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NatanfhcjSa navodila га pre- 
voz sadja in razkuževanja vo- 
zil so razvidna v odredbi o po- 
gojih za promet s sadjem (Ur. 
Ust FLRJ št. 37-55). 

Pošiljke iz okuženega območja 
v neokuženi kraj so podvržene 
pregledu, brez ozira na količino 
in prevozno sredstvo, t. j. poleg 
železnice tudi s kamioni in dru- 
gimi vozili. V-ako od navedenih 
vozil mora biti pri prevozu ome- 
njenih pošiljk opremljeno s po- 

trdilom o zdravstvenem stanju 
blaga. Potrdilo mora biti pod- 
pisano od preglednika ter 
opremljeno z uradno štampiljko 
OLO ali ObLO. Železniške po- 
staje, kakor tudi drugi prevoz- 
niki navedenih pošil'jk brez 
predhodnega zdravstvenega po- 
trdila ne smejo sprejemati. 

Za pregled navedenih pošiljk 
na posameznih železniških po- 
stajah, ki so obenem tudi zbi- 
ralni centri za pregled pošiljk 
izven železniške mreže, so po- 
oblaščeni naslednji karantenski 
pregledniki: 

Železniška postaja Fitokarantcnskl preglednik: 

Matko Jelnihar, km. ref. pri! 
ObLO Litija 

Ivanka Janežič. km. ref. pri 
ObLO Loška dolina in 

Ing Ivan Rozman, km. ref. pri 
OZZ Rakek; 

Borovnica, Preserje In Vrhnika Jože Košir, km. rel. pri ObLO 
Borovnica; 

tng Alfons Strgar, km. ref. pri 
ObLO Ivančna gorica; 

tog Jože Mihelič, km. ref. pri 
OZZ Ljubljana; 

Ing. Jože Pust, kmet. Inšpektor 
pri OLO Ljubljana; 

Ing. Јалег Sega, šef kmet. In- 
špekcije OLO LJubljana; 

Franc Sušteršič, kmet. in- 
špektor pri OLO Ljubljana; 

tng. Ivan Zaplotnik. kmet. ref. 
pri OZZ Ljubljana; 

Janko Vidovič. km. ref. pri 
ObLO Domžale; 

Ing Miha Prešeren, kmet, in- 
špektor pri OLO LJubljana, 

Sava, Litija ta Kresnice 

Rakek ta Logatec 

Radohova vas, Ivančna gorica 
in Višnja gora 

Cušperk, Grospulje in Smarje- 
Sap 

Škofljica, Lavrica ta Ljub- 
ljana Rakovnik 

LJubljana glavni kolodvor, 
Brezovica. Zalog ta Laze 

Medvode, St, Vid-Vižmarja 
ta Ljubljana Šiška 

Trzin ta Cmuče 

Domžale 

Kamnik ta Jarše 

V primeru, da je pooblaščeni 
pregldnik zadržan, oziroma od- 
soten, ga nadomesti eden izmed 
uslužbencev kmetijske Inšpek- 
cije OLO Ljubljana, V tem pri- 
meru je klicati OLO - tel. št. 
21-789. 

Nameravani pregled je po- 

trebno prijaviti pristojnemu ka- 
rantenskemu pregledniku pi- 
smeno aH ustno; prijava jie 
podvržena taksi 30— din držav- 
nega koleka ta 20 din občinske- 
ga kolek a. Prav tako morajo 
bitt kolekovana tudi Izdana 
zdravstvena potrdila z državnim 

kolekom 200 din ta občinskim 
kolekom 50 din. 

Pristojbine za pregled so do- 
ločene z odlokom o pristojbi- 
nah za zdravstveno kontrolo 
rastlin v notranjem prometu 
(Ur. 1. FLRJ St. 54-55) ta to: 

1. za vagoaiake pošiljke 100 din 
od tone; če so lažje, se računajo 
kot 10-tonske, 

2. za kosovne pošiljke po 100 
dinarjev za vsak pregledani to- 
vorek (zavoj) — do 5 tovorkov, 
za vsak nadaljnji tovorek pa po 
50 din, 

3. za pregled pošiljk s tovor- 
nimi avtomobili se plača pri- 
stojbina, kakor za pregled va- 
gonskih pošiljk, 

4. če se pregled opravi izven 
rednega delovnega časa usluž- 
benca, ki Je poblaščem za zdrav- 
stveno kontrolo, se določene 
pristojbine povečajo za 50 %, za 
pregled ponoči pa za 100 %. 

Pristojbino in prevozne stro- 
ške plača prodajalec, oziroma 
pošiljatelj pregledniku na mestu 
— ta pa jo odvede v proračun 
državnega organa, to Je okraja 
ali občine, pri kateri je na- 
meščen, z odbitkom potnih stro- 
škov preglednika. 

Proti osebam, ki bi kršile na- 
vedeni predpis, se bo postopalo 
po določilih čl 57 in 62 Temelj- 
nega zkona o varstvu rastiin 
pred boleznimi ta škodljivci ter 
bodo strogo kaznovana. 

O prednjem se opozarjajo vse 
KZ, posestva socialističnega sek- 
torja, sadne drevesnice, vrtnari- 
je, podjetja, ki se bavijo s pro- 
dajo kmetijskih pridelkov, že- 
lezniške postaje, vsi prevozniki 
ostalih vozil ter občine s tem, 
da Se posebet} opozore zgoraj 
navedene ustanove ta podjetja 
svojega področja na citirane 
predpise. 

S tem se razveljavljajo do- 
sedanja navodila ta otVočbe o 
imenovanju karantenskih in- 
špektorjev v letu 195S. 

Načelnik 
Tajništva ra gospodarstvo 

Bogomir Pirš, 1. r. 

Občinski liudski odbori 

OBČINA LJUSLJANA-VIČ 

(Izvleček Iz zapisnika 5. seje 
Občinskega ljudskega odbora 26. 
I. 1956.) 

Sejo vodi predsednik ObLO 
tov, dr. Soba Štefan. Sprejme 
se naslednji 

dnevni red; 

1. Poročilo o delu ta nalogah 
Svota za socialno politilco ta 
delovna razmerja; 

2. Poročilo Sveta za zdravstvo 
o delu in bodočih nalogah; 

3. Razprava ta sklepanj« o 

spremembah ta dopolnitvah ob- 
činskega statuta; 

4. Poročilo Komisije o izve- 
deni registraciji prebivalstva v 
občini; 

5 Imenovanje nekaterih ko- 
misij; 

6. Personalne zadeve; 
7. Vskladitev sklepov 4, red- 

ne seje ObLO z obstoječimi 
pravnimi predpisi. 

Ad 1 
PoroMlo o delu in nalogah Sve- 
te za loclalno poUUfco in delov- 

na razmerja, ki ga Je podal 
Slavko Mlekui, predsednik 

Sveta 
V času vse večjega poglablja- 

nja socialistične demokracije, 
ko se na v^eh področjih našega 
družbenega življenja vse bolj 
uveljavlja ta ko se je delavsko 
upravljanje v podjetjih že moč- 
no uveljavilo, se tudi vprašanje 
nadaljnjega razvoja socialne 
politike in delovnih razmerij v 
občini iz dneva v dan bolj od- 
raža kot družbeno vprašanje. 
Zato ga je treba že od vsega 
začetka reševati iz širših pex- 
gpekUvaih vid&vv, 

Ob ustanovitvi novih občta 
smo dobili nove družbeno eko- 
nomske skupnosti prebivalcev. 
Z novimi predpisi, ki so bili iz- 
dani v arvezl s tem, je bila Iz- 
peljana decentralizacija v dr- 
žavni upravi in v gospodarstvu, 
saj so bile preaešene na nove 
občinske ljudske odbore bistve- 
ne pravice in dolžnosti, ki za- 
devajo našo družbeno skupnost. 

Po novih predpisih o ureditvi 
ta pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov o- 
pravljajo pretežno vse zadeve s 
področja socialnega varstva ob- 
činski ljudski od bon. 

Ob ugotovitvi, da se Svet za 
socialno politiko in delovna raz- 
merja še ni bavil z reševanjem 
konkretnih nalog delovnih raz- 
merij, ker te naloge še niso 
bile prenešene z okraja na ob- 
čine, so doslej v področje na- 
šega sveta spadale tele naloga 
socialnega varstvai 

Na osnovi določil temeljnega 
zakona o skrbništvu, opravlja 
svet skrbniške naloge. Pod 
skrbništvo spadajo mladoletniki, 
ki so brez staršev. aH če imajo 
starše, ki Jim Je s sodno od- 
ločbo odvzeta roditeljska pravi- 
ca, če so starši mladoletni, ne- 
znanega bivališča ali prestajajo 
daljšo zaporno kazen. Odrasle 
osebe pridejo pod skrbništvo, če 
jim je s sodno odločbo popol- 
noma ali delno odvzeta opravil- 
na sposobnost. 

Vse zadeve, ki presegajo okvir 
dednega upravljanja varovan- 
čevega premoženja. aH vsako 
važnejšo spremembo glede va- 
rovančeve vzgoje, ki jo name- 
rava opraviti oskrbnik v varo- 
vančevem imenu mora predho- 
dno odobriti svet kot družbeni 
organ Svet tudi odloča o tožbi, 
vloženi zaradi skrbnikovega 
ravnanja aH opustitve ter o mo- 
rebitni nagradi oekbniku zaradi 
opravljanja skrbniških nalog. 

Zakon o posvojitvi nalaga 
precejšnje naloge, ki spadajo v 
področja Sveta za socialno skrb- 
stvo. 

Temeljni zakon o razmerju 
med starši ta otroki vsetouje tu- 
di varstvene zadeve, k! spadajo 
v pristojnost občinskih ljudskih 
odboroy. 

Po uredbi o denarni podpori 
družinam, katerih hranilci so v 
obvezmi vojaški službi JLA. od- 
loča Svet za socialno skrbstvo 
o vzdrževanju hranilca ta nje- 
gove družine. 

Uredba o podeljevanju denar- 
nih podpor žrtvam fašističnega 
nasilja ta njihovim družinam 
predvideva naloge, ki smo jirh 
preneell skupno z nalogami po- 
deljevanja socialnih podpor Iz 
sredstev splošnega skrbstva na 
posebno komisijo 

Na področju naše občine Ima- 
mo 4 socialne zavode in to »Mla- 
dinski dom« »Malči Beličeve«, 
Zavod za slepo mladino, Dom 
onemoglih na Bokalcah in Ma-* 
tennski dom. ki Jih pa naša 
občina še nI prevzela, Todn,>-a- 
kon o socialnih zavodih/"nalaga 
občinskemu svetu za eocielno 
varstvo, da opravlja zadeve v 
zvezi s pravicami dolžnostmi 
organa pristojae'ga za zadeve, 
In naloge zav-da Svet daje so- 
glasje Z do^.očilvamj oekrbmina. 
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douoča kakšen odstotek od do- 
»eienega presežka dohodkov 
nad izdatki se odvaja v posa- 
mezne sklade, daje soglaaje k 
odločitvam upravnega odbora 
glede predračuna dohodkov in 
izdatkov zavoda ter sklepnega 
računa, glede tega ali naj se 
vzame kredit pri banki in koli- 
ko, glede povečanja in zmanj- 
šanja kapacitete zavoda, glede 
namestitve ali razrešitve stro- 
kovniih uslužbencev itd. 

V področje občinskega sveta 
za socialno politiko in delovna 
razmerja so z decentralizacijo 
prešle tudi naloge s področja 
invalidske zaščite. 

Na področju inšpekcije dela 
bodo občinski sveti za delovna 
razmerja v prihodnje urejali 
delovno pravno zaščito In to s 
tem, da bodo nadzirali izvajanje 
tehle uredb: uredbe o delovnih 
knjižicah, uredbe o vajencih, 
uredbe o plačevanju delavcev in 
nameščencev, zaposlenih pri za- 
eebnih delodajalcih, uredbe o 
postopku pri odpovedi delovne- 
ga razmerje delavcem in usluž- 
bencem gospodarskih organiza- 
cij, uredbe o materialni in di- 
Bclplinski odgovornosti delav- 
cev, uredbe o prejemkih delav- 
cev, kadar niso na delu, uredbe 
o izplačevanju prejemkov de- 
lavcem kadar so poklicani na 
odslužitev vojaškega roka, ured- 
be o prepovedi zaposlovanja že- 
na in mladine pri določenih de- 
lih, uredbe o varstvu nosečih 
žena in dojenčkov in odloka o 
prepovedi nočnega dela mladi- 
ne, Poleg tega mora svet oprav- 
ljati tudi zade^ higiensko teh- 
nične zaščite. 

Ce ob tem pregledu nalog, ki 
epadajo v področje dela dose- 
danjega sveta za socialno poli- 
tiko in delovna razmerja, po- 
gledamo še na posamezne ugo- 
tovitve dejanskega stanja, tedaj 
ве nem odpre problematika so- 
cialnega skrbstva naše občine, 
ki nam pokaže, da bodo potreb- 
ni še precejšnji napori za iz- 
boljšanje razmer, ki tako stanje 
povzročajo. 

V občini LJubljaaa-Vič Ima- 
mo pod skrbništvom 43 mlado- 
letniih in 34 preklicanih, to je 
polnoletnih, ki so pod skrbni- 
štvom. Poleg tega imamo regi- 
etri ranih tudi 43 začasnih skrb- 
ni Stev. 

V referatu za varstvo matere 
In otroka so še prav posebno 
upadi ji vi tile podatki: V letu 
1955 Je bilo na področju naše 
občine 140 nezakonskih rojistev, 
63 razvez zakona, 161 vzgojno 
zanemarjenih to moralno ogro- 
ienih otrok in 7 prestopkov 
mladoletnikov. Rejencev Je v 
naši občini 28 in so to po večini 
otroci nezakonskih mater. Zani- 
miva je ob tem ugotovitev, da 
v Ljubljani sploh ni moči do- 
biti rejnikov za rejemčke. Ce bi 
namreč ti bili v Ljubljani, gre 
predvsem za dojenčke, b| jih 
matere lahko hodile dojit. Tako 
pa jie treba prve mesece te 
obroke pustiti v dečjem domu, 
kjer srtane oskrba za 1 otroka 
15 000.— din mesečno. Posvoji- 
tev je bilo izvedenih le 11. So- 
cialno In zdravstveno ogroženih 
otrok imamo 41. 

Ce bi hoteli že na osnovi teh 
podatkov povleči gotove za- 
ključke, tedaj je morda najbolj 
primerna primerjava med vzgoj- 
no zanemarjeno in moralno 
ogroženo mladino, ki Je Imamo 
v naši občini 161, dočim Je le 
41 socialno in zdravstveno oj;ro. 
ženih. In že samo ta pri mehova 
nam pokaže, da Je precej ne- 
sdravih pojavov v posameznih 
družinah to da bo prav nadalj- 

glasc 

nJemu varstvu družine treba 
posvečati več pozornosti, kajti 
mnogo laže je zlo preprečitd 
nego ga "Opravljati. 

V marsičem osvetljuje social- 
no stanje na terenu ravno po- 
stavka podeljevanja podpor iz 
splošnega skrbstva. In kako je 
v tem pogledu pri nas? Podpore 
se izplačujejo 8 žrtvam fašistič- 
nega terorja v višini 13.600.— 
din mesečno, 2 kadrovski pod- 
pori v višini 5.000.— din. 168 so- 
cilno ogroženim starejšim lju- 
dem se izplačuje mesečna pod- 
pora v višini 400.000.— din, a 
110 socialno ogroženim otrokom 
podpora v višini 277.000— din 
mesečno. V tem številu podpor 
socialno ogroženim otrokom so 
zajete podpore, ki se izplačujejo 
otrokom padlih borcev iz osnov- 
nih šol to nižjih gimnazij na- 
mesto Štipendij, ki so se jim 
prej izplačevale. Poleg tega 
izplačujemo oskrbnino v domo- 
vih za 30 onemoglih v višini 
195.000.— din mesečno in 12 tu- 
berkuloznim mesečno pomoč 
20.000.— din. Ob teh ugotovit- 
vah ne moremo mimo dejstva, 
da se prfjave za podporo tuber- 
kuloznim večajo to da so te pod- 
pore od meseca do meseca več- 
je. 

Mesečni izdatek za vse nave- 
dene podpore znaša torej 907.600 
din. Ce k temu prištejemo še 
zimsko pomoč, ki je bila v de- 
cembru razdeljena v višini 
1,904.000.— din 270 socialno šib- 
kim interesentom v povprečnem 
znesku 5.500.— din, tedaj vidi- 
mo, da so dajatve socialnega 
skrbstva precejšnje, pa se nam 
nehote vsiljuje vprašanje, kje 
so vzroki takega stanja. 

Med 168 rednimi podpiranci 
s socialno podporo je 87 »/o sta- 
rejših žensk, ki nimajo pravice 
do pokojnine, ker so v svojih 
mladih letih le priložnostno de- 
lale po Trnovskih vrtovih, ne- 
kaj Je pa tudi takih starejših 
zakoncev, kjer prejema le mož 
minimalno pokojnino, ki pa ne 
zadošča za preživljanje dveh 
oseb. Podpiranci tudi nimajo 
otrok, kil bi jih bili dolžni vzdr- 
ževati odnosno podpirati. 

Da bi vse nakazane naloge 
čim uspešnejše reševal, je se- 
danji Svet za socialno politiko 
in delovne odnose poživil mrežo 
socialnih komisij na terenu, ki 
so bile izvedene na zborih vo- 
livcev, a poleg tega je osnoval 
tudi komisijo za podeljevanje 
podpor, v katero so pritegnjeni 
zastopniki množičnih in druž- 
benih organizacij. S tem smo 
pritegnili širši krog ljudi k re- 
ševanju perečih vprašanj. 

Toda vse navedene naloge so 
mnogo preobširne, da bi jih mo- 
gel uspešno to učinkovito reše- 
vati Svet za socialno politiko 
In delovne razmerja sam. Zalo 
smatram za umestno predlagati 
današnji seji spremembo našega 
statuta v tolilco. da se namesto 
dosedanjega Svete za socialno 
politiko In delovna razmerja 
predvidijo trije sveti to to: Svet 
za socialno skrbstvo, Svet za 
varstvo družine to Svet za de- 
lovna razmerja, 

j Potreba ustanovitve posebne- 
ga sveta za varstvo družine Je 
razvidna že iz nalog in dejan- 

! skega stanja nakazanega v refe- 
ratu. Da pa je potrebno oano- 

1 vati tudi Svet za delo in delov- 
j na razmerja, nam izpričujejo 
, naloge, ki morajo biti preneše- 
, ne na občine, in na.loge, ki Jih 
j Je še posebej nagi asi 1 tov. Ma- 
| rlnko v svojem referatu. 

DosieJ Je iz tega področja pre- 
nesen na пабо občino le nad- 
zor nad odpovedoo delovnega 

\ 
razmerja delavcem in uslužben- 
cem S strami gospodarskih or- 
ganizacij in po zasebnih delo- 
dajalcih. Ker pa je neizbežno 
potrebno, da občinski odbor 
obvlada celotno problematiko 
podjetij v občini, zato Je potre- 
ben poseben svet, katerega na- 
loga bo odstraniti vse ovire po- 
polne decentralizacije tudi na 
področju delovnih razmerij in 
izvajaiti predvidene naloge, ter 
tako rešiti odprti problem po- 
litično socialnih odnosov med 
podjetji in občino. 

Iz vseh navedenih razlogov 
predlagam: 

Namesto dosedanjega besedi- 
la. »Svet za socialno politiko in 
delovna razmerja opravlja za- 
deve s področja socialnega 
skrbstva (socialna pomoč, skrb- 
ništvo ta podobno) In zadeve 
invalidskega varstva, zadeve s 
področja varstva matere in 
otroka in s področja delovnih 
razmerij.« 

I V statut naj se vnese tole 
besedilo: 

j »Sv.et za socialno skrbstvo 
opravlja zadeve s področja so- 
cialnega skrbstva (socialna po- 
moč, skrbništvo in podobno) in 
zadeve invalidskega varstva. 

Svet za varstvo družine oprav- 
lja zadeve s področja varstva 
družine, posebno varstva ma- 
tere in otroka. 

Svet za delo to delovna raz- 
merja opravlja zadeve s po- 
dročja delovnih razmerij.« 

Da pa bo naš oddelek za 
zdravstvo in socialno skrbstvo 
zmogel povečano administrativ- 
no delo, ki ga že sedaj le s te- 
žavo zmaguje, predlagam naj se 
čimprej spopolnijo sistemizi- 
rana mesta tega oddelka. 

; V razpravi se oglasijo: 
Tov. Camcrnik Franc, ki ome- 

ni, da je res največji procent 
vzgojno zanemarjene mladine 
prav v predelu »Sibirije«. So pa 
tudi primeri proti Brdu, Vrhov- 
cih, Kožarjih in Novi vasi. Z 
dajanjem v zavod se ta problem 
često ne reži najbolje, ker otro- 
kom manjka v zavodih tista 
družinska toplina, ki Jo da lah- 
Ipo samo družina in Je zato bo- 
lje, da se dajejo laki otroci v 
varstvo posameznim družinam. 

Tov. Snoj Silvo poudari, da 
so čestokrat starši slabi, otroci 
pa dobri. Imamo nešteto pri- 
merov kjer starši nagibajo na 
kriminal in prostitucijo. Take 
starše pa Je treba temeljito pri- 
jeti, treba jih je klicati na od- 
govor, dati jdm službo to če ne 
bodo hoteli delati Je treba na- 
praviti močne ukrepe in potem 
naj se dajo otroci v zavode, 
starše pa je treba prisiliti, da 
bodo zanje plačevali, ne pa da 
zanje skrbi skupnost oziroma 
občina. 

' Tov. Matelič Alojz pa omeni, 
da stanujejo ljudje v »Sibiriji« 
v razpadajočih barakah, ki so 
brez vodovoda in brez stranišč. 

, Poleg tega ljudje redijo kure, 
prašiče, koze itd. stanujejo pa 
vsi v enem prostoru, kar nI niti 
zdravo, niti vzgojno za mladino. 
Prosili smo že. če bi se enkrat 
nabralo kaj denarja, da bi se 
v tem delu napravilo večje po- 
slopje, v katero bi se preselili 
ljudje, ki žive v teh umazanih 
in zanemarjenih razmerah. 

Tov. Krajger Olga pove. da 
Je v »Sibiriji« 75% zanematfjieine 
mladine. Težišče torej je v Si- 
biriji, kjer so tudi največji so- 
cialni in zdravstveni kiakor tu- 
di komunalni problemi. Tudi 
družbene organizacije bi morale 
temu predelu posvetiti več po- 
zornosti. M! ne bomo teh ljudi 
dobili, da hi jim vrtela kino. Mi 

moramo dobiti ljudi, ki bodo na 
starše teh otrok vzgojno vpli- 
vali, kar moramo začeti pred- 
vsem preko Društva prijateljev 
mladine, da bodo vzbudili star- 
šem skrb za mladino. Vpraša- 
nje zdravstvene vzgoije pa naj 
bo težišče RK. Nujno je, da bo- 
do nastali trije sveti, v katerih 
bo zajet širši krog prebivalstva, 
ki bodo tudi lažje proučevali to 
problematiko. Treba pa je, da 
bodo zastopane v teh svetih tu- 
di družbene organizacije, ki bo- 
do pomagale pri reševanju po- 
sameznih problemov na terenu. 

Tov. dr. Kodalič pove, da je 
bil poslan od Uprave zdravstve- 
nega doma v Zagreb, da si ogle- 
da patronažno službo. Ze po 
dveh dneh Je videl, kakšno po- 
zitivno delo se lahko na ta na- 
čin naredi. Odveden je bil v 
dva okoliža in sicer na Treš- 
njevko, ki ima 65.000 ljudi to v 
Trnje, ki ima 43.000 Ijiudi. TreS- 
njevka odgovarja nekako naši 
komuni in ima tudi predele, ki 
bi odgovarjali »Sibiriji«. Tam 
dela neka patronažna sestra, ki 
dela na tem področju že 22 let 
in ima 15 pomočnic. Patronažne 
sestre vodijo za vsako rodbino 
kartoteko kjer je zabeleženo za 
vsakega posameznika njegovo 
zdravstveno, socialno in nrav- 
stveno stanje, stanje stanovanja, 
kakor tudi okolice. Vsakdo lah- 
ko dobi v najkrajšem času toč- 
ne podatke. Prav zaradi tega 
smo tudi sklenili, da bomo na- | 
šemu zdravstvu organizirali | 
enako patronažno službo v ob- ! 

čini. Treba pa Je zato seveda 
sredstev in medicinskih sester, 
ki Imajo že najmanj 3 leta 
prakse. Sklenili smo torej sle- 
deče: Komuna Vič bi Sibirijo 
ločila od ostalih področij to 
jo obdelala s patronažno službo. 
Ko bo to enkrat storjeno in 
če se bo pokazala potreba, se 
bo razširilo na celo občino. Mi 
nimamo toliko denarja, da bi 
lahko te seetre nastavili, zato 
smo se o tem dogovorili s šolo 
za medicinske sestre. Vodila bi 
to patronažno službo sestra, ki 
ima že 18 let prakse, v pomoč 
pa Ji bi bile medicinske sestre, 
ki bi se vsake tri mesece me- 
njavale. Zbrali bi se vsi po- 
datki in ob koncu leifa bi prišli 
preko Sverta pred občinski ljud- 
ski odbor. 

To*. Barlli Janez pristavi še, 
da !ч Sibirija dediščina bivše 
Ljubljane še izpred vojne, ko 
so ta predel namenili za reveže, 
krlmiinaice to pijance. Takrat 
je Ljubljana hotela te ljudi 
skrivati izven mesta, da jih ne 
bi videli. Po vojni pa je nekaj 
teh ljudi šjo na delo, kar pa je 
le manjši odstotek. Da se pa si- 
tuacija ni dosti z boljšala, smo 
krivi dosti ml, veliko krivdo 
pa je napravil bivši MLO, ki nI 
vrnil velikega otroškega zaveti- 
šča mladini. Tuberkulozna kli- 
nika se jie že v stari Jugosla- 
viji dogradila za te otroke. V 
domu pa so imeli otroci hrano 
ta vse. Danes pa za to okolico 
nimamo primernega prostora za 
otroke. Posebno za večje otroke 
Je težko, ker imamo več pri- 
merov kriminala. Barake je tre- 
ba likvidirati, otroke pa spra- 
viti drugam na varno, ker s 
starši ne bomo ničesar opra- 
vili. Z otroci pa ne bo težko, 
ker iz otroka lahko kmalu na- 

; rediš poštenega človeka. Te 
i otroke je treba vzeti iz tega 
okoliša in Jih razdeliti na vse 
strani. Kjer ne bo šlo zlepa, naj 
gre pa zgrda. Dvomim, da bo 
patronažna služba uspešno re- 
šila ta problem. Sestre, ki bd 
prišle v ta predel, bd zmerjali 

jih ima svet. 
z vsemi mogočima 

Tov. Polajnar Tone 
tfclu 
Vii d 

da se na tej surji sprejinC ^ 
da se o tem vprašanju r s 
razpravlja in da s« , „ 
sredstva za patronažno 
kadar bo na okrajnem D „ 
odboru debata o ^ 
P1,anu- oo e'iužh, Tov. Mlekuž Slavko ^ 
glede stroškov 15.000 din , e(, *■' 
ga otroka, da gre tu ^ 
stare do 6 mesecev. Ti <f; 
v domu, kjer je veli^J 0 

sonala to so zato strošl" 
Cim bi imeld 

kh 
6ih 

možnost "I 
bi № 

V i la Ž, 
2. 

rejnike v Ljubljana 
stroški manjši. Spiošn« " 
Je, da se otrok ne daie , 
move, ker kolektivna vfl! ^ ^ 
vpliva tako dobro na , 
kot pa vzgoja v družini ^ j 
Je potrebno, da dotoinv 
ke. Govora je bilo tudi 
kako odtegniti otroke kv® 
vplivu. Društvo »Partij { 
Taboru moramo prite^ J ^ ( 

Ije društvo »Svoboda« ^ 
ki Je začela predvajati »"J 
se otroci zelo zato zanilTl^( ^ , 
filme bi bilo treba vrte" ( 

1 . 

цг&Ч 5' 

v Sibiriji. Ce bi imeli 
predelu primeren pros^j,, . 
lahko osnovali tudi ^ 
ke, kot na pr. risarski, &"'i v 
ški, dramatski Itd. ^ v ^ 

l>0; Poročilo o delu ta 
Sveta za socialno politiW1 ^ 
glasno sprejme. j дп 

I ^ 
2' j л-: e,lc 

Poročilo poda predsiedw^ ^ 
ta za zdravstvo tov. dr. 
dič Boris, ki med drugi*11 ' ^ 
da danes, ko se družbeno". га 
Ijanje v gospodarstvu vse p, 
afirmira, tudi zdravstv^ Ui 
svojem širokem družhen«*! № 
gledu ni več mogoče vo^V 1* 
prešnji administrativni /J 
ne da bi pri tem prišlo ^ 
sprotjla z ostalim našim p 
stičnim razvojem. Kot s*,5 
del družbenega iivljenJ^, 
zdravstvo moralo slediti J ^ 
razvoju ta j« bil zato P' % 
ne družbeno upravlJanO S 
zdravstvu kot ga imamo f, f: 
v občini, absolutna loigičnflu 
noet. 2e prva faza razvoj® ^ 
benega upravljanja v zdi*'?' 
naše občine očitno kaže 
To vidimo predvsem v P0/^ 
družbeni kontroli, v večji ^ 
n'jll, v zbolJSan; organizariJj,! 
la im sploh v boljšem 
jenju. Tu in tam se posebej, 
strokovnem kadru Se Pora:W 
eelnost, češ da upravni ^ 
ali občina ni pristojna z3 # 
vanje neke širše zdrav'^ i 
problematike ta da 
lahko samo ozek krog / 
njakov. Spočetka res j/ 
stavljen upravni odbor J|%l 
st v enega doma In ne7 ^ 
zainteresiranost uprave ^ 
dala pričakovanih rezu'^i 
To pa je s formiranjem n ^ 
upravnetga odbora, v , vlj' 
smo zajeli širok krog dri® 
nov, popolnoma spremeni' ■ i 

I Sedaj pa bi še seznani' ^ 
ski odbor malo natančneje „^1 
javnostjo in perspektivo 
sedamjega zdravstvenegn 
Z reorganizacijo ta us,a^)f^' 
vljo novih občin je bila 
nizlrana tudi zdravstvena ^ 
ba v Ljubljani. Sektorske i 
bulante bivše PoUkUn"* ^ 

' prišle pod upravo zdravi 
domov v novih občinah. 1 ^ 
občimi Ljubi jama-Vič^ 

tak ustanovljen tak zdrav ^ 
dom, ki je finančno earn^j^ 
zavod ta razpolaga s s 0yt$ 
dohodki ta to v mejah 
proračuna, splošnih P1"0 e ČP 

. to zavodovih pravil. Ce ^ 

J 
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I V ^ 
" zdravstvenega doma ne 
j se i ii? ™ lastnih sredstev, 
'i krijejo u proračunr'rih 
L w . Vdi, Ce se ta s 
[. \fj, ^r'nja. Zdravstveni dom 
s! idra,,."^5 ^ n* predstavlja ^ »gradh!y€rt' <^om s lastno 
(f Pov ' organizacijsko 

i in izvaja P0 svojdh 
m elu?^1 cetotno zdravstveno 
tf . 113 0'lim<>tju obtine. Take 
<f eeiti Preclstavljaj<j danes bivše ,, lantn

rslce ambulante in ambu- 
; lah ,Iair5€. ki se nahaja v me- 

V Bih lnie Center. Poleg sploš- 
j (Jm aml5ulant obsega področje 

j tt- zdravstvenega doma 

f ia ,^'sPanzeir in posvetovalnico 
rf 2 T z ^bi^ko službo; 
i 13 ot SI)ari2er ™ posvetovalnico 
n tnr,..1^ službo za varstvo 
(i 3- ЗДјп11 <ЛГОка; 
Л 4 ordinacijo; 
J. '^елзко službo !n službo 

f I up^ pilosvele-' 
f etv^8 te'8a pa naj hI zdrav- 

(i tuj 2
1 dl>m opravljal zdravstve- 

ft titub
a ^10 šolske mladine, pro- 

1' квц. Složno službo in specia- 
r 't ij Пб ordinacije, 
t, »taja, ^^Inskem teritoriju ob- 
f Osno 'r' ambulante in sicer v 
^ ^vaJ?' ^01' na Viču, v Tobačni 

5 ]«g t 
ni ln na Rimski cesti, po- 

yt v T0J*a P3 ®e zobna ambulanta 
<■ ^^ai tovarni, dispanzer in 

I valniea za žene ln za 
I ArTihu s Patronaino službo, 

^ba anto v Osnovni šoli bo 
•W Vse^akior preseliti v pro- 
Iki ^fenje Šivalnice na Trita- 
ve Za vsa dela preuredit- 
3<1,4бз

а1а bi zna&ali stroški din 
?a m Tud.i posvetovalnico 

otroke bo treba 
V iz občinske stavbe. V 
»e^n smo zbrali prostor 

, ^^torske ambulante v 
■p** tovarni, 

* aaji^T1 reKi5traciJi računamo 
treb,^4inl na približno 27.000 
o&fcfbo Za zdravstveno 
"attio t 80 1,13111 113 razpolago 
^»cilo ^"ovne enote s 5 or- %ac, e,-31?' splošne prakse. Na 
'lo p,.;?!? potemtakem pri- 
'ePrav , i^n,Q 9000 prebivalcev 
®cOo prr.1? '0 kot normo štejemo 
ђо enot lcev na 6110 oshov- ђаЈ1>01] '0- Zeiradi tega je tudi 
>^пЛГе^ Problem naših 
c preobremenjenost 
in V5th 0v' povprečna frekven- 
1 tuil rtn

0rdi'naci3 Je 50 do 60 
J5 Pacientov. Pri taki 

e tn ■ vsako kva- b , "o m : ^veda vsano Kva- 
<» Атк delo nemo- л; sWi(v, '1'аП|1« v naši občini ^ne, p^trirane v centru ob- 

j ' er'ril kraji Trnovo, 
e Bori;. ' Brezovica, Notra- 
._0^h nimajo v bliilnd 
^aC^nt. Zaradi tega 

n. ^'antn „ ПиЗпо formiranje 
. ^д"® Brezovici in v Tr- 
U j D kovici imamo že 
»ђа naWS,t<>re' Potrebna je 
^7kambui»M e'nit,ar3'a- Ze ?a- na Brezovici bi 

«nio га ® ^danjo viSko am- 
Klanje bliJrw «00 ljudi. 
et

a}0 1« predstav- 

Нги v kaier;_ T zdravstveni 
atnuan« Uprava bile теп4га- 
0trJ5arite, služh splošne 
.^i » e&e0. 'n eventn^t ' Pre,ven- 

sU*ne ^ Po edine 
»dra ^ial j . rdiinaclje, hi 

V ^Vt>ne siUJ
k

h
ontno rešitev oaW .гргаУ1 ^ e v občini. 

^*n>er11ci oglasi 1Ileđ ostalimi 
So'slJn,k> ki 'U^ Franc 
^ io nj'adin.a^"^. da je 
anta i.,lno. da „„V Prizadeta Г"га, v,'":"'da So ^ ^"'-aoeui 

sed9j P^se,, ambu. 
^ ^ ^lh "J no zeto. ker v 

stanju, v kakrSnem se nahaja- 
jo sedaj šole, te ne morejo več 
poslovati. Osnovna šola je v 12 
učilnicah, 2 so v gasilskem do- 
mu v prostorih, ki so zelo mrzli. 
Šolski prostori so zasedeni od 
jiutra do večera, tako da jih ni 
mogoče prezračiti, kar kvarno 
vpliva na zdravje otrok, ker se 
na ta načim med otroke širijo 
nalezljive bolezni. Na sestankih 
smo ugotovili, da je bilo v zad- 
njih 4 mesecih 118 primerov 
nalezljivih bolezni. 

Poročilo se soigLasno sprejme. 

Ad 3. 
O spremembah in dopolnitvah 

občinskega statuta poroča tov. 
Vinko Kralj, ki pove, da je 
ObLO Ljubljana Vič sprejel 
statut občine na svoji prvi seji 
dne 18. sept. 1955. Sprejeti sta- 
tut je bil poslan zaradi potrdi- 
tve OLO Ljubljani, ki ga še ni 
potrdil. Komisija za statute pri 
Izvršnem svetu LRS pa je med 
tem izdelala nov tipski statut za 
občine ter priporočila občinskim 
ljudskim odborom, da Izdelajo 
svoje statute po tem novem tip- 
skem statutu. Predloženi osnu- 
tek je Izdelan po navedenem 
tipskem statutu. 

Predloženi in spremenjeni sta- 
tut se soglasno sprejme. 

Ad 4. 
O izvedeni registraciji prebi- 

valstva v občini poroča tajnik 
ObLO tov. Vinko Butala kot 
predsednik Komisije in pove, 
da je OLO Ljubljana na ^eji 
dne 22. okt. 1955 sprejel odlok 
o registraciji prebivalstva v 
občinah Bežigrad, Center, Moste, 
Šiška ter v delih občin Rudnik 
in Vič. Namen reigstracije je bil 
predvsem ta, da se ustanovi 
reguater stalnega prebivalstva 
pri občinskih ljudskih odborih 
ter da se zberejo razni stati- 
stični podatki o prebivalstvu. 
Komisiji za izvedbo registracije 
prebivalstva je na terenu poma- 
galo 53 registratorjev, 6 inštruk- 
torjev in za pomoč še 6 oseb. 
Po večini so bili to visokošolcl 
in nekaj upokojencev. Registra- 
cija je bila izvedena po stanju 
opolnoči med 15. in 16. decemb. 
1955. Stalnih prebivalcev v ob- 
močju občine, in sicer v delih, 
kii so pripadali pred 1. sept. 1955 
mestu Ljubljana, torej brez 
Brezovice, Vnanjih goric in No- 
tranjih goric in Pleševice, je 
24.102. .Delo za ureditev stal- 
nega registra pri ObLO se na- 
daljuje. Register se bo uredil 
po posebnih navodilih, ki Jih 
daje Zavod za statistiko OLO 
Ljubljana. 

Poročilo se soglasno sprejme. 

Ad 5. 
Tov. Angela Macele poroča, 

da je Okrajna komisija za od- 
likovanja pri sestavi predloga 
za odlikovanja naletela na te- 
žave zaradi obsežnega teriitorija, 
ker so ji premalo znane raz- 
mere na terenu. Čeprav po na- 
vodilih niso predvidene komi- 
sije za odlikovanja pri ObLO, 
smatra Komisija za volitve ln 
imenovanja, da bi bilo to delo 
veliko bolje opravljeno, ee bi 
taka komisija obstojala pri 
ObLO Vič. Komisija bi Izbirala 
podatke ln predlagala zaslužne 
ljudi v občini za odlikovanja. 
Pri tem delu bi morala biti ko- 
misija v Zvezi z delavskimi sve- 
ti in upravnimi odbori podjetij, 
od katerih bi tudi prejeli pred- 
loge. Komisija bi se v glavnem 
baviila z vprašanjem delovnih 
odlikovanj. Občimstea komisija 
bi e tem prevzela vso odgovor- 

nost za pravilno in vsestransko 
oceno predlogov. Po predlogu 
zvexne in republiške komisije 
bi se podeljevala odlikovanja ob 
prazniku 1. maja ln 29. novem- 
bra. V komisijo za odlikovanja 
se predlagajo naslednji: 

1. Jože Zumer, kot predsed- 
nik, odbornik LO; 

2. Janez Pondkvar, član, od- 
bornik LO; 

3. Danilo Emeršič, član, za- 
stopnik sindikata; 

4. Danilo Vidrajs, član, za- 
stopnik ZB; 

5. Anton Orehek, kot tajnik 
komisije. 

Predlog se soglasno sprejme. 

Ad 8. 
Tov. Angela Macele predlaga 

v Imenu Komisije za volitve in 
imenovanja, da se sprejme za 
načelnika Oddelka za splošne 
zadeve ln proračun tov. Anton 
Orehek, kar se soglasno sprejme. 

.Ad 7. 
O vskladitvl sklepov 4. redne 

seje poroča tov. Vinko Kralj, ln 
sicer: 

1. O odloku o spremembi od- 
loka o Izenačenju odioka o 
odpiranju in zapiranjiu obratov 
za vso občino Ljubljana Vič. Do 
začetka tega leta sta veljala na 
območju občine Vič glede zapi- 
ranja in odpiranja obratov dva 
odloka, ln sicer odlok bivšega 
Okraja Ljubljana okolica in 
bivšega MLO. Na 4. seji 23. 12. 
1955 je naš ObLO sprejel odlok 
o Izenačenju obeh navedenih 
odlokov za vso občino Vič. Novo 
sprejeti odlok je določal, da ve- 
lja glede kazni določilo MLO 
odioka, kateri pozna 4 vrste de- 
narnih kazni med katerimi so 
vse večje, razen ene, od onih, 
ki Jih določa naknadno Izišll 
zvezni predpis, ki določa, da 

i smejo občinski ljudski odbori 
predpisovati za prekrške denar- 
no kazen le do 3.000 din. Ker je 

' v pogledu višine zagrožene ka- 
zni sprejeti odiok v nasprotju z 
zveznim predpisom, predlagam, 
da se v tem pogledu sprejeti 
odlok spremeni tako, da bo za 
vse kršilce predmetnih predpi- 
sov zagrožena denarnia kazen le 
do zneska 3.000 din. 

2. Na območju občine Vič sta 
do pred kratkim glede dimni- 
karske tarife veljala dva odio- 
ka, in sicer bivšega OLO Ljub- 
ljana okolica za kraje Brezovi- 
ca, Notranje ln Vnanje gorice 
in Pleševice ter odlok bivšega 
MLO za ostalo območje občine. 
Na seji dne 23. dec. 1955 pa 
je ObLO sprejel odlok o iz- 
enačenju tarife za dimnikarske 
storitve za ves teritorij občine. 
Ta novi odlok predvideva za 
kršilce predpisov denarno ka- 
zen din 5.000. Ker pa je na- 
knadno izšel zvezni predpis, ki 
določa, da smejo ObLO predpi- 
sovati samo denarno kazen do 
višine 3.000 din, se predlaga, da 
se sprejeti odlok spremeni to- 
liko, da se določi le denarna 
kazen do zneska 3.000 din. 

3 Zaradi Izenačenja predpi- 
sov po členu 70 splošnega za- 
kona o ureditvi občin tn okra- 
jev Je ObLO na 4. sejd 23. dec. 

j 1955 sprejel odiok o dajanju po- 
slovnih prostorov v najem na 
območju občine Vič. S tem od- 
lokom sta bila izenačena prejš- 
nja odloka bivšega MLO Ljub- 
ljana in OLO Ljubljana okolica. 
Naknadno se je ugotovilo, da 
Je za izenačenje navedenega od- 
loka pristojen OLO Ljubljana. 
Ker Je bil tedaj odlok z dne 
23. dec. 1955 protizakonit, se 
predlaga, da se sprejeti odlok 
razveljavi. 

Vsd trije predlogi s« soglasno 
sprejmejo. 

OBČINA LJUBLJANA-MOSTE 

Izvleček Iz zapisnika seje Ob- 
činskega ljudskega odbora z dne 

31. januarja 1956. 
Sejo vodi podpredsednik tov. 

Zdravko Rakušček. 

Sprejme se naslednji dnevni 
red: 

1. Sklepanje o spremembah ln 
dopolnitvah statuta. 

2. Sprejem odloka o ustanovit- 
vi Kreditnega sklada za zidanje 
hiš. 

3. Predlog odločbe o ustano- 
vitvi socialno vzgojnega zavoda 
»Otroški vrtec Moste«. 

4 .Predlog odločbe o ustano- 
vitvi socialno vzgojnega zavoda 
»Dijaški dom Moste«. 

5. Odlok o postopku pri pro- 
daji hiš SLP. 

6. Potrditev pravilnika o si- 
stemizaciji In plačah uslužben- 
cev ln delavcev Zdravstvenega 
doma Ljubljana-Moste. 

7. Sklop o prevzemu pokopa- 
lišča Bizovik in dodelitvi Istega 
v upravljanje Pogrebnemu za- 
vodu Zale. 

8. Personalne zadeve. 
9. Gospodarske zadeve. 

1. 
TovariS Erjavec poroča glede 

sorememb in dopolnitev Občin- 
skega statuta, da je glede na 
pripombe komisije za izgradnjo 
ljudske oblasti pri Izvršnem 
svetu LRS potrebno vskladiti 
nekatere določbe statuta. Komi- 
sija za statut ObLO je predlog 
statuta v prečiščenem besedilu 
pregledala in predlaga, da se 
spremenjeni statut sprejme. 

Predlog statuta se soglasno 
sprejme. 

Tov Erjavec poroča, da Je po 
zakonu o stanovanjskem pri- 
spevku predvideno, da se lahko 
ustanovi mestni sklad za stano- 
vanjsko izgradnjo. 

V razpravi tov Zdravko Ra- 
kušček pojasni, da bi ta sklad 
znašal po podatkih, ki jih je 
bilo mogoče zbrati na podlagi 
plačnega fonda približno 90 do 
100 milijonov dinarjev letno. 

Tov. tajnik pa še pojasni, da 
v Ljubljani ni namena formi- 
rati skupni sklad, temveč je 
Mestni svet sprejel sklep, da se 
Občinskim ljudskim odborom 
priporoči čimprejšnje formiranje 
Kreditnega stelada. obenem pa, 
da se obstoječi Kreditni sklad 
pri okraju razformira. ч 

Nato se soglasno sprejme pred- 
lagani odlok o ustanovitvi Kre- 
ditnega sklada za zidanje hiš. 

3. 
Namen »Otroškega vrtca« Je, 

skrbeti za vzgojo zaupanih otrok 
In jim s tem zagotoviti pravilni 
duševni ln telesni razvoj. Zavod 
upravlja upravni odbor, ki ga 
imenuje Občinski ljudski odbor 
iz vrst delovnega kolektiva m je 
finančno samostojen zavod. 

Ljudski odbornik tov. Štefan 
Trobiš predlaga v imenu Komi- 
sije za volitve in imenovanja, 
da naj bi bili člani upravnega 
odbora »Otroškega vrtca« sle- 
deči: 

1. Mohar Marija, gospodinja, 
Kavčičeva 17. 

2. Maček Jože, uslužbenec. 
Zvezna ulica 17. 

3. Malnar Vera, vzgoijltedjica. 
Pokopališka 3L 

4. DremeJj Pavla, vzgojiteiigica. 
Pokopališka 31. 

5. Kiančar Pepca, kuharica, 
Baizoviška 1.. 

6. Hrovat Danica, gospodinja. 
Tovarniška 24. 

7. Stariha Zora, učiteljaca, 
Siapničarjeva 7. 
8. Vaši Marija, zobna inštru- 

mentarka, Krekova 4. 
9. Trobiš Štefan, upraviiteJJ 

osnovne šole, Bazoviška 1. 
Soglasno se sprejme odlok o 

ustanovitvi zavoda in predlog o 
sestavi upravnega odbora. 

Tov. Štefan Trobiš poroča, da 
Je nujno, da se na gimnaziji 
ustanovi dnevno zavetišče za di- 
jake, ki so v učnem in vzgojnem 
pogledu potrebni pomoči. Svet 
za prosveto, kulturo in šolstvo 
je na zadnji seji sklenil predla- 
gati Občinskemu ljudskemu od- 
boru, da se zavod ustanovi za 
dijake 10. gimnazije. Ta dom 
naj bi imel svoje začasne pro- 
store v prostorih sedanje Dija- 
ške kuhinje na Zaloški cesti. V 
upravni odbor tega zavoda pa se 
predlagajo: 

1. Samar Nada, delavka, Rib- 
niška 15. 

2. Matajič Ivan, Študent, Vod- 
matska. 

3. Stepančič Ema, uslužbenka, 
Kajuhova. 

4. Harnelj Milan, nameščenec, 
Kosovelova 33. i 

5. Rebolj Jože, čevljar, Cigleir- 
jeva 6. - ( 

8. Dintinjano Zvone, profesor. 
Zagrebška 154. 

7. Pitamic Anica, profesorica, 
ki naj bi bila tudi upravnica 
zavoda. 

Predlog o ustanovitvi zavoda 
in o sestavi upravnega odbora 
se soglasno sprejme. 

5. 
Tov. Velepič Stane predlaga, 

da se odlok o prodaji hiš Sploš- 
nega ljudskega premoženja 
sprejme iz razloga, ker je na 
teritoriju ObLO mnogo hišic, ki 
so last Splošnega ljudskega pre- 
moženja ln ker predstavljajo sa- 
mo breme ljudskemu odboru. 
Tov. Zdravko Rakušček omeni, 
da so bile do sedaj prodane tri 
hiše, jih Je pa še 34. Interesen- 
tov je za te hiše veliko, ker so 
bile hiše prenizko ocenjene in 
je potrebno, da se Izklicna cena 
dvigne. 

Predlagani predlog o prodaji 
hiš se soglasno sprejme. 

6. 
Glede sprejema pravilnika e 

sistemizaciji in plačah uslužben- 
cev Zdravstvenega doma se ljud- 
ski odborniki zedinijo, da se 
predloži v obravnavo na pii- 
hodnji seji. 

7. 
Ljudski odbornik tov. Jaka 

MojSkerc pojasni odbornikom, 
da je pokopališče Bizovik, ki je 
bilo pod upravo pokopališča v 
Polju, prešlo s formiranjem ko- 
mun pod kompetenco ObLO. Kec 
pa nima smisla, da bi se za to 
pokopališče formirala posebna 
uprava, se predlaga, da se poko- 
pališče Bizovik da v upravo Po- 
grebnega zavoda Zale, ki je » 
tem sporazumen. 

Predlog se soglasno sprejme. 

Tov. Albina Pečaver v imenu 
Komisije za volitve ln imenova- 
nja predlaga člane davčne ko- 
misije. člsne upravnega odbora 
Krediitnega sklada. • člane komi- 
siije za odlikovanja, člane prora- 
funske komisije ter Mane sveta 
za prosveto ln zdravstvo ln za- 
stopnike občine v upravne odbo- 
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i 
re podjetij Snage, Javne raz- 
svetljave, Mestne vrtnarije, Vo- 
dovoda, Kanalizacije ta Uprave 
га, ceste. 

Predlogi se soglasno eprej- 
mejo 

Nadail(je se tov. PeSaverjeva v 
tmenu mandatino-..mun:tetne ko- 
m i si je poroča, da je ta komisija 
na svoji seji dne 30. januar. 1956 
pretresala sklep zbora volivcev 
vo'.itae e.note Kodeljevo, da se 
odpokiUte Ijudsik! odbornik ing. 
GaSper Muha zaradi kaznivega 
dejanja poneveirbe, za kar je biJ 
od Okrožnega sod'Sča v Ljub- 
ljani obsoije« na kazen strogega 
■apora. Komisija je na osnovi 
taoisnika zboja volivcev ugoito- 
vlla, da je bilo navzočih 190 vo- 
livcev ki so soglasno sprejel; 
eklep o odpoklicu odbornika In- 
tenirja Gaiperla Muhe Zato se 

predlaga, da se sprejme sklep, 
da se mg. GaSper Muha razreši 
funkcije občinskega odbornika. 

Sklep se soglasno sprejme. 
Istočasno se na predlog man- 

datno-imunitetne komisije po 
sklepu zbora volivcev sklene, da 
se na izpraznjeno mesto odbor- 
nika Ing.' GaSperja Muhe ne raz- 
plSeJo nadomestne volitve, ker 
bodo v teku tega leta itak redne 
občinskega volitve. 

Tudi ta sklep se soglasno 
s.prejme. 

Lludskl odborniki sprejmejo 
sklep, da pooblaščajo Upravo 
cest o. da prevzame vsa teh- 
nična vzdrževalna dela na ce- 
stah TV reda In to vse dotlej, 
dokler ne bo Ohfinakt ljudiki 
odbor Ljubljana-Mosite ustano- 
vil Upravo za ceste ObLO. 

PREDPISI OBČINSKIH LJUDSKIH 

ODBOROV 

OBČINA LJUBLJANA-MOSTE 

Odlok 
Na podlagi 2. odstavka 3. čle- 

na Uredbe o prodaji stanovanj- 
ek-h hiš iz Splošnega ljudskega 
premoženja (Uradni list FL.RJ 
ćt. 17-101-54) in 23., 30 In 31 
člena Statuta je Občinsk; ljud- 
ski odbor LOubljana-Moste na 5. 
redni seji dne 31. januarja 1956 
sprejel naslednji 

ODLOK 
• postopku pri prodaji stano- 
vanjskih hiš iz Splošnega ljud- 

skega premoženja 

L člen 

Iz Splošnega ljudskega premo- 
ženja se prodajo državljanom 
FLRJ manjše, to je eno ali dvo- 
etanovanjeke hiše. ki se ne 
vključijo v stanovanjsko skup- 
nost. Prodaja se izvaja г jav- 
no dražbo po določilih tega od- 
loka. 

2. člen 

Javno dražbo in vse posle v 
zvezi s prodajo hiš iz 1. člena 
opravlja posebna komisija, k; Jo 
Imenuje občinski ljudsk; odbor. 
Prdesedniik komisije je ljudski 
odbornik, o®tali člani komisije 
so tz vrst zastopnikov množič- 
nih organizacij ta ustreznih 
strokovnjakov. 

3. člen 

Komisija določi, katere stano- 
vanjske hiie Splošnega ljudske- 
ga premoženja se prodajo. 

Komisija razpiše javno draž- 
bo tako, da preteče od dneva 
objave do dneva dražbe naj- 
хпчп\ 15 dni. 

Na »ni dražbi se proda lahko 
ena aH več hiš. 

Raapls se objavi v najmanj 
emem dnevniku in na razglasnl 
deski občine. 

4. čleo 

Ra? >ls mo-ra obsegaU: 
J 1. Kraj. dan In čas prlčetka 

dražbe. 
I 2 Oznsčiitev hiše (ulicj? n hlš- 
' ra številka), 
I 3 ' ^mlijSkoknjižne podatke: 
' parcele na kateri srtojl 

Ча, vložek pri katerem Je 
Menna v zeimljilštel knjigi, 
'.tast.rako občino ta Izmero 

I '>vrSi.ne. 
4 T w leno ceno. 

[ Б "i'Sino kavcije, kj Jo mora 
L ponudnik položiti vsaj eno 

uro pred prlčetkom dražbe 
in kje se položi. 

6. Način, kako se mora porav- 
nat! kupnina. . 

Stanovalce hiš je treba ob- 
vestiti o tem, da se jim pošlje 
z vročilnico razpis dražbe naj- 
manj 8 dni pred dnevom dražbe, 
kajti po uredbi ima stanovalec 
hiše prednostno pravico do na- 
kupa hiše pod pogojem, da stavi 
enako ponudbo kot najboljši po- 
nudnik. 

5. člen 

Cenitev hiš Izvrši posebna ce- 
nltvena komisija, ki jo je ime- 
noval Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste. 

6, člen 

Vsak ponudnik mora vsaj eno 
uro pred pnčetkom dražbe pred- 
ložiti kotniisiji za prodajo hiš 
potrdilo o položeni kavciji РП 
blagajni Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Moste v goto- 
vini ah vrednosUiiih papirjih od- 
nosno državnih obveznicah v 
višini 10"/i) izklicne cene. 

Izklicna cena mora biti enaka 
cenilm vrednosti hiše. 

Svet za gospodaj'stvo ObLO 
Ljubljana-Moste pa lahko odobri 
na pismeni predlog komisije za 
prodajo hiš zvišanje -zklicne ce- 
ne nad cenilno vrednost. 

Ponudnik mora plačati kupni- 
no v gotovini pri Občinskem 
ljudskem odboru aH pa se izka- 
zali s priznanico o izvršenem 
plačilu pri Komunalni banki 
najkasneje 10 dni po sklenitvi 
kupne pofodbe. 

i Za del kupnine, ki ni plačan 
do sklenitve pismena kupne po- 
godbe, mora kupec v kupni po- 
godbi dovoliti vknjižbo zastavne 
pravice na prodan; hiši v ko- 

i rist Občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana-Moste, kakor 
tudi zavarovati kupljeno hiSo do 
višine cenllne vrednosti pri 
DOZ in vlnkuliratl zavarovalno 
polico v korist ObLO Ljubljana- 
Moste, 

Prejšnji odstavek ne velja za 
sprejete ponudbe oseb, ki jim 
Je zagotovljen dolgoročni kredit 
pri Narodni odnosno Komunalni 
banki po določb; ва člena Ured- 
be o dopolnitvi uredbe o prodaji 
stanovanjskih hiš Splošnega 
ljudskega premoženja (Uradni 
Ust FT.RJ št. 31-264-53). 

Če Občinski ljudski odbor do- 
, voli plačevanje kupnine na ob- 
i roke. Je treba plačevati točno 
do določenih rokov, kakor Je 
določeno e pogodi)o. 

Pri zamudi plačila kupnine ali 
pri zamudi dveh zaporednih ob- 
rokov kupnine, lahko občinski 
ljudski odbor odstop; od pogod- 
be ta komisija razpiše ponovno 
dražbo. 

7. člen 

Ce se javne dražbe za vsako 
posamezno hišo ne udelež:;a 
najmanj dva ponudnika, se 
dražba ne sme opravljati. 

Ce se tudi ponovna dražba nI 
mogla opraviti, sporoči to komi- 
sija Občinskemu ljudskemu od- 
boru, ki odloči aH se proda h:ša 
izven dražbe in določi tudi naj- 
nižjo ceno. Izpod katere so hiša 
ne sme prodati. 

8. člen 

Javna dražba se vrši tako, da 
predsednik komisije ali njegov 
namestnik objavi ob začetku 
dražbe, katere hiše se bodo na 
dražbi prodajale. 

Nato objavi predsednik ali 
njegov namestnik izklicno ceno 
za hišo. ki Je prva na seznamu 
in pozove navzoče, naj stavijo 
višje ponudbe. 

Ce po trikratnem pozivu ne 
stavi nihče boljše ponudbe, se 
hiša domakne najboljšemu po- 
nudniku pod pogojem, da stano- 
valec hiše ne bo stavil enake ali 
boljže ponudbe. 

Ce Je stanovalec hiše na draž- 
bi navzoč, se mu uslmeno ob- 
javi, da mora podati enako po- 
nudbo kot najboljši ponudnik v 
roku 24 ur, ker se bo sicer hiša 
prodala najboljšemu ponudniku. 

Najboljši ponudnik ostane ve- 
zan na svojo ponudbo, dokler se 
hiža ne prizna stanovalcu. 

Hiše se Izklicujejo po vrstnem 
redu. kakor so navedene v raz- 
pisu dražbe. Vrstni red se ne 
sme spreminjati. Dokler ni kon- 
čana dražba ene hiše, se ne sme 
izklicatl druga hiša. 

O javni dražbi se piše zapis- 
nik, ki vsebuje: potek dražbe, 
ponudnike po vrstnem redu, 
poziv navzočemu stanovalcu hi- 
še, da stavi svojo ponudbo v do- 
ločenem roku in pravne posJo- 
dlce prekoračitve roka. 

Ce stanovalec hiše ni navzoč 
na dražbi, se mu mora posilali 
pismeno obvestilo z vročilnico, 
v katerem se mu sporoči, da 
lahko stavi enako ponudbo ka- 
kar najboljši ponudnik v roku 
48 ur od prejema obvestila z 
opozorilom, da se bo hiša aice.r 
priznala najboljšemu ponudniku. 
Ugotovitev, da stanovalec hiše 
ni navzoč na dražbi Je treba 
vpisati v dražbeni zapisnik. 

Komisija ugotovi, kdo Je naj- 
baljšil ponudnik ш da se stano- 
va:iec hiše ni priglaisll kot ku- 
pec, sprejme ponudbo in o tem 
obvesti ponudnika najkasneje v 
20 dneh. 

Kupna pogodba se sestavi pis- 
meno In mora obsegati poleg 
določb, ki veljajo za kupno to 
prodajno pogodbo tudi določbe 
o kupčevi pravlol do brezplač- 
ne m trajne uporabe zemljišča, 
ki ostane last Splošnega ljud- 
skega premoženja. 

0. člen 

Z dnem podpisa pogodbe pre- 
idejo na kupca vse pravice, ka- 
kor tudi vsa javna bremena in 
nevarnost prodane hiše. 

Kupnina se plača po poštni 
položnj d na tekoči račun Ob- 
činisfeeiga Ijiid^ikega odbora pri 
Komunailn! bapilc' na SmerMr-kl 

t cesti ali pa v gotovimi pri Od- 

seku za proračun občine Ljub- 
ljana-Moste. 

V kupni pogodbi se mora oz- 
načiti tekoćl račun pri Komu- 
nalni banki, kakor tudi ime 
uslužbenca občinskega ljudskega 
odbora, ki Je upravičen sprejeti 
kupnino v gotovini. 

10. člen 

Ta odlok »topi v veljavo z 
dnem, ko ga sprejme Občinski 
ljudski odbor. 

Po pooblastilu 
podpredsednik ObLO: 

Rakušček Zdravko 1. r. 

Sklep 
Na podlagi 1. člena Zakona o 

pokopališčih (Uradni list LRS 
št. 49-55) ta 24. člena Statuta 
Občine Ljubljana-Moiste sprej- 
me Občinski ljudski odbor Ob- 
čine Ljubljana-Moste na svoji 5. 
redni seji 

SKLEP 

o prevzemu pokopališča v na- 
selju Bizovik. 

1. 

Ker je z novo razmejitvijo ob- 
čin pripadlo naselje Bizovik ob- 
čini Ljubljana-Moste, prevzame 
Občinski ljudski odbor Ljublja- 
na-Moste od Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Poilje 
upravljanje pokopališča v nase- 
lju Bizovik. 

2. 

Upravljanje pokopališča pre- 
nese Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste na Pogrebni 
zavod »Zale« Ljubljana. 

3. 

Ta sklep velja od 1. febr. 1956, 

Po pooblastilu 
podpredsednik ObLO Moste: 

Rakušček Zdravko 1. r. 

3. član 
j 

Iz Kreditnega sklada zi ^ 
nje stanovanjskih hiš se d« ljujejo posojila za zidanjei , 
davo ali dovršitev novih ^ 
ma popravila obstoječih sl j 
vanjekih hiš stanovanjski®1, 
drugam, gospodarskim »гв1 

S LJU cljam, stanovanjskim -- t 
»tlm, zavodom, politično-'*', 
rlalnim enotam In njihovi"1 , 
oblaščenim organom ter "vi 
Ijanom, katerim se na W J 
prejemke plačuje stanov8"! 
prispevek. 

4. čden 

Kreditni sklad 
Upravni odbor, ki ga ^ 
občinski ljudski odbor. 

5. člen 

V Kreditni sklad se 
sredstva, ki jih določa 
stanovanjskem prispevku, j,- 
beni plan Občinskega 
odbora In drugi obvezni 
pisl. Poleg tega se pa st 

v ta sklad zlasti še: 

1. obresti in odplačila od* 
jil, dovoljenih iz sk'3 

2. vplačila federacije, tfjjl 
republike In ostalih P"J 
no teritorialnih enot 
računsklh In drugih ji 
stev, k! so doiločena ^ 
novanjsiko izgradnjo, 

ki 3. sredstva ta posojila, "j 
dajejo gospodarske 
zacije skladu iz 
svojega sklfda za sai1' . 
no razpolaganje, ki F 
loči delavski svet, 

4. posojila Iz republiške^?.,; 
ditnega sklada za ^ 
nje stanovanjske iz^r 

5. sredstva danih poeojf' j: 
blila razplsp.na v svr',0e 
ditlranja stanovanj5" 
gradnje, 

6. hranilne vloge, ki ji15 ^ 
Jejo državljani na 
posebne pogodbe v 

7. vložena denarna srl 

stanovanjskih zadrujt 

Odlok 

Na podlagi 12., 50. ta 78. člena 
Zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Uradni list FLRJ št. 19- 
52), Zakona o stanovanjskem 
prispevku (Uradni list FLRJ št. 
57-55) in na podlagi 24. člena 
Slatuta občine Ljubljana-Moste, 
izdaja Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste na podlagi 
sklepa 5. redne seje dne 31. ja- 
nuarja 1956 

ODLOK 

o ustanovitvi Kreditnega sklada 
za zidanje stanovanjskih hiš na 

območju Občine Ljubljana- 
Moste. 

1. člen 

Ustanov se Kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš na ob- 
močju Občine Ljubljana-Moste 
s sedežem v Ljubljani, Zaloška 
c. 51 a. 

2. člen 

Kreditni sfctad za zidanje sta- 
novanjskih hiš Je sa mos lojem 
druibeind sklad ta Je pravna oee- 

|ba. 

8. druga sredstva, ki Jll № 
posebnih določilih 0 ..j; 
ljudski odbor Ljf ^ 
Moste vplačuje v и 

6. člen 
.у 

Sredstva sklada, se 0 ^ 
a poseben račun pri 

ni banki v Ljubljani, ki Kpi 
proračun občinskega 4 
odbora. 

7. člen 

Pravila Kreditnega 
sprejme upravni odbor 
potrdi Občinski ljudsl« 
Lj ubij ana-Moete. 

8. člen 

Ta odlok začne veljs^ 
1. Januarja 1956. 

Predsedni" 
Občinskega ljudskega 0 

№.. 

» 

Rakušček Zdravko 

Izdaja založniško 
»LjuHiannki 

Glavna in odinovorfti 
Ivo Tavi« 


