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Občinski ljudski odbori 

OBČINA DOBROVA 

iLS:k"ik* s- seje Občinskega odbora, ki je bila dne 
Se, s0- januarja 1956. 

Vrh,4 ^ vodil predsednik tov >ec stane. 
Oj J?*1 Je bil naslednji dne^v- 

^aro&ti0 predsednika Sveta 
a zdravstvo, soc. skrbstvo 

]^r varstvo matere in otro- 

3 ^r&Jein stabuta. 
. 'чк o' odpiranju In zaipi- 

4,,. "j10 gostinskih obratov. 
,®lanpovit©v gostišč na pra- 

^volitev komisije la odli- 
«. ?®Vania 

volitev komisije ra odme- 
1 " dohodnine. 

''Volitev komisije ra pri- 
8, na odmero dohodnine. 

«tvo sveta za zdrav- 
«lv0' ^^alno skrbstvo ter var- 

te.re In otroka poda sle 

0 POROČILO 
41ft0 ** •,v^ta za zdravstvo, socl- 
1ђ clr t"'0 ler v»rstvu matere 
oai»nraU "bčinskega ljudskega Ођ Dobrova pri Ljubljani, 
blt^ ^'•'novitvi novih občin so 
t>(>ilroP.rene5cne vse zadeve s 
varjt,v^a ^lravstva, socialnega 
ka od • za5čite matere in otro 
^ога krajnega ljudskega od 
torei ® nove občine. Svet ima 

I Redeče referate: 
U. ^ravstvo. 
lit matere in otroka. 
IV ^ftmišlvo. 
V. ,'r''

T>-05no varstvo. 
Vj n

Va"dsike zadeve. 
^ovna razmerja. 

Zdravstvo 

e^! ^iiih!Tena Dobrova 
k '"in »■ 1 1® zavod s samo- 
?u tij,, naiiairanjem. V sklo- 

J^tvene postaje so tr 
^ Huf, e 'n sicer: na Dobrovi, 
. 0l«g j 'u 'n Polhovem Gradcu. 
J51 distf8 ^P^aJo sem še otro- 

riuhi IUer^i na Dobrovi, v 
^en<iat 

111 Polhovem Gradcu. 
favod tv? ^e'e v razvojni dobi U1ija loSf'^e samostojno od 1. 

aVm '' Db ustanovitvi je bil 
»'a'e spm , r Zdravstvene po- 
.^k blt

a7 Iz ilanov s pod- 
t! ^Iovm 1 ob<5ine Dobrova in "ne j, le kot začaisni Oirgan. 
^ojo p, nov' 1955 pa je imel 

raV5',fV0 Se^0 "Pravni odbor 
>ан1в!

а? Postaje, Dobrova 
^fočja ^ 9 članov iz vsega 

260 din 

296 din 

150 din 

idravn'i'v pc>staia zaposluje 
^a' 1 zdravniškega 

v^lci 3 ц bolničarko, dve 
r^rarn.a ,0rarne snažilke in Г?"! na knjigovodjo, Z ozi- 
^^'•eriev 'inovite'V otiroškiih d1, 
at Sl"l бе Pa Potrebno za 
st«0' Kliub

en.0 Patronaino se- Vari teirm, da so Ve o 
m!>ravTl^aT>raVl)al0 ie na se!ah 

l n,0<W50ra ,n na ser U|Pravni odbor no- 
lh?S^0 ttar. *•PTЛ'в^, 

161 Pred0?aZne sestre; hor- ta^o rakoč tudi 

nima baibice: tu delujeta samo 
dive upokojeni babici in preje- 
mata le honorar od porodov. S 
1. februariem natopi službo ba- 
bica za horjuls.kl del Sečnik 
loiiićka medlem ko bo upoko- 
jena babica Tominc obdržala 
podroćje Buitajnove. V finanč- 
nem pogledu se mora kurativa 
sama vzdrževati. 

Meditem ko preventivo pla- 
čuje Okrajni LO ozir. od 1. ja- 
nuarja občina. Deficit za leto 
1955 v zvezi z republiškimi iz- 
datki jo poravnal Okrajni LO 
Ljuibljana. 

Cene amibulantnih pregledov 
io sledeče: 
Splošna ambulanta 

Polhov Gradec 
Splošna ambulanta 

Dobrova 
Splošna ambulanta 

Horjul 
Te cene so določene od za- 

voda za socialno zavarovanje za 
soc zavarovance in so bile po- 
trjene na 3. seji našega sveta. 
Prav tako so bile določene cene 
za privatnike v vseh treh am- 
bulantaih: prvi pregled 200 din. 
vsak naslednji po 100 din, poleg 
tega pa še plačilo obvezilnega 
materiala in zdravil. Cene za 
privatnike so se morale tako 
določiti, ker so bile prejšnje po 
100 din za prvi pregled in 50 
din za ponovni pregled odločno 
prenizke, 

V Splošni ambulanti Dobrova 
;n Horjul ordinira dr, Janeži- 
čeva, in sicer vsako dopoldne 
razen sobote in nedelje na Do- 
brovi, v Horjulu pa ponedeljek 
;П četrteik popoldne. Sicer je 
bilo na seji • upravnega odbora 
že določeno, da se vrši zdrav- 
stvena služba trikrat teden- 
sko v Horjulu in trikrat teden- 
sko na Dobrovi, toda ta skleip 
se le ne Izvaja; zato naj uprav- 
ni odbor ponovno sklepa o po- 
slovanju obeh splošnih ambu- 
lant. O tem, prosim, naj da tud 
OLO svoje mišljenje V Splošn 
ambulanti Polhov Gradec ordi- 
nira dr. Mozetič vsak dan razen 
v sredo. 

Ob prevze-mu 1. Juli'ja 1955 ie 
bila zlasti ambulanta na Do- 
brovi zelo s lato o opremljena z 
inštrumenti in zato tudi finanč- 
ni efekt ni bil ravno najtooljš1 

V mesecu novembru pa smo 
prejeli iz amortizacijskega skla- 
da od Okrajnega LO Ljubljana 
7,a opremo otiroških dispanzer- 
jev za nabavo nujnih inštru- 
mentov za splošne ambulante 
300.000 din. Ta znesek je delno 
že izkoriščen ozix, je material 
naročen. 

Iz poročila, ki nam ga le 
dostavila dr, Janežlčeva kot 
upravnik zdravstvene postaje 
Dobrova, Je razvidno, da se 
nudi prva pomoč vsem zavaro- 
vancem in ostalemu prebival- 
stvu v amlbuilantah, težj'lm bol- 
nikom tudi na domu, V ambu- 
lantah na Dobrovi i.n v Horjulu 
se vrši tudi preventivna služba 
z nasveti pri pregledih noseč- 
nic in glede prehrane la nege 

dojenčkov. Predvidoma bodo v 
vseh teh ambulantah do konca 
januarja ustanovljene posveto- 
valnice za matere in otroke. 

Dir, Janežlčeva je v jesend leta 
1955 Izvršila sistematski pregled 
šolsJcih otrok v Sentjoštu, 2a- 
žarju, Brezju in na Dobrovi. 
Skupno Je bilo pregledanih 318 
otrok. Pri teh pregledih se je 
ugotovilo Izredno veliko rahi- 
tisa in caries. Najslabše je sta- 
nje v Sentjoštu m sicer ima 
slabo telesno držo 57 otrok, del- 
no deformacijo koša 1, nazna- 
čono pa 37, caries viš^e stopnje 
13, caries nižje stopnje pa 23 
otrok, 

Rahitis pri otrocih Je posle- 
dica nepravilne nege dojenčkov 
in vitaminsko ter kalorično po- 
manjilcljiva prehrana. Zdravstve- 
na prosveta še ni zajela tega 
področja. Nujno je potrebno, da 
se takoj uvede patronažna služ- 
ba, Zaradi canesa in raznih de- 
formacij zob bi bilo takoj po- 
trebno, da se uvede kontroli 
n prične z zdravljenjem zob 

Mnogo otrok je zaradi vojn« 
brez očetov, zato morajo oprav- 
ljati težka kmečka dela, kar jih 
preveč izčrpa. Živijo v slabih 
gmotnih in higienskih razme- 
rah. So primeri, ko spijo otroc 
v hlevih. Izčrpanost izvira tud 
zaradi velike oddaljenosti о^ 
'»le — tudi t uri hoda. Na So! 
te mlečna kuhinja kar vsaj de 
oma pripomore k zboljšanji 

slabih razmer. V Zažarju se je 
ugotovilo, da Ima od 28 pregle 
danih otrok 17 slabo držo. So 
>recej podvrženi canesu, med. 
em ko rahitis ni tako pogost 

Potrebno bi bilo urediti zobo- 
dravstveno službo 
Tudi otroci v Brezju imai<" 

-.labo telesno držo, od 32 pre- 
gledanih otrok kar 19, carie« 
višje in nižje stopnje je ugo- 
ovljen pri 20 otrocih. Na sploš- 
no so slabo razviti. 

Otroci iz Dobrove so gledi 
.e-lesne drže za spoznanje boljš'. 
Podvrženi pa so cariesu. Treb: 
.bi bilo urediti preventivno služ- 
bo, Zaradi slabe drže pa bi se 
moralo polagati več pažnje n. 
fizkulturo. Ugotavlja se, da se 
kaže lep us.peh pri negi dojenč- 
kov in pr; zdravstveni higien 
nosečnic. Pri pregledih dojenč- 
kov Je namreč opaziti upadanje 
rahitisa, kar je posledica pra- 
vočasne terapije. 

Zdravstvena služba je zarad 
obsežnega hribovitega in težkj 
dostopnega terena precej otež- 
koiena. Saj J« dosti krajev, d., 
katerih ni mogoče priti z avto- 
mobilom, niti s kolesom. 

Do sedaj je bilo predvsem na 
Dobrovi kritično v zobpzdrav- 
itveni službi. Predvideva pa se 
da že v najkrajšem času prične 
z delom dentist, V Horjulu Jt 
nekaj mesecev posluje dentlst- 
ka, in Je vprašanje zobo- 
zdravstvene službe urejeno. 
Urediti pa Je zobozdravstveno 
službo še v Polhovem Gradcu 
kjer se bo izmenjalo dosedanje- 
<5a dentist.a s takim, ki bo lahko 
rdravi'l tudi socialme zavaro- 
vance. 

Poročilo upravnice pa ni za- 
jelo področja Splošne ambu- 
lante Poilhov Gradec in ni o 
.amkajinjem zdravstvenem sta- 
nju mogoče poročati. 

Glede plačevanja oskrbnih 
jtiroškov v bolnišnicah Je treba 
pripomniti, da je do 1- januarja 
t. 1. plačeval te stroške na proš- 
njo bolnikov Okrajni LO, med- 
tem ko preide vse zdravljenje 
s 1, Jan. na Občinski OL. Prav 
v tem pogledu bo treba, da tudi 
ljudski odboniMki tolmačijo vo- 
livcem, kdo je upravičen do 
breeplačnoga ali delno aniža- 
nega plačevanja oskrbnih stro- 
škov, da ne bodo vlagali pro- 
5enj taki. ki so sami zmota: 
plačila. 

Tak primer je bil do sedaj 
eden, vendar kazen še ni bila 
izrečena. 

REJNIŠTVO 
Do sedaj imamo tri otroke, ki 

„o bili dani rejnikom In stroški 
.ejnine prav tako padejo od 
1 Jan. 1956 aa proračun občine. 

Treba pa je že sedaj poiskati 
.ejniike, ki bi moralno, mate- 
rialno to politično, odgovarjali, 
da bi v slučaju primera lahko 
akoj izročili otroka dobremu 
-ejniiSou. 

MRLIŠKA PREGLEDNA 
8LU2BA 

Dne 17, decembra 1955 je svet 
na svojii -S. seji imenoval mrli- 
ške preglednike. 

VARSTVO MATERE 
IN OTROKA 

Za lažje in pravilno izvrše 
vanje nalog s področja varstva 
matere in otroka. Je svet na 
■ voji 3 seji dne 17. decembra 
menoval otroške obiskovalke za 

vsako vas- Njihova naloga je. 
da večkirtrt obiskujejo otroke 
padlih borcev, otroke ZFT, in 
otroke, ki so pod oskrbništvom 
O vseh nepravilnostih, ki jih 
ugotovijo na terenu. Je njihova 
dolin ost, da takoj sporofrlj-o 
skrbniškemu organu, ki bo na- 
dailije ukrepal. Je več primerov 
da je kak otrok zanemarjen, n 
pravilno vzgojen, se potepa, živi 
v slabem okolju ali je moralno 
ogrožen. Ker je področje naše 
občine zelo obširno. Je nujne 
čim širše sodelovanje državlja- 
nov, ker le z njiihovo pomočjo 
bomo lahko pravilno in hitre 
reševali te probleme. 

OtroSke obiskovalke imaj< 
tudi nalogo, da obiskujejo ma. 
•ere nosečnice in jim pomagaji 
z nasveti. 

POMOČ 
nezakonskim materam 
Nezakonskiim materam je tre- 

ba nuditi vso pomoč v prv 
vrsti glede ugotavljanja oče- 
■ovstva Dostikrat si mati samr 
ne zna pomagati. 

Tekom zadnjega tromesečja 
o bile na področju naše občine 
•ri nezakonska rojstva, za ka- 
ere še ni bilo ugotovljeno oče- 

'ovstvo, 
POSVOJITVE 

Svet še sedaj ni imel nobe- 
nega primera posvojitve. 

VZGOJNO ZANEMARJENA 
IN MORALNO OGROŽENA 

MLADINA 
Zaenkrat ni bilo nobenega 

primera, da bi bilo potrebn-c. 
varstvo države, vendar bo treba 
•emu vprašanju posvetiti vse; 
pažnjo in poiskati take skrite 
primere, 

SOCIALNA 
SODNA POMOČ 

Nalos.a skrbniškega organa je. 
da sodeluje tudi v postopku 
ired sodiščem, ksdar se rešuje 
prestotpek mladolelaika. 

Šolske mlečne kuhinje 
Na našem področju so tri šol- 

зке mlečne kiuihiaje, in to: na 
osmovnl Soli Croii vrh, kljer Je 
l>6 učencev in učenk in dobiva 
vsak dnevmo majico. Otroci so 
namreč oddaljeni do šole 9 do 
lOkim, Za majico so prejeli od 
C ARE, rastlinske masti 420 kg, 
masla -420 kg in en sod mleka 
v prahu. Vredinoal vsake malice 
e 20 din. Iz proračuna OLO 
Ljiubljana jim je biilo za zadnoe 
.iromosečje dodeljeno 4500 din. 
Starši ne prispevajo ničesar. 
Kuharica, ka Je zaposlena dve 
ari dnevno, prejema mesečno 
tOO din. 

OSNOVNA SOLA SENTJOST 
Tam prejema 94 učencev in 

učenk vsak dan malico, in si- 
_-er. kavo, kruh z marmelado, 
maslom ali mastjo. — Približna 
vrednost obroka je 20 din. Tudi 1 

lukaj do sedaj starši niso ni- 
česar prispevali, so pa priprav- 
ljeni nekoliko prispevati, če bi 
se pokazala potreba. Prejeli so 
jd C ARE 450 tog raaUtortke ma- 
sti, 450 kig masla in dva soda 
mleka v prahu. Iz proračuna so 
prejeli 5000 drn. Kuharica рте- 
jema za opravljeno delo me- 
iečno 1000 dlin. 

OSNOVNA SOLA 
IN NI2JA GIMNAZIJA 

POLHOV GRADEC 
Tu prejema 263 otrok malico, 

/rednost po 20 din. Prejeli so 
„d CARE 625 kg rao'Hinske ma- 
ti, 625 kg masla, dva soda mle- 
ta v prahu, iz proračuna Je bilo 
lodeljeno 7000 din, starši pa so 
prispevali '1960 din. 

Zaposlena je ena oseba in 
>rejema mesečno 1200 din. Sol- 
ka vodstva naj bi na rodi1 e.lj- 
klh sestankih razpravljala s 
'arši o vprašanju prispevkov. 

Tukaj gre za zdravje otrok in 
morajo starSi tudi prispevati po 
vojih močeh, da se zdravje 
•vjihovlh otirek zbonjiša. saj so 
■dravs'jveni pregledii po šolah 
lokaizald, kako slabo Je zdravje 
iolocbveznih otrok, 

;klad za varstvo otrok 
Pri občinskem IJudikem od- 

boru je bil ustanovljen sklad 
/.a varstvo otrok. Za ujpiravlja- 
тје tega sklada Je bil imeno- 
van upravni odbor. V ta skf.od 

KZ In organizacij, sedaj Ima- 
iiio na skladu 61,275 din, 

SKRBNIŠTVO 
Na področijiu naše občine je 

pod skrbništvom 38 m/ladoletrid- 
4ov, od tega sita dva pod ne- 
•vosrednim vars,tvom države. 38 
pa pod r-osrednim vairstvom dr- 
žave. Nahaiajo pa se dva pri 
roditeljih. 30 pri sorodnikih, 4 



STRAN 74 SUAi^ 

▼ Hujli druiii'nl, 1 v mladiitislkem 
ададајаШби Veržej, 1 pa v Sent- 
pCtru — Nova Gorica. 

ODRASLE OSEBE, KI SO 
POD SKBRNISTVOM 

Tali je 18, iin sicer: 
13 pod posrednim varstvom 

države, 5 pod nejKusirecLnim var- 
stvoim države, 9 jih živi v lastnj 
družini, 4 pri tuji družmi, 1 se 
naihaja v Zavodu /.a duševne 
boleani Begunje, 4 pa se naha- 
jajo v bolnišnici za duševne bo- 
Jeaini Ljubijana-Polje. 

SPLOSNO VARSTVO 
Na pcdiTOČjiu naše obćine je 

62 oiircik padlMh borcev in žrtev 
faStotiičnega terorja. Naša dolž- 
nost je, da tem otroikom po- 
Bvetimo vso skrb, predvsem jim 
je treiba pomaigati, da se bodo 
izšolaili al,i V'k^iu-čili v obrt. Ce 
poigledamo njihov« šolanje, je 
Stanje sledeče: 

30 jih ровеба osnovno šoJo, 15 
BimnaBijo, 1 nižjo s'trofe. šolo, 
7 učencev v gospodarstvu, 9 za- 
lucisllenlh kot delavci — doma na 
jKsses^rvu ali pa v proizvodnji, 
^a te zadnje bi bilo dobro, ako 
ba se jdm omogočila Vkltjučitev 
V mk ali pa nudila možnost za 
lHEidali.inij i šludjlg, če imajo za to 
pogoje. 

UČNI USPEHI TEH OTROK 
4 odlični, 7 prarv dobrih, 28 

Hobrrili, 4 zadostni in 3 neza- 
dostni. 

Kakor vidimo, niso uspehi 
tiajtboJjSi. Nalloga našega sveta 
kakjor tudi LO in organizacige 
ZB je, da se za te otroke res 
pošflcribd in vodi evidenca nad 
njihovimi uspehi in neuspehi. 
Zavedati se moramo namreč, da 
lahlko drobimo iz teh vrst dober 
kader, posebno še iz političnega 
o?.i ra. 

Štipendije prejema v naši ob- 
tini 34 oseb, mesečno s« gib- 
Jjejo od 1000 do 4000 din. Ta'ko 
Je bilo v zadnjih treh mesecih 
izplačanih 219.000 dum za štipen- 
dij«, kar je kril OLG Ljubloana 
te sivooega proračuna. Od 1. ja- 
nuarja 1956 pa preidejo tudi Šti- 
pendije na proračun občine, - 
Zato bodio morali vsi prizadeti 
napraviti prodaje na občino za 
podelitev štipendije, katere bo 
reševali a komaisija, ki otoatoija 
pri LO. V tej zvezd je potreto- 
ћо pripomniti, ia efkonomeikega 
stališča gledano, naj bi dobivadi 
štipendije tiisti iz višjih šol in 
Sk takšne sftroke, ki bi jih lahlko 
poSodlbeno vezaii, da bi se za- 
ipoiaiilli v naži obćinh. V tem 
hm :«ju naj se i3Jjavi tudi LO 
in d« navodila komisija za do- 
delljevamje štjipendij. 

V cljčinj je tudi Зв oitrok, ki 
bo pod vairsltvom države, od teh 
jih prejema 12 socialno podipo- 
fo, 1 od teh se nahaja v Indu- 
Btiiijisild šoli Trbovi!(je, 1 pa v 
domiu Anice Cernejeve v LJiuib- 
Ijard, Ostali pa so: 32 pri rodi- 
teljjih, 2 pri sorodniilcih im 2 v 
tii|ji družini, 
I PODPORE 
I STARIM IN ONEMOGLIM 

Imamo 52 oseh, ki preijemajo 
Ktailino mesečno sociailno podipo- 
IV). in to v zmesiku od 200 do 
2000 din. Te podpore so se raiz- 
delijevale dto 31. dec. 1955 po 
blviSdh otočinah. Ko pa je svet 
na avoji seo.i pregledal stanje 
socialnih podipirancev, je uvi- 
del, da podpore v zneslku 20o 
diin nikalkoT ne odgovarij a jo In 
Je zato sriremenia meje od 500 
do 2000 din mesečino, In to s 
■1. janiuarjem dalje. 

Pri dodeltveveintiu socialnih 
podpor je naikuga komisij, sveta 
tcakior tudi LO, da se dobro 
prealeda potn-elba posame.znika. 
каЛИ bili se primeril, da so pod- 
piranci ianeil tosovorj en pie- 

užiteik aJi pa so posedovali celo 
precej zemiije. So čudi primeri, 
da so otroci zaposleni, pa pro- 
sita oče ali mati socialno pod- 
poro. Pri takih primerih je tre- 
ba otrokom dopovedati, da so 
oni že po zaikonu dolžini preži v- 
jati svoje sitarše, kakor so tudi 
ioilžni preživljati svoje otroke 
iitarši. 

V domovih onemoglih je šest 
J^eb: Vrhnika 1, Mengeš 2, 
Domžale 1, Črni potok 1, Pred- 
dvor 1, osikrbnine v teh domo- 
vih so od 6200 do 7000 din na 
jsebo mesečno. Tudi to oskrb- 
nino je do 31. dec. 1955 plačeval 
OLG Ljubljana, od 1. I. 1956 da- 
je pa izpla6uje oskrbnino obč. 
-,G. . Tako pride mesečno za 
jskrbnine v domovih onemoglih 
48.850 din. Tudi pri oskrbovan- 
cih bo treba pregledati, če 
•majo soTodindike, ki bi bili 
zmožni in dolžni prispevati k 
jskrtmini. Dosedanji primeri pa 
so samo taki, da so brez bliž- 
njiih sorodnikov. So tudi pri- 
meri, ko hočejo domači oddati 
itarega alfi onemoglega člana 
družine, ki ima zgovorjen pre- 
užltek, v dom onemoglih na 
stroške občine. 

V zadnjem tromesečju je bilo 
izplačanih socialnih podpor v 
sledeči viišini: 
mladoletnikom in sta- 

rim onemoglim 171.250 din 
podpore TBC 46.500 din 
'.tadrovske podpore 4.000 din 
podpore ZFT 105.300 ddn 
rejnine 27.000 din 

Skuipad 354.050 din 
Mesečno torej 118.000 din, to 

je številka, preko katere ne 
moremo z lahkoto preiti pri 
obravnavati tega poročila. 

Ravno s področja splošnega 
ikrhstva je velik problem v bolj 
oddailjenih krajih._ To je tudi 
.az umi j Ivo, kajti loudje niso 
meli možnosti zaposlitve v in- 

.ius.tr.iijd, zato so delali pni raz- 
nih kmetih in niso bili social- 
no zavarovani, na stara leta so 
pa prišCd na breme občine. Da- 
nes je stvar bolje urejena, kajti 
liudi vsi kmečki delavci morajo 
biti socialno zavarovani in talko 
;е bo število socialnih podpi- 
ran cev pos'iiopoma man'jžalo. - 
'rudi mladina gire danes raje v 
ndustrijo adi pa v uik, sag ima 

'Judd večjo možnost kot pa je 
'oilo to v bivSi Jugoslaviji aH 
pa v Avistrijd. Da pa bodo vsi 
icmečki delavci zares socialno 
zavarovani, je dolžnost vseh 
odbornikov LO m 61 a nov sveta 
Ja opoeanjaijio delodajalce na 
kazensko odgovornost, glede 
prijave zavarovanja, ki jo рте- 
vzamego tako, ko najamejo stal- 
nega kmečkega delavca. 

INVALIDSKE ZADEVE 
Na področijiu občine prebiva 

184 oseb, ki so zaščitene po za- 
konu vojnih invalidov, in to: 

41 osebnih invalidov, 59 vdov, 
71 staršev in 13 otrok. 

Poleg tega pa skrbi občina še 
za 15 svojcev ZFT, ki preje- 
matjo mesiečno podporo v zne- 
slkiu od 1000 do 6000 din. 

DELOVNA RAZMERJA 
Od 1. dec. 1955 se vodi na 

cbčini evdidenca o nezaposleni 
delovni silil, katere j6 v naši 
občini 23 oseb, in to samo žen- 
ska dedovna sdla, od teh preje- 
mata 2 otkir.bin i no, 5 jih ima 
pravico do zdravstvene zaščite, 
ostald pa izhajajo Iz družin, 
katerih diohodek presega vsote, 
ki je določena za upravičenost 
ipreijemanja osikrbnine. Tudi nl- 
maijo zadostne zaposlitve, da bi 
imeIH pravdeo do zdravstvene 
zaiiKte. 

Oni, ki pireijemaijo oskrbnino, 
se morajo dlvadorat tedensko 

javljati, njihove delavske knji- 
žice se hranijo na občini. S tem 
se prepreči zaposlitev drugje in 
obenem prejemanje oskrbnine. 
Za vse ostale pa je uvedeno 
kontrolno javljanje enkrat te- 
densiko. 

Po Uredbi o obveznih zdrav- 
niških piregledih delavstva in 
ueiliužibensitva pred vstopom v 
delovno razmerje mora biti 
vsak zdravniško pregledan, kar 
velja od 13. jan. 1956 dalje. 
Za področje naše občine se vr- 
i'jo pregledi v Zdravstvenem 
domu Ljubljana — Železniški 
zdravstveni dom. Za vajence pa 
,e vršijo zdravniški pregledi na 
Šolski polikliniki. Vsaka oseba, 
ki se misili zaposliti, mora do- 
biti na občinskem LO napot- 
nico, s katero gre v podjetje 
aLi ustanovo, kjer se namerava 
zaposliti. Podjetje ali ustanova 
pa mora obvezno obvestiti obč. 
LG, ali se je oseba zaposlila 
ali ne. 

Na področju naše občine je 
precej primerov, da so samo za- 
časno nezaposleni, ker so preko 
leta zaposleni na opekarna. 

Vsak delavec aH uslužbenec 
mora imeti, preden se zaposli, 
delavsko knjižico, katere $e od 
1. dec. 1955 izdajajo na občini. 

Revizija po KZ z dne 7. dec. 
1955 je pokazala, da uslužbenci 
stih nimajo še delavskih knji- 
žic in jih kljub opominu še do 
danes niso prejeli. Tak malo- 
maren odnos do uslužbencev 
moram grajati. Po zakonitih 
predpisih ne bi smela nobena 
ustanova ali podjetje sprejeti 
JeJavca brez knjižice. Nasprot- 
no pa je treba priznati Lesni 
industriji Polhov Gradec,, da 
ma kdjuib velikemu številu de- 
lavcev, urejene vse delavske 
knjižice. To naj bi si vzele za 
'-g led vse ostale ustanove in 
podjetja. Ako ne bodo vodstva 
/.adrug teh stvari uredila, bo 
svet primoran postopati po za- 
konitih predpisih. 

To poročilo zajema delo sveta 
od izvolitve do konca decembra 
1955. Kot je razvidno iz poda- 
nega poročila, zajema svet ve- 
liko važnih referatov in je en 
usilužibenec, ki dela na tem pod- 
ročju odločno premalo. Delo se 
namreč ne more uspešno vršiti 
samo v pisarni, ampak je nuj- 
no, da se poizvedbe izvršijo na 
kraju samem, za kar pa pri- 
manjkiuje časa eni sami osebi. 
Zato prosim, da se dodeli svetu 
vsaj še ena pisarniška moč, ki 
bi lahko vršila adminisitirativne 
posle, medtem ko bi referat 
vse primere reševad na terenu 
samem. 

S tem dajem to poročilo od- 
bornikom občinskega ljudskega 
odbora Dobrova pri Ljubljani v 
razpravo. 

V razpravi, v kateri so sode- 
lovali tovariši: Ravnohrib Ja- 
nez, OMak Jože, Komad Jože, 
Trobec Tomaž, Koren Janez in 
predisednik ObLO, ki tpdi pred- 
laga, da naj zdravstvena postaja 
Dobrova postavi take cene sto- 
ritvam, da se bo lahlko sama 
vzdrževala, ker ObLO ne bo 
kiril zgiuibe zdravstvene postaje. 

Poročilo je bilo soglasno sPre_ 
jeto. 

2. 
Predisednik ObLO obrazloži, 

da se mora statut občinskega 
lljudskega odbora sprejeti na 
novo in nato obrazdoži posamez- 
ne Mene statuta. 

Po razpravi o statutu se ta 
sogflasno sprejme. 

3. 
Tajnik ObLO prečita predlog 

odioka o odpiranju in zapira- 
nju gostimskih obratovi ki se 
sctflasno spreuime. 

4. 
Predsednik ObLO predlaga, 

da se ustanovita v Polhovem 
Gradcu in v Horjulu gostišči na 
pravila, ker je delavski svet 
podjetja »Trta« Ljubljana skle- 
nil, da se prenesejo ustanovi- 
telljske pravice na ObLO Do- 
brova. 

ObLO nato sprejme sklep o 
ustanovitvi gostišča »Grmada« v 
Polhovem Gradcu in gostišča 
• Horjiud« v Horjulu. 

5., 6. in 7. 
Na predlog predsednika ObLO 

,j 
se soglasno sprejme ko"1^ irj ] 
odlikovanja, komisija 13 , 
ro dohodinine In koi"'^ 
pritožbe na odmero don1'*.- 

Na predlog sveta za P 
sprejme ObLO odlok 0 j ' 
vitvj knriet.-goep.oda.rske 

Odbornik Fidipič LoV0 

laga, da takoj prične г 

komisija za prodajo s13®, 
sikih hiš splošnega 'i 
premoženja. 

OBČINA KAMNIK 
Iz za.pd!aiiika 7. seje občinskega 
ljudskega odbora, ki je bila 

dne 27. februarja 1956. 
Sejo je vodil predsed. ObLO 

tov. Alfred J a niko. 
Soglasno je bil sprejet na- 

slednji dnevni red: 
1. Pregled sdolepov šeste seje 

ObLO z dne 25. jan. 1956. 
2. Poročilo o delu Finančne 

inšpekcije v letu 1955. 
3. Poročilo o stanju gostinstva 

v občini. 
4. Razprava in sklepanje o 

likvidaciji trgov, podjetja 
»Kamniška Bistrica«. 

5. Razprava In sklepanje o 
likvidaciji obrtnega podjet- 
ja »Šivalnica« v Kamniku. 

6. Pregiled in odobritev za- 
ključnega računa Kreditne- 
ga sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš LOMO Kam- 
nik. 

7. Razrešitev upravnega odbo- 
ra Kreditnega sklada za 
gradnjo stanovanj. 

8. Razprava in sprejem odlo- 
ka o ustanovitvi Kreditne- 
ga sklada za zidanje stano- 
vanjisikih hiš na območju 
občine Kamnik. 

9. Imenovanje upravnega od- 
bora občinsikega Kreditnega 
sikilada za gradnjo stano- 
vanjskih hiš. 

10. Personalne zadeve. 
11. GospodansUe zadeve. 
12. Razno. 

1. 
Odobri se zapisnik zadnje se- 

je in se ugotovi, da so sklepi 
zadnje seje izvršeni. 

Poročilo o delu Finančne In- 
špekcije v letu 1955- prečita tov. 

ni". 

Koool, ki med drugi® ■ 
sdedeče; 

POROČILO 
o delu finančne inSP' 

ObLO Kamnik v 
Osnovne naloge finae^ 

špekcije v letu 1955 so 
lete kakor v letu 1954, I''1 

trola nad izvajanjem f"1 

predpisov pri poslovanj*1 

darskih m zadružnih o1 

cij, ustanov, zavodov i" 
nikov, ki se bavijo z us'1 j 
no obrtno dejavnostjo. P® 1 

ga je v letu 1955 4inaw 
špekcija opravljala 
sdov, ki spadajo v Pri 

tržne inšpeikcije, kaik"' 
davčne kontrole. 

Pri svojem delu se je ^ 
na inšpekcija ravnala P". | 
nitih predpisih, ki dodo'lLi 
sftojnost finančne inšped^jj! 
kakor tudi nalog, naV^ 
napotil sekretariata za O 
da rs ti v o LRS in tuk. СЛ 
ga Ijudnikega odbora. j 

Zasedba finančne io1 

je bila polna po sisil 
delovnih mest občine, I 
inšpektor. J 

Izvršenih pregledov P' 
lo naslednje število: ^ 

a) 20 zakllučnih ratuinov ^ 
to 1954 pri gospodarski1 

nizacijah; * 
b) 10 zaključnih гв&ЈЗ 

predračunov za 1. 1954 '|П 
samostojnih zavodov, 

c) 47 finančno inšipe^t 
pregledov pri gospodarsU11 

ganizacijah; ,rf,4 
č) dve družbeni orga^V 
d) 14 zasebnih pridobi"1 

92 skupnih pregledo^j, 
Po intervenciji in ugot^e ( 

finančne inšpekcije pa ' 
vplačano v proračun 1° 
sklade: 

1. Zveznega prometnega davka 
2. Prispevka za socialno zavarovanje 
3. Zveznega dela davka na dobiček 
4. Amortizaciije 
5. Sklada za samostojno razpolaganje 
6. Rezervni sklad 
7. Investicijskega sklada 
8. Ostalih skladov 
9. Obresti od osnovnih sredstev 

10. Odltegmjenih davkov 
11. Dohodnine 
12. Lokadnih dajatev p. d. 
13. Gozdne tadese 
14. Ostado » 

Skupaj vpla čano • < 

11,126.00"^ 
949.000^ 

97.000. 
470,000''^ 
879,000.^ 
89.00°^ 

1,971.0°®^ 
1.342.00"-, 

85.qoo-: 
208.000- 
23.000' 

1,561.000-, 
942.0011 

diin 20.886 00O- 
Zaradi nerednosti iz kršitve 

predpisov je bilo predano orga- 
nom za kaznovanje: 

a) javnemu tožilstvu ena druž- 
bena organizacija ozir. fizična 
oseba; ena gospodarska organi- 
zacija ozlr. fizična oseba; 

b) sodniku za prekrške dva 
zasebnika in dive gospodarski 
organizaciji ozir, fizični osebi. 

Kompleksni pregledi Bospodar- 
skih organizacij se v letu 1955 
niso vršili zaradi omejenega ča- 
sa in ker je to zadeva revizije. 
Redni nevizijiski pregledi na 
območju tuk. občine so bild Iz- 
vršeni pri kmetijskih zadrugah 
lie s stran,! Glavne zadružne 
zveze, vendar revizija pri za- 
dirUgah nd zajela z pireigledom 

obračuna in vplačil rsZ^o ^ 
mulacije, vsded te,ga J® ^ 
svetiti posebno pozor'1 .v" 
kmetijske zadruge, da s" 
no in pravočasno obrac 
in vplačale razno a k um11 

prispevke, predvsem P'^"! 
davek od gozdnih sort1 

gozdno takso In prisP®^ W 
pospeševanje kmetiji ' ^ 
skupno prihaja v več P1 ' p ^ 
zneske. Omeniti pa je- 
kmetijskih zadrugah 
kaider na nizki 
tega je potrebna večkna^^ 11 
trola, pri kateri je Pa i 
dliti strokovno pomoi. № 

Pri kmetijskih 
opaža, da neprevidno 

\ 



jVfč Glasnik 
STRAN П. 

OoM I« № 
i ^ katerih prodaOii strojev, 

M 80 ob priMikji 
. hii ^ in Р0|Ри»1 — re- , S3 ob prUAkj prodaje 

.raj ^ osnovnih sredstev ne 
tor av®j'0 in ne vračajo, ka- 

pr" »ih p-, ia t<iva ured.tka o regre- 
o ^ l^v Па|кири kimeliijsikih slro- 

^ P4 i n<ipr'dv- 
i-n I ^ . ^^Pekcijskih pregledih ?e 

J1 ^uibp1 ^otoviilo, da vodilni 
taI1o< ђ,Псј' Pri kmetijskih zad-ru- 

^ in f tekočim predpi- 
v f 0 zapa^'i nevednosti 

Vj^Mt lste, predvsem pri 
gozdne takse in 

"s'4^ devka, kakor tudi 
*■ '■uveznih dajatev, 
[j^^dustni'j,sikih in obrtnih 

г8ађа r, . stkani revizijskega 

n ^ 3 n Nj 
1,6 Пј'"!.113 območju tuk, obči- 

,M Ni^v L re<i,niih reviaijisikih i<i ' ^*Граш. ' OO sit.nanS r?T^iTic.lrocro 
1,1 srednjih m manjSih 

Je ob priliiiki pre- 
„r Jo, da ravno tako, 

HiltM ^ kmetijslkih zadrugah 
Služben d ne sledijo 

> v ki predvide- 
11 »»ve ra'Unu razne v tem le- 

"V Pridevke in razdelitev 
ol'l "'ti)) ■ ^hodka. Pni teh pod- 
tf "o j. finančn i 

Jfj 
ii': 
rf'. 
% 
1 

. J« ^'Hianfn; kader pretei- 
'' na 

M^n in strokoven in 
He sP'oSti<i гаипе gospo- Г',г|'()1ћа^Ге®'01Р'ке smatrati za 

»fleo^ost ■ . . 
^ITlAh 
'■OR, 

Za nepravočasno plaiiio raz- 
nih dajatev družbenih skupnosti 
so po©oelii vzroki prenizko od- 
mer j eni obraini krediti ter v 
nekaterih primerih lastno finan- 
siiranje »investicij, nepravočasno 
Izterjevanje dolžnikov in podob- 
no, kar neizbežno dovede pod- 
jetje v težak finainčni položaj, 
za katerega si je pa večk.-at 
podjetje samo krivo. 

V bodočem letu t. j. v letu 
1956. koliilkor bodo trenutno ve- 
ljavni predpisa dopuščali, da 
imajo lahko oibčinskii ljudski od- 
bori finančno inšpekcijo, bo po- 
trebno, da se poveča Število fi- 
nančnih inšpektorjev, ker z ozi- 
rom na povečanje števila gospo- 
daireJcih organizacij, zadrug in 
zasebnikov od priključenih oto- 
čin ni kos vsem nalogam z pre- 
gledi en inšpektor. Ravno tako 
bi bilo nujno namestiti vsaj 
enega tržnega inšpektorja in 
enega davčnega inšpektorja, s 
čimer bi se razbremenilo s to- 
vrstnim delom, ki nM4 po svoji 
vsebini ne spada v pristojnost 
finančne Inšpekcije, finančno 
inšpekcijo. 

Poročilo se soglasno Siprejme. 
3. 

Tov. Kobol prečita poročilo o 
zaključnem računu državnih go- 
stlinskih podjetij po stanju 31. 
dec. 1955 in izvaja sledeče: 

*л 

in lehkomdiseLn^osit 
Službencev. 

OClLO O STANJU GOSTINSTVA NA PODROČJU 
(Js ObLO KAMNIK 

V. V d'r^avni'1 obratih gostinskih podjetij na območju '"'nik je bil v letu 1955 naslednji: 
0brat Promet Dobiček Izguba 

dvore 

»Si, "rici 
S* 

>pri 
а
ћ
Гпа« 

H?r- 
4tVi 0>voru 
»Pri Ndru, 
»C^etu,* 
»Cen<ia, 

^WoVeC' 

10,101,478 
4,890.759 
2,962,692 
3,109.187 
2,425.042 
1,461.801 
2,235.312 
4,708.423 
4.614.186 

— 102.872 
— 88.710 

28.744 — 
— 994 

153.961 — 
— 46.844 

135.013 — 

St. 
za. 

posl. 
8 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

Letni pro- 
met na 1 

uslužb. 
1,226.260 
1,630.253 
2,962.692 
1,554.594 
2,425.042 
1,461,801 
2,235.312 

»IJ, 

4 kolod' njava« 45,595.106 
4,071.563 
2,855.359 
2,572,192 
4,432.259 
4,032.040 
4,329.631 
4,860,055 
3.391.572 
3,221,463 

33,766.134 
1,493.466 
3,729.412 
1,742,058 
1,380.560 
2,245.126 
1,648.063 

12.238.685 

^rozd« 
S« 
»pc,!š%« 
»pi,ta« 

СЈЧ svet5® гаг1;>гауја1 Gospo- 
tiret 61 »klep ^ svoji sef in 

4t'.
Vsi obrki^, Se тогаЈ0 za- 

1 - 

45.541 — 

60.158 — 
— 28,706 
— 73.230 

142,899 — 
— 29.348 
— 1.394 

124.063 — 

256.669 3+1 1,569.471 
3 

29 
3 
2 + 2 
2 

24.152 

36,236 
7.000 

25.198 
8,893 

29.447 

48.197 
16.533 

20.098 

1 538.062 
1,572.245 
1,357,187 

951.786 
1,286.096 

3 1,477.416 
3 1,344.013 
4 1,082,408 
5 972.011 
2 + 1 1,695.786 
2 + 1 1,610.731 

27.782 

29 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

10 

1.164,349 
1,493.466 
1,864,706 
1,742.058 
1,380,560 
2,245,126 
1,648.063 
1,223.868 

izgube ne 
s pred posebno 

Va„r"l'ija 1
P"'darske8a sveta, 

iei Je Vsej; ® ^egledala poslo- 
0Ч|обп letU 1955tOV' ki 'гка7-и- 11». da _5r>.,t7gub^ in se 
<eU Uj5initev

tl'rJ:d,la4a' da se o<!- л- nekaterih obratov Uv^n 
Urj0 JJekaterg^^e 1956, ker izvi- 

*0v 

SfcpC f.,* '«^SSm *ki,m Jave(( p,)Sa kn^^°vodstvo 
gostin- 

®br. 

"eni obračunu za 
le 1956, ker iZVj. 

tfw.-«n EO,(^
U,be Predvsem 

v 
:Д« zaradi !fSkega Podjetja 

' 1 ^ib lo' ^d'lacn'h podat- 

»0 
*4» .'"loni. No „u""" 
atov

te k"TOisii! .l UI>nem se 

2 neremlhn POslovodij so si„"_ irn Pošlo- 
iz-nesli pri- 

S|e[iin 
' ^stl nekontroli 

0tlitp„ ev i? N
ina privatnih 

^t^Doslovani!0'!^..^28 1Ja tr4ovskega 
p brata »De. 

1 v^no v trgov- 
OgrnS. .D., 

skem lokalu pod mnogo bolj 
ugodnimi pogoji, kot pa gostil- 
ne, in zahtevajo, da se tudi 
tem obratom določijo isti pro- 
dajni pogoji ko gostinski mreži. 
Sklep komisije glede ukinitve 
obratov utemeljuje komisija 
predvsem s tem, da je v držav- 
nem sektorju plačal vsak obrat 
povprečno približno 700.000 din 
davka na promet proizvodov ih 
200.000 din drugih družbenih 
dajatev, prijave privatnih go- 
stinskih obratov pa dosegajo po- 
vprečno 280,000 din vseh druž- 
benih dajatev. 

V razpravi o ponočilu tov. 
predsednik pripomni, da je pri 
sostvovai obem seja-m Sveta za 
gospoda rstvo ObLO, na katerih 
se je podrobno razpravljalo o 
stanju gostinske mreže. Gospo- 
darsikl svet je imenovaJ tričlan- 
sko komteiiijio, ki je imela nalo- 
go temieiljiito pregledati obraito- 
vanje giostimslkih podjetij. 

Tov. Kobol omeni, da ima Ka- 
vama Izgubo zaito, ker plačmje 

amortizacijo zgradbe. Glede 
»Planinke« omeni, da ima pre- 
več zaposlenega osebja in še 
omeni, da obrati socialističnega 
sektorja prispevajo skupnosti 
povprečno 900.000 din letno, do- 
čim privatna gostišča prispeva- 
jo z vsemi. daja'tvamii dve sto ti- 
soč dinairjev. Po gospodarskem 
svetu imenovana komisija je 
mnenja, da hi se z ukinjanj em 
defiicitnih obratov počakalo do 
konca prvega tromesečja. 

Tov. Orel je mnenja, da je 
stališče komisije pravilno, kajti 
enako gledanje na vsa podjetja 
glede izgube ni pravilno, ker je 
v nekaterih podjetjih objektivna 
izguba, dočnm v drugih manjših 
podjetjih z manjSimi režijskimi 
stroški izguba ni opravičljdiva. 

Tov. predsednik nato pojasni, 
da bodo bodočii organi Ljudske 
milice bolj kontrolirali prodajo 
vina pni samopridelovaicih in 
tudi Železniška postaja v Kam- 
niku bo obveščala ObLO o vseh 
dospelih količinah vina v Kam- 
nik. Glede Kavarne in »Planin- 
ke« pa je mnenja, da se ne uki- 
neta, ker sta po urediitvl naj- 
boljša obrata v Kamniku. Za 
prodajalno »Vis« je treba voditi 
ostrejšo kontrolo in dovoliti pro- 
daj vina le v zaprtih stekleni- 
cah. Glede Negotincev pa je tre- 
ba glede na obvesitilo OLO 
Ljubijiana v bodoče zahtevati, 
če žele prodajati vino, izvid 
Enološkega InStiituta, kjer mora 
biti navedena tudi količina vi- 
na, ki je enaka pre,iskanemu 
vinu. 

Na prošnjo tov. Sržena, da se 
pojasni, kako je z upravljanjem 
gostilne v Komendi, pojasni tov. 
predsednik, da je tov. Jaklič pni 
podjetju »Grozd« potvarjal ra- 
čune in jih izdajal za osebe v 
Kranju, katerih pa tam sploh ml, 
dalje klal prašiče na črno, brez 
vednosti podjetja in se je brez- 
plačno hranila vsa njegova dru- 
žina v tem podjetju. Jakliču in 
njegovi ženi naj se odvzame po- 
slovodstvo ter naj se stvar pre- 
da Javnemu tožilstvu. 

Soglasno se sprejme sklep, da 
se odvzame soglasje za poslo- 
vodstvo vsem tistim poslovod- 
jem goeiinstoih obratov, ki so 
defiritnl, ker smatra Občinski 
ljudski! odbor, da so poslovodje 
posameznih gostinskih obratov 
osebno odgovorni za dobro po- 
slovanje. 

4. 
Tov. Koder poroča, da ima tr- 

govsko podjetje v Kamnišloi Bi- 
strici v svojem delokrogu dve 
poslovalnici in da svet za go- 
spodarstvo predlaga, da bi se to 
podjetje združilo z enim podjeit- 
jem v Kamniku, ki bi skrbelo za 
boljišo postrežbo potrošnikiov v 
Kamniški Bistrici. 

Soglasno se sprejme sklep, da 
se trgovsko podjetje Kamniška 
Bistrica združi z enim od tr- 
govskih podjetij v Кг.тшки pod 
pogojem, da bolje kakor dose- 
diaj oskrbuje potrošnike v tem 
kraju. Fuzijo izvede oddelek za 
gosipodarstvo ObLO. 

5. 
Glede . uslužnostnega podjetja 

»Sivialinica« v Kamniku poroča 
tov. Kobol, da izkazuje okrog 
80.000 dinarjev izgube, kar je 
povzročil prejšnji poslovodja 
Debevec Ivan, o čemer je bila 
obravnava na sodišču. Podjetje 
je zaprosilo za dotacijo iz skla- 
da za pospeševanje obrti, kar pa 
je svet za gospodarstvo odklonili, 
ker je namen tega sklada po- 
speševanje podjetij, ne pa krit- 
je izgub. Na zboru volivcev so 
tudi razpravljiaill o tem podjeitj.u 
in so volitvcii bili proti ukinitvi 
tega olbrato, kieir je to edini eo- 

cialistlčni obrat te vrste v Kam- 
niku in so njegovi izdelki kvali- 
tetni. 

V razpravi omeni tov. pred- 
sednik, da je poslovodkinja tega 
podjetja strokovno zelo dobra, 
le stori inoet zaposlenih je pre- 
nizka. 

Tov. Pikel omenja, da je po 
podjetjih zaposlenih dovolj do- 
brih krojaških pomočnikov, ki 
bi se zamenjali s slabimi v tem 
podjetju, podjetje pa je treba 
obdržati. 

V razpravi so se oglasili še 
tov. Brejčeva, Zore, Orel in Sa- 
meja. Končno se sprejme so- 
glasno sledeč sklep: 

POROČILO DOSEDANJEGA UPRAVNEGA ODBORA 
KREDITNEGA SKLADA ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH Шв 

IN OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA USTANOVITEV 
NOVEGA SKLADA 

1. da se priporoči podjetju, da 
najame kredit za dobo dveh let, 
ObLO pa da garancijsko izjavo, 

2. da podjetje takoj pokrene 
izterjavo diolgovanega zneska od 
Debevca Ivana, ki je bil že ob- 
sojen, 

3. da pazmere v podjetju ure- 
di komisija, ki jo tvorijo od- 
bornikl tov. Koder Alojz, Brejo 
Marica in Pikel Jože. 

6. 
Tov. Pikel Jože poroča o pre- 

gledu in odobritvi zaključnega 
računa Kreditnega sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiš bivšega 
LOMO Kamnik in med drugMn 
pove sledeče: 

V 6. razdelki XXVII. poglav- 
nega zveznega družbenega plana 
za leto 1955 je bilo določeno, 
da ljudske republike, okraji in 
mestne občine s posebnimi pra- 
vicami ustanovijo sklad, za 
kreditiranje graditve stanovanj. 
Prav tako je bilo tudi določeno, 
da morajo plačevati najmanj 3% 
celotnih dohodkov, s katerimi 
razpolagajo, v te sklade. V tej 
zvezi je bil izdan še odlok Zvez- 
nega izvršnega sveta o načinu 
vplačevanja in uporabe sredstev 
kreditnega sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš (Ur. 1. FLRJ 
št. 15-151/55). 

Na podlagi teh določil Je biv- 
ši Ljudski odbor mestne občine 
Kamnik dne 15. julija 1955 spre- 
jel odlok o ustanovitvi takšnega 
sklada za območje bivšega 
LOMO Kamnik ter tudi imeno- 
val 7-članski upravni odbor, 
katerega predsednik je odbornik 
tov. Pikelj Jože. 

Družbeni plan LOMO Kamnik 
za leto 1955 je določal, da se 
bo v tem skladu zbralo 3,50'.).000 
dinarjev. Na podlagi tega je 
upravni odbor sklada odobril 8 
prosilcem iz Kamnika posojila 
v zneskih od 800.000 din do 
30.000 din. 

Bilanca: 
Vplačila: 

Vplačano: din 2,019.237 
Izplačila: 

Rebolj Viktor din 
Debeljak Jože din 
Kamer Marjan din 
Ogrlnc Jože din 
Jemc Stane din 
Zupane Angela din 
Vrhovnik Mirko din 
Naložba pri Mestni 

hran. Kamnik din 
Stroški Nar. banke 

in Mestne hran. din 

630.359 
474,547 
130.000 
148.822 
299.055 

82.792 
105.862 

145.614 

1.286 

Skupaj: din 2,019.237 
Za hitrejše reševanje stano- 

vanjskega vprašanja je bil na 
zadnjem zasedanju zvezne ljud- 
ske skupščine sprejet Zakon o 
stanovanjskem pripevku (Ur. 1. 
FLRJ št. 57-55). Po določilih 
4. člena tega zakona se ustano- 
vijo pri vseh občinah kreditni 
skladi za zidanje stanovanjskih 
hiš, kot samostojni družbeni 
skladi, iz katerih se lahko da- 
jejo posojila za zidanje, dozi- 
davo ali dovršitev novih oziro- 
ma popravila obstoječih stano- 
vanjskih hiš. V ta sklad se ste- 
ka 10% od izplačanih plač vseh, 
ki so v delovnem odnosu. 

Za izvajanje tega zakona je 
bila pred kratkim izdana še 
Uredba zveznega izvršnega sve- 
ta za izvrševanje zakona o sta- 
novanjskem prispevku (Ur. list 
FLRJ št. 6-39/56). 

V tej zvezi mora občinski 
ljudski odbor ustanoviti ta 
sklad. Zato predlagamo sprejet- 
je omenjenega odloka in imeno- 
vanje upravnega odbora sklada. 

Pripominjamo še, da bo novi 
sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš prevzel vso aktivo in pasi- 
vo prejšnjega sklada LOMO 
Kamnik. Na eni prihodnjih sej 
ObLO pa bo že dan v potrditev 
pravilnik o poslovanju tega 
sklada. 

Soglasno ®e sprejme poročilo 
in bilanca. 

7. 
Na predlog predsednika se 

razreši upravni odbor Kreditne- 
ga sklada za zida.nje stanovanj- 
skih hiš bivšega LOMO Kamnik. 

8. 
Na predllog predsednika se 

sprejme aoiglasiao odlok o u&ta- 

Skupaj: din 2.019.237 
novitvi Kreditneiga sklada za zd- 
danje stanovanjskih hiš na ob- 
močju občine Kamnik. 

Dodatno k temu odloku se na 
predlog predsednika sprejme še 
sklep, s katerim se pooblasti 
svet za stanovanjske zadeve, dia 
predvidi, koliko bo približno 
sredstev in da izvrši ukrepe za 
čimbolj racionalno izkoriščanje 
teh sredstev. Predvidi naj tudd 
zadružne gradnje, ki so cenejše 
ter pospeši dograditve hiš T 
okolici Kamnika. 

V imenu komisije za volitve 
in imenovanja 'predlaga tov. 
Kralj, da se v upravni odboir 
imenujejo: za predsednika Pikel 
Jože, za tajnika Cerkvenik Da- 
nilo, za člane pa Plevel Peter 
kot zastopnik OOS, Kregar 
Franc kot zastopnik podjetja 
Kamnik, Bavčar Boris kot za- 
stopnik podjetja »Stol«, Golob 
Janez kot zastopnik podjetje 
»Titan«, Hribar Silvo kot zastop- 
nik tovarne usnja, Kofol Marioe 
kot zastopnik podjetja »Svila- 
nit«, Krstič Drago kot zastopnSJc 
SZDL in Komunalne banke tec 
Zore Fnanc kot zastopnik Zveze 
borcev. 

Sklep se soglasno sprejm«. 
10. 

Med drugimi personalnimi za- 
devami je ObLO spreje' tudi! 
sklep, da se Strinja s sklepom 
sveta za splošno upravo, da se 
z ozirom na pomanjkanje stro- 
kovnega kadira na ObLO Kam- 
nik razpiše 10 štlpend'.J, ki Jih 
bo ObLO plačeval Študentom do 
konca Studlija pod pogojem, da 
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se pogodbeno zavežejo po k,o.n- 
tanem študiju prevzeti delovno 
mesuo na ObLO Kamnik. 

U. 
Ugotovi se, da je v Komend; 

pribMino 20 ha obdelovalne zem- 
lje Splošnega ljudskega premo- 
ženja, ki jo obdelujeijo bivš, 
lastniki nn ne plaćujejo niti to- 
Inko najeimniin, koJikor zna5a 
zemljarina za te parcele. Svet 
za gospodarstvo predlaga, da se 
te parcele dodelijo posestvu 
Kmetijske zadruge Komenda in 
Kmetijskemu posestvu Pšata, 
telotijo se naj le parcele, ki slu- 
žijo za stavbne namene 

Obl.O sprejme sklep, da Je 
tireba ugotoviti tofno stanje par- 
cel Splošnega ljudskega premo- 
ženja na tem podrotju ter nato 
dodeliibt parcele v Nasovčah in 

bodicah kmetlijeikemu posestvu 
KZ Komenda, parcele v M osteh 
in Suhadodu pa paso^tvu Pšaia. 
Stavbne parcele in Se nekaj par- 
cel za eventualno zamenjavo za 
gramoznico pa sd obdrži ObLO. 

Tov. Koder, predsednik sveta 
za gospodarstvo predlaga, da bi 
se v Kanmiku ustanovUo neka- 
ko trgovsko podjetje »Sukan- 
čaroa za umetoa vlakna«, ki bi 
uvažala in izvažala vlakna, kas- 
neje pa hi se to podjetje spre- 
menilo v proizvodho podjetje. 
Direktor podjetja bi bil tov. Li- 
povec Franjo, ki je tekstilni 
strokovnjak. 

Po razpravi, v kateri sodelu- 
jejo tov Zore Franc, BeSfer 
Alojz, KoboJ Bogdan in predsed- 
nik ObLO se -iprejme sikleip, da 
se v Kamniku ustanovi predla- 

gano podjotje in sr.cer v prosto- 
rih, ki juh teprazm »Slovenija 
oeste« na Zapnicah, za direktor- 
ja pa se imenuje tov. Lipovec 
Franjo. 

12. 
Odbornik tov. Kregar Franc 

poroda, da je bilo iznešeno na 
zboru volivcev v Stranjah, da 
je potrebno dopolniti dvofazno 
elekitrlčno napeJjavo v Stolniku 
na Stirifazno. 

Tov. Koder pa navaja enak 
slučaj z« kraj Bi ste rši-ca in Kle- 
menfevo. 

Tov, predsednik pojasni, da je 
za letošnje leto predvideno, da 
je v občini Kamnik treba za- 
klVjučiti elektrifikacijo, vendar 
se bo k temu dolu pristopilo, ko 
bodo zagotovljena sredstva s 
sprejetjem proračuna za leto 
1956. 

ODLOKI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 
OBČINA KAMNIK 

Odlok 
Občinski Ijiudski odbor Kam- 

ndk je na podlagi 12., 50. In 78. 
člena Лакоша o občinskih ljud- 
skih odborov (Ur. 1. LRS št, 19- 
88-52) 4. tlena Zaikona o stano- 
vanjskem prispevku (Uradni L 
FLRJ št. 57-615-55) in po sklepu 
7. seje z dne 27 • februarja . 1956 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi kreditnega sklada 
za zidanje stanovanjskih hiš na 
območju občine Kamnik. 

1. člen 
Ustanovi se kreditni! sklad za 

zidanje stanovanjdkiih hiš na 
območju občine Kamnik. 

2. Men 
K.rediitni sklad za zidanje sta- 

novanjskih hiš je samostojen 
družbeni sklad in je pravna 
oseba. 

3. člen 
Iz kreditnega sklada za zida- 

nje s'anovamjekih hiA se dovo- 
Ijuiejo posojila za zidanje, do- 
zidavo ali dovršitev novih ozi- 
roma popravila obstoječih sta- 
novanjskih hii stanovanjskim 
zadrugam, gospodarskim orga- 
nizacijam, stanovanjskim skup- 
nositim, zavodom, ki jim je pri- 
znana lastnost pravne osebe, po- 
litično teritorialnim enotam in 
njihovim pooblaščenim organom 
ter državljanom, katerim se na 
njihove prejemke plačuje sta- 
novanjski prispevek. 

4. člen 
Kreditni sklad upravlja 

Upravni odbor, ki ga imenuje 
občinski ljudski odbor. Upravni 
odbor šteje 7—10 članov. 

5. Člen 
V kreditni sklad se štejejo 

sredstva, ki jih določa Zakon o 
stanovanjskem prispevku, druž- 
beni plan občinskega ljudskega 
odbora in drugi obvezni predpi- 
si. Poleg tega se pa stekajo v ta 
sklad zlasti še: 

1. obresti ta odplačila od po- 
sojil dovoljenih iz sklada ter 
obresti od sredstev sklada, ki 
so naložena v banki. 

2. sredstva to posojiiia. ki Jih 
dajejo gospodarske organizacije 
sklada iz sredstev svojega skla- 
da za samostojno razpolaganje, 
ki jih določi delavski svet. 

3. posoj'la iz republiške,ga 
sklada za zidanje stanovanjskih 
hiš, 

4. hranilne vloge, ki jiih plsv- 
Cu'eio državljani na osnovi po- 
sebne pogodbe v sklad. 

5 vložena denarna sredstva 
etairvvaniiskih zadrug in 

6, druga sredstva, ki se po po- 
sehr-h določilih občinskega 
Mudikega odbora Kamnik vpla- 
čujejo v ta sklad ter druga 
eredstva 

6. člen 
Sredstva sklada se nalagajo na 

poseben račun prd Komunalna 
banki v Kamniku. 

7. člen 
Pravila Kredvtnega sklada 

sprejme upravnil odbor, potrdi 
pa jiih občinski ljudski odbor 
Kamnik. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v uradnem glasilu OLO. 

OBČINA LJUBUANA-SISKA 
Odlok 

Na podlagi 14. t. pod LXXVIII 
dela priloge I-A Zakooa o pri- 
stojnosti; občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Ur. 1. FLRJ 
št. 34-371-55), v zvezii z 48. čle- 
nom Uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ 
št. 6-63-54), izdaja Občinski ljud- 
ska odbor Ljubljana-Siška na 
6. sejj dne 24. februarja 1956 

ODLOK 
o poslovnem času gostinskih 

podjetij in gostišč na območju 
občine Ljubljana-Siška. 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje 

poslovalni čas gostinskim pod- 
jetjem in gostiščem (v nadalj- 
njem besedilu gostinska obrati) 
na področju občine Ljubljana- 
Siška za poslovanje s sitranikaini. 

V tem predpis,a,nem času mo- 
rajo biti gostinski obrati odprti 
za stranke. 

Spremembe ali prestavitve s 
tem odlokom predpisanega po- 
slovnega časa lahko dovolijo 
samo organi, določeni v tem od- 
loku. 

2. člen 
Oddelek za gospodarstvo ob- 

činskega ljudskega odbora sme 
v izjemnih primenih zaradi in- 
venture, adaptacije in podobnih 
razlogov, če je to nujno potreb- 
no, dovoliti, da se gostinski 
obrat zapre med poisilovalnim 
časom. 

Oddelek za splošne zadeve In 
proračun občinskega ljudskega 
odbora lahko v izjemnih prime- 
rih dovoli posameznim gostin- 
skim obratom podalj'šanje po- 
s lova! nega časa proti plačilu 
takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih priTe- 

ditvah, proslavah, festivalih In 
podobno, določi poslovalni čas 
Za go.s'iinske obra'e oddelek' za 
gospodiairstvo občinskega ljud- 
skega odbora. Ce zajema prire- 
ditev območja dveh aH več ob- 
čin, določi ponlovalinil čas odde- 
lek za gospodarstvo občinskega 
Ijud.^ikPBa odbora na predlog 
prlred'ie'la in Gostinske zbor- 

j p.w pf.tra'ja Ljubljena 
1 Predloig mora biti predložen 

najmanj trd dni pred začetkom 
priredil t ve. 

4. člen 
Poslovailtvi čas mora biti vidno 

objavljen v gostinskem obratu, 
Ce je gostinski obrat za,prt,za- 

rad| Izjemnega dovoljenja, izda- 
nega na podlagi 2, člena tega 
odloka, morajo biti v obratu na 
vidnem mestu objavljeni podat- 
ki o tem, koliko časa bo obrat 
zaprt, kdo je izdal dovoljenje 
ter številka in datum dovolje- 
nja. 

5. člen 
Kjer Je za posamezne vrste 

obratov določen zimski in letni 
poelovalnl čas velja zimski po- 
slovalni čas od 1, oktobra do 30, 
aprila, letni pa od 1. maja do 
30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo bili 

za stranke odprti ob delavnikih, 
ob nedeljah ter dela prostih 
dnevih takole: 

a) hoteli in prenočišča nepre- 
trgoma podnevi in ponoči, 

b) restavracije in gostilne do 
24. ure. 

Delovni kolektivi resrtavraoij 
In gostiln lahko določijo, da se 
za določeno obdobje, na primer 
pozimii ob določenih dnevih za- 
pirajo obrati prej, vendar ne 
pred 22. uro. Sklep delovnega 
kolektiva se lahko izvaja, ko ga 
potrdi oddelek za gospodarstvo 
občinskega ljudskega odbora. 

c) bifeji ob delavnikih do 21. 
ure, ob nedeljah in drugih dela 
prostih dneviih do 14, ure, 

č) kavarne pozimi do 1. ure po 
polnoči, poleti pa do 2, ure po 
polnoči, ob sobotah, nedeljah te.r 
ob dnevih pred prazniki pa do 
2. ure po polnoči, ne glede na 
zimski oziroma letni poslovalni 
čas. 

Restavracije, gostilne, bifeji 
to kavarne ne smejo ?ačeti po- 
slovanja pred 5. uro zjutraj, mo- 
rajo pa začeti poslovati najkas- 
neje do 7. ure, 

d) slaščičarne gostinske narave 
ob delavnikih od 8. do 13. ure 
ter od 14. do 20. ure. Ti obrati 
so lahko odprti ob dela prostih 
dneh. Poslovalni čas določi v 
tekem primeru na' predlog 
obrata oddelek za gospodarstvo 
občinskega ljudskega odbora. 
Na predlog obraba lahko dovoli 
oddelek za gospodarstvo nepre- 
trgano poslovanje od 8. do 20. 
ure. 

Kot slaščičarne gostlto^ike na- 
rave se 5'ejejo vse vrste slašči- 
čarskih obratov, ki strežejo go- 
siltom pri mizi. 

e) mlečne restavracije in zal- 
trkovalnlce porsiml od 5. do 18. 
ure. poleti od 5. do 19. ure brez 
prekinitve. 

f) bara in drugi nočni lokali od 
22. do 5. ure zjutraj. 

g) restavracije, gostline in bl- 
fejij pri železniških in avtobus- 
auh postajah morajo začeti po- 
slovati pol ure pred prihodom 
oziroma odhodom prvega vlaka 
oziroma avtobusa in morajo po- 
slovati še pol ure po prihodu 
oziroma odhodu zadnjega vlaka 
ali avtobusa ш to ne glede na 
predpisani poslovni čas po točki 
b) in c) tega člena, vendar po- 
slujejo najmanj v času, predpi- 
sanem za te vrste obratov. 

h) menze. delavske restavraci- 
je in ostala gostišča zaprtega ti- 
pa poslujejo le v času, ko se 
izdajajo redni obroki hrane. Ta 
čas določijo gostišča sama v ča- 
su od 12, do 21. ure, obrati, ki 
dajejo zajtrk, pa še v čaSu od 
5. do 8. ure zjutraj. 

Restavracije, gostilne In ka- 
varne smejo biti odprte na dan 
30. aprila, 1. maja in 21. julije, 
28. in 29. novembera, 31. decem- 
bra in na dan občinskega praz- 
nika do 5. ure naslednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih se pol ure 

pred časom, k.i je določen za za- 
piranje ne sme več izdajati pi- 
jače in hrane. 

Določilo prejšnjega odstavka 
ne velja za obrate pod točko g) 
6 člena. Restavracije, ki so 
združene s hotelom, smejo v iz- 
jemnih primerih goste, ki so 
prispeli ob aH po zaključku 
predpisanega poslovalnega časa, 
postreči s hrano in pijačo v ča- 
su pol ure po prihodu teh go- 
stov. Ob takih primerih pa re1 

stavraciija ne sme streči drugim 
gostom. 

8. člen 
Dovoljene Igre (n. pr. balina- 

nje, keglanje in podobno) se 
smejo igrati na prostem do 22. 
ure, V zaprtih prostorih, kjer to 
ne moti nočnega miru. ta omeji- 
tev ne velja, vendar se mora 
igranje zaključiti pol ure pred 
koncem poslovalnega časa, ki ga 
predpisuje ta odlok za določeno 
vrsto gostinskega obrata. 

9. člen 
Občinski ljudski odbor lahko 

dovoli na predlog delovnega 
kolektiva po predhodnem zasli- 
šanju Gostinske zbornice okraja 
Ljubljana posameznim gostilnam 
in bifejem, da izmenoma en dan 
v tednu ne poslujejo zaradi či- 
ščenja poslovnih prostorov In 
odpočitka zaposlenega osebja. 

V primeru, da na področju ob- 
čine več gostinskih obratov en- 
krat tedensko ne posluje, dolo- 
či razpored obratov po posa- 
meznih dnevih v tednu Gostin- 
ska zbornica okraja Ljubljana 
tako, da dva sosedna obrata ne 
moreta biti zaprla isti dan v 
tednu. 

Ugodnost po prvem odstavku 
tega člena velja samo za tiste 
gosfiirtske obrate, kjer glede na 
obseg In značaj poslovanja ter 
število zaposlenega osebja ni 
mogoče urediti dela tako, da bi 
zaposleno osebje lahko redno 
imelo pripadajoči tedenski p rast) 
dan, in kjer taka prekinitev ne 
prizadene krajevnih turiatičnih 
potreb. 

10. člen 
Gostinsko podjetje, gosiližče 

al) Imetnik zasebnega gostišča 
se zaradi prekrška kaznujejo z 
denarno kaznijo; 

1, do 2000 din. če nima v go- 
stinskem <5!bra,tu vidno objavlje- 
nega poslovalnega časa; 

2. do 3000 din. če ima obrat 
odprt tudi po času, ki je dolo- 
čen kot najdalj® poslovalni* čas 
oziroma če ga zapre pred dolo- 
čenim časom. 

Z denarno kaznijo do 2000 din 

ti* 

se kaznuje za preikr^ 
točki prednjega 
odgovorni uslužbenec 8°^ 
ga podjetja ali gosti 
pristal na samovoljno 
čenje poslovalnega 
pristal, da se je gos''1 

zapri pred določenim 
11. člen 

Ta odlok velja od 
jave v Glasniku 0, 
ljudskega od,bora Ljub1' ( 

S tem dnem prenehaj0^ 
na področju občine WlU 

Šiška določila: ,„ 
a) Odloka MLO LjUb<* 

dne 28, maja 1954 (Ur. 1- 
35-54); 

b) Odloka OLO Ljut>!j%, 
lica z dne 18, dec. l^4 ,, 
LRS št. 1-55) glede ob^, 
ga časa gostinskih P0"^ 
gostišč. 

Predsedni*' 
Jenko Marij®1 

Odlok 
18 Na podlagi 12.. 50. in^j 

Zakona o občinskih ljUj 

z vezi x zakonom o sta' 
bonih (Ur. 1. LRS št. 

I st3 ., 
skom prispevku (Ur. 1- ^ . . . r® 
6-39-56) izdaja Občini 
odbor Ljubijana-Sifika ^ 
dne 24. februarja 1956 

ODLOK 
o ustanovitvi kreditneg* 
za zidanje slanovanjsk''1 

območju občine СјиМјаО*" 
1. člen 

Ustanovi se kreditnii ^ 
zidanje stanovanjskih £ 
območju občine Ljublj®^ 
s sedežem v Ljubljani. 

2, člen „и 
Po odloku se dovolj®^ 

kreditnega sklada po soj 
danje, dozidavo ali dovr*^ 
vi h oz. popravila 
stanovanjskih hiš sta 
zadrugam, gospod.arskiin J/ 
zacijam. slsnovanjskirt1 

sf.lm, zavodom, političn®^ 
rialnim enotam in njilh0 

oblaščenim organom ,лГ,е! 
Ijanom. ki se na t 
jemke plačuje stanovanja 
spevek. 

3, člen p / 
Kreditni sklad upravi^ ^k'1 

ni odbor, k- ga Imenui? 
'ki Ijndiskl odbor, Upr^ ^ 
bor Ima po'eg pred^ f 
podpredsednika še sed^ 
nov. 

4 člen гФ' 
V kreditni sklad 73 j/ 

stanovanjskih -hiš se s' 
leg stanovani.skega p,^l/. 
tudi obresti od sredsiev,.n 
k,' so naložen' pni 
гр=м od posojil, ki so 

rtsiev •• ^ 
ban,:^in Ao"0 

\т skladov. 
V kreditni sklad 

»♦nnovnliskih hiš se 
žilo tudi: a* dotacije polltično-tf1"' . 
enot, j/j 

drugI dohodki, ki 1 1 
remub'ika окР® | 
oVčin^ki 11 ud 'ki odboit ^V: 

dirila ali pohoti'1*! 
orrganlz0^1v1. kr ^ 

svet' 1/ |(j 
точ^гч^по ra7nrvV'f 
tudi mtorebft*^!4 

5 M-eti 

TV>evaKe.n r^nn ^ 

do]i i 
"H 

banki v Ljnb'iianil. 
6 člen ♦/ 

Icr ТТ^прлт^ 
za zMaTite 

',;b T>,">',rv^! 
bor LjiiW jiS л-о^ 

Ta o^n,o,k začre v ' , n ' 
"T*orabl,J,a pa 'e ^ 1 ,,y: 

i1 

Jenko MariiaP 


