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Občinski ljudski odbori 

OBČINA UUBUANA-CENTER 

'vpisnika 5. seje občinskega 
lisikega odbora, Iti je bila 

1®. februarja 1956. 

(J^0 vodi predsednik ObLO 
p Ivo KlemenćiiS. 

na dnevni rod 
j6l^e odtoorniik Ing. Danilo 

"i^red 86 apre'''me s^^i dnev- 
Razprava in sklepanje o 
določitvi volilnih enot. 

• Raaprava in sklepanje o 
Predlogu za določitev od- 

3 komikov po volilnih enotah. 
RaTjprava in sklepanje o 
ustanavljanju potroSniSkih 
^fi'tov in sprejem odločbe 
o ustanovitvi nekaterih po- 

^ jrošniSkih svetov. 
^Prava in sklepanje o 

Predlogu odločbe o sistemi- 
^0'ji delovnih mest v ob- 

5 ''лЈкј upravi. 
Raaprava jn sklepanje o 
sPrememibi odloka o dopol- 
"4nih plačah in položajnih 
podatkih občinskih usluž- 

ђ "■ncev in delavcev. 
a-apra/va in sklepanje o 

Prevzemu nalog Uprave ne- 
PremičnIn pri OLO Ljub- 

7. t™3' ■Ћ snovanje nekaterih ko- 
8 nuslj. 
g ^"'^Podarske zadeve. 

en9onaline zadeve. 

^r^StXinik ^eta za aploSno 
Ј>аа 0 proračun tov. Kutin 'ratj. U1 proračun tov. Kutir 
<1е1ц^ ^ro^a in obrazloži raz- 
lilne 

V občine Center na vo- 
•»i^jin

enate in navaja, da je ko- - •"^1 j Q _ * "" * * J "I Ј^- ivv^- 
^oiin ' Ji je bila poverjena 
Цј * da pripravi nov pred- 
i^en Vo'"ne enote v občini, Чц, Vse območje na 50 vo- 

enot- Toliko je namreč 
Cev ^'kov ObLO. Vseh voliv- 
Jiln0

Pa Je 32.624. Na eno vo- 
»o 652

noto pride tako povpreč- 
Гаг<3ен volivcev. Komisija je 

volilne enote po 
viln volivcev, ne pa po Ste- 
Vo'ilnih ^va. Pri določanju 
4levau ,Cnc>t Je komisija upo- , sledeča načela: 
»■aic зд''.06 enote naj se formi- 
8ап'гас1ј.Га:' meIa terenskih or- 

"ajboh1""6 enote naj bodo kar zat>krožene enote in 
3, kj® 

z, volivci; 
ie Ogibal bil0 le m08oče, se dlnl. 

6 a'a cepitvi ulic po sre- 

ie iirnbolJ UPoSte- ^гобЈц ^О povprečje na 
6noio, "e za eno volilno 

hlnih oni! Prefital Predlog vo- 
h^' i" hiSnPriP3/5aW'im; uli- 
e ', Predlo,™ *tevilkaini, je 

e asno sprejet raaPravi 

Clan v 2- 
|^ftr,(>vanja

mi^'e 'a volitve in 
о рг^Г Porluna Ij0Jze borniko^ za določitev 

Po volilnih enotah 

ter v imenu komisije in Sveta 
za splošne zadeve in proračun 
predlaga, da ObLO sprejme 
predlog, ki je sestavljen ob 
uipoStevanju bivališča prejšnjih 
odbornikov MLO, vendar se 
popolnoma niso mogla upošte- 
vati stainoivamja pri odbornikih 
in članih zibora proizvajalcev- 

Ko so bili tekom razprave 
odborniki seizmanjeni o svojih 
volilnih enotah z imenovamjem 
ulic, je bil predlog soglasno 
siprejet. 

O predlogu odločbe o ustano- 
vitvi nekaterih potrošniških 
svetov poroča tov. ing. Vehovar 
Miloš, predsednik Sveta za go- 
spodarstvo, ki med drugim po- 
roča sledeče: 

TRGOVINA IN USTANAVLJA- 
NJE POTROŠNIŠKIH SVETOV 

Položaj naše občine v gosipo- 
darstvu je predvsem važen z 
ozirom na razvitost trgovine, ki 
je nima nobena druga občina v 
okraju. Trgovina tako notranja 
kot tudi zunanja predstavlja 
najmočnejšo panogo gospodar- 
stva naše občine. Centralni po- 
ložaj našega mesta v republik 
ima vse pogoje za nadaljnji 
razvoj trgovine tako notranje, 
na debelo in drobno, kot tud' 
zunanje trgovine. Predvsem je 
zaradi ugodnega položaja Ljub- 
ljane močno razvita socialistič- 
na trgovska mreža in mreža zu- 
nanjetrgovinskih podjetij in za- 
stopstev- Grasistićna podjetja 
nekaterih strok dosegajo do 
mđlega skoraj ves promet teh 
strok na debelo v republiki. 

Razvitost te mreže zarad: 
ugodnega položaja nalaga obči- 
ni posebno skrb, ker Je od po- 
slovanja naših podjetij odvisno 
v mnogočem poslovanje v go- 
spodarstvu bližnje in daljne 
okolice našega mesta. 

Poleg tega pa je naša grosi- 
stična mreža v centru srce vse 
oskrbe mesta tako s kmetijski- 
mi, kot Industrijskimi artikli 
in seže ta povezava do potroš- 
nikov daleč na periferiji mesta 
odnosno tudi na podeželje. 

Naslednji pokazatelji na krat- 
ko utemeljujejo važnost trgo- 
vine v centru napram celotnemu 
okraju Ljubljane. Celotna re- 
alizacija prometa leta 1954 z 
zunanjo trgovino je znašala v 
okraju 88 milijard 287 mili- 
jonov dinarjev, od tega odpade 
na podjetja centra 70 milijard 
185 milijonov dinarjev ali 80.1 
odst, vsega trgovskega prometa- 

Kako važna je trgovina na 
drobno centra, nam kažejo na- 
slednje številke- Od opravlje- 
nega prometa leta 1955 so pro- 
lala maloprodajna podjetja 
centra za 11 milijad 213 mili- 
tonov dinarjev blaga od skup- 
no prodanega v maloprodaji v 
okraju Ljubljana 15 milijard 
500 milijonov dinarjev. Torej 

so naša trgovska podjetja cen- 
tra oskrbela 1955. leta 72.3% 
vseh potreb blaga potrošnikom 
v okraju Ljubljana. 

Tudi v merilu celotne repu- 
blike predstavlja delež našega 
centra do 24% prodaje in na- 
kupa blaga v letu 1954 in leta 
1955 leto 24% blagovnega pro- 
meta celotne republike upošte- 
vajoč samo notranjo trgovino 
na debelo In drobno brez zu- 
nanje trgovine. 

Zavedajoč se odgovorne na- 
loge naše trgovine do celotnega 
gospodarstva okraja in repu- 
blike je Gospodarski svet ob- 
čine na več sejah in v po- 
sebni komisiji za notranjo trgo- 
vino pri Gospodarskem svetu 
razipravljal o položaju naše tr- 
govine in v zadnjem času pred- 
vsem o udeležbi organov druž- 
benega upravljanja, f J. potroš- 
niških svetov za Izboljšanje 
naše trgovine. 

Svet za goepodarstvp je tudi 
že pripravil odlok o potrošni- 
ških svetih, v katerem bi bile 
glavne določbe pri osnovanju, 
nalogah in dolžnostih potroš- 
niških svetov kot organov druž- 
benega upravljanja odnosno 
družbene kontrole. V zvezi s 
predvidenim osnutkom uredbe 
o potrošniških svetih , in ude- 
ležbe potrošnikov pri dobičkr 
trgovskega podjetja Je Gospo- 
darski gvet odločil predlagal 
zdajo takšnega odloka, ker. ča- 

kamo izida te uredbe, na pod- 
lagi katere bo potem ljudsk 
odbor izdal pravila za delo po- 
trošniških svetov. 

Kljub temu da uredba o po- 
trošniških svetih še ni izšla, so 
potrošniki sami na bazi uredbo 
o trgovskih podjetjih in trgova- 
nju (Ur. list FLRJ, št. 37/55) i, 
začeli ustanavljati potrošniške 
.vete pri nekaterih trgovinah 

Gospodarski svet Je dal suge 
stije, naj se potrošniški Izvolijo 
predviem pri trgovinah z živil 
s samostojnim obračunom. Tr 
so samostojne trgovine, ki od 
leta 1954 delajo samostojno in 
niso v sklopu podjetja. 

Gospodarski svet se Je začas- 
no omejil le na te trgovine, ker 
e drugače nemogoče, da bi po- 

magali in usmerjali delo v ko- 
pici potrošniških svetov- Kaj-t 
■zkušnje pri delu teh svetov 
nam bodo pomagale pri usta- 
navljanju novih potrošniških 
jvetov. Nekatere mestne obči- 
ne so sprejele odloke o upo- 
"tavibvi potrošniških svetov za 
vsa trgovska podjetja in trgo- 
vine v območju njihovih občin 
Vendar je to tam mogoče, ker 
je trgovska mreža teh občin 
primerjajoč z našo trgov, mre- 
So malenkostna in obsega naj- 
več trgovine z živili in malen- 
kostno kakšno drugo podjetje 
z druge stroke. 

V naši občini je bijo s tem 
ustanovljenih do sedaj 7 potroš- 
niakib 6 ve lov m so bili i&ti Utdi 

že izvoljeni- In to pri trgovi- 
nah: Mocca, Puharjeva ulica. 
»Kava«, Titova cesta, »Thea«, 
Gosposvetska cesta, »Na voglu«, 
Trg francoske revolucije, »So- 
ra«, Tavčarjeva ulica, »Pri ma- 
gistratu«, Stritarjeva ulica, »Pri 
nebotičniku«, Kidričeva ulica- S 
tem so bili izvoljeni vsi po- 
trošniški sveti pri trgovinah z 
živili s samostojnim obračunom 

Pri volitvah v te svete smo 
opazili premalo zanimanja po- 
trošnikov za vprašanje, ki Je za 
dobro poslovanje naših trgovin 
ako važno. Sestanki zborov po- 

trošnikov, na katerih so se vo- 
lili sveti potrošnikov, so bili 
slabo obiskani- Tako se je ude- 
ežilo teh sestankov povprečno 
-.amo 20 do 30 oseb potrošnikov, 
kljub temu, da zajema vsaka 
eh trgovin najmanj 200 do 300 

stalnih potrošnikov. Računati je 
'>oreJ, da je bila udeležba po- 
rošnikov komaj 10% na teh 
/olilnih sestankih potrošnikov . S 

Sestav svetov potrošnikov Je 
lober. V te svete so bili izvo- 
ljeni poleg tovarišev, ki delajo 
v raznih gospodarskih organi- 
zacijah, gospodinje m drugi. Do 
jedaj izvoljeni potrošniški sve- 
ti bodo opravljali svoje naloge 
kot Je to v Uredbi o trgovskih 
podjetjih in trgovinah in na 
Todlagi osnutka Uredbe, ki ga 
e naša komisija za notranjo 
rgovmo preštudirala in dala 
,ripom.be na njega. 

V naslednji dobi namerava 
Gospodarski svet pristopiti k 
nadaljni razširitvi svetov po- 
rošnikov predvsem v trgovinah 

Si imajo »talne potrošnike- To 
iO trgovine z živili. Kasnejt 
)omo pristopili k ustanavljanju 
jotroSniškh svetov pri trgo- 
vinah s sadjem m zelenjavo, 
ielikatesami itd. Jasno pa je 
la bodo morali potrošniki po- 
kazati večje zanimanje za delo 
rgovine, ker drugače nimu 
misla svetov na široko usta- 
lavljati. 

Pri ustanavljanju potrošm- 
ikih svetov bo potrebno rešit- 
le več vprašanj, kot so odnoa 
)otrošni.škega sveta prodajalne 
n potrošniškega sveta pri tr- 
govskih podjetjih - Prodajalne 
rgovskih podjetij z več poslo- 

valnicami imajo namreč ome- 
;ene pravice pri poslovanju in 
)o zato potrebno, da vsaka po- 
slovalnica izvoli v potrošniSk 
tvet podjetja po enega- člana 

Tudi bo nadalje reševati, kdo 
■laj voli potrošniške svete pr 
trgovinah ki nimajo stalnega 
troga odjemalcev- 

V kolikor bo razvoj zahteva 
ustanovitve potrošniških svetov 
ori vsej trgov, mreži, bo potreb- 
no v potroš. svete izvoliti več- 
1e število ljudi. V tem slu- 
čaju bo. potrebno voliti v po- 
rošniške svete tudi potrošnike 
z področja drugih oWin, ki so 
navezani na nakup v centru 
ker na periferiji ne obstojajo 
trgovine teh strok- Tudi bo.po- 
•ebej preštudirati, aH naj se_ 
volijo potrošniški sveti pri pod-. 

jetjjh na debelo in kdo naj M 
e potrošniške svete sestavljal. 

Zato bi prosil, da ljudski od- 
bor potrdi dosedanje delo pri 
ustanavljanju potrošniških sve- 
tov m nam da sugestije za na- 
daljnje delo v tej smeri. 

Po predlagani odločbi, naj bi 
se ustanovil; sveti potrošnikom 
v sledečih trgovinah: 

1. »Na voglu«. Trg francoske 
revolucije, 

2. »Kava«, Titova cesta. ( 
3. Mocca«, Puharjeva ulica. 
4. »Pri magistratu«, Stritarje- 

va ulica. 
5. »Pri nebotičniku«, Kidriče- 

va ulica. 
6. »Sora«, Tavčarjeva ulica. 
7. »Thea«, Gosposvetska ulica. 
V razpravi o tem predlogu 

omeni tov. Fortima Lojze, da 
smo zadnji čas obravnavali po- 
trošniške svete in njihovo vlo- 
go Osnutek, ki bo veljal za 
vso državo. Je dobro izdelan in 
daje možnost ljudskim odborom 
na različne načine formirati po- 
trošniške svete. Glede potrošni- 
ških svetov predlaga, da se po- 
oblasti Svet za gospodarstvo, 
da izvoli komisijo, ki bi skrbela 
za delovanje potrošniških sve- 
tov V komisiji bi mogel biti 
en zastopnik Trgovinske zbor- 
nice in predstavnik SZDL. 

Tov. ing. Klemenčič Ivo po- 
udari, da Je treba vprašanje 
potrošniških svetov resno ob- 
ravnavati, če hočemo, da bo 
imela ta institucija pozitivne 
uspehe Na zborih volivcev se 
opaža, da državljani niso do- 
volj poučeni o vlogi potroš- 
niških svetov. Ze Socialistična 
rveza je organizirala seminar 
predavanj o potrošniških sve- 
■ih Zato podpiram predlog tov. 
Portune, da bi se osnovala po- 
sebna komisija v pomoč po- 
rošniškim svetom. Glavna na- 
oga Je, pomagati trgovski mre- 

ži, da se pravilno razvija in 
^cer zaenkrat najprej v živilski 
otroki, nakar bi preSli na usta- 
navljanje potrošniških svetov r 
drugih strokah 

Tov. predsednik da poročilo 
n predlog na glasovanje s tem, 
la se poveri Svet za gospodar- 
stvo, da :zda odločbo o ustano- 
vitvi potrošniških svetov in z 
iodatnim sklepom, da Svet za 
gospodarstvo pripravi predlog 
ra komisijo, ki bo spremljala 
lelo potrošniških svetov. To 
tomisijo bo treba potrditi na 
irihodnji seji ObLO. 

Predlog se soglasno sprejme. 
4. 

Tov. Dekleva Janko, predsed- 
nik komisije za predpise in 
jrganizacijska vprašanja poroča 
o predlogu odločbe o sistemi- 
-aclji delovnih mest in med 
Irugim omeni, da Je bila siste- 
nizacija delovnih mest sprejeta 
ie 11. nov 1955 m )e predvide- 
/ala 48 delovnih mest brez de- 
ovnih mesit Uprave za dohodke, 
4i je štela 19 članov. Predlaga- 
na sistemizacija delovnih mest 
na je združila vse delovne eno- 
te s skupnim številom 71 de- 
ovnih mest. Predlaga pa*se še 

^ novih delovnih mest, tako da 
bi znašalo skupno število 76. 
Dejansko Je zasedenih 65 de- 
lovnih mest, 11 pa nezasedenih. 

Po razpravi, v kateri so so- 
delovali tov. Ing. MiloS Veho- 
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таг, ing. Klemenčić Ivo, Tuma 
OsLoj, se predlog soglasno 
цргејтое. 

5. 
Predsednik Sveta za splošno 

upravo № proračun tov. Kutin 
Franc poroča in utemeljuje 
predlog siprememibe odloka o 
dopolnilnih plačah In položaj- 
nih podatkih, ki se po kratit, 
razipravi soglasno sprejme. 

6. 
Tov. Kutin Franc nato poro- 

ča o prevzemu nalog Uprave 
nepremičnin pn OLO Ljublja- 
na in navaja, da morajo s for- 
miranjem občin na območju 
mesta Ljubljane preiti na po- 
eaimezine občine po zakonu o 
pristojnostih občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov tudi za- 
deve glede evidence in uprav- 
ljanja splošnega ljudskega pre- 
moženja Te posle s pristojnost 
bivšega MLO in OLO Ljubljana 
- okolica je opravljala Uprava 
nerpremičnin pri OLO Ljublja- 
na- Ta uprava Je imela sledeče 
naloge: 

1. upravljanje in splošno nad- 
eorstvo nad SLP; 

2. vodstvo evidence nad SLP; 
3. vse naloge, ki so se pojav- 

ljale v zvezi z gornjima dvema 
nalogama. 

Glede prenosov teh poslov na 
občine je treba pripomniti, da 
Je pri tem veljalo za nepremič- 
nine dođlej načelo, da kdor 
uporablja zgradbo, naj jo tudi 
upravlja. Tako so naloge prj 
opravljanju zgradb SLP odpa- 
dle. ker so se take zgradbe 
upravljale po hišnih svetih. - 
Glede uprave zemljišč SLP Je 
te naloge že preg vršila zadru- 
ga malih gospodarstev v imenu 
Uprave nepremičnin. Glavna 
naloga, ki Jo bo občina pre- 
vzela od Uprave nepremičnin 
oziroma od Stanovanjske upra- 
ve, Je evidenca splošnega Ijud- 
Mhega premoženja nad zemljišč 
to zgradbairmi. Občina bo to 
evidenco bolje opravljala, ko1 

}o Je doslej Uprava nepremič- 
пЛп. To delo bo vodil referent 
» evidenco nad SLP pri obči- 
ni. Z o.zirom na gornjo obraz- 
ložitev predlaga Svet za sploš- 
no zadeve in proračun, da se 
odobri referenteko mesto za 
widenco nad SLP pri Stano- 
▼anjsiki upravi ObLO Center. 

Predlog se soglasno sprejme 
7. 

Na predlog tov. Kardelja Bo- 
jana, člana komisije za volitve 
in imenovanja, se imenuje ko- 
misija za uslužbenska vpraša- 
nja in komisija za delovnq od- 
Mikovanja ter komisija za ugo- 
tovitev pogojev za začetek dela 
pn podjetju »Ljubljansiki dnev- 
nik«. 

8. 
Predsednik komisije za izva- 

janje občinskega proračuna tov 
8vab Franc predlaga potrditev 
sprememb plana začasnega fi- 
nanciranja za I. tromesečje 1956. 
kar utemeljuje s tem, da je Ko- 
misija za izvajanje proračuna z 
ozirom na navodilo OLO Ljub- 
ljana fa ponovno proučitev pla- 
na začasnega financiranja pr- 
votni plan začasnega finaclra- 
nja znižala za 2,448.795 din, t. j. 
od 64,639.359 din na 62,391.164 
din. Znižanje je nastalo zaradi 
tega, ker so se smeli osebni jz- 
daffki planirati le za tiste usluž. 
bence, ki so bili na plačilnih 
eeznamih za mesec december 
195,5. Plače za novo sprejete 
uslužbence se smejo izplačevati 
uamo s роргејбгтјо pritrditvijo 
republiškega Izvršnega sveta. 
Navedenp omejitve so vplivale 
na znižanje prvotnega plana za 
navedeno vsoto. Zato komisija 
predlaga, da ObLO sprejme po- 

pravljeni predlog proračunskih 
izdatkov za I. tromesečje 1956 

Predlog se soglasno sprejme 
Nato se sprejme še odločba, 

j katero se določijo volitve or- 
ganov gostinskega podjetja »Ko- 
odvorska restavracija« v Ljub- 
jani na dan 16. febr. 1956. 

Na predlog tov. Svaba Franca 
se nato potrdijo sklepi delav- 
skih svetov »Jugotekstila« In 
•Tekstilimpexa« za pripojitev v 
»kupno podjetje z imenom »Ju- 
■jotekslil — impex« ter delav- 
kega sveta »Foto Slovenija« in 
jnsilnega obrata »Fotokamera« 
■a pripojitev v skupno podjetje 
Foto Slovenija«. 
Predioga se soglasno sprej- 

meta. 
Tov. dr. Spicar Bojan pred- 

.aga v in.enu.Sveta za zdrav- 
stvo potrditev osamosvojitve ob- 
ratne ambulante v kartonažn. 
;ovarni, ker je Delavski svet 
te tovarne sklenil, da se po- 
,luži novega zakona o osamo- 
svojitvah obratnih ambulant. - 
Tovarna ima že tri- leta obrat- 
io ambulanto In ima tovarna 
/Ou delavcev. Komisija za pred. 
pise in organiaacijiska vpraša- 
nja se strinja o predlogom Sve- 
ta za zdravstvo 

Po razpravi, katere se ude- 
leže tov. Lukman Rajko, dr 
Spicar Bojan, Dekleva Janko, 
Krošelj Lado in Miklavc Ange- 
la, se predlog soglasno sprejme 

Na predlog tov. Tume Osloja, 
predsednika Sveta za gradbene 
n komunalne zadeve se sprej- 

me odločba o opravljanju za- 
,lev javne cestne službe glede 
jest IV. reda v občini Center, 
Po kateri se pooblašča Uprava 
cest OLO Ljubljana, da oprav- 
lja zadeve javne cestne službe 
za ceste IV. reda v občini Cen- 
ter. 

Predlog se soglasno sprejme: 
9. 

Na predlog člana komisije za 
volitve in imenovanja tov. Bo- 
jana Kardelja se sprejmejo za 
nove člane sveta za splošne za- 
deve in proračun tov. Bizjak 
Karel in Repinc Jože. 

Občinski ljudski odbor Ljub- 
ljana - Bežigrad pa se poob- 
.ašča, da po svojem članu Jož- 
ku Gorjancu, ki je določen, da 
poroča zaročence iz območja 
navedene občine, poroča pri 
Matičnem uradu v LJubljani 
tudi vse zaročence Iz območja 
ObLO Center. 

Član komisije za razpis mest 
direktorjev Kristan Ivan pred- 
laga razrešitev direktorja Kar- 
„onažne tovarne Pešla Alfreda, 
.^er je Pešl Alfred dal odpoved 
na službeno mesto direktorja 
n Svet za gospodarstvo pripo- 

roča sprejem te odpovedi. 
Delavski svet Kartonažne to- 

varne je izglasoval sklep, da se 
Pešl Alfred razreši dolžnosti di- 
rektorja tovarne. 

Svet za gospodarstvo Je ime- 
noval komisijo treh odbornikov 
za pregled stanja v tovarni in 
v zvezi z odpovedjo direktorja. 
Ta komisija je predlagala, da 
se odpoved službe Pešla Alfre- 
da osvoji. 

O tej zadevi so razpravljali 
Šinkovec Ivan, Krošelj Lado, 
ruma OstoJ, BertoncelJ Jože, 
Kardelj Bojan, Dekleva Janko 
in ing. Ivo Klemenčič. 

Razprava je pokazala, da so 
nastopila v tovarni trenja In 
osebna obračunavanja, zaradi 
katerih Je omajano sožitje. Da 
so nastopile nevzdržne razmere 
v tovarni, so krive nezdrave 
razmere v kolektivu. 

■V odnosu med direktorjem 
in kolektivom obstoji neka pro- 
blematika. 

Poročilo komisije gospodar- 
skega sveita vendar ni pokazalo 
prave slike, zato Je stavljen 
predlog, da se postavi ponovno 
komisija, ki bo zadevo proučila 
in postavila prave vzroke, k, 
;,o povečali odpoved direktorja. 

Med raapravo sta bila stav- 
ljena dva predloga: 

1. predlog, da se odpoved di- 
rektorja Pešla Alfreda- sprejme; 

2. da ljudski odbor sestavi 

komisijo, ki naj stvar ponovno 
preišče in stavi konkretne pred- 
loge. 

Pri glasovanju o obeh pred- 
logih je bil prvi predlog za- 
vrnjen z večino glasov, proti 
enemu glasu. Drugi predlog pa 
je bil z večino glasov sprejet. 

Izven dnevnega reda iznese 
tov. Fain Ciril zadevo, o ka- 
teri še ni raapravljal Svet za 
gospodarstvo in sicer glede raz- 

rešitve direktorja tov. Bridi' 
Mihaela iiz podjetja Posre^ 
valna, pisarna, Bricelj Miha6' 1 
v kazenski preiskavi in bo ver 

jetno obsojen. Sedaj je na s'v^ 
bodi in izvaja pritisk na 113111 

bence v pisarni. 
Tov. predsednik da predl^ 

za razrešitev Briclja 
na glasovanje, kar se sogl35 

sprejme. 

ODLOKI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 
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OBČINA UUBUANA-VIČ 
Na podlagi 1., 2., 3. in 8. čle- 

na splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev <Uradni list 
FLRJ št. 26-269/55) in 2. točke 
24. člena statuta občine z dne 
26. I. 1956 je Občinski ljudski 
.)dbor Ljubijana-Vič sprejel na 
6. redni seji dne 24. II. 1956 

ODLOK 
O OBVEZNEM ODLAGANJU 

IN ODVOZU SMETI 
IN ODPADKOV 

IZ GOSPODINJSTEV 
IN IZ DRUGIH VIROV 
V OBMOČJU OBČINE 

UUBLJANA-VIC 
1. člen 

Uvaja se obvezno odlaganje 
in odvoz smeti in odpadkov iz 
gospodinjstev in drugih virov. 

2. člen 
Smeti in odpadki po tem od- 

loku so: 
1. Iz gosipodinijstev: 
a) odpadki, ki izvirajo iz go- 

spodinjstev, 
o) pepel iz štedilnikov in na- 

vadnih peči, 
c) odpadki kovin in železa, 
d) odpadni papir vseh vrst, 
e) odpadki tekstilnega blaga, 
f) steklo, steklenice in kera- 

mika, 
g) odpadki od čiščenja dim- 

nikov, 
h) odpadki, ki izvirajo iz či- 

ščenja notranjih prostorov: 
2) iz drugih virov: 
a) odpadni gradbeni material 

(strešna opeka, zidarski ostanki 
ometo in drugi gradbeni mate- 
riel, ki izvira iz popravil in re- 
montov), 

b) kamenje, pesek, blato, od- 
padno listje in podobno 

c) odpadni premog dvoriščne 
smeti in ogorki iz centralnih 
kurjav. 

Odpadke je odlagati po mož- 
nosti v sežganem stanju. 

3. člen 
Stanovalci in najemnik! loka- 

lov so dolžni odlagati smeti in 
druge odpadke v zato posebej 
določene pločevinaste posode, 
ko Jih dobavi in razmesti na 
določen stalni prostor v zgrad- 
bi ljubljanski zavod »Snaga«. 

V posodo smejo stanovalci oz. 
najemniki lokalov odlagati sa- 
mo smeti in odpadke navedene 
v 1. točki tega odloka. 

4. člen 
Pri odlaganju smeti in od- 

padkov so hišni sveti oz. last- 
niki hiš in stanovalci, odnosno 
njih pooblaščene osebe dolžne 
posebno paziti: 

a) da so posode stalno zaprte; 
b) da se pokrov pazljivo od- 

pira in da se pri odlaganju ne 
onesnaži okolica, kjer so raz- 
meščene posode; 

c) da se po odlaganju smeti in 
odpadkov pokrov posode narah- 
lo zapre; 4 

d).posode se morajo prenašati 
tako, da se ne kvarijo. 

5. člen 
Nadizor mad pločevinastimi 

posodami in odlaganjem smeti 
n odpadlkov in njih vsebino se 
poveri zavodu »Snaga« in orga- 
nom sanitarne inšpekcije. 

6. Člen 
Industrijske smeti in odpadki 

navedeni pod 2. čl. tega odloka 
se morajo odlagati na takih 
mestih in tako, da se ne kvari 
zunanji izgled mesta. Izjemoma 
odložene odpadke na pločnike 
oz. ob pločnikih je odstranit; 
najkasneje v 6 urah po odlo- 
žitvi. 

7. Hen 
Za odvažanje smeti in odpad- 

kov iz gospodinjstev in indu- 
strije je zadolžen zavod »Sna- 
ga« v Ljubljani. 

Odvažanje smeti in odpadkov 
iz gospodinjstev opravlja zavod 
po potrebi, vendar najmanj 
dvakrat tedensko. 

Odvoz odpadkov, navedenih 
pod 2. točko tega odloka pa iz- 
vrši zavod »Snaga« v 48 urah 
po prejemu naročila. 

Odvažanje smeti in odpadkov 
je praviloma opravljati v dnev- 
nem času, izjemoma pa je mož- 
no to storiti tudi v nočnem ča- 
su. 

8. člen 
Odpadke vseh vrst je odva- 

žati in odnažati le na določeno 
mesto za deponije smeti in od- 
padkov, loi jih določi na pred- 
log zavoda »Snaga« pristojna 
sanitarna inšpekcija. Ta mesta 
morajo biti oddaljena od nase- 
lij in pitne vode, da ne okužijo 
okolice. 

Nadzor nad planiranjem od- 
padkov vrše organi zavoda 
»Snaga« ob sodelovanju pristoj- 
nih sanitarnih inšpekcij in dru- 
gih pooblaščenih organov. 

9. člen 
Posode za smeti in odpadke 

nabavlja, vzdržuje in zamenju- 
je zavod »Snaga« iz sredstev, 
ki mu jih v ta namen dodtlju- 
je družba po OBLO Ljubltfana- 
C enter. 

Tarifo za nakladanje, razkla- 
danje in odvoz smeti ter za 
pranje in amortizacijo posod 
določi Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Center na predlog 
svojega sveta za komunalne za- 
deve. 

10. člen 
Tarifo eo dolžne plačati: 
a) hišna uprava za stanovalce, 

lokale ali ustanove, ki se uprav- 
ljajo po hišnih svetih, 

b) podjetja, ustanove in druž- 
bene organizacije za zgradbe 
pod družbenim upravljanjem, 

c) zasebni lastniki za zgradbe, 
ki niso vključene v stanovanj- 
sko skupnost. 

11. člen 
Kaznuje se: 
1. kdor odlaga v posode za 

zbiranje smeti in odpadkov te- 
koče odpadke, ogorke in druge 
odpadke; 

2) kdor prestavlja posode na 
draga mesta brez odobritve za- 
voda »Snaga« v Ljubljani; 

3) fcdipr stresa smeti in odpad- 
ke okoli oziroma izven posod; 

4) kdor pušča odpadke na 
pločniku oziroma izven nijih 
dalj časa kot je določeno v 7. 
členu tega odloka. 

Kršitelji tega odloka se kaz- 

nujejo po 12. členu odloka 
javnem redu in miru (Ura' i"

1 3 k 
mi 

Po 
Iču, 

ist L RS št. 10-145/54). Za UPr^' 
ni kazenski postopek in za 
rekanje kazni po tem odloku ' 
pristojen sodnik za prekrs" 
OBLO — Vič. 11 Od 

12- flen ле\ Г-; Ta odlok velja le za Pr ja 
Občine Ljubljana-Vič, ki slPa Kov' 
k mestu Ljubljana. Ч m 

13- tlen C"« ( V onih predelih mesta, K' k ^ 
še ne bodo razmeščene PoS;0 eF%; 
za odlaganje smeti, se oddajai ; ' 
in odvažajo smeti in odpadki™^ 
dosedanjem načinu. ij 

o»' 
14. člen 

Ta dSlok velja od dneva 
jave v uradnem glasilu »Gla^ 
niku» OLO Ljubljana. 

Predsednik OBL® 
dr. Štefan Soba, '• 

OBČINA BOROVNICA 
Dne 19. тл]л 1942 je bila ul1', 

žena ofcupatoraka občinska urf. 

4, 
a 
itt 

k0 

k 
0. 
*tt 

o 
Л 

C 
S 

■n 
c 

»o 
»0, 

va Prošenje. Ljudska oblast jc 
la preiicšena na Gor. 
— osvobojeno OEeimJje: PooP 
Jezero, Preserje, Kamnik, Prej 
Ije, Dol. In Gor. Breaovica. 
la se je prva večja partiza''^ 
akcija od Preval ja do Preser)* • 
katerj so sodeilovali le prebil-, 
— partizani Iz občine lWravtl. 
ca. Z malimii izjemami je , vy 
ljudstvo sodelovalo s partizan1'^ ( 
okolico Gor. Brezovice je P1"' * It^ 
žak> oikrog 260 starih, žena 1 [i 
otiroik pod zažčho partizanov. . 

Da bo ta dan o«*ail v spo«1"!; 
se poznim rodovom je Občin* 
ljudski odbor Borovnica na 7. ^ m 
ji dne 28. 3. 1956 na podlagi ' Рцј 
in 15. tožke člena Zakona o ■ *r, 
činskrh ljudskih odborih . i 
list LRS štev. 19-98-52) sp""" te«, 

K 

ODLOK 
O PROGLASITVI 

19 
19- МпВА' t ZA LJUDSKI PRAZNIK V" Г 

CINE BOROVNICA. ^ 
1. člen > ^ F« 

19. maj se raz-gJasa za l)1"" ? < 
prazn iii obifime Barovnica. 

2. člen ^ ^ 
Ta odlok stopi v veljaj ^ 

dneva obijave v Uradnem g'*15' ^ 
OLO Ljubljana. 

Predsednik ObLO! 
. Čeri« Janez 

Na podlagi odločbe o kateS0.^ j 
znoji cest II. reda (Uradni • 
LRS 40-185-51) v zvezi s ^ 
nam 7 o okrajnih in j 
ljudskih odborih v zadevali- 
urejene z doseidanijmi repuhh^j 
m. prodipiisi je Občinski 
odbor Borovnica na svoji р . 
rodni soji dne 21-2-1956 sip,rC) 

ODLOK 
O KATEGORIZACIJI c%q. 
IV. REDA NA OBMOČJU u 

ČINE BOROVNICA. | 
1. člen до' i 

Gllede na lokalno pmometno v^ м 
membnosit občine Borovnica ^ r 
javne ceste IV. rcida ^ ,< 
ste, ki so naštete v pri^ j 
seznamu, ki je sestavnu de1 

odloka. 

c€ h 

I 
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. Pj'udscidjiiio 
е«а .Ijud^ega odbora: 
Un" Janez l. r. 

Ml, 

. - IV. REDA NA 
UBCiNE BOROV- 
NICA: 

^'Postv0 iv'l"c' La'^ 155 
Mi Jie ~ 300 m,:'tro,v- 

H пГЦ, ие=а doma do v 243 Cfcil0 na sta.ro po- 
Oj niotro.v. 

A.t,^
u''ta Borovmica do 
11'l' Bre/ovjta 2 — 

Od 

ni etrov. ' 480 

rcds' 
ped« 

sod' 
ija)" 

gosnlne skozi 
tr»fto Cft do priključka > ^to Po,d,Pcč -550 
E;0d 

'' ''o liliji1® gostiljie mimo 
FuW St,tv' 80 ^ od^- 

"'cj ^ ^ hiše itev. 28 
'd i-, ^ metrov 

5 021 v Л Borovnica do 
^ iU. . " ~ 400 metrov 

10 Dražica do 

d P" L Od 
14 

■ 4 o 
0, 0j -'^ica — 140 met- 

^ ЗГ v7 B,rez(>vica 

[^>07 " Zabovcvo — 
'Г »vt , "lev, , e »M  
г ^ ^ Laiziii 

Ч4 4i (ulb15 na Dolu do 3 ^ V'-'ebovecj — 200 

^ ! 6 nn Dolu 

960 met- 

K sv. -. tov. 

nov^- 56 (Sveta Iva" 
к,а-1'е na Dc>lu 
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do ^У,' ^ (Stanovmiik 
Pt rT 600 ^»ednijega kolo- ' ЦЈ v , '"etrov 
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>' ^ K?' 
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i Г~ КљГ •, Preva')e pod 

^ I« p n'k pod Krimom 
rv, ^Oo <K Pe^ do okrai/nc 

^ N ^4ra.
mct^v 

' S v> d„CtS:le v Kamniku 
fv' 2; ^па se Petni«; AJ- 

1 • Љ>»!? -ЛKri™' 
P t«"' s,;*; p~i.it Pran- 

var"ie v Kamni- 
19 —'600 

'■^cga podvoza 
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OBČINA COBROV: 
Na podlagi 2. odiiavka 2., 6. 

in 8. člena Splošnega zakona o 
ureditvi O'bčin in okrajev (Ur. 
Jist FLRJ 26/55) in 2. člena Za- 
kona o pristojnoeti občinskih in 
okrajnih lj'Ud:.:kih odborov — 
priloga I/A-f-L,XXVIII., toč. 14 
(Ur. Ust FLRJ 34/55) tet na pod- 
lagi 48. člena Uredbe o gostin- 
skih podjetjih in gostiščih (Ur. 
list FLRJ 6/54) izdaja Občinski 
•jud-iiki odbor Dobrova p. Ljub- 
ljani po sklepu 5. веј.е z dne 
30. jan. 1956 

ODLOK 
ODLOK O ОШ IiJANJU IN 
ZAPIRANJU GOSTINSKIH 

OBRATOV 
1. člen 

S tem odlokom se predpisuje 
poslovni čas za gostinska pod- 
jetja in gostišča na področju 
občine. 

Spremembe ali prestavitev 
poslovnega časa lahko dovolijo 
samo organi, določeni v tem 
odloku. 

2. člen 
Oddelek za gospodarstvo ob- 

činskega ljudskega odbora sme 
v izjemnih primerih zaradi 
adaptacije, inventure in podob- 
no, če je to nujno potrebno, 
dovoliti, da se obrat zapre med 
poslovnim časom. 

Oddelek za splošne zadeve In 
proračun občinskega ljudskega 
odbora lahko v Izjemnih pri- 
merih dovoli posameznim go- 
stinskim obratom podaljšanje 
obratovalnega časa proti plačilu 
predpisane takse. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih pri- 

reditvah, proslavah, festivalih 
In podobno, določi obratovalni 
čas za gostinske obrate Oddelek 
^.a gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora, na predlog 
prireditelja ali Gostinske zbor- 
nice okraja Ljubljana. 

Predlog mora biti predložen 
pristojnemu organu najmanj tri 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovni čas mora biti vidno 

>biavljein v obratu. 
Ce je obrat zaprt zaradi iz- 

jemnega dovoljenja, izdanega 
na podlagi 2. člena tega odloka, 
morajo biti v obratu ha vidnem 
meetu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo 
je izdal dovoljenje ter številka 
in datum dovoljenja. 

5. člen 
Kjer je za posamec.ne vrste 

obratov določen različen zimski 
n letni čas, velja zimski po- 

■slovni čas od 1. oktobra do 
30. aprila, letni pa od 1. maja 
do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo biti 

za stranke odiprti 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 restavracij 
n gostiln lahko določijo, da se 

za določeno obdobje, n. pr. po- 
zimi oziroma oto določenih dne- 
vih zapirajo otorati prej, vendar 
ne pred 22. uro. 

c) Bifeji dh delavnikih do 21. 
ure, ob nedeljah in drugih dela 
prostih dnevih do 14. ure. 

Restavracije, gostilne in bifeji 
ne smejo začeti poslovanja pred 
5. uro zjutraj, morajo Pa začeti 
poslovati najkasneje do 7. ure. 

č) Restavracije, gostilne in 
bifeji pri avtobusnih postajah 
morajo zadeti poslovati pol ure 
ored prihodom ozir. odhodom 
Prvega avoibusa In morajo po- 
slovaiti še pol ur« po prihodu 

ozir. odhodu zadnjega avtobusa 
.n to ne glede na predpisan, 
poslovni čas po točki b) in o 
Lega člena, vendar poslujejo 
najmanj v času, predpisanem 
za te vrste obratov. 

d) Menze, delavske restavra- 
cije in ostala gostišča zaprtega 
,ipa poslujejo le v času, ko se 
zdajajo redni obroki hrane. 
Га čas določijo gostišča sama 
v času od 12. do 21. ure, obrati, 
■ci dajejo zajtrk, pa še v času 
od 5. do 8, ure zjutraj. 

Restavracije m gostilne sme- 
jo biti odprte na dan 30. aprila, 
t. maja, 21. julija, 28. in 29 
novembra, 31. decembra in na 
dan pred občinskim praznikom 
do 5. ure naslednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih se pol 

ure pred časom, ki je določen 
za zapiranje, ne s>me več izda- 
jati pijača in hrana. 

Določilo prejšnjega ofetavka 
ne velja za obrate pod točko 
d) predhodnega člena. 

8. člen 
Dovoljene igre (n. pr. bali- 

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

9. člen 
Svet za gospodarstvo občin- 

skega ljudskega odbora lahko 
dovoli Po predhodnem zasliša- 
nju Gostinske zbornice okraja 
Ljubljana posameznim gostil- 
nam in bifejem, da Izmepoma 
en dan v tednu ne poslujejo 
zaradi čiščenja poslovnih pro. 
štorov in odpočitka zaposlenega 
osebja. 

V primeru, da na področju 
občine več gostinskih obratov 
enkrat tedensko ne posluje, se 
določi razpored obratov po po- 
sameznih dnevih v tednu spora- 
zumno z gostinsko zbornico 
okraja Ljubljana tako,, da dva 
sosedna obrata ne moreta biti 
zaprta isti dan v tednu. 

Ugodnost po prvem odstavku 
tega člena lahko koristijo pred- 
vsem tisti gostinski obrati, kjer 
glede na obseg značaja poslo- 
vanja ter število zaposlenega 
osebja ni mogoče urediti delo 
tako. da bi zaposleno osebje 
lahko redno koristilo pripada- 
joči tedenski prosti dan m tist 
obrati, kjer taka prekinitev po- 
slovanja ne prizadene krajev- 
nih luristlčnih potreb. 

10. člen 
Z denarno kaznijo se zaradi 

prekrška kaznujejo gostinsko 
podjetje, gostišče ali imetnik 
zasebnega gostišča: 

1. ki nima v obratu vidno 
objavljenega obratovalnega časa 
do 2000 din; 

2. ki ima obrat odprt tudi po 
času, ki je določen kot najdaljš- 
poslovni čas do 3500 din. 

Z denamo kaznijo do 2000 
din se kaznuje za prekršek po 
2. točki prednjega odstavka tud: 
odgovorni uslužbenec gostin- 
skega podjetja ali gostišča, k 
je pristal na samovoljno pre- 
koračenje poslovnega časa. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jve v »Glasniku« okraja Ljub- 
ljana. S tem odlokom preneha 
veljavnost Odloka OLO Ljub- 
ljana — okolica z dne 18. dec. 
1954, Uradni listi LRS, št.1/55, v 
kolikor zadeva obratovainl čas 
gostinskih obratov na področju 
Občine Dobrova pri Ljubljani. 

Predsednik 
občinskeiga ljudskega odbora 

Vrhovec Slane s. i. 

OBČINA LJUb^ANA-ČRNUČE 

Na podlagi 12,, 50, in 78. čle- 
na Zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, štev, 
19— 88/52) v zvezi z Zakonom o 
stanovanjskem prispevku (Ur 
• istiFLRJ, št. 57/55) in Uredbe 
za izvrševanje zakona o stano- 
vanjskem prispevku (Ur. list 
FLRJ, št. 6—39/56) Izdaja Ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana 
— Črnuče na podlagi sklepa 
7. seje z dne 28. februarja 195(5 

ODLOK 
U STAN O V IT VI 

KREDITNEGA SKLADA 
ZA ZIDANJE 

STANOVANJSKIH HlS 
NA OBMOČJU OBČINE 

LJUBLJANA-CRNUCE 
1. člen 

Ustanovi se Kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš na 
območju občine Ljubljana — 
Cmuče s sedežem v Črnučah. 

2. člen 
Po tem odloku se dovoljuje iz 

Kreditnega sklada posojila za 
zidanje, dozidavo ali dovršitev 
novih oziroma popravila obsto- 
ečih stanovanjiskih hiš stano- 

vanjskim zadrugam, gospodar- 
skim organizacijam, stanovanj- 
skim skupnostim, zavodom, k; 
■im je priznana lastnost pravne 
osebe politično - teritorialnim 
enotam in njihovim pooblašče- 
nim organom ter državljanom, 
ki se za njihove prejemke pla- 
čuje stanovanjski prispevek. 

3. člen 
Kreditni sklad upravlja od- 

bor, ki ga imenuje občinsk 
ljudski odbor 

4. člen 
V kreditni sklad se stekajo 

sredstva, ki jih določa Zakon o 
stanovanjskem prispevku in 
družbeni plan občinskega ljud- 
skega odbora In drugi obvezni 
predpisi, zlasti pa: 

1) obresti in odplačila od po- 
sojil dovoljenih iz sklada, 

2) vplačila federacije, ljudske 
republike in ostalih politično- 
teritorialnih enot oziroma pro- 
računskih In drugih sredstev, ki 
so določena za stanovanjsko iz- 
gradnjo, 

3) sredstva skladov za samo- 
stojno razpolaganje gospodar- 
skih organizacij v višini, ki jah 
določi delavski svet, 

4) posojila Iz republiškega 
kreditnega sklada za kreditira- 
nje stanovanjske izgradnje, 

5) posojila, ki jih dajejo go- 
spodarske organizacije skladno 
iz sredstev svojega sklada za 
samostojno razpolaganje, 

6) sredstva danih posojil, ki so 
bila razpisana v svrho krediti- 
ranja stanovanjske Izgradnje, 

7) hranilne vloge, ki jih pla- 
čujejo drža.vljanl na osnovi po- 
sebne pogodbe v sklad, 

8) vložena denarna sredstva 
stanovanjskih zadrug in 

9) druga sredstva, ki jih po 
posebnih določilih občinski 
ljudski odbor Ljubijana-Crnuče 
vplačuje v sklad, 

5. člen 
Sredstva sklada se nalagajo 

na poseben račun pri Komunal- 
ni banki Ljubljana, ki izvršuje 
proračun Občinskega ljudskega 
odbora. 

6. člen 
Kreditni sklad mora Imeti re- 

zervo, ki s« jo določi s praviHi 
sklada. 

7. člen 
Pravila Kreditnega sklada 

sprejme upravni odbor im jih 
potrdi Občinski Ijudekl odbor 
Ljubljana-Cmuče. 

STRAN SI 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnerU 

sprejetja. * j 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora j 
Peter Lešnjak 1. r. 

t 
Na pod.agl 52 člena Uredb« 

o trgovanju ter o trgovinakihi 
podjetjih in trgovinah (Uradni 
list FLRJ, štev. 37-55) in Občin- 
ski ljudski odbor Ljubijana-Cr- 
nuče na svoji sedmi seji dn« 
28. febr. 1956 sprejel , 

Odlok 
O USTANOVITVI SVETOV РОч 

TROSNIKOV NA OBMOČJU 
OBČINE LJUBLJANA- , 

CRNUCE ' 
1. člen 

Na območju občine Ljubljana^ 
Črnuče se ustanove Sveti po-, 
trošnikov pri sledečih trgovina^ 
s samostojnim obračunom: , 

1. Trgovina »Center«, Crnuč^ 
2. »Krajevna trgovina«, Dol pdj 

Ljubljani. 
2. člen 

Sveti potrošnikov kot orga.nl 
kontrole imajo pravico kontroli- 
rati poslovanje trgđVskega pod- 
jetja oziroma trgovine in predn 
i&gati ukrepi a zboljšanje njA-t 
hovega poslovanja. 

Pri izvrševanju kontrolne pran 
vice: 

1) dajejo Sveti potrošnikom 
pritrditev k sklepom organa 
podjetja oziroma trgovine o 
uporabi sredstev rezervnega 
sklada, o razpolaganju z osnov- 
nimi sredstvi o uporabi investi- 
cijskih sredstev, o prošnji za in- 
vesticijski kredit in o spremem- 
bah pravil podjetja oziroma tr- 
govine. 

2) Imajo pravico vpogleda * 
poslovne knjige in pravice pre— 
Btedatl poslovne prostore in bla- 
go, 

3) so dolžni o zapaženih ne- 
pravilnostih obvestiti Odsek za 
splošne zadeve in proračun Ob 
LO. 

Ce se Svet potrošnikov iva 
strinja s kakšnim sklepom iz U 
tč., odloča o njem dokončne 
Svet za gospodarstvo ObLO. 

3. člen * 
Svet za gospodarstvo občin« 

skega ljudskega odbora je poob- 
laščen, da določi za vsako v L 
čl. navedeno podjetje števili* 
članov Sveta potrošnikov. 

Pri določanju števila člano* 
Sveta potrošnikov. Svet za go- 
spodarstvo občinskega ljudske- 
ga odbora upošteva število po- 
trošnikov, ki zajema posamezna 
podjetja, trgovine oz. poelovaiU 
nice. 

Število članov Sveta potrofl* 
nikov znaša od 5 do 11 članov. 

4. člen 
Clanl Sveta potrošnikov s* 

volijo Iz vrst potrošnikov pod- 
jetja oziroma trgovine, za кач 
tere se volijo. 

5. člen 
Poslovna doba za člane Sveta 

potrošnikov traja eno koledar- 
sko leto. Svet za gorpodairstve 
ObLO lahko, na predlog posa- 
meznega Sveta potrošnikov to 
dobo podaljša, vendar največ a* 
dve koledarski leti. 

6. člen 
Clanl Sveta potrošnikov se vo- 

lijo na sestankih potrošniifcoT 
posameznih poslovalnic In trgo- 
vin. Tako izvoljene člane pa 
potrdi Svet za gospodarstvo Ob 
LO. i 

7. člen 
Sveti potrošnikov s-a mora1!« 

sestati najmanj enkrat mesečno. 
8. člen 

Na predlog Sveta za gocipodajp« 
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etvo OoLO potrdi pravila poslo- 
vanja Svetov potroSmtoov Ijud- 
cki oaoor občine. 

9. člfen 
Ta odlok velja takoj. 

( Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Lešnjak 1. r. 

j .OBČINA VRHNIKA 
Občinski Ijiidskj осИкм Vrhni- 

ka j« po določbah 15. člena za- 
kona o občinskih ljudskih odbo- 
rih, 70. člena lakona o ureditv; 
ob&n in okrajev ter 8 člena te- 
nvegnega rakona o prekrških na 
VII. redni seja 24. II. 1956 spre- 
Jea 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki so 

združena s posebno nevarnostjo 
aij, ki se opravljajo po poseb- 
nem naročilu strank, se sme za- 
računati največ do 300/o pribilka 
na veljavne tarife. 

Za vsa dimnikarska dela, ki 
se opravljajo ob nedeljah m dr- 
žavnih praznikih, kakor tudi ia 
nočna dela, to je v času od 22. 
do 6 ure, in nadurno delo se 
sme zaračunatd do 50"/o pribitka 
na veljavne tarife. 

3. člen 
Za kontrolni pregled štedilni- 

kov in peči. ki jih dimnikar ne 
čisti, se plača 50"/o veljavne ta- 
rife Iz 1. člena tega odloka. 

Odlok 
0 NAJVIŠJI TARIFI ZA DIMNIKARSKE STORITVE 

1. člen 
Na območju občine Vrhnika se predpisuje tale najvišja 

tarifa, do katere lahko dimnikarji določajo cene ta vse vrste 
dimnikarskih storitev: 

1. Odprto kuhinjsko ognjilšče  40 din 
2. Kmečka kuhanja z dvojnim stropom  60 din 
5. Plezalni dimmkj vseh kurilnih naprav razen pod 1. 

točko: 
a) v pritlični hiši     30 din 
b) v hiSi z več nadstropji, mednadstropjd   6 din 

4. Ruski alt valjasti dimniki; 
a) v pritlični hiši od treh dimnikov, če se plačuje 

pavšalno (četrtletno itd.), se cena. določena v 
tej točki, kadar je število dimnikov večje od 
treh, zniža za гО"/«  15 din 

b) v hiši z več nadstropji, mednadstropjl  8 din 
B. Dimna cev; 

do dveh metrov      6 din 
za vsak nadaljnji meter   3 din 

6. Dimnito centralnih ogrevalnih naprav ali parnih 
pekovskih peči: 

a) do vštevSi prvega nadstropja    36 dim 
b) za vsako nadaljnje nadstropje   10 din 
c) od etažnih peči tn vseh gostilniških In tavod- 

1 skih Štedilnikov do prvega nadstropja   10 din 
č) za vsako nadaljnje nadstropje   в din 

7. Kanal centralne ogrevalne naprave, pekovske parne 
i peči. velikih zavodskih štedilnikov in podobno: 

a) mau, do S m  44 din 
b) veliki, od S m naprej  87 din 

8 .Štedilniki. vštevSi dimno cev, do 1 m: 
a) z eno pečico in kotličem ali г dvema peči- 

cama      24 din 
b) t dvema pečicama ali tremi pečicami  30 din 

t. Štedilnik- v gostinskih obratih aH zavodih: 
a) mlznd, prosto stoječi ali z nastavkom v gostin- 

skih obratih javnih kuhinjah In podobno .... 48 din 
b) miznt veliki prosti stoječ: ali z nastavkom v 

velikih restavracijah, javnih kuhinjah itd  87 din 
10 Grelec vode (bojer):   15 din 
11 Gre'.ct posode;   29 din 
12. Pralni koti-, s kanalizacijo za odvod dima   12 din 
13. Običajna železna peč do 2 m cevi  20 din 
14. Peč sistema Lutz in pod.: 

a) brez pečice        20 din 
b) z eno pečico  23 din 
c) z dvema aH več pečicama    29 din 
č) izredno velika     44 din 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
ai navadna, všievšii dimnik kanal In duške  58 din 
b) dimnik peči (poda) za vsako nadstropje  15 din 

16. Pekovska parna peč; 
a) r eno etažo (pečjo)    91 din 
b) z dvema ali več etažami   120 din 

17 Etažna peč za centralno gretje. vštevSi dimne od- 
vode     36 diln 

1в. Centralne ogrevalne naprave. vStevS1 dimne odvode: 
a) 7 majhnim kotlom do 8 m1 ogrevalne površine 

(do 9 členov)   S5 din 
b) srednje velikim kotlom do 120 m' ogrevne 

povrSine (do 14 členov)  120 din 
c) z velikim kotlom nad 150 m» ogrevne površine 

(nad (14 členov)   150 din 
Odoiranje, zaipiranje In čiščenje lončenih peči z 
materialom; 

«) malhna aH srednja   210 din 
h) izredno velika   240 din 

Izfifiranje đ'mnikov z materialom   210 din 
Pregled dimnikov v novih stavbah: 
pr ■ pregled; 

) v pritličnih hi^ah do 4 dimnikov    60 din 
i) za vsako nadaljnje nadstropje   12 din 
) v hišah z več kakor 4 dimniki   48 din 

i4) za vsako nadaljnje nadstropje   12 ddn 
dr ?: pregled; 

SO0'« popusta na cene Iz točke a) do č) 
tretii pregled; 

75% popusta na cene Iz točke 21 a) do č). 

19 

20 
21 

Ce dimmikar ne opravi dela 
ali kontrolnega pregieda, ni 
upravičen iahtevaU nobene pju- 
stojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso 
našteta v 1. členu Lega odloka, 
se določi odškodnina sporazum- 
no med stranicami na podlagi 
zamude časa. 

4. člen 
Za dela, ki jih dimnikar opra- 

vi v oddaljenosti nad 2 km od 
sedeža svojega obrata, sme za- 
računati 20u/o pribitka na ve- 
ljavne tarife, v oddaljenosti nad 
5 km pa sme znašati pribRek 
40w/o. 

Dimnikar mora na zahtevo 
plačnikov dimnikarskih storitev 
izdati potrdilo o plačilu z na- 
vedbo dimnikarskih storitev in 
tarifnih postavk. 

5. člen 
Za kršitve prekoračenja tarife 

iz tega odloka se kaznuje dim- 
nikar po 19. členu točke b) ured- 
be o ureditvi in opravljanju 
dimnikarske službe (Ur. I. LRS 
št. 21-116-50) v zvezi (Ur. 1. LRS, 
štev. 14-58-52) z denarno kaznijo 
do 2000 din ali z zaporom do 5 
dni. 

Z denarno kaznijo do 3000 din 
se zaradi prekrška kaznuje dim- 
niikar: 

a) ki zahteva in sprejme pri- 
stojbine, čeprav nt opravil dela 
aH ni opravil kontrolnega pre- 
gleda; 

b) kil na plačnlkovo zahtevo ne 
Izda potrdila o plačilu z naved- 
bo storitev in tarifnih postavk. 

6. člen 
Ta odtok vella od 1. III. 1956. 

Predsednik 
• Občinskega DO Vrhnika 

Janez Brenčič 1. r. 

Občinski ljudski odbor Vrhni- 
ka je po določbah 15. člena za- 
kona o občinskih ljudskih od- 
borih, 70. člena zakona o ure- 
ditvi občin in okrajev ter 8. čle- 
na temeljnega zakona o prekr- 
ških na VII. redai seji 24. febr. 
1956 sprejel 

Odlok 
O OPROSTITVI IN OLAJŠA- 
VAH SAMOPLAČNIKOV ZA 
ZDRAVSTVENE STORITVE NA 
OBMOČJU OBČINE VRHNIKA 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plače- 

vanja stroškov za zdravstvene 
storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede 
na bolezen, ako davčni predpis 
od bolnikovega premoženja ali 
dohodka družinske skupnosti ne 
nresega 150 din letno na družin- 
skega člana; pri tem se v dru- 
žinsko skupnost štejejo le člani, 
ki niso drugje stalno zaposleni; 

b) šolska mladima osnovnih in 
srednjiih šol za medicinsko Indi- 
clrano preventivno zobno zdrav- 
' jenje; 

c) bolniki z nalezljivimi bo- 
leznimi, ki se zdravijo v bolniš- 
nici. pa brezplačnost nI odrejena 
v predp'»lh višjih organov: 

*) bolnik' ob lokalnih epide- 
mijah zn zdravUenJe v bolnišni- 
ci. čeprav ai zdravljenje v bol- 
nišnic predpisano; 

d) bolniki za zdravljenje v 
bolnišnici, če se je šeOe naknad- 
no ugotovilo, da ne gre za na- 
'ezlj.ivo boleoien. zarad1 katere 
^■o bili napoteni v bolnišnico; 

e) babice, ki prei"ma.io pre- 
živnino na podlagi odloka o za- 
časni dodelitvi oreživnine (Ur. 
Ust LRS št. 23-79-55). 

2. člen 
Tistilm. W imajo imetje ali do- 

hodek od katerega se plača da- 
vek, se dotoM delna oprostitev 
od plačevanja za zdravstvene 
storitve po tejle lestvici: 

Ce znaSa davčni Bolmk plača od predpis od pre- 
pretipisane zdraiv moienja alil do- 
stvene storitve I vodka na druž. 

člana letno 25% 151 din do 300 din 
50% 301 din do 45« din 
75% 451 din do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od 
premoženja aH dohodka na dru- 
žinskega člana bolnika 601 din 
ali več, plača boln.ik polni zne- 
sek za zdravstvene storitve. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se 

lahko popolnoma ali delno opro- 
stijo od plačevanja zdravstve- 
nih storitev Mstii, ki bi bili za- 
radi trenutnih slabih socialnih 
pridobitnih ali drugih razmer 
gospodarsko ogroženi, ako bi 
morali plačati stroške za zdrav- 
stvene storitve v delnem al: 
polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze 

z reševalnimi vozili »o popolno- 
ma oproščeni: 

a) bolniki ne glede na davčni 
predpis če gre za nalezljivo bo- 
lezen, kadar je zdravljenje v 
bolniSnlci obvezno po zveznih 
ali republiških predpisih; 

b) tisti, ki so navedeni v toč- 
kah a), c) in č), d) in e) 1. čle- 
na tega odloka, toda le, če je 
odredil prevoz pristojni zdrav- 
nik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po 

tem odloku štejejo tale zdrav- 
stvena opravila: 

a) zdravniška pomoč v ambu- 
lanti im na bolnikoveim domu; 

b) zdravniška pomoč in oskr- 
ba v bolnišnicah, sanatorijlh In 
v vseh drugih zdravstvenih za- 
vodih; 

c) prejemanje zdravil in sani- 
tetnega materiala; 

č) izjemoma po prosti presoji 
sveta za zdravstvo In socialno 
politiko ObLO v vsakem posa- 

.. P' meznem primeffu. 
ortopedskih in ^rU^jrJ(i 
nih pripomočkov, ^ 
kil.imatsko zdravljenj, 
eiaJni zdravniški V^' 

6. člen 
Tisti, ki po *vezlli:e 

ne plačajo oskrbt^ 
plačajo samo P0''017' 
v zdravstvenih zav0^l 
tako popolnoma 
ščeni prevoznih 

't* voz z reševalni mi '' 
zaradi nujnosti tak P 
dil zdravnik. ^ 

Ti so popolnoma o ■ 
no oproščeni tudi Pj% 
stih zdravstvenih 
člena tega odloka. ^ tisff j po zveznih predpl 
bi bidi upravičeni. 

7- fleV Olajšave in opro9® s( 
2. členu tega odloka ^ 
vajo upravičericern 1 ) 
gi posebnega potrđ^J 
čenostl. To pol^^' 
predložiti upravičenj 
nemu zavodu ob 
zdravstvene ponK*1' 
nujnih primerih, ™ 
potrdilo predloži 
dni po prejemu 
opravljeno storitev. 

8. člen J 
Potrdilo o upra>%t 

popolne aill delne 
plačevanja za oprav'J 
stvcno storitev, ki 1,10 $ 
konkretno naveden*^ 

razloge za 01Рг0л j-1 

tudi obse« storitve 
za popolno ali del00 

izda: ,) 
a) za osebe iz J 

člena in za oseb® 
tega odloka tajni* 
ljudskega odbora: p' 

b) za vse dn1# 
zdravnik. 

Obrazec potrdila P ^ i 
za ljudsko zdravstvi 
politiko OLO. 

9. čle« ^ 
Odločbo o poP^Lrt 

oprostitvi od p' -' 
opravljeno zdrav s' 
po 3. členu tega i 
Svet za zdravstvo |]/ 
politiko občinskel!8 

odbora. 
10. čleO 

Proti odklonitvi " jj 
potrdila po 3. členu ^ 
Je dopustna prito*""^ 
štvo za ljudsko zđra J OlfJ' . Г dal no politiko 
ločbl Izdani po 8 
loka pa na ObLO. 

čle^ ђ 

Na podlag; 2. In 10. točke 50. 
člena tn prvega odstavka 16. 
člena Zakona o občanskih ljud- 
skih odborih (Ur. 1. LRS štev. 
19-52) ter na podlagi 1. in 2. od- 
stavka 29. člena in 3. odstavka 
4 člena Temeljnega zakona o 
proračunih (Ur. 1. 'FI^RJ št. 13- 
54) Izdaja Občinski ljudski od- 
bor Vrhnika na svoji VII. redni 
seji dne 24. febr. 1956 naslednji 

Odlok 
O SPREMEMBI ODLOKA ZA- 

ČASNEGA FINANSIRANJA 
PRORAČUNA OBČINSKEGA 

LJUDSKEGA ODBORA 
\RHNIKA 

fc; je bil prejet na V. redai seji 
dne 21. dec. 1955. 

1. člen 
Besedilo spremenjenega odlo- 

ka sprejetega na V. redni seji 
občinskega LO Vrhnika dne 21. 
decembra 1955 se ne spreminja. 

2. člen 
Spreminja se tabela tromeseč- 

nega plana začasnega finr.nsira- 
nja In to; 

I. Osnovni šoli Log prt Brezovici za povečanj® ^ 
planu začasnega financiranja sledeče postavke 
sledeče zneske: 

a) honorar   _ 
b) 430/o prispevek za soc. zavarovanje .. • 

Skupaj • ' 

II. Nižji gimnaziji Vrhnika se povečajo v plan0 

X 

SIm 
predpisih za upra,^u 
v 15 dneh po prele ^ ' 
ga sporočila, da 
prošnja neugodno r® 

U. № |1! 

Ta odlok velja od 

Preds®^1*,)/ 
Občinskega LO j {■ 

Janez Brefl'1 

-        - 
čas.nega finansiranja sledeče postavke za si^ 
zneske; .. }J 

a) osnovne plače   
b) 43rt/o prispevek za soc. zavarovanje . .j 

SkupaJ 
3. člen 

S tem odlokom postane člen ? 
vsestavni del tabele začasnega 
finansi.ranja proračuna občine 
Vrhnike za leto 1858. 

4. 
Odlok sitopi v v ,K ']) 

Preds^V 
Občinskega ^ !• 

Brenčit J3 

Л 


