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3. SEJA MESTNEGA SVETA 
{Nadaljevanje zapisnika) 

ii. 
Uprava nkpremiCnin 

•"^organizacija oz. pre- NOS POSLOV NA OBČINE 
predlog o prenosu poslov na 

.. ine, odnosno o reorganizaci- 
J' Uprave nepremičnin je obra- 

0žU Marjaa« Jenko, predsednik 
Veta za notranje zadeve In 

splošno upravo OLO. Obsežno 
■Poročilo je bilo že prio'bčeno v 
Glasniku« št. 1 z dne 7. janu- ,гЈа. Tovariš Jenko je še dodal: 
"S formiranjem občin na ob- 

»Ooij 
Preiti 

Ju mesta Ljubljane morajo 

• ce pristojnosti glede eviden- 
m upravljanja s SLP na ob- 

z Zakonom o agrarni 
in še nekatere druge 

s področja SLP 

'ne. i>0 zakonu o pristojnostih 
finskih in okrajnih ljudskih 

oorov spadajo v pristojnost 
fcreja s področja SLP le neka- 
re zadeve, tako n. pr. zadeve v zvezi rerormi 

Nadeve. Posle 
j.a področju bivšega MLO Ljub- 
lana je doslej opravljala Upra- 
a nepremičnin bivšega MLO 
JUibljana, Ker pa združuje 

Ljubljana teritorij bivše- 
5® -'ILO Ljubljana in bdvšega 

Ljubljana-okoliCa je tre- 
Ij4 v tem smislu reorganizirati 
jOfavo nepremilčnin bivšega 

i-O Ljubljana, kajti po Zako- 
.ц 0 pristojnostih občinskih in 

^ fajnih ljudskih odborov spa- 
a^0 te zadeve v pristojnost 
;^nskih in okrajnih ljudskih 
borov spadajo te zadeve v 

ri3tojnost občin. 
j,^'Prava nepremičnin bivšega 
j, 0 Ljubljana je imelavglav- 1,1 te-le naloge: 
,}■ upravljanje in splošno nad- 

Or«tvo nad SLP, 
vodstvo evidence nad SLP, 

. Pravi nad zemljišči in zgrad- 
bi last SLP, uprava nad pot- 
'■ Javnimi parki itd., 

hit ter v zvezi s Prvo in druso , '08o vse naloge s tem v Vezi. 
lv^

atere so te druge naloge v 
p e2i s 1. in 2. nalogo, ne bi 
„^bej našteval, ker je to v 
n^^ilu, objavljenem v »Glas- 

it. 1. z dne 
katerega ste 

7. januarja 
gotovo vsi 

ftrau3 

biusenulno uPrava nepremičnin ^ °е8а MLO Ljubljana, gospo- 
Mh . 2 172 zSr3dbami, od kate- jjj, i'hjeSS poslovnih, 72 manj- 
Vkr s'anovaniskih hiš, ki niso ђ Jućene v stanovanjsko skup- 
Sp, 37 zgradbe socialističnega 

v prisilni upravi in 8 cbnih zgradb pod prisilno 
v ^avo- Naloge, oziroma posle 
]; .Vezi z SLP so občine oprav- 
sta e doslej, zato ne pred- 
г ^ 1 a za občine delo v zvezi 
del nii novega. Novo je to 
ne 0, samo za ljubljanske obči- 11 ' ' Pa so kot veste v Ljub- 
Đr sami tudi nove, ker jih 

g0 I- septembrom 1955 ni bilo. 
SDlnf ' za по'гапЗе zadeve in ^^o upravo OLO je o pre- 

nosu poslov Uprave nepremič- 
nin bivšega MLO Ljubljana na 
občine razpravljal in bil mne- 
nja, da: 

1. o pristojnostih Uprave ne- 
preimičnin bivšega MLO Ljub- 
ljana in o njihovem prenosu na 
občine ni veliko razpravljati, 
ker Uprava nepremičnin bivše- 
ga MLO Ljubljana vrši naloge, 
katere so z Zakonom o pristoj- 
nostih občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov prenesene na 
občine, to se pravi, da morajo 
voditi evidenco nad zgradbam; 
in zemljišči last SLP, občine; 

2. ker pa je treba sedanjo 
Upravo nepremičnin OLO Ljub- 
ljana reorganizirati in upošte- 
vati mnenja občin, je v zvezi s 
tem Svet za notranje zadeve in 
splošno upravo OLO zavzel na- 
slednje stališče, katerega pred- 
laga Mestnemu svetu: 

Uprava nepremičnin bivšega 
MLO odnosno sedanjega OLO 
Ljubljana naj se v celoti decen- 
tralizira na posamezne občine. 
Občine naj same nalože eviden- 
co nad zemljišči in zgradbami, 
ki ao last SLP. Prenos poslov 
naj se izvrši tim prej, pri tem 
pa je treba paziti na to, da se 
prenos evidence izvrši tako, da 
ta evidenca ne bo prizadeta. 
Prenos poslov je treba opraviti 
s primopredajnim zapisnikom. 
Tehnična izvedba prenosa po- 
slov se poveri Upravi nepre- 
mičnin in posameznim občinam, 
ki to evidenco sprejmejo. Ka- 
der, ki bo za to delo potreben, 
naj se razdeli v sporazumu z 
OLO Ljubljana in prizadetimi 
občinami. Poslovanje s SLP naj 
se uredi čim bolj enotno, ven- 
dar ne tako, da bi se določene 
stvari prepustile Upravam za 
stanovanjske zadeve, ker jim 
teh dolžnosti ne moremo dati. 
Za decentralizacijo Uprave ne- 
premičnin govore sledeča dej- 
stva: držati se moramo načela, 
da občine svoje pristojnosti iz- 
vršujejo same, prav tako je tu- 
di stvar občin, da same orga- 
nizirajo posamezne službe. Or- 
ganizacija teh posameznih služb 
je njihova stvar. Tega načela se 
je držal Svet za notranje zade- 
ve in splošno upravo OLO pri 
predlogu reorganizacije Uprave 
nepremičnin na občine. Občine 
same bodo te posle lahko bolj- 
šo opravljale kot jih je oprav- 
ljala doslej Uprava nepremič- 
nin. Na ta način bo to poslo- 
vanje bliže občinam in bodo 
prav zaradi tega tudi Jahko vr- 
šile boljšo evidenco in spre- 
membe v zve'zl s SLP. Organi- 
zacijsko tehnični moment ne 
more biti odločilen glede odlo- 
čitev, ali naj Upravo nepre- 
mičnin decentraliziramo ali ne. 
Trditev, da decentralizacije nI 
možno Irvesti zaradi razdelitve 
območja bivšega MLO Ljublja- 
na na ikataebrske občine ne drži, 
ker so meje občin določene ta- 

ko, da k. o. kot take v glav- 
nem spadajo kot celota v eno 
ali drugo občino. Važno je ome- 
niti še to, da nima smisla imeti 
za območje bivšega MLO Ljub- 
ljana za nove občine skupno 
Upravo nepremičnin, ker bi nje- 
no delo in naloge, ka'kor tudi 
navodila, morali deliti na več 
občin, kar bi predstavljalo več- 
jo ali manjšo oviro za pravilno 
in dobro poslovanje Uprave ne- 
premičnin. . 

O zadevi so razpravljali; Si- 
tar Franc, Soba dr. Štefan in 
Dermastia dr. Marijan. 

Franc Sitar je v razpravi ome- 
nil, da nas je v pogledu eviden- 
ce in prave ureditve zemljišč 
»talo precej truda in neprijet- 
nosti glede na to, da so bile 
razne reorganizacije. Uprava ne- 
premičnin je končno vzpostavila 
dober pregled nad zemljišči in 
zgradbami, ki so last splošnega 
ljudskega imetja. Izrazil je bo- 
jazen, da bi občine v sedanjem 
stanju ne bile sposobne voditi 
te evidence tako koit bi se mo- 
rala voditi in da se ne bi Izgubil 
točen pregled nad splošnim 
ljudskim imetjem, ki je sedaj 
ustvarjen. Tovariš Sitar je nato 
še omenil nekaj konkretnih pri- 
merov, kjer se je na Igu ugO' 

ditl tako, da bodo Iz nje raz- 
vidni odnosi, ki se s tem ustvar- 
jajo. Na teh zemljiščih je treba 
namreč tudi ustvariti socialistič- 
ne odnose. To pa bo moano le 
na ta način, da se ustvari evi- 
denca nad SLP pri občinah, ki 
so za to evidenco odgovorne. 

Prenos poslov, ki jih je dosJej 
Izvrševala Uprava nepremičnin, 
je načelna stvar, ki se je ne da 
opravičevati s trenutnimi teža- 
vami. Razumljivo pa je, da je 
treba na občinah poskrbeti za 
ljudi, ki bodo vodili evidenco 
nad SLP z največjo resnostjo 
in vestnostjo, predvsem pa je 
treba poskrbeti, da se bo vodila 
pravilna politika dajanja te 
zemlje v zakup. 

Drugo je še vprašanje zgradb. 
Mislim, da mora imeti občina 
pregled tudi nad temi zgradba- 
mi. Popolnoma naravno bo, če 
bo vsaka občina, ki Ima svojo 
Stanovainjsiko upravo, vodila 
tudi evidenco nad zgradbami, ki 
so last SLP. V organizacijskem 
pogledu to ne bo delalo težav. 

Po tem, ko je podprl predlog 
tovariša Jenka je dr. Soba še 
poudaril, da je treba prevzem 
teh poslov po občinah in likvi- 
dacijo Uprave nepremilčnin 
opraviti z veliko prevldris-tjo tn 
natančnostjo. Treba je poskr- 
beti za tak prenos, da ne bo 
ustvarjena evidenca SLP v nl- 

| čemer prizadeta. Dr. Štefan So- 
tovilo, da so privatniki pobirali | ba je predlagal za prenois po- 
najemnino za zemlišče, ki je j slov posebno komisijo, 
bilo razlaščeno. To s« je lahko [ ob zaključku je razpravljal o 
zgodilo zaradi tega, ker niso | tej zadevi še dr. Marijan Der- 
bili izvedeni zemljlškokinjižnl | mastia, ki se je izrazil, da je 
predpisi. Zato bo potrebo na ob- , načelno in praktično pravilno, 
člnah dofločltl in poetaviiti ka- l ^a se vse te zadeve prenese na 
der, ki bo sposoben, da bo to 
evidenco lahko vodil. Na Upra- 
vi nepremičnin so se uslužbenci 
lotili reševanja teh vprašanj z 
veliko vnemo in so dobro poslo- 
vali. Zato je za mestno območje 
ta stvar precej dobro ureijena. 
Tovariš Sitar je izrazil mnenje, 
da bi se morda ta zedeva dala 
rešiti na ta način, da bi Uprava 
nepremičnin Se nadalje delala, 
in sicer za račun In v imenu 
občin in da bi evidenca morda 
še nadalje ostala centralizirana. 

Dr. Štefan Soba pa se je pri- 
družil predlogu, ki ga je podal 
tovariš Marjan Jeniko. Povedal 
je, da so na občini razpravljali 
o reorganlzacldl Uprave nepre- 
mičnin in so ugotovili, da ima- 
mo v območju okraja, kakor 
tudi na območju posameznih 
občin, kar se tiče evidence nad 
SLP zelo nenormatoo stanje, 
predvsem glede zemljišč. Na- 
vedel je primer občine Vič. ki 
Ima okoill 400 ha zemlje, ki je 
last SLP. To so zemljišča, ki 
se dajejo v zakup, nihče pa o 
teh zakupih ne vodi evidence. 
To evidenco pa je treba ure- 

občine. Strinjal pa se je z miš- 
ljenjem tov. Sitarja, ki je Izra- 
zil bojazen, da ne bi ob prenosu 
evidence nad SLP zašli na kri- 
vd pot. To pa seveda ni razlog, 
da ne bi stvar načelno uredili. 
Prenos zavisi od konkretne or- 
ganizacije in pametnega načina 
prenosa poslov na občino. Ne- 
mogoča stvar pa bi bila, da to, 
kar zakon daje v pristojnost 
občin, ne bi dali. Po drugI 
strani pa je tudi že skrajni čas, 
da napravimo v pogledu gospo- 
darjenja s SLP korak naprej. V 
tej zadevi bi bilo potrebno na- 
praviti komasacijo zemljišč in 
ustvariti na teh zemljiščih nove 
socialistične pozicije v kmetij- 
stvu. Ze s tega vidika je treba 
prenos poslov, ki jih je dotslej 
izvrševala Uprava nepremičnin, 
na občine, Izvršiti čimprej. 

Tovariš dr. Dermastia Je konč- 
no še Izrazil svoje mišljenje, da 
za prevzem poslov od bivše 
Uprave napremlčntn ne bi bila 
potrebna posebna komisija. Ta 
prenos poslov naj izvrši Upra- 
va nepi emlčnln sama s sodelo- 
vanjem občin, ki to evidenco 

OBVESTILO 

ObveSCamo vse bralce, da bo »Glasnik« odslej zopet 
redno izhajal v torek in petek. 

prevzamejo. Občine same пмх 
rajo biti zainteresirane na t-em, 
da se te stvari v redu opravijo. 

Nato je predsednik Meatnega 
sveta dal na glasovanje predlog 
Sveta za notramje zadeve ia 
splošno upravo o prenosu po- 
slov bivše Uprave nepremičnin 
na občine in predlagal Mestne- 
mu svetu, da pripoiroči občin- 
skim ljudskim odborom, da 
čimpred formirajo organ za 
prevzem teh poslov. | 

Mestni sveit je predlog sogIas-» 
no sprejel. 

III. 
OKRAJNI ZAVOD 

ZA STANOVANJSKO 
IZGRADNJO 

Vloga oz, delo zavoda. 
O vlogi in delu otorajniega! 

Zavoda za stanovanjsiko izgard- 
njo je podal poročilo Frano 
Drobež, predsednik Sveta za 
stanovanjske zadeve OLO, ka- 
kor sled!: 

Zaradi pospeševanja načrtne 
in ckoinomične izgradnje stano- 
vanjskih hiš za zadovoljitev 
splošnih potreb prebivalstva me- 
sta Ljubljane po sodobnih sta- 
novanjih kot javne službe iz 
področja stanov a njske-komunal- 
ne dejavnosti je bivši Mestni 
ljudski odbor Ljubljana usta- 
novil dne 18. marca 1955 z Od- 
ločbo Tajn. št. 209-1-55 Zavod 
za stanovanjsko izgradnjo. Na- 
loge ustanovljenega zavoda so 
študijskega in operativnega zna- 
čaja, ter so po ustanovitveni 
odločbi naslednje; 

1. Proučuje pogoje sodobne 
stanovanjske izgradnje. 

2. Sestavlja ekonomske ana- 
lize, projekte stanovanjsteih na- 
selij, hiš, jcomunalnih in drugih 
hišnih naprav. 

3. Usmerja In koordinira delo 
vseh investitorjev to Izvajal- 
cev gradbenih del v zveal г 
gradnjo stanovanjskih hiš p>. 
spodarskih. zadružnih in druž- 
benih organizacij, uradov, zavo- 
dov in ustanov ter zasebnikov. 

4. Usmerja načrtno gradnjo 
stanovanjskih naselij. 

5. Vodi evidenco o zazidiji- 
vosti zemljišč, ter predlaga do- 
delitev stavbišča, last splošnega 
ljudskega premoženja, v brez- 
plačno uživanje za stanovanjsko 
izgradnjo. 

6 Pospešuje praktično uva- 
janje sodobnih metod, gradbe- 
nih elementov in deilovmlh nve- 
tod, 

7. Za Izvrševanje svojih na- 
log trna zavod komilsije, pro- 
store za preizkušnje, biroje in 
razne oblike organizirane po- 
moči. 

Njegovo operativno delo za- 
jema točka 6. navedenih nalog, 
ki jo izvaja tako, da pospešuje 
parktično uvajanje sodobnih 
gradbenih elementov in delov- 
nih metod a prevzemom poedi- 
nih ali vseh del v zvezi s stano- 
vanjsko izgradnjo. 

Glede na povečan obseg sta- 
novanjske Izgradnje in na dose- 
ženo pocenitev te izgradnje je 
Svet za stanovanjske zadevo 
OLO Ljubljana mnenja, da Je 
Zavod za stanovanijsko izgrad- 
njo doslej oipravičlil svoj obstoj. 
Nastane le vprašanje, kafcšoft 



VTRAN 22 »GLASNIK« ,GL 

efbliko naj Zavod obdril v bodo- 
če in kakšne naj bodo njegove 
naloge potem, ko je izvedena re- 
ci-ganizacija s formiranjem no- 
vega komunalnega sistema in 
občin. 

O ohliloi In nalogah Zavoda 
eo raiipravljalii tudi nekateri ob- 
činski ljudski odbori. Občinski 
ljudski odbori, ki so Svetu za 
fetiainovanijsk« zadeve OLO 
Ljubljana glede na razpravlja- 
nje o oblikah in nalogah zavoda 
pod a M pismeno mnenje, so v 
glaivn-pm zavzeli enotno stali- 
šče, da naj bi bile naloge za- 
voda studijskega in operativne- 
ga značaja. Zaradi razprave o 
vprašanju navajamo značilnosti 
posameanih mnenj: 

a) Po mnenju občine Ceniter 
naj bi zavod pojlovaJ kot fi- 
nančno samostoijen zavod, naj bt 
raeSirU svoje delovanje, naj bi 
nastopal kot posredni Investi- 
tor za vse Iz sklada za stano- 
vanjsko Izgradnjo na področju 
mesta finansiranje gradnje, skr- 
b"! za vse predpriprave, pro- 
gramsko In tehnično dokumen- 
tacijo, nadzorstvo in obračuna- 
vamje do kolavdactje; usluge 
na;l bi zaračunaval po pogodbi 
tz Investicijske kvote, za ostaile 
gradmie pa nat bi dobil na vpo- 
gled programsko dokumentacijo. 

b) Po mnenju občine Bežigrad 
bi bilo delo zavoda študijskega 

j ali izdelavo načrtov etanovanj- 
skih hiš in tudi vse posle inve- 
stitorja. 

j Predstva za Izvrševanje na- 
j log po točki 6. je po mnenju 

Sveta za stanovanjske zadeve 
OLO Ljubljana nesporno dobiti 
z zaračunavanjem uslug naroč- 
nikom po tarifi na temelju čle- 
na 43 Temeljne uredbe o finanč- 
no samostojnih zavodih. Teže 
pa je določiti tarife za izvrše- 
vanje nalog po točkah 1. do 5. 

1 pri sedanji stopnji razvoja za- 
' voda in glede na njegov Se ne- 
utrjeni položaj. Iz tega razloga 
je morda potrebno pozitivno 
mnenje občine Šiška proučiti s 

i posebno pozornostjo, ugotavlja- 

IV. Izvršni svet za izdajo natanč- 
nejših predpisov o zavezancih 
stanovanjskega prispevka, o 
osnovi za obračunavanje pri- 
spevka, ter o načinu njegovega 
zaračunavanja in pobiranja, o 
mestu plačevanja prispevka, o 
postopku za imenovanje uprav- 

. . . „ , , ... ■ ndh organov, ter o gospodarje- vanjsko gradnjo«, na občme, , nju in rat!I>(>laiganju s sreds
J
tvi 

je podaj poročilo Franc Drob«.: ! оћ6п8к1ћ k,reditnih ln 

Mestai svet je na prvi seji j pa predpise o pravicah in ob- 

KREDITNI SKLAD ZA 
STANOVANJSKO IZGRADNJO 

Razdelitev sklada oz. prenos 
poslov na občine 

O prenosu oziroma razdelitvi 
»Kreditnega sklada za etano- 

dal priporočilo Svetu za stano- 
vanjske zavede OLO, da izvrži 
priprave za prenos kreditnega 
sklada na občine. Vse priprave 

veznostih in o pravnem položaju 
skladov za zidanje stanovanj- 
skih hiš, ustanovljenih po do- 

. ločbah Zveznega družbenega 
za ukinitev obstoječih stoladov plana za leto 195S. 
in njih prenos na občine so iz- | K razpravi so se oglasili Alojz 
vršene. Izvršen je pregled da- ; Malelič, ing. Ivo Klemenčič in 

joč, če ni v letu 1956 prezgodaj nih kreditov za gradnjo stano- j dr. Marijan Dermastia. 
vanjskih objektov po posamez- , Alojz Matelič je spro- 
nih občinah, v katerih se kre- ; јш vprašanje, kako randelitl ta 

sklad med občine, ki imajo 
svoje objekte v sedežih drugih 

govoriti o Zavodu za stanovanj- 
sko Izgradnjo kot zavodu s po- 
polnoma samostojnim finansi- ' ditirani objekti gradijo ln to 
ranjem, ker svoj položaj Šele j ločeno za kredite gospodarskim 
utrjuje in bi po mnenju Sveta j organizacijam, stanovanjsteim 
pri sedanjem stanju njegovega i zadrugam, hišnim svetom in 
razvoja utegnila nastati nevar- 
nost, da bi zavod na račun for- 
siranja Izvrševanja uslug iz 
točke 6., ki bi bilo najdonos- 
nejše, zanemaril ostale usiluge. 

Po poročilu je predsednik 
mestnega sveta pojasnil odbor- 
nikom, da Je bila ta točka dnev- 
nega reda postavljena na sejo 
mestnega sveta zaradi tega, ker 
so bile na predzadnji seji 
Okrajnega ljudskega odbora 

in operativnega značaja, pri | dane pripombe glede pravil Za. 
6emer bi se en del nalog flnan- 
rlral iz okrajnega proračuna, 
drugi operativni del pa na te- 
meliu zaračunavanja uslug po 
tarifi glede na 43. člen Temelj- 
ne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih, torej zavod s sa- 
nsiostojnim finansiranjem ln j 
dotacijo. 

c) Po mnenju občine Moste | 
naj bi zavod posloval tako kot : 
Je navedeno pod točko b), le da | 
bi bilo morda dobro, da bi po- 
eloval ceflo v republiškem me- 
rilu, namesto v okrajnem. 

d) Občina Šiška Je enakega 
mnenja kot Bežigrad in Moste 
Blede dela le, da naj bi blil iz- 
ključno zavod s samostojnim fi- 
nansiranijem. 

Na temelju rezultatov raz- j 
pravljanja je Svet za stano- 1 

vanjske zadeve OLO Ljubljana 
po presoji mnenj posameznih 1 

občin in po temeljiti analizi t 
ukrepov za pospeševanje stano- I 
vanjeke Izgradnje v cilju kar 
najhitrejše in racionalnejše iz- 1 

gradnje zavzel stališče, da naj 
bi bil Zavod za stanovanjsko Iz- j 
gradnjo zavod okrajnega znača- ' 
Ja, njegove naloge pa naj bi | 
bile — upoštevajoč prednje ugo- 
tovitve — še nadalje študijske- 
ga in oiperativnega značaja in 
»vaj bi se formulirale takole: 

1. Proučuje pogoje sodobne 
stanovanjske Izgradnje in se- 
stavlja ekonomske analize; 

2. koordinira gradnjo stano- 
vanjskih naselij vseh investitor- 
jev po smernicah Okrajnega 
ljudskega odbora in občinslkih 
ljudskih odborov; 

3. zbira znanstvene izsledke 
ln rezultate s področja stano- 
vanjske izgradnje in skrbi za 
njih praktično uvedbo; 

4. vodi evidenco tistih zem- 
ljišč, ki jih občinski ljudski od- 
bori določijo za zazidljiva v 
stanovanjske namene; 

5 pospešuje praktično uvaja- 
nje sodobnih metod, sodobnih 
gradbenih elementov ki sodob- 
nih delovnih metod; 

6. pogodbeno prevzema za 
ljudske odbore, zavode, gospo- 
dareke organizacije, ustanove, 
eadruge ln druge pravne osebe 
Izdelavo programov teir oelerbo 

voda za stanovanjsko izgradnjo. 
O zadevi so razpravljali Mar- 

jan Jenko, dr. Marijan Derma- 
stia in Alojz Matelič. 

Marjan Jenko se je strinjal z 
nalogami, ki naj bi jih izvrševal i 
Zavod za stanovanjsko izgrad- ' 
n,io. tako kot so na novo po- 
stavljene. Zastopali pa je stali- 
šče, da Zavod za stanovanjsko 
izgradnjo ne bi smel dobivati 
dotacij kot finančno samostojni 
zavod. Le če zavod še nI dovolj 
utrjen, bi se mogoče dala do- 
tacija za leto 1956, v bodoče pa 
bi se moral finansirati sam. 

Dr. Marijan Dermastia je v 
razpravi Iznese! svoje stališče, 
da je proti temu. da bi se temu 
zavodu dala kakršna koli dota- 
cija, ampak naj si zavod poma- 
ga na ta način, da se mu dalo 
konkretna pogodbena naročila 
na osnovi katerih bi prišel za- 
vod do denarnih sredstev. Na ta 
način bomo vedno lahko rekli 
zavodu to in to želimo imeti v 
tem in tem času, plačamo pa W 
liko In toliko, tako bi prišel za- 
vod do denarja na podlagi kon- 
kretnih pogodbenih naročil ne 
pa na osnovi nekih dotacij. Za- 
vod naj živi od plačil za uslu- 
ge. k| Jih bo nudil naročnikom, 
ne pa na račun dotacij. 

Priporočam Svetu za stano- 
vanjske zadeve, da da zavodu 
konkretne naloge, ki naj se ugo- 
tovijo pogodbeno In ki naj Jih 
potem zavod izvršuje. Karkoli 

malograditeljem. S Tajništvom 
za gospodarstvo OLO. Zavodom 
za plaTvirranie in odsekom za 
proračun OLO so se razgovar- 
jali, da se napravi tudi pregled 
dotekajočih sredstev, predvide- 
nih po družbenem planu r,a leto 
1955, po občinah. Iz katerih iz- I 
virajo. Teh podatkov nismo do- | 
bili. ker po ugotovitvah nave- 
deniih organov predstavlja to 
dolgotrajno delo, trenutno pa so 
zavzeti z delom na planu. Iz 
navedenega razloga so se pri- 

i prave za razdelitev Kreditnega 
sklada na občine izvršile po 
principu gradnje po občinah. 

Za razdelitev sklada za sta- 
novanjsko-komunalno graditev 
je pripravljen pregled stanja 
objektov, ki so finansirani iz 

i tega sklada, po posameznih ob- 
činah in je pripravljena razde- 

! litev z vso aktivo in pasivo po- 
! sameznih objektov, pa tudi z 

vso potrebno dokumentacijo. 
Pripravljen Je predlog za prenos 

1 sredstev, ki so bila porabljena 
. do 31. dec. 1955, računajoč pri 

tm plačilo decembrskih in za- 
1 ključnih situacij za leto 1955, na 
i občine, kjer so bila investirana. 

Dotok sredstev se ni mogel za- 
l ključitl z 31. decembrom 1955, 
i ker vsa sredstva, določena v 
1 družbenem planu za leto 1955, 

Se niso dotekla ln bodo Se dote- 

občin. Po predlogu, bi se sklad 
razdelil med občine, iqjer so 
posamezne stanovanjske zgrad- 
be, kljub temu, da so morda v 
sklad vlomile sredstva neke 
druge občine. Zato bo treba po- 
skrbeti, da se sredstva kredit- 
nega siklada, ki so nabrana v 
okviru celotnega bivšega MLO, 
pravilno razdelijo. Tovariš Ma- 
telič je bil mnenja, da bode po 
tem predlogu iz tega sklada do- 
bila več finančnih sredstev na 
razpolago tista občina, v kate-re 
območju stoji stanovanjska 
zgradba, kot pa tiste, ki so v 
ta sklad sredstva dejansko vla- 
gale. 

Dr. Marijan Dermastia Je v 
razpravi izneeel, da Se nobena 
občina nima formiranega kre- 
ditnega sklada in da je zato 
potrebno, da občine takoj for- 
mirajo občinski kreditni skrtad 
in imenujejo upravni odbor te- 
ga sklada. Oči je treba imeti 
uperjene naprej In ne nazaj. 
Občinski upravni odbori pa naj 
začno razmišljati o tem, kako 
bodo kontrolirali vplačevanje 
prispevko v ta skilad. Kako 
bomo preostali del kreditnega 
sklada bivšega MLO razdelili 
na občine, bomo lahko še raz- 
pravljali, smatram pa, da je tu- 
di to odveč, ker vem, da je Svet 
za stanovanjske zadeve OLO 
poskrbel za to, da je sredstva, 
ki so bila v kreditnem skladu 

*Ti: 
laa 

( 

! S. 

kala. Ker Je Zvezna skupščina nabrana, porabil. Zaradi tega je 
na zadnjem zasedanju podalj- j V3ako razpravljanje okrog pre- 
šala veljavnost instrumentov 1 л- 0—* 
družbenega plana za leto 1955 
na prvo četrtletja 1956, bodo 
sredstva še dotekala po doseda- 
njem načinu. Ta sredstva se 
bodo zbirala deljeno za občine 

ostalih sredrstev odveč. Ce Svet 
za stanovanjske zadeve ne bi 
pridno uporabljali tega siklada, 
ne bi bilo v Ljubljani v zidavi 
toliko zgradb, kolikor jih je. 
Zato je potrebno, da se nov 

In se bodo po zaključku pre- ■ upravni odbor teh kreditnih 
nesla na novo formirane občin- | sk'adov, začne boriti za sred- 
ske sklade, od koder so dote- j e'va 'n P3 za to, da se bodo ta 

bo zavod pametnega naipravil, ' 

kala. Za vse občine oikraja so 
pripravljena tudi vzorčna pra- 
vila sedanjega kreditnega skla- 
da, ki bodo služIla občinam pri 
formiranju kreditnih skladov 
kot gradivo, ki Je bilo v letu 
1955 z Izkušnjami uporabljeno. 
Zakon o stanovanjsikem prispev- 

eredstva tudi pravilno uporabila. 
Predsednik Mestnega sveta je 

dal nato predlog o takojšnjem 
formiranju občinskih kredltmih 
skladov in upravnih odborov 
teh skladov ter končno predlog 1 

za razdelitev kreditnega sklada I 
bivšega MLO In bivšega OLO 

bo vedno to lahko povsod pro- ■ k ki ,e bn prcd kratkim iz. ; Ljubljana okolica, na občine, na 
ri 11 1Л-1 «i 4 f, ГУЛ r.,. гч ; „ vmn«#* ' ^ l «1   J _ dal in s tem večal svojo mate- 
rialno osnovo. dan, uvaja stanovanjski prlspe- 

, vek in tudi določa zbiranje na- 
Nato je predsednik Mestnega ] menskih sredstev po občinah. 

sveta dal na glasovanje pred- 
log, kakor je bil stavljen v po- 
ročilu predsednika Sveta za sta- 
novanjske zadeve s to pripom- 
bo, da se Zavodu za stanovanj- 
sko Izgradnjo ne bi dajala do- 
tacija, pač pa konkretne naloge 
v izvršitev, katere mora zavod 
po naročilih pogodbeno izvrše- 
vati. 

Mestni svet je predlog spre- 
jel kot pripoiročlllo Okrajnemu 
IjudEkemu odboru, ko bo ta 
sklepal o pravilniku Zavoda za 
etaoovanjsko izgradnjo. 

Svet za stanovanjske zadeve 
smatra, da je umestno dati pri- 
poročilo vsem občinam, da po- 
spešijo predpriprave za ustano- 
vitev kreditnih skladov, dolo- 
čenih po tem zakonu. Svet za 
stanovanjske zadeve je mnenja, 
da naj bi se v te sklade prenesli 
tudi sedaj obstoječi skladi. Pre- j območjue je podal predlog ln 

glasovanje. 
Mestni svet Je nato izglasoval 

priporočilo občinam v smislu 
prednjega predloga. 

V. 
OBRATOVALNI CAS 

V GOSTINSKIH PODJETJIH 

O obratovalnem času v go- 
stinskih podjetjih na mestnem ' 

nos skladov bo pa možno Izvr- 
šiti šele, ko bo Zvezni Izvršni 
svet izdal izvršilne predpise k 
Zakonu o stanovanjskem pri- 
spevku. Člen 7 navedenega za- 

> koma namreč zadolžuge Zveziai 

obrazložitev Ivan Brumen, taj 
n:lk Gostinske zbornice za okraj ; 
LJubljana. Osnutek odPoka o po- 1 

slovnem času goetimsklh podli e- 
tlj in gostišč na območju mesta 
in obrazložitev k temu odloku I 

j sta bila objavljena že v »Glas«!'ва[п 
ku« št. 2 dne 10. januarja 1^'Mval 
Zato je tov. Brumen otorazlo^L,.^ 
le razlike oziroma dopolru<v' јц 
k osnutku odloka in poja&n.!kdes 

I nekatere momente, ki so b' 'bi ta 
objavljeni v osnutku v štev.'jia ^ 

' »Glasnika«. Pomotoma so , 
'padle iz odloka spremembe, "'ker, 
jih je sprejel Svet za gosp^Jn 0< 
darstvo OLO na svoji seji: J pri 

1. čl. G osnutka odloka se delim 
j polni z besedilom, ki naj pri^iklej 
1 za besedico »pred 22. uro« in fe ^iuh 

glasi: »predlog, oz. sklep d«'»Sna 
lovnega kolektiva se lahko iz' '■"•d 
vaja, ko ga potrdi oddelek l> 

gospodarstvo občinskega ljud' ime) 
skega odbora«; pfij 

2. besedilo čl. 7, ki se glasi' Fr 
»ti obrati prenehajo izdajati P'-' r1"-' 
Jačo in hrano 10 minut pre" * i 
koncem posilovalnega časa«, s® }e t: 
izpusti, doda pa se besedilo, ^ ai 
ве glasi: »restavracije, ki 50 

združene s hotelom, smejo v i®" 
Jemnlh primerih goste, fci 80 

prispeli ob ali po raključloO 
predpisanega poslovnega čas*' 
poetrečl s hrano in pijačo ^ 
času pol ure po prihodu teh t0* 
s tov. Ob takih primerih pa i"6' 
stavracija ne sme streči drugi"1 

gostom«; 
3. čl. 9. oisnutka odloka se 

da Se odutavek, ki naj se glasi: i 
»in kjer taka prekinitev ne pri' |^ei 
zadene krajevnih turističnih P0' ' 
fcreb«. № 

Prav tako J« v čl. 9 za bes«' ji i 
dico »urediti« ponvotoma izpadi« | ^ 
besedica »dela«, katero Je treba 
v osnutku odloka v čl. 9 vit®* 
rili. 

Po razpravi, v kateri so 
delovali odborniki: Marija11 

Jenko, ing. Marijam Tepina, infr 
Ivo Klemenčič, Leo Kovačič iO 
Ostoj Tuma, ki so predlagali š* 
gotove nove spremembe in dO' 
polnitve, je dal predsednik 
Mestnega sveta predlog Gostln' 
вке zbornice o obratovalnen1 

1 času v gostinskih podjetjih 9 

predlaganimi spremembami, l1' 
so bile iznesene v razpravi, n* 
glasovanje. 

Mestni svet je predlog izgla' 
soval kot priporočilo občinskiifl 

' ljudskim odborom, da sprejm«' 
! jo Odlok o obratovalnem ča^1 jVt 

in ga prilagodijo svojim raz- Ui; 
meram. Чђј 

ni 
IV. 

ODLAGANJE IN ODVOZ t 
SMETI TER ODPADKOV 

Predlog Odloka o obveznert1 

odlaganju in odvozu smeti 1° 
odpadkov iz gospodinjstev na 

območju mesta Ljubljane je ob- 
razložil Ostoj Tuma, predsednik 
Sveta za gradbene in komunal- 
ne zadeve OLO. Predlog odloka 
je bil objavljen v »Glasniku« 
štev. 2. 

TovariS Tuma je dodal š« 
pojasnilo k osnutku odloka i® 
opozoril na dve varianti gled® 
plačevanja odvažanja smeti. P0 

prvi varianti naj bi plačeval* 
odvajanje smeti hišne uprav« 
ovfpoma hlšnd sve'1. podjetja 
ali ustanove ln zasebni lastniki 
za zgradbe, ki niso vključene 
v »s'rinovanj'feo stoupnost. P0 

drugi varianti pa bi nosile stro- 
ške za odvažanje smeti in od- 
padkov pristojne občine. 

Pri prvi varianti nastane te- 
žava v tem, ker imajo nekatere 
hišne uprave zaradi majhnih na- 
jemnin majhne dohodke in 
te pristojbine za odvoz sme'1 

težko plačale ali pa jih 
ne bi zmogle. Zato je Svet 
gardbene ln komunalne zadev® 
bil mnenja, da se ostane Pr' 
stari praksi in da »Snaga« za- 
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ni,itn^n^
vaianje smoti obči- 

Mva> ^an£^0 etane mesečno smeti za en smetnjak 
l^0« <00 dm. 
fciip"?311 'enko je v razpravi 
bi j®e' ''з bi bilo potrebno, da 
na . ^'ok sprejele vse občine 
trio Ljubljane In ne sa- 
ktr u v'"13 LJubljana Center, 
In oh6 re4'"Ti odiiaganja smeti 

pP^kov za vse občine, 
hiu j Mestacga sveta 

I da bo o tarifi V'1 občinski ljudski odbor 
»SnaJana <-:&n^er' ker leii zarvod 
Ihm, na njegovem teritoriju, 
v,.,n;

tn ko bodo odlok o ob- 
odlaganju In odvoau 

^flne m'0'ra|le sprejeti vse 
»robež se jc v raiz- 

Ve Va 
V7-€mal za osvojiitev pr- 

)e tivh'an'e' 'n slcer za'0, ker 
laj p® Postaviti v ercak poflo- 

fer„rpt3'lva,1ce mestnega in pe- 
,ri,„

e^ dela Lflubđjane. Na 
i«-. r,ll morajo namreč Ljub- 'niani odvažati smeti sami, 

medtem ko v mestu opravlja to 
uslugo »Snaga«. 

Dr. Marijan Dermustia je 1z- 
nesei, da bi bilo treba zadevo 
preštudirati. Jasno je, da pri- 
dejo prebivalci občin, v katerih 
se pobirajo smeti in odpadki na 
moderen način, do večje ugod- 
posti kot pa oni, kjer takega 
pobiranja ni. Treba je, za tako 
pobiranje smeti jasno tudi pla- 
čati pristojbino. Pravilno je, da 
zavod »Snaga« najde tudi sred- 
stva za pokritje stroškov za od- 
važanje smt.ti in vzdrževanje 
smetinjakov. de ima nekdo več- 
je ugodnosti mora tudi raču- 
nati s tem, da bo moral žato 
več doprinesti, kot pa če te 
ugodnosti ne bi imel. 

Predsednik Mestnega sve<ta se 
je zavzel za to, da bi pristojbi- 
no za vzdrževanje smetnjakov 
In odva^anoe smeti plačevali 
hišni sveti, ker Imajo le-tl 
prednost od takega načina od- 
važanja smeti. Ce to vpražanje 

ne uredimo tako potem ustvar- 
jamo neke nenormalne odnose. 
Seveda pa je v istem času tre- 
ba razpravljati tudi o vpraša- 
nju, da se bodo iz skladov, s 
katerimi razpolagajo hišni sve- 
ti, lahko krili tudi stroškii za 
vzdrževanje smetnjakov in od- 
vajanje smeti. Ti smetnjaki 
predstavljajo pritiklino hiše. 
Zato je bil dr. Marijan Derma- 
stia mnenja, da se iz amortiza- 
cijakih skladov hišnih svetov 
nabavijo smetnjaki, pristojbine 
za odvažanje smeti in vzdževa- 
n.je smetnjakov pa iz stroškov 
hišne uprave. 

Nato je predsednik Mestnega 
sveta dal na glasovanje predlog 
Odloka o obveznem odlaganju in 
odvozu smeti ter prediog, da 
naj hišni sveti plačajo smetnja- 
ke in pristojbine za njihovo 
vzdrževanje in odvažanje smeti. 

Mestni svet je gornji predlog 
soglasno Izglasoval kot pripo- 
ročilo občinam za nijhovo rea- 
lizacijo. 

Občinski ljudski odbori 

•kfM, 6 na seja Občinskega ljud. 
Kil jJ^ora je bila dne 23. 
l^ Ohr Vodil j® 3® Predsed- kO tov. Cerin Janez. Se- 

OBČINA BOROVNICA 

  — 
<0^ j'l'eoetvoval tudi odbornik 
' Spr i Kocjan Franček. 
P" ^ naslednji dnev- 
; hij, Citanje zapisnika zadnje 

"tin ^ejotje odloka o začas- 
n, - |чс i^'ansiranju januar—ma. 
V^Spr," 9fiju' 

eJ5ni odloka o razdelje. 
4, >, "anovanj. 

»tj ^širitev obrtne dejavno- 
obrata »Pri 

v Podpeči. !>.« .   
Ч*киР stanovanjske hiše v 

6 b 
u Pod Krimom. 

7 nro^je. azno 

^nj^^'tanju je bil zapisnik 
Чц seje sprejet in se je ugo- 

iVrs,, 1 da bili vsi sklepi iz- 
llih fa,f

azen dveh, iz objektiv- 
*)ja fazi, 

tov '»gov. V zadevi poslova- 
nika ®renče Siavka, uprav- 
»Vij^ gostinskem podjetju 
Ugotovi trta* v Borovnici se je 
In Se naknadno primanjkljaj 
^iilsi 

2a<Jeva odstopi javnemu 
u v postopek. 

I j. 2. 
''Se, , razdobje januar—marec 
S' er Se ni sprejet prora- 

195®' sprejme Ob- 
^(J^^ki odbor odlok o »a- 

'iiiunsiranju. 
Чан, 3 

f^no^^Pravilnega dodeljevanja 
»v ^lin 

аш Pos'ovala na pravni 
bl^ sprejet odlok o cvanJo stanovanj na po- 

'anj in da bi stanovanjska 

dlagi določila čl. 3S uredbe o 
razdeljevanju stanovanj. 

4. 
Gostinskemu obratu »Pri Ljub- 

ljanici« v Podpeči se soglasno 
odobri obrtna dejavnost s tem. 
da se dovoli prodaja kruha. 

5. 
Na prošnjo Intihar Ivane Iz 

Kamnika pod Krimom, da bi se 
ji prodalo stanovanjsko hišo 
last SLP je Občinski ljudski 
odbor soglasno sklenil, da se 
hiša ne proda, ampak naj grad- 
bena komisija do prihodnje seje 
poroča ali se zgradba, ki je v 
zelo slabem stanju tik občinske 
ceste, v prihodnjosti podre ali 
pa proda. 

6. 
Na prošnjo Kmetijske zadru- 

ge v Borovnici, da se ji dode- 
lijo poslovni prostori Trgov- 
skega podjetja Borovnica v li- 
kvidaciji, se po razpravi skle- 
ne, da se je treba o tem še po- 
svetovati z množičnimi organi- 
zacijami in na zborih volivcev, 
nakar se bo razpravljalo na pri- 
hodnji seji. Sklene se, da bodo 
zbori volivcev od 16. I. do 20. 
II. 1956 

Kršič Franc Iz Borovnice se 
razreSi kot član cenilne komi- 
sije zaradi neobjektivnih črni- 
tev, namesto njega je bil ime- 
novan Jurček Jože Iz Borov- 
nice. 

Za šefa gospodarskega odseka 
se imenuje tov. Pavlovič Janez. 
V komisijo za potrjevanje šti- 
pendij so imenovani; Palič Pol- 
de, Zrimšek Pavel, Turšič 
Franc, Umek Anton in Kaica 
Ivan. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 

VABILO 
0 5. redno sejo ObLO 

Ljubljana ■ Vič 
t 

38- M«na Statuta 
avgjj . '-'.iuibljana Vii dne 18. 
8a гак 21. člena Splošne- 

0 ureditvi obfcin in 
12e-269.L/Ur- list FLR.I štev. 
I krisitu,. '' _ '• člena Zakona o 
I I1'11 IhJ?18,''. obiiinskih In okraj- 
[ ^^8 „ ^ odborov (Ur. list 

sk 130-55) 
1 redno sejo ci:a ljudskega odbora 

Ljubljana Vič, ki bo v četrtek, 
26. januarja 1956 ob 16. uri 
v sejni dvorani Tržaška c. 3-1 

v Ljubljani s predlaganim 
dnevnim redom; 

1. Poroičlo o delu in nalogah 
sveta za socialno politiko in de- 
lovna raizmerja; 

2. poročilo Sveta za zdravstvo 
o deiu in bodočih nadoigah; 

3. raaprava tn sklepanje o 
sipreimeimbah in dopoOnltvah ob- 
činskeiga statuta; 

4. poročilo komisije o lizve- 
dran.I registraciji prebivalstva v 
občini; 

5. imenovanje nekaterih ko- 
.lisij; 

6 personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik sme 

pismeno predlagati spremembo 
ah dopolnitev dnevnega reda. 

Sejo se sklicuje za 16. uro Iz 
razloga, da se omogoči udeležbo 
odbornikom iz območja Krajev- 
nega urada Brezovica. 

Prosim, da se udeležite za- 
nesljivo razpisane seje, ker se 
po določilih Statuta sklepa o 
spremembah in dopolnitvah Sta- 
tuta le z večino glasov vseh od- 
bornikov ljudskega odbora. 

Morebitno odsotnost prijavite 
tajništvu OBLO Ljubljana Vič, 
tel. 22-455. 
Dr. Štefan Soba, s. r., predsed- 

nik OBLO. 

ODLOK 
Na podlagi L, 2., 3.. 7. In 70. 

člena Splošnega zakona v ure- 
ditvi občin in okrajev (Ur. 1. 
FLRJ '"t. 26-269-55)., 24. tč. od- 
loka o finansiranju in poslova- 
nju zdravstvenih zavodov (Ur. 1. 
FLRJ št. 14-85-53) in 2. točke 
24 Mena Statuta občine dne 18. 
avgusta 1955 izdaja Občinski 
ljudski odbor Ljubljana Vič na 
4. redni seji dne 23. dec. 1955 

ODLOK 
0 oprostitvah In olajšavah samo- 

plačnikov za zdravstvene 
storitve na območju Občine 

Ljubljana Vič. 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo pla- 

čevanja stroškov za zdravstve- 
ne storitve; 

a) planila nezmožni ne glede 
na boilezen. ako davčni predpis 
od premoženja ali dohodkov 
bolnikove družinske skupnosti 
ne presega 150 din letno na ene- 
ga družinskega člana. 

b) šolska mladina osnovnih šol 
za indicirano preventivno zobno 
zdravljenoe in vse obvezne am- 

1 bulnntne preglede, 
j c) bolniki z nalezljivimi bo- 
leznimi, ki se zdravijo v bol- 

, niišnici, pa brezplačnost nI od- 
j rejena s predpisi višjih or- 
ganov, 

d) bolniki ob lokailnih epide- 
mijah za zdravljenje v botaiš- 

I nitci in ambulanti, čeiprav ni 
! zdravljeniie v bolnišnici ali am- 
bulanti predpisano. 

I d) bolniki za zdravljenje v 
bolnišnici ali ambulanti, če se 

je šele naknadno ugotovilo, da 
ne gre za nalezljivo bolezen, za- 
radi katere so bili napoteni v 
bolnišnico ali ambulanto. 

e) vsi tisti otroci, ki so v 
zdravstvenih ali počitniških ko- | 
iondjah, ne glede na to, koliko 
so etari. 

2. 61 e« 

Tistim, ki imajo premoženje 
ali dohodke, od katerih se plača 
davek, se določi dedno oprosti- 
tev plačila za zdravstvene sto- 
ritve po tej-le lestvici; 

Bolnik plača od predpisane 
zdravstvene storitve; 

če maša davčni predpis 
od premoženja aJi dohodka 

družinskega člana letno; 
25 o/, 350 do 300 din 
50«/» 301 do 450 din 
75 451 do 600 dim 

Ce znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka družin- 
skega člana bolnika 601 din ali 
več. plača bolnik polni znesek 
za zdravstvene storitve. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis 

se lahko popolnoma ali deloma 
oprostijo plačevanja zdravstve- 
nih storitev tisti, ki bi bili za- 
radi trenutnih slabih socialnih, 
pridobitnih ali drugih razmer 
gospodarsko ogroženi, če bi mo- 
ral! plačati stroške za zdrav- 
stvene storitve v delnem ali 
polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevo- 

ze z reševalnimi vozili so po- 
polnoma oproSčeni bolniki, za 
katere je odredil prevoz pristoj- 
ni zdravnik, ne glede na davtni 
predpis; 

a) če so po 6. členu Uredbe 
o obračunavanju in zaračunava- 
nju oskrbnine v državnih 
zdravstvenih ustanovah popol- 
noma oproščeni plačevanja 
oskrbnine. 

b) tisti bolniki, ki so nave- 
deni v točkah a, c, C, d in e 
1. člena tega odloka tn 

delno tisti, ki so po 8. členu 
Uredbe o obračunavanju in za- 
računavanju oskrbnine v dr- 
žavnih zdravstvenih ustanovah 
delno oproščeni piačanja oskrb- 
nine. 

5. člen 
Pod zdravstvene storitve se 

po tem odloku štejejo tale 
zdravstvena opravila: 

a) zdravniiška pomoč in oskr- 
ba v ambulanti in na bolniko- 
vem domu; 

b) zdravniška pomoč in oskr- 
ba v bolnišnicah, sanatoriiih in 
v vseh drugih zdravstvenih za- 
vodih; 

c) prejemanje zdravil in sani- 
tetnega materiala; 

č) izjemoma in po prosti pre- 
soji Oddelka za zdravstvo in so- 
cialno politiko Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana - Vič 
v vsakem posameznem primeru; 
prejemanje ortoned^kih in dru- 
gih zdravstvenih priioomočkov, 
zdraviliško in klimatsko zdrav- 
Ijenie ter speciailnl zdravniški 
pregledi. 

6. člen 
Bolniki, ki so po zvezni ured- 

bi popoinoma ali delno ooro- 
ščeni nlačila oskrbnine v zdrav- 
stvenih zavodih, so tudi popol- 
noma ali delno upravičeni do 
prejemanja zdravil in sanitet- 
nega materiala. 

7. Men 
Olajšave in sprostitve po 1. 

in 2. Menu tega odloka se pri- 
zinavsiio upravičencem le na 
podlaigi potrdila o priznanju do 

brezplačnih oz. znižanih zdrav- 
stvenih storitev, ki ga izda na- 
čelnik oddelka za zdravstvo tn 
socialno politiko Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana — 
Vič. To potrdilo morajo pred- 
ložiti upravičenci zdravstvene- 
mu zavodu ob prvem iskanju 
zdravstvene pomoči, razen v 
nujnih primerih, ko se lahko 
potrdilo predloži najkasneje v 
8 dneh po prvem 'skanju 
zdravniške pomoči. 

Oddeiek za zdravstvo in so- 
cialno politiko izda bolnikom, 
po točki a) 1. člena in po 2. 
členu navedenega odloka potr- 
dilo na podlagi višine davčnega 
predpisa, po ostalih točkah 1. 
čl. pa na podlagi mnenja pri- 
stojnega zdravnika. 

8. člen 
Odločba o popolni ali delni 

oprostitvi stroškov za opravlje- 
ne zdravstvene storitve po 3. 
členu tega odloka izda v soglas- 
ju s komieijo za podeiljevana® 
podpor načelnik oddelka 
zdravstvo In socialno politiko. 

6. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega 

potrdila po 7. členu tega od'oka 
in prosti odločbi izdani po 8. 
členu Je dopustna, v 15 dneh po 
prejemu odločbe, pritožba na 
Tajništvo za zdravstvo prt 
Okrajnem ljudskem odboru 
Ljubljana. 

10. člen 
Ta odlok veli a od dneva oi>- 

jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana, upodablja pa se od 1 1n- 
nuarla 1956. kolikor v samem 
odloku ni drugače odločeno. 

11. člen 
Z dnem. ki je določen, da se 

začne uporabliati ta odlok, ne- 
hata veliatl odlok MLO gi me- 
sta Ljubljane o sprostitvah Iti 
olaišavah samoplačnikov za 
zdravstvene s'tor'tve na območ- 
ju mesta LjiibMane z dne 9?.. 3. 
J954 — Tajništvo št. 345-1—54 — 
Uradni list LRS 5t 12-156—54 In 
odlok OLO LJubljana okolica 
o sprostitvi in olajšavah samo- 
plačnikov ta zdravstvene sto- 
ritve na območju okraja Ljub- 
ljana - okolica z dne 22 8 1954 
— opr. št. DSI?-!—54 Uradni liat 
LRS št 37—556-54. 

Predsednik ObLO; 
Soba dr. Štefan, 1. Г. 

ODREDBA 
o zotiraniu ameriškega 

kaparjo 
Na podlagi 33 člena Temeljne- 

ga zakona o varstvu rastlin pred 
boleznimi ta škodljivci (Urad- 
ni Ust FLRJ št. 26-292 54) v zvezi 
s določili zakona o pristojnosti 
občinskih tn okrajnih ljudskih 
odborov (Uradni list FLRJ štev. 
34-371/55) Izdaja Svet za gospo- 
darstvo ObLO Ljubijana-Vič po 
sklepu svoje seje г dne 9. I. 195в 

ODREDBO 
o zatiranju ameriškega kaparja 
na sadnem drevju na območju 
Občine Ljubijana-Vič; 

1. 
Vsak lastnik, zakupnik aH 

uživalec zasebnega ali družbene- 
ga zemljišča, na katerem je 
kakršenkoli nasad sadnega drev- 
ja (na vrtovih, njivah, travnikih, 
ozarah, ob cestah, železnici itd.) 
mora obvezno opraviti naslednje 
zatiralne ukrepe: 

1. Odstraniti mora s svojega 
nasada vsa sadna drevesa, ki so 
popolnoma ali napol suha. na- 
dalje drevesa, ki so močno raka- 
va ali napadena od zalubnikov, 
vrtnih zavrtačev, kaparjev — 
posebno ameriškega ali krvavih 
uši. 

Piav tako шога odstraniti а 
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nasada vse suhe, na pol suhe In 
odmirajoče veje in Strclje. 

2. S krošnje mora Iztrebiti pre- 
gos:e in križajofte veje, z debel 
In debelih vej pa odstraniti mah, 
lišaje, skorje In drevesne gobe. 

3. Odstraniti mora iz starika- 
vih dreves prekomerno visoke j 
vrhove, ki so za izvajanje agro- 
tehničnih ukrepov življenjsko , 
nevarni. 

II. 
Ko Je opravil delo, navedeno 

pod točko I, od 1. do 3., mora 
vse preostalo drevje poškropiti z | 
enim izmed ufinkovitlh in pred- 
pisanih zimskih škropil (rume- 
ean, rumesanovo olje, parapin). 

m. 
1 Škropljenje se mora opraviti v 
Času mirovanja vegetacije, po- 

tfm ko odpade listje. Do 15. mar- 
ca 1956 pa mora biti vje drevje 
očiščeno in.razkuženo. 

IV. 
Ako pod I. točko zavezanci ne 

izvršijo ukrepov, označenih pod 
točko I. In II. v času, ki je do- 
ločen pod točko III. jih Izvrši 
občina na njihov račun. 

Lastniki sadnih dreves in ostali 
zavezanci, ki ne bi izvršili ukre- 
pov pod točkami I., II. in III. te 
odredbe, bodo koznovani po do- 
ločilih Temeljnega zakona o 
varstvu rastlin pred boleznimi in 
škodljivci. 

V. 
Ta odredba stopi v veljavo 

takoj. Predsednik 
Sveta za gospodarstvo ObLO; 

Plazar Franc 1. r. 

listu FLRJ, št. 37-55, Svet za go- 

OBČINA MORAVČE 

VABILO 
; na 5. sejo 3bLo Moravče 
1 Na podlagi 38. člena statuta 
Stočinskega LO Moravče 

sklicujem 
б. sejo Občinskega ljudskega od- 
bora Moravče, ki bo v sredo dne 
25. januarja 1956, v prostorih 
ljudske šole v Moravčah ob 
J5. url. 

Predlagam naslednji dnevni 
ted; 

1. Sprejem statuta občine Mo- 
ravče. 

2. Izvolitev raznih komisij. 

3. Poročilo predsednikov sve- 
tov o delu svetov. 

4. Razprava in sklepanje o od- 
loku o dopolnilnih plačah osebja 
zdravstvene postaje. 

5. Razprava In sklepanje o si- 
stemizaciji uslužbencev Uprave 
za dohodke obč. LO Moravče. 

6. Gospodarske zadeve. 
7. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima pra- 

vico pismeno predlagati spre- 
membo dnevnega reda ali toza- 
devno dopolnitev. 

Predsednik obč. LO 
Klopčič Martin 1. L 

i spodarstvo na podlagi 33. in 
! 34. člena Temeljnega zakona o 
varstvu rastlin pred boleznimi in 

1 škodljivci, Uradni list FLRJ št. 
26-54 ter Zakona o pristojnosti 

. občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov, prilOiga 1-A, poglavje 
c-III, Uradni list FLRJ št. 34-55 
izdaja Svet za gospodarstvo Ob- 
činskega ljudskega odbora Kam- 
nik naslednjo 

ODREDBO 
o zatiranju ameriškega kaparja 
na območju občine Kamnik 

I. 
Vsak lastnik, zakupnik ali uži- 

valec zasebnega ali družbenega 
zemljišča, na katerem Je kakr- 
šenkoli nasad sadnega drevja 
(na vrtovih, njivah, travnikih, 
ozarah, ob cestah, železnicah itd.), 
mora obvezno opra •'.ti naslednje 
zatlralne ukrepe: 

1. Odstraniti mora s svojega 
nasada vsa sadna drevesa, ki so 
popolnoma ali na pol suha, nada- 
lje drevesa, ki so močno rakava 
ali napadena od zalubnlkov, vrt- 
nih zavrtačev, kaparjev — po- 
sebno ameriškega ali krvavih 
uši 

Prav tako mora odstraniti Iz 
nasadov vse suhe ali napol suhe 
in odmirajoče veje in štrclje. 

2, S krošnje mora odstraniti — 
iztrebiti pregoste in križajoče se 
veje, z debel in debelih vej pa 

0ВСША LJUBLJANA - BEŽIGRAD 
VABILO 

na 5. redno sejo ObLO 
Ljubljana - Bežigrad 

Na podlagi 39. člena statuta 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad, v zvezi s 
21. členom splošnega zakona -o 
ureditvi občin In okrajev (Urad- 
ni list FLRJ, št. 26-269'53) ter 
7. člena Zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, štev. 
26-130'55) sklicujem 

5. redno sejo 
Občinskega ljudskega odbora 
odbora Ljubljana-Bežigrad, ki bo 
v gredo, dne 25. januarja 1S5G, 
ob 17. url v dvorani Partijske 
šole v Ljubljani, Parmova ul. 37 
— II trakt. 

Predlagam naslednji dnevni 
red: 

1. Izvleček Iz zapisnika IV. red- 
ne seje; 

2. predlog izpremembe in do- 
polnitve statuta občinskega ljud- 
skega odbora; 

3. predlog izpremembe in do- 
polnitve odloka o dopolnilnih 
plačah uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Be- 
tigrad; 

4. predlog odločbe o ustanovit- 
vi potrošniških svetov; 
4 5. p_redlog odloka o obveznem 

komunalnem prispevku Investi- 
torjev za komunalne investicije; 

6. predlog odloka o obveznem 
odlaganju in odvozu smeti in od- 
padkov iz gospodinjstev in iz 

[ drugih virov na področju občine; 
7. odobritev menjalne pogodbe 

s Šimenc Anko; 
8. odobritev kupne pogodbe s 

Puh Josipom za nakup 26 ms 

' zemljišča; 
9. odobritev dodelitve stavbne- 

da sveta Hrast Slavku; 
10. predlog odloka o ustanovit- 

vi stanovanjskega kreditnega 
sklada; 

11. potrditev pravil gospodar- 
ske organizacije Avtomehanika; 

12. imenovanje davčne komi- 
sijo; 

13. imenovanje komisije za po- 
trjevanje tarifnih pravilnikov; 

14. imenovanje komisije za od- 
likovanja; 

15. imenovanje upravnega od- 
bora stanovanjskega kreditnega 
sklada. 

Vsak ljudski odbornik Ima 
pravico predlagati spremembo 
ali dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost javite taj- 
ništvu ObLO Ljubljana-Bežigrad 
(telefon 32-994). 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Drobež Franc 1. r. 

i odstraniti mah, lišaje, staro 
skorjo In drevesne gobe. 

3. Odstraniti mora iz starika- 
. vih dreves prekomerno visoke 

vrhove, ki so za izvajanje agro- 
| tehničnih ukrepov življenjsko 
1 nevarni. 

II. 
Ko je opravil dela, navedena 

v členu 1, točki 1—3, mora vse 
preostalo drevje poškropiti z 
enim izmed učinkovitih odnosno 
predpisanih zimskih škropil. 

III. 
Škropljenje mora opraviti v 

času mirovanja vegetacije, od- 
nosno v času, ki ga predpiše za 
posamezni kraj Gospodarski svet 
občine. 

IV. 
Ce v točki I. navedni ne izvr- 

šijo ukrepov, naznačenih v I. in 
II. času, ki je za to določen (III), 
jih lahko občine na njihov račun. 

V. 
Kdor se ne bo ravnal po do- 

ločbah te odredbe, bo kaznovan 
po Temeljnem zakonu o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci (Uradni list FLRJ št. 26-54). 

VI. 
Ta odredba velja takoj, objavi 

pa se v uradnem glasilu OLO. 
Stev. 1/2-1220/1-55. 
Kamnik, dne 25. 11. 1955. 

Predsednik: 
Občinskega ljudskega odbora: 

Alfred Janko 1. r. 

III. 
Tajništvo za prosve" i 

LJubljana predlaga, na)^ j 
ški vrtec v Medvodah KO* 
s samostojnim finans'[j| 
ukine ter naj se kot prora'': 
ustanova priključi taH*! 
osnovni šoli. Odbornik 
Jakob v tej zvezi pojasnili 

j tak ukrep vsekakor Pjf 
! kajti otroški vrtec v 
! že dalje časa ni nudil ^ 
predpisane hrane, niti ni' i 
lagal s potrebnim 8,'г0'!"ј. 
kadrom. 

Po krajši diskusiji je 
občinski ljudski odbor 
se otroški vrtec v Medvod ; 
ustanova s samostojnim f1" 
ranjem ukine ter se s 1-JjJ 
priključi kot posebni "M 
osnovni šoli v Preski. 

IV. 
i Zdravstveni dom v 
^ je predložil občinskemu U 
mu odboru v obravnavanj®' 
račun dohodkov in i'®1 

zdravstvenega doma za l®10 , 
Iz predloženega predraW ^ 
razvidno, da bodo po P'^U

ar; 

šal1 

GEČINA MEDVODE 

' 5. sejo občinskega ljudskega 
odbora z dne 23. 12, 1955 je vodil 
predsednik ObLO Mravlje Franc. 

(Iz sejnega zapisnika.) 
Seja je obravnavala sledeči 

1 dnevni red: 
j 1. Poročilo o stanju proračuna 
] za leto 1955 in sprejem odloka o 
dodatnem proračunu. 

2. Sprejem odloka o začasnem 
finansiranju za razdobje januar 
— marec 1956. 

3. Razprava ta sklepanje o re- 
organizaciji otroškega vrtca v 
Medvodah. 

I 4. Potrditev predračuna dohod- 
kov in izdatkov Zdravstvenega 
doma v Medvodah. 

( 5. Sprejem odloka o spremem- 
, bah In dopolnitvah odloka o 
I tržnem redu. 

6. Sprejem odloka o vskladltvi 
predpisov, izdanih po ObLO v 
Medvodah In po ObLO v 
Smledniku. 

t 
Poročilo o stanju proračuna za 

leto 1955 je podal predsednik 
proračunske komisije ObLO 
Klančar Andrej. Tabelarični pre- 
gled do sedaj ostvarjenih dohod- 
kov In do sedaj izvršenih izdaf- 

i kov nam kaže tole zanimivo 
I sliko: 

šali dohodki 5,937.000 <Ji»Jrj( 
prav toliko pa bodo znaš3' y 
izdatki zdravstvenega do""; , 
izdatkov Je nasproti plan11^ 
kov za leto 1955 nekolik0.^ 
kar je utemeljeno s tetn. . 
v letu 1956 imel enega d6 

— zobarja več. . 
Občinski ljudski odbor J ^ 

sprejel sklep, da se pre!l • 
Zdravstvenega doma v ' 
dah v celoti potrdi. , 

Proračun za preventivn" 
zdravstvenega doma Pa .jji 
zneskom din 1,300.000.— j 
v proračun ObLO Medv®"6' 

V. 
Na podlagi 4. člena 

ObLO o tržnem redu z dn« 
1955 je 

5.1 

OBČINA KAMNIK 
VABILO 

na 6. redno sejo ObLO 
Kamnik 

Na podlagi 38. člena statuta 
občinskega ljudskega odbora 
Kamnik sklicujem 6. redno sejo 
ObLO Kamnik, ki bo v sredo, 
dne 25. januarja 195C. ob 8. url 
ejutraj v sejni dvorani občine. 

Predlagan je naslednji dnevni 
red: 

1. Citanje zapisnika In pregled 
sklepov 5. redne seje. 

2. Razprava in sprejem statuta 
fca občino Kamnik. 

3. Razprava o ustanovitvi po- 
trošniških svetov. 

4. Razprava o poslovanju Mest- 
ne hranilnice v Kamniku In o 
potrditvi zaključne bilance. 

5. Razprava o predlogu odloka 
o poslovalnem času v gostinskih 
podjetjih In goetiščih. 

6. Imenovanje občinske pod- 
komisije za delovna odlikovanja. 

7. Imenovanje dveh članov v 
Svet za splošno upravo in pro- 
račun. 

B. Gospodarske zadeve. 
9. Personalne zadeve. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Alferd Janko 1. r. 

ODREDBA 
o zatiranju ameriškega 

kaparja 
Da se sadno drevje obvaruje 

pred uničenjem po nevarnem 
škodljivcu — ameriškega kapar- 
ja, ki Je na območju občine že 
razširjen, po odredbi Državnega 
sekretariata za gospodarstvo, o 
območju, ki je okuženo z nevar- 
nimi rastlinskimi boleznimi in 
škodljivci, objavljeni v Uradnem 

DOHODKI: 

1. Dohodki iz gospodarstva — 
del dobička gospod, organizacij 

2. Lokalni prometni davek 
3. Dohodki od prebivalstva 
4. Dohodki uradov In ustanov 
5. Ostali dohodki 
6. Presežek iz leta 1954 

SKUPAJ. 
Odštevši od tega 6"/» obvezno rezervo 
Sknpnl čisti dohodki: 

IZDATKI: 

Negospodarske investicije 
Prosveta in kultura 
Socialno skrbstvo 
Državna uprava 
Proračunska rezerva 
Komunalna dejavnost 

SKUPAJ: 

dejansko po planu: Ш1уагјеп1: 

3,524.000 
3,500.000 
8,059.000 

40.000 
95.000 

3.178.872 
5,401.563 
8,211.660 

1.500 
3.463 

29.899 

15,218.000 
915.000 

16,826.959 
1,007.823 

14,365.000 15,819.126 

, dejansko po planu: ustvarjen(; 

2,000.000 2,000.000 

trznem redu z anc j\ 
 med drugim tudi P A 
veda.no prodajati na fržneK1« 
štoru alkoholne pijače in 

I živali. Ker je ta predpis oe , 
I prestrog, deloma pa tua1 J 
zakonit, je občinski ljudski 
sklenil, da se sme na^ « 
prostoru pod Izveslnimi " 
tudi prodajati vino, žgan' 
velike živali. 

VI. 
Kot zadnjo točko dneji 

reda je občinski ljudski . 
sprejel odlok o izenačenju ^ 
nih predpisov ObLO Medvt^,; 
ObLO Smlednik, ki se 

Na podlagi 70. člena za*® j! 
splošni ureditvi občin In o* ve' 
(Ur. I. FLRJ št. 26-269 55) 
z 2. točko 50. člena zakona 
činskih ljudskih odborih < a 
LRS št. 19-88/52) izdaja Ob«1 / 
ljudski odbor Medvode po ^ 
seje z dne 23. XII. 1955 

ODLOK ^ 
o izenačenju pravnih 

na območju občine Med* 
9,033.800 

506.000 
7,975.125 

405.271 
2,386.179 

307.673 
240.000 

13,314.248 

V tej zvezi se ugotovi, da so 
bili nekateri izdatki v proračunu 
prenizko planirani, zaradi česar 
Jih bo potreba sedaj nujno po- 
večati. Prav tako terja poviša- 
nje izdatkov v septembru pre- 
teklega leta izvršena reorganiza- 
cija državne uprave, ker je bil 
občini Medvode priključen pre- 
težni del prejšnje občine Smled- 
nik. Na osnovi dodatnega plana, 
ki ga Je predložil predsednik 
proračunske komisije ObLO, se 
predvideva, da se bodo iz zgoraj 
navedenih razlogov povečali 
skupni izdatki občine za 1,287.000 
dinarjev. Po krajši diskusiji nato 

sprejme občinski ljudski odbor 
sklep, da se v celoti sprejme do- 
datni proračun, kakor ga je pred- 
lagal predsednik proračunske 
komisije ObLO tovariš Klančar 
Andrej. 

II. 
Nato sprejme občinski ljudski 

odbor odlok o začasnem finansi- 
ranju proračunskih izdatkov za 
mesece januar — marec 1956, In 
to v skladu s proračunom za leto 
1955. Za čas od 1. I. do 31. 3. 1956 

, se tedaj predvidevajo izdatki v 
1 bkupnem zneoku din 8,252.000.— 

1. člen 
m Na območju nove občine O 

vode se razširi veljavnost 1,8^ 
njih pravnih predpisov bi*' 
ObLO Medvode: J 

a) odlok o zatiranju ko'0 j; 
skega hrošča, ki ga Je sp у 
ObLO Medvode na 4. sej' 
17. aprila 1953, In л' 

b) odlok o upravljanju in ®t||| 
bovanju spomenikov in S1 i 
Izza časa NOV št. 293/1-53. 

2. člen 
Razveljavi se odlok bivS® ■!, 

čine Smlednik o upravljanj у 
vzdrževanju pokopališč г 

29. V. 1955. 
3. člen 

Ta odlok stopi v veU3^ 
dnem objave v »Glasniku* (( 
Ljubljana, uporablja pa s 

1.1.1956. ,l0; 
Predsednik ObJ' ^ 
Mravlja Franc 

i 


