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Okrajni ljudski odbor 

požlje ovadba pristojnemu ob- 
činsUce-mu aodnifcu za pirefcrSke. 

Denarne kazni, ki ee pla&ajo 
tak<xj na mostu, se ne iaterjuje- 
Jo od mledoletotkor pod 14. 
letom. 

PREDLOG ODLOKA 0 JAVNEM REDU IN MIRU 

ZA OKRAJ LJUBLJANA 

(Grodivo za 6. sejo 0L0) 

14 m>tranje zadove In upravo OLO je na eeOl 
■yai l0- januarja t. L obravna- 

0ЗДи1вк odloka o javnem 
^4 ВД miru in sprejel sklep, 
O Predloži ljudskemu od- v sprejem. O predlogu od- 
Га,„ ^ Okrajni Ijudslci odbor 
jT^ravljai na j. aeji dne 17. 

0ruarja t. 1. 
pRedi.og odloka 

Ha 70- tlena Splošnega 
o ureditvi občin in okra- 

IIL VARSTVO DRUZBENB 
DISCIPLINE 

4. tleo 

Propovedanjo je: 
1. motiti javne shode, »boro- 

vanja, družben« sestanike in 
druge javne prirediitve; 

2. zadrževati se kljub opominu 
v gostinakih lokalih preko do- 
voljenega obratovalnega tasa; 

3. kaditi v gledališčih, kine- 
matografih ta drugih javnih 
prostorih, v katecih je to pre- 

(Uradm Hat PLRJ, 51. 25-55) ! Povedano, ter v tramvajih, avto- 

5. spuščati odplake ali gnojnice 
v potočne ali rečne struge, rib- 
nik, napajaliSča ta pod.; 

6. metati v kanalske požiral- 
nike predmete, ki bi mogli ta- 
mašitl kanale; 

7. ne upoštevati ukrepov, ki 
Jih izdajo pristojni organi za 
uničevanje mrčesa, podgan, шШ 
ta druge golazni; 

8. prevažati v nepokritih vozl- 

Obiratl sadeže ta cvetje i 
d revij a v ja vnih nasadih, i« do- 
pustno le z dovoljenjem pristoj- 
nega organa ljudskega odbora. 

VIL VARSTVO MLADINE: 

9. Člen 

Mladina pod 18. letom ne sme 
obiskovati nočnih lokalov, ba- 
rov in igralnic. 

Mladina pod 18. letom ne sme 
po 21. uri obiskovati gostinskih 
lokalov ta javnih prireditev a 
točenoem alkoholnih pijač. Prav 
tako ne sme obiskovati! kinema- 
tografskih to cmkiuSklh pred- 

lidju 
Oktrajnl ljudski odbor 

n«*, aria P® sklopu seje okrej- 
^га dne tale 

'MV; 
ODLOK 

»em redu in mira za okraj 
Ljubljana 

1 SPLOŠNE določbe 

1. člen 

busih in trolejbosih!; 
4. kroSnjaritl. 

IV. VARSTVO LJUDI 
IN PREMOŽENJA 

6. člen 
Prepovedano je: 
1. poškodovati ali odstraniti 

javne napisne table ali druge 
javne znake; 

2. poSkodovartH »H odstranje- 
vati svetilke, nameščene za raz- 
svetljavo javnih prostorov; 

3. opuSčati nameščanje ta 

sm" udeleževabl. 

lih mrhovino, kosti aH kožo. Me- stav, ki se končajo po 21. urt. 
so se mor« prevažati v zaprtih ! Kinematografskih predstav, ki 
vozilih ali zabojih z obloženo •"» za mladino prepovedane, se 
pločevino, kruh pa v čisti ta za- mladina pod 18^ letom sploh ne 
prti embalaži; 

9. nameščati plakate ali ogla- 
se na meatih, ki niso za to do- 
ločena. pisati po poslopjih, 
orgajah aH vozilih. 

10. kljub opominu pristojnega 
sanitarnega ali gradbenega or- 
gana opuščati popravila smetišč, 
fireanic in odtočnih kanalov. 

VIII. KAZNI 

10. člet? 

12. Men 

Za upravni kazenski poetopek 
in za terekanje кажп! po tem 
odloku je pristojen sodnik za 
prekrške občinskega ljudskega 
odbora. Glede krajevne pristoj- 
nosti veljajo določbe 62. ta 67. 
člena Temeljnega zakone o pce- 
krSkih. 

IX. 
PREVENTIVNO PRIDRŽANJE 

U. člen 
Kdor je bil po 97. členu Te- 

meljnega zakona pridržan, mora 
plačati vse stroške za prevoe, za 
prenočišče in prehrano, za 
zdravniško pomoč in drugo or- 
ganu za notranje zadeve, pri 
katerem je pridržan. 

X. KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Kdor prekrši določbe tega od 
loka. se kaznuje: 

1. z denarno kaznijo do 500 i jjudskega odbora Ljubljane 
dinarjev za prekrške: 1« člena | 

Ta odlok veltja od dneva ob- 
jave v Glasniku Okrajnega 

m0ira uravnati evoj® 
Oj* w ravnanje tako. da ne 
ali 1 <*rugih pri delu, razvedrilu 
J p0«tku, da varuje družbeno vzdrževanje varnoetmh naprav 
^tao. da vzdržuj« snago. P* gradnjah  , u' 
<la Paai na zunanje lice naselja, 1 4- P,uSfa'H 

ti,-,,® OKraža ljudem zdravja in 
tu, Trenja In da ne dela Škode lavnlh prostorih. 
J« 'J)

Vn,^ Prostor po tem odloku 
ki ee uporablja za 

1а^пл.?.Готе'1. 1® prostor, ki je 1:1 dostopen. 
ie prvega odstavka 

^lslt uživajo upravno ka- 
v^stvo po določbah tega 

varstvo miru 

2. člen 

j '^edano je: 
javnem ali zasebnem 

apar^ uporabljati radijske - ■ 
Bapra® aU kakršne koli druge obzirno vožnjo. 

(Љ naiim, ki občutno аЧ sicer delati po 
Pot al.

e večji hrup ali ro- 
j ц ra7-8rajati; 

in na kakršen koli način 

in popnaivilih; 
ob javnih poteh 

ograje ali živo mejo v takem 
stanju, da ograža varnost, ovi- 
ra promet in kazi zunanje lice 
ta nameščati bodečo žico v vi- 
šini po 1.80 m; 

5. dražiti In plašiti živaJi, 
8. zažigati odpadke ali dračje 

I »11 vobče kuriti ogenj v bližini 
poslopij ali drugih natprav; 

I 7. odmetavati goreče cigarete 
ta druge ogorke tam, kjer se 

| lahko zaneti požar; 
8 ovirati promet na pločnikih 

I in drugih javnih prostorih z od- 
j laganjem kuriv« ali drugih 
I predmetov preko časa. ki je 
nujno potreben za odstranitev 
teh predmetov, 

9. poškropiiti ali oblatiti ali po- 
nesnažiti pročelja stavb z brez- 

7. člen 

Lastniki ta upravitelji poslo- 
pij ob javnih cestah oz. hišni 
sveti so dolini skrbeti: 

1. da se čistijo hišna pročelja, 
hišne ulične table in drugi javni 
znaki na poslopjih ter da so 
vsi hiSnl jaikl v dobrem stanju; 

2. da so zastave, ki se razobe- | 
Saje ob posebnih priložnostih, 1 

pravilne po obliki in legi In 
dostojnega Izgleda ter da se , 
zastave, parole ta razni prilož- 1 

nostni okraski odstranijo naj- 
pozneje v dveh dneh po končani 
slovesnosti. 

VI. VARSTVO 
JAVNIH NASADOV 

8. člen 

Prepovedano jie: 
1 v javnih parkih, nasadih In 

' na pokopališčih lomiti drevje, 
grmovje, trgati cvetice, obirati 
sadež in cvetje z drevja, hoditi, 
jezditi ali voziti izven dovolje- 
nih poti; 

4, točk 2 tn 3; Iz 5. člena točk i fivii 
5, 7, 8 ta 9; te 61. 6, točk 1. 2. , J, , -.d- 
■ -<» «■-14."«.- 

PRIPOMBE 

V. VARSTVO ZDRAVJA. 
ClSTOCE IN ZUNANJEGA 

LICA 

n^nJ mjr in p061- 
liv 0,3 "2. do 5. ure. 

•Vie, Prepovedi so mot- 
iz oblastveno do- 

g0™ Politične, družbene sc>sPodaraike dejavnosti. 

ali uličnih balkonov ali na uli- 
ne,»Ki 7A n"tr®"je zadeve cah samih; 

^raibo Prepove ali omeji ■ 3. odlagati odpadke, odpadno 
naprav iz gradivo aH gnoj na mestih, ki 

va-i4)vanja 
2' 1 zaradi niso za to določena; 

^kitka llu<^
env>ten,e'*:a ^<?'a in i 4- puščati greznice neaadostno 

fa''Va',»«jev ' v. bolniiSnic, zaprte ali v takem stanju, da ra<iov ali '4-° ''^, Sol ta povzročajo smrad okolici, ali jih 
Prometnih oatirov, izpraznjevali ob nepravem času; 

'• člen 

6. člen 
Prepovedano je; 
1. metati odpadke, pljuvati aH 

drugače ponesnažitl tla ali pred- 
mete na javnih prostorih; 

2. Iztepavatl kajkoli v javne 
prostore, zračiti posteljnino aH 
sušili perilo preko uličnih oken 

in miru za okraj Ljubljana. 

Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana je na skupni seji 
septembra 1955 sprejel odlok o 
Izenačenju predpisov, s katerim 
se je na območju OLO Ljub- 
ljana razširil poleg drugih tudi 
odlok o javnem redu |n ™',m 

bivšega MLO gl. m. Ljubljana 
(Ur. U LR3 St. 10-54) z nekate- 
rimi malenkostnimi spremem- 
bami in dopolnitvami. Nujno po- 
trebno pa je. da se za območje 
novega Okrajnega LO Ljubljana 
ij.da nov odlok o javnem redu in 

i miru s prečiščenim besedilom, 
ker so v prejšnjem odloku ne- 
katere odločbe, ki se lahko upo- 
rabljalo le za mestno ne pa tudi 
za ostalo območje okraja. V 
njem so dalje nekatere določbe, 
ki so odveč, ker Imamo take 
ali podobne odločbe že v drugih 
predpisih, n. pr. v republiškem 
zakonu o preskrških zoper jav- 
ni red In mir. v odredbi o cest- 

2. poškodovati živo mejo ob n> za odstranitev gostov iz lo- ner" nd^Treba^ie 
kala po poteku predpisanega stvu javnih cest Itd. Treoa je 
obratovalnega časa (4. člen toč- tudli ne'|catere P 
ka 2 tega odloka). Ra 0<iu>ka sP^memti oz. dopol- 

j niti ter prilagoditi razmeram In 
praktičnim potrebam. V zad- 

loka; 
2. z denarno kaznijo do 5.000 

dta za vse druge prekrške iz 
1 členov 2 do 9 tega odloka, pa 

tudi za prej pod točko 1 naštete 
i prekrške, če so zaradi njih na- 
stale ali bi lahko nastale hujše 
posledice; 

3. z denarno kaznijo do 5.000 
dinarjev se tudi kaznujejo: 

a) starši, skrbnik ali oseba, 
fct ima mladoletnika v oskrbi, 
varstvu ali pod neposrednim 
nadzorstvom, če zanemarijo 
svoje dolžnosti nadzorstva in 
pride zaradi tega do kršitve 
predpisov tega odloka; 

b) lastniki, zakupniki ali od- 
govorni uslužbenci gostinskih 
obratov ter javnih lokalov oz. 
prireditelji zabav s točenjem al- 
koholnih pijač, če omalova- 
žujejo Iz 9. člena tega odloka 
glede varstva mladine in 

c) lastniki, zakupniki aH od- 
govorni uslužbenci gostinskih 
obratov, če ne ukrenejo potreb- 

javnih poteh; 
3. prevračati, premeščati, ma- 

zali ali sicer poškodovati klopi, 
mize. ograje In druge naprave 
na javnih mestih. 

ali te 

ODBORNIKOM 
OKRAJNEGA LJUD- 
SKEGA ODBORA! 

Odbornike okrajnega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev 
OLO LJnblJ. obveščamo, da 
bo 8. skupna seja OLO — 
V PETEK. DNE 17. FEBR. 
1958. — Vabilo s predlogom 
dnevnega reda bo objavljeno 
naknadno. 
Is skupščinske pisarne OLO 

11. člen 

Clanl Ljudske milice ter 
gozdno strokovno in čuvajsko 
osebje, ki ga pooblasti tajnik 
okrajnega ljudskega odbora ali 
po njegovem pooblastilu Uprava 
za gozdarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora, smejo takoj na 
mestu izterjati denarno kazen 
500 din iz 61. 10 točke 1 tega 
odloka od tistih, ki jih zalotijo 
pri prekrških, naštetih v ome- 
njenem členu. 

Ce se ne Izterja kazen na kra- 
ju ali 6e storilec prekrška 

njem času so izšle tudi spre- 
membe temeljnega zakona o 
prekrSkih glede višine kazni, W 
se lahko predpiše za prekrške, 
in glede Izterjavanja kazini za 
nekatere prekrške kar na mestu 
od oseb, ki se zalotijo pri pre- 
krških. Vse to je treba upošte- 
vati in je treba izdati nov 
odlok. 

Razlika med prejšnjim ta 
predlaganim novim odlokom o 
javnem redu to miru so zlasti 
tele; 

1. Zaradi zavarovamia miru ni 
noče takoj plačati ка/.гЦ, se prepovedano zgolj uporabljati 
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na javnem ali zasebnem prosto- 
ru radijskih aparatov ali kak-rS- 
nih koli drugih naprav na tak 
način, da Je očitno motena 
okolica, temveč tudi delati po 
nepotrebnem vetji hrup aH ro- 
pot ali razgrajati. Kazni bodo 
zadele sedaj tudi tiste, ki če.9to 
pozno v noč razgrajajo, zlasti v 
barakah pa tudi drugod, in s 
tem vznemirjajo okolico. 

Po osnutku je tajništvo za 
notranje zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora pooblaščeno, da 
zaradi potrebnega zavarovanja 
absolutnega miru v nekaterih 
kraijh (n. pr. v bližini bolnišnic, 
šol Itd.) ali Iz prometnih ozi.rov 
prepove nasploh ali omeji za 
določen čas uporabljanje vseh 
takih naprav, ki lahko motijo 
okolico ali promet. 

2. Osnutek novega odloka vse- 
buje v splošnem vse določbe 
prejšnjega odloka glede varstva 
družbene disclipline, varstva lju- 
di in premoženja, varstva zdrav 
ja, čistoče In zunanjega lica, 
varstva javnih nasadov in var- 
stva mladine. Opuščene pa so 
nekatere določbe, ki jih imamo 
že v drugih predpisih. Tako je 
n. pr. ogroženje varnosti ljudi 
na cesti s predmeti, ki se po- 
stavljajo pred zgradbo ali pred 
ograjo ali na zgradbo ali na 
ograjo, ali ki se mečejo na ce- 
ste, prekršek republiškega za- 
kona o prekrških zoper javni 
red in mir. Prekršek po ome- 
njenem zakonu Je tudi mučenje, 
proobremonjevanje ali kakrftno 
koli škodljivo ravnanje z žival- 
mi. Prav tako stori prekršek po 
omenjenem zakonu kdor Javno 
nabit oglas držav, organa alt 
družbene organizacije raztrga, 
zamaže ali ga na kak drug na- 
čin poškoduje ali odstrani. Pre- 
kršek po tem zakonu Je tudi 
vsake vrste nespodobno vedenje 
na Javnem kraju. Uporaba Jav- 
nih potov za športne igre (igra- 
nje, žoeanje, nogomet, balinanje, 
drsanje, sankanje, smučanje, 
kotalkanje in podobno na Javni 
cesti ali neposredno ob njej) je 
prekršek odredbe o cestnem 
prometu. Prekršek po tej odred- 
bi je tudi, če motorno vozilo 
ni opremljeno z dušilcem zvoka, 
&li 6e še zmanjša ali odpravi 
učinek dušilca zvoka. Spušča- 
nje odplak, gnojnice ta meteor- 
ne vode s treh aH zasebnih zem- 

na cestno zemljišče Je pre- 
kršek uredbe o varstvu Javnih 
cest. 

Glede vzdrževanja stanovanj- | 
ekih poslopij ter hišnih naprav 
In inetalacij imamo predpise o 
novi uredbi o upravljanju sta- | 
novanjsikih hiš in v zakonu o 
vzdrževanju stanovanjskih po- I 
elopij. Take in podobne določbe 
eo zato v odloku odveč. | 

3. So pa v osnutku odloka ne- 
katere nove določbe, tako n. pr. 
prepoved kajenja Je razširjena 
tudi na trolejbuse; dan Je mož- 
nost kaiznovanja voznikov, če z 
brezobziiirno vožnjo poškropijo l 
ah oblatijo mimoidoče ali za- i 
mažejo pročelja stavb; prepove- 
dano Je tudi izpraznjevati grez- 
nice ob nepravem času; prepo- 
vedano je prevažati na nehigi- 
enski način važna živila kot so 
meso ta kruh. Osmutek pred- 
laga, da se mora meso preva- 
žati v zabojih z obloženo ploče- 
vino, kruh pa v čisti In zaprti 
embalaži. 

V osmufku je dalje predlaga- 
na nova določba glede čiščenja 
hodnikov, glede odstrsnjevonia 
snega s hodnikov, obcestnih i 
Jarkov, ta pocžiipalnikov ta glede 
preipreičevairte morebitnih ne- 
sreč (s posipavanifim poledene- 
lih hodnikov, odstranjevanjem : 

i Udenih sveč raz streh, zavaro- 
I vanjem nadsvetlobnih odprtin, 
I jaškov za metanje kuriva Itd.) 
, Prekršek uredbe o varstvu cest 
1 (Ur. 1. LRS št. 41-53) pa ston, 
kdor v naseljih, ki so vsaj na 
eni strani zazidana, ne skida 

' snega s cestnega hodnika, ja» • 
kov, jaškov ozir. s ceste, ne 

, posuje ob poledici hodnika aH 
I odlaga led ali sneg na cestno 
zemljišče. Zato predlagana do- 
ločba nd potrebna, vsaj ne v 
celoti. 

Glede zastav, ki se razobešajo 
ob posebnih priložnostih, vse- 
buje osnutek določbo, da mo- 
rajo biti take zastave pravilne 
po obliki in dostojne po svojem 
zunanjem izgledu, za kar so od- 
govorni hišni lastniki oz. hišni 
sveti. 

4 Mladini pod 18. leitom je 
prepovedano obiskovanje noč- 
nih lokalov, barov in igralnic 
ter posečanje kinetnatografskih 
predstav, ki so izrecno prepo- 
vedane za mladino. 

Mladini pod 16. letom pa Je 
po osnutku prepovedano ne 
glede ne letni čas po 21. uri 
obiskovati (tudi ne v spremstvu 
staršev ali starejših oseb) go- 
stinske lokale in Javne prire- 
ditve s točenjem alkoholnih pJ- 
jač Tudi ne smejo obiskovati 
tistih kinematografskih in cir- 
kuških predstav, ki se končajo 
po 21. url. 

Omejiitev, ki Jih Je imel prejš- 
nji odlok za mladino glede obi- 
skovanja večernih kulturnih, 
prcisvetniib in telesnovzgojmiih 
prireditev, novi osnutek ne po- 
zna, ker teke omejitve niso po- 
trebne oz. ker veljajo glede te- 

ga za mladino pretežno šolski 
predpisi. 

5. Poglavje «kazni« je v osnut- 
ku prilogodeno novemu zakonu 
o spremembah ta dopolnitvah 
temeljnega zakona o prekrških 
(Ur. 1. FLRJ št. 58-55) po kate- 
rem sme okrajni ljudski odbor 
predpisati za prekrške denarno 
kazen do 5.000 dinarjev in hkra- 
ti v predpisu pooblastiti člane 
LM, da izterjajo za prekrške, za 
katere je določena kazen do 
500 din, tako kazen takoj na 
mestu od tistih, ki jih zalotijo 
pri prekrških. S predpis o pre- 
kršku se da lahko enaka pra- 
vica, kot členom LM, tudi dru- 
gim uradnim osebam. Take 
osebe je treba v odloku iz- 
recno navesti, ne pa zgolj dati 
to pravico »osebam, ki Jih po- 
oblasti pristojni organ okrajne- 
ga ljudskega odbora«. (N. pr.: 
z odlokom o varstvu zelenega 
pasu mesta Ljubljane Je za 
mandatni postopek pooblaščeno 
gozdno strokovno in čuvajsko 
osebje, ki ga {»oblasti uprava 
za gozdarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora.) 

V tem poglavju so določene 
kazni tudi zoper osebe, ki so 
odgovorne za mladoletnika, če 
krši določbe odloka glede var- 
stva mladine, kakor tudi zoper 
odgovorne osebe gostinskih 
obratovalnic, če omalovažujejo 
določbe odloka glede varstva 
mladine aH določbe od'oka glede 
varstva družbene discipline, to 
Je. te ne ukrenejo potrebno za 
odstranitev gostov iz lokala po 
poteku predpisanega obratoval- 
nega časa. 

Za upravni postopek ta Izre- 

kanje kazni je na prvi stopnji 
pristojen občinski sodnik za 
prekrške, v katerega območju 
Je bil prekršek storjen oz. v ka- 
terega območju storilec stalno 
ah začasno prebiva, če se pri- 

1 stojnost ne da določiti po kraju, 
kjer je bil prekršek storjen, 

j 6. Stroški za preventivno prd- 
| držanje oseb, ki se v pi javnosti 
j zalotijo pri prekršku, dokler se 
ne iztreznijo, so se doslej Iz- 
terjevali samo v Ljubljani, kjer 
so poistaje LM. V osnutku j« 
določeno, da Je treba take stro- 
ške plačati »organu za notranje 
zadeve«, pri katerem se pridrži 
oseba. 

7. V osnutku odloka so zgolj 
določbe, ki se lahko uporablja- 
jo za vse območje novega okraj- 
nega ljudskega odbora LJublja- 
na. Opuščene so prejšnje določ- 
be 8. in 9. člena odloka glede 
gojitve domačih živali (psov, 
mačk in ptičev) v stanovanjskih 
in poslovnih prostorih ter glede 
izložb trgovskih poslovalnic, ker 
se te določbe ne morejo upo- 
rabljati za vse območje seda- 
njega novega okraja. Te zadeve 
pa lahko po potrebi s svojimi 
odloki o *ivnem redu In miru 
oz. o hišnem redu uredijo po- 
aamezni obfinskrt Iijudski od- 
bori za svoja območja. 

Po 8. členu zakona o prekr- 
ških zoper javni red In mir (U. 
1. LRS št. 16-49 In št. 40-51) so 
občinski ljudski odbori poobla- 
ščeni, da določajo prekrške zo- 
per javni red in mir v svojem 
območju. In sicer le na podlagi 
in v mejah omenjenega zakona 
ta 8. čl. TZP (Ur. 1. FLRJ št. 
46-51 in 58-55), t. J. do 3.000 din. 

upravo nepremičnin v »v01 ede 
upravo aH pa jo pustdld dos«^'«*^ 
nji upravi. Svet za komunal0 »Ц, 
zadeve predilaga, da naj vzdrl^oj^j. 
vanje cest IV. reda na obnw>cJ lo, ( 
občane vrši v zimi 1956 UpTav>t 

1 cest OLO po posebni naročiln^irm 
I odsek za komunalne zadeve, i j 
Upravo cest npj se sklene P" tgj 
godba za vse usluge, katere 

j le-ta opravila v naši občini- "v и1ц 
predlog uprave cest je bil Pre (?hi 
kužen proračun za odvoz snež Јац 
pluženja ta posipanja ter vZ'L 
ževanja cest v višind 5,860.000 o1 ;<h 
za prvo četrtletje. V sodeloV'^ tni; 
nju s komisijo za proračun ^ ^ li 

1 smo ta proračun zniiiali na i ^ioi 
'lijone 500.000 din. Da bodo ^ f 1 
I ste bolje vzdrževane, predteP3^ I.31 
i mo, da se s 1. aprilom 1956 us' J li 
I novi lastna servisna sJužba 
I vzdrževanje cest IV. reda, z Jej 
posili'tvijo 6 do 7 cestarjev 
cestnega nadzornika. C 

vzdrževanja kanalieaoije, "ч 
i javne razsvetljave m vrtnars*1. 
del predlagam, da te usluge tu «■. 
še v naprej vrše podjetja Me«1 ^ 
kanalizacija. Snaga, Javna f5 pt 
svetljava in Meatna vrbna^ ' •t! 
Proračun teh podjetij za ^ 
ve usluge za prvo četrtletje 1®^ № 
znaša: р 

Snaga 
Kanalizacija 
Javna razsvetljava 
Vrtnarija 

Občinski ljudski odbori 

OBČINA UUBLJANA-SIŠKA 
4. redna seja 

ObLO Ljubijana-Sl»ka 
(Iz sejnega zapisnika) 

Seja Je bila dne 22. decembra 
1955 ta Jo Je vodil tovariš Ma- 
rijan Jenko, predsednik ObLO. 

Sprejet Je bil naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Predlog odloka o začasnem 
finansiranju za obdobje Januar 
marec 1956. 

2. Poročilo Sveta za komunal- 
ne zadeve o stanju komunalnih 
naprav. 

3. Poročilo Sveta za gospodar- 
stvo o stanju gostinstva. 

4. Odlok o ustanovitvi svetov 
potrošnikov. 

5 Predlog odločbe o začasni 
sistemizaciji delovnih mest v 
upravi ObLO Ljubljana-Siška. 

6. Predlog odloka o dopolnilnih 
plačah in položajnih dodatkih 
uslužbencev to delavcev ObLO 
Ljubljana-Siiška. 

7. Potrditev predračuna Stano- 
vanjske uprave, določitev siste- 
mizacije delovnih mest v Sta- 
novanjski upravi in potrditev 
poravnailnega sveta. 

8. Odlok o razšinitvi veljavno- 
sti pravnih predpisov biv. MLO 
Ljubljana na območje občine 
Ljubljana-Siiška. 

9. Predlog praviilnika zdrav- 
stvenega doma. 
10. Potrditev ustanovitve obrat- 
ne ambulante Litostroj. 

11. Potrditev cen storitev 
zdravstvenih ustanov. 

12. Potrditev proračuna za prvo 
tromesečje 1956 za Zdravstveni 
dom Ljubljana-Siška, Lekarno 
Sn^ka in Obratno ambulanto Li- 
tostroj. 

13. Predlog sklepa o poobla- 
stitvi odbornika za sodelovanje 
pri sklepanju zakonskih zvez. 

14. Personalne zadeve. 

I 

Tovarišica Olga Grošelj, pred- 
sednik sveta za splošne zadeve, 
raztolmači predlog odloka o za- 
časnem finansiranju ta navaja, 
če družbeni plan in proračun ni 
aprejet pred pričetkom novega 
proračunskega leta, se vrši do 
sprejetja proračuna začasno tl- 

' nansrranje proračunskhi orga- 
nov. V ta namen Je predložen 

; ljudskemu odboru plan začasne- 
ga tinansiranja za prvo četrt- 
letje 1956. Plan obsega le izdat- 
ke, ker dohodki niso znani. Ker 
dohodki v začetku leta ne prite- 
kajo redno, najame proračunski 
organ pri banki kredit v višini 
izdatkov po planu začasnega fi- 
nanslranja Dokler se vrši za- 

I časno flnansiranje izdatkov ter 
(proračunski dohodki niso znani, 
naj se odobravajo le neobhodno 
potrebni osebni, materialni in 
funkcionalni izdatki. Osebni lz- 

I datkii naj bodo v višini izdatkov 
, na koncu preteklega leta, mate- 
i rialnl izdatki naj bodo za naj- 
nujnejše potrebe za normalno 

I delo upravnega aparata ter vzdr- 
ževanje prostorov. Najnujnejši 

j funkcionalni izdatki so v višini 
Izdatkov konec leta. 

I O predlogu so razpravljali 
1 ljudski odborniki: Tone Marti»- 
žek, Lavoslav Gosak, Marija« 
Senk, Olga Grošelj to predsed- 
nik ObLO. 

1 Proračun Izdatkov za razdob- 
ija januar—marec 1956 

din 
1. Tajništvo 4,303.000 
2. Oddelek za gospo- 

darstvo 395.000 
3. Oddelek za kom. to 

gr. zadeve 7,782.000 
4. Oddelek za proeveto 

to kulturo 9,893.070 
5. Oddelek za zdrav. 

to soc. skrbstvo 5,185.000 
6. Proračunska rezerva 1,441.930 

din 
140.» 
eos-AjJ N 
ООО.О"0 ^ 
Hoo.oo« US1 4 

Mestni vodovod Je predla«^ [Je 
da bi v letu 1956 iz lastačh s* ^ 

i stev finansiral vodovodne na£j, r 
'Ijave v Milčinskega uflioi, v ? ^ 
utiški, Kamnogoriški, Tugome" |*t 
Jevi in Vodnikovi cesti, v Г 
ta v Zatišek, ter bi iKeraditej ■ . 
omenjene vodovodne mreže 
proračunu Mestnega vodovo*' <4 
stala 7,060.000 din. 

Glede programa novega ^ 
dalnega načrta med Vodniikojv 
to Celovško cesto naj se id€'. 
program razobeed predhodno (i; 
vpogled volivcem, nakar se jj . ' 
do zbrani predlogi obravna^ ^ 
na seji občinskega ljudskega 0° ^ 

n 
i; 

U 
ђ 
V; 
e 

Odlok o začasnem finansira- 
nju za I. tromesečje 1956 in pro- 
račun izdatkov za to obdobje sta 1 

bila soglasno sprejeta. 

II 
Poročile o stanju komunalnih 

zadev Je obrazložil tov Franc 
Nebec, predsednik Sveta za ko- 
munalne zadeve. , 

Komunalna problematika v 
občini Je zelo pestra zato, ker 
se veHko gradi. Konkretno Je 
treba omeniti vprašanje cest, ker 
ima občina 64 km cest ta je od 
teh samo 4 km asfaltiranih in 
tlakovanih. Makadamske ceste 
so slabo vzdrževane. Okraj s 
svojim razsežnim področjem ni 
v stanju vzdrževati cest 4. reda, 
ki spadajo pod občine. Imamo l 
samo 1 cesto prvega reda, to je 
Celovška cesta, vse druge so 4. 
reda, za katere mora skrbeti ob- | 
čina. Občina hi morala imeti 6 
do 7 cestarjev. Pereče je vpra- 
šanje kanalizacije in ostalih ko- 
munalnih naprav. Na območju 

1 občine je 11.000 m kanalov, to je 
117«/» cestne dolžine. Stanje raz- 
svetljave je slabo, posebno vzdr- | 

I ževanje svetilk. Mnenja smo, naj : 
! bo javna razsvetljava pod vod- 
stvom mestne razsvetljave. Ima- 
mo 77 hiš, ki so last SLP. Vpra- 
Janje Je, ali bomo prevzeli . 

bora. . 
O poročilu to o predlogih 

razpravljaU ljudski odborn"*' 
Ivan Ferluga, ki se strinja s te№ 
da se vodi JasnejSa politika v 
gledu komunalnih naprav in 
se ne sme pozabiti na najnujne) 
fta popravila cest. ,, 

Boris Vudler, ki omeni, đa > 
  razsvetljava v Šiški periferne® 

29,000.000 značaja to da je električni 
večkrat prekinjen ravno v ur« 
ko Je tok najbolj potreben. 

Lavoslav Gosak ugotavlja d« 
'uJl- sta Jesenkova in Medvedova 

ca v slabem stanju in da 
nujno potrebna rekonstruk^ 
Celovške ceste. Vprašanje Ce' 
lovške ceste mora ljudski o<№ . f 
začeti takoj obravnavati K 
prioritetno zadevo. „ 

Tov. Albin Baznik pojasni. 
naj republika prispeva svoj "J® 
lež za vzdrževanje ceste I. 
ki Je republiškega pomena. 

Tov. Tone Martinšek predla^ 
da bi se volivcem razložil P, 
gram za rekonstrukcijo CeJoV 

ške ceste in zazidalni načrt. 
Roman Tršan poudari, da ok 

lica in dohodi k novim blo^0 

še niso povsod urejeni. ,# > 
Tov. Ivan Roje predlaga, 

bi občina prevzela v svojo 
denco zemljišča, ki so last Si1 

V razpravi so sodelovali , 
ljudski odbomiiki; Olgo Gro^6 -' 
Cilka Prešeren, Andrej BaW 
in Franc Nebec. 

Poročilo Je bilo soglasno sPre j 
jeto. 

m 

O stanju gostinstva por0'e 
tov. Janez Smole, član Svet® р( 
gospodarstvo: Gospodarski ^« I 
ObLO Ljubljana-Siška J« ^ 
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Z.fatČ*** obr®vnaivaiI poročilo 
i jfcvo . ^ SoGipadairstvo in po- 

«Wo 0 komisije za goetin- 
^blematiikd gostinstva v 

Lj 1°, dg'. poročil je raaviid- 
■ i eoir 03 Področju občine de- 
lCjwS|ns'c Podjetij in trije 3 IdI^j ^O'SUnsk.i obrati, skupaj 

in dv€ menz|i zapr- 
>lir^4ti in mmze za- ,, ^'UjKr ^чрај 111 delavcev dn 
гз, P^ln067' Stiri Podivja se i '-Tiju д v kolektivnem upi-av- 
i(|s4ds,la^ze BoeUnstve nam 
a-s1 v I m iria^a promet v podjet- 

>i» ^ 524/i 1954 sk^Paj 102 mili- 
.^1955-^® ^in' d oči m se za le- 

1 io4 « skupaj 117 mi- ' l^t,, j'' 000 din. Dohodek bo 
r s00n vidoma znašal 
zaL'4« iođin naPram 24,410.000 ,, 5<- Vrednost osnovnih 
' j hi . Cenjena po komisiji 
„ *•' ђдob nakupu 10 milijo- 
e. d'", dočim zna-ša se- II, j^^'dnaaft teh sredstev 
jj '' navedenega zneska, 
la la<wVo v na^' občini je „ ^ Osnovna sredstva Г|'јљdn zastaireila. Del 

'V katerih so gostinski 
. 10г»1(^ kapaciteta goi-Unsikih 
1) JVa'o^vJ0 8,е^€ na število pre- 
n /,ln Potrebe turizma pre- . lv4i^u

(, 3 obratov na 20.000 pre- 
РЦ ( '• Kvaliteta gostinskih 

n:i ^dovo'j'va. Delav- 
' ">f praviljanje v podjetjih 
. , ^ PHčaikovaaih rezultatov. 

J/^nkov delavskih sve- 
■ .^ЧГГ9^111 odborov so v ne- * J^^ljetjih največkrat de- 

' , Ur* ^s'u^kov. Vpraša- • ^''јЦ^^ЦапЈа materiala in Uslug pa se redko ob- 
' ,Poia,v famUiarnosti v 

'"Ч^ i ''e pogost slučaj. V de- 
1 ^ ir

s''u^'Jensk,ih vesta v rac!- 
• iji ,^aivlja problem plač- 

Jrv'C а<1а' ^ ne do5®®8 P^- 
(,^t| tarifnem pravilniku, 
,'' »o ,'/>и1'гат1је plačnega sikla- 

' ^ Prometa ne pride <lti faja vromeia ne ргше 
СЧп :, ег 90 materialni stro- 
'iiulva nt'80^'' da геа1''гас1ја ne јјЛЧ. y ^lač po tariitnem pravll- 
Ota ^ je skiad amorti- 
(ц''*1. ki .^domestitev pri pod- 
m 8гад«,игпаЈ0 družbena oenov- 

v У zvezi s takim sta- 
»u5 go^jns'tvu v občini pred- 
^p^r^Ođarefci svet naslednje 

gostinske mreže na 
ig . je treba ugoto- 

'n ,г^е1'а1" predloge 
eosk4, lu lnte in п®^п krediti- 

2. 0(30 omogočili dvig 

"o^k v 'e 1гећа vsa Pod- 
3 6 <>venJu s Komunal- 

3e tre-ba siietem ko- Чја^ва 
i a in vpra- 

»к^а'!Је tr^ba vse po- 
rka,1<>v ln 

5 ^Utov izp>osiojenega od 
Je kontrolirati 

v ГУ\гч w , raine iim гм 4 .01Л 1#-rvlr/N «• V <i J^ ^ рУ3^. kakor 
"»ej^ravi 'i! a stek1enino, C«, ' odh^ .^0 tem Poročilu 
tit,' 'ia j "^""'k dr. Stane Brl- 
H^Mati Potrebno intenzivno 
ИО Ur^f^nstvo. Zlasti je 
^ k! ,laSih ^"'ektdvno uprav- 
no« lQstin^0!UnrftiJl Р^Ј6"!. 
?4v Ce b4 k-, ^ PravdJnejši h| VL^ гагпе dajatve v 
^ h/'1 Pavša.liirane, ve^H daiteres 

ie P® se ugo- 
Ortk e геи do ljudske 

V>^ikVa'b- 
&11бм sm V' Jainez Smole pa v raffr^

be, ki 80 se 

že zajete v nT11 »vm 3e ^Prejel gospo- 
- Brevj.' 

I ^ ^e odbornika n Lavoslev Gosak. 

Poročilo dri predlogi so bdila so- | 
glasno sprejeti. 

IV I O predlogu odloka o ustano- 
vitvi svetov potrošnikov poroča j 
tov. Janez Smole, član Sveta za | 
gospodarstvo. Bilo je več predlo- i 

i gov glede ustanovitve potrošpl- 1 

1 fikih svetov in je Svet za gosipo- 
i darstvo sklenil, da hi ustanovili | 
I v Siškd do konca marca 9 po- 
1 trošniSkiih svetov. Po predlogu 
1 tega odloka naj bi ustanovili 
svete potrošnikov v 9 trgovskih 

i podjetjih na drobno, in sicer v 
trg. podjetju »Dravlje«, »Golo- 
vec«, »Grmada«, »Jagoda«, »Pri 

; Keikcu«, »Kosovo«, »Kurivo«, '■ 
»Pri livarju« in »Železničar^ku-' 
rivo«. Sveti potrošnikov bodo iz- | 
vrševaili kontrolo poslovanja teh 

1 podjetij in bi bili izvoljeni za 
i ena leto. | 
I Predlaigand odlok o ustanovitvi 
, svetov potrošnikov je bid soglas- 
' no sprejet. 

V in VI 
Po poročilu toV. Olge Grošelj, 

predsednika Sveta za splošne za- 
deve, so ljudski odborniki spre- 
jeli predlog odločbe v začasni si- 
stemizaciji delovnih mest v 
upravi ObLO in predloga odloka 

1 o dopolnilnih plačah in položaj- 
nih dodatkih uslužbencev in de- 
lavcev ObLO. 

Vil 
I Predsednik Sveta za stano- 
jvanjske zadeve tov. Boris Vu- 
dler poroča, da je bilo predsed- 

stvo Sveta Stanovanjske skup- 
nosti že izvoljeno in je predsed- 
nik tov. Franc Bergant. Volitve 
hišnih svetov bodo v mesecu ja- 
nuarju. Takrat se bodo Izvolili 
tudi delegati za Svet Stanovanj- 
ske skupnosti. Ustanovitev Sta- 

I novanjske uprave pa Je bila od- 
' rejena z odločbo. Svet za stano- 
I vanjske zadeve je bil mnenja, da 
Svet stanovanjske skupnosti se- 

1 stavi statut, ki bo zajel tudi delo 
uprave. Na zasedanju Stanovanj- 
ske skupnosti je bil izvoljen po- 

I ravnalni svet, ki ima nalogo, da 
rešuje hišne »pore. V poravnalni 
svet so bili izvoljeni: Al^jz Kam- 
pare, Geza Cahuk in Franjo Bo- 
ždčndk. Izdatki stanovanjske 
uprave za november znašajo 
164,597 din ln prav toliko do- 

■ hodki. 
Ljudski odborniki soglasno 

sprejmejo predlagani predračun 
Stanovanjske uprave, odločbo o 
sistemizaciji delovnih mest te 
uprave in predlog poravnalnega 
sveta. 

VIII 
O razširitvi veljavnosti prav- 

nih predpisov biv. MLO Ljub- 
ljana na območje Šiška poroča 
tov. Olga Grošelj, predsednik 
Sveta za splošne zadeve. 

Ljudski odborniki so sprejel! 
predlagani odlok, po katerem ve- 
ljajo na območju občine Šiška 
naslednji pravni predpisi bivše- 
ga MLO Ljubljana; 

I 1. Odlok o dajanju poslovnih 
prostorov v najem. 

I 2. Odlok o najvišji tarifi za 
dimnikarske storitve. 

3. Odlok o poseti psov. 
4. Odlok o oprostitvah in olaj- 

; šavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve. 

5. Odlok o organih upravlja- 
nja in določitvi hiš, ki spadajo v 
stanovanjsko skupnost. 

I 6. Odlok o upravljanju gostin- 
| skih storitev izven gostinskih po- 
slovnih prostorov, o dajanju 

' opremljenih sob turistom ln pot- 
nikom dn o dajanju hrane atoo- 
nentom v zasebnih eospoddnj- 

, stvih. 
7. Odlok o stanovanjski tarif«, 

! razdelitvi najemnin dn skladov. 
8. Odlok o kategomteaoiji sta- 

novanj. 

9. Odlok o pogojih za sklepa- 
nje stanovanjskih pogodb. 

10. Odlok v tržnem dn sejm- 
skem redu. 

11. Odlok o zaiščitnem pasu 
mestnega vodovoda. 

IX 
Predsednik Sveta za zdravstvo 

tov. Mairijan Senk poroča, da je 
bil Zdravstveni dom ustanov- 
ljen z odločbo 29. julija 1955 
MLO Ljubljana, in bo začel po- 
slovati 1. januarja 1956 kot fi- 
nančno samostojni zavod. Pred 
ustanovitvijo zavoda je vso ku- 
rativno službo vršila Centralna 
polikidndka, dočim je bila pre- 
ventivna služba ločena od kura- 
tive, dasi spadata skupaj. Iz teh 
razlogov so naši zdravstveni or- 
gani prišli na misel, da se zdrav- 
stvena služba izvaja v enem or- 
ganu, to je zdravstvenem domu, 
ki se družbeno upravlja, to Je, 
da se pritegnejo k upravljanju 
državljani. Zdravstveni dom 
mora imeti tudd svoja pravila o 
delu in organizaciji in mora da- 
našnja seja ta pravila sprejeti. 
Zdravstveni dom ima upravni 
odbor 9 članov. Drug organ je 
posvetovalni organ, to je stro- 
kovni kolegij, ki pomaga uprav- 
niku. Kurativna služba ве pla- 
čuje iz socialnega zavarovanja, 
preventivna pa se dotira iz pro- 
računa ObLO. Zasilni prostori 
zdravstvenega doma so sedaj v 
Beljaški ulici, ki pa ne ustrezajo 
svojemu namenu. Zato je zgra- 
ditev zdravstvenega doma nuj- 
na, ker v sedanjih prostorih ne 
morejo naši zdravstveni organi 
opraviti nobenih ginekoloških 
posegov. 

Po prečitanju pravil ljudski 
odborniki poročilo in pravila so- 
glasno sprejmejo. 

Po predlogu tov. Marijana 
Senka, predsednika Sveta za 
zdravstvo, ljudski odborniki so- 
glasno potrdijo ustanovitev 

Obratne ambulante 
Litostroj. 

XI 
O cenah zdravstvenih storitev 

poroča predsednik Sveta za 
zdravstvo tov. Marijan Senk. 
Gre za odobritev zneska za ku- 
rativne storitve, ki jih plačuje 
Zavod za socialno zavarovanje, 

j V proračunu ml ne moremo po- 
staviti popolnoma točnih po- 
stavk. Komisija, ki je bila se- 
stavljena iz zastopnikov Okraj- 
nega zavoda za socialno zavaro- 
vanje, Je dala predlog, da se 
predlagane cene odobrijo. Zavod 
za socialno zavarovanje brez 
odobritev ObLO teh storitev 
Zdravstvenemu domu ne bo pla- 
čeval. Litostroj ima nižje cene 
za zdravstvene storitve kot 
Zdravstveni dom, to pa zato, ker 
ima boljše pogoje. Cene za am- 
bulantne storitve v obratni am- 
bulanti v Litostroju so nasled- 
nje: 

I za preglede 115 din, za obiske 
na domu podnevd 120 din, za ob- 
iske na domu ponoči 180 din. 

V Zdravstvenem domu pa Je 
cena za preglede 138 din, za 
usluge babic 196 d,in Ln za ob- 
iske na domu 204 din. 

Lj udskl odborniki poročilo 
sprejmejo in potrdijo predlagane 
cene zdravstvenih storitev. 

XII 
Po poročilu tov. Jožeta Stlber- 

nika, predsednika Komisije za 
proračun, ljudski odborniki so- 
glasno sprejmejo predloge pro- 
računov za Zdravstveni dom. Le- 
karno Šiška in Obratno ambu- 
lanto Litostroj. 

XIII 
Ljudski odborniki soglasno 

sprejmejo predlagani sklep, s 
katerim se tov. Jožko Gorjanc, 
odbornik ObLO Ljubljana-Bežl- 

I grad, pooblašča, da vrši sklepa- 
nje zakonskih zvez iz območja 

' občine Ljubljana-Siška. 

v podjetju j 9. Izvolitev arbitrov. 
10. Ustanovitev državn h pod- 

jetij. 
11. Razno. 
Predlagani dnevni red je bil 

sogiasno sprejet. Po ugotovitvi, 
da so vsi sklepi prejšnje seje 
Izvršeni, je bil odobren zapis- 
nik 3. seje. 

OBČINA LITIJA 

VABILO 
na 7. redno sejo ObLO 

Na podlagi 38. člena Statuta 
Občinskega ljudskega odtoora 
Litija 

sklicujem 
Vil. redno sejo Občinskega ljud- 
skega odbora Litija, Id bo dne 
1. februarja ob 16. uri v sejni 
sobd Občinskega ljudskega od- 
bora LHija. 

Dnevni red: 
1. Razprava in sprejem sklepov 

in predpisov s področja sta- 
novanjskih zadev; 
a) poročilo o stanovanjski 

problematiki in izgradnji v 
l. 1955; 

b) ustanovitev Sveta za sta- 
novanjske zadeve Občin- 
skega ljudskega odbora 
Litija in Izvolitev članov 
Sveta; 

c) sprejem odloka o ustano- 
vitvi kreditnega sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš; 

đ) imenovanje upravnega od- 
bora kreditnega sklada. 

2 Spremembe in dopolnitve Sta- 
tuta Občinskega ljudskega 
odbora Litija. 

3. Imenovanje komisije za od- 
likovanje. 

4. Razprava in sprejem gospo- 
darsko-upravnih sklepov; 
a) ukinitev K»ajevne krojač- 

nice — Vače; 
b) imnovanje nove likvidacij- 

ske komisije Krajevne me- 
sarije — Vače; 

c) likvidacija podjetja »ZA- 
LES« in Imenovanje likvi- 
dacijske komisije. 

5. Sprememba člena 17. Odloka 
o pokopališkem redu na ob- 
močju občine Litija. 

6. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik ima 
pravico predlagati spremembo 

j ali dopolnitev dnevnega reda. 
Morebitne odsotnosti prijavite 

tuk. Občinskemu ljudskemu od- 
I boru. Predsednik: 

Miha Berčič, I. r. 

OBČINA MORAVČE 
4. seja Občinskega ljudskega od- 

bora dne 21. decembra 1955 
Sejo Je vodil Klopčič Martin, 

predsednik ObLO; predlagal je 
naslednji dnevni red: 

1. Poročilo o delu svetov ln 
sodnika za prekrške. 

2. Sprejem odloka o začasnem 
finansiranju za prvo četrtletje 
1956 ter sprejem odloka o na- 
jemu kratkoročnega posojila pri 
Komunalni baniki v Ljubljani. 

3. Sip rej em odlokov. 
4. Poročilo o stanju proraču- 

na, investicij in gozdnega skla- 
da. 

5. Personalne zadeve. 
6. Odobritev zamenjave zem- 

ljišč SLP in privatniki. 
7. Določitev delovnega časa 

za uslužbence občinske uprave. 
8. Ustanovitev komisije za šti- 

pendije in ustanovitev sklada 
1 u štipendijo. 

1. 
Na sejd Sveta ca gospodar- 

stvo so bili sprejeti naslednji 
sklepi: 

a) Ustanovi se novo mizarsko 
podjetje s sedežem v Morav- 
čah št. 19. V podjetju je vklju- 
čena dosedanja privatna mizar- 
ska delavnica z vsema stroji, za 
kar bo podjetje plačevalo do- 
sedanjemu lastniku mesečno 
najemn no. 

Pričetek poslovanja 1. 1. 195«. 
b) Svet je načelno odobril 

ustanovitev obrtne delavnice za 
barvanje zemlje. Delavnica bo 
v Kraščah. Obrtno dovoljenje 
bo izdano po predložitvi vseh 
dokumentov. 

c) Svet Je odločil popravilo 
peči v pekarni v Moravčah iz 
inves^cijskega kredita. 

Svet za socialno skrbstvo je 
obravnaval prošnje prosilcev za 
povišanje mesečnih podpor in 
štipendij, prošnje za znižanje 
plačila bolniških stroškov in 
določil zdravstvene tarife v 
zobni ambulanti ln za babiške 
storitve. Dalje je svet postavil 
oskrbnike preklicanim osebam 
ter razpravljal o oskrbninah v 
domu onemoglih. Postavljena je 
bila komisija, k| naj pregleda 
možnosti ustanovitve novega do- 
ma za onemogle. 

Svet za stanovanjske in ko- 
munalne zadeve je na svoji seji 
ugotovil, da je komisija za do- 
ločitev zazldljivosti površin 
končala ж delom, dalje da za 
sedaj nI mogoče naročiti urba- 
nističnega načrta, ker nI na raz- 
polago denarnih sredstev. Spre- 
jet je bil plan ln okvirni pro- 
račun za 1. 1956 za popravilo 
cest, potov in kolovozov is 
gozdnega sklada. Svet Je skle- 
nil, da se zaradi boljšega vzdr- 
ževanja cest nastavi še en ce- 
star, ln to za zahodni del ob- 
čine. Končno Je svet razpravljal 
o dodelitvi zemljišč Iz SLP pri- 
vatnikom, ki so odstopili svet 
za gradnjo okrajne ceste Litija 
—Kandrše. 

Sodnik za prekrške je poro- 
čal o številu prekrškov v mi- 
nulem letu ln o svojem delu. 

Vsa poročila Je ljudski odbor 
odobril. 

Z ozlrom na to, da proračun 
za 1. 1956 še ni sprejet, je ObLO 
sprejel Odlok • začasnem fi- 
nansiranju proračunskih po- 
treb ObLO Moravče za 1. tro- 
mesečje 1956. 

3. 
Sprejeti so bili še naslednji 

odloki oz. odločbe: 
Odlok o tržnem redu, sejm- 

skem prostoru, času ln pristoj- 
binah. 

Odlok o stanovanjski tarifi 
ter delitvi stanovanjskih na- 
jemnin na sklade in njihovi 
uporabi. 

Odločba o ustanovitvi sklad« 
za varstvo otrok. 

4. 
Podano je bilo naslednje po- 

ročilo o stanju proračuna, ia- 
vesticij ln gozdnega Sklada za 
čas od 1. 1. do 30. 11. 1955: 



muN в .GLASrf 

PRORAČUN 

Dohodki: 

1. Dohodki od prebivalstva — 
delež dobička od gospodar- 
ckih organizacij 

2. Dohodki od prebivalstva 
3. Dohodki uradov in ustanov 
4. Ostali dohodki 
5. Presežek pror. dohodkov 
в. Dotacije 

Skupaj 
Izdatki: 

4. Del Prosveta in ljudska kul- 
tura 

6. Del Socialno skrbstvo 
8. Del Državna uiprava 

komunalna dejavnost 
9. Del Subvencije družbenim 

organizacijam 
12. Del Proračunska rezerva 

Rezerva II nove občine 

Proračun 
za I. 1955 

1,089.000 
9,479.000 

230.000 
30.000 

707.000 
11,533.000 

8,055.810 
533.000 

1,239,566 
3,150.000 

30.000 
907.190 
B17.634 

realizacija 

843.529 
6,817.857 

346.174 
27.501 

334.295 
1,037.000 
9,406.156 

4,319.930 
516.900 

1,246.601 
725.521 

25.000 
23.629 

817.634 

77.4S 
71.92 

150.31 
91.61 

121.42 
81.54 

65.44 
96.99 

100.58 
23.03 

83.33 
3.33 

100.00 

Skupaj 11,535.000 

II. Črpanje gozdnega sklada za 1. 1955 

Saldo 1. 1. 195S 
Dotacije OLO 

Izplačila 
Preostala sredstva 

III. Investicije za 1. 1959 
BlvSI OLO Ljubljana-okollca — 

okraj, stanov, sklad 
Gozdni sklad biv. OLO Ljublja- 

na-okollca za cesto 
Proračun občinskega OLO ca 

cesto Kiiidrie 
Za gradnjo vodovodov Iz ob- 

činskih sredstev 

7,675.215 68.28 

din 
159.721 
289.006 

Skupaj 1,448.727 
1,327.387 

121.340 

2,000.000 

1,000.000 

2,000.000 

1,000.000 

Porabljeno 
1. Za vodovode 

Skupaj 6,000.000 

350.000 
Ostane neizkoriščeno 5,650.000 

S. 
Občinski odbor Je nastavil 

dve honorarni administrativni 
moči, in to v upravi za dohod- 
ke ter T administraciji in re- 
ferenta ta socialno skrbstvo ia 
ljudsko zdravstvo. 

Gasilskemu društvu v Kra- 
ičah Je bila dodeljena parcela 
za vrtenje gasilskih vaj in pri- 
reditev. 

7. 
Določene so bile uradne are 

Ea stranke, in to: vsak dan od 
8. do 12. ure. 

Predsednik bo sprejemal 
stranke vsako sredo in soboto 
od 9. do 12. ure, podpredsednik 
pa vsak torek in četrtek od 9. 
do 12. ure. 

Določeni so bili tudi uradni 
dnevi za predsednike svetov. 

«. 
ObLO je sprejel odločbo o 

ustanovitvi sklada za Štipendije 
in imenoval komisijo, ki bo 
upravljala sklad; 

Berlot Srečko, 
Pustotnik Ivan, 
Zemljič Alnvir. 

9. 
Izvoljeni so bili arbitri: 
Vetoraz Alojzij, 
Ololanl Jožef, 
Trampuž Aleksander. 

10. 
Končno Je bil sprejet sklep, 

i da se pooblasti podpredsednika 
I ObLO Berlota Srečka, da skle- 
| pa zakonske zveze, kadar bo 
I predsednik odsoten. 

OBČINA CERKNICA 

IV. redna seja občinskesa l}i»đ- I 
skega odbora je bila 23. de- j 
cembra 1955 na sedežu OLO 
Cerknica. 

(izvleček tz zapienika). 
Sejo je vodil predsednik ObLO 

Telii Joie ter je obravnavala 
eledeći dnevni red; 

1. Pregled jklepov III. »eje. 
2. Sprejem odHoka o začasnem 

financiranju za mesec januar — 
marec 1956. 

3. Sprejem odloka o posesti 
psov 

4. Sprejem sklep« o ostanovi- 
tvi kmetijsko gosipodarskih Sod 
na območju občine Cerknica. 

5. Razpravi jain je in skjlopanje 
o usitanovinvi Zdravstvenega do- 
ma v CetknioL 

6. Imencvanje komisije za u- 
gotovitev stanja kmetijstva in 
dola kmetijskih zadrug v obči- 
ni 

I 
Po proglodu In odobritvi za- 

pisnika 3. seje ObLO se ugorovi. 
da so vsi sklepi, ki so bili spre- 
jeti na tej saji, »vršen".. Prav tako 
se ugotovi da so bili izvrženi tu- 
di vsi sklep! 2. seje ObLO, ki v 
času med 11. in III. sejo Je niso 
biLi evršeni. — 

n; 

Tajnik ObLO je obrazložili 
predlog pJana o začasnem finan- 
ciranju za mesec januar — ma- 
rec 1956 in predllog odloka o 
začasnem financiranju v tem ob- 
dobju. Predlog začasnega prora- 
čuna predvideva skupaij 
10,645.300 dinarjev izdatkom. V 
taj zvezi predsednik ObLO po- 
jasni, da je iparediagaiu proračun 
l<e začasnega značaja, ker se bo 
dokončni proračun ObLO spre- 
jel tele ipotem, ko bo sprejet druž 
beni plan OLO Ljubljana. Od- 
bornika Petro-včič in Maitičiič pri- 
pominjata, da v predlaganem 
proračunu mi zajcu dotacija 
ObLO gasilskim organizacijam, 
zaradi česar bodo te oirganizacl- 
je, za katere je doilžan skrbeti 
ObLO, ostaile v prvem tromesečju 
1936 broz denarnih sretdstev. Za- 
to predlagaita, naj se v začasni 
proračun vnese rudi dotacija ga- 
siJsk.ira četam na območju obči- 
ne Cerknica. 

Po daljni diskusiji Je sprejel 
ObLO sklop, da se ■potrdi pred- 
lo« začasnega proračuna ObLO 
za razdobje januar — marec 1956 
v znesku 10,645.300 dinarjev s 
tem, da se predlog dopolni in 
končni znesek poveča za 200.00C 
dinarjev v korist Gasilski zvezi 
občine Cerknica, Prav tako fe bfl 
sprejet sklep, da se na tej bazi 
in v skladu s tovrstnimi predpisi 
sprejme odlok o začasnem finan- 
ciranju ObLO za čas od januar- 
ja do marca 1956. 

HI 
Tajnik ObLO je podaj obraz- 

ložitev k predlogu osnutka od- 
loka o posesti psov na območju 
občine Cerknica. Ta odlok do se-1 

da i za območje te občine Se ni bil 
sprejet niti t merilu bivšega o- 
kraija Postoma. Ker ni billo take- ■ 
ga odloka, tudi se ni mogla u- | 
vesti točna evidenca o Številu 
psov, zlasti takih, ki niso kot 
psi čuvaji privezani ali pa so ne- 
oskrbovanu Po prečican (u osnut- 
ka je dal predsednik ObLO od- 
lok v podrobno obravnavo. Od- 
borniki so predvsem razpravljali 
0 3. členu osnutka odloka, ki go- 
vori o višini priistojbm za lovikc 
in luksuzne pse. Po vsestranski 
obravnavi je bil osnutek odloka 
soglasno sprejet z malimi spre- 
membami in dopolnitvami. 

IV 
Kmetijsko gospodarske šole v 

občini Cerknica so bile do sedaj 
organizirane na osnovi določil 
odloka OLO Postojna, ki je 
prod videval take šole pni vseh 
njemu podrejenih občinskih ljud- 
skih odborih. Po predpisih o pri- 
stojnosti novih občin pa ima ob- 

1 činski ljudski odbor med drugim 
j pravico reševati tudi to zadevo 
' v svoji lastni pristojnosti. Zato 
I in ker jc kmetijstvo poleg iivmo- 
reje in gozdarstva eden glavnih 
virov dohodkov tamkajšnjega 
prebivalstva, je ObLO Cerknica 
sprejel sklep, da se na območju 
občine ustanove kmetijsko gosipo- 
darske šole, in to v krajih, ki so 
doraščajoči kmečki mladim, ka- 
teri so te šole zlasti namenjene, 
glede na prometne zveze najlaže 
in najugodneje dostopni. 

zdravstvena postaja v Cerknici, 
ki je imala samo enega zdravni- 
ka, reoirgaaizira v Zdravstveni 
dom kot ustanovo s samostojnim 
financirantom, ki bi lamel vse 
nujno potrebne zdravstvene služ- 
be. Občinski ljudski odbor sedaj 
razipoilaga s tremi zdravniki, mod 
kaiterimi je tudi zdravnica, ki 
ima. veselje do zdravljenj otrok 
in bi zato opravil jala na območju 
občiine predvsem službo zdravni- 
ka — pediatra. Težave ima ob- 
čina še v tem, da novo zgrajeni 
Zdravstveni dom nima zadostne 
opreme. Vendar se bo v tem po- 
gledu podo/aj kmalu bistveno iz- 
boljlšal, ker je s strani OLO 
Ljubltjanta obljubljena dotacija 
zneska 600 000 dinarjev za naba- 
vo najnujnejšega. 

Po dliakusiji je bil nato sprejet 
sklep, da se ukine dosedanja 
zdravstvena postaja v Cerknici, 
istočasno pa se ustanovi Zdrav- 
stveni dom v Cerknici s sledeči- 
mi zdravstvenimi dejavnostmi: 
Splošna ambulanta, zobna ambu- 
lanta, dispanzer in posvetovalni- 
ca za žene, dispanzer in posveto- 
valnica za otroke ter služba za 
varstvo matere in otroka, higi- 
enska služba, služba zdravstvene 
proevete, zdravstvena zaščfcta 
tolike mladine, pomožne zdrav- 
stvene postaje v Rakeku,^ Novi 
vasi in Rakitni ter babiška služ- 
Iva. 

Predsednik ObLO v tej zvezi 
pojasni, da je bid po sklepu 2. 

seje ObLO izvršen l>re^i 
slovanja državnega kni^r 
posestva v Cerknici. Ua61 ,, 
tov«ve pregleda še niso * P,, 
ni obliki sporočene obČ*1* 
ljudskemu odboru, je i* 
služboe jnolc,o,za,rl ,wz 
jasno, da bo potrebno P06*1 

v pogledu njegovcgia ra^-VOP 
prid skupnoe« nuditi izdat""1, 
moč. Na drugi strani Pa 

di nujno potrebno pregl«"'", 
ugotoviti vsa razpoložljiv4.i 
stva kmetijskih zadrug, ki r, 
te imajo na razpolago za ^ 
kmetijstva. Nujno jc u^jl 
koiUkina so ta sredstva i1.' . 
kine namene se uporablj®)0 < 

I kako naj bi se ta sredstv* 
b.la za čiim večji napre" 
kmetijstvu. Predsednik 
kmetijstvo in gozdarstvo . 
Klemenčič Franc v tej 
ve, da so razpolagale kin^. 
zadruge v ta namen v letu -Mi v ¥ u* ii onimi » i 

zneskom preko 19,000.0^1 
narjev, kaj je vsekakor 
vanja vredna vsota, in za®L 
laga, da bi se imenovala 
na 3-članska komisija, 
na k odbornikov obc^,, 
ljudskega odbora, ki bi 
in označila smer oporah« |(i 
stev za razvoj kmetijstva ' . 
1956. Ta preji og je bil 
sprejet in so bli v to ko«11"1 ji 
menovani; Franc Klefn^1', i 
predsednik, kot člana kon>lS y 
ing. Franc Rozman in 
liec. 

OBČINA LJUBLJANA-ŠENTVID 

VABILO I 
na 5. redno sejo ObLO 

Na osnovi 38. člena statuta 
občiine Ljubljana Šentvid dno 
13. sept. 1955 21. člena Sploš- 
nega zakona o urediitvl občin 
in okrajev (Ur. 1. FLRJ štev. 
26-209-55) lin 7. člena Zakona o 
pristojnosti občimskih Ijudaikih 
od bonov (Ur. 1. LRS št. 26-130- 
55) sklicujem 5. redno sejo ob- 
činskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana Šentvid, ki bo v torek, 
dne 31.. januarja 1956 ob 17. 
uri v osnovni Soli v Šentvidu 
(.rlsalnlca). 

Predlagam naslednji 
dnevni red; 

1. pregled zapisnika IV. redne 
seje, 

2. razprava o predlogih zbo- 
rov volivcev, 

3. predlog spremembe In do- 
polnitve statuta občinskega ljud. 
sfceiga odbora, 

4. imenovanje komisij« ** 
likovanja, 

5. tanenovamje konHsij* 
uslužbenska vprašanja, JI 

8. predlog Odloka o us'tavif 
tvi stanovanoskega fcredi" 
sklada, gi 

7. imenovanje upravne#* ■ 
bora stanovanijskipiga kredit 
sklada, f 

8. premos pristojnosti O" 
LO na Svet za gospodarstev 

9. pritrditev k nia.kuipu ^ 
i mičnine od Ivana Straha. > 

10. dodelitev stavbeni^1 

Ijišč SLP zasefbniikom, 
11. personalne zadeve. _ ^ 
Vsak klubski odbomf 

sC! pravico pismeno predlaga t-1 ^ 
membo aH dopolnitev dnev 

reda. vr 
Morebiitne odsotnosti O 

TaoniStvu občinskega lju®J(|» 
odbora Ljubljaina Šentvid 
7731). 

Lojze Stular, s. r., ртеЛ3^ 

OBČINA LJUBUANA-MOSTE 

Na predlog sveta za zdravstvo 
i in sooioilno politiko ObLO se je 
j nato obravnavalo vprašanje or- 
| ganmacSjc zdravstvene siluž.bc na 
območju občine. Prodsodn.k 
ObLO v tej zvezi pojasni, da so 

i dani vsi pogoji, da te tedanja 

VABILO 
na 5 redno sejo ObLO 

Na podlagi 38. čl. Stauta ob- 
čine Ljubljana Moste z dne 15. 
avgusta 1955, 21. čl. sploSneiga 
Zakona o ureditvi občin In otera- 

i jev (Ur. 1. FLRJ št. 26-269-55) 
in 7. čl. Zakona o pristojnosti 

■občin In okraiinih ljudskih od- 
borov (Uradni list LRS štev, 

: 26-130-55) sklicujem V. redno 
I sejo Občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljaina Moste, ki bo v 

I torek, dne 31. januarja 1956 ob 
< 17. uri v sejni dvorani, ZaloSka 
cesta 51 a-I, ter predlagam na- 
elednjj 

dnevni red; 
L razprava in sklepanje e 

epremembah 1« dopodnptvah ob- 
čimskega statuta, 

2. odlok o ustanovitvi kredit- 
nega sklada za zidanje hiš, 

3. predlog odločbe o ustano- 
vitvi soc. vzgoj. zavoda »Otro- 
ški vrtec Moste«, 

V? 4. predlog odločbe o 
vitve soc. vzgoj. zavoda 

, dom Moste«, 
I 5. odlok o postopku Pr' 
daji hiš SLP, J 

6 potrditev pravilnike 0 

mizaoijl im plačah ua-Uii^ g 
In delavcev Zdravstven^8 

ma Ljubljana Moste, 
r^ii- 

lišča Bizovik in o 
Istega v upravljanje p**® 
mu zatvodu »Zale«, 

8. personalne zadeve, 
9. gospodarske zadeve. / 
Vsak ljudski odbornik 

pismeno predlagati 
ali dopolnitev dnevnega 

' 
Zdravfco RakaSček. S. *■' 

i predsednik 

Izdaja založniSko P0*?! 
• LjukVfanshi 

Glavni in odgovorni 
Ivo Tavčar 

. 


