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Občinski ljudski odbori 

OBČINA UUBUANA-BUDNIK 

'^Pisnika 4. seje ObLO, ki jo !ob6lnskega ljudskega odbora ter 
""a dne 7. januarja 1956 da za volilno enoto 17 razpiše 

Se( . , . „ » I nadomestne vollitve, za nedeljo,; 
tov s-,3® vodil predsedn'llc 0bLo j 12. februarja 1956. ter naj se na 

SDrif? ,Fr
l^"C- , , ,, , , listi da-n rezpiSejo tudi nadomest- j prejet je bil naslednji dnevni ne volitve za je. volilno enoto, j 

kjer je bil izvoljen MartmClč 
Anton, v kolikor se sprejme nj< *■ Poročilo mandatnio-imunitet- ne komisije. 

i,Poročilo o poteku zborov vo- 
■vcev. 
v Razprava In sklepanje o 
Saditvi pravnih predpisov 

gova odpoved mandata 
Ljudski odborniki soglasno 

sprejmejo gornji predlog In 
' sprejmejo odlok o razpisu nado- [ 
mestnih volitev za 17. in 18. vo- | 

uu РГ€арДГД Шпо enoto za 12. februarja 1956. j "jsnjlh MLO Ljubljana, OLO 
л.'ц^1јапа -okolica ter ObLO Ig In 

območje občine 
л, "'jani 

kofljica za 
Jubl)ana-Rudnik. 
4- Ra7,prava in sklepanje o 

^Preiemu odloka o začasnem fi- 

Pređsednik ObLO tovarlS Sitar 
poroča, da so se po sklepu 3. 
s-eje ObLO vršili zbori volivcev, 

pranju za I. četrtletje 1956 na katerlh^^se, d^avljan^se- znanili s problemi In vlogo nove 
m Izdatkov za občine. Zbori volivcev sovglav- I nem odiiičnp uspeli in so poka- 

aif ? Povišanju kredita proračun- 
W ^^odkov to 1955. 
..5- Razprava in sklepanje o si- 50 drŽ jpV„a!!!t) 

Р!Гп
Р1оо 

J^aoiji delovnih mest v ad- IJenl aktovno sodelovati In spo 
^nlistraciii ObLO i znati širšio problematiko v obči- 

«; Razprava in SklepEnje o pri- »l- Državljane so zanimali pred- 
. C)]r.osti krajevmih uradov Ig in vsem lokalni pro ,. 

^ufl.iica i velikim Interesom sodelovali v 
J, Imenovanje občinske arbl- "/.pravi glede sPlošn.ih gospo- 
, občinske oceni,tvene komi- barskih vprašanj. Ker Ima naša 
Ž16 in komi sli e za podeljevanje obMna predvsem kmetijski zna- 

'Pendli poaeijevanje ^ tema na sle_ 
C Imenovanje upravnega od- hemem zboru volivcev vpraša, 
i. ra Zdravstvenega doma Ljub- ^je kmetijstva. 
)a'na-Rudnlk. ( Kot drugi prohlem, И je bu 

v,, Razprava in sklepanje o pra- Vo^avllen Predvsem v nžnklh 
^ Zdravstvenega doma Liub- predelih, je vprašanje Ljubljan- 
^a-Rudnik. 
^Razprava In sklepanje 

J^vltvi gospodarskih organi 
.' Eostift/>n 1.П mo4,nrile Ts Hp Г S^tišča ta 

mizarstva 
mesarije Ig, 

in gostišča 

'skega barja in izvajanje melio- 
racijskih del. Za reševanje tega 
problema imamo barjansko vod- 
no skupnost, ki f.e nekaj let 

■ uspešno upravlja težke naloge in 
I v tem pogledu zasluži vse pri- 
znanje. Vendar se mi zdi, da bi JJ; Razprava in sklepanje o od- - , . 

^ ЗД likvidacijo kino podjet-1 |a^ko__naprav^^y ^ 

rekli poimioii ker so smatrali, da , 
je taksacija gozdov naperjena j 
proti njim, ne pa da bodo preko ! 
dobro izvedene taksacije spozna- 
li kakšno bogastvo predstavlja 
zanje njihov gozd. Tudi odnosi 
gozdarskih uslužbencev do dr- 
žavljanov niso bili vedno korekt- 1 
ni. Uvedeni so bil posebni uradni i 
dnevi za stranke ravno obratno 
kot na sedežu krajevnega odbora 
Ig, da je državljan, ki je preho- 
dil 10 km ali več, bil prisiljen 
priti Se enkrat ako je hotel opra- 
viti pri področnem gozdarju. 
Sečna dovoljenja so se Izdajala 
šele v decembru in so vsiied tega 
nekateri državljani astali brez 
drv, kar bi v slučaju hude zime 
Imelo lahko težje posledice. 

Ravno glede sečnih dovoljenj 
je bilo največ pritožb zoper goz- 
darje in so bili navedeni kon- 
kretni primeri, da niso dobili 
sečnega dovoljenja mnogi ljudje, 
Id so za časa NOB vse žrtvovali 
in vse izgubili (požgane hiše in 
domačije), in si ne morejo obno- 
viti hiše, čeprav imajo iste po- 
vršine in tudi kvaJitete, kakor 
belogardist, ki je dobiil sečno do- 
voljenje za petkrat tolikšno ko- 
ličino. Državljani so navajali tu- 
di, da se omejuje steljarjenje na 
Golem na površinah, ki bi ko- 
maj vsakih 7 let prišle na vrsto. 
Na vseh zborih volivcev so se 
obravnavale tudi težave glede 
vzdrževanja občinskih poti, ki 
jih je na področju občine preko 
300 km. Zbori volivcev so v tem 
pogledu prinesli koristne pred- 
loge, katere bi morali v praksi 
razširiti. Tako te krajevni odbor 
Tomi šol j organiziiral posip ceste 
z brezplačnimi prevozi 200 kub. 
metrov peska. V Zeiimljah so 
pristopili k akciji, da al napra- 

| vijo lasten plug za sneg. Držav- 
. Ijani so sami zbrali potreben les. 

gledati vse predpise, tel so jih 
izdali ljudski odbori okrajev, 
mest In občin, ki so prišli v se- 
stav nove občino, oziroma okra- 
ja in izdati odlok o Izenačenju 
teh predpisov za vso otočtoo ozi- 
roma okraj. Komisija za vskladi- 
tev pravnih predpisov je na svoji 
seji dne 30. 12. 1955 pregledala 
vse odloke prejšnjega MLO 
Ljubljana ta OLO Ljubljana- 
okolica in odloke prejšnjih ob- 
činskih ljudskih odborov Ig in 

O predlogu cdlufca o začasnem 
1 finansiranju za I. tromes€i:je 

1956 poroča ljudski odbornik tov. 
: Jože Mihevc in navaija, da je po- 
i trebno začasno finainsiiranje za- 
j to, ker družbeni plan okraja in 
njegov proračun za leto 1956 ša 
nista sprejeta. Predlog proraču- 
na začasnega finansiranja Je v 
bistvu sestavljen po predlogu 
proračuna za leto 1956. V planu 
o začasnem finansiranju niso za- 
jete gospodarske investicije niti 
subvencije v gosipodairsitvu ter 
večji funkcionalni izdatki. V 
planu so zajete le stvarne tekoča 
potrebe. Vsi izdatki znašajo aku- 
paj 15,595.400 din. Od tega odpa- 
de na Tajništvo občine 3 nuli- 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

Natečaj 

Personalna komisija Okrajnega ljudskega odbora Ljubljane 
razpisuje 

NATEČAJ 
za naslednja službena mesta v upravi Okrajnega ljudskeg» 
odbora: 

1. tajnika komisije za plače v gospodarstvu; 
2. dva projektanta-urbanlsta (arhitekta); 
3. dva finančna inšpektorja. 

Pogoji; 
ad 1. Pravna ali ekonomska fakulteta In večletna praksa ▼ 

gospodarstvu; 
ad 2. vlSja strokovna Izobrazba In večletna praksa v stroki; 
ad 3. ekonomska fakulteta aH srednja ekonomska šola z več- 

letno prakso. 
Pravilno kolkovane prošnje z osebnim in strokovnim življe- 

njepisom je vlagati v uradu tajnika OLO, soba St. 13/1. nad. Rok 
za vlaganje prošenj jo do 29. 11. 1956. 

Plača po Temeljni uredbi o nazivih In plačah uslužbencev 
državnih organov, na vsa razpisana mesta je tudi dopolnilna 
plača. 

Personalna komisija 

нГ ja, - I kolikor bt- ^ tudl v tem pogledu 
posluževali demokratičnih orga- : občinski ljudski odbor pa je pre- 

t.. . ' I nov (barjanski pododbori), ki bi 
*iJo andatno-imunltetno komi- 1 s sodelovanjem 6im širšega kro- Poroča odbornica tov. Mara 
ђц ^astla, da je Mandatno-lmu- 
^ilc Па komisije pri ObLO Rud- 
Ij Podlagi zaipisnika sestav- 
■ - 39 o sestanku krajevnega 

s sodelovanj 
ga ljudi reševali to vprašanje. 
Kritika, ki je bila iznešena v 
tem pogledu, je bila v toliko na 
mestu, ker pri tako obsežnih de- 
lih morajo hiti udeleženi tesno 

'-•avrlca dne 13. 11. 1955 zainteresirani državljani. Iz prt- 
da se je tov. Martinčič sa,rne se tako obsežna dela težko 

fla s ' kapetan JLA, odpovedal vodijo vsestransko zadovoljivo. 
datu 

stanku zbora volivcev man- Dosedanja praksa, da s« pred lz- 
Rud gornika ljudskega odbora vajanjem del ne zaslišijo priza- 
Тђеп,Ј iin slcer zaradi preobre- dete stranke In odbor, je ne- 
l«&ga »ОШ v službi. Iz tega raz- vzdržna dn bo potrebno v bodoče 
ni U[)„? tovariš Martinčič doslej ta vprašanja reševati preko pod- 
Ođb"— "obene seje ljudskega odborov skupai s krajevnimi.od- 

skrbel sredstva za plačilo okov- 
ja- 

i Na zborih volivcev je bilo Iz- 
voljenih 7 krajevnih odborov, ki 
že delajo." Krajevnim odborom bi 

| lahko dali v reševanje celo vrsto 
zadev iz področja komunalne 
dejavnosti, prosvete, socialnega 
skrbstva, gozdarstva itd. Ljudski 
odborniki soglasno sprejmejo 

i poročilo. 

3. 

j^oopa i  ...-v 
esar n j z'ato ,u<li ne more ni- bori, poleg tega se o tem vpra- ^Pevati k uspešnemu de- šanju premalo razpravlja na sa- 

Sato J e8a ljudskega odbora. mem terenu z državljani. Po- 
JiJe ^onUisij a predlaga, da se trebno bo dobiti tesnejši stik 
^UdSl8 ^Poved sprejme. Zoper med upravo barjanske vodne »i. Kega пнк—ii„ л_1  , .. . St i rah. k- . UUDorniKa Antona skupnosti in ObLO, da naj svei 
'"!ni e,n'^voljen v 17. vo- za kmetijstvo ta gospodarstvo to 
?ca, i„ 73 naselje Babna go- problematiko prouči in sprejme 

^4anifri <^^raJrlem sodišču v ustrezne sklepe. 
?t(>Pek Z l'V6<ien kazenski po- Mno,go je bilo govora tudi o 
j viiie z ?' kaznivega dejanja gozdarski službi in Izvajanju 

«, nar1ev znesku 50.000 se je pokazalo, da je bilo pre- 
i.6' ''a (jo ^7ens'ci postopek ka- malo storjenega, da bi se držav- 
ka^novam 'rnen'>vanl vsekakor Ijani seznamili s temi predpisi. 

m kettJ • r '0 Strah Franc s Zato gozdarski organi pri driav- 
'autjaj', ^e1o»iiem ne uživa Ijanih niso dobili potrebe nn- 
mu Prelaga Komisija, moči pri izvai«n1u teh nv-'1 ■ ■ 

aut>Jil^0 jj,Г ! 0(1110r Izreče re- Tako so na primer pri • •• kчи''' mu odvzame manda>t gozdov aekaiterl državljani od- 

S^adbenega materiala na 
""'estlciij. 

skupne 

v-p,a iiiatui i>čtiei иci 
Rora "vestioljske grupe Višnja ЛЈ. ' " Rlr 11    .    

predpisov glede čuvanja, vzdrže- 
vanja in koriščenja gozdov. Tu 

O vskladltvl pravnih predpi- 
sov poroča tov. Žagar Janez. Z 
novo upravno politično razdelit- 
vijo okrajev in občin se občina 
Ljubljana-Rudnlk sestoji iz de- 
la, ki je pripadal bivšemu MLO 
Ljubljana ter iz bivših občin Ig 
in Škofljica, ki sta bila v celoti 
sestavna dela prejšnjega okraja 
Ljubljana-okollca. MLO Ljublja- 
na In OLO LJubljana-okoHca sta 
pred 1. 9. 1955 Izdala vrsto prav- 
nih predpisov, z veljavnostjo za 
teritorij svojega območja. Tudi 
prejšnja občinska ljudska odbora 
Ig in Škofljica sta izdala nekaj 
lastnih odlokov. Takoj z ustano- 
vitvijo nove občine je zavladalo 
več pravnih režimov. Po odločbi 
70. fnna Splošnega zakona o ure- 

ohAfo, in okrajev morajo 
novi občinski in okrajni ljudski 
odbori do konca leta 1955 pre- 

Skofljica ta predlaga, da ObLO 
sprejme odlok, s katerim se iz- 
enačijo sledeči predpisi prejšnjih 
MLO Ljubljana, OLO Ljubljana- 
okollca ter občinskih ljudskih 
odborov 1^ in Škofljica na ob- 
močju vse občine Ljubljana- 
Rudnik: 

1. Odlok OLO Ljubljana-oko- 
llca »o obvezni tuberkulinizaciji 
goveje živine na območju OLO 
Ljubljana-okollca«. 

2. Odlok OLO Ljubljana-oko- 
llca »o nadzorstvu nad obnovo 
sadovnjakov na območju okraja 
Ljubljana-okollca«. 

3. Odlok MLO o opravljanju 
gostinskih storitev Izven poslov- 
nih prostorov gostinskih podjetij 
ta gostišč. 

4. Odlok MLO Ljublj.ana »o or- 
ganih upravljanja In določitvi 
hiš, ki spadaijo v stanovanjsko 
skupnost na območju glavnega 
mesta LJubljane«. 

5. Odlok MLO Ljubljana o po- 
gojih za sklepanje stanovanj siki h 
pogodb. 

6 Odlok OLO Ljubljana-oko- 
llca o oddajanju hrar.e abonen- 
tom v zasebnih gospodinjstvih, 

7. Odlok OI^O Ljubljana oko- 
lica o preprečevanju in zatiranju 
ogrčavosti pri goveji živini na 
območju okraija Ljubljana-oko- 
llca. 

8. Odlok OLO Ljubljana o po- 
sesti psov. 

i 9. Odlok MLO LJubljana o pro- 
daijl stanovanjskih hiš Iz skleda 
SLP. 

Ljudski odborniki predlagani 
, odlok soglaisno sprejmejo. 

Jone 430.000 din, za gospodarstvo 
10.000 din, za komunalno dejav- 
nost 4,208.300 din, za prosveto in 
kulturo 4,951.100 din, za zdrav- 
stvo in socialno politiko pa 
2,936.000 din. 

Tov Mihevc Jože tudi poroča o 
zvišanju proračunskih izdatkov 
za leto 1955 za obdobje septem- 
ber—december. Za to razdobje so 
bili predvideni skupni Izdatki 
2,725.800 din Prt irpanju prora- 
čunskih kreditov za izdatke pa 
se je pokazala potreba po njiho- 
vem zvišanju, zato je ObLO za- 
prosil pri OLO za zvišanje kre- 
dita materialnih izdatkov za le- 
to 1955 v znesku 300.000 din. To 
zvišanje je bilo v celoti odo- 
breno in Izvedeno po Komunal- 
ni banki. Ker je bilo treba usluž- 
bencem izplačati SOVo prispevka 
na mesečne prispevke na decem- 
ber 1955, je ObLO zaprosil Se za 
naknadno zvišanje osebnih iz- 
datkov v znesku 85 000 din. Ce- 
lotno zvišanje proračunskih iz- 
datkov za leto 1955 je znašalo to- 
rej 385 000 din. 

i Ljudski odboirniiki soglasno 
sprejmejo obe poročili in pred- 
lagani odlok o začasnero ftnan- 
sto-anju. 

9. 
Predlog o sistemizaciji delor- 

nlh mest v administraciji ObLO 
poda odbornik tov. Franc Hab- 
jan. 

Na drugi seji ObLO Je bila 
sprejeta odločba o začasni sfete- 
mizaolji občinske uprave. Keir 
pa so se od takrat kompetence 
občtine Se razširile, se je apre- 

i menila tudi orgaruzaoijska she- 
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ma občine. Po prejšnji sisitemi- 
raoiji je bilo predvidenih 28 de- 
lovnih mest, z novo sistemiza- 
cijo, ki se dames predlaga, pa je 
predvuierkiih 41 delovnih mest. 

Ljudski odborniki soglasno 
1ф rej mejo predlagajo sastemniza- 
cijo. 

6. 
Tov Habjan Franc, odbornik 

Obl.O, predlaga, da se sprejme 
odlok o pristojnosti krajevnih 
uradov na Igu in v Škofljici. Po 
tem odloku ti uradi izdajajo po- 
trdiila v zadevah socialnega za- 
varavanja, o samskem stanu, o 
premoženjskem stainu in stalnem 
bivališču, o ločenem življenju, 
pattdiila za brezplačno zdravlje- 
nje, Izdajajo živinske potne li- 
ste, bolniSke liste za invalide in 
objave za vožnje. 

Odlok se soglasno siprejme. 

7. 
"Hov. Valenčič Ivo, odbornik 

ObLO, poroča, da je glede pri- 
tožb o odpovedih službe treba 
imenovati občinsko arbitražno 
komisijo, v katero predlaga to- 
variše: Braneta Pečana, Ljub- 
ljana, Ižanska cesta 120, Janeza 
Vrtelja, Ljubljana, Rudnik 73, 
Vinka Galjevška iz Iga in Fran- 
ca Podlipca iz Ljubljane, Ižan- 
ska cesta 147. 

NadaiLje predlaga tov. Ivo Va- 
lenčič novo cenitveno komisijo, 
ker so prejšnje cenitvene komi- 
siije zaradi nove upravne terito- 
rialne razdeliitve prenehale ob- 
stajati. 

V novo cenitveno komisiijo so 
bili predlagana naslednji: Stane 
Kovač, v. d. tajniika ObLO, Ju- 
rešič Jože, ljudska odbornik, Pe- 
ter Skiraba, ljudski odbornik. 

Glede komisije za podeljeva- 
nje štipendij, ki spada v pristoj- 
nost občin, pa je predlagana na- 
sledntja komisija: Gregorič Da- 
nica, dir. II. drž. gimnazije, kot 
predsednica, kot člani pa Mirko 
Goeleir, Anton Kebe in Anica 
Kaeteldc. 

Ljudski odborniki vse tri pred- 
lagane komisd|je soglasno sprej- 
mejo. 

8. 
Poročiio In predlog za imeno- 

vanje upravnika In upravnega 
odbora zdravstvenega doma ob- 
čine Ljubljana-Rudmiik poda tov. 
Franc Abram, odbornik ObLO, 
In eiceir za mesto upravnika tov. 
dr. Bogdana Leskovo ca, ki že se- 
daj opravlja to funkcijo, v 
upravra odbor pa predlaga na- 
dedrnje: 

Staneta Žitnika, Rudnik 102, 
Ciilko Krpan, Ižanska cesta 159, 
Julko Grnvovšek, Ižanska 1"), 
Bogdana dr. Lesfcovica, Ope- 

karaka 8, 
Angelo Ogrinc, LaniSče 39, 
Štefko Platner, Ig 101, 
Božo dr. Premm, Ižanska ce- 

■ta 51, 
Rudolfa Rovatva, Ižanska c. 3, 
Blo Strej-ner, Dolenjska c. 10, 
ParvJeta SuSmka, Dolenjska 48, 
Jameza Ueenika, Dolenjska 23, 
JođeAa Vodenika, Srednja vas 

1». 
Staneta Zdravje, Utok 111. 
PredOo« so soglasno sprejeM. 

To obraizložiitvd pravdi Zdrav- 
stvenega doma Ljublijana-Ru- 
dntk s strani tov. Franca Abra- 
ma, odbornika ObLO, so ta pra- 
vila soglasno sprejeli. 

10. in 11. 
Predlog o ustanovdit vd podjetij, 

gositdišča, mesarije in strojnega 
miaairatva na Igu ter goetoSča v 
Skolloicd poda tov. Fremc Princ, 
predBodniik Svete za gospodair- 
ebvo ObLO. Na področju bivše 
občine Ig obstoje danas naslcd- 
Bja podjetja: Strojno mizarstvo, 

Mesarija In gostinstvo. Ta pod- 
jetja je ustanovil KLO Ig 1. 1949. 
Zaradi novih predpisov o regi- 
straciji podjetij so bila dolžna 
vsa podjetja predi oži.ti do 27. de- 
cembra 1954 nove predloge za 
vpis v register, ker sdcer pravno 
ne obstoje. 

Ta podjetja so sicer napravila 
take predloge, ki pa so biili ne- 
popolni glede na spremembo po- 
slovanja in se je tako zadeva z 
regisitraoijo zavlekla do danes. 
Da bi se mogla podjetja regi- 
strirati, je potrebno, da se na 
današnji seji sprejme ustano- 
vitvena listina in predlaga, da 
sprejmejo sklep v ustanovitvi 
zgoraj omenjenih podjetij. Pod 
gostinstvo Ig spadajo še nasled- 
nje gostilne: Gostilna pri Re- 
pertu, pri Brbcu, pri Javorniku, 
vse na Igu, in gostilna Iški dom 
v Iški, z isitim upravnikom. 

i V sklop krajevnih podjetij Je 
' spadal tudd kino Ig, ki pa dela 

z izgubo zaradi premajhnega 
prometa in slabih filmov. Komi- 
sija, ki jo je imenoval okraj 
Ljubljana, je po pregledu knjig 
ugotovila,' da kino ne more ak- 

I tivno poslovati in je predložila, 
da se kino preda KUD Ig, ker ta 
kot družbena, organizacija ne 
plačuje amortizacije. Na 3. seji 
ObLO je bilo tudi sklenjeno, da 
se zaradi Izgube ukine gostinsko 
podjetje v Škofljici. Ker pa je 
tam potreben gostinski lokal, 
predlagam, da se ustanovi go- 
stišče Škofljica kot gostišče, ki 
sme glede na praviiila poslovati 
z največ 3 delavci. 

I Predlog o ustanovitvi omenje- 
nih gospodarskih organizacij in 
o likvidaciji kino podjetja Ig so 
ljudski odborniki soglasno spre- 

I Jell. 

OBČINA UUBUAKA-BE2IGRAD 

IV. redna seja občinskega ljud- 
skega odbora z dne 23. XII. 1955. 

(Izvleček Iz zapisnika.) 

Sejo vodi tov. Drobež Franc, 
predsednik ObLO. 

Sprejme se sledeč dnevni red: 
1. Izvleček iz zapisnika III. red- 

ne seje. 
I 2. Razprava o predlogu odloka 
o začasnem finansiranju in po- 

I trditev odloka. 
I 3. Potrditev sklepa o najetju 
posojila pri Komunalni banki. 

I 4. Potrditev sistemizacije Ob- 
LO. 

I 5. Imenovanje sodnika za pre- 
krške. 

[ 6. Imenovanje šefa Finančne 
' uprave ObLO. 
j 7. Imenovanje lokacijske ko- 
; misije. 

8. Imenovanje in razrešnlca 
direktorjev. 

I 9. Potrdditev pravilnika o na- 
logah in poslovanju občinskega 
Zdravstvenega doma Ljubljana- 

| Bežigrad. 
10. Razprava glede potrditve 

I pogodb o odkupu zemljišč za 
gradnjo stanovanjskih stavb v 
Savskem naselju. 

I 11. Potrditev odlokov bivšega 
MLO Ljubljana in podaljšanje 
veljavnosti za področje občine 
Ljubljana-Bežigrad. 

I 12. Potrditev pravil gospodar- 
skih organizacij. 

13. Odtok o popisu stanovanj. 

1, 
Tov. tajnik poroča o tem, da 

so biili vsd sklepi zadnje seje iz- 
vršeni, le predlog o dopolnitvi 
začasne sdetemdzacije m bil po- 
slan v potrditev OLO, ker je za 
današnjo sejo pnipraviljen odlok 
o tem. 

2. 
O predlogu odloka o začasnem 

financiranju poroča predsednik 
komisije za proračun tov. Avbelj, 
ki pojasni, da se bo proračun- 
sko poslovanje v prvem trome- 
sečju opravljalo z začasnim 
finansiranjem, ker ljudski odbori 
proračunov za leto 1956 ne mo- 
rejo sprejeti pred pričetkom leta 
1956. Na osnovi zakonitih določil 
in po navodilih OLO Ljubljana 
je pripravljen predlog planov 
začasnega tinansiranja proračun- 
skih izdatkov ObLO Ljubljana- 
Bežigrad v višini din 42,116.000.— 
Plan je sesrtavljen po strukturi, 
ki je veljala še za sestavo orien- 
taolj-skega predloga za leto 1956. 
Pri določanju vdišime kreditov pa 

! ni bil vzet za osnovo ta predlog, 
j temveč so bile ustanove in za- 
vodi pozvani, da predložijo nove 

^ tromesečne plane, v katerih naj 
predvidijo kredite le za osebne 

izdatke in najnujnejše material- 
ne izdatke. V planu začasnega 
fdnansiranja ni dotacij za gospo- 
darstvo in ne gospodarskih in- 
vesticij. Osebni izdatki za upravo 
občine so izračunani v okviru 
sistematizacije za vsa tista me- 
sta, ki bodo predvidoma zasede- 
na v prvem tromesečju 1956. 

Proračun ObLO in vseh usta- 
nov se bo izvajal pri Komunal- 
ni banki II Bežigrad. Ustanove 
bodo s svojimi proračunskimi' 
krediti razpolagale samostojno 
v okviru zakonitih določil te- 
meljnega zakona o proračunih in 
Uredbe o Izvrševanju proraču- 
nov in računovodstvenem poslo- 
vanju državnih organov in za- 
vodov. Vsaka ustanova bo imela 
pri Komunalni banki odprt akre- 
ditiv ter bo z lastno proračunsko 
knjigo črpala odobrene kredite. 
S tem se za©otovi večja samo- 
stojnost in razvoj družbenega 
upravljanja. Ker smatram, da je 
predloženi plan začasnega fdnan- 
siranja stvaren in pravilno se- 
stavljen, predlagam, da ga odo- 
brite. Istočasno predlagam v 
odobritev odločbo o najetju 
kratkoročnega posojila pri Ko- 
munalni banki v višini 40 mili- 
jonov dinarjev za kritje izdatkov 
po planu začasnega finansdranja, 
dokler OLO ne bo sprejel druž- 
benega plana za leto 1956. ObLO 
ne bo mogel koristiti lastnih do- 
hodkov ter Je zato primoran na- 
jeti kratkoročni kredit. 

V razpravi omeni ljudski od- 
bornik tov. Kumar Andrej, da je 
v predlogu predviden znesek 

' 20.000 din za prosveto in kulturo 
in poudari, da ta znesek za po- 

i trebe prosvete dn kulture na pod- 
| ročju občine ne zadostuje in je 
! mišljenja, da bi se morala tukaj 
predvidena dotacija dvdigniti. 

Tov. Drobež omeni, da v pred- 
loženem predlogu začasnega f!- 
nansiranja niso predvidene no- 
bene investicije, urejene bodo 
šele z družbenim planom OLO. 
V tem predlogu so predvideni 
samo najnujnejši izdatki. 

Odbornik tov. Kovačič Leo 
meni, da ni pravega razmerja 
med osebnimi izdatki za III. gim- 
nazijo, katera ima 40 učnih moči 
in 721 dijakov in znašajo osebni 
izdatki 2,575.000 din in Vajensko 
šolo za gradbeno stroko, kjer Je 
13 predavateljev, 1 honorarni 
predavatelj in 410 učencev ter 
znašajo osebni izdatki 2,457.000 
dinarjev. 

Tov. Pernuš Anka pojasni, da 
Je ta razlika razumljiva, ker 
spada upravljanje stavbe v prl- 

j stojnost III. gimnazije, ki ima 
I zato tudi mnogo večje stroške. 
I Pri Vajenski šoli pa menda šte- 
vilo honorarnih predavateljev ni 

i pravilno navedeno. Iz utemeljit- 

ve predloga je razvidno, da ima 
ta šola samo enega honorarnega 
predavatelja, medtem ko je zna- 
no, da ima mnogo večje število 
predavateljev. Dobro bi bilo, da 
bi ObLO sprejel sklep, da svet 
za prosveto še enkrat pregleda 
predračun te šole. V torek bo 
seja okrajnega sveta za prosveto, 
kjer se bo de fini ti v no odločilo, 
katere šole spadajo pod pristoj- 
nost občinskih ljudskih odborov. 
Vse občine so pripravljene pre- 
vzeti šole v svojo upravo, bra- 
nita se edino občini Center in 
Vič. Po iinformacijah pri OLO ne 
bo nikakih težav pri upravljanju 
šol, ker bodo finančna sredstva 
zagotovljena. 

Nato da predsednik predlog 
odloka o začasnem finansiranju 
na glasovanje in se soglasno 
sprejme. 

Predlog o začasnem iinansdra- 
nju ima po razdelkih tele po- 
stavke: 

Borisa, bivšega sodnika za 
krške pri OLO Lj ubij ana-ok01,. eklep; 
ki je sedaj zaposlen pri repu'' inočjt 
škem Zavodu za socialno ^ tov, 
rov a nje. ObLO 

j V razpravi vpraša tov. dr. k *e ^ 
jevec, ali je bilo mesto sodn jtveze 
za prekrške razpisano ter kde 
je javil na razpis in zakaj m®5 

ni oddano pravniku, 
j Predsednik tov. Drobež P0^, 
ni, da je bilo mesto razpisano | 
da se je javilo več intereseo' 5 V 
pravnikov, vendar večina s3' 
za honorarno zaposlitev. Ker r *'• ( 
je veliko dela, se ne moremoЈу 
dovoljiti s tem, da bi za P^fj јЧ® 
sodnika za prekrške za 9°^.. 1 P 
samo honorarnega pravnika. .Vei 
radi tega je ostal kot edini r«s f 1('E 
kandidat tov. Fojkar. 

Na vprašanje odbornikov № »orjj 

1. Tajništvo 
2. Oddelek za gospodarstvo 
3. Oddelek za komunalne zadeve 
4. Oddelek za prosveto in kulturo 
5. Oddelek za zdravstvo, socialno varstvo 

In delovna razmerja 
6. Proračunska rezerva 
SKUPAJ 

3. 
Po predlogu predsednika ko- 

misije za proračun sprejme ObLO 
soglasno odlok o najetju kratko- 
ročnega kredita za kritje prora- 
čunskih izdatkov pni Komunalni 
banki II Ljubljana v znesku 
40 milijonov din. 

4. 
Predsednik komisije za pravna 

In or.ganizacdjska vprašanja tov. 
Vratovšek Zdenko predlaga v 
potrditev predlog odloka o siste- 
mizaciji delovnih mest v upravi 
ObLO Ljuibljana-Bežigrad in po- 
jasni, da je ObLO že na prvi seji 
razpravljal o sistemizaciji, ven- 
dar se takrat ni moglo govoriti 
o definditlvni sistemizaciji, ker 
takrat še niso bile prenesene vse 
kompetence na ObLO in ni bilo 
mogoče točno predvideti potreb- 
na delovna mesta. Zaradi tega 
Je bil tedaj sprejet začasni 
predlog sistemizacije. Današnji 
predlog pa predvideva zasedbo 
vseh delovnih mest in prikazuje 
več ali manj dokončno shemo 
v organizaciji službenih mest 
ObLO. Predlog je sestavljen v 
smislu štednje in komisija sma- 
tra, da Je sistemizacija pravilno 
postavljena. Tudi Svet za sploš- 
no upravo, ki je razpravljal o 
sistemizaciji, je istega mišljenja. 

V razpravi omeni predsednik 
tov. Drobež, da je pri natanč- 
nejšem pregledu predloga o si- 
stemizaciji opazil, de Je v uprav- 
no-pravnem odseku oddelka za 
gospodarstvo predviden samo en 
pravnik, medtem ko v oddelku 
za komunalne in gradbene za- 
deve In v oddelku za zdravstvo, 
socialno varstvo In delovna raz- 
merja ni predviden noben prav- 
nik in Je mnenja, da bi bilo pa- 
metneje, da bi v oddelku za go- 
spodarstvo predvideli Se enega 
pravnika, ki bi izvrševal posle za 
že omenjene oddelke. 

ObLO nato soglasno sprejme 
predlagani odlok. 

5. 

V imenu komisije za volitve in 
imenovanja predlaga tov. Gostl- 
ša Mihaela, da se Imenuje za 
sodnika za prekrške za območje 
občine tov. Fojkar Franc, ki je 
bil doslej šef glavne pisarne ob- 
čine Ljubljana-SiiSka, za njego- 
vega namestnika pa tov. Dolenca 

iNči vyi<j»cuije uuu'uiii.IIW» i " 
Jereb pojasni, da ima tov. F<>i v ^ " 
dovršeno srednjo šolo in več 4 

jaških šol in vsled tega ^ 
vanje te službe ne bo d«'a i Is 
 *91] 

■ ^ лјо 
. 

вка 

J 
K 

I ^ 
težav, zlasti še, ker mu bo v 
četku pomagal že izvežban ^ V1' 
nik za prekrške tov. Dolenc- .' ® 

Nato je bil predlog komisij, 
imenovanju tov. Fojkarja Fran * ; 
za sodnika za prekrške in ^ 
Dolenca Borisa za njegovega ^ } 

6,301.000 
1,700.000 

11,090.000 
15,740.000 

6,705.000 
500.000 

42,116.000 

mestnika soglasno sprejet. 

Po predlogu tov. GosHša 
ele v imenu komisije za voU'i 5' 
in imenovanja Je ObLO spr*-' ^ 
sklep, da se imenuje za ^ * 
Finančne uprave ObLO tov. ' 
nje Franc, doslej referent za "V 
mero davkov pri Finančni upr0 

bivšega MLO Ljubljana. 

7. 

rt 
V 
li 
u 

Po predlogu iste komisije ' S 
ObLO sprejel sklep, da se l"1 s 
nuje v lokacijsko komisijo; _ \ 

1. tov. Kostjukovskv Georgii' ] 
2. tov. ing. arh. Bohinc ^ 1 

rijan; ; 
3. tov. Ing. arh. Mušič ^ i 

dimir; , ] 
5. tov. ing. arh. Štrukelj ' 
6. tov. Subdc Stojam. i 
Po predlogu komisije ** \п 1 

litve in imenovanja naj bi Ob , 1 

imenoval komisijo za pritrjcV , 
nje k tarifnim pravilnikom £ 
Rpodarskih organizacij. Kom iS"' 
sestavljajo: . ■ ; 

j 1. tov. Vardjan Anton, * 
predsednik komisije; „:[ 

I 2. tov. Jakopič Anton, Nan " 
, misije; . [ 
j 3. tov. Arko Anton, kot 
komisije; -1 

I 4. tov. Debevc Franc, kot 
komisije; ^ 

I 5. tov. Hočevar Frido, taj1^ 
komisije. I 

j Tov. Vardjan pa odkloni №. 
novanje v komisijo iz razl0»J 
ker ni še nikdar delal v 

j komisiji in ne pozna takega de j 
I Po predlogu tov. predsedn1 
1 Drobeža ObLO sprejme sogIaS^ 
' sklep, da se predlog komisije 

volitve in imenovanje glede i0,, 
njega sestava komisije za P . 
trjevanje k tarifnim pravilni«' ^ 
ne potrdi, temveč, da naj kO' 
sija za volitve in imenov3^ 

, stvar ponovno prouči v sipoi"8 

I mu z občinskim sindikalnim 5 | 
j tom in stavi nov predlog n!,fn$ 
hodnji seji. Gospodanski sve, • 
se pooblasti, da potrjuje t3'1' j. 
pravilnike gospodarskih o1"^ 
zacij, dokler ne bo imenih 
posebna komisija. 

K i 
< I 

J 



l »GUSNlKt 
^  _ 
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dr^st^a 5***™ na Predlog tov. ; 4^1евлг,и: е'1€ sMep, da se za if^'^Pani ^uuup, ua se za 
„•ftoćiu j® bonskih zvez na ob- JU obtinp ва.х,„._л i.,..., 

Јр/еге cj-i' ^ 86 bodo zakonske 
- 10'-Ka na sedežu matič- S ^Л1ог ^ občine Ljubljana- 

V • 
r,i ^cst komisije za razpis 
f! адкГ' Predlaga ljud- 
mi tov. Povže, da se 
r .„'"'^"ostč direktorja pod- 
'! 1 Рго« tov- Svetek Dušan, aJ,8lvenih 23 razreši.tev iz zdrav- 

j^Sov "^'ogov. Komisija je 
restio .Гг^''»8 osvojila in Isto- 

ji1 ^ toif e®a za поте8а direk- 
t^aj „■ "^-niika Albina, ki je 
' P'.tI podjetju 
^ ^ л-- ,Unikacije« in izpolnjuje • h4\a 

za mesto. 1 •. ^11 OrO mca'vu. »sij i ° se soglasno sprejme. 
■ i ^Si 1 redlaga, da se 
»'a lp 

0Бе<Ја,пЈ1 direktor pod- 
• ГаЧс, n tov. Kogovšek 

S/0, ker ^ n^eg(>v0 lestno proS- 
I a bo zaposlili drugje, 
t o^'efia^0 mesto pa komisija 
i Kristana Franca, 
I Lim^3 delovodjo pri »Gra- 
^ ,ai,a- 

* Га2гв,,P^d^ga komisija, da 
i Г^ЈНјл ' L, t'0lžno3iti direktorja 

( TJo/pl '^"^port« tov. Hu- na njegovo lastno željo 
^tolm

aSa. se na njegovo 
^oip^1 nu^e tov. Bavec Anton, 
Љ V'Sji oticiir JLA. 
^ чтГ1''' P^dLogi so bili so- V nj^ejeti. 

rt"1-'Vo a^eVan3u 8еЈе tW. POZ- 
sf^Vo',, koimis.ije za gospo- 

poročilo posebne 
0^1 сд, kom.isije, ki je bila 

potrditev pravila o organizaciji 
in delu Zdravstvenega doma 
Ljubljana-Bežigrad. 

Predložena pravila se soglasno 
potrdijo. 

10. 
Predsednik komdsije za pravna 

in organizacijska vprašanja tov. 
Vrstovšek Zdenko predloži v po- 
trditev pogodbe o nakupu zem- 
ljišč za gradnjo stanovanjskih 
blokov v Savsikem naselju in po- 
jasni, da je nakup potreben Za- 
vodu za stanovanjsko izgradnjo 
v Ljubljani za zidanje stanovanj- 
skih blokov v Savsikem naselju. 
Prometna vrednost zemljišč v 
tem predelu znaša 300 do 320 din 
za m8. S sklepom določena cena 
200 din, na katero so prodajalci 
pristali, je torej nizka. Z zidavo 
blokov se je že začelo. Z na- 
kupom preidejo ta zemljišča 
v Splošno ljudsko premoženje, 
upravljala pa jih bo občina Be- 
žigrad. Fiinančna sredstva se 
bodo po sklepu sveta za stano- 
vanjske zadeve OLO Ljubljana 

j za plavanje kupnine krila iz 

-vj, j ла III. redni seji 
a Pregleda poslovanje 

Ujetja »Obok« v 
, ^Unient Podlagi obstoječih 
k se je ugotovilo, da 

Р^ЈеЧа brez 
svm odobrenja delav- 

tj> '' na 3 nabavil osebni avto- 
ioL i,,n<>vo Preuredil garažo 
Ush9. iztXteuaVIIem odt:>oru Pod- 
Su ^enn, Val' d® se bivšemu 
st' je t Podjetja tov. Arnov- 
v , 4. v kazenskem po- 

5S лпИ denarno Posojiilo 
t^K k 7 dinarjev v breme 
'in '4 e ,nakup osebnih po- 

_ me,r je bil izvršen 
p^ilo j^ k. Dalje se je 
fpj64u '«i v j® organizacija v 
^sn

Ur i® kr^ in Pomanjkljiva, 
^eur 0 vodslvo, vsled 
dni ,v rokii J6.ne more izvrševati 
адЈЈепо , .' kot je to pogodbeno 

>аГТШогј!' KrajPvnl 

^lLo '854 gradbincev je 

sklada za stanovanjsko in komu- 
nalno graditev OLO Ljubljana. 

Predlog se soglasno sprejme. 

11. 
Tov. Vrstovšeik Zdenko v ime- 

nu komisije za pravna in orga- 
nizacijska vprašanja predlaga v 
potrditev osnutek odloka o po- 
daljšanju veljavnosti odlokov iz- 
danih od bivšega MLO Ljubljana. 

Po tem odloku ostanejo v ve- 
ljavi sledeči odloikd bivšega MLO 
Ljubljana: 

1. Odlok o dajanju poslovnih 
prostorov v najem; 

2. Odlok o oprostitvah in olaj- 
šavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve; 

3. OdJok o stanovanjski tarifi, 
razdelitvi najemnin in skladov; 

4. Odlok o kategorizaciji sta- 
novanj; 

5. Odlok o pogojih za sklepanje 
sitanovainjskih pogodb; 

6. Odlok o sejmih in sejmskem 
redu; 

7. Odlok o najvišji tarifi za 
dimnikarske storitve; 

8. Odlok o posesti psov; 
9. Odlok o prodaji hiš SLP; 
10. Odlok o zaščitnem pasu 

vodovoda; 
11. Odlok o pobiranju občin- 

skih taks v mestu Ljubljani; 
12. Odlok o pobiranju občin- 

skega prometnega davka v mestu 
Ljubljani. 

Predlog se soglasno sprejme. 

12. 
Po predlogu tov. Vrstovška 

Zdenka se soglasno potrdijo pra- 
vila podjetij »Silva« in »Tuba«, 
obe v Ljubljani. 

13. 
Predsednik Sveta za stanovanj- 

ske zadeve tov. Rupnik Jaka 
predlaga, da se sprejme odlok o 
evidenci stanovanj in stanovanj- 
skih prostorov na območju obči- 
ne in predlog utemeljuje s tem, 
da uredba o upravljanju stano- 
vanjskih hiš predpisuje, da mora 
Stanovanjska uprava voditi vl- 
denco vseh stanovanj in stano- 
vanjskih prostorov. Stanovanjska 
uprava pa zaenkrat ne razpolaga 
s takimi podatki. Svoječasno je 
bila evidenca stanovanj že orga- 
nizirana na področju MLO Ljub- 
ljana, ki pa je sedaj že zastarela 
in jo mora sedaj občina izpopol- 
niti. Poleg tega se bi s tako evi- 
denco ugotovila višina bruto na- 
jemnin, da ne bi prišlo do lakih 
razlik, kakor so se sedaj ugoto- 
vile, da se pri Komunalni banki 
plačuje en znesek, medtem ko je 
v stanovanjski pogodbi naveden 
drug znesek. 

Predlog se soglasno sprejme. 

OBČINA GROSUPLJE 

^rH>bljL
PjS№fno Predlagal 

Avo Је dir i ' da se razreši 
kov-iJl4, кег n^

rja t«v. Peperko r,k> kvalt»n a Potrebnih stro- 
Uu> vo^cij. Tudi je di- 
Је Z1' k" se t i kadrovsko po- 

v /J*0 tudi v tem, da 
str' ki je с, . ,u^bo tov. Arnov- 
Pm • dali, ,v kazenskem po- 
ki ■ јг zan® • Rojca. ki je 
'erirf kil oJ;' ^ S'k'adiščnika, 

Pre^e" tz podjetja 
^5^:81ате8а že,eza 

Ча ^'rekto.ri,.^6 Potrebno, da 
kacu^trebno Л zasede oseba, ki 
4 J.0' katere ^Г<А^по kvalifi- 
Sa Pen!rva se<Janj4 direk- 

Predlag^ ,nirna- Zaradi dir .0 AvglJst ' da se tov. Pe- 
st J^rja podiJ^ZreS1 dt>tžnosti 
Javi jUgc>tovljenJ

a 1>0bok« in da 
ia r« Vo^u^t,neredn<5®ti Pri- 
^ >is me rifVV- Komisija 

l'ov 

Oglasno sprejme. 

19 »dravstvo' Pt4-4i3ednik sivo predlaga v 

IV. seja občinskega ljudskega 
odbora 

dne 24. XII. 1955. 
(Izvleček iz zapisnika) 

Sejo odpre predsednik tov. Ja- 
neiič Anton. 

Sprejme se sledeč dnevni red: 
1. Zaključno poročilo o izvedbi 

zborov volivcev. 
2. Razprava in sprejem pred- 

pisov s področja financ. 
3. Imenovanje komisij in od- 

borov. 
4. Razno. 

Zaključno poročilo o izvedbi 
zborov volivcev poroča tajnik 
ObLO tov. Pervanja Mirko in 
navaja, da je že na III. seji ob- 
činskega ljudskega odbora bilo 
obravnavano poročilo in sklepi 
zborov volivcev, ki so bili v 
Šmarju, na Sapu, v Zg, Slivnici 

lin v Ponovi vasi. V tem času pa 
1 so bala opravljeni zbori volivcev 
tudi v Račni, Skocjanu, Podtabo- 

, ru. Polici, Sp. Slivnici, Mlačevem 
in v Grosuplju, tako da so sedaj 
opravljeni vsi zbori volivcev na 
območju občine za IV. tromeseč- 
je 1955. Na teh zborih so bile vo- 

; livcem pojasnjene pristojnosti 
novih občinskih ljudskih odbo- 
rov in njegovih organov in hkrati 
obrazložena organizacija občin- 
skega ljudskega odbore. Pojas- 

; njeni so bili tudi nekateri goepo- 
j darski predpisi in druge zadeve, 
s katerimi so tudi že bili sezna- 
njeni volivci z objavami na 
oglasnih deskah. V vseh krajev- 
niih odboriih so sedaj izvoljeni 
krajevni odbori, katerih je po 
Številu 12, ki imajo skupaj 89 

i članov. 

Glede združitve Gatine s kra- 
jevno enoto Grosuplje je bilo 
govora že na zadnji seji. Zaradi 
zahteve nekaterih volivcev in 
mnenja posameznih odbornikov 
ObLO pa smo v tem času spre- 
menili še nekatere druge krajev- 
ne enote in sicer tako, da obsega 
krajevna enota Polica tudi na- 
selja predvidene krajevne enote 
Stara vas in krajevna enota Žal- 
na tudi naselje Luče, Veliko in 
Malo loko ter Plešlvico, krajevni 
enoti Mlačevo pa se je priklju- 
čilo tudi naselje Zagradec, h 
grosupeljski enoti pa tudi na- 
selja H rastje, Brvace in Brezje. 
Udeležba na zborih volivcev je 
bila povsod razmeroma zadovo- 
ljiva. Volivci so mnogo disku- 
tirali, zlasti o gospodarskih vpra- 
šanjih in pa o predlogih kandi- 
datov za člane krajevnih odbo- 
rov. Na zboru volivcev v Gro- 
suplju so med drugim razprav- 
ljali predvsem o popravilu cest 
im vaških potov ter o sadjarstvu. 

, Na zboru volivcev v Zalnl so 
volivci predlagali, da naj bi bili 
kmetje oproščeni prometnega 
davka na les, ki ga potrebujejo 
za obnovo gospodarskih poslopij. 

. Med drugim so izrazili tudi željo, 
da naj bi občinska uprava čim 

I prej izdala nove davčne knjižice 
i davčnim zavezancem. Na zboru 
i volivcev v Sp. Slivnici so volivci 
predlagali, da se jim za popra- 
vilo potov stavi na razpolago še 
nekaj sredstev in sicer na ta 
način, da naj se odvzamejo sred- 
stva tistim krajem, ki doslej še 
niso ničesar izkoristili in delali 
na popravilu cest in potov. Kri- 
tizirali so zlasti Grosupeljčane 

, zaradi ceste, ki pelje na Slivnico, 
Јцјец- sv pretežno vse parcele laet 

Grosupeljčanov in je cesta tam 
vedno najslabša. Na zboru voliv- 
cev v Račni so volivci predlagali, 
naj bi se v mesecu januarju pri- 
hodnjega leta izvedlo nekaj kme- 
tijskih predavanj, na katerih naj 
bi predavali kmetijski strokov- 
njaki zlasti s področja sadjar- 
stva. Na zboru volivcev v Pod- 
taboru so volivci mnogo razprav- 
ljali zlasti o gospodarskih zade- 
vah. Predlagali so, da naj bi se 
v bodoče dalo na razpolago za 
njihovo območje več sredstev za 
popravilo vaških poti. Kakor v 
Žalni, so tudi tukaj predlagali, 
naj bi se ukinil prometni 
davek od žaganja lesa za kmečko 
uporabo. Glede Investicijskih 
sredstev, ki so bila dosežena po 
Komunalni banki za poravnavo 
zneska v zvezi z elektrifikacijo 
v Skocjanu, so volivci mnenja, 
da morajo Skocjanci sami Iz 
lastnih sredstev plačati elektri- 
fikacijo. 

V razpravi omeni tov. tajnik, 
da se bodo v bodoče morali vršiti 
zbori volivcev letno štirikrat in 
jih bodo morali po statutu obči- 
ne organizirati krajevni odbori, 
ki morajo podati poročilo o svo- 
jem delu volivcem vsake pol 
leta, občinski ljudski odbor pa 
enkrat letno. 

Tov. predsednik Janežič Anton 
v zvezi s poročilom tov. tajnika 
da na glasovanje predlog o pri- 
ključitvi vasi Luče, Velika in 
Mala loka ter Plešivica h kra- 1 jevni enoti Žalna, Zagradec k 
Mlačevem, k Polici pa vse vasi, 

I ki so bile predlagane za samo- 
stojno krajevno enoto Stara vas 
ter končno h Grosuplju vse vasi, 
ki so bile predlagane za samo- 
stojno enoto Brvace. 

Predlog se soglasno sprejme. 

2. 
V razpravi tov. tajnik Perva- 

loka o začasnem finanslranju 
proračunskih potreb za čas od 
1. januarja do 31. marca 195C po- 
roča tov. Predalič Alojz. 

V razpravi tov. tajnika Perva- 
nja Mirko pojasni, da je iz pre- 

' čitanega plana dohodkov za 
kritje začasnega linansiranja 

I razvidno, da so v tem planu vne- 
I šene samo tiste postavke, ki so 
nujno potrebne za vzdrževanje 
državne uprave, to je plače 

i uslužbencem, elektrika, kurjava, 
dotacije Zdravstvenega doma itd. 

, Planirane pa niso nobene inve- 
! sticije, ki bodo prišle v redni 
j proračun, ki se že sestavlja. 

Tov. Predalič Alojz še pred- 
laga sprejetje odloka o najetju 
kratkoročnega posojila za izva- 
janje začasnih proračunskih po- 
treb pri Komunalni banki v 
znesku 9,715,000 din. 

Oba predloga se soglasno sprej- 
meta. 

I Nato ObLO razpravlja o pred- 
1 logu odloka o postopku pri raz- 
deljevanju stanovanj. 

V razpravi o tem odloku po- 
jasni tov. tajnik ObLO, da po 
predlaganem odloku občinski 
ljudski odbor dodeljuje stanova- 
nja po svojih organih za stano- 
vanjske zadeve samo tistim pro- 
silcem v občini, ki izpolnjujejo 
pogoje po 12. in 15. členu uredbe 
o razdeljevanju in odpovedi sta- 
novanj. Občina razpolaga samo 
s stanovanji splošnega ljudskega 
premoženja, za ostala stanovanja 
privatnikov pa velja dogovor 
lastnika in prosilca in sicer na ta 
način, da izda stanovanjska ko- 
misija odločbo, ki naj se reali- 
zira v 15 dneh. Po predlaganem 
odloku mora stanovanjska komi- 
sija dvakrat na leto napraviti 
seznam vseh prosilcev in ga ob- 
javiti na oglasnih deskah. 

j Predlagani odlok se soglasno 
sprejme. 

STRAN S5 

3. 
I Občinski ljudski odbor je 90- 
glasno sprejel sklep o imenova- 
nju članov vodovodnih odboror 

j za vodovod v Grosuplju, * 
1 Šmarju in v Žalni, 
t O predlogu za imenovanje ko- 
misije za uslužbenska vprašanj« 
poroča tov. Hribar Jože In pred- 

I lagai da se v to komisijo imenu- 
jejo sledeči tovariSi: 

' 1. Mehle Franc, podpredsednik 
ObLO kot predsednik komisije; 

I 2. Pervanje Mirko, tajnik 
ObLO, kot član komisije; 

I 3. Mamilovič Avgust, šef od- 
seka zas plošne zadeve, kot člaa 
komisije; 

4. Gruden Alojzij, predsednik 
sveta za splošne zadeve, kot člaa 
komisije. 

i V razpravi tov. tajnik pojasni, 
da je Državni sekretariat za občo 
upravo in proračun LRS pripo- 
ročil ol»6inskemu ljudskemu od- 

1 boru, da Imenuje komisijo za 
uslužbenska vprašanja že v na- 
prej, ker bo to kmalu določeno 
z zakonom o ljudskih odborih. 

Predlog se soglasno »prejme. 
Dalje predlaga tov. Hribar 

Jože imenovanje komisije za ob- 
ravnavanje Investicij gospodar- 
skih organlzaciij in predlaga т 
komisijo sledeče tovariše: 

1. Zaviršek Franc, Grosuplje; 
2. Lužar Janez, Žalna; 
3. Marinšek Stane, Grosuplje} 
4. Lesjak Janez, Grosuplje; 
5. Baraga Viktor, Grosuplje; 
6. Nebec Alojzij, Grosuplje; 
7. Peroviiek Jakob, Šmarje; 
8. Cakš Martin. Boštanj. 

Tov. Pervanja Mirko pojasni 
glede imenovanja te komisije, da 
bodo v prihodnjih letih, ko se 
bodo začeli izvajati novi gospo- 
darski ukrepi, imela manjša go- 
spodarska podjetja možnost za 
pridobitev investicijskih sred- 
stev, s katerimi bi se omogočila 
večja proizvodnja. Ta investicij- 
ska sredstva se bodo dodeljevala 

1 predvsem predelovalni industri- 
i ji, ki ima že izrabljena osnovna 
; sredstva. Da pa se bo dodeljeva- 
nje teh sredstev pravilno vršilo, 
je potrebno, da se imenuje ko- 
misija, ki bo sodelovala z Za- 

; vodom za planiranje pri OLO. 
Predlog se soglasno sprejme, 

' Tov. Hribar Jože še predlaga, 
da ObLO imenuje Makovca 
Franca za šefa odseka za dohod- 
ke, dalje, da se imenuje komi- 
sija za ugotovitev vrednosti 
osnovnih sredstev na novo usta- 
novljenih gospodarskih organi- 
zacij »Tabor« Grosuplje in Elek- 
trostrojno podjetje Grosuplje. 

I Oba predloga se soglasno sprej- 
meta. 

Tajnik ObLO tov. Pervanja 
predlaga, naj bi ObLO na pro&- 
njo upravnega odbora Zdrav- 
stvenega doma Grosuplje pre- 

1 vzel poroštvo za kratkoročni 
kredit Zdravstvenemu domu v 

, znesku 1,092.735 din s pogojem, 
' da se to poroštvo predloži Ko- 
munalni banki Grosuplje le v 
primeru, če OLO Ljubljana ne 
bo izdal takega poroštva sam, 
kakor je bilo že predhodno spo- 
ročeno. 

1 Dalje predlaga tov. tajnik, da 
ObLO potrdi ustanovitev Zdrav- 
stvenega doma Grosuplje, ki ga 

'je formalno ustanovil že OLO 
Ljubljana-okolica tik pred zdru- 
žitvijo okrajev in da potrdi ime- 
novanje upravnega odbora in 
pravil tega doma, vse to zaradi 
pravilne izvedbe registracije. 

1 Oba predloga se soglasno spre^t 
meta. ( 

Izdaja založniško podijetje 
*L}uM}ansiki dnevnike 

Glavni in odgovorni urednik 
Ivo Tav&iir 



BTHAN Зв 

OBČIMA LJUBUAKA-ŠENTVED 

rv. seja občinskega ljudskega 
odbora 

dne 26. XU. 1955 
1 Klzv letel: a sejnega zapisnika) 

Sejo odpre predsednik ObLO 
tov Stular Lojze, ka predlaga 
naslednji dnevni red: 

1. Sklepanje o planu zatasn.'ga 
tinansiianja za I. četrtletje 1956. 

2 Sklepanje o potrditvi pravil 
Zdravstvenega doma Ljubljsia- 
fientvid. 

3. Sklepanje o sistemizaciji 
delovnih mest in dopolnilnih 
plačah osebja Zdravstvenega 
doma Ljubljana-Sentvid. 

4. Sklepanje o potrditvi pra- 
vilnika o organizaciji in delu 
lekarne Šentvid ter pravilnika o 
plačah osebja iste lekarne. 

5. Imenovanje komisije za šti- 
pendije. 

6 Sklepanje o prevzemu XII. 
gimnazije v pristojnost ObLO 
Bentvid. 

7. Izvolitev novega Slana v 
Bvet za gospodarstvo. 

8. Izvolitev novega člana v 
Bvet za prosveto In kulturo. 

9. Razprava o odloku o uvedbi 
potrošniških svetov. 

L 
Predsednik proračunske kontf- 

■Ije tov. Kregar Stane poroča o 
predlogu proračuna začasnega 
flnansiranja, po katerem so pred- 
videni dohodki in izdatki v ».ne- 
eku 17.737.000 din Proračun 
finančno samostojnih zavodov za 
!sto razdobje znaša za Zdrav- 
stveni dom Šentvid 1.742 000 din. 
ta lekarno Šentvid on 1 А5П ooo 
dinairjev 

i V razpravd predsednik tov. 
! Stular pojasni, da je treba spre- 
jeti začasni plan flnansiranja, 

j ker zvezni in republiški družbe- 
1 ni plan še nista sprejeta in zato 
j nI znano, kolikšne dohodke bo 
j imela občina prihodnje leto. Da 
; bi moglo upravno delo tećl ne- 
moteno naprej. Je treba sprejeti 
začasno proračun za prve tri me- 
sece prihodnjega leta, V planu ni 

, možnost predvideti nobenih tn- 
Ivestlcij. Za kritje tekotih izdat- 
kov Je nujno najeti posojilo v 
znesku 15 milijonov din, ker nI 

j pričakovati dohodkov takoj v 
I pričetku prihodnjega leta. 
1 Predlog o začasnem finanslra- 
nju In o najetju posojila v višini 
15 milijonov dinarjev, se soglas- 
no sprejmeta. 

2. 
Predsednik Sveta za zdravstvo 

In socialno skrbstvo tov. Pipan 
pretita pravila Zdravstvenega 
doma Šentvid in pojasni, da je 
to zavod s samostojnim finansl- 
ranjetn in kot tak pravna oseba 
ter Je pod družbenim upravlja- 
njem. 

Pravila se soglasno sprejmejo. 

3. 
Tov. Pipan Franc nato prečita 

j predlog pravilnika o dopolnilnih 
plačah in sUtcmiracMi delovnih 
mest v Zdravstvenem domu 

I Šentvid In omeni, da je stalno 
: zaposlenih 11 uslužbencev, dočim 
■ Je 14 uslužbencev honorarno za- 
poslenih. 

Predlog se soglasno sprejme. 

4. 
Tov. Pipan predlaga potrditev 

pravil o organizaciji in delu 
lekarne Šentvid ter potrditev 
sistemizacije in plač uslužbencev 
iste lekarne. 

Predlog se soglasno sprejme. 

Predsednik Sveta za prosveto 
in kulturo tov. Kolar Vilko po- 

I roča o delu komisije za štipen- 
dije in omeni, da ta komisija ne 

, bo obravnavala samo štipendij iz 
i področja prosvete, temveč tudi 
iz področja socialnega skrbstva, 
ker imajo pravico do štipendije 
vse partizanske sirote, ki se So- 

| lajo. Tov. Kolar predlaga, da se 
v komisijo za štipendije spref- 
mejo; predsednik Sveta za pro- 

i sveto tov. Kolar Vilko, predsed- 
nik sveta za socialno varstvo tov. 
Pipan Franc, tov. Petrovčlč Nada 
kot predstavnik Sveta za prosve- 
to, Kreačič Franc kot predstav- 
nik Zveze borcev ter Rovšnik 
Marija za organizacijo Zveze vo- 
jaških vojnih Invalidov. Odbor- 
niki pa še predlagajo v komisijo 
odbornika tov. Grilca Franca. 

Predlog se soglasno sprejme. 

6. 
Predsednik tov. Stular poroča, 

da se je udeležil seje OLO Ljub- 
ljana, na katero so bili vabljen! 
vsi predsedniki občin in pred^ed- 

I niki svetov za prosveto in kul- 
i turo. Na tej sej! se je razprav- 
ljalo o prosvetnih zadevah. Po 
j sklepu te seje je tukajšnja ob- 
ičina avtomatično prevzela v svo- 
jo pristojnost vse nižje gimnazije 

! in glasbeno šolo. Postavljeno pa 
1 Je bilo vprašanje, če hoče naš 
1 ljudski odbor tudi prevzeti XII. 

'gimnazijo. Svet za prosveto na- 
! šega občinskega ljudskega od- 
| bora je že obravnaval to vpra- 
Išanje in sta bila le dva člana 
I sveta proti prevzemu XII. gim- 
I nazije iz razloga, da po prevze- 
mu ne bi mogli dograditi gim- 
nazije. 

Tov. Kolar Vilko predlaga v 
I imenu komisije za imenovanja v 
svet za gospodarstvo namesto 
Svetica Franca, ki je podal 
ostavko, kot člana sveta ing. Ko- 
Sirja Božota. 

Predlog se sprejme. 

8. 
Tov. Kolar Vilko poroča, da Je 

Društvo učiteljev in profesorjev 
v Šentvidu na svojem občnem 
zboru sklenilo, da se imenuje v 
svet za prosveto stalni zastopnik 
in predlaga, da se imenuje tov. 
Petrovič Nado. 

Predlog se soglasno sprejme. 

0. 
Tov. Vonta Jože prečita pred- 

log odloka o ustanovitvi Sveta 
potrošnikov in pojasni, da je 
Svet za gospodarstvo ta predlog 

j že obravnaval In da je bil mne- 
; nja, da se sveti ustanovijo po 
Novem letu 1956, ker so pred tem 

i datumom v vseh trgovinah letne 
inventure. 

V razpravi predsednik tov. 
' Stular predlaga, da se predlog 
j dopolni, ker govori samo o trgo- 
vinah na splošno, ne omenja pa 
trgovskih poslovalnic kmetijskih 
zadrug. Kmetijske zadruge v 

I trgovskih poslovalnicah ne po- 

slujejo samo za svoje 1 
temveč tudi za ostale P0,t^ 

Predsednik tov. Stu'8.' 
predlog z omenjeno dopoj®. 
na glasovanje in se s0* 
sprejme. 

Tov. Kolar Vilko Cji 
Imenovanje arbitrov za s ' 
činsltc arbitraže pri o"" 

j delovnih razmerij delaV 
uslužbencem gospodarski!1 

, nizacij in predlaga, da se 
jejo v ta svet sledeči ,0 

Rehberger Peter, ^ 
Vižmarje 172; 

Suštaršič Jože, odbornil1• 
no 5; 

Kimovec Janez, odbomi"^ 
štev. 17. 

Predlog se soglasno spr^. 
Tov. KolaV Vilko še P1^ 

da se imenujs v komisij" ' 
da se Imenujejo v komi"1' 
potrjevanje tarirnih prav' 
tov ar 15;: . 

Vrhovec Ivo, odborn1*' 
predsednik komisije; J 

Križmančič Mira, šef o<Jse 

gospodarstvo, kot tajnik; 
Česen Martin, kot i'3" 

misije; 
ing. Košir Božo, kot 

i misije. 
i Naknadno se še pred11 

I komisijo Skrlj Ivanka, 
< ščenka Bombažne tkalnic£ 

marje' ,.»11 j Gornji predlog se s"' 
. sprejme. , 

Predsednik tov. Stula* , 
I predlaga, da se poobla5^ 
; predsednik ObLO tov. Л 
Ijednik Jakob kot namesW 

I sklepanje zakonskih zve'- , 
' meru odsotnosti pred' 
ObLO. 

1 Predlog se soglasno spr« 

■*И 

Izvleček iz poročila o poslovanju obrtnega podjetja »CEVUARNA«, Ljubljana-šcntvid, v letu 1954 

Podjetje Je bilo ustanovljeno 1. Ш. 1948. V letu 1954 Je ustvarilo 3,601.000 din prometa. Povprečno Je zaposlovalo 6 delavcev In uslužbencev. Vse prot1'' 
Je delovni kolektiv sproti reševal. 

AKTIVA rt I L A N C A пч '•ип '1 Ifr 
^ap 
« Neeiv D091" Znesek « 000 dtv Za p 

tt Naliv poetevke Znesek v 000 dl" 

Л. Osnovna Id liločena »redslve 
1. Osnovna sredstva 
2 Investicije » teku 
S Izločene iredstva Id druga InvestlHI«?« 

sredstva 
B Obratna sredstva 

4. Skupna obratna sredstva 
O 8refl«tva » nhraAnnn In drnee »kttv« 

4 Kupci in druge terjatve 
8 Druga aktiva 

O Plnančn) ospeh 
T Ra^porelenl doMfek 
8. Izeuh« 

Skupaj' 

291 

64 

630 
25 

101 

.603 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
L Sklad osnovnih sredstev 
l Dolgoročni Krediti гл dokončane Investicij* 
S. Razni skladi 
t Dolgoročni kredit za flnanslranje IvestldJ 
B. DrugI vtrl flnansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
9 Viri obratnih sredstev (skurmol 

& Viri <redstev v obračuna In draga pasiva 
I. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga aslva 

D. Finančni ■•neh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj) 

21» 

605 
340 

101 

160' 

PreSar Francka 
Predsednik onravnega odbora: 

Tome Stane 
Direktor podjetja: 

Gregoriu Vlak0 

i 


