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t9
S«)0 )e vodil predsednik Sve- 

v,13 gospodarstvo tov. ing. Ivo 
**n<inCHS. 
. r&d prohodom na dnevni red 
^ Sospodaraki svot glede na 
j. ''P 6. skupne seje Okrajnega 
l га 'n zbora proizvajalcev, s teriin je bil pooblaSčen, da 
^ o predlogu o'bčine Litija 

Pritrditvi sklepa o likvidaciji 
(j.,, e4a »Zales«, siprejel po 
j.',1 "1 razpravi sklep, da se od- 

Pritrditev k sklepu ObLO 
o prenehanju podjetja 

^ alee« 3 tem, da se Občinske- 
j.u 'judakemu odboru prlporo- 
' Uvedba prisilne uprave v 

{ј^Је1ји, ki naj najpreje raz- 
. -i Položaj v podjetju in uredi 

tlravako vpraSanje, " podjetju 
se nudi garancija za potreb- 
obratna sredstva, 

j n e v ni red; 
■ Poročilo o s'tanju investicij 

i lnidu®trijskih podjetjih; 
' Porotiilo o izvedeni anketi 

Ij^P^ov^ka podjetja v Ljub- 

OdiloJc g loicailih. 
«a i ^atasni periodični obraičun d , .to 1955 glede na ugotovitev 
birtZa P^jelja za plače iz do- pr^

a (glej Ur. 1. št. 58-55), raz- 
^1,3 in določitev stališča. 

Bik ^7'^a^a porofibvenih izjav gP^darskim organizacijam. 
^azne gospodarske zadeve. 

Prc-liJ® Svet za gospodarstvo na 

<1пе 1. točko ^nsuri 
etan reda, to je Poročilo o 
*kihJU investicij pri Industrij- 

i? Podjetjih. 
bo, "'donaa je omenil, da je od- 
Поу^ га industrijo upoštevajoč 
Postj '^vesticijsko politiko pri 
«a j v'3anju prioritetnega roda 
boij, VD3ticije skušal upoštevati 
PoC Preskrbo trga za široiko 
tar v , in za repro^dukcijo, 
Invo-n gradnje se nahajajoči 
Od^kl objekt. 

«к1а,((ц га industrijo je zato v 
возрф. 5 sklepom seje Sveta za 
fed seetaivU prioritetni 
Prt "hansiranje investicij in 
вкир|П(__ ra7-vrBtil Podjetja v tri 

'6t0a,\мUpino le uvrstil pod- 
Stevit) Prvenstveno upo- 

i,Pr' dodelitvi investicij- 
v

8a kredita. 
te'ra bn8*145'"0 Podjetja, za ka- ted šel "^n« določiti vrstni cijskih 0rPredložitvi Investi- 

V „ Programov. 
^ЈеУа Pa vsa ostala ^nsi,,.; ^i jih ne bi mogel fi- 
8ltlad л,, raini investicijski 
^iosnovnl^"13 14 še nimajo dvidcn J e dokumentacije za 

Odbor investicije. 
:,Г!НЈ1а«а Z3, industrijo zato uPino ' ^a, bl se uvrstila v I. 
» l- tovarn! dnja Podaja: 
/' пе(р1ал. a се,,*и1оге Goričane, 
J. kuhalni^ razU,ko Pri naba- 

(Iz sejnega zapisnika) 
2. Tovarna fcleja Ljubljana, 

za prestavitev ograje v vredno- 
sti din 2,377.000, 

3. »SKIP« Ljubljana, za do- 
končanje prvih treh dvoudarč- 
nih stiskalnic za vijake v vred- 
nosti din 3,500.000, poleg pred- 
laganega kredita pa še nadalj- 
njih (5,000.000 din za izdelavo 6 
stiskalnic, 

4. »Coior« Medvode, za do- 
končanje centralnih skladišč in 
sanitarij do potrditve zaključ- 
nega računa za leto 1955 v vi- 
šini 4,000.000 din kot posojilo, 

5. »Argot Podgrad, za nabavo 
avtomobila v vrednosti 1,000.000 
dinarjev, 

8. Tovarna usnja Kamnik, za 
dokončanje gradenj in za opre- 
mo v vrednosti 8,000.000 din, 

7. »Tesniika« Medvode, za do- 
končanje gradbenih del in opre- 
me za montažo kotlarne in de- 
lavnice v vrednosti 21.000.000 
dinarjev, 

B. »Tela« Ljubljana, za grad- 
bena dela in opremo v vredno- 
sti 54.500.000 din, 

9. »Utensilla« Ljubljana, za 
nabavo opreme in galvanizira- 
nje lamel v vrednosti 9,300.000 
dinarjev, 

10. »Brest« Cerknica, za grad- 
njo prizidka, sušilnice 11 mili- 
jonov 600.000 din, 

11. »KlU Logatec, za nabavo 
generatorja 3,000.000 din, 

12. »Oljarna« Ljubljana, za 
stroške investicijskega progra- 
ma 1.200.000 din, 

Vrednost teh invejtlcj bi zna- 
šala za vsa navedena podjetja 
137.473.000 din. 

V II. skupino bi spadala na- 
slednja podjetja: 

1. Tovarna kovanega orodja 
Kamnik, za dograditev brusil- 
nice, sanitarij in opreme 7 mi- 
lijonov din. 

2. »Zmaj« Ljubljana, za na- 
bavo tovornega avtomobila, za 
dokončanje gradbenih del 10 
milijonov din, 

3. »Veledrogerija« Ljubljana, 
adaptacija 15.000.000 din, 

4. »Helioe« Domžale, za na- 
bavo trovaljčnih mlinov pet 
milijonov din, 

5. Tovarna kleja Ljubljana, za 
strodke investicijskega progra- 
ma 1,500.000 din, 

8. Keramično kemična indu- 
strija Kamnik, za nabavo peči 
in za pralnico kremenčevega 
peska, 5,500.000 din, 

7. »Svilanit« Kamnik, za do- 
graditev kotlarne in oplemenil- 
nice 800.000 din, 

8. Tovarna čipk Rašica-Ga- 
meljne, za gradnjo in opremo 15 
milijonov din. 

9. Posavski Rudnik svinca in 
barita — Škofljica, za dogradi- 
tev barake in za izdelavo na- 
črtov za flotacijo 3,500.000 din, 

10. Kresniška industrija apna 
Kresnice, za nabavo žičnice, 
modernizacija ene peči in za 
zaščito cesto ter gradnjo sam- 

skega doma 20,000.000 din, 
11. Industrija usnja Vrhnika, 

za opremo in montažo 6,000.000 
dinarjev. 

Skupna vrednost investicij v 
ti. skupini bi znašala 96,500.000 
dinarjev, 

V III. skupino spadajo pod- 
jetja, ki nimajo še dokumen- 
tiranih vlog ter odbor za indu- 
strijo predlaga, da se obravna- 
va o teh podjetjih odloži. 

Po krajši razpravi, v kateri, 
so sodelovali: ing. Ivo Kiemsn- 
čič, Franc Sitar, Milan Ster, 
Ivan Brumen, Stane Fele, je 
komisija sprejela sklep, da se 
finansiranje investicij podjetij 
v I. skupini odobri s spremem- 
bo, da se predvidi Tovarni 
usnja Kamnik finansiranje sa- 
mo za sušilnico, Tesnilki v 
Medvodah prvenstveno za ko- 
tlarno in kotel, pri čemer je 
ugotoviti, ali je podana potreba 
investicij za delavnico, finan- 
siranje investicijskega orogra- 
ma »Oljarne« v Ljubljani pa 
naj se omeji na možno surovin- 
sko bazo. 

Kombinat lesne industrije Lo- 
gatec se uvrsti med podjetja 
II. skupine. 

2. Da se ustavijo investicijska 
dela podjetij v II. skupini do 
predložitve in preveritve po- 
trebne dokumetacije za finan- 
siranje investicij. 

3. Da naj se pri finansiranju 
investicij podjetij v III. skupini 
pridržuje smernic perspektiv- 
nega plana po strokah podjetij 
s tem, da se preveri potreba in- 
vesticij pri podjetju »Mineral« 
Ljubljana, »Unitas« Ljub jana, 
Papirnica Vevče in Tovarna 
hranil pa pozove, da pospešijo 
Izdelavo investicijskih progra- 
mov. 

Sporedno s to toiko dnevnega 
reda je Svet za gospodarstvo 
razpravljal tudi o finansiranju 
investicij podjetja »Titan« Ka- 
mnik, ki znaša po investicij- 
skem programu 695,00.000 din in 
po katerem je bilo za podjetje 
po investicijskem progiamu do 
31. decembra 1955 investi; ano 
do vrednosti 311.000.000 din iz 
sredstev proračuna LRS in 
okraja ter lastnih investicijskih 
sredstev. 

Za nadaljevanje teh investi- 
cij je podjetje prejelo odobritev 
zveznega investicijskega kredi- 
ta v višini 404,000.000 din, od 
katerih je bilo razpoložljivih 
20,000.000 din, v celoti uporab- 
ljenih v letu 1955 pa dano na 
uporabo 262,000.000 din, od ka- 
terih jc podjetje izkoristilo 
124,978.000 din. Ta investicijski 
kredit v viSini 404,000.000 din 
je bil dan pod pogojem, da 
podjetje krije iz lastnh sred- 
stev 7.6%, ostanek 92,4% pa 
predstavlja kredit. Ker pa je 
črpanje investicijskega kredita 
možno le v viiini cen, ki so 

predvidene v investicijskem 
programu, je dolžno podjetje 
kriti vse nastale razlike v ceni 
in za deda, ki so bila pomotoma 
po projektamtu izpuščena, pa so 
neobhodno potrebna, iz lastnih 
investicijskih sredstev. Te raz- 
like znašajo skupaj 46,400.000 
dinarjev, ki jih pa podjetje ni- 
ma na razipolago. Zato bi bil 
zaradi tega potreben podjetju 
nov dodaten investic'jski kre- 
dit, ker bi sicer otjstajala ne- 
možnost črpanja zveanega kre- 
dita. 

Po daljši razpravi, v kateri 
so sodelovali inž. Klemenčič 
Ivo, dr. Soba Štefan in Sitar 
Franc, je Svet sprejel sklep, da 
se imenuje posebna komisija, 
ki naj razčisti prekoračenje in- 
vesticijskih sredstev. 

Nato je Svet za gospodarstvo 
razpravljal tudi o vprašanju in- 
vesticijskih sredstev Ljubljan- 
skih mlekarn. Ker vprašanje 
investicij v Ljubljanskih mle- 
karnah po blokiranju zahteva 
nujno rešitev, je Svet za go- 
spodarstvo sprejel sklep, da se 
osnuje posebna komisija za 
proučitev Investicij v Ljubljan- 
skih mlekarnah, ki jo imenuje 
predsednik Sveta za gospodar- 
stvo. 

SESTANEK 
PREDSEDNIKOV 

OBČIN 
Vabim vse predsednike občin- 

skih ljudskih odborov na sesta- 
nek, ki bo v petek, dne 23. 
t. m. ob 16. uri v sejni sobi OLG 
(Kresija l. nadstropje, soba št. 
5). 

Dnevni red: 
1. družbeni plan in proračun; 
2. razno. 

Predsednik OLO; 
dr. Marijan Dermastia, 1. r. 

ODBORNIKOM 
0L0 LJUBLJANA 

Tovariše odbornike obvešča- 
mo. da bo 7. skupna seja okraj- 
nega zbora in zbora proizvajal- 
cev OLO V PETEK. DNE 6. 
APRILA 1956. 

Vabilo za sejo s predlogom 
dnevnega reda bo pravočasno 
objavljeno v »Glasniku«. 

Iz skupščinsko pisarne OLO. 

2. točka 
Nato Je Svet za gospodarstvo 

prešel na 2. točko dnevnega re 
da: PoročMo o izvedeni anketi 
za pekovska podjetja v Ejub- 
Ijani, ki ga je podal tov. Curk 
Ivan. 

Po tem poročilu Je anketa 
ugotovila, da znaža kapaciteta 
Ljubljanskih pekarn — parnih 
peči na premog 47,808 kg. kapa- 
citeta navrdnih peči na dva 
6,144 kilogramov. kajpa-citeta 
parnih peči za pecivo 215.100 
kosov. Z ozipom na te ob- 
stoječe kapacitete se proiz- 
vaja dnevno kruha za prodajo 

35,130 kg in kruha strankam 
9,590 kg. Dalje je iz ankete ugo- 
toviti, da je večja izraba рев 
in obratov od ugotovljene k»> 
pacilete za 26% in da gre za 
obremenitev obratov in peči * 
škodo kvaliteti kruha In pečenj 
ker se hitreje izraibljajo. Pe- 
karski obrati se nahajajo v 1M 
primerih v privatnih stavbal^ 
v 11 primerih pa v državnih 
stavbah in da je .povprečna sta- 
rost obratov 36 let. Ker je bil* 
od leta 1940 do leta 1955 opu* 
ščenih ca. 40 obratov in peči za- 
radi iztrošenosti in higienskili 
razimer, se je dnevna zmoglji- 
vost pečnega prostora zmanj- 
šala za ca. 12.000 kg kruha. 

Odbor za obrt je sedanje ob- 
stoječe pekovske obrate razde- 
lil v 4 kategorije: v 1. katego- 
rijo, v kateri je zajetih 7 pe- 
karn, spadajo pekarski obrati, 
kateri ne ustrezajo higiensko« 
sanitarnem pogojem in v kate- 
re ni več umestno vlagati №v»4 
sticij. 

V 2. kategorijo, v kateri Ja 
zajetih'35 pekarskih obratov, 
spadajo tisti obrati, ki bodo T 
stanju po predhodno izvršenih 
investicijskih delih Se naprej 
služiti svojemu namenu. 

V 3. kategorijo, v kateri Ja 
zajetih 17 pekam, spadajo ti- 
sti obrati, ki jih je potrebno 
usposobiti za obratovanje ■ per- 
spektivo 10 in let in 

v 4. kategorijo, v kateri aa 
zajete 3 pekarne, spadajo tiste, 
v katerih je postaviti Se en« 
parno peč za primer, če se na 
bi v naslednjem letu začelo ■ 
gradnjo novih pekam. 

Po daljiši razpravi, v kateri 
so sodelovali inž. Ivo Klemen- 
čič, dr. Štefan Soba In S ta* 
Franc, so člani Sveta razprav- 
ljali o možnosti gradnje pod- 
ročnih pekarn, oziroma o vzdr- 
ževanju 17 obratov in predvi- 
deni razžiritvi treh obratov, ja 
Svet za gospodarstvo sprejel 
sklep, da se podpre težnja 
vzdrževanja 17 pekovskih obra- 
tov, ki jih smatra odbor za obrt 
potrebne, da se jih vzdržuje In 
da se ne pristopa k večjim raz- 
širitvam obstoječih obratov, pri 
tem pa naj se pospeši izdelava 
investicijske dokumentacije za 
gradnjo novih obratov. 

Za vzdrževanje obstoječih pe- 
karn naj se prvenstveno črpa- 
jo lastna sredstva Iz amortiza- 
cije, za večje stroške vzdrževa- 
nja pa naj se dajo sredstva na 
razpolago iz sklada za pospe- 
ševanje obrti. 

Nato je Svet za gospodarstva 
sklenil, da se 3. točka dnevnega 
reda Odlok o lokal h odloži do 
naslednje seje ter je prešel na 

4. točko 
dnevnega reda; Začasni pe- 
riodični obračun za leto 1955 
glede na ugotovitev deleža pod- 
jetja za plače ta dobička (glej 
Ur. list št. 58-56), razprava In 
določitev stališča. 

Pi'ed ra3«>ravo k tej tbčki Ja 
predsednik uvodoma seznanil 
člane Sveta za gospodarstvo, da 
morajo gospodarske organizaci- 
je po navodilu o načinu sestav- 
ljanja začasnih periodičnih ra- 
čunov v letu 1955 seataviti za- 
časne periodične obračune od 
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1. januarja do začetka uporabe 
novega tarifnega pravilnika v 
letu 1955 in posebej za čas od 
tega dneva do konca obračun- 
»ke dotoe, za katero predlož jo 
začasni periodični otora^un po 
zveznih predpisih in instrumen- 
tih, ki veljajo za leto 1955. 

Celotni dobiček iz prehodne 
dobe se najprej razdeli po in- 
etmmentih, ki so veljali za leto 
1954, da se ugotovi tako delež 
podjetja za plače iz dobička, 
nato pa se celotni dobiček iz 
te doibe razdeli po instrumentih, 
ki so veljali za leto 1955 n 
Ugotovi delež podjetja za plače 

Za prehodno dobo daje navo- 
dilo možnost, da se ljudski od- 
bor odreče svojega deleža al: 
da krije raziliko na plačah pod- 
jetje iz lastnih sredstev. 

Število podjetij, ki pokrijejo 
nastalo razl ko v celoti iz last- 
nih sredstev, je 65, ter znaša 
ta razlika 54 milijonov din. ki 
Je že plačana;. 39 gospodarskih 
erganizacij v višini 34 milijo- 
nov d!narjev, iz katerih se kri- 
je razUka na plačah za I. ob- 

stitev nastale razlike 594.000 din. 
Svet za gospodarstvo je skle- 

nil, da se po istih principih ob- 
ravnavajo tudi vloge gost nskih 
podjetij, ker je zanje instru- 
ment v letu 1955 ugodnejši. 

V nadaljevanju je Svet za go. 
spodarstvo zavrnil še vloge za 
kritje razlik v breme OLO na- 
slednjim gospodarskim organi- 
zacijam: 

1. »Slovenija - ceste«, 1,326.000 
dinarjev. 

2. »Megrad« — Ljubljana. 
609.001 din. 

3. »Iskra-serv s«, Ljubljana, 
356.000 din 

4. »Komerce« — Ljubljana, 
284 000 din. 

5. »Steklo-export«, LJubljana. 
73.000 din. 

6. »Avto-tehna« — Ljubljana. 
325.000 din, 

7. »Slovenija-les«, Ljubljana. 
764,000 din. 

V nadaljevanju razprave Je 
Svet za gospodarstvo obravna- 
val predlog Trgovinske zborni- 
ce za okraj Llubljana, da se po- 
viša maržo olju za detajllstično 

RAZPIS 
Personalna komi AJa OUrajnega ljudskega odbora Ljubljana 

vacpieuj« 
NATEČAJ 

EA 15 MEST VIŠJEGA MEDICINSKEGA KADRA za speciall- 
Baoiio za potrebe nove Poliklin ike in preventavno zdravstvena 
•lašbo t okraju Ljubljana in sicer za: 

2 speoializanta za giinekologijo 
2 speciaMzanta za interno mctlioino — traume 
1 specializanta za oiologijo 
1 specialiizanta za rentgenologijo 
1 specdalizanta neuropsihiatr a 
1 epeciailiizamta za urolopri jo 
1 epeciallzania za ortopedijo 
2 specia!llzanta za soc. ginekologijo 
3 sipeciaUzante za pravcnliv no medicino 
1 apeoializamta za kirurgijo 
Pogoji: 3-Ietna splošna zdravniška praksa. 
Pravilno 'kolkovane prošnje z osebnimi in strokovnimi po- 

tatkd Je vlagati v Tajništvu za zdravstvo Kresija, soba št. 
S0-III do 31. marca 1956. Personalna komisija 

dobje delno iz lastnih sredstev, 
deilmo pa v breme deleža okraj- 
nega ljudskega odbora v višini 
18 milijonov 670 tisoč dinarjev, 
to 16 podjetij, pri katerih gre 
razl ika plaž iz I. obdobja v ko- 
rist Okrajnega ljudskega od- 
bora. 

V načelni razpravi, ki je sle- 
dila poročilu, je Svet za govspo- 
darstvo osvojil pred reševa- 
njem posameznih vlog gospo- 
darskih organizacij naslednje 
principe: 

1. Podjetja iz III. skupne naj 
obdrže razliko plač iz I. ob- 
dobja, ki bi morala iti v ko- 
rist okrajnega ljudskega odbo- 
ra, zase. 

2. Podjetja iz I. in II. skupi- 
ne pa naj krijejo nastalo raz- 
liko najprej Iz sklada za samo- 
stojno razpolaganje. Nato je 
Svet za gospodarstvo na pod- 
lagi svoje načelne odločitve 
■klenil: 

a) Da se zavrnejo vloge go- 
spodarskih organizacij, da jim 
OLO krije razlike na plačah, ki 
eo jih podjetja krila začasno iz 
svojega sklada: 

1. »Teol«, Ljubljana, 489.000 
dinarjev. 

2. Elektrarna Medvode, 237.000 
dinarjev. 

3. »Lip«, Škofij ca, 321.000 din. 
4. Tovarna sanitetnega mate- 

riala, Domžale, 5fi4.000 din. 
b) Da se u?odi prošnji, da 

OLO krile razliko, ki Jo Je pod- 
jetje p'ačalo Iz lastnih sred- 
stev zaradi izredno ostrih in- 
strumentov OLO Postojna: 

1. »Bresit«, Cerknica, za opro- 

trgovino od dosedanqih 3.8% 
na 4.8% za kg, t. J. od 13 na 
16 din pr: kg. Po krajši razpra- 
vi, v kateri je ugotovljeno, da 
znaša povprečna marža v ma- 
loprodajni špecerijski trgovini 
8%, je Svet sprejel sklep, da 
se predlog Trgovinske zbornice 
za povišanje marže olju zavrne. 

Nato Je Svet za gospodarstvo 
obravnaval predlog Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Si- 
ška o uvedbi pr silne uprave 
pri grosističnem trgovskem pod- 
jetju »Železničar«, Ljubljana, 
in da se da podjetju poroštve- 
no izjavo za dopolnilni obratni 
kredit 20,000,000 din in za red- 
ni obratni kredit v višini 36 
milijonov din, ker kaže podjet- 
je izgubo v višini 1,000,000 din 
zaradi nekurantnih zalog. Po 
krajši razpravi je Svet za go- 
spodars-tvo sklenil, da se pred- 
laga Okrajnemu ljudskemu od- 
boru pritrditev k uvedbi prisil- 
ne uprave in izstavitev poro- 
štvene izjave za redni obratni 
kredit v višini 20,000,000 in za 
redni kredit v vlš ni 36.000,000 
dinarjev. 

V nadaljevanju razprave Je 
Svet za gospodarstvo obravna- 
val poročilo Finančne inšpek- 
oije o pregledu finančnega po- 
slovanja Usnjarne Smlednik v 
zvezi s prošnjo, s katero je 

•Usnjama Smlednik zaprosila za 
garancljisko izjavo za obratni 
kredit. Po kraj-ši razpravi Je 
Svet za gospodarstvo sklenil, 
da se Usnjarni Smlednik zavr- 
ne prošnjo za poroštveno izja- 
vo za redni obratni kredit. 

b 

Občinskemu ljudskemu odooru Končno je Svet za gospodar- 
Medvode pa da priporočilo, da ' stvo še razpravljal o volitvah v 
pristopi k likvidacija podjetja, I delavske svete v obratih dr- 

Pn obravnavanju prošenj go- 
spodarskih organizac j za iz- 
dajo poroštvenih izjav je Svet 
za gospodarstvo sklenil, da 
predlaga Okrajnemu ljudskemu 
odboru; 

a)izdajo garancijskih izjav: 
1. Lesno-industrijskemu pod- 

jetju »Zales«, Litija, za dopoi- 
niln obratni kredit v viš.n: 
8.500.000 din za dobo 3 mese- 
cev s tem, da se položi 10% 
garancijski polog 850.000 din iz 
proračuna 

2. »Žičnici«, Ljubljana, za do- 
polnilni obratni kredit v v šini 
20 626.000 din г veljavnostjo 4 
mesecev z 10% pologom v viš'- 
ni 2.062.600 din in 1.5% garan- 
cijskega pologa podjetja v vi- 
šin; 309,390 d n. Polog gre v 
breme proračuna 

3. »Pleskarstvu in soboslikar- 
stvu 1, maj« za dopolnilni obrat- 
ni kredit v višini 340 000 din, 
Po.og bremeni proračun 

4 »Sčetarnl«, Komenda, za 
dopoln Ina obratna sredstva v 
višini 4,950 000 din z veljavnost- 
jo do 1 10 1956 s tem, da se 
položi 10% garancijski znesek v 
višini 495.000 din v breme pro- 
računa. 

0. Gostilni pri Zabarju obrat- 
n' kredit v višini 100.000 din |z 
neizkoriščenega ostanka garan- 
cijske vsote po garancijski Iz- 
javi št. II-1-55 z dne 31. 12. 1955. 

b) Da se odložijo prošnje na- 
slednjih gospodarskih organi- 
zacij: 

1. Ljudska pravica, LJubljana 
2. H drocentrala Medvode. 
3. Tovarna kovanega orodja. 

Kamnik. 
4. »Tesnilka«, Medvode 

s tem, da se predhodno razčisti 
z banko potreba po garancij- 
skih izjavah jn pologih v teh 
primerih. 

c) Da se zavrne prošnja go- 
spodarske organizacije »Tuba«. 
Ljubljana, za redni obratni kre- 
dit v višini 20,150.000 din. 

V zvezi s problematiko, ki se 
Je porajala pri obravnavanju 
prošenj obrtnih gospodarsk h 
organizacij za garancijske Izja- 
ve, je bil sprejet še sklep, da 
odbor za obrt pripravi proble- 
matiko o možnosti formiranja 
prehodnih kreditov za obrtni- 
štvo in katera gradbena obrtna 
dela naj b! se obvezno oddajala 
na podlagi licitacije. 

žavmh obrtnih mojstrov Kr 

pravna narava državnih obrt- 
n h mojstrov še m razčisicena. 

ijlP'otl, 
je Svei za gospodarstvo »P1 (fBL0 
sklep, da se glede voliteV 

obratih državnih obrtnih 
strov sklepanje odloži do ra!,f-iubl 
čiščenja pravnega slana 1 

obratov. 
le z 

ODLOČBA 

Okrajna volilna komisija v 
Ljubljani določa po 52. členu 
Zakona o pravicah in dolžno- 
stih ter o volitvah in odpokli- 
cu poslancev Ljudske skupščine 
Ljudske republike S ovenije n 
na podlagi odločbe Republiške 
volilne komisije št. 2 (1-56 / 
dne 8-3-1956) o razpisu nado- 
mestnih volitev za poslanca 
Republiškega zbora Ljudske 
skupščine Ljudske republike 
Slovenije kot območja zborov 
vol vcev za predlaganje kandi- 
datov za poslanca v Republiški 
zbor za nadomestne volitve dne 
22. aprila 1956 v 51. volilni eno- 
ti v sledečih občinskih ljud- 
skih odborih takole: 

a) Občinski ljudski odbor 
Grosuplje Ima 12 območij zbo- 
rov volivcev, in sicer za slede- 
ča naselja: 

1, Cikava, Huda Polica, Pod- 
gorica pri Šmarju, Parad šče. 
Sap, Sela pri Šmarju. 

2, Brezje pri Grosupljem, Br- 
vace, Grosuplje, Gatina, Hrast- 
1e pri Grosupljem, Jerova vas, 
Perovo, Spodnje Blato, Spodnje 
Duplice. 

3, Malo Mlačevo, Veliko Mla- 
čevo, Zagradec pri Grosupljem, 

4, Gornji Rogatec, Medvedica 
(del). Podgorica pri Podtaboru, 
Podtabor pri Grosupljem, Udje, 
V no. Vrbifje. 

5, Dole pri Polici, Dolenja 
vas pri Polici, Gorenja vas pri 
Polici, Mali Konec, Mala Stara 
tas. Peč, Polica, Troščlne, Ve- 
lika Stara vas. Zgornje Duplice. 

fl B čje, Cerovo, Mala vas, 
Pece. Ponova vas. 

7. Cušperk, Mala Račna, Ga- 
berje pri Ilovl gori, Predole, 
Velika Ilova gora, Velika 
Račna, 

8. Snodnja Slivnica, 
9 Male Llpllene, Medvedlra 

(del). Rožnik, Staro apno. Ve- 
liko T.loliene. Železnica. 

10 Šmarje. Galniče Mnli vrh 
pri Smsriu. Razdrto, Tlake, Ve- 
lik! vrh pri Šmarju. 

11. Zgornja Slivnica. 

pri Zalnl ID 12. Plešivica 
Žalna. 

b) Občinski ljudsk 
Ljubljana-Polje ima 1 obmo'J 

•|в' zborov volivcev, m sicer za »' 
deča naselja: 

1. Brezje pri Llpoglavu, 
Lipogiav, Pance, Repče, 
prt Pancah, Veliki Lipogiav- P-23 

C) Obč nski ljudski odb0
( |га 

Ljubljana-Rudnik ima 6 obn1^ ^ 
čij zborov volivcev, in sicer 
sledeča naselja: 

'Bi 
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1. Brest. Strahomer, To^' 
Vrbljene. 

2. Ig, Dobravica, Iška LO^' 
Iška, Iška vas. Gornji Ig, ^ 
Kremenica, Matena. SarS* 
Staje. 

3. Golo, Rogatec nad Zel11^ 
Ijami, Selnik, Skr ije, Zapo' 
Visoko. 

4. Zelimlje, Klada. t 
5. Škofljica, Dole pri Škof) I 

ci. Glinek, Gumnišče, LaniS* ^ 
Pleše, Reber pri Škofljici, '^1 
log. .|. 

B. Pljava gorica," 
Gornje Blato, Gradišče nad 
javo gorico, Smrjeno, Vrh 1,3 

Zellmljami. , 
Ta odločba se razglasi ' 

oglasni deski Okrajnega li" 
skega odbora Ljubljana ter ' 
oglasn h deskah občinskih 1iu 

skih odborov Grosunlje, I'111,, 
Ijana-Polje in Ljubljana-B11, 
nlk. 

Predsednik 

ti 
U: 

Pernuš Jože, 1- 

RAZPIS 
Personalna komisija Okraj"' 

;a ljudskega odbora Ljublj*" 
razpisuje 

NATEČAJ 
c.a mesto dveh finančruih inšP"* 
torjev v upraivi OLO Ljublj*11 

Posojil: Potrebna je višja slr°'  i_ _ _1J — rt/l 11." 

V 

4ovr.a izobrazba ali sredn. # te strokovna izobrazba s praks« 
rafunsko gospodarski stroki- 

Pravilno kolkovane pro^"1 ' l?, 
opremljene z osebnimi in S'!"J ai   , -.m * kovnimi podatki je vložit' 
Uradu tajnika OLO — Kres li«* 
soba št, 13-1, do 31. marca 

Personalna komisija 

Občinski liudski odbori 

OBČINA LJUBUANA-VIČ 
VABILO 

na 7. redno sejo ObLO 
Na podlagi 38, člena statuta 

Občine Ljubljana-Vič z dne 18, 
avgusta 1955, 21. člena splošne- 
ga zakona o ureditvi občin In 
okrajev (Ur. list FLRJ, št. 26- 
269/55), 7. člena zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Ur. list LRS, 
5t- 26-130/55) 
SKLICUJEM 7. REDNO SEJO 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljiubljana-Vič, ki bo v petek, 
dne 23. marca 1956 ob 16. url v 
seijmi dvorani Tržaška c. 3-1 v 

Ljiufoljani s predlaganim 
dnevnim redom: 

1, Razprava In sklepanje o od- 
loku o začasnem planu financi- 
ranja od aprila do junija 1956 
OBLO Ljuihljana-Vič, 

2. Raizprava in sklepanje o od- 

dku o poslovalnem času gostin- 
skih podjetij in gostišč na ob- 
močju občine Ljubljana-Vič. 

3. Gospodarske zadeve. 
4. Razprava in sklepanje o po- 

oblastilih Krajevnega urada na 
Brezovici za izdajanje nekaterih 
potrdil. 

5- Volitev članov novousta- 
novljenih svetov. 

6, Imenovanje upravnega od- 
bora kreditnega sklada. 

7. Poročilcr mandatno-lmu , 
tetne komisije o razrešitvi ^ 
oorniika na lastno prošnjo 
zivolitvi drugega na lapraznJ 

no mesto. 
8. Personalne zadeve. ^ 
Vsak ljudski odbornik ^ 

pismeno predlaga s'Prerr"ja 
ali dopolnitev dnevnega ^ 

Morebitno odsotnost Pr^avič, 
lajništvu OBLO Ljubljana-V 

telefon 22-455. n. 
Predsednik OBIj 

dr. Štefan Soba, ^ 

OBČINA MEDVODE 

VABiLO 

na 7. sejo ObLO 

Na podlagi 1. t. 95. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS'št. 19-88' 
52) in 38. člena Statuta občine 
Medvode 

sklicujem ^ 
7 sejo Občinekega ljudskega 
bora Medvode, ki bo v ,,e„;[)i 
23. marca 1950 ob 17. ari v 

dvorani OBLO Medvode 
Predlog dnevnega reda: ^ 
1. Razprava o planu 

ia II. tromesečje in potr" 
plana. 
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■ ^MedvS3 ^ РГекГ' 
."г^ад® .ln sPrejem odlo- П^и Predpisov biv 
Че ' na-o!tolica in OBLO 

a ol>močje OBLO Me- 

4. Sklepanje o sklicanju z.bo- 
ov -volivcev. 

5. Obravnavanje raz.nih zadev 
j pođroćja go.spodarslva. 

6 Personalne zadeve. 
7. Razno- 
Vsak Ijudsiki odbornik Ima 

jiavieo predlagati spremembo 
ili do'polnilev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost naj od- 
jorniki javijo tajništvu občine 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Mravlje Franc, 1. r. 

.t ODLOKI 
■ 1 l"JBUAN»-SISKA 

4kB
l''opravek 

t '""ein redu, k: Cj j OoLO Ljubljana- 
,Seii dne 24. II. 1950 

Se" i» v »Glasniku« 
'■ Шагса 1- '• v 

ib"1 L"3 0ij|0, vna napaka. 
m10' L a Posoin3 Se Pravilno gla- 

, .0 'ehtnice se pla- 
, 'Oi dan po 50 din 

1 

,dbo< 
noii' 
I*! 

Ma" 

OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

šeli' 

LNla 
Clena Uredbe 
podjetij in -ko, Wi' lUr , l" poajetij in 

iiu гз' ;,PLRJ št- 51-53 ^ 
C^iana i®na statuta obči- 

ni, 17 ^bn,.'Ska' Ј® Občinski t''ejl j Ljubljana-Siška 
i m- 

, •-•j u-uijuiia-oisKa 
e 16. marca 1956 

I o Jtolok 

P^Ha.^NIH ТЛК-. 
PODJETJU 

TAKIF 

PODJETJU 
"ICA , ceSTNA 

LJUBLJANI. 

R> 

(ECZ) 
člen 

ieT" m,5'. P^^-ne tarife v 
Ito " kom Е'т in krajevnem 

>иГ'Ч) Ce
U"a:n^a Podjetja 

1 t ' (Poi^3 ^eleznica v 
iO'^nfh ,Па 1гатуај- in avtobusnih 

^т^Ј^ЕУогл 
2 ^ prometu 

*eana ,2' člen 
, ta^f^ Za Panike: 
S v9 ^iveo !) 10 din 111 

z-a delavee' 
№ Usjl 

^jl 

učence: 
učenci. гу(1г " St,..——Ci, ucenci, 

h O .ta^
nt^ imajo za 

J 0,| 
Vanja do delov- 

Га . >ulma Sole i" na- v,. ^ о»јг ^Pa posebnega 
^ila 
a) 

1a 
52 vozovni- 

.. -ari/^Jai ' Po,sebnega po- 
',a га а oziroma šole.. 

' "ibe,, "Ч "akuP bloka s 60 
J 600 (j'6 Za f , delavce in 
i »00 .Л га {Г' delne proge og din, г

а ^st delnih prog 
Ptben '-гоо лПа<1 Sest delnih 

dl
n- Delavci ln 

Па^0 deliBaŽej0' da 'ша- 
t^Catn ^ijo и|П del<>vnl fas 
,b> Z,1 га i8t

b!ak s HO vo- 
va^enoe 0

H.
Ceno. 

^ce 1 dlJake. študen- 
.;i га .^e je Prvein letu va- 

b
54 s 5^godnostna ta- 

Se din T T,ozovnlcami 
kJ 250 .et» blok ko pa na- 
fS. v

d4 če :■ v<)zovnic po Vaien., .3lm ie to po- enci Nin e d T"1 
t 'lo , d obe 

arifo 

^ i« po- drugem letu 
^fio3t:"

t<3 Dtvf'1Vajo "god- 

r; «.>гј1чо Л"" 
' Т^ц^Чге. 0 0,15 delavni- 

> "ZT PHli^ 
t - 

D
P
r
revo2 Prti j a- 

5 ^ iga
n ^

410 tari- r M - ^Ја . . »tv*«, 
6 Vw4

4 ве np 
UI0,ka. 

ЧОЈ al1 »dravf0' 
ki 0«ro- 

Urp; Polkov. Ja Poseben 

kjiaviuii'k, k. ga izda komuna, 
ao podjetje EC2. 

4. Popusti otl redne tarife 
a) Znižano vo^mno plačajo 

otroci od 4 do 1". leta starosti 
Ti plačajo za razdaljo do 3 dei- 
nih prog 10 dm, za več delnih 
prog pa 15 din. 

b) Osebni vojaški vojni inva- 
■ idl, zakonci n otroci uslužben- 
cev komunalnega podjetja ECZ 
;maJo pravico do prevoza za ce- 
no 10 din ne glede na razdaljo. 

c) Brezplačno se vozijo otroc; 
do 4. leta starosti v naročju 
spremljevalca, osebni vojašiki 
vojni invalidi nad eO"/« in slepe-, 
ter njihov spremljevalec, ki 
:ma za to posebno izkaznico. 
Isto ugodnost uživajo uslužben- 
ci ECZ, ko se vozijo v službo in 
nazaj ter upokojenci komunal- 
nega podjetja ECZ, ki so bili 
pri tem podjetju nad 20 let v 
službi. 

П. CENE PREVOZA 
V KRAJEVNEM PROMETU 
1) Redna tarifa za polnilce 

Ljubljana—Zalog, Ljubljana— 
Škofljica in Ljubljana—Sostro 
je sledeča: 

Ljiuibljana—Sedmica 20 din 
Ljubljana—Fužine 30 din 
Ljubljana—Vevče 40 din 
Ljubljana—Zalog 50 din 
Ljiuibljana—Rudnik 30 din 

(naselje »London«) 
Ljiubljana Step. vas 20 din 
Ljubljana—Hrušica 30 din 
Ljubljana—Dobrunje 40 din 
Ljubljana—Zadvor 50 din 
LjiuiMjana—Sostro 60 din 
Ljiubljana—Rudnik 40 din 

(gasilni dom) 
Ljubljana—Lavrlca 50 din 
Ljubljana—Škofljica 60 din 
2) Ugodnoisine tanife za delav- 

ce in uslužbence ter učence; 
Deilavci, uslužbenci, učenci, 

dijaki in študentje imajo za 
prevoz od stanovanja do sredi- 
šča mesta in nazaj ugodnos; 
nakupa poisebnega bloka s 60 
oziroma 52 vozovnicami, na pod- 
lagi posebnega potrdila deloda- 
jalca oziroma šole. 

a) Tarifa za nakiup bloika s 60 
vozovnicami za delavce in usluž- 
bence na relaciji Ljiubljana— 
Sedmica in Ljubljana—Step. vas 
vellja 600 din, na relaciji LJub- 
ljana—Vevče, Ljubljana—Do- 
brunje, Ljubljana—Rudnik (Ga- 
silni dom) in Ljubljana—Rud- 
nik (naselje »London«) 900 din 
in- na relaciji LJubljana—Zalog, 
Ljubljana—Sostro, LJubljana— 
Lavrica in Ljulbljana—Škofljica 
po 1.200 din. Delavci in usluž- 
benci, ki ddkažejo, da imajo cel 
mesec deljen delovni čas, labko 
nabavijo bloik s HO vozovnica- 
mi za isto ceno, 

b) Na relacijah Ljubljana— 
Zalog, Ljubljana—'Sostro, Ljub- 
:jana Lavrica in Ljubljana— 
Škofljica uživajo učenci, dijaki] 
študentje in vajenci v prvem 
letu vajeniške dobe ugodnost 
Polovične tarife pod točko 2-a 
za 52 vozovnic. Ugodnostne vo- 
zovnice za učence, dijake, štu- 
dente in vajence veljajo, samo 
oib delavnikih do 21. ure.' 

3)Redna tartifa za prevoa 
prtljage in psov 

Potniki plačajo za prevoz prt- 
ljage in psov redno prevozno 
tarifo pod 1.—3. člena. Kot eno- 
ta se smatra velikost prtljage 
do 30x60x90 om in teža do 20 kg. 

Prevažati se ne sme prtljage, 
<i je večja od 30x60x90 cm, tež- 
a od 20 kg in prtiljage, ki ogro- 

ža varnost aH zdravje potnikov 
Prevoz psov ureja poseben 

pravilnik, ki ga Izda komunal- 
no podjetje ECZ. 

4 Popusti od redne tarife 
a) Znižano voznino plačajo 

otroci od 4. do 10. leta starost 
n vojaški vojni invalidi. T. 

plačajo ne glede na razdaljo 20 
din. 

b) Zakonci in otroci uslužben- 
cev ECZ uživajo ugodnost po 
točki 4b — 2. člena. 

c) Brezplačno se vozijo otro- 
ci do 4. leta starosti v naročju 
spremljevalca, osebni vojašk; 
vojni invalidi nad 80"/. m slepe; 
ter njihov spremljevalec, ki ima 
za to posebno izkaznico. Isto 
ugodnost uživajo uslužbenci 
ECZ, ko se vozijo v službo ln 
џагаЈ ter upokojenci ECZ, ki io 
bili pri tem podjetju nad 20 let 
v službi. 
Ш. POSEBNI POPUSTI 

4. člen 
Komunalno podjetje ECZ je 

pooblaščeno, da določi posebne 
popuste n. pr. za šolske skupin- 
ske Izlete in podobno v rednem 
prometu z rednimi vozili. 

5. člen 
Za prekršek z denarno kazni- 

jo do 1.000 din se kaznuje! 
a) kdor se vozi brez vozovni- 

ce ali pa ne podaljša vožnje z 
doplačilom oziroma zamolči pra- 
vilno vstopno ali izstopno po- 
stajo; 

b) kdor daje sprevodniku na- 
pačne podatke o starosti otrok; 

c) kdor vstopa oziroma kdor 
izstopa nepravilno; 

č) kdor predloži za nabavo 
bloka vozovnic napačno potr- 
dilo. 

6. člen 
Sprevodniki ali kontrolni or- 

gani komunalnega podjetja ECZ 
smejo brez zaslišanja ln brez 
odločbe izireči in izterjati denar- 
no kazen 100 din od oseb, ki'jih 
zalotijo pri kršitvah določb 5 
člena. 

Kršiteljem določbe pod točko 
č) 5. člena in osebam, ki imajo 
bloke, lahko sprevodnik aH kon- 
trolni organ komunalnega pod- 
jetja ECZ odvzamejo celoten 
blok. 

V primerih Iz prvega in dru- 
gega odstavka tega 61ena plača- 
jo kršitelji redno prevozno ta- 
rifo- 

7. člen 
Ta odlok velja od 1. aprila 

1956 dalje ln se objavi v urad- 
nem glasilu OLO Ljiubljana 
»Glasnik«. 

Predsednik 
Jenko Marjan, 1. r 

OBČINA VRHNIKA 
Občinski ljudski odbor Vrh- 

nika je po določbah 15. člena 
zakona o občinskih ljudskih od- 
borih, 70. člena zakona o ure- 
diitv.i občiin in okrajev ter 8. čle- 
na temeljnega zakona o prekr- 
ških na VII. redni seja 24. febr. 
1956* sprejel 

Odlok 
STANOVANJS'j TARIFI 

TER DELITVI NA. .ilNIN NA 
SKLADE IN NJIHOVI 

UPORABI 
1. člen 

Najemnina aa stanovanjske 

prostore se določi glede na Šte- 
vilo točk, površino in okoliš v 
katerem je stanovanje. 

Cena posamezne točke na 1 m2 

stanovanjske površine se določi: 
a) v prvem okolišu (za stano- 

vanja na Vrhniki) 0.30 din: 
b) v drugem okolišu (za stano- 

vanja v Sinji gorici, Mirkah, 
Verdu in nž Stari Vrhniki) 0.25 
dinarjev; 

c) v tretjem okolišu (za sta- 
novanja v vseh ostalih krajih 
občine) 0.20 diin. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine 

po prednjem členu se ne upošte- 
va površina sob preko 30 m2, 
kuhinj preko 20 m2 in površina 
hodnikov v stanovanju preko 
20 m«. 

3. člen 
Uživalci sianovanj plačujejo 

za uporabo zelenjadnih vrtov 
pr,i hišah posebni letni prispe- 
vek ud 1 do 3 din, za sadna dre- 
vesa pa po donosnosti. 

Pri prednji tarifi določi pri- 
spevek hišni svet, oziroma hišni 
lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava kot 
najemnina in se razdeli v skla- 
de po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki Je 

vključena v stanovanjsko skup- 
nost, se pred razdelitvijo najem- 
nine v sklade izplaia del meseč- 
ne najemnine od hiše: 

1. do 10.000 din 10»/o, 
2. od 10.000 din do 50.000 din 

70/o vendar ne manj kot 1000 
dinarjev, 

3. nad 50.000 din 5Л/о, vendar 
ne manj kot 3500 din, a največ 
6000 din. 

5. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima 

drugih sredstev za preživljanje, 
lahko določi svet stanovanjske 
skupnost« po predlogu občinske- 
ga sveta za zdravstvo in social- 
no politiko, višji del mesečne 
najemnine, kot Je določen v 
prednjem členu, vendar ne pre- 
ko 50°/« najemnine od hiše. Zo- 
per določitev dela najemnine, ki 
gre zasebnemu lastniku po tem 
členu, Je dovoljena pritožba na 
komisijo občinskih odbornikov. 

6. člen 
Najemnina se razdeli: 
a) 50<l/o v amortizacijski sklad, 
b) 150/o v sklad za hišno upra- 

vo, 
c) 350/o v sklad za vzdrževanje 

hiš. 
Svet za komunalne in stano- 

vanjske zadeve lahko odstotek 
za sklad za hišno upravo na 
utemeljeno prošnjo hišnega sve- 
ta poveča na največ 250/o, pri 
čemer se sorazmerno zmanjšata 
odstotka za amortizacijski sklad 
in za sklad za vzdrževanje hiš. 

7. člen 
Uprava stanovanjsike skupno- 

sti odvaja mesečno iz amortiza- 
cijskega sklada v sklad za zida- 
nje stanovanjskih hiS pri ljud- 
skem odboru mestne občine ozi- 
roma občinskemu ljudskemu od- 
boru го^/о tistega dela najemni- 
ne, ki se plačuje v amortizacij- 
ski sklad. 

8. člen 
Od najemnin za poslovne pro- 

store v hišah, ki so last sploš- 
nega ljudskega premoženja, 
družbenih ш zadružnih organi- 
zacij ter v zasebnih hifiah, ki so 
vključene v stanovanjsko skup 
nost, odvaja uprava stanovanj- 
sike skupnosti v sklad za zidanje 
stanovanjskih hlž 50V0 najemni- 
ne za poslovne prostore, ostalih 
SO"/« pa se razdeli v sklade po 
6. členu tega odloka. 

9. člen 
Zasebni lastnik hjže, v kateri 

so poslovni prostori in ki nI 
vključena v stanovanjsko skup- 
nost odvaja v sklad za zidanje 
hiš 500/o od najemnin za poslov- 
ne prostore. 

10. člen 
Prekršek stori in se kaznuje 

z denarno kaznijo do 3000 din 
tisti hišni lastnik ln člani hiš- 
nega sveta, ki določijo višjo aH 
nižjo najemnino, kot jo določa 
odlok o stanovanjski tarifi, ki 
izplačajo hišnemu lastniku hiš- 
nemu lastniku višji alil nižji 
znesek, kot ga določa v 4. in 5. 
členu odlok o stanovanjski tarifi 
ter delitvi najemnin na sklade 
in njihovi uporabi. 

Enako se kaznujejo z denarno 
kaznijo do 3000 din tisti zasebni 
lastnik ln član; hipnega sveta, 
ki odvedejo nižji znesek, kot je 
to določeno v 6., 7., 8. in 9. čle- 
nu odloka o stanovanjski tarifi 
ter delitvi najemnin na sklade 
in njihovi uporabi. 

11. člen 
Najemnina po tem odloku se 

bo plačevala od 1. marca 1956. 
12. člen 

Občinskega LO Vrhnika 
Janez Brenčlč 1. r. 

') 
OBČINA GROSUPLJE 

Na podlagi 20. in 117 člen* 
Zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31- 
102-53) je Občinski ljudski od- 
bor Grosuplje na 6. seji, dne S. 
marca 1956 spreiel 

Odlok 
O RAZPISU 

NADOMESTNIH VOLITEV 
I. 

Razpisujejo se nadomestne 
volitve v 24. volilni enoti, ki 
obsega naselja Velika Loka in 
Mala Loka pri Višnji gori, ker 
je prenehal mandat odborniku 
JAVORNIK Jožetu, ki Je bil iz- 
voljen v tej volilni enoti. 

II. 
Volitve bodo v nedeljo, dne 

22. aprila 1956. 
III. 

Ta odlok se objavi v »Glasni- 
ku«, uradnem glasilu okraja 
LJubljana, in v Uradnem listu 
LRS. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbor* 

Janežič Anton, 1. r. 

OBČINA UUBLJANA-CENTER 
Na podlagi 8. in 10. člena 

Statuta Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana Center г dna 
19. avgusita 1955., v zvezi z 48. 
členom uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Ur. 1. FLRJ,' 
št 6—63-54), skladno z določili 
zakona o pristojnosti občinskih 
ln okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ, št. 34-371-55) 
izdaja Občinski ljudski odbor 
Ljubljana Center po sklepu se- 
je z dne 16. marca 1956. 

Odlok 
o poslovalnem času gostinskih 
podjetij in gosilši na območju 

občine Ljubljana Center 
1. člen 

S tem odlokom se predpisuje 
pbslovalni čas gostinskim pod- 
jetjem in gostiščem (v nadalj- 
nem besedilu gontinskl obrati) 
na območju Občine Ljubljana 
Center za poslovanje s stranka- 
mi. 

V tem predpisanem času mo- 
rajo biti gostinski obrati odprti 
za stranke. 

Spremeimbe ali prestavitev s 
tem odlokom predpisanega po- 
slovalnega časa lahko dovolijo 
samo organi, dodočeni v tem 
odloku. 
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2. člen 
Oddelek za gospodarstvo ob- 

tinslcciga ljudskega odbora sme 
v izjemjjih primerih zaradi in- 
veđiture, adaptacije in podobnih 
razlogov, če je to nujno potreb- 
no, dovolili, da se gostinski 
obrat zaipre med poalovallnim 
časom. 

Oddelek za splošne zadeve m 
proračun občinskega ljudskega 
odbora lahko v izjemnih prime- 
rih dovoli posameizn;m gostin- 
skim otoratom podaljšanje po- 
slovalnega časa proti plačilu 
t^kse. 

3. člen 
Ob poseibnih množičnih prire. 

ditvah, proslavah, lestivadih in 
podobno, določi poalovalni čas 
za gostinske obrate oddelek za 
gospodarstvo občinskega ljud- 
skega odbora, če pa zajame pri- 
reditev območje dveh a.'.i vei 
občin, pa tajnišbvio za gospodar- 
stvo okrajnega ljudskega odbo- 
ra na predlog prireditelja ali 
Gostinske zbornice okraja Ljub- 
ljana. 

Predlog mora bfctl predložen 
pristojnemu organu naijmanj tri 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovalni čas mora biti vid- 

no objavljen v obratu. 
Ce je obrat zaippt zaradi iz- 

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

5. člen 
Kjer je za poeametzne vrste 

obratov določen različen ziimski 
in letni poslovalni čas, velja 
zimski poslovalni čas od 1. ok- 

po polnoči, ob sobotah, nedeljah 
ter ob dnevih pred prazniki pa 
do 2. ure po polnoči, ne glede 
na zimski oiz. letni poslovalni 
čas. 

Restavracije, gostilne, bifeji 
in kavarne ne smejo začeti po- 
slovanja pred 5. uro zjutraj, 
morajo pa zaičeti poslovati naj- 
kasneje do 7. ure. 

d) Slaščičarne gostinske na- 
rave od 8. do 13. ure ter od 14. 
do 20. ure. 

Kot slaščičarne gostinske na- 
rave s® štejejo vse vrste slašči- 
čarskih obratov, ki strežejo go- 
stom pri mizi. 

e) Mlečne restavracije in zaj- 
trkovalnice pozimi od 5. do 18. 
ure, poleti pa od 5. do 19. ure 
brez prekinitve. 

f) Bari in drugi nočni lokali 
od 22. do 5, ure zijultraj. 

g) Kolodvorska restavracija v 
Lj.ubljani od 4. ure zjutraj do 
2. ure po polnoči. 

h) Menze, delavske restavra- 
cije in ostala gostišča zaprtega 
tipa 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 zjutratj. 

Restavracije, gostilne ta ka- 
varne smejo biti odprte na dan 
30. aprila, 1. maja, 21. julija, 
28. in 29. novembra, 31. decem- 
bra in na dan občinskih praz- 
nikov do 5. ure naslednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih se - pol 

ure pred časom, ki je doiločen 
za zapiranje^ ne sme več izda- 
jati pijače in hrane. 

Restavracije, ki so združene 
s hotelom, smejo v izjemnih 
primerih goste, ki so prispeli ob 

tobra do 30. aprila, letni pa od 1 ali po zakUjučku predpisanega 
posiovalnega časa, postreči s 
hrano in pijačo v času pol ure 
po prihodu teh g a? tov. Ob takih 

1. maja do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo biti za 

etremke odprti ob delavnikih, 
ob nedeljah ter dela prostih 
dnevih takole; 

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

b) restravracije in gostilne do 
24. ure. Restavracije smejo biti 
ob sobotoh in ob dnevih pred 
prazniki odprte do 1. ure po 
polnoči. 

Delovni kolektivi restravracij 
in gostilen lahko določijo, da so 
za določeno obdobje, na pr. po 
zimi ali ob določenih dnevih 
zapirajo obrati preje, vendar na 
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 nedfiOjalh in drugih dela 
prostih dnevih do 14. ure. 

č) kavarne pozimi do 1. ure 
po polnoči, poleti pa do 2. ure 

primerih pa restrav racija ne 
sme streči drugim gostom. 

4. 61en 
Dovoljene igre (na pr. balina- 

nje, 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 zatoljučlitl pol ure 
pred koncem posiovalnega časa, 
ki ga predpisuje ta odlok za do- 
ločeno vrsto goistinskega obrata. 

9. člen 
Občinski ljudski odbor lahko 

dovoli na predlog delovnega 
kolektiva po predhodnem zasli- 
šanju gostinske zbornice okraja 
Ljubljana posameznim gostil- 
nam in bifejem, da izmenoma 
en dan v tednu ne poslujejo za- 
radi čiščenja poslovnih prosto- 
rov in odpočitka zaposlenega 
osebja. 

V primeru, da na območju 
občine več gostinskih obratov 
enkrat tedensko ne posluje, do- 
loči razpored obratov po posa- 
meznih dnevih v tednu Gostin- 
ska zbornica Okraja Ljubljana 
tako, da dva sosedna obrata ne 
moreta biti zaprta istega dne v 
tednu. 

Ugodnost po prvem odstavku 
tega člena velja samo Za tiste 
gostinske obrate, kjer glede na 
obseg in značaj poslovanja ter 
število zaposlenega osebja ni 
mogoče urediti dela tako, da bi 
zaposleno osebje lahko redno 
imelo pripadajoč tedenski pro- 
sti dan in kjer taka prekinitev 
ne prizadene krajevnih turistič- 
nih potreb. 

10. Men 
Gostinsko podjetje, gostišče 

ali imetnik zasebnega gostišča 
se zaradi prekrSka kaznuje z 
denarno kaznijo do 2.000.— din: 

a) če nima v obratu vidno ob- 
javljenega posiovalnega časa; 

b) do 3,000.— din, če ima ob- 
rat odprt tudi po času, ki je do- 
ločen kot najdaljši poslovalni 
čas. 

Z denamo kaznijo do 2.000.— 
din se kaznuje za prekršek po 
tf. b) prednjega odstavka tudi 
odgovorni uslužbenec gostinske- 
ga podjetja ali gostišča, ki je 
pristal na samovoljno prekora- 
čenje posiovalnega časa. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v Uradnem glasilu. 
S tem dnem prenehajo veljati 

na območju občine Ljubljana 
Center dodočila; 

odloka MLO Ljubljana z dne 
28. V. 1954. (Ur. list L RS, št. 35- 
54). 

V Ljubljani, dne 16. marca 
1963. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Ing. Klemenčič Ivo, 1. r. 

b) Šolska mladina osnovnih 
šol za medicinsko indicirano 
preventivno zobozdravljenje in 
vse obvezne ambulantne pre- 
glede. 

c) Bolniki z nalezljivimi bo- 
leznimi, ki se zdravijo v bol- 
nišnici pa brezplačnost ni odre- 
jena s predpisi višjih organov. 

č) Bolniki ob lokalnih epide- 
mijah za zdravljenje v bol- 
nišnici in ambulanti, čeprav ni 
zdravljenja v bolnišnici ali am- 
bulanti predpisano. 

d) Bolniki za zdravljenje v 
bolnišnici ali ambulanti, če se 
je šele naknadno ugotovilo, da 
ne gre za nalezljivo bolezen, 
zaradi katere so bili napoteni 
v bolnišnico ali ambulanto. 

e) Vsi tisti otroci, ki so v 
zdravstvenih ali počitniških ko- 
lonijah, ne glede na to, koliko 
so stari. 

f) Vsi tisti, ki si zdravijo pri- 
rojene, a popravljive telesne 
napake. 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje 

ali dohodek od katerega se pla- 
ča davek, se določi delna opro-; 
stitev od plačevanja zdravstve- 
ne storitve po tej lestvici; Bol- 
nik plača od predpisane storit- 
ve, če znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka družin- 
skega člana letno: 

25% 121.— do 300.— din 
50% 301.—do 450,—din 
75% 451.—do 600.—din 

Ce znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka družin- 
skega člana bolnika 601.— din 
ali več, plača boCnlk polni zne- 
sek za zdravstveno storitev. 
Davčni predpis se računa samo 
od članov, ki niso socialno ali 
kako drugače zavarovani. 

Na podlagi čl. 8 in 24. Statuta 
ObLO Ljubljana - Center z dne 
19. 8. 1955 ter na predlog sveta 
za zdravstvo ObLO Ljubljana - 
Center Izdaja ObLO Ljubljana- 
Center po sklepu seje z dne 16. 
3. 1956 

Odlok 
o oprostitvah in . olajšavah sa- 
moplačnikom za zdravstvene 
storitve na območju ObLO 

Ljubljana . Center 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo pla- 

čevanja stroškov za zdravstvene 
storitve; 

a) plačila nezmožni ne glede 
na bolezen, ako davčni predpis 
od premoženja ali dohodka bol- 
nikove družinske skupnosti ne 
presega 120.— din letno na ene- 
ga družinskega člana. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se 

popolnoma ali deloma oprostijo 
plačevanja zdravstvenih stori- 
tev tisti, ki bi bili zaradi tre- 
nutnih slabih socialnih prido- 
bitnih aili drugih razmer gospo- 
darsko ogroženi, če bi morali 
plačati stroške za zdravstvene 
storitve v dednem ali polnem 
obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoz 

z reševalnimi vozili so oprošče- 
ni popolnima: 

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

b) Tisti, ki so navedeni v toč- 
kah a), c), č) d), e) In f) 1. člena 
tega odloka, toda le s pogojem, 
da je odredil prevoz pristojni 
zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se 

po tem odloku štejejo tale 
zdravstvena pravila: 

a) zdravniška P0,1"^ 
ba . v ambulanti i® 
vem domu. 

b) Zdravniška 
ba v bolnišnicah in v 

gih zdravstvenih za 

c) Prejemanje zdr8 

tetnega materiala. 
d) Izjemoma in P0.L 

soji komisije za zn' JI 
oddelka za zdravstvo 
no politiko ObLO 
Center v vsakem 
primeru: prejemonJ'. 
skih in drugih z^ra.V'M i 
pomočkov, zdravili l 
matsko zdravljenje 
ni zdravniški preg1 

6. Men ] 
Olajšave in opro'1^ 

a) 5. čl. in po 2. čl. 
se priznavajo upr^v (| 
na podlagi potrdil® 
davčne osnove. To 
rajo upravičenci P'1,.« 
delku za zdravstvo , 
politiko ObLO L j ublJ^ 
ter pred pričetikom ^jl 
Na podlagi tega P01' 
upravičenci bolniške 
v nujnih primerih |e jil 
predložiti to potrdi'0^,! 
po prvem iskanju 
pomoči. j| 

.Osebam iz točk ^гД 
e) in f) 1. člena tega 
da bolniški Ust „ 
zdravstvo in s00'3*, j 
občinskega ljudska J 
Ljubljana — Center Л 
predloga pristojneg3 

Stalni oskrbovanci jji 
ljudskega odbora лЛ 
Center morajo za 
stveno storitev v ,p,. 
zavodu predložiti 
stek, ki ga izda 
zdravstvo in socia'^ 
ObLO Ljubljana ' J 
bančni odrezek o 
mesečne podpore. 

8. člen 
i^J Odločbo o odklon' « 

al- delne oprostitve ^ 
za opravljeno zdi^v' .j 
rltev po 3. členu 
da na predlog teft"^ 
no — zdravstvene ^ ^ 
delek za zdravstvo j 
politiko ObLO Ljub 
ter. 

9. člen 
Proti vsem ukrepaj 

za zdravstvo in sOcl ^ 
ko ObLO Ljubljana - .! 
tem odloku, je dop" i) 
ba v roku 15 dni 
za zdravstvo Oki'11- ,}, 
skega odbora Ljub"' 

10. člen ^ 
od Ta odlok velja .jlii 

i g'3" 
nblj® 

j a ve v Uradnem » pj 
Ljubljana, upora" 
1. januarja 1956. 

Ljubljana, dne 16. (pr 

iP': Predsednik .j, !■ 
Ing. Ivo Kleni®11 


