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Občinski liudski odbori 

pa] Biffe Jn mlečna restavra-* 
clja. _ ii 

K r a j k c r Olga: (i 
Jaz sem m'islila isto kot 

Camernik. Ni mi pa znano, kaj 
je kolektivno ujiravljanje. Mi- 

OBČINA UUBUANA-VIČ 

REDNA SEJA OBC. I,J. 
ODBORA LJUBLJANA-VIC 

(Iz sejnega zapisnika) 
Jo bila v petek dne 23. 

°ecembra 1955 ob 16.00 do 19.45 
v dvorani poslopja TržaSka 

cefa 3/1 - Ljubljana. 
. Jo je vodil predsednik ObLO 

dr. Soba Stelan. 
""cvai red: 
,■ Razprava in sklepanje o 

ђл! u 0 dopolnilnih plačah in ^'ožajnih dodatkih uslužben- 
fia v'1-. delavcev 0bIj0 Ljublja- 

' Razprava in sklepanje o 
^'lernatizaciji delovnih mest 

Prave za dohodke ObLO Ljub- 
1Jaaa-Vii. 

3- Razprava in sklepanje o si- 
n
c,1iizaciji delovnih mest Sta- 

. Vanjske uprave in izdaji pred- 

. sov glede prejemkov usluž- 
nt*v uprave. 

цЈ- Razprava in sklepanje o 
«. anovitvi samostojnega gosti- 

® na Večni poti fit. 29. 
• Razprava in sklepanje o 

jv^itvj kmetijskega posestva 
^nkovo ia kmetijskega po- 

Log. 
ц ■ Razprava in sklepanje o 
J^bi prisilne uprave v grad- 

neni podjetju »Trnovo«. 
ц • Razprava In sklepanje o 

prisilne uprave v -go- 
"skern podjetju Brezovica. 

• Razprava in sklepanje o 
j a d i t v i predpiscv za območ- 

občine Ljubljana-Vič. 
■ Razprava in sklepanje, 

{j®' o odloku o začasnem planu 
ensiranja od Januarja do 

у*б
Гса 1956 ObLO Ljubljana- 

b) o najetju kratkoročnega po- 
2J 'a pri Komunalni banki V. 

ObLO Ljubljana-Vič. 
hrfii 0 Povišanju proračuna do- 
bi * izdatkov za leto 1955 

m ®a ObLO Brezovica. 
■ ' o odloku o zviSanju dohod- 
biv izdatkov za leto 1955 Viega ObLO Brezovica. 

• Razprava in sklepanje o 
v^Uih Zadružne tehnike »Li- 

jj.'1- Razprava In sklepanje o 
t ."VMih Zdravstvenega doma 
^IJana-Vič. 

Imenovanje upravnega od- 
ji ra Zdravstvenega doma Ljub- 
^na-Vij. 

"lUi' lmen(>van3e nekaterih ko- 
gt.

a^ Komisija za podeljevanje 
Penđij pri Svetu za prosveto. 

V;> Komisija za predvojaško 
°0jo pri Svetu za prosveto. 

0a , Imenovanje novega člana 
g. lzPr-iznjeno mesto v Komi- 
te,1 га irnenovanje In odstavi- 

direktorjev. 
15 ■Persona'ne zadeve, dn, " Razprava in sklepanje o 

sku V1 območij za katere se ^ujejo zbori volivcev. 
te, " -Poročilo mandatno-imunl- 
^aterih0^'3® 0 razr&Sitvi ne- l7

er"h odbornikov. 
'. Razprava in sklepanje o 

su volitev in sklicanju sbo- 

rov volivcev za izvolitev začas- 
nih odbornkov na mesta razre- 
šenih. 

18. Razprava in sklepanje o 
pooblastilu za sklepanje zakon- 
skih zvez. 

Predlagani dnevni red je bil 
soglasno sprejet. 

I. 
Predlog o odloku o dopolnil- 

nih plačah in položaJnO}] dodat- 
kih uslužbencev in delavcev 
ObLO Ljubljana-Vič obrazloži 
zložil tov. Kralj Vinko. 

Na 3. redni seji dne 9. XII. 
1.1. je ta občinski ljudski odbor 
sprejel Odlok o dopolnilnih pla- 
čah in položajnih dodatkih usluž- 
bencev Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Vič. 

Glede na izrecno določilo 15. 
Člena odloka, da le-ta, stopi v 
veljavo, ko ga potrdi OLO Ljub- 
ljana, je bil odlok poslan na- 
vedenemu okrajnemu ljudske- 
mu odboru zaradi potrditve. 

OLO Ljubljana je na svoji 4. 
redni seji dne 2. XII. 1955 raz- 
pravljal o odloku, ga potrdil, 
vendar z določenimi spremem- 
bami. 

Predloženi osnutek o dopol- 
nihnih plačah in položajnih do- 
datkih je sestavljen tako, da so 
upoštevane spremembe in do- 
dopolnitve s strani OLO Ljub- 
ljana. 

Ker k predlaganemu odloku 
in obrazložitvi ni bilo nobenih 
pripomb, da predsednik na gla- 
sovanje odlok o dopolnilnih pla- 
čah in položajnih dodatkih 
uslužbencev in delavcev ObLO 
Ljubljana-Vič. 

Soglasno sprejeto. 
2. 

Predlog o sistcmizaciUi de- 
lovnih mest uprave za dohodke 
ObLO Ljubljana-Vič obrazloži 
tov. Skodlar Franc, kakor sledi: 

Uprava za dohodke Občinske- 
ga ljudskega odbora Ljubljana- 
Vič prične poslovati s 1. Janu- 
arjem 1956. 

V pristojnoet uprave za do- 
hodke spadajo posli, ki se na- 
našajo na organizacijo, registra- 
cijo, evidenco, davčno odmero, 
izterjavo, revizijo itd., torej ce- 
lotno davčno službo od davčnih 
zavezancev po vrstah davkov 

Uprava za dohodke bo imela 
po svoji notranji organizaciji 
obsežno delo. Po podatkih fl 
nančne uprave biv. MLO Ljub 
IJana odpade na območju Viča 
5326 davčnih obvezancev in si- 
cer: 
kmečkih zavezancev 2G53 
obrtnikov 385 
od zgradb 2108 
ostalih 75 
od zemljarin 45 

Dosedanja davčna odmera je 
bila naslednja: 

Ti podatki pa se nanašajo le 
za davčne zavezance iz teritori- 
ja Vič, manjkajo pa še podatki 
za Krajevni urad Brezovica z 
naselji Brezovica, Vnanje gori- 
ce, Notra-nje gorice in Pleševi- 
ca. V tem Krajevnem uradu je 
ca. 30 obrtnikov, 350 kmečkih 
posestev, ki so zavezana dav- 
kom. nad 300 vrtičkarjev itd. 
Točni podatki nam bodo znani 
šele v nastopajočem letu, ko bo 
prevzela naša uprava za dohod- 
ke tiste davčne zavezance, ki 
spadajo v območje krajevnega 
urada Brezovica. Davčna evi- 
denca je do konca letošnjega 
leta še v okviru starih občin- 
skih uprav, oz. davčne uprave 
Ljubljana-okolica. 

Poleg teh dajatev je uprava 
za dohodke dolžna pobirati še 
obfflnske doklade od kmečkih 
posestev, dohodnino in promet- 
ni davek, davek na dediščine, 
darila in takse, barjanski pri- 
spevek od ca. 2700 zavezancev, 
obveznosti družbenih organiza- 
cij ter drž. gospodarskih pod- 
jetij. 

Predlog vsebuje 14 slstemlzl- 
ranih delovnih mest. 

Predsednik, da predlog za si- 
stemizacijo delovnih mest Upra- 
ve za dohodke ObLO Ljublja- 
na-Vič v razpravo s pripombo, 
da so to vsi uslužbenci, ki so 
stavljeni na razpolago od biv- 
šega MLO Ljubljana in OLO 
Ljubljana-okol ica. 

Ker nI bilo drugih pripomb, 
da predsednik predlog za siste- 
mizacijo delovnih mest Uprave 
za dohodke ObLO Ljubljana- 
Vič na glasovanje. 

Soglasno sprejeto. 
3. 

Predlog o sistemizaciji delov- 
nih mest Stanovanjske oprave 
in Izdaji predpisov glede pre- 
jemkov uslužbencev uprave ob- 
razloži tov. Matelič Alojz. 

Občinski ljudski odbor Ljub- 
IJana-Vič Je na 3. redni seji dne 
26. X. 1955 ustanovil z odlokom 
stanovanjsko skupnost Občine 
Ljubljana-Vič z odločbo pa Sta- 
novanjsko upravo Ljubljana- 
Vič. 

Po 38. členu Temeljne uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš 
je občinski ljudski odbor pri- 
stojen, da določa število usluž- 
bencev Stanovanjske uprave in 
jih imenuje. Po 39. členu nave- 
dene uredbe pa Je občinski ljud- 
ski odbor pristojen, da izda 
predpise o prejemkih uslužben- 
cev uprave. 

Višino prejemka za šefa in 
uslužbence uprave v mejah 
predpisa občinskega ljudskega 
odbora določi Svet stanovanjske 
skupnositi, ki Je organ Stano- 
vanjske skupnosti in ga sestav- 

odmerjeni davek od obrtniške dejavnosti za 1954 36,821.673. 
odmerjeni davek od pavšalistov za 1955   2,406.492.— 
odmerjeni davek od kmečkih posestev za 1955 .. 6.640.750. 
odmerjeni davek od zgradb za 1955   2,347.000. 

Skupaj . . , 48,215.915.-^: 

Ijajo zastopniki hišnih svetov. 
Po tej odločbi se določajo na- 

slednja delovna mesta: 
1. mesto šefa stanovanjske 

uprave, srednja strokovna izo- 
brazba; 

2. mesto referenta za razde- 
ljevanje stanovanj, srednja stro- 
kovna izobrazba; 

3. mesto referenta za finančne 
posle, srednja strokovna izo- 
brazba; 

4. mesto pisarniškega referen- 
ta, nižja strokovna izobrazba. 

Glede prejemkov, t. j. glede 
temeljnih in dopolnilnih plač 
ter položajnega dodatka za šefa 
uprave odlok predpisuje, da se 
določajo po predpisih, ki velja- 
jo za uslužbence občinskega 
ljudskega odbora za ustrezna 
delovna mesta. 

ObLO je soglasno sprejel na- 
to odločbo predlagane sistemi- 
zacije delovn'ih mest in prejem- 
kov uslužbencev uprave. 

4. 
Predlog o ustanovitvi samo- 

stojnega gostišča na Уебп! poti 
št. 29 obrazloži tovariš Plazar 
Franc. 

Mavser Marija iz Ljubljane, 
Trubarjeva c. 25 je z vlogo z 
dne 13. X. 1955 prosila, naj se 
ustanovi in izroči v kolekttvno 
upravljanje gostišče tipa biffe v 
Ljubljani pod Rožnikom na Več- 
ni poti St. 29 in naj se Jo ime- 
nuje za poslovodjo tega gosti- 
šča: Predložila Je sklenjeno po- 
godbo o najemu tega lokala in 
se obvezala prostore popraviti 
in adaptirati na lastne stroške 
kakor tudi nabaviti osnovna 
sredstva. 

Gostinska zbornica Ljubljana 
Je njeno prošnjo podprla in 
sporočila, da ima potrebno stro- 
kovno kvaMikacijo. 

Pri ogledu Je komisija naro- 
čila določena popravila in adap- 
tacije s pristavkom, da se lokal 
po ureditvi ponovno komisij- 
sko pregleda. Svet za gospodar- 
stvo Je na svoji seji dne 7. ХП. 
1955 sklenil, predlagati ustano- 
vitev obravnavanega gostišča; 

Predlagana ustanovitev manj- 
šega gostišča »Biffe pod Rožni- 
kom« pod vodstvom delavcev 
po podpisu pravil ljudskemu 
odboru v otiločitev. Prav tako 
predlagamo, da glede osnovnih 
in obratnih sredstev uredi Svet 
za gospodarstvo ObLO ko bo iz- 
rodi gostišče v upravljanje ko- 
lektivu. 

Predsednik da gornji prelog 
na razpravo. 

Mlekuš Slavko: 
Zanima me, aH gre tudi za 

socialistični nakup In kdo bo 
dal osnovna sredstva. 

Camernik Franc: 
Društvo prijateljev mladine Je 

zastopalo drugo stališče, češ da 
se tu pogrešajo mlečne restav- 
racije, ker tu hodijo šolarji v 
zoološki vrt in bi bila taka re- 
stavracija potrebna. Res je, če 
pogledamo stvar podrobneje, da 
hodijo poleti tu cele tmme šo- 
larjev in ne vem, ie ne bi bilo 
pametneje, da ee tu uredi sku- 

slim, da bi bilo treba staviti 
kot pogoj, da se ustanovi brev.«. 
alkoholna in mlečna restavraci- 
ja. Saj bi se* lahko tutK alkohol-, 
prodajal z ozirom na bližino 
zoološkega vrta. 

Soba dr. Štefan: 
Od 1. januarja 1954 poznamo 

v gostinstvu sledeče oblike go- 
stinskih podjetij: samostojna go- 
stišča in gostišča v kolektivnem! 
upravljanju, ne poznamo pa več 
socialističnega zakupa. 

Poleg tega poznamo še pri- 
vatna gostišča, ki pa se smejo 
dovoljevati Izven mest in indu- 
strijskih središč in to torej pri 
nas ne pride v pošte v. Kaj jtf 
bistvo gostišč v kolektivnem 
upravljanju? Večkrat gre bolj 
za zunanjo označbo. In je tre- 
ba, da v takem upravljanju za- 
jamemo ljudi, po značaju pošte- 
ne, kajti kolektivno upravljanje 
je zelo blizu privatni gostilni. 
V predmetnem slučaju Je Svet 
za gospodarstvo sklenil pogod- 
bo, kjer so določeni pogoji in. 
pavšalni prispevek, ki ga mora 
kolektiv plačevati. Po izpolnitvi 
obveznosti se ObLO ne spušča 
v delitev dobička. V tem je tu- 
di še stvar, čigava so osnovna 
sredstva. Večinoma so oenovna 
sredstva privatna last, in zaradi 
tega često nimamo druge mož- 
nosti, kot da se poslužlmo te 
oblijte. h 

Krajger Olga: 
Vztrajala bi na tem, da se da 

kot pogoj, da prodaja ta bife 
tuđi brezalkoholne pijače. 

Ker ni bilo drugih pripomb, 
da predsednik na glasovanje 
predlog o ustanovitvi samostoj- 
nega gostiSča na Večni poti 29, 
s pripombo, da se kolektiv ob- 
veže prodajati brezalkoholne pW 
Jače. (i 

Soglasno sprejeto. 
5. ii 

Razprava In sklepanje o spo- 
Jivj kmetijskega posestva »Je- 
senkovo« in kmetijskega pose- 
stva »Log«. 

Poročilo poda tovariS Plazat 
Franc, kakor sledi: 

Delavska sveta kmetijskih po- 
sestev »Jesenkovo« in »Log« sta 
sklenila, da se obe posestvi spo- 
jita v novo posestvo z novim 
imenom. Direktorja obeh pose- 
stev sta spojitev podprla z eko- 
nomskim računom, iz katerega 
je razvidno, da bi novo pose- 
stvo s spojitvijo prihranilo pri- 
bližno 3,500.000 din, da bi sa 
po spojitvi racionalneje gospo- 
darilo In da bi se koristneje iz- 
rabljal strojni park. 

Ime novega posestva se glasi; 
Kmetijsko posestvo »Ljubljana«. 
Sedež novega posestva Je Ljub- 
ljana, Cesta na Loko 4. 

Predmet dosedanjega poslova- 
nja naj bi se razširil Se za pro- 
dajo proizvodov v predelanem 
stanju. 

Delavski svet novega podjet- 
ja šteje 19, upravni odbor pa 7 
članov. 

Svet za gospodarstvo je o 
spojitvi razpravljal na seji dne 
7. XII. 1955 in zavzel pozitivno 
stališče: Hkrati je pozval oba 
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navzoča direktorja naj se spo- 
razumeta glede imena, sedeža 
In drugih potrebnih podatkov, 
kakor tudi o oeebi, ki naj bi 
vodila novo podjetje do imeno- 
vanja novega direktorja po raz- 
pisu. Razen zadnjega sta se 
sporazumela o vsem. 

Spričo navedenega dejstva, da 
bi novoustanovljeno posestvo 
nudilo temelj za ureditev bar- 
janskega problema, predlagamo, 
da ljudski odbor odloči po pred- 
logu. Hkrati predlagamo, da 
imenuje osebo, ki bo vodila no- 
vo podjetje do imenovanja no- 
vega direktorja po razpisu. 
Predlagamo v imenovanje na to 
mesto ing. Bosnič Dragana, do- 
sedanjega direktorja Jesenko- 
vega. 

Predsednik da nato predlog v 
razpravo. 

Mleku! Slavko; 
Želel bi pojasnilo, ali Je pod- 

jetje Jesenkovo aktivno ali ne 
In drugič ali je posestvo Log 
aktivno. 

Hribar Franc: 
O združitvi teh dveh pose- 

stev smo razpravljali že na se- 
stanku Zveze borcev In KZ in 
emo dobili pozitivne podatke, 
ki govore v prid upravnika 
kmetijskega posestva Log. Ce 
gledamo samo bilanco iz leta 
IBM, je bil hektarski donos Je- 
eenkovega 78.000 din, doMm hek- 
tarski donos Loga 105.000 din. 
Dosedanji upravnik kmetijske- 
ga posestva Log se Je zelo za- 
vzel za napredek posestva. Eko- 
nomija je rapidno rasla, tako 
da se ne morem strinjati, da bi 
upravnik podjetja Jesenkovo 
prevzel obe podjetji. Postavili 
smo predlog, da se oba uprav- 
nika pogovorita, da se združita 
In skupno sodelujeta. 

P \ »t л t Franc: 
Stavljen je bil predlog, da se 

c ozirom na kvalifikacijo ime- 
nuje za upravnika dosedanji 
upravnik Jesenkovega, ki je in. 
ženir agronomije, kot njegov 
pomoč»ik pa naj se imenuje 
upravnik podjetja Log, ki je 
absolvent srednje tehnične šole. 
Nikakor ne bodo dopustili, da 
bi bil nekdo, ki se je za pose- 
stvo, toliko zavzemal, zapostav- 
ljen. Izkušnja Je res pokazala, 
da Je kot tehnik imel večje 
uspehe kot inženir. Napravljen 
pa je bil sporazum, da se eden 
imenuje kot upravnik, drugi pa 
kot njegov pomočnik. 

Camernik Franc: 
Ce dovolite, bi k tej zadevi Se 

Jaz dal nekaj pojasnil, ker sem 
bil v komisiji ObLO. V glav- 
nem je res, da je posestvo Log 
bolj aktivno kot Jesenkovo. 
Najbolje Je urejena na posestvu 
Log vrtnarija in kokožjereja. V 
ostalem sta obe posestvi aktiv- 
ni, Jesenkovo le nima kokošje 
reje. Na Jesenkovem pa Je 
stvar, da so dobili pred enim 
letom kredit za investicije in 
sicer za gradnjo hlevov in silo- 
sov, treba je bilo dalje naba- 
viti veKko živine, da se postav- 
ljeno izkoristit!. Ker pa se ni 
moglo računati na lasten prira- 
stek živine, kajti to bi se vle- 
klo predolgo, je bilo posestvo 
Jesenkovo prialiljeno, da nabavi 
živino. Nabavili so si živino v 
Prekmurju. Ko pa je prišla ži- 
vina v te kraje in na drugo 
krmo, je mlečnost znatno padla. 
Seveda je bilo treba nato kra 
ve. ki prt nas niso tako uspeva- 
le, kot bi za tako posestvo bilo 
potrebno, odprodati kajti dru- 
gače bi bila zadeva še slabša. V 
tem posestvu seveda je nastal 
deficit. Živina, ki jo ima pa se- 
daj to posestvo, se lepo razvija 
in bo današala tudi večji doho- 
dek tudi Iz tega razloga, ker 
gospodarstvi mejita eno na 

drugo in bi se z arondacijo to 
stanje zboljšalo in razširilo. Po 
drugi strani pa jp tudi to, da 
ima posestvo Jesenkovo samo 
kiislo krmo, dočim ima Log 
boljšo krmo in tudi več. Nujno 
je torej tudi iz gospodarskega 
razloga, da se posestvi združita, 
ker se bo tudi vse gospodarske 
objekte in ostala sredstva laže 
koristilo, kar do sedaj ni bil 
slučaj. Tovariš Plazar je že po- 
vedal, da je med upravnikoma 
prišlo do sporazuma, da bo 
eden na skupnem posestvu 
upravnik, drugi pa kot proiz- 
vodni šef. V tem okviru ne bo 
prav nobene ovire, da bi se 
stvar pravilno in dobro ne raz- 
vijala. Kot Je komisija ugoto- 
vila na mestu samem, Je osnova 
za združiitev tu. 

K r a j k e r Olga: 
Kar se pa tiče predelave mle- 

ka v maslo in podobno, pa se 
mi zdi velika napaka. Mi vsi se 
spominjamo, koliko je bilo že 
razprav glede pomanjkanja mle- 
ka. Glavno vprašanje je bilo 
tudi vprašanje cen mleka. Ce 
bomo imeli mleko v neposredni 
bližini Ljubljane oziroma indu- 
strijskih centrov, se bo tudi 
cena znižala. Ze zaradi tega 
predlagam, da se ne sprejme 
sklep, da se dovoli posestvu 
predelovati mleko, temveč da se 
mleko postavi na trg, ker je 
posestvo v neposredni bližini 
mesta. 

Plazar Franc; 
Jaz sem dal kot primer pre- 

delave maslo. Mišljeno je bilo, 
da se bo predelovalo zelje, re- 
pa itd. Mišljena je bila tudi 
predelava mesa in drugega, sa- 
mo med drugim sem omenil tu- 
di mleko. Predelava je tudi po- 
zitivna stvar in zaradi tega mi- 
slim, da se naj predmet poslo- 
vanja predelave odobri. Na po- 
sestvu pa bi lahko vplivali, da 
mleka ne predeluje. 

Soba dr. S te f a n : 
Odobravam to gledanje, ki Je 

bilo izneseno v razpravi, da se 
mleko v neposredni bližini me- 
sta ne predeluje, ker vemo, da 
je tu velik potrošni center. 
Ugotavljam pa, da bi bilo po- 
trebno, da novo združeno pose- 
stvo in naš gospodarski svet 
zavzameta osnovno politiko, da 
v neposredni bližini Ljubljane 
skrbimo za povečanje proizvod- 
nje mleka. Zgrešeno bi bilo, če 
bi ga v neposredni bližini Ljub- 
ljane predelovali, dovažali pa 
bi ga iz oddaljenih krajev. Mi- 
slim, da je osnovna smer raz- 
voja teh naših posestev, da for- 
siiramo živinorejo zaradi mleka 
in da povečamo proizvodnjo ze- 
lenjave, da bomo priskrbeli na- 
šemu trgu dovolj teh proizvo- 
dov. Kot osnovna mora biti te- 
mu posestvu živinoreja in pre- 
skrba povrtnine. 

Ker ni bilo drugih pripomb, 
da predsednik na glasovanje 
predlog gospodarskega sveta o 
spojiitvi kmetijskih posestev Je- 
senkovo in Log, in sicer, da bi 
se ta spojitev izvršila z 31. XII. 
1955. 

Predlog je bil soglasno spre- 
jet. 

в. 
Razprava In sklepanje o uved- 

bi prisilne uprave v gradbenem 
podjetju »Trnovo«. 

Predlog obrazloži tov. Plazar 
Franc, kakor sledi: 

Komisija, imenovana po uprav- 
nem odboru sindikalne podruž- 
nice gradbenega podjetja »Tr- 
novo« za preiskavo nepravilno- 
sti v poslovanju gradbenega 
podjetja »Trnovo«, Je v svojem 
zapisniku z dne 16. XI. 1955 
sporočila, da je sedanji direk- 
tor Suhadolc Anton kršil pred- 
pise in si lastil ali pa poskušal 

prilastiti ljudsko imovino, s ka- 
tero upravlja imenovano pod- 
jetje. 

Suhadolc Anton je kot direk- 
tor podjetja slabo skrbel za 
u/oeh in razvoj podjetja ter ko- 
lektiva. Njegove slabosti so v 
tem. da je skrbel bolj zase, in 
se okoriščal na račun skupno- 
sti. Zato je bil od sodišča tudi 
kaznovan. Delavski svet in 
upravni odbor podjetja sta mu 
služila le kot sredstvo za za- 
ščito nekaterih negativnih lju- 
di v podjetju, med njimi sta 
predsednik delavskega sveta Ja- 
pelj Jože in direktor Suhadoic 
Anton. V podjetju je poslovala 
šušmarska skupina, ki jo Je vo- 
dil delovni obratovodja Japelj 
Jože, predsednik delavskega 
sveta podjetja. Ta skupina je 
izvajala razna šu&narska dela, 
se posluževala sredstev, s ka- 
terimi razpolaga podjetje, in 
močno škodovala razvoju in de- 
lu podjetja. 

Komisija za imenovanje In 
odstavitev direktorjev ObLO 
Ljubljana-Vlč Je po svojih or- 
ganih pregledala te nezdrave 
odnose v podjetju in predlaga; 

1. da se sprejme odpoved se- 
danjega direktorja Suhadolca 
Antona. 

2. da upravni odbor na zako- 
nit način odpove službeno raz- 
merje delovodji Japlju Jožetu, 
ki ima malomaren odnos do de- 
la in je njegova prisotnost v 
podjetju škodljiva. 

3. finančna inšpekcija ObLO 
Ljubljana-Vič naj izvrši pre- 
gled podjetja in odstopi predlog 
javnemu tožilstvu, 

4. za vršilca dolžnosti podjet- 
ja naj se postavi tov. Jarc Ra- 
do, sedanji tehnični vodja pod- 
jetja. 

Svet Za gospodarstvo ObLO 
Ljubljana-Vič je na svoji seji 
7. XII. 1955 razpravljal o tej 
zadevi in sprejel sklep, da se 
v tem podjetju uvede prisilna 
uprava. Za prisilnega upravite- 
Ija pa naj se imenuje tov. Jarc 
Rado. 

Predsednik da na glasovanje 
predlog za uvedbo prisilne 
uprave gradbenega podjetja 
»Trnovo« s tem, da svet za go- 
spodarstvo naknadno določi pri- 
silnega upravitelja po komisiji 
za izvolitve In imenovanja. 

Predlog je soglasno sprejet. 
7. 

Razprava in sklepanje o uved- 
bi prisilne uprave v gostin- 
skem podjetju Brezovica. 

Predlog obrazloži tov. Plazar 
Franc, kakor sledi: 

Ugotovljeno je bilo. da go- 
stinsko podjetje na Brezovici ne 
posluje tako, kakor bi moralo, 
in da v nJem vladajo različne 
nerednosti in nepravilnosti. Na 
podlagi tega je bila izdana fi- 
nančnemu inšpektorju naloga, 
da na mestu samem pregleda po- 
slovanje tega podjetja. Finančni 
inšpektor Je izvršil revizijo in 
ugotovil v poslovanju različne 
nepravilnosti in občutne pri- 
manjkanje na iztržkih. 

Svet za gospodarstvo je raz- 
pravljal o tem na svoji seji 7. 
XII. 1955 In sprejel sklep, da se 
v tem podjetju odredi prisilna 
uprava in da se imenuje za pri- 
silnega upravitelja tov. Gračner 
Viktor, računovodja gostilne 
»Planlnka« v Ljubljani. 

Predlagamo, da odloči ObLO 
o predlogu prisilne uprave v 
tem podjetju. 

Predsednik da na glasovanje 
ta predlog, ki je bil soglasno 
sprejet. 

8. 
Razprava Sn sklepanje o vskla- 

ditivi predpisov za območje ob- 
čine Ljubljana-Vič. 

Predlog obrazloži tov. Zumer 
Jože, kakor sledi: 

Ko so se ustanovile nove ob- 
čine, ki so začele poslovati 1. 
IX. 1955. in ko so se komasi- 
rala območja le-teh, je nastal 
položaj, da velja za ureditev 
enaklih zadev v območju nove 
občine več raznih splošnih pred- 
pisov bivših okrajnih oziroma 
občinskih ljudskih odborov. 

70. čl. Splošnega zakona o ure- 
ditvi občin in okrajev izrecno 
določa, da je treba splošne 
predpise bivših okrajnih ljud- 
skih odborov oziroma občin ize- 
načiti tako. da bo veljal za isto 
območje in za enako zadevo en 
sam predpis. Predpis je treba 
izenačiti do 13. XII. 1935. 

Predpise, ki sta jih izdala 
bivši MLO Ljubljana in OLO 
Ljubljana-okoMca in se sedaj 
še uporabljajo za območje naše 
občine, je pregledala komisija 
za izenačenje predpisov. Treba 
je izdati sledeče odloke: 

1. Odlok o oprostitvah in olaj- 
šavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju ob- 
čine Ljubljana-Vič. 

2. Odlok o dajanju poslovnih 
prostorov v najem. 

3. Odlok o prodaji stanovanj- 
skih hiš iz sklada SLP. 

4. Odlok o organih upravlja- 
nja in določitvi hiš, ki spadajo 
v stanovanjsko skupnost v ob- 
močju občine Ljubljana-Vič. 

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

6. Odlok o kategorizaciji sta- 
novanj in okoliših na območju 
občine Ljubljana-Vič. 

7. Odlok o stanovanjski tarifi, 
razdelitvi najemnin in skladih. 

8. Odlok o tržnem in sejem- 
skem redu. 

9. Odlok o odpiranju in zapi- 
ranju obratov. 

10. Odlok p najvišji tarifi za 
dimnikarske storitve. 

11. Odlok o začasni oprostitvi 
dopolnilne dohodnine, od do- 
hodkov zemljišč, ki se uporab- 
ljajo za zelenjavne vrtove (Ur. 
1. L RS št. 24/55). 

12. Odlok o pobiranju občin- 
skih taks (Ur. I. L RS št. 20/55). 

13. Odlok o pobiranju občin- 
skega prometnega davka. 

14. Odlok o posesti psov. 
15. Odlok o opravljanju go- 

stinskih storitev izven gostin- 
skih poslovnih prostorov. 

Ker k vsem 15 odlokom gle- 
de vskladitve predpisov za ob- 
močje občine Ljubljana-Vič ni 
bilo nobenih pripomb, da pred- 
sednik na glasovanje vsak od- 
lok posebej. 

Vsi odloki so bili soglasno 
sprejeti. 

9. 
Razprava in sklepanje: 
a) o odloku o začasnem planu 

finansiranja od januarja do 
marca 1956 ObLO Ljubljana- 
Vič; 

Predlog obrazloži tov. Rode 
Bernard, kakor sledi: 

Predloženi predlog plana za- 
časnega finansiranja za januar 
marec 1956 izkazuje 33,117.800 din 
Izdatkov, ki se razdele na sle- 
deče razdelke: 

ad 2. V razdelku Odde^' 
gospodarstvo so predvidi 
najnujnejši izdatki. 

ad 3. V razdelku oddel'1' 
kom. in gradbene zade^ 
predvideni stroški javne 
svetljave, za vzdrževanje K, 
lizacije, parkov, zelenic 'n. 
sadov, stroški za vzdržev 

Snage in cest na mestneff , 
toriju in v Brezovici. Pr{ 

dena je tudi dotacija za ^ 
ški vrt v znesku 1,058.000"'' 
dotacija novousU nrvljen1 StD 
vanjski upravi pri ObLO l''!,. 
Ijana-Vič v znesku Звб.01^ | 

ad 4. V razdelku odseKS 1 
prosveto in kulturo so Pre®Vj 
ni izdatki za štipendije ® 
njim in visokim šolam. P0 

dijakom dn vajencem, in P0®, 
ra knjižnici, ki se bo UBta.nj 
la. Nadalje so predvideni i1 J 
ki za osnovno šolo na Bre* 1 
ci, Viču in v Notranjih 8°^'1 
in za Glasbeno šolo Ljubil« 
Vič; ter za stroške vrtc6^ 
Mestnem logu. Trnovem in .a 
leziji. Predvideni so tudi \l 

ki za predvojaško vzgojo. ^ 
Ker družbeni plan za l6'0 j 

še ni sprejet, se v gornjem ^ 
nu niso planirali nobeni ( 
hodki. Zaradi tega obči"8^ 
bo imena sredstev za izva) 
plana začasnega finansira0' ^ 
je potrebno naleti posojilo , 
Komunalni banld v višini P 
loženega plana. 

Nato tov. predsednik da 
pripomb k predlogu začas". 
finansiranja in med drugi111 

vaja sledeče: ,( 
Stojimo pred nekaterim1 1^ 

membami v našem gosP0^, 
skem sistemu v območju j; 
države. Zaradi tega ni možfjl 
ti sprejet pravočasno drU^ 
plan in proračun. Izvršni if 
bo izdal uredbo in bo ure ^ 
vprašanje za celo državo. J 
je izdal navodila, kako ie ti 
za ta čas urediti vprašanj" f 
nansiranja. Bistvo Je v 
je to začasno finansiranJc 

stavni del predračuna, ^ J 
bomo kot redni proračun 
jeli, ko bo sprejet drU' .1 

do 
nje 
ob{ 
Vze 
Ce, 

1 
t 

le 
ott 
4o| 

( 

hi, 
nu 
dn 

plan. Značilno za to začasno jj 
nansiranje Je, da se pre^J^ 

m najmanjši izdatki brez kaKf^] 
ga koli predvidevanja č0 ,, 
darskih in negospodarski" j« 
vesticij. Mislim, da je razung0' 
vo, zakaj ne predvidevajo rji 
spodarskih investicij. Zae ^ 
še nimamo planiranih doho 
in moramo zaradi tega Prl ijl^ 
munalni banki najeti P0.5 „ji 
do ureditve tega vpraj 
Kakšen pa bo naš dohodek 
mo videli šele takrat, ko . , 
gotovi okrajni občinski pla џ 

V razpravi se oglašajo ^ 
Krajger Olga; Zanima Pa 

postavka SOO.OOOdin za ^ ': 

kuhinje in koliko šol iaje 

te kuhinje v občini. 
Mlekuš Slavko; 
Tu so zajete šole na (/ 

Brezovici in v Notranjih • 
cah ter vrtci. 

Soba dr. Štefan: џ 
Meni se je postavilo vPr 

1.000 d" 
1. tajništvo občine v znesku   oOO ^ 
2. oddelek za gospodarstvo   52 dif 2. odcteieK za gospoaarsivo   n nnO a' 
3. oddelek za komunalne in gra dbene zadeve .. "'^ooo K 
4. oddelek za zdr. in soc. pol  -g d 
5. odsek za pros. in kult  i'nonOOd . 
6. proračunska rezerva  '„na 

skupaj . . . 83,117.8 

ad 1. V razdelku Tajništva ob- 
čine so zajeti osebni izdatki za 
osebje občine in krajevnega 
urada na Brezovici. Izdatki so 
predviden! tudi za uslužbence, 
ki bodo nastavljeni od 1. janu- 
arja 1956 dalje. Operativni in 
funkcionalni izdatki so predvi- 
deni na podlagi potrošnje zad- 
njih mesecev. 

nje. ali želimo prevzeti ^ 
zljo v finansiranje. Pred ^ 
sem zavzel stališče, da f 
bi do prejetja proračun,,' 
družbenega plana ostalo i1 

siranje gimnazije pri Oh 
stališče sem zavzel sicef ^ 
odobritve ObLO, ki bo 0 ^ 
razpravljal pr! sPre^c,1ju'1'' 
družbenega plana in prof® 



»GLASNIKt STRAN Sf 

ni ta^rat pa ostane fipansira- 
obf ®lmnaz'je pri OLO. Ostale 
Vzel"16 50 '0 ^inansiranje pre- 
^enU.' ^ema smo 

*гајкег Olga: 
]t 

stavka za mlečne kuhinje 
otrn'.50''8 in ne vem> а'ј so vsi 

Јо1=С' ^elpžni te kuhinje in ali 'a vsern plača. 
^»mernik Franc: 

hin' imamo mlečno ku- j^j0' ki ima dnevno 260 odje- 
cev- Starši prispevajo 12 din Vno, ostalo pa odbor. 

®oha dr. Štefan: 
pra!.oten predračun se je na- 
trQ, na osnovi lanskoletne po- 
Vpr^V6- Odprto je ostalo le 
tii ^anje proračunskih investi- 
•ka r.ere^a hodo tista investicij- 
Dri^, • ki so v teku kot na 

h&Г: na BrezovicI. Tu 
lje 

0 Postavilo vprašanje nada- 
ra 

nJa- O tem smo na OLO že 
bwrav^a^ ln bomo ta pro- 
«UaH,re,ŠevaIi 2 OLO P« ^ la t,

JU 1956. da se bodo odobri- 
ta n

1SI,a investicijska, kar gre 
nadaljevanje. 

2 r j b a r Franc: 
•k aft'nia me dodatek za zoolo- Vrt, 
^•»a dr. Štefan: 

am J>ostavrka znaSa l.OM.OOO 
'Pln! u^^nova, ki služi 

BivSi ObLO Brezovica mora | 11. i ga plana In da se o problema- 
kot investitor zidave poslopja Razprava In sklepanje o рга-1 tiki razpravlja na eni prihodnjih 
nove šole na Brezovici porav- vilih Zdravstvenega doma Ljub- sej. 
nati vse račune za izvršeno )jana-Vič: I Pravila, kot Jih je prečital 
gradnjo in za polog 10% depo-1 Predlog obrazloži tov. dr. Ja- tov. dr. Jagodič, občinski Ijud- 
zita pri Komunalni banki v godić Boris, kakor sledi: 'J'— —'  ' — 
Ljubljani. Proračunska komisi- | Najpreg bi seznanil ljudske 
ja je izvršila virman iz pro- odbornike na kratko s sedanjo miciiuvanje upravnega oonora 
računske rezerve v znesku din problematiko zdravstvene služ- Zdravstvenega doma Ljubljana- 
160,000. Po pologu 10% depozi- be v občini in z njeno organi- Vič: 
ta ш po pregledu vseh računov, zacijo. Naš cilj je, lotiti se po-1 Predlog obrazloži tov. dr. Ja- 
ki so bili predloženi krajevne- stopne izgraditve zdravstvenega godič Boris, kakor sledi: 
mu uradu Brezovica, primanj- doma, za katerega nam je ž» j Na podlagi zakona o pristoj- 
kuje še za kritje vseh izdat- odobrena lokacija. Samo zdrav- nostih občinskih in okrajnih 
kov din 170.821. Za kritje tega stveni dom, ki združuje po več ljudskih odborov In uredbe o 
primanjklajaja je potrebno zvi- ordinacij splošne prakse, posa- upravljanju zdravstvenih zavo- 
šanje letnega proračuna dohod- mezne specialistične ordinacije, dov mora imenovati upravni od- 
kov in izdatkov. Možnost za posvetovalnice in potrebno jav- bor Zdravstvenega doma Ijud- 
dvig proračuna je dana v pre- no kopališče, lahko predstavlja ski odbor, v območju katerega 

jsežku dohodkov ustvarjenih v dokončno rešitev današnje je zavod. Upravni odbor mora 
letu 1955, ki znaiša din 235.729 zdravstvene problematike v ob- biti sestavljen iz zastopnikov 
manj 6''« obvezne rezerve v zne- čini. Sedaj so na razpolago sa- delovnega kolektiva, zastopnika 
eku din 14.144, torej v čistem mo 3 ambulante splošne prakse, ' okrajnega zavoda za socialno 
znesku din 221.585. Zvišal naj bi 6,03 obratna in ena zobna am- zavarovanje in iz državljanov, 
se plan dohodkov din 181.070. bulanita, posvetovalnica za ma- ki jih določi ObLO. Po 8. čl. 
Istočasno pa naj bi se zvišal in otroke kot preventivne i navedene uredbe šteje upravni 
rfclnn /ni>frnc.r»fw1 nrsatp Ustanove. Materinski dom no Vi_ 'odbor 3 dn 9 člannv ТТгкгагггИТг 

ski odbor soglasno sprejme. 
12. 

Imenovanje upravnega odbora 

IV)st'- Ko se je odločalo o 
Hovl . 0 ,bo vzdrževal to usta- 
Ce Je bilo sprejeto načelo, da 
Usla 

0 'inansirala vsaka taka 
tei v0Va po svojem sedežu, to- 
^lisl tem Рг'теги naša občina, 
to^.' da bi bilo nepravilno 
laciu . danes vprašanje likvi- 
bo i "s'anove. Vsekakor pa 
vftale')a vPra5anje zoološkega 

istočasno pa naj di se zvišal "j очиле Kot preventivne "aveuene ureooe šteje upravni 
plan izdatkov (negospodarske ustanove. Materinski dom na Vi-i odbor 3 do 9 članov. Upravnik 
invesiticije) v znesku din 170.821 in Dom onemoglih. V ob- j Zdravstvenega doma je po svo- 
in 6% obvezna rezerva v zne- ^ini imamo skupaj 4 sistemati- jem položaju tudi član upravne- 
sku din 10.249. zirane zdravnike in 2 honorar- Sa odbora, ne more pa biti nje- 

Predsednik da oba predloga na v splošnih ambulantah, se- Sov predsednik. Upravni odbor 
na glasovanje, ki ju občinski ster № bolničark imamo na Vi- je za svoje delo odgovoren ob- 
Ijudski odbor soglasno sprejme. v Tobačni tovarni 4 in na činskemu ljudskemu odboru — 

(Mir ju 3. Manjkata nam dve se- imenuje se za 1 leto. 
T?o,rv,-o„„ 1 ^1"1 ln boin'itarki ter en stalen I Svet za zdravstvo je na svoji 
ЈГЈТ - sklepanje o pra- zdravnik. Glavni problem je seji dne 22. dec. 1955 razprav- 
P,1 п»Г (

а ЈаГГ; prevelik naval pacientov na po- Ual o posameznih članih in Piedlog obrazloži tov. Kralj tamezne ordinacije in preobsež- predlagal občinskemu ljudskemu 
sledi: na administracija v ambulanti, odboru v dobritev tele člane: 

Д rr» Kn 1 o »* ♦ o T1 V. X „ _ *   i. 1 T-T Л „ **■ .i  _ л -i . 

zaostriti, če bomo hoteli, 
1>екаЈ уег predstavljal. ^ bo 

u8 ni bilo drugih pripomb, 
^as ednik PredIog odloka o v
ani'

nfm finansiranju na glaso- 
Ij) in je bil soglasno sprejet. 

Jios0:.| najetju kratkoročnega 
^ген? ,>rii Komunalni banki. 

^rn-'?8 obrazloži tov. Hode rd, kakor sledi: 
•Вгејр.^6 bil na današnji seji 
taija pIan začasnega finansi- J)red) za januar—marec 1956, 
ko afm v imenu proračunske 
3e4u t6 £РгеЈет odločbe o na- oroCnega Posojila pri j^e 

nalni banki. 
ni drugih pripomb, se 

c. soglasno sprejme, 
hotiij "ovišanju proračuna do- 
^955 ^ in izdatkov za leto 

č, 0 iv' ObLO Brezovica in 
»■ajun 0<,1,>ku 0 zvišanju pro- 
leto a đobodkov in izdatkov za 

Oba '>'v' ObLO Brezovica, loži . gornja predloga obraz- 
•letjj. Rode Bernard, kakor 

ohfina Brezovica Je s 
1955 m ^opisom z dne 23. VIII. 

na bi v. OLO 
»e ,.Jana-okolica zaprosila, da 
6r0ta, dovoli zvišanje letnega 
,,SitwiUna za osebne prejemke 
lih za din 199.000, za osta- 
^ђо 00 din pa so izvršili v;r- 
okoij ' Bivši OLO Ljubljana- 
'0iThlr.. .n' izdal zaradi raz- 

1. Hočevar Mirko, predsednik, 
2. Gombač Rozi, član, 
3. Svetič Rado, član, 
4. Vidmar Bogomira, član, 
5. Stanič Marija, član, 
6. Selan Rozi, član, 
7. Stefančič Franc, član, 
8. Barlič Janez, član, 
9. Hodalič dr. Milan, član. 
Predsednik da predlog za ime- 

'ni m •   —" 1 СЛЧ1 lac.- ПЈа ni^ake odločbe. Pri *лх neiVl   ' • ' 
ie sk 

lovnem pregledu glede pro- 
" Ub ?8a. Poslovanja pa se 
l'fadu D0vi'0 Pri krajevnem кцје Brezovica, da primanj- 
''''a ^onea Proračunskega 
''Siteli za službene prej 

din 144-5H- Ta »niitn' i«.»i4. Ta prl- 
•»a г naj bi se kril delo- 
108-8oo Vlrmanl, za znesek din 
I1' Drr>^ , na^ bi se povišal let- I 

se a Istočasno pa naj 
1:1 296 ^Veial Plan dohodkov 0bsega' din, kateri znesek I 

ki Р,е8е^ек dohodkov |z 1. 
. v- o.K?' Planiran v proračunu ' *955 lne Brezovica v letu ' 

Podjetje Zadružna tehnika Ambulanta Tobačne tovarne Je 
»Livar« s sedežem v Ljubljani, zasedena za splošno prakso te- 
Dobrovška c. 27 je bilo ustanov- rena samo dopoldne 6 ur, v am- 
Ijeno z odločbo MLO glavnega bulanti Mirje sta dopoldne zase- 
mesita Ljubljane, z dne 29. VIII. dem 2 do 3 url, polno izrablje- 
1955. Poslovni predmet podjetja na je edino Ambulanu Vič, ki 
je sledeč: Kovaštvo in podkov- dela 12 ur dnevno. Lotili smo se 
sko kovaštvo, izdelovanje kovin- razširitve ambulantne mreže 
ske galanterije, orodjarstvo, me- proti periferija občine. Sedaj 
hanika, livarstvo, varjenje (elek- ustanavljamo ambulanto na * ■cuo. 
tro in avtogeno) kovinsko, stru- Brezovici, kjer je predvidena novanje upravnega odbora 
garstvo, galvanizacija, galavano- ordinacija 3-krat tedensko po zdravstvenega doma, kakor ga 
plastika, izdelovanje lesne ga- dve uri, s čimer bo ustreženo Је Predlagal tov. dr. Jagodič, na 
lanterije in kolarstvo. prebivalcem v Brezovici, v No- Slasovanje in sprejme občinski 

Sredstva podjetja sesitavljajo 'ranjih in Zunanjih goricah in Ijudskj odbor odločbo s katero 
obratna in osnovna sredstva, kraju, ki spada pod občino Vrh- se sprejme predlagani upravni 
sklad za samostojno razpolaga- nika. Zaradi ustanovitve nove odbor, 
nje, rezervni sklad in amorti- šole na Viču Je treba sprazniti I 12 a 
zacijski sklad. j prostore, ki jih zavzema naša I Imenovanje upravnega odbora 

Organi upravljanja v podjetju ambu'ientai M je v izgradnji. 0,,ratne ambulante Tobačne to- 1 
so: delavski sveti, upravni od- Projektirana Je selitev ambulan- varne: 

bor in direktor podjetja. Ker Je te v nove Prostore na Tržaški I Predlog obrazloži tov. dr. Ja- 
Ištevilo delovnega kolektiva ces'i S temi ukrepi bi se- Sodič Boris, kakor sledi: 
manjše od 30 članov, tvorijo de- d,anj0 ambulanto precej razbre- 1 Na Podlagi zakona o pristojno- 
lavski svet vsi člani delovnega menili, odpadlo bi dolgotrajno E''b občinskih in okrajnih ijud- 

1 kolektiva. Upravni odbor pod- еакапЈе pacientov, a same &кП1 odborov in zakona o obrat- 
jetja šteje poleg direktorja še 4 Nravstvene storitve bi kvalitet- nih ambulantah v gospodarskih 
člane. t

no Porasle. Vendar je to le za- organizacijah mora ljudski od- 
VodUno osehlp V noHtoH,. silna rešitev, dokončno rešitev bor imenovati upravni odbor 

ri7o direkTor tehn^nf vodT/ ,zđravstvene Problematike lahko o""'"* ambulante. Upravn, od- 
vodja k o rn e r c lato e gT sekt o ki 1 16 П0У zdra^v^i dom, po-,bor mora bit. sestavljen iz za-, 
računovodja J |vezan 2 ambulantno mrežo. stopmkov delovnega kolektiva,1 

I Olede pravil organizacije ln zastopnikov okrajnega zavoda za v skladu z veljajočimi pred- dela Zdravstvenega doma ome- socialno zavarovanje in iz dr- 
pisi vsebujejo pravila še dolo- njam, da je ta Zdravstveni dom žavljanov, ki jih določi ObLO. ' 
cila o delovnih razmerjih de- ustanovil bivši MLO glavnega УзаЈ polovica članov upravnega 
lavcev in uslužbencev, pravice mesta Ljubljane z odločbo opr. odbora mora biti iz vrst članov 1 

in dolžnosti članov kolektiva, št. Z-749-54 z dne 29. VII. 1955. delovnega kolektiva ln jih ime- 
matenatoo in disciplinsko odgo- Vsak zavod mora imeti pravila пиЈе delavski svet, ki Jih pred- , 
vornost članov kolektiva, pošto- v smislu določila 19. čl. Temelj- lasa v potrditev ObLO. Upravni 1 

pek pn sprejemanju gospodar- ne uredbe o finančno samostoj- odbor šteje 6 do 9 članov, 
sacega programa, tarifnega pra- i nih zavodih (Ur. 1. FLRJ št. 51- Upravnik zdravstvenega doma je 
viinika in zak.jučnega računa, 53) in v smislu določil o zdrav- tudi {lan upravnega odbora, ne 
materialno in finančno posiova- stvenih zavodih (Ur. 1, FLRJ št. more pa biti njegov predsednik, 
nje in določa mere za zaščito 30-53). Pričujoča pravila so se- Upravni odbor je odgovoren Ob 

I stavljena po predlogu upravne- lO. Imenovan Je za 1 leto. Ob ' 
Pravila vsebujejo 75 točk In Sa odbora Zdravstvenega do- ^-O ga lahko razreši če ugotovi. 1 

jih je sprejel delavski svet ma in Je o njih razpravljal tudi da je zanemarjal svoje dolžno- ' 
podjetja na svoji seji dne 1. okt. svet za zdravsitvo ObLO, ki se s'1- | 
1955. Pravila so bila pregledana г njimi strinja. Glede na nove Svet za zdravstvo Je na seji 
po pravni službi. Svet za gospo- Predpise Je za potrditev pravil dne 23. dec. 1955 razpravljal o 
darstvo Je obravnaval pravila Pristojen sedaj ObLO Ljublja- Posameznih članih in predlaga) 
na svoji seji dne 7. dec. 1955 na-Vič. ker bi zavod ustanovil ObLO v odobritev tele člane: 
ln sklenil, da se predlože ljud- za območje te občine. Zavod Je j Sojar Ivan, član delovnega 
skemu odboru v potrditev, finančno samostojen kot pred- kolektiva Tobačne tovarne, I 

Pravila Je pregledala komisija računska upravna enota. Organi I 2- Miš Franc, član delovnega 
za predpise in so v skladu z za- upravljanja zavoda so upravni !kolektiva Tobačne tovarne. 
konom. I odbor in upravnik. Upravni od- 

Ker k predlogu ni nobenih bor šteje 9 članov, 
pripomb da predsednik predlog ! Predsednik da na glasovanje 
za potrditev pravil na glasova-; vprašanje pravil s predlogom, 
nje- da svet za gospodarstvo ta iz- 

Predlog se soglasno sprejme. Idela pred sprejemom družbene- 

3. Soba Zora, 
4. Žulj Ela, 
5. Petrič Ivanka, 
6. Rogač Stane, zastopnik Za- 

voda za soc. zavarovanj*. 
7. Verbič Franc, 

8. Legam Marija. | 
Predsednik da predlog na gUn 

eovanje m občinski ljudski o<i- 
Uor spn-jme soglasaio od.očbo, • 
katero se sprejme predlagani 
upravni odbor Obratne апи>им 
lante Tobačne tovarne. ; 

13. 1 
Imenovanje nekaterih komisije 
a) Komisija za podeljevanj« 

štipendij pn Svetu za proevetoj 
I Predlog obrazloži tov. Premni 
Stanko, kakor sledi: 

I V smislu čier.a 20. in 21. Te- 
meljne uredbe o štipendijah 
osnujejo sveti za prosveto ko- 
misijo za podeljevanje štipen- 
dij za območje svoje občina. 
Svet za prosveto ObLO po skle- 
pu svoje seje z dne 24. dec. 1955 
predlaga naslednjo komisijo z« 
podeljevanje štipendij: 

I 1. Premru Stane, predsedniki 
Aškerčeva 9, pred. Sveta za prot 
sveto, 

j 2. Rudolf Ančka, član, gospo« 
■ dinja, Rutarjeva 3, za tere* 
Rožna dolina, 

I 3. Janša Marija, član, Шј1иЦ 
Vrhovci 1, za teren Vič, 

j 4. Lapa j ne Lado, član, osluž^ 
Tržaška 141, za teren Trzasiui 
cesta, 

j 5. Ovsenik Vida, član gospod^ 
Opekarska 2S, za teren Trnovo^ 

I 6. Vode Ančka, član, usiuž^ 
Tržaška 21, za teren Tobačna 
tovarna, 

I 7. Roje Vinko, član, uilui, 
Gerbičeva 3, za teren Kolezijo, 

8. Založnik Alojz, član, uisluž4 
Brezovica, za teren Bre-zovica, 

9. Novina Ivan, član, vog. ироч 
kojenec, Kožarje 45. za ZVVI, 

10. Mlekuš Slava, član, gospod^ 
Tržaška 44, za soc. skrbstvo, 

11. Jeršek Dare, član, študen^ 
Rožna dolina XIX. št. 16, za LM, 
12. Sluga Zora, član, prof. Rožn 
na dolina V. št, 28. 

Predsednik, da predlog na 
glasovanje in se soglasno spretH 
me. 

b) Komisija za predvojašk« 
vzgojo pri Svetu za prosveto Oi> 
LO Vič: 

Predlog obrazloži tov. Premni 
Stanko, kakor sledi; 

V smislu navodil Tajništva za 
prosveto OLO št. Vl-1912-1 a 
dne 29. okt. 1955 naj sveti za 
prosvetc pri ObLO predlagaj« 
sestav komisije za predvojaško 
vzgojo. V zvezi s tem je svet 
za prosveto sklenil na svoji seji 
24. lov. 1955 da predlaga ljud- 
skemu odboru v komisijo za 
predvojaško vzgojo sledeče čla- 
ne: 

1. Vovk Jože, predsednik —4 
usluž., Brezovica 17, član Svet« 
za prosveto, 

2. Likar Rudolf, član, uslut* 
Predjamska 48, 

3. Gašperlin Tone, član, osluž^ 
Lepi pot 24, komandir centra 
pred vojaške vzgoje, 

4. Dobrovoljc Dušan, član — 
usluž., Vrhovci 35, zastopnik 
rez. oflc., 

5. Allč Franc, član, usluž., 
Brezovica 24, zastopnik Brezo- 
vice, 

6. Pretnar ^anez, član, uslui^ 
Rožna dolina II. št. 5. 

Naloga te komisije Je, da nad- 
zoruje ii. pomaga pri organiza- 
ciji in Izvajanju pouka predvo- 
jaške vzgoje na območju občine. 

Predsednik da predlog na gla- 
sovanje, ki se soglasno sprejme. 

c. Imenovanje novega člana na 
Izpraznjeno mesto v komisiji za 
imenovanje in odstranitev di- 
rektorjev. 

Predlog obrazloži tov. Škote 
Ciril, kakor sledi: 

Tov. Brulc Štefan, obCinsJd 
ljudski odbornik, član komisiiiie 
za imenovanje in odstavitev di- 
rektorjev v podjetjih. Je obvot 
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etil navedeno komisijo, da na- bornik imed svoj konkreten krog 
stopi službo izven Ljiubl'jane in volivcev, s katerimi bo imel 
da se bo zaradi tega ia Ljub- stik in katerim bo odgovarjal 
Ijane tudi za statoo izselil. za svoje delo. Terensikim odbo- 

Komisija je sprejela njegovo rom smo naročili, naj se z vsc- 
eporočilo na znanje ш sklenila, mi odborniki pogovore za ob- 
da prediiaga namesto njega v ko- тобја. Seznam območij smo raz- 
misijo tov. Savenca Franca, obč. delili vsem odbornikom. S tem 
Kjiud. odbornika. pa ni rečeno, da bi se odborniki 

V mandatno-imunitetno komi- striktno morali držati teh vo- 
Bi'jo pa komisija predlaga tov. iilnih enot, temveč je to le 
Cameraika Franca. smernica, k&ko naj bi se delo 

Predsednik da na glasovanje razdelilo. Odborniki pa si volil- 
ta predlog, in razrešitev tov. ne enote lahko menjajo ali pa 
Brulca Stetana kot člajia komi- združijo. Priporočljivo pa je, da 
eije za imenovanj« in odstavitev odbornik! dobe čim tesnejši stik 
direktorjev in imenovanje tov. z volivci. 
Savenca Franca v komisijo za Tov. Zumer Jože prečita nato 
Imenovanje in odstavitev direk- voliine enote zborov volivcev, 
torjev ter tov. Camernika Fran- , Predsednik nato predlaga, da 
ce. v mandatno-imunitetno komi. bi danes sprejeli to kot sklep. 
sij o. 

Predlog se soglasno sprejme. V 

1 14- 
j Personalne zadeve: 

a) Imenovanje načelnika od- 
jflelika za komunalne in gradbene 
Kade ve; 

b) imenovanje šefa uiprave za 
jlohodke. 

Oba predloga obrazloži tov. 
^kodlar Ivan, kakor sledi: 

Na 4. redni seji komisije za 
fro^iiftve in imenovanja dne 14. 

da se o tem obvesti Socialistič- 
na zveza, katera bo zadolžena, 
da preko terenskih odborov se- 
znani svoje člane o ljudskih od- 
bornikih, ki jih bodo zastopali. 

Predsednik da nato gornji 
predlog na glasovanje. 

Predlog se soglasno sprejme. 

16. 
Poročilo mandatno-imunitetne 

komisije o razrešitvi nekaterih 
začasnih odbornikov: 

Predloge obrazloži tov. Kraj- 

l Predlog obrazloži tov. Vrhov- 
niik Stane kaikor sledi: 

j 73. člen Splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev dolo- 
ča, da matični uradi bivših ob- 
čin poslujejo naprej za območ- 
ja, kakor so bila pred 1. sept. 
1955, ko so začele obstojati nove 
občine ter začeili poslovati nji-) 
hovi občinski ljudski odbori. Za 
mesto Ljubljana posluje še na- 
prej matični urad b,iv. MLO 
Ljubljana glavnega mesta Ljub- 
lijane, ki je sedaj v orgamizacij- 
slcem sestavu občine Ljubljana-1 
Center. 

I Ni pa podlage niti v predpisih 
o organizaciji in pristojnosti no- 
vih občin, niti v zakonu o za-1 
konsiki zvezi, da bi mogli in 
smeli poročati še naprej vse za- 
ročence iz obstoječih matičnih 
okolišev predsedniki oziroma 
člani biv. občinskih ljudskih od- 
borov, ki so imeli pravico poro- 

) čati oziroma, ki so bili določeni 
za poročanje. Po 27. členu rako- ' 

j na o zakonski zvezi v zvezi s 
73. členom v začetku navedene- j 
ga splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev je Jasno, da 
smejo poročali le predsedniki i 

dec. 1955 je bil »prejet sklep, da ger olga kakor s!e<li. 
ee predlaga ObLO imenovanje 
sledečih tovarišev na nezasede- 
na vodilna mesta pri ObLO: 

1. Za načelnika oddelka za ko- 
munalne in gradbene zadeve ing. 
erh. Martin Zivic, stan. Ljub- 
loana, Ciril Metodova 3, 

2. za šefa uprave za dohodke 
tov. Bregar Stane, stan. v Ljub- 
ljani, Komeoskega 8. 

Predsednik da oba predloga 
na glasovanje,' ki se soglasno 
sprejmeta. 

c. Razrešitev direktorja grad- 
benega podjetja »Trnovo«, pred- 
log obrazloži tov. Skok Ciril, 
kakor sledi: 

Suhadolc Anton Je z vlogo dne 
14. dec. 1955 zaprosil ObLO, da 
eprejme njegovo odpoved na 
elužbo direkrtorja podjetja. Pri- 
stojna komisija za imenovanje 
in odstaivitev direktorjev gospo- 
darskih organizacij je njegovo 
prošnjo pretresala in ugotovila, 
da je njegov obstanek v podjet- 
>u nevzdržeo. Imenovani Je bil 

Odbornik Suhadolc Anton je 
bil obsojen pred Okrožnim so- 
diščem v Ljubljani radi kazni- 
vih dejanj v podjetju »Trnovo«. 

Sodba še ni pravomočna. Ob- 
sojen je bil na 7 mesecev zapo- 
ra. 

Suhadolc Anton je poslal г 
navedeno sodbo dne 20. dec. 
1955 dopis, v katerem prosi, da 
se razreši dolžnosti ljudskega 
odbornika In da se odpoveduje 
mandatu. 

Mandatno-imuni.tena komisija 
je preverila ves primer Suha- 
dolca Antona in je mnenja, da 
se takoj razreši pravic in dolž- 
nosti člana ObLO Ljubljana-Vič 
in, da se razpižejo nove volitve 
v 3. volilni enoti. 

Z dopisom z dne 7. nov. 1955 
Je zaprosil odbornik Brale Šte- 
fan, da se razreši dolžnosti čla- 
na ObLO Ljubljana-Vič, dolž- 
noeti čkma Sveta za stanovanj- 
ske zadeve in dolžnosti člana 
komisije za imenovanje in od- 

novih občin oziroma člani novih 
občinekih IJudiikih odborov, ki 
jih le-ti določijo Po 2G. čl. na- 
vedenega zakona o zekoniki zve- 
zi lahko pooblasti ObLO drugi 
ObLO, da poroča zaročence z 
njegovega območja in pristojno- 
sti. Ce zaročenca to želita. 

Tovariša Jožka Gorjanca, pod 
predsednika OLO Ljubljana je 
določil biv. MLO glavnega mesta 
Ljubljane, da poroča zaročence 
iz mesta Ljubljane. Poroča pa 
zaročence tudi še sedaj. 

Tov. Gorjanc Jožko je sedaj 
član ObLO Ljubljana-Bežigrad, 
ki gg je določil, da poroča za- 
ročence z območja občine. 

Da ne bi prišlo do ničnih za- 
konskih zvez zaradi formalne 
nepravilnosti pri poročanju, da 
pooblasti tudi ObLO Ljabljana- 
Vi<5 tov. Jožka Gorjanca oziro- 
ma ObLO Bežigrad za poroča- 
nje zaročencev iz svojega ob- 
močja, tako ko so to storili že 
nekateri občinski odbori v 
Ljubljani. 

Predsednik da predlog na gla- 
sovanje, in je ObLO sprejel so- 
glasno pooblastilo, v smislu 
predloga. 

СВШД MEDVODE 

J^raVll?0SM V P0dje'3uietavitev direktorjev. Kot raz- pred sodiščem kaznovan na ka- ]l>g đg )e ^ sIužbenl 
zen zapora. 

Na podlagi tega predlagamo 
občinskemu ljudskemu odboru, 
da se odpoved Suhadolca Anto- 

potrebi premeščen Iz Ljubljane 
v Šentvid pri Stični, kamor se 
bo tudi za stalno preselil. Man- 
datno-imuoitetna komisija Je 

na sprejme in da se razreši služ- i preverila njegovo prošnjo in je 
be, potem ko bo predal svoje mnen1a, da Se razreši navede- 
posle po veJJajočih predpisih. inih dolžnosti m da se razpišejo 

Tov. Skok še pojasni, da ko- ; vo^ve v 11. volilni enoti, 
»nlsija predlaga, da se njegova 1 Predsednik da predlog na gla- 
odpoved sprejme, ker bo itak aovanje, ki se soglasno sprejme, 
uvedena prisilna uprava v pod- 
jetju in bo moral takoj zapu- ; 17 
sititi slu/beno mesto. j Razprava in sklepanje o raz- 

Ce se mu odpove, se je treba pjsu v(>i|tev |n sklicanja zborov 
držati odpovednega roka. | volivcev na mesta začasnih od- 

Predisednik da predlog na gla- bomikov namesto razrešenih, 
fcovanje, ki se soglasno sprejme.! prcdlog obrazloži tov. Krajger 

15. i Olga s predlogom, da se sprejme 
Razprava In sklepanje o dole- sklep, da se razpišejo volitve 

litvi območij, za katel-e se skli- odbornikov v ObLO Ljubljana- 
cu.iejo zbori volivcev: I Vl-Č v 3. in 11. volilni enoti. 

.! Volitve naj bi bile med 15. In 

VABILO 
na 6. redno sejo ObLO 

Medvode 

Na podllaj^ 1. t<!. 95. ol. Zako- 
na o obcinnskih ljudskih odborLh 
sLicujem 6. redno sejo ObLO Med- 
vode, ki bo v tfonfddjek, 30. ja- 
nuarja I9S6 ob 17. uri na sedežu 
Ob&nskega ljudskega odbora — 
sejna dvorana. 

Prodllog dnevnega reda: 
1. Razprarva in potrditev pre- 

čiščenega besedila statuta ObLO. 
2. Obravnava predloga Sveta 

za proeveto In kulturo, da po- 

stane Glasbena 5oJa Medvode 
proračunska ustanova. 

3. Izvolitev Komisije za potr- 
ditev tarifnih pravilaiikov. 

4. Razprava o Odloku o obra- 
tovali nem času. 

5. Personalne zadeve. 
6. Izvolitev Odbora za kredit- 

ni sklad. 
7. Potrditev tarifnega pravil- 

nika Elektrarne Medvode. 
8. Razno. 
Vsak odbornik lahko predlaga 

dopolnitev dnevnega reda. 
Predsednik ObLO: 

Brane Mravlja I. r. 

OBČINA LITIJA 

31. januarjem 1956 na zborih vo- 
livcev po volilnih enotah. 

Predsednik občinskega ljud- 
skega odbora bo sklical zbore 

Predlog obrazloži tov. Zumer' 
Jože, kakor sledi: 

Po določilih občinskega statu- 
ta je treba določiti območja za 
zbore volivcev. V ta namen Je 
Socialistična zveza s prizadetim ■ volivcev in določil dan, uro in 
stopila v stik in napravila načrt i kraj ter dnevni red zborov vo- 
za razdelitev območij. Vsak od- Hvcev ter volitev, 
bornik je z vabilom dobil se- Predsednik da predlog na gla- 
enam novega okoliša, ki Je sovanje in se soglasno sprejme, 
hkrati njegova volilna enota, 
kjer bo Imel stik r volivci. 

Ker se je povečalo število od- 
bornikov, je potrebno, da ob-' oblastilu za sklepanje zakonskih 
močja razdelimo, da bo v&ak od-1 zvez. 

18. 
Razprava in sklepanje o po- 

Na podlagi 2. točke 50. člena 
zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. L LRS št. 10-88-52) 
2. člena zakona o pristojnostih 
občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov v zadevah, ki so ureje- 
ne v zvezi z dosedanjimi repub- 
liškimi predpisi (Ur. 1. LRS št. 
26-130-55- v zvezi s 24 točko od- 
loka o finansiranju in poslova- 
nju zdravstvenih zavodov (Ur. 
1. FLRJ št. 14-85-53) je občinski 
ljudski odbor Litija na svoji 
seji dne 23. decembra 1955 spre- 
jel 

ODLOK 
o oprostitvi in olaJSarvah 

samoplačnikov 
za zdravstvene storitve 

na območju občine Lilija 
1. člen 

Popolnoma se oproščajo pla- 
čevanja stroškov za zdravstvene 
storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede 
na bolezen, če davčni predpis 
od bolnikovega premoženja ali 
dohodka družinske skupnosti ne 
presega 150 din letno na dru- 
žinskega člana, pri tem se v 
družinsko skupnost štejejo le 
člani, ki niso drugje stalno za- 
posleni. 

b) šolska mladina osnovnih in 
srednjih šol za mediicinsko in- 
dicirano preventivno zobno 
zdravljenje. 

c) bolniki ob lokalnih epide- 
mijah za zdravljenje v bolnišni- 
ci, čeprav ni zdravljenja v bol- 
nišnici predpisano. 

č) bolniki z* zdravljenje v 
bolnišnici, Ce se Je šele naknad- 
no ugotovilo, d« ne gre za na- 

lezljivo bolezen, zaradi katere 
so bili napoteni v bolnišnico. 

2. člen 
Tistim, ki imajo imetje aH 

dohodek, od katerega se plača 
davek, se določi delna oprosti- 
tev od plačevanja za zdravstve- 
ne storitve po tejle lestvici: 

jgroženi, če bi morali P'^ 
stroške prevoza v deln®10 

popolnem obsegu. 
5. člen 

Kot zdravstvene storitve'! 
tem odloku štejejo tale 
stvena opravila: 

a) zdravniška pomoč v 
lanti in na bolnikovem d"1', 

b) zdravniška pomoč i" 5 
ba v bolnišnicah, sanatorl.". 
vseh drugih zdravstvenih 1 i 
dih, 

c) prejemanje zdravil 1° 
tetnega materiala, J 

č) izjemoma in po prosti ° 
soji Svet za socialno P0'1' 
občinskega ljudskega odbo(;. 
vsakem posameznem pri111 

prejemanje ortopedskih io 
gih zdravstvenih pripon10' 
zdraviliško in klimatsko ^ 
ijenje ter specialni zdra*"1 

pregledi. 
6. člen 

Olajšave in oprostitve P0 

in 2. členu tega odloka se 
znavajo upravičencem 'e 

podlagi posebnega potro' 
upravičenosti. To potrdi'0 ^ 
rajo predložiti upra*' , 
zdravstvenemu zavodu 0\ 
vem iskanju zdravstvene P^i 
čl, razen v nujnih prlmeP j 
se lahko potrdilo prediof J 
kasneje 8 dni po prejemu J 
čuna za zdravstveno stori'8 l 

7. člen ^ i 
Potrdilo o upravičeno9' ^ 

popolne ali delne oprosti'^" 
plačevanja za opravljeno 
stveno storitev, ki mora . 
gatl konkretno navedene 0.: 
ščine in razloge za oPr0[ 
kaor tudi obseg oprostitve 
ali gre za popolno ali i 
oprostitev) izda: 

a) za osebe iz točke a. !• j 
tega odloka, šef odseka za J 
sko zdravstvo in socialno^ 
stvo, s posebnim poobla5' 
pa tudi šefi Krajevnih u ; 
občinskega ljudskega odb® 
tija, p 

b) za vse druge prliner jj 
stoj ni zdravnik. Prav 
potrdila o brezplačnem г . 
ijenju v primerih kadar 
brezplačno zdravstveno ^ 
po 1., 2., 3., 5. In 7. toc», 
člena Zvezne uredbe o 0 м 
navanju in zaračunavanj11 ° f; 
nine v državnih zdravs j 
ustanovah (Ur. 1, FLRJ 
448-48). 

Bolnik plača od pred- 
pisane zdravstvene sto. 

ritve 

25% 
50,l/o 
75% 

r,if Ce znaša davčni Pj. ji' 
od premoženja ' »i 
hodka na drna1' 

151 din 
301 din 
451 din 

člana ; 

dO 
do 

Ce znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka na 
družinskega člana bolnika 601 
din ali več, plača bolnik poln 
znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se 

lahko popolnoma ali delno opro- 
stijo od plačevanja zdravstve- 
nih storitev tisti, ki bi bili za- 
radi trenutnih slabih social. pri- 
dobitvenih ali drugih razmer go- 
spodarsko ogroženi, če bi mora- 
li plačati stroške za zdravstve- 
ne storitve v delnem ali popol- 
nem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevo- 

ze z reševalnimi vozili so po- 
polnoma oproščene osebe iz toč- 
ke a 1. člena tega odloka, v 
vseh ostalih primerih se lahko 
popolnoma ali delno oprostijo 
plačila prevoznih stroškov tiste, 
ki bi bili zaradi trenutnih sla- 
bih socialnih, pridobitvenih ali 
drugih razmer gospodarsko 

Obrazec predpiše Svet 
cialno politiko ObLO. 

»»■ 

Odločbo 
8. člen 

o popolni aH 
oprostitvi plačevanja za 
stveno In prevozno štor''® f 
3. In 4. členu tega odiol'v 
Svet za socialno politiko 
skega ljudskega odbora. , 

9. člen 
Proti odklonitvi zapf0' ^ 

potrdila po 7. členu tega ^ jj, 
ka je dopustna pritožba 11 

ništvo za ljudsko zdravs « 
OLO Ljubljana po 
predpisih za upravni P"^ 
v 15 dneh po prejemu P1',^ 
ga sporočila, da je P 
prošnja odklonjena. 

10. člen , П 
Ta odlok velja od _ f 

Jave na krajevno obifal 
čin, uporablja pa se od ' 
ar j a 1956. ^ 

Podpredsednik j,' 
JescnSck Albi®' 


