB LRS, plačnikov za svoje storitve ter' 
Ljubljana. 

Okrajni zbor in zbor proizva- 
z dotacijo OLO Ljubljana. 

3. Delokrog zavoda obsega ob- 
Jalcev sta vse gornje predloge močja okraja Ljubljana, njego- 
soglasno sprejela. 

XI. 
Predilog o ustanovitvi Mestne 

va naloga pa Je, da nudi po- 
rodnicam okraja, prostor in 
zdravstveno oskrbo ob porodu. 

porodnišnice v Ljuliljani obraz- j 4. Zavod gospodari z nepre- ksi °kolica že izdal začasno 
N>3 0 izjavo pod štev. VI- 'oži dr. Jože Beniger, predsed- mlčnim premoženjem v UUci 
Svct 

0Д 28. d,ec, 1954, ' j 
k da Sospodarstvo predla- 
iveno 

0 Ljubljana izda po- 
■estvu . ^avo Kmetijskemu 
e»ti,.i; . 0dvode - Pirniče za 

^Lo Ljubljana Izda po- 
izjav< 

»stici,, 
l0.oo0'J 4 kredit v višini din 

i 
Za gradnjo kozolca, ob- 

_ Podarskega poslopja in 
>), ^ d<)t>o 20 let. I 
r'C01^ - Špedicija. - 

Spe^tc'n ltova c' 35- r,rt>met- 
i ^Pe^l • Podjetje »Globus 
' <■. 33Cl»«. LJubljana, Tito-1 

. 'iiia 2aPros,'!o za garan- 
0k'rajnega Uudske- 

t 1 Wiublj'ana гп investi- 
r^fjev , v višini 25,025.000 

• 1965 avpostjo do 31. 

k t ,, aVij4 
rediliom W podjetje 

., e v г, , avtomobile - hladil- 
, bijj Pni tonr.ži 23 t. ki so 

hijeni iz tripartlt- 

nik Sveta za zdravstvo OLO: | Stare pravde (objekt C) in s 
Svet za zdravstvo ponovno premičnim premoženjem (osnov- 

predlaga Okrajnemu ljudskemu na sredstva, material in Inven- 
odibo.ru v odobritev odločbo o tar), kl mu ga dodeli ustanovl- 
ustanovitvl Mestne porodnišnice (telj. 
v Ljubljani, ker je mnenja, da 5. Zavod upravJja upravni od- 
Je stanje te vrsrte zdravstvene bor, ki ga imenuje nadzornj »r- 
dejavnost,! v Ljubljani tako pe- San. Upravni odbor 1пга 5 do 9 
reče, prilike v sedanji porodniš- članov. 
mici pa tako težke, da nujno [ Predstojnik zavoda je uprav- 
zahtevajo rešitev oz. pomoč vsaj j nik, ki mora biti zdravnik - gl- 
v merilu okraja. . j nekolog. Imenuje ga OLO Loub- 

Znano Je, da Je zairadi sHske j IJana na predlog Sveta za zdrav- 
za prostore v sedanji porod-, stvo. 
nišnlci nemoiteno In sprejema-1 6. Pri zavodu je strokovni 
nje porodnic bistveno otežko- svet, ki je posvetovalni organ 
čeno. Pri tem so najbolj prlza- upravnega odbora in upravnika, 
dete porodnice iz Ljubljane in j Sestavljajo ga upravnik, vodilno 
okolice. Te se morajo često strokovno osebje zavoda in 
umakniti ženam iz oddaljene]- predstavniki sorodnih okrajnih 
ših krajev Slovenije, bo'nico pa in republiških zdravstvenih de- 
morajo obvezno zapustiti že Javnosti, 
tretjii dan po porodu. Svet za 7. Zavod ima te-Ie sklade: 

-"■•i гул i, zdravstvo Je po proučitvi stanja 
Ihs. v rrr T-«', k:- ničnimi bolnicami prišel do 

sklepa, da se kot nujno ustanovi 
Mestna porodnišnica v Ljublja- 
mi, posebno še, ker bodo v naj 

z dne 4. Ju- 
||ће '|,tTiTVeta Lj'Udske skup- 

1855 
69 7 Hn'' A 

v^via - , kov aV|to.mobilw - hladll- 
v v "ašl d-iavil. zlasti 

' ■'* od \ гР''0 Peroe problem, Па „ . efa v veliki meri od- 
^ pravočasna 

t s sveJi!!fa
t

notran'ega ,r- 
h kmoijiT^; h.,,-ro pokvarili- 
kino _ I3"™! pridelki ter 
1v zn'atn?"" ,0&а T>a utegne 

dovolj,iJT1 vP!ivrati tudi 
^kov t 7 oz onienjenih 
ste v. Preskrbo deviznih 

a) sklad za nagrade delavcev 
in uslužbencev, 

b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 
8. Za zadeve in naloge zavoda 

je pristojen Svet za zdravstvo 
bližji bodočnosti na razpolago OLO LJubljana, ki Je njegov 
za to potrebni prosto.ri v stavbi nadzoirnl organ, 
sedanje Pediatrične klinike v j 9. Plače uslužbencev in delav- 
UIlcl Stare pravde. Stavba je v cev zavoda se določijo po pred- 
Upravljanju OLO LJubljana in plslh o nazivih In plačah usluž- 
njegovega tajništva za zdrav- bcincev državnih organov in 
stvo in Jo bo izpraznil sedanji uslužbencev v zdravstvenih ( 
uporabnik — Pediatrična klini- zavodih. • 
ka, ki prav sedaj dognajuje svoj 
11Г. trakt na Vrazovem trgu. 

ХП. 
a) Predlog o prenosu kuitur- 

4etj. 
Me "t/na porod.niđnicn bi v tej ivlh zavodov in ustanov nn »h- 

zTradbi nudila prostor 40 ljub- fime je obrazložil dr. ИсЈ| Ma- 
dic, predsednik Sveta za kultu- 

e j« „1_„. , лкгапо! nuauia prostor 40 Ijub- r' o za leto IJianskim hi okoliškim porodni- 

ro, kakor sledi: 
Pri delitvi ustanov in fltanč- 

no-samostojnih zavodov Je vo- 
dilo Tajništvo Sveta za kulturo 
zakonito določilo, ki je zapopa- 
deno v Zakonu o pristojnostih 
občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov. Tajništvo Sveta za 
kulturo smatra, da so vse glas- 
bene šole in knjižnice, katere 
predlaga, da se dodelijo v pri- 
stojnost novo nastalih občin, 
takega značaja, da r.padajo v 
občinsko pristojnost. Prav tako 
smatra, da je nek/i'j gledališč, 
kl so do sedaj spadala pod biv- 
ši MLO Ljubljana, občinskega 
značaja, kakor n. pr. Šentjakob- 
sko gledališče in pa Mestno lut- 
kovno gledališče. V svojem do- 
tedanjem poslovanju je Tajni- 
itvo Sveta za kulturo zapazilo, 
da se porajajo slična gledališča 
v;č ali manj na območju dose- 
danjih občin, zato predlaga, da 
se tudi naše Šentjakobsko gle- 
dališče in Mestno lutkovno gle- 
dališče dodeli pristojnosti obči- 
ne. 

Kar se tiče ustanov in zavo- 
dov, ki si jih je Tajništvo Sve- 
ta za kulturo obdržalo v svoji 
kompetenci, naj omenimo Mest- 
no gledališče, ki s svojo dejav- 
nostjo daleko presega okvir ob- 
činske dejavnosti, saj je to po- 
leg našega dramskega gledali- 
šča, vodilni avod te vrste. 

Pionirska knjižnica, ki po 
svojem naslovu prav gotovo 
spada v občinsko dejavnost, 
opravlja vse druge in večja 
naloge, ki daleko presegajo ok- 
vir občine, t. j. estetska vzgoja 
mladine, kar se ne izraža samo 
v izposojevanju knjig, temveč 
tudi v uvajanju mladine v pod- 
ročje likovne in glasbene umet- 
nosti, kakor tudi v spoznavanje 
jezikov. Zato je Svet za kultu- 
ro mnenja, da pri tej stvari 
morajo sodelovati vse občine 
našega okraja. 

Jakopičev paviljon. Ljubljan- 
ski festival in Slovanska knjiž- 
nica presegajo okvir občinske 
dejavnosti, ker te ustanove po 
svoji dejavnosti opravljajo de- 
lo, kl je ne samo okrajnega 
značaja, temveč tudi republiške- 
ga. 

Sicer pa se je Svet za kulturo 
striktno držal določil zgoraj ci- 
tiranega zakona tako, da je 
predlagal dodelitev nižjih glas- 
benih šol in knjižnic občinam, 
ker izraz te dejavnosti po svo- 
jem bistvu prav gotovo spada 
izključno v njihovo pristojnost. 

Predlog za razdelitev ustanov 
in zavodov Sveta za kulturo je 
bil sprejet na I. redni seji Sve- 
ta za kulturo z dne 15. oktobta 
1955, glasi pa se: 

I. Okrajni ljudski odbor] 
1. Srednja glasbena šola, 
2. Srednja baletna šola, 
3. Mestni muzej, 
4. Mestni arhiv. 
5. Slovanska knjižnica, 
6. Ljubljanski festival, 
7. Jakopičev paviljon. 
8. Sola za umetno obrt, 
9. Mestno gledališče, 
10. Pionirska knjižnica. 
11. Občdnski ljudski odbor 

Ljubijana-Centcr: 
1. Glasbena šola Center, 
2. Mestna knjižnica, 
3. Mestno lutkovno gledališče, 
4. Šentjakobsko gledališče. 
III. Občinski ljudski odbor 

Ljubljana-Slika: 
1. Glasbena šola Slška, 
2. Mestna knjižnica Slška, 
IV. Občinski ljudski odbor 

I.Jnblfana-BežiKrad: 
1. Mestna knjižnica Bežigrad. 
V. ObčineUi ljudski odbor 

LJubljana-VUh 
1. Glasbena Sola Vič, 
2. Mestna knjižnica Vič. 
VL Obč&uU ljudski odbor 

Ljubi jana-Rakovnik: 
1, Mestna knjižnica Rudnik. 
VII. Občinski ljudski odbor 

Ljubljana-Mosle: 
1. Glasbena šola Moste, 
2. Mestna knjižnica Moste. 
VIII. Občinski ljudski odbor 

Ljubljana-Šentvid: 
1. Glasben. Sola Šentvid, 
2. Mestna knjižnica Šentvid. 
IX. Občinski ljudski odbor 

Ljubijana-Polje: 
1. Glasbena šola Polje, 
2. Mestna knjižnica Polje. 
X. Občinski ljudski odbor 

Medvode: 
1. G asbena šola Medvode. 
XI. Občinski ljudski odbor 

Kamnik: 
1. Glasbena šola Kamnik. 
XII. Občinski ljudski odbor 

Lilija: 
1. Glasbena šola Litija. 
XIII. Občinski ljudski odbor 

Domžale: j 
1. Glasbena Sola Domžale. 
XIV. Občinski ljudski odbor 

Mengeš: 
1. Glasbena šola Mengeš, 
Predsednik Sveta za kulturo 

Je omenil, da je ta predlog pre- 
bral že na prejšnji seji, dodatno 
k temu pa Je danes prebral še 
obrazložitev, iz katere Je raz- 
vidno, da Svet za kulturo 
vztraja pri svojem prvotnem 
prediogu. Obrazložitev se glasi: 

Na podlagi 7, sklepa 4. skup- 
ne seje OLO LJubljana г dne 2, 
12. 1955 je Svet za kulturo na 
svoji II. redni seji z dne 19. 12. 
1955 ponovno razpravljal o raz- 
delitvi proračunskih ustanov ia 
flnančno-samostojnlh zavodov, 
ki so spadali v pristojnost Sveta 
za kulturo bivšega MLO Ljub- 
ljana, med okraj in občine. 

Svet za kulturo Je sklenil, da 
vztraja pri prvotnem predlogu 
razdelitve zavodov in ustanov 
med okraj in občine. Zlasti 
vztraja Svet za kulturo pri 
sklepu, da Pionirska knjižnica 
ostane pri okraju, ker njena de- 
javnost daleč presega okvir ob- 
čine. Svet za kulturo bo na eni 
prihodnjih sej ljudskega odbo- 
ra predlagal tudi spremenitev 
imena temu zavodu, ker tudi 
ne gre samo za knjižnico, tem- 
več tudi za ostale panoge estet- 
ske vzgoje otrok, kakor soi ri- 
sanje, plesi, gledališke igre itd. 
Zveza mladine Jugoslavije bo 
prav za mladinsko gledal'ško 
dejavnost dotirala 500.000 din, 
kar Je bilo sklenjeno na zadnji 
konferenci decembra v Beo- 
gradu. Sedanja Pionirska knjiž- 
nica služI že sedaj kot instruk- 

' cljski zavod za vse podobne za- 
vode. ki se snujejo Sirom Slove- 
nije in tudi po ostalih republi- 
kah. Prav zaradi tega je važno, 
da zaradi lažje povezave in do- 
sege skupnih vzgojno-estetskih 
ciljev vseh teh zavodov ostane 
Pionirska knjižnica pri okraju. 

Pač pa je Svet za kulturo 
mnenja, naj bi vsi občinski 
ljudski odbori v svojem ob- 
močju čimprej ustanovili po- 
dobne zavode za estetsko vzgojo 
mladine. 

Svet za kulturo predlaga, da 
ljudski odbor v celoti osvoli 
njegov predlog, zlasti pa. da 
pusti Pionirsko knjižnico v pri- 
stojnosti okraja. 

Predlog je sprejet. 
b) Predlog o prenosu ifimnazIJ 

na občine obrazloži Anka Per- 
nuS, predsednik Sveta za pro- 
sveto, kakor sledi: 

Svet za prosveto Je na svoji 
3. seji sveta razpravljal v pre- 
nosu višjih gimnazij In vajenl- 

' Skih šol v pristojnost občinskih 
ljudskih odborov. Po sktepu t. 
seje sveta lahko občinski Ilud- 
.ski odbori obdrže dosedanje prl- 

i etojnosti, r kolikor to sami ieie. 
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V tem primeru morajo dosta- 
viti občinski ljudski odbori pi- 
smeni sklep seje, da žele obdr- 
žali določene ustanove v svoji 
pristojnosti in da so vnesli te 
prosvetne ustanove v svoj pro- 
račun. Sklep se nanaSa pred- 
vsem na občine, ki imajo na 
svojem območju popolne gim- 
nazije in strokovne šole. 

Ka poziv Tajništva za prosve- 
to so se odzvale sledeče občine: 

1. Kamnik: želi zadržati v 
svoji pristojnosti; 

1. Višjo gimnazijo Kamnik, 
2. Vajeniško šolo raznih strok 

I v Kamniku, 
3. Vajeniško Solo raznih strok 

II v Kamniku, 
4. Vajeniško šolo raznih strok 

Invalidske mladine v Kamniku. I 
II. Mengeš: Vajeniška šola 

raznih strok v Mengšu. 
III. Domžale: Vajeniška šola 

usnjarske stroke pri Usnjarski i 
srednji Soli v Domžalah. 

IV. Linbljiuia-Bežigrad: 
1. III. gimnazija, 
2. VIII. gimnazija, 
3. Vajeniška šola gradbene 

itroke. 
V. Vrhnika: 
1. Vajeni4ka šola na Vrhniki. 
Prevzem višjih gimnazij sla 

odklonila občinska LO Ljublja- 
na-Vi6 In LJubljana-Center Iz 
razloga, ker spadajo v pristoj- 
nost občine po zakonu samo niž- 
je gimnazije. 

Nato Je PernnS Anka nada- 
ljevala: 

Svet za prosveto se je posta- 
vil na zgoraj obrazloženo stali- 
Sče po tem, ko je slišal mnenje 
predsednikov občin In predsed- 
nikov občinskih svetov za pro- 
sveto. Nastal pa je problem, 
kaj napraviti sedaj г občinami, 
ki so imele v svoji pristojnosti 
vse šole, med njimi tudi tiste, 
ki spadajo pc zakonu v pristoj- 
nost okraja, in kaj storiti z ob- 
činami. ki so ae izrekle, da že- 
lijo sprejeti v svojo pristojnost 
tudi šole, ki po zakonu spada- 
jo v pristojnost okraja. 

Svet za prosveto Je predlagal, 
da se tistim občinam, ki so že 
imele v svojem upravljanju šo- 
le, ki spadajo sedaj v pristoj- 
nost okraja, te šole prepustijo. 
Prav tako se prepustijo te iole 
tudi tistim občinam, ki so se 
izrekle za sposobne te šole prev- 
zeti. Na takšno stališče se Je 
Svet za prosveto postavil, ker 
je v praksi videl, da je n. pr. 
občina Kamnik te šole dobro 
oskrbovala v vsakem kogledu, 
tako v strokovnem, kakor tudi 
v materialnem. Problem pa Je 
nastal sedaj zaradi tega. ker je 
Izvršni svet Ljudske skupščine 
LRS na svoji seji z dne 23. de- 
cembra 1955 razpravljal o tem, 
da nameravajo nekateri okrajni 
ljudski odbori prenesti iz svoje 
pristojnosti v pristojnost občin 
tiste šole po zakonu * pristoj- 
nost okraja. IzvrSni svet Ljud- 
ske skupščine LRS Je mnenja, 
da je tak postopek in tak način 
okrajnih ljudskih odborov v 
nasprotju s predpisi člena J9 
Splošnega zakona o vodstvu Sol. 
V zvezi s tem je Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS opozoril 
okrajne ljudske odbore na ne- 
zakinitosM takega postopka. Po 
naročilu Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS je Svet га 
prosveto In kulturo LRS poslal 
vsem okrajnim ljudskim odbo- 
rom okrožnico, v kateri Je re- 
čeno, da se morebitni sklepi, ki 
so bili s tem v zvezi že spreje- 
ti, razveljavijo. 

Pernuš Anka Je nato predla- 
gala ljudskemu odboru, da spr' j- 
me tak sklep, da se prepustijo 
občinam le tiste šole. ki spada- 
jo po zakonu v pristojnost ob- 

člnt, obenem pa, da se Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS 
opozori na ta problem in da bi 
se lahko napravila izjema. Ob- 
čine so namreč same zaintere- 
sirane na tem, da so Jim šole 
čim bliže in da Jih prevzamejo 
v svojo pristojnost. Zdi џе mi, 
da gimnazija v Kamniku nima 
pomena za okraj, pač pa v prvi 
vrsti za občino Kamnik. Mogo- 
če bi se dalo tolmačiti člen 29. 
Splošnega zakona o vodstvu šol, 
tako, da se lahko prepusti- 
jo občinam tiste šole, ki 
jih občine same želijo imeti 
v svoji pristojnosti. 

V razpravi, ki ao se je udele- 
žili dr. Marijan Dermastla, 
Ostoj Tuma in Vlado Vodopi- 
vec, je bilo Iznešeno mnenje, 
da bi se morale šole prepusti',! 
občinam, kajti intencija komu- 
nalnega sistema ni bila mišlje- 
na tako, da bi se pravice občin 
zmanjševale, pač pa nasprotno, 
da se te pravice občin povečajo. 
Posebno so tukaj prizadete biv- 

občine s posebnimi pravica- 
i.. ki sedaj postavljajo vpra- 
šanje degradacije. 

Predlog Sveta za prosveto Je 
bil soglasno sprejet. 

Odbornik dr, Jože Pretnar, 
predsednik komisije za uskla- 
ditev predpisov je podal v ime- 
nu komisije naslednje poročilo: 

Po predpisu 70. člena Sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur, list FLRJ št. 26-55) 
je komisija pregledala vse pred- 
pise, ki so jih izdali ljudski od- 
bori bivših okrajev in mest, ki 
so prišli v sestav novega OLO 
Ljubljana in pripravila odlok o 
izenačenju teh predpisov za 
območje novega OLO Ljublja- 
na. 

Pri svojem delu se je ravnala 
tudi po smernicah, ki jih je Iz- 
dal glede izenačenja predpisov 
Sekretariat za zakonodajo pri 
Izvršnem svetu Ljudske skup- 
ščine LRS. 

Pripravila Je odlok o Izena- 
čenju le za one predpise, kjer 
sta bila zaradi obstoječih raz- 
lik v okraju doslej v veljavi 
dva pravna režima. 

Komisija pa ni pripravila od- 
loka a izenačenju predpisov za 
katerih izdajo so po Zakonu o 
pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov od 1. sept. 
1955 pristojni občinski ljudski 
odbori. 

Izenačenje bodo morali v terh 
primerih izvriiti občinski ljud- 
ski odbori, katerim je komisija 
dostavila vse potrebne sezname 
teh predpisov. 

Komisija tudi ni Izenačila 
onih odlokov, ki so bili že iz- 
vršeni in so torej postali brez- 
predmetni, kakor tudi ne o.ilh 
odlokov, s katerimi se je ustva- 
rilo določeno pravno stanje, ker 
ti veljajo še naprej. 

Prav tako izenačenje m zaje- 
lo odlokov o družben h planih, 
o proračunih, o skl*epnih raču- 
nih, o dopolnilni dohodnini in 
drugih podobnih odljkov, ker 
velja za te odloke poseben re- 
žim na podlagi Uredbe o upo- 
rabi družbenih planov n prora- 
čunov okrajev in občin za leto 
1955. (Ur. list FLRJ št. 33-55). 
Ti odloki spadajo med odkike, 
ki bodo do konca leta izvrSeni. 

Pristojne občine bodi m-ortl-e 
tudi izenatitl odloke o občin- 
skih taksah in o občinskem pro- 
metnem davku 

Pri odlokih з taksah pa je 
sporno vprašanje, kako naj se 
v bodoče delijo takse, k, se 
ustvarjajo s poslovanjem OLO 
in kdo naj določi ključ za dell- 
t'v iohodkov iz tsks. ki se 
ustvarjajo 4 s prodajo kolekov, 
ki so jih založili bivši OLO ali 
ML O. 

Sekretariat za zakonodajo je 
sporočil, da je bilo to vpraša- 
nje predloženo v načelno reši- 
tev odboru za gospodarstvo Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupšči- 
ne LRS. 

Komisija tudi nI vskladila 
odlokov o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš, ki so jih Iz- 
dali bivši Okrajni ljudski od- 
bori Novo mesto, Postojna, MLO 
Ljubljana in OLO Ljubljana- 
okolica. S tem skladom bodo v 
bodoče razpolagale občine, OLO 
Ljubljana, pa bo moral pred- 
hodno le še razpravljati o po- 
razdelitvi tega sklada na ob- 
čine. 

Nato je dr. Jože Pretnar pred- 
lagal okrajnemu zboru v spre- 
jem nailednji odlok' 

Na oJsnovi 70. člena Splošnega 
zakona o ureditvi občin tu 
okrajev (Ur. list FLRJ št. 26- 
2Ca-56j v zvezi z 29. členom sta- 
tuta okraja Ljubljana izdaja 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
po sklepu 5. skupne seje okraj- 
nega zbora in zbora proizvajal- 
cev z dne 30. septembra 1953 

ODLOK 
o izenaČMiju predpisov, ki so 
veijili ид območjih bivših OLO 
Ljublja-ua-okolica, Tostojiia in 
Novo meetu ter bivšega MLO 

glavnega mesta Ljubljana 
1, člen 

Na območju OLO Ljubljana 
se razširjajo naslednji odloki 
b.všega Mestnega ljudskega od- 
bora glavnega mesta Ljubljane, 
in sicer; 

I. Odlok o ureditvi obratova- 
nja avtobusni^ prog na območ- 
ju mesta Ljubljane in o redu 
na avtobusni postaji (Uy. 1, LRS 
št. 33-375-53) s sledečimi Spre- 
membami: 

V L, 3., 8., 14., 15. in 19. členu 
se vnese namesto besedila 
»Svet za komunalne zadeve 
MLO Ljubljana« besedilo »Svet 
za komunalne zadeve OLO 
Ljubljana«. 

II. Odlok o poklicni gasilski 
četi (Ur. 1. LRS št. 43-489/54) s 
sledečimi izspremembami: 

V 1., 3. in 4, členu tega odloka 
odloka se besede »glavnega me- 
sta Ljubljane* oziroma besedo 

, »mestnega ljudskega odbora« 
nadomestijo z besedami »OLO 
Lj ubljanai. 

III. Odlok o javnem redu la 
miru bivšega MLO glavnega 
mesta Ljubljana (Ur. 1. LRS SI. 
10-154/54) s sledečimi izpre- 
membaml in dopolnitvami: 

V 2. členu se v točki a) do- 
da še besedilo ... in uporablja- 
ti v nočnem času po strnjenih 
naseljih motorna vozila, ki ni- 
majo izpuščene dušilke. 

Za točko b) se doda nova toč- 
ka c) ki se giasi: 

Kričati, razgrajati ali drugače 
po nepotrebnem delati hrup in 
ropot. 

V 4, členu se točki a) doda Se 
novo besedilo, ki se glasi: 

. . ter izzivati, nadlegovati ali 
smešiti osebe na javnih prosto- 
rih in nova točka d), ki se gla- 
si: 

peti nespodobne ali žaljive 
pesmi, govoriti nespodobno, pre- 
klinjati, žaliti r, nespodobnim 
vedenjem čut dostojnosti dru- 
gih ter kazati nespodobne slike 
alt predmete. 

V 5, členu se izpremenl toPka 
t) in se novo besedilo glael: 

... dražiti ali plašiti živali, 
jjh surovo pretepati ali preo-bre- 
menjevati in uporabljati za de- 
la, ki jih zaradi bolpzni, one- 
moglosti ali starosti ne zmorejo. 

V 5. členu se doda še nova 
točka j), ki se glasi: 

... poški-opiti ali pomazatl lju- 
di ali pročelje stavb z brezob- 
zirno vožnjo. 

V 6. členu se doda nova toč- 
ka k), ki se glasi: 

izobešati zastave, ki so raztr- 
gane, izprane ali zamazane ali, 
ki kakorkoli drugače žalijo pa- 
triotična čustva državljanov. 

10. členu se doda nova točka 
č), ki se gla&i: 

... prosto puščati pse ali dru- 
ge živali v javnih nasadih in 
pokopališčih. 

12. člen se izpremenl in se no- 
vo besedilo tega člena glasi: 

Z denarno kaznijo do 5,000 
din se storilec kaznuje za pre- 
krške; po točkah a) in b) 2. čle- 
na, po 3. členu, po točkah a) ia 
č) 4. člena po točkah a), b), c), 
i'), g), r) in j) 5. člena po toč- 
kah c), d), e). I), g), j) in k). 6. 
člena, po 8., 9. in 11. členu. 

13. člen ee izpremeni in se 
novo besedilo tega člena glasi; 

Člani ljudske milice in osebe, 
ki jih pooblasti pristojni organ 
OLO Ljubljana, smejo na kraju 
sami izterjati denarno kazen od 
listih, ki jih zalotijo, in sicer: 

1. Po 50 din za prekrkše po 
točkah b) in c) 4. člena, po toč- 
kah d) in f) 5, člena, po točkah 
a) in b) 6, člena in po točki b) 
7. člena; 

2. Po 100 din za prekrške po 
točki c) 2. člena, po točki d) 4. 
člena, pa točkah c), h) in j), 5. 
člena, po točkah č), h), i) in n) 
6. člena, po točki a) 7. člena in 
po točkah a), b), c) in č) 10. čle- 
na. 

15. člen odloka se izpremeni 
in se novo besedilo teiga člena 
glasi: 

Kdor je bil po predpisu 97. 
člena Temeljnega zakona o pre- 
krških pridržan, mora plačati 
OLO Ljubljana ali pristojnim 
občinskim ljudskim odborom 
vse stroške, ki so jih ti imeli 
z njim v času, ko je bil pridr- 
žani v uradnem varstvu in pre- 
skrbL 

Za take stroške se štejejo; 
prevoz, odškodnina za prenoči- 
šč® in prehrano, zdravniško po- 
moč in drugi Izdatki, ki jih je 
pridržani povzročil. 

2. člen 
Ko začne veljati ta odlok o 

javnem redu in miru, preneha- 
jo veljati na območju OLO 
Ljubljana odloki o javnem redu 
in miru, in sicer; 

a) bivšega OLO Ljubljam- 
okolica (Ur. 1. LRS št, 39-361- 
53); 

b) bivšega OLO Postojna (Ur, 
1. LRS M. 16-130-83 in St. 14- 
394-55); 

c) bivSega OLO Novo meJto 
(Ur. 1. LRS št. 1-10-54 i-n it. 24- 
459-55). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Uradnem listu LRS«. 
Okrajni zbor je sprejel tako 

poročilo kot predlagani odlok 
soglasno. 

Xiv, 
Odbornik Marjan Jenko je 

predlagal, da se z določenimi 
spremembami oz, dopolnitvami 
potrdijo oflhiki o floi>fllniilnih 
plačah in "pe/tožsjnih do&ulkih 
za uslužbence in delavce na- 
slednjim občinskim ljudskim 
odborom; Morairče, Mengeš, Lo- 
gatec, Ivančna gorica, Dobrova, 
Loška dilina. Borovnica, Ljub- 
ljana-РоЦе, Donsiale in Litija. 

Oba zbora sta soglasne gla- 
sovala za potrditev. 

XV. 
Odbornik Ostoj Tuma je v 

imenu komisije ка pravne pred- 
pise in organizacijska vpraša- 
nja predlaual: 

a) Odločbo o razlastitvi ne- 
premičnin v k. o, Bizovik v ko- 
rist države in za potrebe grad- 
benega podjetja »Megrad« v 
Ljubljani; 

b) Odločbo o r.izla.litf 
premičnin v k. o. Bizovik \ 
rist države in za potrebe t' 
benega podjetja »Tehnil"' 
Ljubljani. 

Na razlaščenih zemlji!#''1' 
so last privatnikov bosW 
gradbena podjetja prid«*' 
gramoz. 

Predlog je bil soglasno 
Jet. 

XVI. 
Jože Kopitar, predsednj* 

misije za volitve in i me- 
nja je predlagal, da 4 
Okrajni ljudski odbor tovj 
ly Stanka za predsednika 
nega sodišča v Ljubljani, : 
Kovaolč Mirjam pa za so''' 
OUrajnega sodišča v LjU^J 

Predloga sta bila s0^: 
sprejeta. 

XVII. 
Na predlog komisije za 

litve in imenovanja so 
imenovane naslednje koff'J 

L Komisija za oceno osn0 

sredstev {inančuo samo5"1' 
zavodov: log. Marjan P't-, 
predsednik; člani: ing. Ba ] 
Poženel, Dušan Bohinc, inf"' t 
oez Sega, ing. Ivan Sitar i" 
ril Rus, , , 

2, Komisija ta izvršitev ^ 
osnovnih sredstev novo nstf 

1 Ijenih gospodarskih orsaJ1'' 
j na območju OLO Ljub'J 
i ing, Marjan Preielj, predsef 

I člani: Ing, Vinko Sumaf, 
Miha Prešern in Vladimlf 

i novič, 
3, Komisija za štlpendU':j 

1 rica Brejc, Joie Derganc.. 
ze Herman, Viktor PolaS. ^ 
rik Zdešar, Tone Praprot"1 

Stane Lavrič, j 
4, K m.i-za inve^ 

OLO; Ivan Kristan, preds-' 
člani; ing, Vladimir Mu5i& 
ne Polajnar, Zdravko Ralt^ 
Janez Lesjnk, Franc 
Vinko Mlakar, Andrej 
Alojz Koder in Andrej S® 

5, Komisija za organi 
evidence o zemljiškem k"' 
skem skladu liist SLP; , 
Lesjak, Janez Velkavrh 1° 
ko Vidmar, 

6, K«nisija za določit«* 
llhiih enot za volitve 
upravnih organov Sod*« 
zavarovanja; Joško 0° , 
predsednik; člani; dr. 
Dular, Fanl Zagat—Tort1' 
■Jcrie Belčič In Jože Jagef- 

i«' 
XVIII. 

Na predlog komisije z? p 
litve in imenovanja f 
imenovana; 

Ostoj Tuma, odbornik ".I 
nega zbora OLO v upraV^J 
bor Centralnega hifiicU' 
zavoda LRS In 

Rudolf Cilenšek, za *>efaj| 
ja za posredovanje dela OKI 

Marijana Drakslar, predaj. 
Komisije za prošnje in P'', 
be je poročala, da je Fon 
lo, predmetni učitelj na J 
naziji v Ljubljani vložil P(, 
bo proti odločitvi o razVry 
v nepravilni plačilni ; 
Svet za prosveto OLO, '1 
tudi komisija za prošnje i'J 
tožbe, sta po prončitvi Pr'; 
ugotovile, da tov, Fo* Y 
pravice do VI, plačilne!?11., 
reda, ki ga v pritožbi 
in predlagata, da se Pr' 
zavrne. J 

Predlog Je bij soglasno 
Jet. . 

Dnevni red je bil izčrP 
predsednik je zaključil ^ 

Predsednik Ol.O: ^ 
dr, Marijan Dermeeti*! 

Vodja zapisnika: 
dr. Mat'iuik* Dolenc. *' 

Overitelja zapisnik** 
Bobnar Stane, l- r* 

Delač Ivan, 1. r> 


