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OKRAJA LJUBLJANA V I.TROMESEČJU 1956. LETA 

Jbota skupni seji okrajnega 
dne 11 Jt>0'ra proizvajalcev z 
KoiJlljjj '956 Је predsed.nik 

proratun ljudski 
Јалко D e k 1 e v a po- 

Hi;ga 
Г
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v predpisanem 
"'''ali Predloge so obrav- 
89m ^iprej gospodarski or- 
1* j. rat)a, nato pa Se Komial- 

u Kračun SvM 
"e ^ fadbene in komunal- 
f'OirtK eve predložil svoje 
"arj^® v v-išimi 211,060.000 di- 
вазроЈJ*11 zajel v predlogu tudi 
"ripf^v orga.aizacijo ECZ, 
fo Ceu Za ^'ejbuaai promet 
"^diu ce9ti v Ljubljani, 

.aH •0eet v Ve,li,k-i Ltgoj ni. 
i '' ^^ja-r-Kandrše. v 

■ 'kn- '1П 113 Titovi cesti v 
^''&v ' t<?r predvideli pasta- 
- ■ I!&bnih Prometnih zna- 
. Пл ?<lvidel je tudi goitova 

zacijH, centrajnem 
in pri javnj raz- 

ju leta 1955 le v viSinl 30 mili- 
jonov dinarjev In 

2. da je znaSala ena četrtina 
vseh proraićunskih Investicij v 
preteklam letu 120 milijonov di- 
narjev.' Vsota 120 mililjonov je 
torej optimalma višini, ki jo lah- 
ko prikažemo Izvršnemu svetu, 
faprav predstavlja realizacijo 
komaj 33% predlogov. 

V Zveznem odloku določene 
omejitve so zahtevale posebno 

Zveznem odloku nabava oprame 
izključena iz začasnega finansii- 
ranja. 

Tako znaSajo investicijske za- 
hteve svetov samo za I. trome- 
sečje skupno 361,155.000 dinarjev, 
nasiproti tej vsoti pa stoje ome- 
jitve, ki jih predvideva.odlok. 

Klijub perečim potrebam in 
nujnim gradnjam, ki pomenijo 
res le nadaljevanje že začetih 
del, se lahko za čas začasnega ^атаа^V"zni*anTe "pTedV^ 
finaosiranja pri svojem od-o^e- gov> y razipravi predsedinilca 
vanju oslonimo v utemeljitvah Sveta Ta goST)<>darsivo B pred. 
v glavnem a? dva podatka: sedni.ki ostalih svetov je prišlo 

1. da so bile proračunske In- do sporazuma v končnih formu- 
vesticije izvršene v I. tromeseč- lacijah, po katerih predvideva nja za potrebe okraja Ljubljane. 

PROBLEMATIKA ODNOSOV MED KOMUNALNIMI 

FINANČNO SAMOSTOJNIMI ZAVODI IN PODJETJI 

TER OBČINAMI 

(Gradivo za 4. sejo Mestnega sveta) / 

predlog plana za I. tromeseije 
prora.čunskih investicij: 

12,000.000 
20,000.000 
2,100.000 

. 200.000 
4,600.000 

1. Za komunalo 
2. Za prosve-to . 
3. Za kulturo . . 
4. Za gospodarstvo 
5. Za zdravstvo . 
6. Za inveeticijdte pologe 

in garancije . . . 20,000.000 
7. Ves preostanek do 

120 milijonov za rekon- 
strukcijo osebnega 
promete EZZ . . 61,100.000 

skupaj din 120.000.000 
Ljudski odborniki so poročilo 

in stavljeni predlog odobrili ter 
sklenili, da se ta zahtevek pre- 
dloži v potrditev Izvršnemu sve- 
tu, da določi vsoto 120.000,000 din 
za proračunske investicije v I. 
tromesečju začasnega' finansira- 
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(Nadaljevane^ in konec) 
Družbeni upravni organ — 

upravni odbor finančno samo- 
stojnega zavoda mora biti tako 
formiran, da bo sposoben koor- 
dinirati Interese posameznih ob- 
čin, pri tem pa ne sme poza- 
biti na skupne potrebe vseh ob- 
čin na ozemlju Ljubljane. Spre- 
jeto je bilo mišljenje, da naj bo 
vsaka občina, ki je zainteresira- 
na na določenem finančno samo- 
stojnem zavodu, zastopana v 
upravnem odboru zavoda z enim 
predstavnikom, ki ga naj izvoli 
občinski ljudski odbor na svoji 
seji po možnosti iz vrst ljudskih 
odbornikov ali članov sveta za 
gradbene in komunalne zadeve. 
Pri sedanjih članih kolektivne- 
ga organa upravljanja se je po- 
kazalb, da je zelo priporočljivo 
če tmajo odgovarjajočo strokov- 
no izobrazbo, ker lahko pomaga- 
jo zavodu tudi s svojimi stro- 
kovnimi nasveti. Po drugi stra- 
ni pa bi moral občinski ljudski 
odbor zadolžiti svojega zastop- 
nika v upravnem odboru zavo- 
da, da mora vsaj vsake 3 mesece 
obvezno poročati o delu zavoda 
na seji občinsk&ga ljudskega od- 
bora ali vsaj na seji Sveta za 
gradbene in komunalne zedeve. 
Kolikor se izvoljeni član — za- 
stopnik občine — ne bi aktivno 
udeleževal dela v upravnem od- 
boru zavoda, ga lahko občina 
razreši sama ali pa na predlog 
zavoda ter izvoli druge#a. Čla- 
nom upravnega odbora naj bi 
pripadala za čas, porabljen na 
sejah upravnega odbora, prti- 
meroa odškodnina. 

Spredaj opisani način družbe- 
nega upravljanja je tudi v skla- 
du z zakonitimi predpisi. 

3. Drugačen je odnos med 
družbo in korrtunralnim podjet- 
jem. V komunalnem podjetju 
imamo v smislu zakonitih pred- 

pisov delavski svet In upravni 
odbor, ki je izvoljen od delov- 
nega kolektiva. S strani družbe 
ni neposrednega vpliva na 
upravljanje komunalnega pod- 
jetja. Pristojni ljudski odbor 
ima pravico potrjevati višino ta- 
rif za usluge, določa višino ob- 
resti na osnovna sredstva in vi- 
šino amortizacije. Kolikor nasta- 
ne zaradi tarif, ki jih je predpi- 
sal ljudski odbor, primanjkljaj 
pri poslovanju komunalnega 
podjetja, ga je ta dolžan po- 
kriti. Vsekakor bi bilo pravilno. 

vita mreža komunalnih naprav 
so važen prispevek k dvigu živ- 
ljenjskega standarda delovnega 
človeka. 

Iz analize obstoječih zakon- 
skih predpisov smo ugotovili, da 
za sedag še ne obstaja možnost 
uvesti v komunalna podjetja 
družbeno upravljanje, ki bi ime- 
lo neposreden vpliv na delo 
podjetja. Po obširni razpravi so 
zastopniki komunalnih podjetij 
in občin sprejeli soglasno miš- 
ljenje, da je tako v interesu 

■ komunalnih podjetij, kakor tu- 
da ima družba v komunalnem di družbe, da se najde pot do 
podjetju večji vpliv na njegovo | družbenega upravljanja v komu- 
poslovanje in razvoj, kakor v nalnib podjetjih. Dokler niso 
gospodarskem podjetju, ker so sprejeti tozadevni zakonski 
državljani dnevno zainteresira- predpisi, ki bi omogočili druž- 
ni na dobrem poslovanju in beno upravljanje pri komunal- 
obratovanju komunalnega pod- nih podjetjih, naj zainteresirane 
jetja ter na njegovem enako- občine IzvoJijo po enega, pred- 
mernem razvoju. Komunalno stavnika v svet občin вп dolo- 
podjetje ima za določeno vrsto 
delavnosti, na določenem teri- 
toriju, monopolni položaj ter 
odpade stimulans, ki obstoja pri 
gospodarskih podjetjih v obliki 
konkurence enakih podjetij za 
zniževanje cene in povečanje 
storlinoeti dela. Cenene komu- 
nalne usluge in storitve ter raz- 

čenem komunalnem podjetju. 
Člani sveta občin bi na vabilo 
delavskega sveta in upravnega 
odbora komunalnih podjetij pri- 
sostvovali njihovim sejam s pra- 
vico posvetovalnega glasu, kadair 
razpravljajo o vprašanjih, ki za- 
devajo družbene Interese. Skr- 
beti pa se mora, da se v zako- 

VABIL0 

NA SESTANEK TAJNIKOV OBČINSKIH UUDSKIH ODBOROV 
Sklicujem sestanek vseh tajnikov Občinskih ljudskih odbo- 

ror OLO LJubljana, ki bo vponedeljek, dne 27. fe- 
bruarja t. 1. ob 9. uri dopoldan v sejni sobi И. 5 Urada 
tajnika (Kresija I. nadstropje). 

Dnevni red: 
1. Evidenca kmetijskega zemljiikcga sklada HI,P ter eviden- 

ca ostalih nepremičnin SI.P v -občini. 
t. Razprava o ugotovitvah glede vodenja upravnega postopka 

na občinah. 
3. Predlogi 0 volilnih enotah т obilni In popravki volilnih 

imenikov. 
4. Razna. Tajnik OLO: 

dr. Matjanko Dolenc 1. r. 

nodaji vprašanje družben-cgM 
upravljanja v komunalnih pod- 
jetjiih uredi tojdi s potrebnimi 
predpisi. Vsako komunalno pod- 
jetje naj bi imelo svoj plenum, 
ki bi bil sestavljen iz izvoljeaih 
predstavnikov delovnega kolek- 
tiva in izvoljenih predstavnikov 
potrošnikov (občin), ki bi imeli 
vse aktivne in pasivne pravic* 
upravljanja. Ta plenum bi izvo- 
lil upravni odbor, v katerem bi 
morali biti zastopani po eni 
etranj člani delovnega kolektlc 
va, na drugi strani pa potrošni- 
kov v istem razmerju kot v ple- 
num u. 

Možno bi bilo, da se analog- 
no svetom potrošnikov v trgo- 
vini tudi pri komunalnih pod- 
jetjih formira poleg delavskega 
sveta in upravnega odboira So 
svet potrošnikov z enakimi 
pravicami in dolžnostmi, kakor 
jih predvideva zakon za uprav- 
ljanje v trgovini. 

Za uresničitev obeh predlogov 
pa je potrebno, da se dopolnijo 
obstoječi ali izdajo novi zakoa- 
ski predpisi. 

4. Finančno samostojni zavodV 
ki imajo že potrjena pravila V 
smislu tozadevne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih mo- 
rajo iste popraviti in dopolniti 
v smislu spredaj nakazanih 
smernic v tč. 2. 

5. Zastopniki finančno samo- 
stojnih zavodov in občin so so- 
glasno ugotovili, da je osnovna 
naloga vseh komunalnih zavo- 
dov vzdrževanje obstoječih na- 
prav in priprava elaboratov za 
nij|ih raziirjamja v skladu s po- 
trebami prebivalstva. Sedanja 
praksa, da nekateri finančno .sa- 
mostojni zavodi izvajajo tudi 
gradbena dela na novogradnjah, 
ki so potrebne za razširjanje ko- 
munrfne mreže. Je utemeljena • 
tem, da ni bilo doslej na razpo- 
lago potrebne specializirana 
gradbene operative, ker je biil« 
ta zaposlena na drugih objek- 
tih in radi precej nižje cen« 
storitev, ker zavodi niso podvr^ 
ženi predpisom o dajatvi;b ka- 
kor Jih morajo Izpolnjevati 
gradbena podjetja. 

Kakor hitro pa bo na razpo- 
lago potrebna gradbena operati- 
va in cene storitev vsaj kolikor 
toliko izenačene, pa bi se moralo 
vse novogradnje oddajati naj- 
ugodnejšemu ponudniku. 

B. Finančna vprašanja 
Finančno samostojne zavod« 

in komunalna podjetja moremo 
razporediti z ozirom na pokri- 
vanje stroškov obratovanja ia 
vzdrževanja svojih naprav na til 
skupine: 

1. V prvo skupino spadajo в- 
nančno samostojni zavodi In ko- 
munalna podjetja, kj pokrivajo 
vse stroške rednega obratovanje 
(vzdrževanje in tekoče strošk« 
obrata) z zaračunavanjem stor- 
jenih uslug ali storitev nepo- 
sredno individualnim potrošni- 
kom. V to skupino spadajol 
Mestni vodovod. Mestni pogreb- 
ni zavod. Mestna plinarna, »La- 
bod« in Javna tehtnica. Neka- 
teri pa so budi v stanju, da del 
svojih Investicij za raziširjanjo 
in obnovo mreže in naprav krt. 
jejo iz svojih sredstev (n. pr. 
Mestni vodovod. Mestna pUnan. 
na). Ljudski odbor le x regulira 
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nJem vižine obresti na osnovna 
eredstva in amortizacijo pri ko- 
munalnih podjetjih vpliva ha ce- 
no uslug, ki Je sicer postavljena 
na ekonomski baz.1. 

2. V drugo skupino spadajo fi- 
nančno samostojni zavodi in ko- 
munalna podjetja, k; ne pokri- 
vajo vseh svojah obratnih stro- 
Ikov z zaračunavanjem storjenih 
uslug aJi storitev potrožniikom, 
temveč jim del stroškov obra^- 
tovanja pokriva družba. V to 
ekupino spadajo; Snaga, Javna 
kopališča in ECZ. 

3. V tretjo skupino spadajo fi- 
nančno samostojni zavodi, ki ne 
obračunavajo storjenih uslug in- 
dividualnim potrošnikom, tem- 
več jih zaračunavajo družbi kot 
predstavniku vseh potrošnikov 
ter jih ta pokriva iz proračuna 
prizadetega občinskega ljudske- 
ga odbora. 

V to skupino spadajo; Mestna 
kanalizacije. Mestna vrtnarija, 
Javna razsvetljava. Zoološki vrt 
In Uprava cest OLO Ljubljana. 

Kar se tiče Investicijske iz- 
gradnje finančno samostojnih 
zavodov in komunalnih podjetij, 
tako v pogledu razširjanja mre- 
te komunalnih naprav, kakor tu- 
di lastnih investicij, se ta Izvaja 
pretežno na račun družbenih 
eredstev in se pokriva iz sred- 
•tev ljudskega odbora, ali Iz 
proračuna ali Iz fondov, ki so 
doJočetii v ta namen. 

Pravilno bi bilo, da bi tudi 
oni komunalni zavodi, ki Se ne 
iaračun?.vaJo svojih uslug In- 
dividualnim potrošnilkom, pro- 
učili možnosti njih zaračunava- 
nja, da v?aj del Svojih obrat- 
nih stroškov pokrivajo iz di- 
rektnega odnosa do potrošnikov. 
To velja za Mestno kanalizacijo, 
kjer obstojajo objektivni" pogoji 
ca tako zaračunavanje. 

Nadalje bi morali proučiti 
možnosti, v koliko bi se mogli 
kriti stroSki razširjene repro- 
dukcije iz zaračunavanja uslug 
direktnim potroSnikom — kot je 
to pa-imer pri Mestnem vodovo- 
du^ 

4. Z novo upravno razdelitvijo 
mesta na občine se Je postavilo 
pred one finančno samostojne 
tavode, ki ne pokrivajo svojih 
obratnih stroškov z zaračunava 
nJem neposrednemu potrošniku, 
temveč jih je nosil doslej bivSi 

' MLO LJubljana, vpraSanje kje 
tn kako izvršUi obračun za iz- 

5. Investicije za razSirjanje i 
mreže komunalnih naprav bi 
morale občine, na katerih terito- 
riju se izvaja ta razširitev, vne- 
sti praviloma v svoj Investicij- 
ski plan. 

Izjeme nastopijo tedaj, če se 
gradi del omrežje ali objekt, ki 
služi večini ali vsem občinam na 
ozemlju mesta, v sklopu celotne 
komunalne naprave (n. pr. glav- 
ni vodovod, rezervoar, glavni 
zbiralniki Ud.). V tem primeru 
bi morale vse občine, ki so ve- 
zane na isto mrežo komunalne 
naprave, prispevati odgovarja- 
joči del stroškov ter jih predvi- 
deti v svojem investicijskem 
planu ali pa, da planira tako 
gradnjo okrajni ljudski odbor v 
svojem planu investicij. 

Seveda pa bi delitev stroškov 
za t?.ke objekte na občine, po- 
vzročalo težave pri obračunava- 
nju situacij za Izvršena dela ter 
bi bilo že iz praktičnih razlogov 
primerno, da že vnaprej odsto- 
pijo občine svoj "prispevek v in- 
vesticijski plan okraja aH ob- 
čine, v katere pristojnosti Je do- 
tični komunalni zavod ali pod- 
jetje. 
6. Isto velja za lastne Investd- 
cije, ki so potrebne, da se fi- 
nančno samostojni zavod ali 
podjetje modernizira, mehanizi- 
ra, zgradi stanovanja za svoje 
delavce, vse z namenom, da se 
dvigne njegova kapaciteta In 
storilnost. 

Tudi te vrste investicij bi mo- 
rale biti predvidene v druibe- 
nem planu okraja aH prizadete 
občine, s tem odstopijo zaintere- 
sirane občine del svojih dohod- 
kov za kritje takih investicij. 

7. Finančno samostojni zavodi 
nimajo lastnih obratnih sred- 
stev. Nekateri si pomagajo z 
obratnimi krediti pri KB, ki pa 
Jih namerava ustaviti z 31. mar- 
cem 195fi v smislu tozadevne 
uredbe, drugi pa z avansi na let- 
ni proračun proti obračunu kon- 
cem leta. 

Kolikor bodo zavodom ustav- 
ljeni obratni krediti a strani KB 
se bodo znašli v zelo težkem po- 
ložaju ter Je dolžnost pristojne- 
ga ljudskega odbora, da Jim za- 
gotovi stalna obratna sredstva. 
Seveda predstavlja to ^а občino 
na katetre teritoriju so finanč- 
no samostojni zavodi zelo veli- 
ko breme (posebno za občino 
LJubljana-Center, ker so v tej 

vrSene usluge ali storitve. Ze pri! občini skoro vsi finančno samo- 
stojni zavodi). 

Predlagamo, da dajo občine za 
enkrat prizadetim zavodom po- 
trebne avanse, da morejo nemo- 
teno poslovati. Kasneje pa bodo 
morali .dobiti stalna obra'na 
sredstva v potrebni višini ter bi 
morala tudi ta sredstva prispe- 
vati posamezne občine po dogo- 
vorjenem ključu Iz svojega pro- 
računa aH pa da Jim jih zago- 
tovi okraj. 

8, Pravtako b| morale občine 
partiplcirati pri flnanalranju Iz- 
delave investicijskih progiramov 
za izgradnjo mreže komunalnih 
naprav in pri »troSkih za glavne 
projekte, ki zadevajo vse obči- 
ne, po ključu, ki bi ga izdelali 
zastopniki občin v prlzpdetem 
finančno samostojnem zavodu In 
ga predložili svojemu občinske- 
mu ljudskemu odboru v potrdi 
tev. Drug predlog pa Je, da skr- 
bi za Izdelavo Investicijskih pro- 
gramov za rekonstrukcijo ali 
razvoj mreže In izdelavo velikih 
glavnih projektov okrajni ljud 
ski odbor po svojih organih. 

•estavi predloga proračuna za 
1. 1956 je bilo vpraSanje reSeno 
tako, da zavod na podlagi svo- 
jega letnega proračuna izraču- 
na po dogovorjenem ključu nje- 
ga razporeditev na kvote, ki jih 
predvidijo nato prizadete občine 
v svojem letnem proračunu. Iz 
teh sredstev nato plačuje priza- 
deta občina mesečne obračune, 
ki jiih predlaga zavod za lavrše- 
ве usluge. 

S svojim celotnim proračunom 
dohodkov in izdatkov pa nasto- 
pa zavod v proračunu pristojne 
občine. Ta način je izvedljiv v 
primerih, kjer obstojajo možno- 
•tl, da se določi ključ razdelitve 
ttroSkov. Pri nekaterih finanč 
no samostojnih zavodih pa ni 
možno izračuna-td ključa nji pod- 
lagi dejanskega stanja vršenja 
uslug. To velja do neke mere za 
Mestno vrtnarijo, kjer hodijo v 
parke ljudje iz raznih predelov 
Ljubljane, Javno kopališče, Zo- 
oloSki vrt in pokritje eventual- 
nega primanjkljaja pri ECZ, do- 
kler ne bodo tarife postavljene 
na ekonomsko bazo. 

V teh primerih pa bi se mo- 
raU razdeliti stroški po finanč- 
ni moči prizadetih občin aH po 

•porazumu med občinami. 

TEHNIČNA VPRAŠANJA 
Primarna nailoga vseh finanč- 

no samo®tcl,'|nlh zavodov iln ko- 
mimainih podjetij na tefaru-čnem 

področju Je, da izdelajo svoje 
dolgoročne investicijske pro- 
grame rekonstrukcije in izgrad- 
nje. ttoslej imata tak dolgoroč- 
ni investloijski program Izdelan 
le ECZ in Mestni vodovod. Pri- 
pravljen je za Mestno kanali- 
zacijo, dopolniiti pa ga je za 
»Snago« in Zoološki vrt. Izde- 
lati pa ga Se morajo; Mestna 
vrtnarija. Javna razsvetljava. 
Mestni pogrebna zavod »Zale«. 

Za vodstvo Izdelave investi- 
cijskega programa je svoj čas 
imenoval Svet za gradbene in 
komunalne zadeve MLO LJub- 
ljana strokovne komisije In sil- 
cer: Komisija za izdelavo gene- 
ralnega programa kanalizacije. 
Komisije za ureditev centralne- 
ga pokopališča. Komisijo za štu- 
dij ogrevanja mesta, v sodelo- 
vanju s Svetom za gospodarstvo 
pa še komisijo za ureditev Rož- 
nika. 

Pri nekaterih zavodih so vlo- 
go komisije prevzeli njihovi 
upravni odbori. Primerno bi 
bilo, da predlože vsi orni zavo- 
di, ki še nimajo komisije za 
izdelavo svojega Investicijskega 
programa, pristojni občini pred- 
log za imenovanje take komisi- 
ja, ker Je praksa pokazala, da 
so bili doseženi pri dobrem vod- 
stvu komisije veliki uspehi. 

Na podlagi potrjenega investi- 
cijskega programa bo nato za- 
vodom zelo olajšano delo prt 
Izdelavi letnih investicijskih 
programov izgradnje mreže ko- 
munalnih naprav ter potrebnih 
glavnih projektov. Zavodi mo- 
rajo izdelovati letne programe 
l/gradnje sporazumno г občina- 
mi s tem, da gredo potrebe ce- 
lote pred potrebami posameznih 
občin (na pr. Izgradnja zbiral- 
nikov, glavnih cevovodov itd.). 

V kolikor imajo zavo<ri svojo 
projektantsko edinico potem iz- 
delujejo sami glavne projekte, 

nasprotnem primeru pa Jih 
dajejo v Izdelavo projektant- 
skim podjetjem. Ker so teta zelo 
obremenjena z delom je važna 
naloga zavodov in občin, da po- 
lagajo veliko važnost Izdelavi 
načrtov in naj Jih naročajo vsaj 
za eno leto naprej, da Jih ima- 
jo za slučaj potrebe že priprav- 
ljene. 

Na podlagi letnega Investicij- 
skega plana in izdelanega glav- 
nega projekta morejo zavodi 
od nosno občine pristopiti k 
gradnji v lastni režiji aH oddajo 
delo gradbenemu podjetju v 
smislu tozadevnih predpisov o 
oddaji del. 

Glede izvajanja In nadzorstva 
nad gradbenimi deli, ki jih iz- 
vajajo fin. sam. zavodi v lastni 
režiji aH jih oddajo gradbenim 
podjetjem v izvršitev, bi morala 
isto prevzeti občina po svojih 
tehničnih strokovnjakih aH pa 
pooblastiti Upravo za Investicije 
OLO, da jih izvaja v njilhovem 
Imenu, pregleduje situacije in 
daje predlog investitorju 
njih Izplačilo. 

Organizirano nadzorstvo nad 
Izvajanjem gradbenih del s 
strani investitorja zagotavlja 
kvalitetno In ekonomiko grad- 
njo. 

Zastopniki zavodov in občim 
izneeli v svojih pripombah 

glede izdelave Investicijskih 
programov, da zavisi njihova 
realna osnova v zelo veliki me- 
ri od regulacijskega načrta. Brez 
takega načrta je izdelava Inve- 
sticijskih programov za nekate- 
re komunalne naprave zelo tež- 
ka in temelji na predpostavkah, 
ki se lahko spremene in postane 
ves program nerealen. 

Zato se mora izdelavi gene- 
ralnega regulac^keea načrt* 

posvetiti vso največjo pažnjo In 
na njem forsirano delati. 

Mreže komunalnih naprav so 
na področju mesta zelo razšir- 
jene, zaradi česar so izpostav- 
ljene namernim in nenamernim 
poškodbam s sit rani prebivalcev. 
Ker ne obstoja nobena stalna 
kontrola nad vsemi komunalni- 
mi napravami ni možno ugoto- 
viti povzročiteljev ter jih ka- 
znovati In zahtevati povrnitev 
storjene škode. Ljudska milica, 
ki bi morala vsaj do neke me- 
re zasledovati storilce, se te- 
mu izogiba In kljtub ponovnim 
proSnjam In prijavam s strani 
prizadetih zavodov ne pokrene 
kakih odločnejših korakov. 

Kot najznačilnejši primer na- 
vajamo stalne poškodbe na ko- 
ških za smeti, prometnih zna- 
kih, v parkih In nasadih Itd., ki 
jih zlikovcl ne morejo Izvršiti 
brez hrupa, ne da bi privabili 
paznika, da Jih prepodi aH 
kaznuje. Predlog zavodov Je, 
da se v merilu mesta formira 
posebna komunalna Inšpekcija 
s potrebnimi pooblastili, da sto- 
rilce raznih poškodb ugotovi, 
kaznuje In izterja storjeno ško- 
do. 

Dalje naj bi Imela komunalna 
Inšpekcija nalogo, da ugotavlja 
nedostatke na zunanjem izgledu 
mesta (na pr. stresanje smeti na 
prostore, ki niso za to določeni, 
pomanjkljive strešne žlebove, 
napol odtrgane napisne table, 
razpadajoče fasade, nezaščitene 
vpadne Jaške itd.) ter jih jav- 
lja upraviteljem zgradb odnosno 
pristojnim oblastnim organom in 
zavodom, da Jih odstranijo. 

Na podlagi spodaj navedenih 
miSljenj in ugotovitev predla- 
gamo Mestnemu svetu, da o po- 
ЛзСНи razpravlja in sprejme na- 
slednja obvezna navodila obči- 
nam In drugim organom; 

1. Finančno samostojni zavodi 
In komunalna podjetja se mora- 
jo registrirati prt pristojnem 
organu. 

2. Občine morajo takoj izvo- 
liti svoje predstavnike v uprav- 
ne odbore pri tln. samostojnih 
zavodih in sicer vsaka zaintere- 
sirana občina na področju Ljub- 
ljane po enega. 

3. Izvoljeni predstavniki občin 
v upravnih odborih- finančno 
samostojnih ■ zavodov so dolžni 
vsaj vsake 3 mesece poročati 
svojemu občinskemu ljudskemu 
odboru o delu zavoda in njegovi 
problematiki. Ce občina ali za- 
vod ugotovita, da izvoljeni član 
upravnega odbora ne dela v 
upravnem odboru, ga mora od- 
poklicati In izvoliti drugega. 

4. Pri komunalnih podjetjih 
ge nalj formira poseben svet, ki 
bo imel posvetovaJno pravico v 

! zadevah, ki se tičejo odnosa ko. 
munalnega podjetja do družbe. 

fcraij 
joče zakonske predpise 
ki bodo zagotovila sodelova^jp it 
potrošnikov v upravnih огв3 

komunalnih podjetij. jK 
6. Finančno samostojni zaV

(i(t.v f 
morajo takoj prilagoditi in '8 
polniti svoja pravila po srt" 
nicah Mestnega Sveta. iji) 01 

7. Za vzdrževanje obstoj'4 tm, 
komunalnih naprav morajo P 3rS)n 
dvideti prizadete občine 
na sredstva v svojih letnih P . 
računih. Razdelitev vzdri^tavo 
nih stroškov se izvrši po 
ki ga izdela upravni odbor 
voda in prizadete občine. * 

8. Investicije za raz^!l 
mreže komunalnih naprav- 
v Interesu one občine, f'- . 
ra prizadeta občina preko 
jega proračuna. , 

9. Investicije za one O"-®*'. j(. 
mreži komunalnih naprav, 
v Interesu več občin aH so . 
menjene za povetanje kapa<-\ ^ 
te zavoda ali komunalnega P^t ' 
jetja (lastne Investicije) Р'®"Де 
v svojem Investicijskem 
OI.O Ljubljana s tem, da 
čine odstopijo del dohodko* ^ ^ 
okrajni proračun. ^јј^, 
.. 10. Finančno samostojni 
vodi morajo proučiti do З1 јјцЈц 

re^. 1956 možnosti prenosa 
uslug In storitev na neposr^,^ 

i ■ nemu organu svoje dokumr" t®' ' 

potrošnike ter predložiti Рг*- 

rane predloge za uvedbo 
Id naj služIjo za pokritje v7_(,j|0^ 
ževalnih stroškov In enost* 
reprodukcije. # j 

11. Občine na prošnjo f^0' vj 
mostojnih zavodov nakažejo ^ 
koj potrebne avanse, dokle j, 
bo rešeno vprašanje obra1^ ; 
sredstev za finančno samosioJ ^ 
zavode. ^ Vi| 

12. Obratna sredstva za ^ <jj( 
nančno samostojne zavode , • 
gotovi v svojem družbe1^ 
planu OLO Ljubljana s 'j 
da participirajo zainte-res"',, t, 
občine г delom svojih do*1 j, 
kov. jf lj; 
• 11. Finanslranje Izdelave 
vesticljskiih programov in 8 ^ ti 
nih projektov za objekte, ^ j, 
so v Interesu ene občine P it 

V ta posvetovalni organ Izvoli 
vsaka zainteresirana občina po za I enega zastopnika, ki Je dolžan 
svojem občinskem ljudskem od- 
boru poročati vsaj vsake 3 me 
sece o delu podjetja In njegovi 
problematiki. 
„ 5. Pokreniti Je potrebne kora- 
Ee, da se sprejme v odgovarja- 

vzame OLO LJubljana. * 
14. Fin. samostortml zavodi' ^ 

še nimajo Izdelanih Inves"^ ^ 
skih programov ali so še v ^ b 
lu, pokrenejo vse. potrebno, j » 
bodo do konca leita 1956 izd0 j, 
In predloženi v potrditev 1 
stojnl komlsljil za revizijo i 
vestlcijskih programov. ,f|1i 1 

15. Nadzorstvo nad izvaj*n'(/ гв«1. 
jo občine po 
strokovnjakih 

svoj ih 
odnosno 

tehoi^ 
, opr»;; 

za Investioije OLO za ob j 
okrajnem merilu, na željo 0 a 
pa tudi za objekte občin' > 
značaja proti primerni ods" 
ni n I. m 
^<16. Izdelavo generalnega ' ~ 
lacijskega načrta Je čimbol) a . 
spešltl, da se bo dobila 
za realne Investicijske P14* 
me. fi 

17. Pri posameznih občini у 
naj formira komunalna Lv' 
cija za opravljanje nadzo 
kakor Je v poročilu пакз2 ^ 
Svet za gradbene 4n когли,пв , ' 

zadeve OLO - LjubiJana 

ODLOKI IN ODLOČBE OLO LJUBLJAN' 

ODLOČBA 
Na podle«! 22. in 6. točke čle- 

na Zakona o okrajnih ljudskih 
Odborih (Ur. 1. LRS št. 19-52) v 
zveed z 2. členom Temeljne 
uredbe o finančno samoetojnih 
zavodih (Ur. 1. FLRJ št 51-53) 

ODLOČBO 
o ustanovitvi finančno samoetoj- 

nega zavoda »Administra 
ečajl« v Ljubljani. 

1. člen 
Ustanovi se finančno 'л^ Dvl se iinancu« ^j' 

stojnl zavod »Adminis^1 

tečaji v Ljiubljani«. .^i, 
Sedež zavoda Je v LjU" 

Naloga 
2. člen 

zavoda Je vzeoJ' 
1> 
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novega aH že za- 
(van 'Ra kadri/ 3 ac^ntt^n^strativ- 

n V UI'a<lil1. zavodih, ,niti o,! »^Spodarskih in druž- 

il ^viij Jse naloge določajo 
^еГ ^voda. 
■av0^at^?-jZacl3ah- Ч1«Ј«Р 

ity9 Угу^ —• 
ki8oeipodar' s premože- 

^ ^?.^0 0d 

prf; •''"a. 

*3 
r^! 

3. člen 

•judekega odbora 

*vođ . 4- «len 
"^a naslednje sklade; 

rit« 
M 
ai&' 
0" 

u ima 

% 

1. Sklad za nagrade deJavcev 
in uslužbencev (eklad za nagra- 
de), 

2. Sklad za samostojno gospo- 
darjenje. 

3. Amortizacijski sklad . 
5. 61 en 

Zavod upravlja upravni odbor, 
ki šteje z upravnikom zavoda 9 
flanov. 

Upravnika' imenuje OLO 
Ljublj ana. 

6. flen 
Za vse zadeve in naloge zavo- 

da je pristojen Svet za prosveto pravljaJa o zdravstvenem domu 
OLO Ljubljana. in preventdvni zdravstveni služ- 

. bi. 7. člen Arbitražna komisija je Imela 
Upravnik mora v 15 dneh po prav tako eno sejo. na kateri 

prejemu odločbe o ustanovitvi so Se reževaii spori, nastali med 
zavoda podati prijaivo za vpis podjetjem in deiavcem. Komi- 
v register zavodov, ki se vodi sija pa je pričela z delom šele 
pri Tajništvu OLO Ljubljana, v mesecu decembru 1955. 

m л -V 8" fle? . v . ' OBLIKA SOCIALNE POMOČI Ta odločba stopi takoj v ve-^ IN Kp0 j0 prejema 
Ijavo. 

Podpredsednik OLO 
Miha Berčič 1. r. , 

činski ljudski odbori 

OBČINA UUBUANA-ŠIŠKA 

no 4
Vab,L0 

0 6- sejo ObLO 

občin"' 2' 37- 51' Sta" 

it«' 
fci"' 

citf" 

občin 
'""»J8 '8 0

e 4'Ubljana-Siška - 
8Uata 1955, 21. čl. 

^ j«1 alt o ureditvi ob- 
,0^/55) ;a^„V <ur- 1- FLRJ št. 

Iri.^ttstLh Пи
7'. Zakona o pri- 

aKJh Јкћ61^^ iin okrajnih .f^I^^borov (Ur. !. LRS st. 

6. redno sejo 
5Гк- 4oe 

an
t
a-S^a, ki bo v 'j.ji' «n v 4- 'ebruarja 1956 ob 

ObL0 Ljub- v 4 26-11 ' ui^nčičeva št. 8, 

t ^čn*:ni red: 

«» »U. 011 a o ustanovit- ... Sklndn 7 r, vMnnip 
niJ ShiS^'ttilBlriu skl8da za Zidanje 

' i з'11* Lini, na območju 
' J- ^ Ju,l|jana-SiSka, »r. ■ ^O^rv^t. J0,112 

«a t. r^>Či!r. i 
VituNunain Predlo«! ®veta 
«5 t-S: • »'»■«- ■> l ln smotrne 
Ац naprav. 

Si l "^loka o tržnem re- 

3 'П »""O11,116 8ra- •Pt,- 

in..' саги'05 ^'o^a o posloval- 
»a окЗНП5кЉ P0<1JetilJ in 

V 5S!Ska
mo4ju »biine Ljub- 

' Ггев1&'в « 
"» (iel® Pravil o organiza- 

[Ш 
d' 4 
t "»dj 

•tro 
^ 6, 

»Tu obratne ambulante ltovi zavodi — Lito- 

£ Pravilnilka o plačah 
Ai buu'^na.gjj^'venega doma 
J - ,ђ1е DortfV in obratne am- 

1. ^troj, 3® 'Titovi zavodi 

^ ta^}" *ZC0{Y>e 0 spreimem- 
^ KkCiftvah od'OČbe o za- VI г^>Ј, ,8с131 delovnih me6.t 
^Jubuj^eea uelaveev v upr:v" 1955 'Judiilkega odbora 

a г dne 22. dec. 

8. Predlog odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah odloka o do- 
polniilnih plačah ln položajnih 
dodatkih uslužbencev in delav- 
cev Občinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana-Siška z dne 22. de- 
cembra 1955. 

9. Predlog sklepa o sprememb; 
sklepa ObLO Ljubljana-Siška г 
dne 29. sept. 1955 o določitvi 
pavšalne mesečne odškodnine 
predsednikom svetov ln komisij 
ter o sejninah. 

10. Personalne zadeve in ime- 
novanje komisij: 

a) imenovanje davčne komi- 
sije, 

b) potrditev komisije za uslui- 
benslka vprašanja, 

c) imenovanje načelnika od- 
delka za komunalne in gradbe- 
ne zadeve, 

č) imenovanje zastopnikov ob- 
čine v upravne odbore zavodov 
»Mestna vrtnarija«, »Mestna ka- 
naJizacija« in »Uprava ceait OLO 
Ljubljana«, 

d) imenovanje upravnega od- 
bora kreditnega sklada, 

e) imenovanje poslovodje tr- 
govine »Pri livarju«. 

11. Pooblastilo komisije za 
proračun, da lahko razpolaga s 
proračunskim rezervnim skla- 
dom. 

12. Prisilna uprava trg. podj 
»Železničar«, imenovanje prisil- 
nega upravnika in sklepanje 
garanciji. 

Vsak ljudsiki odbornik lahko 
predlaga spremembo ali dopol- 
nitev dnevnega reda. 

Morebitne odsotnosltl prijavi- 
jo ljudski odborniki Skupščin- 
ski pisarni (tel. 21-349). 

Predsednik: 
Jenko Marjan 1. r. 

0BeiNA LJUBLJANA-RUDNIK 
<Ins,t6ga Hišnika 5. seje Ob- 

ie biK eEa odbora, ki 
0 11 " 1956. fcfc -;„"ua n -n 

vodu 
laPe 

J« bij 
podpredsednik 

»a 
naslednji dnev- 

0po{ii 
Predsednika Sveta 

socia.lno skrb- 

^n 'i1 ^epenje o 
Hu^^Lo oh.. 0Pal|nii.tvah sta- 0btine Ljubljana - 

l ^^-iarsL k<>nlisi3- 

^^zaZT- 

•s 
rease 

i. 

®ociain
Ve^ 2a zdrav- 

V ^га.г^, ® skrbstvo tov. 

se od starih metod dela social- 
nega varstva postopoma pre- 
haja na prevemtiivno zažfrito. Ra- 
zumljivo j«, da nov način dela 
ni lahak. Za prikaz aktivnosti 
Sveta za zdravstvo in eocialno 
poJitiko je treba poudairiti, da 
.nmatira za osnovo svojega deOo- 
vanja stalno stremljenje, da z 
družbenim sodelovanjem rešuje, 
po možnosM čim več socialniih 
problemov, zavedajoč se dej- 
stva, da niti še teko šfevUen 
apairat ne hi moge.1 uspešno re- 
ševati nasitailih .problemov, če se 
pri tem ne nasloni na Mm širše 
sodelovanje množičnih organi- 
zacij in na široko imežo držav- 
ljanov, združenih organizacij 4n 
svetov. Razen tega je Svet sma- 
tral za potrebno, da za reše- 
vanje konkretnih primeirov for- 
mira posebne komisije, ki jih 
vodijo Utrni Svete, sestavljajo 
pa državljani, ki se bodisj po 

l svoje«! družbenem položaju, bo- 

disi v okviru svojega družbene- 
ga sodelovanja ukvarjajo s pro- 
blemd socialnega varstva, od- 
nosno z vprašanji, kd so tej 
problematiki blizu. Pri tej tež- 
nji, da se preusmeri dosedanji 
istem kurativnega socialnega 

varstva v sistem preventive, je 
Svet naletel na razno proble- 
maldko in težkoče, ki so delo 
otežkočald in se ni razvijalo 
lako, kot bi bilo treba. V okvi- 
ru Sveta imamo sedaj sledeče 
komisdje: Komisijo za socialno 
krbstvo, komisijo za zdravstvo, 
nujno pa bo še ustanoviti po- 
sebno komisijo za delovne od- 
nose. Obstaja pa tudi ko- 
misija, ki rešuje delovne spo- 
re. to je arbitražna komisiija. 
S področja socialnega varstva 
obravnava naša komisija za so- 
cialno skrbstvo sledeče: zadeve 
mladinskega varstva, in to v 
vseh ozirih in vprašanjih ln 
iicer zadeve vzgojno zanemar- 
jene mladine, zadeve nezakon- 
skih otrok, zadeve otrok ob lo- 
čitvah zakonov, zadeve posvo- 
jitev, zadeve začasnega skrbni- 
štva, skrbniške zadeve polnih 
.ilirot ali oseb, ki jim je odvze- 
ta opravilna sposobnost, izdaja- 
nje potrdil o opravilni sposob- 
nosti, zadeve rejnlMva, tudi 
sprejem in razmeščanje k rej- 
nikom (Okrajni ljudski odbor 
ima le splošno arganiizacljo rej- 
ništva); zadeva šolskih mlečnih 
kuhinj, zadeve zdravstvenih ko- 
lonij (organizacijo in kotrolo 
ima Okrajni ljudski odbor); 
jdravstvena evidenca mladine. 

Praviloma torej rešujemo vse 
2adeve socialnega varstva in se 
morajo o teh zadevah držav- 
ljani izključno obračata na svoj 
občinski ljudski odbor. Vzirok; 
ooclainih problemov so v glav- 
nem prostiucija, kriminaliteta 
in alkoholizem. Svet za zdrav- 
stvo in socialno skrbstvo je v 
glavnem delal le kurativno in 
reševal posamezne prošnje in 
vloge, ni pa šiiroko razpravljal 
o problemih, ki povzročajo vse 
gorje. Od ustanovitve Občinske- 
ga ljudskega odbora Ljubljana 
- Rudmik je Svet za zdravstvo 
in socialno skrbstvo imel 5 sej. 

IJomisiija za socialno skrbstvo 
je imela 8 sej in se je na teh 
sejah reševalo vprašanje zaščite 
odraslih, vprašanje vzgojno za 
nemarjene in moralno ogrožene 
mladine, vprašanje oddaje v 
mladtinske domove in internate, 
vpirašanje rejništva, vprašanje 
Solskiih mlečnih kuhinj, vpraša- 
nje zaščite delovne žene, vpra- 
šanje podeljevanja socialnih 
podpor in vprašanje sprejema 
v domove onemoglih. 

Iz navedenega Je razvidno, da 
se je sistem družbenega uprav 
ijanja na področju socialnega 
varstva močno utrdil, kar zelo 
ugodno vpliva na sam potek 

■kvailKjetnega dela v teh komi- 
sijiah. 

Komisija za zdravstvo je ime- 
io eno sejo ln Je predvsem гак- 

Po prevzemu spisov od biv- 
šega MLO in OLO LJubljana - 

i okolica je bilo treba spraviti v 
skiad in red in napraviti revi- 
zijo. Vse to delo je bilo težav- 
no, kajti videlo se je, da smo 

! prejeli zelo nepopolne spise, saj 
ponekod ni bilo nobenih po- 
datkov ponekod pa le likvida- 
cijski iiet. Delo pa še danes ni 
povsem gotovo, četudi je v 
glavnem revizija napravljena. 

Odraslim osebam smo prizna'.; 
socialno zaščito v dveh oblikah: 

1. nudena jim je bila zaščita 
v domovih za sta« in onemogle. 

2. bila jim je nudena izven- 
domska zaščita- 

Izvendomska zaščita se Je pri- 
znavala v obliki socialne pod- 
pore in to na podlagi posebnih 
zakonitih določil, ali po prosti 
presoji Sveta za zdravstvo ln 
socialno skrbstvo. 

Po zveznem zakonitem pred- 
pisu izplačujemo podpore žrt- 
vam fašizma, ki so nepreskrb- 
ljene in nimajo nikakih dohod- 
kov niti premoženja. Teh pod- 
por izplačujemo 7 v skupnem 
/,nesku 12.300 din mesečno. 

Enako se plačujejo po zvez- 
nem predpisu tudi kadrovske 
podpore otrokom tistih voja- 
ških obveznikov, ki so na od- 
služenju kadrovskega roka Jn 
izpolnjujejo zakonite predpise 

Teh podpor izplačuiemo dve 
v skupnem znesku 3200 din me- 
sečno. 

Po prosti presoji pa prizna- 
vamo podpore predvsem takim 
starim osebam, kd ostanejo brez 
sredstev za preživljanje, ven- 
dar ne po svoji krivdi in ki ni 
mejo svojcev, ki bi bili po za- 
konu dolžni preživljati te osebe 
Vsi podatki v prošnjah se toč- 
no preverijo ob sodelovanju te- 
renskih zastopnikov, nakar se 
zda končna odločba o pode- 
litvi aiii odklonitvi podpore. 

Te vrste podpor smo priznali 
75 upravičencem v skupnem 
znesku 171.000 din mesečno. Od- 
klonili pa smo 18 prošenj- Kaže 
pa se stalno naraščanje zahtev- 
kov za te podpore. 

Ce bolj natanko analiziramo 
te podpore. Je situacija sledeča; 

1. V 13 primerih smo priznali 
socialno pomoč starim in one- 
moglim osebam, ki so brez svoj- 
cev in brez vsakih sredstev za 
preživljanje. Tem izplačujemo 
mesečno 36.700 din ali povpreč- 
no 2823 din na osebo. 

2. V 57 primerih teplačujemo 
pomoč starim in onemoglim ose- 
bam, ki žive sicer pri svojcih, 
pa jih le-U ne morejo preživ- 
ljati v celoti. Tem izplačujemo 
mesečno 1O9.4OO din ali pov- 
prečno 1919 din na osebo. 

3. V primerih izplačujemo po 
moč civilnim invalidom, ki niso 
zmožni da bi se sami preživlja 
11. Tem Izplačujemo mesečno 
7500 din ali povprečno 2500 din 
na osebo. 

Prav tako se izplačuje pod- 
pora staršem aH rejnikom otrok, 
ki so socialno og rož oral. Talcih 
podpor je 5 v »kupnem znesku 
20.000 din. Te podpore so raz- 
deljene na naslednje kategorije: 

1. 3 otrokom pripornikov, ki 
so obsojeni na zaporne kazni 
Tem se izplačuje mesečno 13.000 
din ali povprečno 4333 din na 
o&etoo. 

2. 4 otrokom pobeglih staršev 
v skupnem znesku 7000 din me- 
sečno ali povprečno 1750 din na 
osebo. 

3- 3 nezakonskim otrokom r 
skupnem znesku 12.000 din me- 
sečno ali na posameznega otro- 
ka 4000 din mesečno. 

4. V 8 primerih izplačujemo 
tudi bolnikom TBC posebno 
pod,poro, in sicer mesečno 20.000 
din ali 2500 din na vsakega po- 
sameznika. 

Poleg rednih podpor pa se iz- 
plačujejo tudi izredne podpore, 
enkratne podore in to zaradi 
posebnih okoliščin, nezgod itd. 
Te podpore se dajejo res so- 
cialno šibkim družinam in po- 
sameznikom za nabavo kuriva, 
ozimnice Itd. Teh podpor je 
bilo izplačanih v 5 mesecih 15 
tisoč din in so jih prejele tri 
osebe. 

V mesecu decembru 1955 Je 
komisija za socialno skrbstvo 
razdelila 637.000 din med 169 
oseb kot enkratno zimsko po- 
moč. in sicer na posameznike 
3770 din. 

Vsem socialnim podpirane« m 
plačamo tudi zdravila in zdrav- 
ljenje v ambulantah in bolniš- 
nicah. Za to vrsto zdravstvene 
pomoči je plačal MLO in OLO 
Ljubljena - okolica in zato ni- 
mamo točnih številk. - Poleg 
podpirancev plačujemo stroške 
za zdravljenje nepremožnih. ka- 
terim Je treba plačati stroške 
v celoti ali delno in to z ozi- 
rom na njihovo slabo socialno 
■»tanje. 

V domski oskrbi Je z našega 
področja 13 starih in onemoglih 
in plačujemo zanje 66.152 din 
mesečno. Polno mesečno oskrb- 
nino plačamo le za 10 oseb. 
Delno pa plačujemo oskrbnino 
ia 3 osebe. Enemu prosilcu pa 
je bila prošnja za dom onemo- 
glih zavrnjena. 

Za uspešno zaščito starejših 
oseb je nujno, da Svet pod- 
vzame gotove ukrepe, da se od- 
■ftranijo vsi nedostatkl. 

MLADINSKO SKRBSTVO 
V našii občini Je postavljeno 

pod skrbništvo 28 otrok. Pod 
skrbništvom je 17 otrok pri so- 
rodnikih, 10 v raznih domovih 
in eden pri starših. 

Od teh otrok poseča 9 osnov- 
no šolo, 5 gamnazijo. 6 srednje 

■trokovne šole, 6 Je zaposlenih- 
Vsi ti otroci so materialno 

preskrbljeni, eni prejemajo 
otroški dodatek, pokojnino aH 
invalidnino, socialno šibki uži- 
vajo štipendije odnosno pod- 
pore. 

V tem kratkem času smo ob- 
ravnavali tudi 44 primerov ne- 
zakonskih rojstev, 29 očetov je 
priznalo očetovstvo, v 3 pri- 
merih teče postopek na sodišču, 
v 8 primerih pa pri skrbstve- 
nem organu. V 4 primerih pa 
ni mogoče ugotoviti očeta. V 
24 primerih so bile v sporazumu 
med očetom in materjo urejene 
preživnine pri skrbstvenem or- 
ganu, v 5 primerih Je o pre- 
živnini odločilo sodišče, v enem 
primeru se predmet obravnava 
pred sodiščem in v 7 primerih 
pri skrbstvenem organu. 

VZGOJNO ZANEMARJENA 
MLADINA 

Na področju občine Je bilo 
zaradi vzgojne zanemarjenosti 
in moralne ogroženosti v evi- 
denci skrbstvenega organa in 
pod vodstvom države 70 oirok. 
Od teh jih živi 49 pri starših, 
2 pri sorodnikih, 3 pri tujih 
družinah, 16 otrok p» Je bilo 
oddanih v rat&n« doenove. 20 
mladoletnikov se Je že zagovar- 
jalo pred rednim eodUčem, ker 
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00 zagrešili гаиНбпа karznlva de- 
janje. 

PROBLEMI REJNIŠTVA 
V rejo je bi-Io razmeščenih 5 

otrok. Premalo pa je v naši ob- 
CLal rejnikov in ima skribstveni 
organ s tem težave. Rejnina za 
enega otroloa zna&a 4 do 5 tisoč 
dinarjev na mesec. Pri oddaji 
v rejo pa dobijo otroci tudi 
popolno opremo, medtem ko 
elane oskrbnina v o'LroSkih in 
mladiiaakih domovih od 8-500 do 
15.000 din. 

Šolske mlečne kuhinje poslu- 
jejo v 6 osnovnih šolah in na 
П. gimnaziji, kjer dobiva ma- 
lico dnevno 765 otrok. Malica je 
tako sestavljena, da otroci do- 
bijo predvsem araimalske belja- 
kovine in maščobe. 30V« otrok 
dobiva malico bre^iplačno. Ostali 
pa prispevajo po 12 din za ob- 
rok, ceaa pa znaša 24 din. Raz- 
lika v ceni se krije iz prora- 
čuna Občinstega ljudskega od- 
bora. 

Skrbništvo odraslih oseb Im 
začasno skrbništvo vodi v evi- 
denci 19 skrbniiško pireklicanih 
oseb. Poseben odbor pa vodi 
skLad za varstvo otrok, ki je 
btl ustanovljem pri naši občini 
na predlog Sveta za zdravstvo 
m socialno skrbstvo. Do sedaj 
Je v temi skladu 142 033 din. Od- 
bor pa do danes še ni imel no- 
bene seje. Predvideno pa je, da 
se bo sestal šc v tem mesecu. 

Danes bom le v kratkih ob-; 
risih podal razvoj zdravstvene 
eliržbe. 1. 9. 1955 se je prl^eJo 
delo na področju zdravstva. S 
posebnim odlokom je bil usta- 
novljen Zdravstveni dom, ki Je 
družbeno upravljate ustanova s 
sajnostojnim fi.nans4ra.njem. Na 
zadnji seji ObLO Ljubljana - 
Rudnik pa ste imenovani uprav- 
nika in upravni odbor doma ter 
potrdili pravilnik tega zdrav- 
stvenega doma. V območju bega 
zdravstvenega doma so tri am- 
bulante splošne prakse in zobna 
ambulanta. Dve ambulanti, to je 
na Igu in Škofljici delata le 3- 
kiat v tednu. Sklenjeno pa je, 
da Je treba dobiti še enega 
zdravnika, tako da bi vse am- 
bulante delale vse dni v tedmu. 
Posebno vprašanje pa j« grad- 
nja zdravstvenega doma. Tu so 
težave, ker urbanistični načrt 
za ta del mesta še ni gotov in 
zato so gradnje nemogoče, do- 
kler se to ne uredi. 

Organizacija ZB je pričela 
akcijo za postavitev Zdravstve- 
nega doma, ki je hvale vredna. 
Tako je organizacija ZB polo- 
žila/prvi temelj v znesku 1 mi- 
lijon 200.000 din za zgraditev 
zdravstvenega doma. Tu bo Se 
dosti dela in Svet za zdravstvo 
in socialno skrbstvo j« na svoji 
seji sklenil na pobudo komisije 
za zdravstvo, da se postavi po- 
sebna gradbena komisija, v ka- 
teri naj bi bili zastopniki vseh 
množičnih organizacij. Komisija 
za zdravstvo pa je mnenja, da 
je treba prvenstveno urediti ku- 
rativno zdravstveno službo in to 
tako, da se dobi še enega zdrav- 
nika za Ig ali Škofljico. S tem 
v zvezi bo treba preakrbeiti tudi 
primerna stanovanja. 

Potrebno Je, da dosedanja 
preventivna služba brez motenj 
nadaljuje dosedanje delo, ki ga 
je Imela v načrtu centralna 
zdravstvena ustanova. Poživiti 
pa bo treba družbeno uprav- 
ljanje ter biti stalno v stiku s 
terenom. 

Z zdravstveno prosvetno de- 
javnostjo pa bo treba dvigniti 
zdravstveni nivo občamov- 

Ker Je tu še precej vpraAanj, 
bo res potrebno, da se na eni 
Izmed sej ObLO Ljubljana - 

Rudndk posebej razpravlja o 
problematiki zdravstvene službe 
in Zdravstvenega doma. 

Pri vsem tem delu pa se Je 
.pokazalo, da je družbeno uprav- 
ljanje in sodelovanje državlja- 
ruov prišlo pri vseh akcijah in 
ukrepih do popolnega izraza in 
veljave in da je na ta način 
dela res stvarno pripomogel, da 
so se zadeve hitro In res do 
največje mere objektivno re- 
šile. 

V razpravi se med drugimi 
oglasijo tudi: 

Tov. Dermastla Mara, ki pred- 
laga, da naj prihodnje poročilo 
Sveta za zdravstvo poda poleg 

■tega, kaj je naredil doslej In 
kaj je konkretno obravnavaj, 

■tudi poročilo o tem, koliko Je 
v na>ši občini takih ljudi, ki so 
potrebni pomoči, niso Pa purlžli 
v poštev. Prav tako naj bo iz 
prihodnjega poročila razvidno 
tudi stanje ljudi, ki so stari in 
omamogli in zaradi tega pomoči 
potrebni, ki pa je niso prejeli. 
Pirl tem pa je treba napraviti 
neko analizo v tem smislu, za- 
kaj ti ljudje niso dobili pomoči, 
ali mogoče zaradi tega, ker ob. 
čina nima na razpolago dovolj 
sredstev, ali pa Iz drugih raz- 
logov. Glede nezakonskih otrok 
ugotavlja, da je doslej sodišče 
dajalo zelo nizke vzdrfevalnlne. 
Videti Je treba, kdo so ti ljudje 
na sodišču, ki dajejo takim 
otrokom tako nizko vzdrževal- 
nlno. Tendenca pri nas Je, da 
dajejo sodišča zelo nizke vzdr- 
ževalaine za take otroke z mo- 
tivacijo, češ saj bo družba pla- 
čala razliko. Vzdrževalnina se 
mora odmerjati na osnovi do- 
hodkov očeiia, ker mora oče 
skrbeti za otroka. Zdaj sodišča 
odrejajo neke vrste pavšalno 
vzdrževalnino ne glede na to 
koliko sredstev ima na razpo- 
lago tak oče za otrokovo vzdr- 
ževanje. - Pogledati bo treba 
stvari glede nizkih vzdrževal- 
nin pri sodišču in Javiti ne- 
pravilnosti, ki so v zvezi s tem. 

Tovariš Abram Franc dopolni 
svoje poročilo še s pripombo, 
da je res, da je bHo v poročilu 
samem malo govora o tem, da 
delo še ni tako kakor bi mo- 
ralo biti. To pa je v glavnem 
zairadi tega, ker je ObLO Ljub- 
ljana - Rudnik nova občina. 
Zato Je potrebno, da se v delo 
najprej poglobimo in se bomo 
edino na ta način dcbro z de- 
lom seznanili in ga epoornaiti. 
Res pa je, da je prišlo od biv- 
šega MLO Ljubljana in OLO 
Ljubljana - okolica kup prošenj 
glede dodelitev podpor In je 
r.ato nujmo, da se prično stvari 
reševati tako, kot je treba. Svet 
kot tak, kakor tudi njegove ko- 
misije so se vrgli na delo in 
pričeli prošnje reševal«. 

Tov. Kovač Anton doda, da je 
-sodišče v praksi res tako posto- 
palo, da je ,eaihtevalo od star- 
šev neeakonsklh otrok prenizke 
preživnine, in sicer v znesku 
od 500 do 1000 din mesečno. - 
Skrbstveni organi občine so 
večkrat urglrali na sodišču v 
tem smislu, da »o preživnine 
premajhne, toda doslej ni belo 
uspeha. Res je, da je marsi- 
kateri oče v slabem material- 
nem stanju, vedno pa ne. Mne- 
nja smo, da bi morala sodišča 
ugotavljati matej-ialno stanje 
očeta in odločati o višini vzdr- 
ževal n in e za nezakonske otroke 
individualno. Treba bo apelirati 
na sodišče, da so preživnine za 
nezakonske otroke določene pre- 
nizko. 

Poročilo se soglasno »prejme. 

2. 
Poročilo o spremembi etatuta 

občine poda tov, Valentič Ivo, 

ki omeni, da Je ObLO na svoja 
seji dne 19. VIII. 1955 sprejal 
svoj statut, ki bi ga moral po- 
trditi še Okrajni ljudski odbor. 
Ta pa sploh ni pristopil k po- 
trjevanju statutov občin, ljud- 
skih odborov, ker je posebna 
laitutarna komisija pri Izvrš- 

nem svetu izdala nov tipski 
statut za vse ob6lne in priporo- 
čila vsem občinskim ljudskim 
odborom, da ie sprejete statute 
prilagodijo temu tipskemu sta- 
tutu. Predloženi novi osnutek 
statuta je pnitogoden novemu 
liipskemu statutu in se zato 
predlaga, da se predloženi sta- 
tut sprejme. 

Novi popravljeni statut se so- 
glasno sprejme. 

3. 
Tov. Valenčlč Ivo stavi pred- 

log za imeinovanje komisije za 
odlikovanja in v tej zvozi ome- 
ni, da obstojajo zvezne in re- 
publiške komisije za odlikova- 
nja, ki se bavljo z vprašanjem 
delavnih odlikovanj in predla- 
gajo posameznike, ki so se od- 
likovali z določenimi uspehi pri 
delu, da prejmejo priznanje v 
obliki odlikovanja. Za zbiranje 
podatkov za odlikovanja obsto- 
jajo že okrajne komisije za od- 
likovanja, ki pa zaradi obsež- 
nega teritorija niso v stanju 
pravilno prlbavlti vseh podat- 
kov, to velja tudi г;а okrajno 
komisijo OLO Ljubljana. Da bi 
se to delo zbiranja podatkov 
Izvršilo čim uspešnejše, okrajna 
komisija za odlikovanja pripo- 
roča, naj se izvolijo občinske 
komisije za odlikovanja, ki naj 
bi zbirale podatke in predla- 
gale zaslužne ljudi na območju 
svojih občin za odlikovanja. 
Občine se bodo morale preko 
teh komisij poveeati z DS 'n 
upravnimi odbori gospodarskih 
organizacij in sindikalnimi po- 
družnicami, od katerih bodo 
prejele predloge in take pred- 
loge za odlikovanja poslale 
okrajni komisiji. Lahko bo pa 
.udi občinska komisija sama 
predlagala posameznike za od- 
likovanja. Taka odlikovanja bi 
se podeljevala na državni praz- 
nik 1. maja in 29. novembra. 
Občinska komisija za odlikova- 
nja bo morala zbrati podaitke in 
predloge poslati okrajni komi- 
sijii za odlikovanja za 1. maj 
1956 najkasneje do 28. 'II. 1956. 
V občinsko komisijo za odliko- 
vanja se predlagajo: 

1. Tov. Sitar Franc, predsed- 
nik ObLO — kot predsednik 
komisije. 

2. Prime Janez, član ObLO — 
kot član komisije. 

3. Galič Jovo. predsednik obč. 
odbora SZDL — kot član. 

4. Suhadolc Janez, predsednik 
obč. sindikailnega sveta ~ kot 
član. 

5. Makše Božo, ualužb. ObLO 
— kot tajnik komisije. 

Predlog se soglasno siprejme. 
Tov. Valenčlč Ivo še pred- 

laga, da se sprejme posebna 
davčna komisija, kar obrazloži 
s tem, da so 1. Jan. 1956 tudi 
davčni posli prišli iz okraja na 
občine. Tudi pri občini Rudnik 
se je formirala Uprava za do- 
hodke, ki posluje že od začetka 
letošnjega lete in ima zasedena 
vsa delovna mesta. Da bi mo- 
gla davčna uprava pravilno 
ugotoviti dohodek in odmeriti 
davek, mora tekom vsega leta 
zbirati podatke, ki so potrebni 
za ugotovitev davčnih osnov. 
Na podlagi 79. člena Uredbe o 
dohodnini ima občirtski ljudski 
odbor pravico postaviti davčno 
komisijo, ki šteje 5 članov In 
5 namestnikov, n; Predsednik 

davčne komisije mora biti član 
ljudskega odbora, ki se spozne 
na gospodarske zadeve, kot čla- 
ni pa se imenujejo vodja službe 
dohodkov po svojem položaju 
in en davčni strokovnjak-refe- 
rent. Drugi člani davčne komi- 
sije pa se imenujejo iz vrst za- 
vezancev. 

Soglasno se sprejme predla- 
gana davčna komisija, katere 
predsednik je ljudski odbornik 
tov. Prime Janez- 

Tov. Valenčlč Ivo tudi pred- 
laga v imenu komisije ža izvo- 
litve in imenovanja, da se odo- 
bri komisija za uslužbenska 
vprašanja, katere predsednik 
naj bi bila tov. Kukovec dr. 
Sonja, 

Predlog se soglasno sprejme. 

O stanju gostinstva na Igu 
poroča tov. Prime Janez: 

Na zadnji seji smo sprejeli 
sklep o formalni ustanovitvi 
obrtnih podjetij na Igu, ki 
stvarno že obstojajo od leta 
1949 dalje, in sicer Strojno mi- 
zarstvo, Mesarija in Gostinstvo, 
vse na Igu. Ta sklep smo spre- 
jeli zaradi tega, ker nam je 
Okrožno gospodarsko sodišče 
sporočilo, naj že enkrat uredimo 
registracijo gospodarskih pod- 
jetij na Igu- Zadeve registra- 
cije teh podjetij »mo prejeli kot 
nerešene od brv. OLO, Ljubi j a- 
na-okollea l.n se vleče že od le- 
ta 1953 dalje. Odgovorni refe- 
renti našega ObLO pa so več- 
krat osebno razpravljali o tej 
zadevi in so nazadnje našli od- 
govarjajočo formulo za registra- 0bčlna's sredstvi goždo«*' 
cijo. Med tem pa se je dogodil 
slučaj v Gostišču na Golem, ko I у razpravi glede nan,eV, 
poslovodkinja Zeleznik Marija avtobusne proge skozi Л 
ni poravnala svojega dolga do Ruitinlk omeni tov. D6' i 
Gostinskega podjetja na Igu in, Мага <ja se je takrat. 
ki znaia z današnjim stanjem | na bivšem MLO Ljublja'/ 
okrog 180.000 din. Po odbitku z^- ^ pj.^v!; alo o nakupu avto^ A 
jQg bi se »v» o r* i s o i чл 
73.000 diin. Ta 
od lanskega leta in je sedaj ta ' do^ Lavrlce in sicer tak"'^ 
gostilna zaprta. Nadalje se da I nvtobusi do Rudnika "лг 
iz prometa posameznih gostišč i 

stev kot sedaj, Poudatlf 
sedaj, da bo potrebno n 
laki dom določiti nize*?| 
ozlrom na dolgoročno P0 , 
plačevanje anuitet. P' J 
tudi, da se gostilna n8 , 
odda v zasebno upravi)8 ■ 
Vlrantu, kjer Je že ne't J 
gostilna. S tem našim ^ 
bo prišlo gostinsko P0 'J 
na podlagi uredbe o P^j 
podjetij In obratov v fv| 
kvldacljo, ki naj jo l«vr i 
dacijaka komisija. 

V razpravi se oglasi]01 

Sokalič'Viljem, ki P^fj 
je en dan pred raseda®)., 
spodarskega sveta "S®!?i 
manjkljaj v višini 73.000^ 
da Je gostišče Trta na в*'., 
način pobralo iz kleti v » 
vso preostalo pijačo. A 

Tov. Dermastla Mara P'J 
da se Zeleznlkar Marij' || 
Javnemu tožilstvu, ,1 
vsega razvidno, da J® 
poneverbe. . 

Tov. Mihevc Jože o111 ji 
bilo pametno sprožiti ^ 
sredstev gozdnega sklad8- 
čini je pot, po kateri 
jo ljudje velike mase 8% 
lesa. konkretno lesa za e ,, 
ne drogove. Ta les sPjJ 
navadno meseca 
marca in s tem un^jJi 
gozdne ceste. _ Občina °:t, 
vzdrževanje teh poti ^ 
sredstva nekako v vlŠ'®4* 
70 tisoč dinarjev. Posest" 
ga lesa, ki ga spravljajo ^ 
poteh, se sikllcujeijo n3. J 
itak plačujejo gozdni s i 

UU! 

m da naj zato te ceste 0 J. 
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se dolg zmanjšal za ulcinitvi tramvaja, suvjl M 
:a dolg se vleče že log na,j bi se prc>ga р&Ул 
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sklepati, da poslovodje ne odva- 
jajo vsega izkupička v blagajno 
podjetja, ampak določen del za- 
držijo za sebe. 

Na podlagi vseh teh momen- 
tov je Svet za gospodarstvo na 
svoji seji dne 6. t. 

določene minute, međte^,, i 
na Lavrlco vozili sam" |t 
uro. Treba je upošteva1'^, 
ljudi na terenu, ne Pa 

podjetje Cegrad ali pa ® (I 
V vprašanju zazidljivimi 

cel pove tov. Senk Jo^8'j,; 
m. sklenil, j splošni Projektivni biro 

da se vsa ta gostišča likvidirajo I Ija.nl na željo ObLO Рг ^ 
in da se dajo v zasebno uprav- gospodarskemu svetu "2 
Ijanje. Zato predl?.gam, da na zemljišč, ki naj bi bl!a 1 

današnji seji sklenemo, da se va s strani ObLO Rud11 f! 
naš slklep zadnje seje o ustano-1 pregied je Svet za gosP0 r( 
vitvi gostinskega podjetja Ig pregledal In ugotovil. (ji' 
razveljavi in da se gostišča »Pri j tri zemljišča, ki se гаИРг ^ 
Rupertu«, »Pri Gerbcu«, »Pri proti Barju. Prišli so do 
Javornlku« vse na Igu ter pri ^ ka, da predlog, ki ga je . ii> 
»Anzelcu« v Tomlšlju dajo v za-j splošni projektivni biro ^ 
sebno upravljanje, kolikor bodo i bolj posrečen, ker bi b'1' c 
lastniki za to zaprosili, medtem ' zaizidlJDvoeti teh 
ko naj se da gostišče Iški dom | veliki. Zato je treba st.ciri 
v kolektivno upravljanje odnos- gtik s Projektivnim 
no v gostišče na pravila. S tem mu povedati, da se г "1 
načinom upravljanja se strinja ^ predlogom ne strinjamo 
tudi Okrajna gostinska zbornica1 

v Ljubljani. 
Radi orientaciije dajem pre- 

gled teh gostišč za leto 1955: 
Gostišče Rupert 2.153.000 din 
Gostišče Gerbec 3,503.000 din 
Gostišče Javornik 1,096.000 din 

1,663.000 din 
694.000 din 

1,917.000 din 
12.032.000 din 

Gostišče Anzelc 
Gostišče na Golem 
Goet&če Iški dom 

Skupaj: 
Po začasnem obračunu za leto 

1955 je Gostinsko podjetje Ig do- 
seglo 115.000 din dobička, od če- 
sar odpade na delež OLO 103 
tisoč din, v Investlcijidki sklad 
podjetja pa 12.000 din. Davek od 
prometa alkoholnih pijač je 
znašal 1,786.000 din. Z pravilno 
odmero dohodnine bo ObLO 
imel vsekakor večji priliv sred- 

treba k temu delu prit«** e t 
ljudi s terena in zastop0^' 
LO. Projektivni biro le ц# 
določil zemljišča, kjer 0| џ' 

naprav. Zadevo nulnih naprav. Zadevo J®, 
re<šiti v prid ljudem, ki 
terenu občine Rudnik. 

Poročilo o stanju gosi 
soglasno aprejme. 

Tov. Mihevc Jože ц, ^ 
sednik Sveta za prosveto ^ 
turo predlaga, da se ^ 
premestitve učiteljev na ^ 

v Zelianljel1' 

m«»*tvl 

Tomošitiu, 
vasi. 

Predlog o pre. 
stprejme. 

Nato podpredsednik 
sejo. 
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