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Občinski ljudski odbori 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
seii 
пл1 f l>tiiisk.cga ljudskega uworj 

^g. 

a. dne 23. dec. 1955. 
) 

• ^ itO. 1 J. 
Sm tvleSe|k iz zapisnika. J0 VOidi predsednik ObLO 

lantna služba pod vodstvom po- 
liklmiike, so bili v vsaki občini 
tedaj lulanovljenl posebni 
zdravstveni domovi, skupaj 8. 

^ ,   Pružbeno upravljanje s« s tem 
Jme se naslednji dnevni uvaja tudi v zdravstveni službi 

! 1л so zdravstveni zavodi ustano- 
, ve s samostojnim finamsiranjem 

z lastnilml orgami družbenega 

Sar^0 Element 1.6. 
J I 

>CS?rava in sklepanje o I. 2a'asnega flnanslrainja za 
2. д t^e 1956. 

I»(>Po5n
ažprava in sklepanje m o ari 

3 r, s'u^be. 

le o 0po6ilu «V(.no , 0 o.rganizaclji zdrav- 

p^^'-prava in s&lepanje o 
dom, ^ Pravil Zdravstvenega 

4 p Ljubljana Center. 
PraVi, •fPrava in sklepanje o 
Ча', ^ o Pia-fali ara-,,. , " рглт-ч 

5 'v«ne.ga doma, ■ иаг 
osebj a 

7"prava i« sklepanje o si Clj'i Uslužhpinfpv unrav-i Ji uslužbemcev uprave j •" 
C* ObLO Ljubljana 

6 П 
1.1 5Р0£Јагкзе zadeve. Orsoaalne zadeve. 

»k Plan® 
eos. 

začasnega finansira- 
jp rt_ 

3 predsednik Sveia za 
V«h,n,, arske zadeve ing. Miloš 
3a. ■Иеди e niso znani imstru- 
in .li

nani5iranja za leto 1936 
Чј1По 

wto popolnoma neiz- 

upravljanja. Tudi obMna Center 
ima sn-olj lastni zdravstveni dom, 
•ki se tmoa bdrt-ti / ».-кв-п 
težavami. Naj zdravstveni dom 
ima sedaj Sel« ambulantno 
službo kot kurativno elužbo, 
ima pa že svoje naloge s po- 
dročja zdraivstvane preventive. 
Cilj. h kateremu moramo težiti, 
!1л ' П , {' j 'N'Mlo.r, . ■ -,Vi p r 
pride. Kurativne ustanove mo- 
rajo .torej tudi delovati v smeri 
preprečevanja bolezni in lak je 
naš zdiravstvenji dom. 

NaS zdravstveni dom ima se- 
daj 4 splošne ordinacije, ki de- 
lajo po 11 ur dnevno. Polegle- 
ga pa ima 6 manjiih sploSnih 
ordiinacij, v podjetjih, oz. usta- 
novah. Te ambulante niso or- 
ganizirane in ustanovljene, to 

3a, j/!r' ki med drugim nava- so obratne ambulante, čeprav so 
finančno samostojne in glede 
proračuna neodvisne od zdrav- 
stvenga doma, ter so se usta- 
nove in podjetja, v katerih am- 
bulante delujejo in delajo, ob- 

r<!atni c*0 Đe more re'£i» će 80 

''зрга^ј. roračun je bilo treba 
Je t,. 1 v naglici, tako da se 

^ ta Proračun za prvo 
'Uvij iSjfi dejansko pred-      

^etrtino. Za predvidene vezale, da bodo same krile mo- 
'"-• e 80  x- — rebitni primamjkljaj teh ambu- 

larnit. Smatramo, da je treba te 
ambulante organizirati kot ob- 
ratne ambulante po zmožnostih 

podatkov vseh zavo- dostopa tuda za druge držav- 
pa Unaairanjem Ijane. 

•^r. 2aj:'tanov Pod občino Cen- 
Ргоу: Sa moremo sprejeti le 

Pr^J^ričnega In začasnega. 
L tr 

g proračunskih izdatkov 
«ole. ftleeefje 1956 izgleda ta- 

"a napravil stomarij d rs, ГХлЛ,. 4 1.. .  1-   

OddeVkl 

S. o^istv 

^alvo 3 gospo- 
letek 

^ddei^0 o*5511*® 
3' Odd, га kom. 

din 
5,899.095 

120.000 

22,530.500 i о>е 
Pddeiek , 

R 11 kultur? Pr0®veto 
0ddelpt 17,874.354 

41 in &oc _za zdravstvo UPai n« Pl>lltLkO 18.416.000 0rat- izdatki 64,839.959 
Za • 

Treba je tudi režiti vpraSa- 
nj« ambulante v Mestnem do- 
mu, ki posluje za gradbene de- 
lavce. Ta ambulanta dela le 
popoldne in njena ureditev ne 
ustreza vsem higienslkim pogo- 
jem. Poleg tega gradbena pod- 
jetja nimajo dovolj razumeva- 
nja za to ambulanto in se bra- 
nijo prispevati k njenemu 
vzdrtevamju. 

Na Rimsiki cesti na ozemlju 
občine Center in tik pred ob- 
činsko mejo Center - Vič je 
spložna ambulanta, v katero 
prihaja vetina bolnikov iz viške 
občine, le manjši del iz Centra. 
Ker ima Vič le dve ambulanti, 
je viški Zdravstveni dom za- 

mu 
ba 1 ltj© tfVi 4 1 i J Vt &IVI CuUKl Vd l V CILJ чдичи 
»anSpre^eti odVvi,7 v tr^~ prosil Svet za zdravstvo, da 
tvj, ^ranju j ' 0 začasnem fl- center prepusti to ambulanto. 

kredita naj.e^u kratko- sve,t га zdravstvo je sklenili, Pri komunalni predlagati na današnji seji, da 
' se splošna ambulanta na Rimski 
cesti prepusti Zdravstvenemu 
domu Vič. 

««1«. 

140 SE>reimee P0 razpra'vI soglas. 

O o 
ki1"!!® рГЛаС1

л
Ј1 Nravstveno ki ,'0 Porota A' faravslvcnc 

Пп, с1пш; Angela Miklavc, 

dirv, -1® »bčLn , sta' to 3« for- 
stven

tUđl dece^,"18'3 га Posle- 
ttmh6 s1už'ko n .,гао130 zdrav- mbra 1955 bili! 3« do sep- bUa c®lotna ambu- 

V sestavu naše zdravstvene 
službe imamo tudi zobni ambu- 
latorlj v Gregorčičevi ulici, ki 
posluje kot fanančoo samostojni 
zavod in ima 5 ordinacijskih 
stolov, od katerih pa je eden 
vedno nezaseden, ker ni tera- 
pevta. Težava je v tem, da mla- 
di stomatologi in dentisti odha- 
jajo iz Ljubljane, tudi v druge 
republike, ker jim nudijo tam 

večje dopolnilne plače, stanova- 
nja, zasebno prakso In druge 
ugodnosti. Ambulatorij tudi ni- 
ma lastnega laboratorija, ki ga 
pa nI mogoče urediti, ker bi 
bilo treba opremo nabaviti v 
inozemstvu. Ambulatorij ima 
velike režii'jdke Izdatke, ker sa- 

1 mo najemnima in kurjava zne- 
seta letno 500.000 din. To vpra- 
šanje bo rešeno s preselitvijo 
ambulatorija v prostore, ki jih 
bo izpraznila poliklinika. Po- 
trebno je, da se dotaiknemo tudi 
vprašanja cen zdravstvenih 
uslug, zlasti kurativnih. Kura- 
tivne usluge plačuje bodisi so- 
cialno zavarovanje, bodisi ob- 
čina, ali pa samoplačniki po 1 

določenih cenah, za 'katere ve- 
mo, da so podvržene stalnim 
spremembam navzgor. V intere- 
su zdravstvene službe in plač- 
nikov je, da so cene postavljene 

j rea'ino. Onemogočiti je treba 
pretirano kopičenje sredstev, ter 
zamaskiranje presežkov s po- 
stopnim trošenjem za investici- 
je že v teku leta, denarja zbra- 
nega * ПГР' '.•"Pr rn    j 
prihodnje leto je v teku akcija, 
za določitev novih cen za naš 
zdravstveni dom. Komisija. fAr- 
mlrana od Okrajnega ljudskega 
odbora, v kateri je zastopan^ 
tud! sociailno zavarovanje, je s | 
pregledom potreb zdrastvenega 
doma določila novo ceno ambu- 
lantne usluge na 102 din; torej 
za 4 din manj, kot je znašala 
cena te usluge Ljubljanske po- 
liklinike v preteki'em letu. 

Po razpravi, v kateri se je 
ugotovilo, da so zdravniki v am- 

, bulantah preobremenjeni, da se , 
1 jim ne nudi za njihovo delo do- 
volj sredstev, za njihov poklic 
ustrezno življenje, se poročilo 
soglasno sprejme. 

3. 
O predlogu glede potrditve 

pravil Zdravstvenega doma Ob- 
Cinkega ljudskega odbora Ljub- 
ljana Center poroda Angela 
Milclavc in pove, da so bila pra- 
vila sprejeta na seji Sveta za 
zdravstvo 2. decembra 1955 in 
da jih je pregledala komisija za i 
predpise in organizacijska •'pra- j 
Sanja ter jih sprejela z neka- 
terimi poipravki, Ifli so že vne- 
šeni. 

Pravila se soglasno sprejmejo. 

O pravilniku o plačah osebja 
Zdravstvenga donia tudi poro- 
ča Angela Miklavc. 

V razpravi se oglasi odbornik 
Henrik Zdešar, kateremu se zdi 
dopolnilna plača 500 din za po- 
možno osebje prenizka. 

Tudi ostali odborniki so mne- 
nja, da je dopolnilna plača za 
pomožno osebje prenizka. 

Zato ObLO sprejme soglasno 
predlagani pravilnik o plačah 
zdravstvenega osebja s pripo- 
ro6ilom. da se dopolnilne plače 
za pomožno osebje zvišajo. 

5. 
O predlogu sitcmizacijc usluž- j 

bcnccv uprave za dohodke po- 
roča Ciril Fajn. 

Po predlogu je sistemiziranih 
19 delovnih mest, kar je sprejel 
Svet za gospodarstvo ObLO na 
svoji seji dne 14. decembra 
1955, ker je tako Število usluž- 
bencev potrebno za pravilno 
funkcioniranje uprave za do- 
hodke. 

Komisija za Izvajanje pred- 
računa je osvojila navedeni 
predlog, kakor tudi komisija za 
volitve in Imenovanja. 

Predlog se soglasno sprejme. 

6. 
a) O predlogu za sprejem od- 

loka o razširitvi veljavnosti 
pravnih predpisov bivšega MLO 
Ljubljana na območju občine 
Ljubljana Center poroča član 
Sveta za gospodarstvo Ciril 
Fajn in predlaga, da se sprej- 
me odlok, s katerim se na ob- 
močje občine Ljubljana Center 
razširi veljavnost nasilednjih 
pravnih predpisov bdv. MLO 
Ljubljana: 

1. Odlok o dajanju poslovnih 
prostorov v najem. 

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

3. Odlok o opravljanju go- 
stinskih storitev izven gostin- 
skih poslovnih prostorov, o da- 
janju opremljenih sob turistom 
in potnikom in o dajanju brane 
abonentom v zasebnih gosUn- 
stvih. 

4. Odlok' o odpiranju in zapi- 
ranju obratov. 

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

«. Odlok o kategorizaciji sta- 
novanj in o okoliših. 

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

8. Odlok o pogojih za skilepa- 
nje stanovanjskih pogodb. 

9. Odlok o tržnem in sejm- 
skem redu. 

10. Odlok o najvlSji tarifi za 
dimnikarske storitve. 

11. Odlok o posesti psov. 
Predlog se soglasno sprejme. 
b) Na perdlog Cirila Fajna se 

tudi soglasno sprejme odlok o 
postopku pri prodaji stanovanj- 
skih hiš splošnega ljudskega 
premoženja. Odlok ureja potek 
dražbe stanovanjskih hiš iz 
splošnega ljudskega premoženja. 

Na predlog Cirila Fajna Obč. 
LO sprejme odločbe o prenosu 
nepremičnin v upravo Veletr- 
govine »Merkator« v Ljubljani, 
o odcepitvi kolodvorske re- 
stavraclije v Divači, ki je v se- 
stavu gostinskega podjetja Ko- 
lodvorska restavracija v Ljub- 
ljani, dalje o izločitvi Bifleja 
Poljane na Poljanski cesti in 
Gostinskega podjetja Cinkole v 
Ljubljani na Poljamski cesti 
sprejme ObLO ustremne odloč- 
be. 

Nato Ciril Fajn poroča o delu 
direktorja trgovskega podjetja 
»Na-ma«: 

Na 8. redni seji Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana 
Center dne 11. novembra 1995 je 
bila v smislu določila 98. člena 

1 Uredbe o ustanav.Jtmju podjetij 
j in obrtov imenovana komisija, 
j ki naj ugotovi upravičenost za- 
j hteve delaivsfcega sveta Velebla- 
govnice »Na-Ma« v Ljubljani, da 
razreši dlre&torja tega trgov- 

.skega podjetja. 
V komisijo so bili izvoljeni 

Milan Skerlavaj, Franc BoSt- 
jainčič in Rajiko Lukman. name- 
sto katerega pa Je zaradi od- 
sotnosti gospodarski svet ime- 

I nova! Franca Svaba. 
Kot razlog za zahtevo po raz- 

rešitvi sedanjega direktorja Vla- 
( da Močnika navaja delavski 
svet Veleblagovnice Na-me na- 
sllednje: 

»Na množičnem sestanku 29. 
avgusta 1955 je bilo ugotovlje- 
no, da so nijegovi odnosi (mijU 
se direktorja - pripomba komi- 
sije) do podrejenih članov ko- 
lektiva v močnem nasprotju 
s pozitivnimi zakonitimi dolo- 
čili, ki urejajo delovne odno- 
se do delavcev v službi v go- 
spodarskih organizacijah. Ti od- 

VABIL0 
na 5. redno sejo ObLO 

Ljubijana-Cenier 
Na podlagi 38. člena Statuta 

Občinskega ljudskega odfcora 
LJubljana-Center z dne 19. av- 
gusta 1955 

s k M c u j em 
V. redno sejo Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Center, 
ki bo v petek, dne 10. februarja 
1956 ob 16.30 uri v mali sejni 
dvorani na Magistratu. 

Predlagam sledeči j 
dnevni red: 

1. Razprava in sklepanje o 
spremembah in dopolnitvah 
občinskega statuta. 

2. Razprava in sklepanje o do- 
ločitvi volilnih enot. 

3. Razprava in sklepanj« e 
predlogu za določitev odbor- 
nikov Po volilnih enotab. 

4. Razprava in sklepanje « 
ustanavljanju potrošniških 
svetov in sprejem odločbe o 
ustanovitvi nekaterih potroš- 
niških svetov. 

5. Razprava in sklepanje o 
predlogu odločbe o sistemi- 
zaciji delovnih mest v ob- 
činski upravi. 

6. Razprava in sklepanje o 
spremembi odloka o dopol- 
nilnih plačah in položajnih 
dodatkih občinskih uslužben- 
cev in delavcev. 

7. Razprava in sklepanju o 
prevzemu nalog uprave ne- 
premičnin pri OLO Ljub- 
ljana. 

8. Imenovanje nekaterih ko- 
misij. 

9. Gospodarske zadeve. 
10. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik Ima 
pravico pismeno predlagati 
spremembo ali dopolniitev dnev- 
nega reda. 

Morebitno odsotnost prijavite 
Tajništvu ObLO Ljutoljana-Cea- 
ter (tel. št. 22-122). 

Predsednik 
Občinskesa Ijudskoiga odbora^ 

Ing. Ivo Klemenčič, l. r, љ 
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nosi ovirajo reden potek dela 
in bi, če bi to stanje nadalae 
trajalo, resno ogrožalo samo- 
upravlijanije in inioi-ativo kolek- 
tiva, kar je v škodo podjetja in 
celolne družbe. 

Na oemovi te dokaj pomanj- 
loljive obrazložitve je komisija 
proučila predvsem odnose di- 
rektorja do ostalih uslužbencev 
in obratno. Vprašanja strokov- 
luoitii direktorja, gospodarsko po- 
elovanje in podob«o je komi- 
eiija načela le toliko, kolikor 
je bilo potrebno za razjasnitev 
teh odnosov. 

To pripominjamo, ker tako 
tlami delavskega upravljanja, 
sindikata in Zveze komunistov 
Izjavljaijo, da s te strani seda- 
njemu direktorju ni kaj očitati. 
Vendar se pojavljajo v kolekti- 
vu v težnji, dokazati slabosti di- 
rektorja tudi s te strani sumni- 
tenja v to ali ono, ali napiho- 
vanje nekaterih manjših nepra- 
vilnosti. 

Pri proučevanju odnosov di- 
rektorja do ostalih članov ko- 
lektiva je komisija ugotovila 
naslednje; 

Odnosi v tem kolektivu so se 
zaostrili do te mere, da zgublja 
direktor potrebno avtoriteto In 
možnost za nemoteno opravlja- 

.nje svojih dolžnosti. 
Tako stanje je nastailo v veli- 

ki meri zavoljo direktorja sa- 
mega. ki je bil nasproti podre- 
jenim netaktičen, oster in grob. 
Svojega odnosa do podre-jenih 
ni bistveno spremenil po opeto- 
vanih opozorilih. Neitaktnoet se 
nanaia predvsem na sumničenje 
članov kolektiva, da kradejo, 
da so podkupljiivi, nespodobni 
In podobno. 

Zavoljo takega značaja in na- 
etopa je ostail v kolektivu osam- 
ljen In dal možnost celo takim, 
k; jim ti očitki morda pritičejo, 
da so ustvarili javno mnenje in 
zaostrovali vzdušje in vplivali 
celo na organizacije v kolek- 
tivu. ki so začele zahtevati raz- 
CiSčenje. 

Za tako stanje pa morajo no- 
elti deil krivde tudi organizacije 
v podjetju, tako sindikat, Zveza 
komunistov in organi delavskega 
upravljala, ker se niso ener- 
gičneje borile proti silabostim 
In niso podpirale direktorja pri 
uvedbi nekaterih nepopularnih 
eklcpov delavskega sveta, kot 
na primeir; plačevanje pri- 
manjkljajev, ki nastanejo pri 
prodaiji, ukinitvi bifeja itd. 

Organi delavskega upravlja- 
aja trdijo, da na zasedanjih nI 
nikdar prišlo do nesoglasij. Ugo- 
tovili pa smo, da delavski sveit 
ni smatral, da bi bilo potrebno 
razpraviljata o odnosih v pod- 
jetju. 

Na osnovi zgoraj povedanega 
komisija postavlja naslednji 

predlog: 
1. Da Ljudski odbor občine 

Center ra^reiSi sedanjega direk- 
torja trgov, podjetja »Na-ma< 
Vlada Močnika. 

Obrazložiteiv: a) Odnosi v tem 
podjetju so se zaostrili do te 
tnere, da sedanjemu direktoirju 
ni mogoče običajno izvrševanje 
svojih nalog; b) da se upošteva 
•njegova lastna želja po razre- 
Sitvl, ker prizna, da kiljub pod- 
pori od zunaj in poi7-ku.somt da 
ee razmere v podjetju zglade, 
teiga ni uspel. 

2. Da se, kolikor se prvi pred- 
log osvoji, takoj razpiše mesto 
novega direktorja. 

3. Da sedanji dii rektor vodi 
trgovsko podjetje >Na-Ma« za 
ča.4 odpovednega roka, dokler 
novi direktor ne prevaame svo- 
jega meela. 

j V debati, ki se je razvila o 
tem poročilu, omeni odbornik 
Ostoj Turna, da iz poročila iz- 
haja, da je v podjetju Na-Ma 
nezdrava opozicija proti direk- 
torju, ki je v redu delal. In če 
se bo krivda za razmere pri 
Na-Ma zvračala vedno le na di- 
rektorja, bo šlo to podjetje ve- 
dno tako naprej. 

Milan Skerlavaj pa predlaga, 
da se iz podjetja odstranijo vse 
tiste osebe, kr ustvarjajo take 
nezdrave razmere, ker ni tako 
velike krivde na strani direk- 
tftrja, proti kateremu so pod- 
talno rovaridi uslužbenci. Zato 
naj ljudski odbor razmere v 
Na-Ma temeljito razčisti. 

I Tudi odbornika Franc Boršt- 
nik in ing. Ivo Jelačin pouda- 
rita, da so nezdrave razmere v 
samem delovnem kolektivu pod- 
jetja, kar bo tudi novega direk- 
torja onemogočilo. Zato je tre- 

■ ba v podjetju razčistiti razme- 
I re tudi v samem kolektivu. 

Predsednik ing. Ivo Klemen- 
člč je mnenja, da so se v pod- 
jetju spopadli različni karak- 

1 terji in če bo po nastavitvi no- 
vega direktorja prišlo zopet do 
nesoglasij, bo jasno, da je abso- 
lutna krivda za nezdrave raz- 
mere v podjetju v kolektivu In 

! da bo treba takrat ljudi, ki ro- 
1 varijo, vreči Iz kolektiva, 
i ObLO sprejme poročilo In 

predlog komisije soglasno. 

7. 
Predsednik komisije za voli- 

tve Jože Kavčič predlaga v 
imenu komisije naslednje; 

a) da se imenuje za šefa fi- 
nančne uprave Miloš Subič, do- 
sedanji šef Finančne uprave 
bivšega MLO. 

b) da se imenuje za šefa od- 
seka za prosveto in kulturo 
Slavko Žagar. 

c) da se razreši kot sodnik za 
prekrSke Ljuba Ogorelec in da 
se na njeno mesto imenuje Ma- 
rijan Marinček. 

č) da se v komisijo za prodajo 
stanovanjskih hiš iz sklada SLP 
imenujejo; 

1. Franc Borštnik kot pred- 
sednik, 

2. Tone Sijanec, delovodja pri 
gradbenem podj. »Tehnika«, 

3. ing. Farne Živec, dir. grad. 
podjetja »Tehnika«. 

4 Vinko Lampe, direktor trg. 
podjetja »Tekstil«. 

5. Alojz Rajnar, pravni refe- 
rent Zbornice za trgovino OLO 
Ljubljana. 

d) da se imenujejo v komisijo 
za pregled zaključnih računov: 

1. Viljem Stanič, 
2. Božo Simčič, 
3. Jože Gasparič, 
4. Ivan Rozmane, 
5. Mara Ceferln. 
e) da se imenujejo v komisijo 

za podelitev štipendije; 
1. Ela Dobnikar, Man Sveta 

za prosveto ObLO Ljubljana 
Center, kot predsednik; 

2. Franc Cemaža, direktor I. 
državne gimnazije v Ljubljani; 

3. Stane Markič, študent, se- 
kretar Zveze študentske mla- 
dine; 

I 4. Vilko Kajfež, zastopnik 
Zveze borcev; 

j 5. Tončka Durjava, uslužben- 
ka Državnega sekretariata za 
notranje zadeve. 

I Vsi predlogi se soglasno sprej- 
mejo. 

Nadalje predlaga Jože Kav- 
čič v imenu komisije za volitve 
in imenovanja, da se sprejme 
preklic odpovedi službe uiprav- 

( niče dečjih jasli na Resljevi 
cesti Anice Gradišar ter da se 
na predlog Sveta za zdravstvo 
pri ObLO Ljubljana Centeo? ime- 

nuje za upravnika Lekarne Aj- 
dovščina Eva Dšuban, ki je ma- 

1 gister farmacije v tej lekarni, 
j Oba predloga se soglasno 
' sprejmeta. 
I Član Komisije za razpis mest 
j direktorjev Ivan Kristan pree- 

laga, da se za direktorja hotela 
Turist imenuje Josip Gre- 
gorčič. 

Za direktorja gostinskega pod- 
jetja »Kolodvorska restavracija« 
se imenuje Vinko Roškar. 

I Za poslovodjo trgovine »Gu- 
[ ma« se imenuje Ivo Grbac. 

Vsi trije predlogi se soglasno 
I sprejmejo. 

ObLO sprejme tudi sklep, da 
se imenuje Vedrajs za upravni- 
ki »Novosti«. 

Angela Miklavc nato predla- 
ga, da ljudski odbor potrdi na- 
slednje: 

Upravni odbor Zdravstvene- 
ga doma ObLO Ljubljana Cen- 
ter: 

1. dr. Bojan Vandot, zdr. kot 
predsednik; 

2. dr. Marijan JerSe, uprav- 
nik Zdravstvenega doma; 

3. Angela Miklavc, upokojen- 
ka; 

sikih bij k splošnega ljudskega'be daponirati na ObLO 
premoženja na področju občine 
Center se izvaja z javno dražbo, 
ki se opravi po doloiiilih tega od- 
loka. 

tor19^ s 
J     
stockov izklicne cene v ,S01, ali pa) 

roke predsednika kom*1^ Ur 
cnpie rv!-* uf 1V111П i 11 bn 

4. Martina Košak, medicinska 
sestra; 

5. Mara Ceferln, nameščenka; 
6. Zora Godina, šef oddelka 

za zdravstvo in socialno poli- 
tiko; 

7. Tončka Korenčan, medicin- 
ska sestra; 

8. Ivan Artač, nameščenec; 
9. Darinka Kajfež, nameščen- 

ka. 
i Predlog se soglasno sprejme. 

Nato Angela Miklavc še pred- 
laga, da se v Oddelku za zdrav- 
stvo in socialno politiko ObLO 
Ljubljana Center sistemizira še 

I eno mesto referenta, kar ute- 
meljuje s tem, da bo oddelek za 
1. Jan. 1956 moral opravljati vsa 

I izplačila iz proračunskih sred- 
; ste v, vodil nadzor nad točnim 
dotekanjem vplačil zavezancev, 
ki Imajo svojce v raznih soclal- 

I nih, mladinskih in zdrav.itvenih 
ustanovah. Ce tega pregleda ne 

, bo, se lahko zgodi, da bo moral 
! manjkajoča sredstva plačevati 

ObLO iz proračuna, kar če je 
zgodilo pri bivšem MLO Ljub- 

; lj,ana. S 1. januarjem 1956 bo 
ObLO prevzel plačevanje In iz- 
terjavo plačilnih sredstev za 
bolnike, ki vstopajo v bolniš- 
nico s pomanjkljivo dokumenta- 

' cijo. Bolnišnica je zavarovana 
tako, da more že po 10 dneh 

I opraviti izterjavo po arbitraži, 
' neizterljivo račune pa je dolžna 

plačati tisti občinski ljudski od- 
bor, na čigar teritoriju se na- 
haja bolnišnica. Teh računov pa 
je za območje ObLO Ljubljana 
Center zelo veliko. Vse to delo 
bo opravljal novi referent. S 
predlagano razširitvijo sistemi- 
zacije delovnih mest se strinja 
tudi komisija za predpise in or- 
ganizacijska vprašanja. 

Predlog je bil soglasno spre- 
jet. 

ODLOK 
Na podil agi 2. odstavka 3. čle- 

na Uredbe o prodaji stanovanj- 
skih hiš vi siploinega ljudskega 
premoženija (Uradni list FLRJ, 
štev. 17-101-53) in na podlaga 3, 
10. in 23. člena tč. 2 Staiouta je 
Občinski ljudski odibor Ljjubljana 
—Center na seji dn« 23. 12. 1955 
spreijel naslednji 

ODLOK 
o postopku pni prodaji stano- 

vanijAih hiš Iz splo&nega ljudske- 
ga premoženja. 

1. člen 
Pradaija eno in dvostanovanj- 

2. člen 
Javne dražbe za prodajo hi? iz 

1. člena pripravlja, razpisuje in 
vodi po pooblastilu oibčinskega 
ljudskega odbora posebna komi-! 
saija, katero sestavi občinski ljud- 
ski odbor iz enega odbornika in 
štirih strokovno sposobnih oseb.1 

Član občinskega ljudskega odbo- 
ra jc predsednik komisije. 

3. člen 
Predno komkllja ra 2. člena 

razpiše javno dražbo, mora na li- 
cu mesta ugotovila prometno 
vrednost hiše, za katero je občin- 
ski ljudski odbor odločil, da se 
proda. 

Pri določanju prometne vred- 
nosta upošteva komisija zlasti 
vrednost vgrajenega materiala, 
stanje, v katerem se lw>a nahaja, 
višino investicij, ki bi bile po-j 
trebne za postavitev hiše v upo-. 
rabno stanje ter cene, ki se v kra-| 
ju, kjer se hiša nahaja, povpreč- 

1 no dosežejo pri kupnih pogodbah, 
in ipiroste roke za podobne ali 
enake hiše. 

i Ko komisija ugotovi prometno 
I vrednost hiše razpiše javno draž- 

bo. 

4. člen 
Javna dražba se mora objiaiv'- 

cl tako, da ostane med dnevom 
oibjavltve in dnevom, ko se jav- 
na dražba rrši, prostih najman 
30 dni. 

Oibjhvlitev se ilizvrlvi na kra- 
jevno običajen način z oklicem, 
z objavo na javni deski ter v 
najmanj enem dnevniku. 

I Na eni jaivni dražbi se lahko 
prodala ena ali več stanovanjskih 
hiš. 

5. člen 
Oglas, s katerim se ip.v.r'i olb- 

I java javne dražbe na krajevno 
j običaijen način in v dnevniku, mo- 
I obsegati: I i 
I 1. Kra(i, ki;cr se bo dražba vr-: 

5'ila ter dan in uro, ob katerj se 
bo pričela. , 

2. Opiis hiše, gradivo, iz katere- 
ga je nal>rav;ljona, število en vr- 
sto prostorov, ki. ijilh hilša obsega, I 
navedba, aJi je pritlična, v nad- 
stropju, ali mansardna, vrsto stre- 

' hc, lego, kraj, kjer se nahaja in 
hišno številko. | 

I 3. Zemlil&koJinjilliie podatke: 
številko paircele, na kateri stoji, ' 
vložek, pri katerem jc vpisana in 
katastrsko občino ter iizmero. 

I 4. Izklicno ceno. 
I Izklicna cena je enaka prrvmet- 

m vrednosti, ugotovljeni po 3. 
Senu tega odloka. 

I 5. Višino kavcije, ki jo mora 
ponudnik položiti pred začetkom 
dražbe. 

6. Način, kako se mora porav- 
nati kupnina. 

Stanovalci hiš se moralo o 
dražbi ob ves Prti pismeno z dosta. 
vitvijo oglasa o javni dražbi. Ob- 
vestijo jim je treba dostaviti ta- 
ko, da ga prejmejo najmanj 8 dni 
pred dražbo. 

kasneje ob »tavljanju Pofl"|' "o sice 
ponudniku, čigar poniKJ^ тц ^ 

radi nadponudibe ni biila о^. 
сл ,r n 1 лт fii т i. ..-"/.1. \' ГПЛ ;л se vplačani znesek vrne aJ* .u ^ 
če ga jc bil položiJ v Prejel.' 
pri občinskem iljiuddkem 0'- V xi 
ali v roke predsednika k". in>t>ri v 
na javni dražbi. Ce pa 'IV hlš( 
vplačal v Narodni 
vrne čekovno izkaanico ^ | 
ne banke. v . i te , 

Ponudnik mora plačaj' ^ •ft- 
kupnino v gotovini pri obv«1^ гц г 
ljudskem odboru ali pa se n»Vilc 
zati s priznanlno o izvr ^ ^ 
plačilu pri Narodni bank1, f 
dalj 14 dni potem, ko .sc |ej ^Apra, 
pisala kupna pogodba iz " 
na tega odloka. d Hup,,; 

Ce občinski ljudski ođb^ 
voli plačevanje na obroke, ^ J *40^ 
rajo obroki kupnine pl'!" i Ce 
točno do določenih rokov, 11 

je zapisano v pogodbi. v 
Pri zamudi plačila vse ""».ц 

ne ali pri zamudi zapoircdn'1 J 
rokov kupnine se ostanek , 
kupnine ne sme takoj "ftlijji 
terjavau. V tem primeru ir"1 j 
oinski Jjiudski odbor iK',':ir0'11J ,t:: 

zahteva plač.lo ostanka kup I . 
")e. I "'V 

I 4e 

J ђ i 

Jjiudski odfoor ii'/i:::fC 

 ^.a plačilo ostanka k 
aii pa odstopi od pogodbe 

7. člen 

Ako se dražba ne more pl^ 
ker ni iponudnikov, ali iz 
razlogov, sc raz.piše nova dr . 

Pni razpisu nove dražbe 
stujc 51-,dnevni rolk od dnev' 
jave do dneva dražbe. ' 

Ce se tudi ponovna dražo* 
opravi zaradi pomanjkanja Џ 
nudnikov, odloči občinski^l)11/ 
odibor na seji, ali na/) se hišami 
da izven javne dražbe ter * у 
obenem najnižjo ceno, P. pf' . 
tero se hiša ne sme prodatк, ^ 
dajo uiivrsi komisija rz 2. џ . 

i 
Ц1 

8. člicn J 'ed 

Javna dražba se vri. tak"' J 
predsednik komisije iz 2. && »J 
n,;e,;ov namestnik objavi № .J 
četku dražbe, katere hiše s® I 
na dražbi prodajale. , :f 

Nato objavi predsednik ah (i 
g;>v namestnik iitzkliciio cen" ^ 
hišo, ki je prva na seznan1 ^ 
pozove navzoče, naj stavil" 
nudbe. 

Kadar na trikratni poziv ^ 
sitaivil nihče i>onivdibe, se pri^'1 11 
ša najboljšemu ponudniku ^ 
pogojem, da stanovalec hiše " ^ 
stavil enake ali ugodnejše p I 

fceiif 
2 

Vtvt 
Gr 

3 
in 
al« 
01 

bi 
ni 
bt 

et 

Pi 

Л. člen 
Na'kasneje pred pr'čckom jav- 

ne dražbe se moira vsak, kdor že- 
li nastopin kot ponudnik na 
dražbi« >izkazati s pniznan.ino, da 
je vplačal pri Narodni banki na 
račun ustreznega sklada občinske- 
ga Ijudsikega odibora najmanij 10 
odstorkov izklicne cene, ali naj- 
kasneje do pričccka ja/vne draž- 

Ce je stanovailec hiše na r 
bi navzoč, se mu ustno obj.^''^ 
mora v 24 urah podati ena*' ^ 
tvoljŠo ponudbo, kakor 
ponudnik, s'cor se bo hiš« 
dala najbolpemu ponudnatu. ^ 

Najbo'ijši ponudnik osti"' ji 
svojo ponudbo vezan, dok' 
h ša ne prizna stanovalcu. * 

Doikier ni končan dražbcii; ^ 
stopek za hišo, ki je prejš11!'1^' 
seznamu, se ne more ieklfca*4 ' 
slednje hiše. 

O javni dražbi se . w 
n k, ki mora za vsako ld»o 
bovairi: 

a) potek dražbe, 
b) ponudnike, kakor s1 

dijo. 

ol 

v, 

ti 
ji 
tj 

c) najboljšega ропиЈп^''1 

poziv navzočemu ^ 
valcu hiše« stavi svou ^ )(i 
d-ek v določenem roku in r0^'^ 
su nnu za to d od oči ter pravih 
sledice prekoiračltve roka. v, ■ (t 

Ce stanovalec hiše na dra'f ^ 
navzoč, se mu mora poelari. ^ 
meno obvestilo proti vroC' \J( 
Obvestilo mora vsabovatii; i

/- M 
najbolljše ponudbe in 

M 



^glasnik 
STRAN Sf 

»MU enaj40 Ugoilno po- 
'' Da k ^ .0Г ponudiniik 

''V Ur od 01)50 P0'nudil>o v roku 48 
f bo obvestila, ker se 

1Пц pirt7.narle na.ikrJ ^rw. 
•i i sior u / ^vcstua, кег sc 

( "ЧЈ dt., j Рг^7-па1д naijbolljšc- 
<>^Uda,ku- V vračilnici c 
• , ia iv— ^'lu se niora navesti <lan ' i :il liro i, • se пго,га navesti оал 
'ori- Prejei ' 0 J€ obvosciio 

. V v • 
^mc-ra u?1&nik.u. 0 dražibi se 
1 J ^ h"UbOt0Vi^ tudi, <la staneva- sc na ^ra^i jiii navzoč. 

I 
, i ce ,9, ^en 

.'„i1 *''' 1г st#i,<*vai'€C komi- 
' )ii Zit>:' ^'cna ipismeno aJi шопо 
v;, "ov^- k,i ga komiisjja s sta- 
' en ' 4ratav'> v določenem en,, ■) v ooiocenem 
,, l^? "SoJno aili bol jšo po- 

£ niPrav: i . 1,a/bol |Ji punudnik 1 ii «>1. I KrvtY4i■«!!. • 14' v imenu obc.n- 
o « "7Ргау; L v • :r 

1^®^ j,, i v imenu cbč.n- JU).pnii ^cga odbora kot za- 
sPloine - lega IjiKlsJtega pre 

"tJ. *uPne 0 5ranovalcem zapisnik 
'S, C« riV

>gri''1'5e kupljeno hišo. 
^01^] „.e e rok, v katerem bi 

v ?n<>VAlec hiiše podati po- 
Л ^Ujpe^ "P^ijcga odstavka, 

■ 0 se sklene kupna po- 8^"°., -- <r  "'-K';- K- 
H i ^nlr^-i P0^'6-111 ponudnikom. 

"I * kllpne pogodbe z naj- 1 i ^ ^"udnikom ali s stano- 
А ,tl: vsebovat)! z.la- ,ii» 

I na kateri f >iHei 
l> z označbo parcelne šte- 

''nicro parccilc, ali parce- 
ki»r->r,.  ^a v brez- 

I ЧГ' 

"4 !*• ki1,' rwu parccilc, 
rD?! ^^«0 urr

up.cu prepušč 
^ ^'abo. 

У' ^ пТЛ v'a katero se 'I j^odaja in 
hiša 

4<1) ;7 
J" 

i^jj, recno dovolitev prenosa e praviice do hiišc na 

kupca ter zaznambo pravice do 
■uporabe aemlijuiča, na l.acercm 
stoji hša in ustreznih vipisov v 

I zemljiški knjigi. 
I V zapisniku kupne pogodbe se 
I mora naitančno popisati način, 
kako se bo poravnavala kupnina. 

. Točno sc morajo tudi navesoi po- 
| sledice, ki nastopijo zaradi zaimu- 
i de plačila кираше aii obrokov 
kupnine. 

Če se določi poravnava kupni- 
ne v obrokih, se mora iizrecno za- 
pisani, da kupec dovoljuje, da se 
hkrati z vknjižbo llasitninske pra- 

l vice na njegovo ime, vknjrži na 
j hišo zastavna pravica za vso ?e 
neporavnano kupnino in še za 10 
odstotkov varščine za stroške iz- 
terjatve in obresti v korist občin- 
skega ljudskega odbora. 

10. člen 
Kupnina se poravna 7. vpHačii-: 

lom po poStni položnici na te- 
koči račun občinskega ljudskega I 
odbora pri Narodni banki ali pa j 
v gotovini v roke uslužbenca ob- ' 
čViskega ljudskega odbora, ki je 
za to posebej pooblaščen. 

V zamsniku kupne pogodbe se, 
mora zapiisaci tekoči račun pri 
Narodni banki in ime uslužbenca 
občinskega Ijtulskega odbora, ki • 
ie upravičen sprejeti kupnino v 
gotovini. 

11. člen 
Ta odllok stopi v veljavo z 

dnem, ko ga »prejme občinski 
ljudski odbor. 

Predsednik: 
Klemencič ing. Ivo l. r. 

ve teh odlokov, ki zahtevajo, da 
je višina dopolnilnih plač ome- 
jena na din 4000 in da se izdajo 
na podlagi potrjenega odloka! 
odločbe posameznim uslužben- 
cem v soglasju s komisdjo za 
voliitve in imenovanja. 

Predlog se soglasno sprejme. 
I 

5. 
Predsednik poroča, đa je ob- 

čina Logatec edina izmed občin 
od OLO Ljubljana, ki še nima 
niti po statutu niiiti dejansko 
Sveta za splošno upravo in Sve- 
ta za notranje zadeve. Potreba 
po takem svetu se je pokazala 
zlasti zadnji čas, ko je bilo tre- 
ba sprejeti odiloke o sistemiza- 
nih plačah uslužbencev in se je 
govorilo o delu sodnika za pre- 
krške itd., kar vse spada v de- 
lovno področje Sveta za sploš- 
no upravo in notranje zadeve. 
V svet za splošno upravo in no- 
tranje zadeve se predlagajo sle- 
deč! tovariši: I 

1. Nagode Anton, Dolenji Lo- 
gatec, kot predsednik, 

2 Adamič Maks, Gorenji Lo- 
gatec, kot zastopnik vzgojiteljev, 

3- Albreht Jože, Martin hrib, 
kot zastopnik gasAlsitva, 

4. Mrak Zora. kot zastopnik 
množičnih organizacij; 

5 Malus Branko, pravnik, Lo- 
gatec, 

6. Burnik Drago, za ZK, 
7. Habif Jože, Hotederščica, 

za množične organizacile. 
Vabiti je tudi komandirja po- 

stane T,M v Logatcu. 
Predlog se soglasno sprejme. 

izvršbo uživaJci na lasitne stoo- 
Ske po predhodnem dovoljenju 
las'tuka oz. hišnega sveta. 

Plačilo najemnine zapade 10. 
v mesecu. Hišni laslnilk oz. hiš- 
ni svet mora vzdrževati stano- 
vanjske prostore z vsemi insita- 
lacijami in napravami v upo- 
rabnem stanju. 

Odilok se soglasno sprejme. 

8. 
Sef Uprave občinskih cesit tov. 

Cerne Ivan, prebere seznam ob- 
činskih cest na področju občine, 
kakršen je bil že sprejet na zad- 
nji seji gospodarskega sveta in 
predlaga, da se sprejme odlok 
o kategoriz-aciji cesit IV. reda, na 
območju občine Logatec. 

Predlog se soglasno sprejme. 

. OBČINA LOGATEC 
0bciiisR(.ga ljudskega za ustanovitev novega oddelka 

(j "c ŽC. decembra 1855. osnovne šole v Gornjem Logat- 
v ^ iz zapfenika) cu, ki bo deloval v Grčarevcu. 

Ргм Pe^kovšeik An- Ker je stvar dozorela, je treba 
občine. samo še sprejeti odločbo o usita- 

l>tj; e se nasiiednji dnevni noviitvi ter namestiti učiteljisko 
'■ РГр , moč, za katero predilaga tov. j 

*%, " 6d sikilepov prejšnje Benedičlč Anico iz osnovne šole | 
J. Ргм] i Rovte. O ustanovitvi novega od- j 
ri,l'vi cvi,!0,8 0<3Iočbe o ustano- deflka šole V Grčarevcu in o pre- 
,'Če,. lka osnovne šole 3. p, 

in 
eii J? .^Poti0? ^loka o spremembi 

odloka o začasni 
> U31 kovnih m«t pri 

b' ^Гед, ' ec- 
nit1,1 odloka o spremeni- Predsednik tov. Petkovšek An- 
b ^ W xniVvi odloka o dopo!- ton »poroči, da je treba odlok o <,nc6Vi 

afah občinskih usiuž- zaf'as"i sistemizaciji delovnih 
^redi mest občinskih uslužbencev spre- 

6tl,;a Obln®0158 0 sPreme,mbi meniti V tolilk,0• da 56 

"-i' ^re<3ia„ Logatec. i a) delovno mesto veterinarja 
7 ГаМе1,ј1^. '^'oka g postopku proglr.^i za veteraiairsko inšpek- 
>d,, llr®<ll0„''anju alamovanj. cijo pri Obl.O, veterinarja pa 

'• odloka o hišnem za šefa te inšpekcije. To je po- 
»aciin ^'oe - - I trebno zaradi tega, ketr je v Za- 

meaM'tvi Benedičič Anice na ta 
oddeJek, je treba izdati odločbo. 

Predlog se soglasno sprejme. 

S. 

r®dn, 
a0iil Og I IICU'JIU /.criaui lice«, лет je v oa- 

ob^j ee®t jy lo5ta o kategori- konu o varstvu živine pred ži- 
o"16 Loi»,, ' le,da na območjij va'iakimi kužnimi boleznimi pred- 

• PrM,ea,lec. Ya viviv^na vctcLiiu-tiimva uns^oivuiua 
oti'o^ 0 za pri občinah, kii je pooblaščena 

flna'n
Pr&dloE lo, , ^ ta P051®1- 

iiu ilrani.,, , loka o začasnem , , , , , . , . a za i ju o na.io™.. „ b) ustanovi delovno mesto še- 
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»t 
za prosive- 

trebno zarto, ker prične s 1. ja- 
nuarjem 1956 posilovatii pri Ob- 
LO uprava za dohodlke, ki je 
prenešena od bivše OLO Ljub- 
Ijana-okolica, na nove občine. 

Predloga se soglasno sprej- 
meta. 

Tovariš prediscdmiik nada.lje 
poroča, da je OLO tudi na 3. se- 
ji ObLO siprejeti odlok o do- 
poiliiilnlh plačah uslužbencev vr- 

Рого^л ' 'J® Karel nI I s tem, da se mora prilagodi- 
Pfpravah , ц novim naivodllilom glede soeita- j 

Ker je odlok OLO Ljubljana 
o postopku pri razdeljevanju 
stanovanj bil naknadno razve- 
ljavljen je potrebno da posa- 
mezne občine v svoji pristoj- 
nosti sprejmejo tozadevne od- 
loke. Glavna načela odloika so: 

1. ObLO Logatec, ki vrši isto- 
časno posle stanovanjske upra- 
ve, dodeljuje stanovanje samo 
tiistim prosilcem, ki imajo svoje 
delovno mesto na področju ob- 
čine Logatec. 

2. Novim priseljencem se do- 
deljuje stanovanje samo v pri- 
merih če je ObLO dal pred pri- 
selitvijo na področje občine pis- 
meno zagotovilo, da bo pr&skr- 
bel stanovanje. 

3. Prosilci, ki že imajo stano- 
vanje, pa želijo preseliti svoje 
sorodnike, ne morejo zaradi te- 
ga zahtevati večjega stanovanja. 

4. Prošnje prosilcev zaposle- 
nih pri delodajalcih, kj razpo- 
lagajo z lastnimi stanovanji ali 
pa imajo možnost graditi stano- 
vanje, se ne upoštevajo. 

5. V seznamu upravičenih pri- 
čakovalcev se vpišejo tudi tisti, 
ki Jim je bilo dosedanje stano- 
vanje po praivomočnosti odpove- 
dano. ' 

6. Izjemoma se smejo uvratiiti 
v seznam upravičencev ako pro- 
silec izgubi dosedanje stanova- 
nje zaradi elemenrtamih nezgod 
ali pa če se ugotovi, po sanitar- 
ni inšpekciji, da je nadaljnje bi- 
vanje v sedanjem sitanovanju 
nemogoče. I 

Predlagani odlok se soglasno 
sprejme. 

7. 
Pravni referent poroča o glas- 

nih določbah, ki jih vsebuje 
predlagani odlok o hišnem redu: 

Na podlagi dodelitvene odloč- 
be mora uživalec skleniti z last- | 
nikom oz. stanovanjslko upravo i 
atanovanijsko pogodbo s pisme- 
nim potrdiiiom. Pred vselitviijo 
se mora zapisniško ugotoviti 
Eitanje najetih prostorov. Preno- 
vitve ali prezadave alaaiovanj 

9. 
Predsednik Sveta za zdravstvo 

in socialno varstvo tov. Gusitišs j 
Bernarda poroča, da je bil sklad 
za varstvo otrok pri OLO Ljub- 
ljana razdeljen na posamezne 
občine, katere morajo ustano- 
viiti občinske sklade za vanstvo 
otrok te.r imenovati upravne 
odbore za te sklade. Denarna 
sredstva sklada so namenjena' 
predvsem za izboljšanje prehra- , 
ne otrok z ustanovitvijo šolskih 
mlečnih kuhinj, za letovanje ter j 
za druge načine otroSke zaščite. 
V upravni odbor tega sklada se 
predlagajo siledeči tovariši: 

Rehberger Marija, Gor. Loga- 
tec, za RK, 

Lenarčič Ciril, za ZK, 
Perpar Nada, za Društvo pri- 

jateljev mladine, 
Gostiša Bernarda, predsednik 

Sveta za zdravstvo In socialno 
politiko. 

Oba predloga se soglasno 
sprejmeta. 

10. 
Predsednik ObLO tov. Pet- 

kovšek Anion poroda o začas- 
nem flnanslranju za I. trome- 
sečje 1956 in navaja, da prora- 
čun za leto 1956 iz tehničnih 
razlogov do konca leta 1955 ni 
mogel biti sprejet. Da pa se 
omogoči obSini nemoteno poslo- 
vanje vsaj v prvem tromesečju 
1956, je treba sprejeti odlok o: 
začasnem flnanslranju in za 
kritje potreb začasnega finansi-1 

ranja. Sprejeti odlok o nsietui 
kratkoročnega posojila v vi5i,nJ 

4,000.000 din. ker je predvidenih 
za to razdobje Izdatkov 6,634.000 
dinarjev. Kar ne bo кгИо s po- 
sojilom bodo krili dohodki dav- 
ščin. 

11. 
Ljudski odbornik tov. Zitoert 

poroča, da je bil na seji ObLO, 
dne 18. sept. 1955 sprejet sklep, 
da preide v likvidacijo uprava 
za ceste, komunalno dejavnost 
in nepremičnine občine Logatec, 
in da se istočasno ustanovi kot 
finančno samostojni zavod »Vo- 
dovod občine Logatec«, katere- 
mu se dodelijo osnovna sredstva 
in uprave za komunalno dejav- 
nost cest. Vodovodu je bil na 
3. seji ObLO imenovan upravni 
odbor na današnji seji pa naj 
se positavi še upravnik. Likvida- 
cija uprave za ceste in komu-1 
nalno dejavnost bi morala biti 
končana 31. dec. 1955. PokazaJo 
pa se je, da je to nemogoče in 
je nujno potrebno da občina 
obdrži upravo za komunalno ] 
dejavnost še vnaprej, In zato naj 
danes ObLO s.prejme sklep, s 
katerim naj se razveljavi sklep 
o prehodu v likvidacijo omenje- 
ne uprave za ceste. Iz doseda- 
nje uprave za ceste, komunalno 
denavnost in nepremičnine se 
izloči vzdrževanje občinskih 

ceds in mostov, ki preide v pro- 
račun občine Logatec. Uprava za 
ceste, komunalno dejavnost ia 
nepremičnine pa posluje pod 
novim nazivom »Uprava ia ko- 
munalno dejavnost in nepremič- 
nine občine Logatec«. Njen de- 
lokrog je upravljanje nepremič- 
nin, zgradb in zemljišč SLP, 
upravljanje javne razsv^iijaivi, 
pokopališč in drugih podobnih 
komun a lin ih naiprav. V veljavi 
pa ositane na seji dne 18 sept. 
1955 sprejeti sklep, o ustanovitvi 
finančno samostojnega zavoda 
»Vodovod občine Logaitec« 

Predlog se soglasno sprejme. 

12. 
Predsednik komisiije Zi. ime- 

novanje upravnikov in diireik- 
torjev tov. Nagode predilafa, da 
se positavi za upravnika fnanč- 
no-samositojnega zavoda »Vodo- 
vod občine Logatec« na podlagi 
iizvršeneiga razpisa tov. Jenina 
Franc, upokojeni kapetan JLA 
iz Loga.tci, za upravnika uprave 
za komunalno dejavnost 'r ne- 
premičnine pa tov. Smodič Ko- 
loman, usilužbenec ObLO Loga- 
tec. 

Oba predloga se soglasno 
sprejmeta. 

13. 
Za komisijo za vsikuaditev 

pravnih predpisov poroča pravnt 
referent in navaja da so s spre- 
jemom novega odloka o dopol- 
nilnih plačah uslužbencev Ob 
LO, odloka o kategorizaciji eea(t 
IV. reda na območju občine teir 
odloka o prodajanju stanovanj- 
skih hiš SLP na novo urejeni 
tozadevni predpisi in so zato 
lahko razveljavijo odlokd bivših 
občin Logatec, Rovte in Planina 
o dopolnilnih plačah, o prodaja- 
nju stanovanjskiih hiš SLP in o 
kategorizaciji ceste IV. reda. Z 
ozirom na to, da je objavljen 
novi zakon o pokopališčih, po 
katerem bodo morali ObLO Se 
sprejeti ustrezne odloke, naj bi 
začasno ostali v veljavi še do- 
sedanji odtoki o uporabi pokopa- 
lišč, Odlok o javnem redu in 
miru bo pretresal na eni izmed 
svojih sej novo ustanovljeni 
svet za splošno upravo in no- 
tranje zadeve. Odloki o zatira- 
nju koloradskega hrošča pa naj 
bi ostali v veljavi, dokler svet 
za kmetijstvo in gozdarstvo ne 
predlaga ustreznih sprememb. 

Predlog se sogllaisno sprejme. 

14. 
Načelnik gospodarskega od- 

delka predlaga, da se imenuje 
za šefa finančne upravo tov. 
Vidrih Ančika, sedanja usikiAbeo- 
ka te uprave. 

Veterinarski referent proč«, 
naj se mu z ozirom na to, d* 
mu kmebijake zadruge na po- 
dročju občine Logatec ne smejo 
več Izplačevati prispevkov ko* 
neke vrste dopolnilno plačo, na 
osnov) določb odiloka o dopolnil- 
nih plačah s pristankom OLO 
Ljubljana zviša dopolnilna plača 
z ozirom na težke pogoje dela 
od dosedanjih 3500 din np 7000 
dinairjev. 

Predlog se utemeljuje , tom, 
da mora veterinar sam dkrbett 
za instrumentar in stroknvrio 11- 
teiraturo in da mora za ter<-n rar- 
biti lastno kolo. 

Oba predloga se аргејтНа z 
dopolnilom, da s« pri OLO 
Ljubljana zaprosi za pristanek, 
za zvišanje dopolnilne pliče za 
100% ne samo za veterin-iTja, 
temveč tudi za šefa gradbene 
inšpekcije, ki mora opravljoti 
svoj posel v Logaški in Corkni- 
škj občini. 
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15. 
O go&piMlaj-skih zadevah poro- 

ta tajniik ObLO tov. Smol6iič 
Ivan in pove med drugim tudi 
o irenutinem zaaloju e>kinli- 
kaicije v vasi Zlberže, radii po- 
manjikainoa malenala, o gi-adnjl 
•tanovamjisJiega bloka. Poroia 
tudi da so ge volivci na zborih 
vo!twcev na področ-ju bivše ob- 
Clne Rovte zgražali nad slabim 
goeTKKk-.-jen]-em na Kme*J^=/ke«n 
posestvu, ki ga upravlja držav- 
no poaecrtvo Verd. OLO L.jublja- 
na ter Okrajni zadružni zvezi 
Je treba predlagati, da priključi 
to posestvo Kmeti jsak^ zadrugi 
Rovte. 

Predi1 og se soglasno Sipredme. 

ODLOK 
Na podlagi odločbe o katego- 

rizaciji ce»t II. reda (Ur. list 
i.RS 40-185-51) v zvez: s čl. 7 
o okrajnih in občinskih ljudskih 
odborih v zadevah, ki so ure- 
jene z dosedanjimi republiški- 
mi predpisi. Je občinski ljudski 
odbor Logatec na svoji IV. red- 
ni seji dne 26. 12. 1955 sprejel 

ODLOK 
• kategorizaciji cest IV. reda na 

»bmufiju občine Logalco. 

CL L 
Glede na lokalno prometno 

pomembnost za občino Logatec 
tn za sosednje občine se za jav. 
ne ceste IV. reda določijo ceste, 
k so naštete v priloženem se- 
znamu, ki je sestavni del tega 
odloka. 

Cl. 2. 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnem objave. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Petfcovfiek Anton, 1. r. 

SEZNAM OBČINSKIH CEST 
IV. KEDA OBLO LOGATEC 

Z. št. Naziv ceste in 
opis sineri 

Do!ž na 
tek. 

metrov 
prt 1. Od ceste III-lOOl 

Gosarju do Jerneja na 
Vevcih 270 

2. Od ceste UI-1201 pri 
Skriju za gasilskim do- 

j mom do Brkerja-Ha- 
merlitza 340 

S. Od ceste 1-10 med Tol- 
lazijem in Pogorelcem 
na vrh klanca 380 

4. Od ceste 1-10 pred Zi- 
herlam mimo roehanič- 

j ne delavnice do Kr- 
zna rja • 160 

C. Od ceste 1-10 pri Tol- 
laziju do de Glerla 160 

в. Od ceste it. S pri Jere- 
bu čez Poštni vrt do 
Tršarja 330 

7. Od ceste 1-10 pred Zi- 
herlom .^cozi Novo vas 

' do ceste 1П. 1171 Je 350 
8. Od ceste 1-10 pri Sar- 

I toriju m mo Tomažev- 
| ca čez most na Martin- 
( hrib do Lovrečevega 

kozolca 880 
9. Od ceste 5t. 8 pri Ma{- 

konu mimo zadružne 
žage do Jakleta 230 

10. Od ceste 1-10 pri Ja- 
kletu mimo Tršarja čez 
most do ceste št. 8 380 

П. Od ceste 1-10 pri Bla- 
ževcu v Grapovčnik do 
občinske peščenice 760 

12. Od ceste 1-10 pri Te- 
Caiju po Konj.ku do 

ceste III-1205 Man- 
drge 550 

13. Od ceste III-117I pri 
de Gieriju za Hribom 
do dovozne ceste 290 

14. Odcep mimo Blažlča in 
Jernejčiča do dovozne 
ceste na postajo 120 

15. Od ceste III-1171 pri 
Zupančiču in Rusi čez 
hrib do Jernejč ča 130 

16. Od ceste 11-1205 pri 
Devjaku mimo Jurjev- 
čiča m Vidmarja na 
železniško postajo do 
dovozne ceste 340 

17. Od ceste 111-1205 na 
Mandrgah mimo La- 
hovčana do žel. postaje 260 

18. Od dovozne ceste na 
postajo pri Petrove« 
mimo Bajca za Svig- 
Ijem na žel. postajo 310 

19. Od dovozne ceste na 
j žel postajo za Jačko, 

Zelenico na Martinhrib 
do ceste III-U71 pri 
Martencetu 1500 

20. Od ceste št. IV-19 pri 
Urbasu mimo Mejdeta 
do ceste 111-1171 pri 
Kogovšku na Martin- 
hribu 280 

21. Od ceste . 111-1171 na 
Martinhnbu pri Me- 
nartu za Muscem In 
Jenkotom do ceste na- 
zaj pri Mod cu 180 

22. Od ceste IV-21 pri Fe- 
čurju (Cuk) mimo Ste- 
feia, Leskovca. Trpina 
do ceste 111-1171 pri 
Isteniču 560 

23. Od ceste TII-1201 na 
Lipju km 2.300 čez 
Ostri vrh na Prezid, do 
meje občine Vrhnika 1800 

24. Od ceste III-1201 v Ce- 
stah skozi Log do meje 
obč ne Vrhnika 1850 

25. Od ceste 1-10 pri Se- 
mrovu Blekova vas do 

studenca Pod Kugej- 
čem (Fortuna) 

26. Od ceste 1-10 pri Doles 
proti Blekovi vasi do 
Fortuna (Nagode) 480 

27. Od ceste 1-10 pri Vi- 
pavcu do v Klane do 
peščenice 320 

28. Od ceste 1-10 prod mo- 
stom mimo Lenassija 
po gasi do potoka (ter 
podaljšek v Gorenjo 
vas čez Brv) samo do 
ceste" 220 

29. Od šole v Gor. Logat- 
cu (»Pri Kovačk «) v 
Gorenjo vas mimo Am- 
broži f a čez Mereke v 
Reko do Rečana 5700 

30. Od ceste St. IV-2e pod 
Kobalom v Zibrie do 
šole 2450 

31. Od ceste št. IV-29 pri 
Ambrožiču skozi Gore- 
njo vas mimo Trpina, 
Turka, Gašča nad Lu- 
kom ter pri Medku na 

. cesto št. M0 1280 
32. Od ceste štev. IV-31 

pr: Tončetu pod Str- 
mico mimo Blažka do 
Matevža (Tršarja) 800 

33. Od ceste 1-10 prt Slave 
Istenič) mimo pokopa- 
lišča do Jožefovca (Na- 
gode Gor. vas) 600 

34. Od ceste IV-32 pri Go- 
dinu pod Strmico -čez 
most do mlina 100 

35. Od ceste IV-29 pri Do- 
lencu in Lampetu v 
Gorenj vasi na Grad 
do Mlvška 380 

36. Od ceste IV-31 pri Mi- 
kliču do bajtarja Gor. 
vas 

37. Od ceste 1-10 za Pupl- 
som do Tičhice 

38. Od ceste IV-28 prt Len- 
nassiju mimo Mlekar- 
ne do Stefeta ter čez 
potok na mesto pri Ka- 
trčnem (Turk) 1-10 

39. Od ceste 11-304 Hote- 
drtčica pr; Gasilskem 
domu na Ravnik do 
Grižaja (Petkovšek) 

40. Od ceste 11-304 pri KZ 
HotedrSčica v Griču 
proti Žejni dolini do 
zadnje hiše pr Brusu 

41. Od ceste 11-304 pri mo- 
stu v Hotedrščici čez 
polja na Gor. grič ter 
dalje do šole v Novem 
mestu 

42. Od ceste 11-304 na Lo- 
gu pred HotedrJčico 
pri Zogi čez Gor. grič 
mimo Viteza do meje 
prot: Godoviču 

43. Od ceste štev. 11-304 
pri Rjavcu Hotedrščica 
proti peščenici mimo 
Dolenčevega mlina do 
križišča pod Strnadom 
v Zibršah 

44. Od ceste 11-304 do most 
v Hotedrščici za vodo 
do šole 

45. Od ceste П-304 pred 
KZ Hotedrščica mimo 
mizarske delavnice na- 
zaj na ceslo IV-40 

46 Od ceste TI-304 pred 
KZ Hotedrščica do Mi- 
ki a va 

47, Od ceste 11-304 na Lo- 
gu pri Zagi prot: Do- 
linarju zveza do Mi- 
kovca ter Kikovcova 
pot 

47.a Od ceste 11-304 k. 2. je 
do Rjavca (Rjavčeva 
pot) 

48. Pot na Kucelj v Lazah 
od ceste Laze—Planina 
do pod šole 

49 Po-t za KucJjem od h. 
št. 48 Laz do okraja 
ceste na Rakek 

50. Pot čez vas Laze v Lo- 
šču 

51. Pot čez Griže (»Griška 
pot«) od hiše Laze 8 
do hiše 17 Laze 

52. Gasa od Ceste na Ra- 
kek do hiše Laze št. 47 
na cesti Plan na 

53. Pot n Laz na žel. po- 
stajo (od kapelice na 
Laze—postaja) 

54. P o« v Jakovico od ce- 
ste na Planino do pod 
cerkve Jakovi ca 

55. Fajoev Klane v Jako- 
vici od hiše Jakovica 7 
do poti Lanski vrh 

56. Grčarevec od ceste 1-10 
do vodnjaka pod cesto 

57. Pot t>d ceste 1-10 pri 
Miklav skozi vas do 
Brinovca 

58. Cesta Rovte—Popit 
Hlevni vrh do ceste na 
Smrečje na Jezero 

59. Cesta Popit Sopot 
60. Cesta Gradišče na Pet- 

kov do Cerkve (vojaška 
cesta) 

61 Cesta Gradišče Sešrk 
do cesle na Smrečje 

62. Sistem cest na Vrh nad 
Rovtamj od Smrečja 
pri Loštrku do vrha 
m mo Brenceta nazaj 
do Logarja pod Vrhom 
(nad šolo) ter odcep 
pod Stumarco na desno 

100 

400 

110 

2750 
I 

I 
700 

3080 

3450 

2700 

150 

320 

100 

2100 

1300 

200 

400 

220 

210 

do transformatorja 3900 
63. Pot (z Sopola v H le vi- 

še do Hlevišarja 1800 
64. Cejta odcep do ceste 

Rovte, Smrečja na 
Praiprotoo brdo 300 

65. Pot odcep do ceste 
Rovte Smrečje skozi 
Sovra čez PUj na Pod- 
pesek mimo Riharja 
do občinske meje v 
Pod l ipi 4900 

66. Pot od Bolkovca do 
Kr žarja v dolini 650 

67. Pot izza Jel skozi Kur- 
jo vas do Trat 2950 

68. Pot od Sivca na Pet- 
kovec v Rupo do Cer- 
kve na Petkovcu ter 
zveza z vojaško cesto 
Iz Gradišča 2350 

69. Odcep od Novakov la 
vojaške ceste iz Gra- 
dišča 1350 

70. Od ceste Rovte—Zapla- 
na v Gabrovcah mimo 
kapelice Petkovec do 
pot:, ki pelje do Nova- 
kov 1100 

71. Cesta v Turkov® gra- 
po od Soje v Logu do 
zadnje hiše last Trčka 
Ivana Petkovec 980 

72. Pot v Zabnico od ce- 
ste Logatec—Rovte do 
odcepa za Zaleš 600 

73. Pot čez Osoje na Pla- 
nine od ceste Loga- 
tec—Rovte do šole na 
Planinah 1600 

74. Pod v Zibrie do To- 
minca do stare Idrijslt* 
ceste na Planini do T0" 
minca 

75. Pot iz Loga do Mešče' 
vega mi na v Travo' 
vrh do Malevža ter d6' 
vojaške ceste, ki pe'J' 
Iz Zaplane v Travo' 
vrh, in to do meje ob- , 
Čine Vrhnika 

76. Cesta v Lanevsko gra' 
po od ceste liovle—Z'1'' 
do razcepa pod Kam«' 
nikom vključno druži 
most na tej cesti 

77. Pot z Loga pri Rezi * 
Lom pod Zavratcei«! 
potoka od ceste Rov'® 
Ziri, pri Rezi do LO' 
marja 

78. Cesta iz Medvedjega 
brda čez Pikaj ce do 
Kobala v Ivanji doliJ^ 

79. Pot iz Veharš (P0'1 

rajdo) na Dodovič do 
obč nske meje 

80. Pot iz Medv. brda v 

Potok ter naprej do 
občinske meje 

\ 

Skupaj v občini Logatec ' ' 
Kot javne občinske P0 , 

vnesejo še: 
Dol. Logatec: pot čez Zs'®" 

in brv. 
Gor. Logatec: steze v GoH 

si in Zibrše z brvmi.. 
Medvedje brdo: pot do »v 
Rovte: pot do Perll. 

0ВША iVANčNA GORICA 

no 

800 

1300 

180 

150 

330 

4700 
1950 

2000 

2200 

ODREDSA 
o obveznem zatirenju 
ameriškega kaparja 

Na podlagi odredbe Državne- 
ga sekretarja za narodno gospo- 

| darstvo FLttJ o območjih, ki so 
1 okužena z nevarnimi rastlinski- 
mi boleznimi in škodljivci (Ur. 

i list LFRJ št. 37-443/55), v zvezi 
I s 3o. in 34. člcrum Temeljnega 

zakona o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Ur. 1. 
FLRJ št. 26-292/54) ter določili 
Zakona o pristojnosti občinskih 
In akrajnih ljudskih odborov 
(Ur. 1. FLRJt št. 34-371/55) izda- 
ja Občinski ljudski odbor Ivanč- 
ne gorice po sklepu seje B. de- 
cembra 1955 

ODREDBO 

o obvoznem zatiranju 
ameriškega kaparja na območju 

občine Ivančna gorica 

t 
Vsak lastnik, zakupnik ali uži- 

valec zasebnega ali družbenega 
zemljišča, na katerem je kakršen 
koli nasad sadnega drevja (na 
vrtovih, njivah, travnikih, oza- 
rah, ob cestah, železnicah iM.) 
moi obvezno opraviti nasled- 
nje zatiralne uikrepe: 

1. Odstraniti mora s svojega 
nasada vsa sadna drevesa ki so 
popolnoma ali na pol suha, na- 
dalje drevesa, ki so močno ra- 
kava ali napadena od zalubni- 
ka, vrtnih zavrtačev, posebno 
ameriškega kaparja ali krvavih 
uši. 

Prav tako mora odstraniti iz 
nasadov vse guhe, napol suhe 
in napol odmirajoče štrelje ter 
vsa suha drevesa. 

2. S krošnje mora iztrebiti 
pregoste in к-:?г|јоЈе se veje, z 
debel in debelnih vej odstraniti 

mah, staro skorjo in dre'^. 
gobe. 

3. Odstraniti iz starikaviJ1 . 
ves prekomerno visoke V1 .ЈјЛ 
ki so za izvajanje agroteh11'. 
ukrepov življenjsko nevar" 

II 
Ko je opravil ta n!>vt^j(L 

dela mora vse preostalo 
poškropiti z enim izmed ^ 
kovitih odnosno predp" 
Zimskih škropil, 

III ti1 

Škropljenje mora opra^ji 
času mirovanja vegetacij^' .(i 
območje občine Ivanina §" f 
se določi čas škropljenj8 ^ 
t. Januarja I!>5G do 1. ^ 
1956.. 

IV V 
Ce v točki I. navedeni 118« 

vrše ukrepov, naznačenih * 
cdređbl v za to di. 
jih lahko opravi občina n8 

hov račun. 

P Kdor se ns bo ravnal V J 
ločbah te odredbe, bo ka^J 
po Temeljnem zakonu o v8'. ,1 

rastlin pred boleznimi in sK'; 
Ijivci z denarno kaznijo 
tisoč dinarjev (Ur. list ' c 

št. 26-54). 

^ V Ta odredba velja takoj, 
pa se v Uradnem glasil11 

Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega oO*^ 
Stanislav Keber, 

Izdaia založniiko podi^" 
'LjuHjanski dnev^' . 

Glavni in odsovornj 
Ivo Tavčair 


