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аг° T1 Je zemlja na Gr 
Zemi. !}?'rana okrog sred:- < ernIli4i n , OS 

j/ к*91П . Po zakonu o zem- 
i' Isrt^stvn ,u Posestvo nima 

M ljei
arsko ma živinorejsko- 

f«, ^lsiv,, mer proizvodnje po- 
dNi ,, , Vrtnarstvo sta K 
^'j, bn J'" V letih 1954 ir 

V '"ialtj " 2asejano ca 8 ha sa- 
la se j3 predvide- 

^0Jah. 6 Zasaditev ca 2 ha 

goved kom- 
krave0

k
kom- 

('"ч. C. 

оР10'гП(>81 na kravo 1 4 ',8 ved kg 

Ureditveni program za pose- 
stvo je izdelan. Eventualno po- 
metanje površin ne bo vplivak. 
aa spremembi v kapacitetah 
predvidenih stavb, omogočile pa 
\>odo še intezivnejše Izkorišča- 
nje. 

Predvideni glavni pridelki so^ 
a reprodukcijo plemenska ži- 

vina. pujsiki in sadike za okoli- 
co. v manjšem obsegu tudi se- 
mensko žito, seme krmilnih 
-astlm, za trg pa mleko, klavna 
iivina (teleta in odrasla goved 
jitanci in pršutarji). sadje, 
'irornipir ш zelenjava. Smer 
iroizvodnje s takim; pridelki je 
.temeljena v proizvodn h pogo- 
ih posestva, zlasti možnost paš- 
le vzreje živine in sadjarsk 
asavsk: okoliš, v skladu pa je 
udi s potrebami in smernicam 
metijske pospeševalne službe 

■kraja 
Razvoj živine. V zvezi z do- 

sedanjo zgraditvijo posestva 
(hlevske kapacitete. rodnost 
?emlje) se je živinoreja v zad- 
njih dveh letih gibala takole: 

konec 1953 konec 1954 konec 1955 

središfa 6 km in Ceširk. ki je 
jddaljen 20 km. Povprečno Je 
iemija oddaljena od srediSSa 7 

I kilometrov. Razen Razorov In 
1 Ceširka je zemlja povsod pre- 

{) Melioracije: 
1. Travniki v Drašijevcu In nj;ve pod SUarJevcem 
2. Travniki Ui njive ob Črnem potoku 

d) Ostalo: 
1, Ureditev pašnikov, na Slatini — ograje 
2, Krienje grmovja na Selih 
3, Ureditev dvorišč in poti 
4 Elektrifiikacija Roj 

1,500.00(1 
2,500.001» 

2,000.000 
500.000 

3.000 000 
900.00(i 

Skupaj 76.l0o.e0il 

wl ^^ov kom. 

ЛI m'1 '50ncem leta IDSI 
& ^>o v

h ev za 50 g0Ved. Je 
I 4VVei etU 1955 Preusmeri- 

11 n.0 ^*0'] na govedo, za 
Đrr ;me'o možnosti, ker na Xi>tora. 

^fadNtvt. stanie m vlože- 
koi lej _ Posestvo je bil. 0PrM>U.,/raJeno®tl priznano 
'n ЈееПо ' obrat in kot tak- 
J'rej^sti n„atila amortizacij^ 

9 
49 
28 
44 

1954 
38.311 
2,269 
1.640 

121 

8 
62 
34 
34 

1955 
69.372 

2.358 
8 730 

93 

7 
85 
37 
21 

odnos 1955'51 
181.1 
103.9 
532.3 
76.9 

K Iti "o i. 
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H1 V. 

'0 Je (J>
snovna sredstva 

9 din dotac: 
'■•S'"0 

fo^, ^ašaia 
novogradnje v 

'»55 . bedita , din investicij- 
^irni6 JnasJ. A.nui.te;a 73 'etr 

Па 1-290 000 din. 7 
letu 

1954/55 bodo anuitete za leto 
1956 znašale 2,135.000 din. Po- 
Uovno leto 1954 je zaključilo s 
1,140 000 izgube, za leto 1955-bo 
znašala Izguba ca 336.000 din 
torej za ca 804.0U0 din manjša. 
Чаког prejšnje leto. 

Dograditev posestva: Ker Je 
ono posestvo ustanovljeno všele 
j času, ko so bile gradbene sto- 
ritve. kakor tud; ostale investi- 
cije napram letom 1945 51 ne- 
orimemo dražje, se ves čas ob- 
Uoja bori z velikimi težavami 
га zagotovitev najnujnejših fi- 
lančnih sredstev za izgradnjo. 

Potrebne investicije: 
a) Novogradnje: 

WoS4<JiSču ln skladi5fe z opremo 

ni!!,55 ^1%,'; 10 гз krav« 

■ SlLj31« za in ,miza za 

?■ Gn^. Ja 80 ,«3 Pomenskih 
.in remiza za stroje In voiove 

A i lyA\ Zm' k porodnišnic 
svinj 

9, 
V in KVJI uunisnrcj 

® in 8no^nitna jama prt porodnišnici o *Огм. ln gn0jnitea jama ^ s7atinl 

^гГ^^Је hi ^đaPtacIJe in obnove: 
! u,Va na Rojah 3 krmllnico 

^По eva v s . 0По>- 

25.000.000 

10,0^0 000 
10.000.000 
6.000,000 

600000 
500.000 
700.000 

2,000 000 
3.500.000 

'Va 

va v Črnem potoku 
posio.pja na Bogenšperku 

ove^ nJe k07
g.r|

ed na Slatini 
DrT

0'ca dvojnika za 1 člen 
i ^ Prekatnega gnojišča 

c> Nasadi: 
Ian na Rojah 2 ha 

■'0v 
jabia 

1.500.000 
1.000.000 
2.009.000 
1.000000 

500,000 
800.000 

500.00(1 

Celotni program bi bilo nuj- 
no izvesti v 4 etapah in sicer: 

v I, etapi: točke a) 1. 2. 4. 6 
? — b) 4 in 6 — č) 1, d 1 in 2 
delno 3; 

v II. etapi: točke a) 3, 5 in 9 
— b) 1 in 2 — c) 1 tn d 3 na- 
daljevanje; 

v III. etapi: a/8 — b/3 in 5 — 
-./4; 

v IV. etapi: točki č/2 ln do- 
končati d/3. 

Po pr:bhžnem predračunu t* 
potrebno za 

I, elapo V.100 000 
II, etapo 18 '"0 OOC 

III. etapo S.iJO 00 
IV. etapo 3,500.000 

Zaključek: 
1 Izdelati Je treba Se nadalj. 

ne naćrte za predvidene objek- 
te po zgoraj nakazanem vrstnem 
redu 

2 Zagotoviti Je treba nujna 
finančna sredstva za izvedbo ce- 
otnega programa 

Komisija smatra, da je per- 
pektiva posestva dobra, zarad 
ega priporoča da se -»vsestvo 
'impre' dokončno zgradi 

KMETIJSKO POSESTVO 
»CANKIiRJEVO« VERD 

Ustanovljeno Je bilo leta 1954 
iz zaplenjenih posestev V sred; 
leta 1954 je prevzelo tud kme- 
tijska zemljišča v Bistri, k Jih 
je do ledaj uživala gozdna 
uprave Bistra V letu 1955 pa Je 
prevzelo še zemljišča likvidira- 
ne ekonomije KZ Notranje go- 
rice v Plešivici. Nekaj zemljišč 
Je prevzelo leta 1953 tddl 1? 
zemljiškega sklada Ko Je tako 
posestvo po eni stran-, prevze- 
malo novo zemljo. Je na drug; 
strani po malem zem'jo tudi 
oddajalo: odstopati Je moralo 
boljšo zemljo na Vrhniki m del- 
no tudi na Verdu (komunalne 
naprave, skladišče gozdne upra- 
ve. sklad'šče L.IP itd.), kopičila 
pa se Je manj vredna zemlja, 
ki Je za kmetijsko proizvodnjo 
manj primerna. 

Posestvo obsega: 89 ha njiv m 
vrtov, 1.25. ha sadovnjakov. 158 
hektarov travnikov 36 ha pašni, 
kov, 175 ha gozdov ter 16 ha 
neplodne zemlje, skupno 466 ha. 
Posestvo Je organizirano v 5 
ločenih obratovalnih enot. ki 
zajemajo 37 obdelovaln-h kom- 
pleksov, razen tega pa še nekaj 
ločenih , parcel. Enote so: Verd 
(sedež posestva). Bistra, odda- 
ljena od središča 3,5 km. Pleše- 
vica, oddaljena od središča 12 
kilometrov, Razor, oddaljen odi 

težno ali izključno barska, do- 
čim sta ta dva trdinska Verd 
in Bistra imata 181 ha. skoraj 
vsa obdelovalna zemlja Razor 
104 ha. največ gozda. Ceširk 
11.4 ha. največ gozd n pašn k. 
Plešivica pa 67 ha večinoma 
obdelovalna zemlja Na vseh 
enotah so zgradbe stare, več aH 
manj dotrajane tn potrebne po- 
pravila Povprečna dotrajanost 
zgradb znaša nad 76 % Tudi 
druga osnovna sredstva so že 
močno iztrošena 

Ureditvenega programa po- 
sestvo še nima, ker lež, večina 
kmetijske zemlje tega posestva 
na Barju ki v melioracijskem 
pogledu še n rešeno, trenutni 
tudi ni mogoče izdelati dokonč. 

nega programa tega posestva. 
Položaj posestva slabijo tudi 
stalni premiki v upravljanju 
zemljišč s tendenco, da se po- 
sestvo bolj in bolj odriva na 
siabšo zemljo. Posestvo ima še 
veliko možnoet povečanja, zlasti 
ла področju Plešivice in Bistre, 
vendar pa je to zvezano s fi- 
nančnimi pogoji. 

Ob ustanovitvi Je posestvo 
spadalo v sklop glavne uprave 
državnih posestev "pri MK po- 
zneje Je bilo v upravi MLO 
LJubljana, od leta 1953 pa v 
sklopu OZZ - Razen menjave 
upravnega vodstva Je menjalo 
izredno mnogo vodilnih usluž- 
bencev. od katerih so nekateri 
vztrajali na svojem mestu tudi 
le po nekaj tednov, kar Je vse 
na razvoj posestva vplivalo ne- 
gativno. 

Glede na značaj zemljišč ima 
posestvo mešano proizvodno 
usmerjenost: v glavnem živino- 
rejsko, le delno poljedelsko, 
vr'narsko in sadjarsko Glavni 
pridelki: plemenska živina, se- 
mena trav. sadike, pujski za 
okolico; za trg pa' mleko, klav- 
na živina, zelenjava, sadje, v 
manjšem obsegu tudi krompir. 

Razvoj živinoreje: 
V zadnjih letih Je bilo stanje 

i-.vinoreje takole. 
1953 1954 1955 

konji 12 13 16 
govedo 71 90 103 
krave 38 48 

proizvodnja mleka 
povprečna molznost na kravo 1 
prirastek goved kg 
oddaja pujskov kosov 

Molznost pr kravah Je » letu 
1955 padla v glavnem zarad te- 
ga ker je že itak v pretežni ve- 
čin; barjansko seno bilo zaradi 
obilice padavin še slabše. 

1954 1955 odnos 55-54 

1 73583 71823 97.3 
2353 1979 84 
8821 9056 102.6 

42 39 93 
Poljedelstvo: 

V zadnjih dveh letih je po- 
sestvo doseglo naslednje dono- 
se najvažnejših pridelkov: 

pšenica 
Ječmen 
oves 
krompir 
oddano sadik 

1954 1956 
kg-ha 1200 
kg-ha 
kg-ha 
kg-ha 
kosov 

1159 
1000 
8100 

24611 

odnos 55-54 
2271 
2083 

1290 
13100 
58756 

189 
179 

129 
161.7 
238 

V letih 1947-48 Je. bil v Razoru 
zasajen nov sadovnjak, ki bo v 
nekaj letih začel rod-tl. star sa- 
dovnjak na Ceširl' bo potrebno 
■zkrčiti, ker lega ne ustreza 
Posestvo povečuje vrt od prvot- 
nih okoli SO a na 3 5° ha 
Gospodarsko »tanje. In vložena 

sredstva: 
Kljub velikim površinam so 

bila do sedaj v posestvo vlože- 
na skromna sredstvai dotacij je 
prejelo < 3.415 000 d;n, vštevšl 
tud prevzem Plešivice. ;n estl- 
ctjskih kreditov pa ima 8,385 000 
dinarjev, za katere znaša anui- 
teta a leto .1955 515 000 din Po- 
sestvo je bilo proglašeno' za po- 
skusni obrat Glede na težke 
proizvodne pogoje Je leto 1954 

VABILO 

NA 4. SEJO MESTNEGA SVETA 
Na osnovi 122. člena statu ta okraja Ljubljana sklicujem 

IV. sejo 
MESTNEGA SVETA 

ki bo v petek, dne 30 marca 1956 ob 16. url v sejni dvorani 
Magistrata v Ljubljani 

Predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. Problem šolskih prostorov v mestu. 
2. Družbeno upravljanje v komunalnih finančno samo- 

stojnih zavodih in podjetjih ter njihovi odnoel do občin (gra- 
divo je bilo obJavHeno v št. Ц in 15, »Glasnika«). 

3. Razprava o stanovanjskih skladih. 
Predsednik Mestnega sveta: 
dr. Marijan Dermastia I. c« 
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i ak! ju čilo z izgubo 101.000 din, 
ка leto 1955 pa bo znažala iz- 
guba predvidcma 700.000 din. 

Izgradnja; 
Dakonfna izgradnja je pove- 

zana z ureditvijo Barja. Zato 
še ni mogoie podati vsaj pri- 
bližne slike potreb za dokončno 
Izgradnjo. 

Nujne potrebe, ki niso odvis- 
ne od dokončne ured.tve, zaje- 
majo ureditev gnojišč na vseh 
obratih ter ureditev novega vr- 
ta pred postajo Vrhnika, popra- 
vilo poslopij, zlasti na Cešniku 
in notranjo opremo z novo ka- 
nalizacijo govejega hleva na 
Verdu. Za vse to bo potrebno 
približno 10,000.0000 din. 

Zaključki: 
1. Glede na še nezajete povr- 

šine v območju Bistre in Ple- 
šives je treba proučiti možnost 
razširitve teh pristav. V zvezi s 
tem je arondacijS zemlje v teh 
predelih nujno potrebna, pove- 
Eano pa je tudi z melioracijo. 

2. Izdelati je vsaj začasen 
ureditveni program. 

3. Nujno je dograditi gnojišča 
}n vrt in za to oskrbeti potreb- 
na finančna sredstva. 

4. Izmenjati je knjgovodjo. 
Komisija je mnenja, da so 

gornji ukrepi v sedanjem stanju 
posestva utemeljeni in nujni 

KMETIJSKO POSESTVO 
ZADOBROVA 

Posestvo je bilo ustanovljeno 
c odločbo bivšega MLO ter je 
pričelo poslovati 1. jan. 1954. 
Ob ustanovitvi je prevzelo ne- 
dokončan hlev za govedo od li- 
kvidirane KDZ Zadobrova in 
zemljišča SLP, ki jih je ome- 
njena zadruga imela v izkori- 
ščanju, nadalje gospodarske 
zgradbe in zemljišča SLP, ki 
jih je do nastanka posestva iz- 
koriščala bivša ekonomija Go- 
etinrtva Polje. Po letu 1954 je 
posustvo pervzelo še zemljišča, 
ki so prišla v zemljiški sklad po 
zakonu o zemljiškem maksimu- 
mu, tako da posestvo danes iz- 
korišča 103 ha površin. 

Parcele so zelo razmetane, saj 
ležijo v 6 kat. občinah ter so 
nekatere oddaljene do 12 km. 
Skupno število parcel je 135, 
najmanjiSe površine od 6 do 
8 arov. Ra7xJrobIjenost parcel 
podražuje proizvodnjo, onemo- 
goča redno in dobro kontrolo 
nad posevki, še važnejše pa je, 
da take parcele onemogočajo iz- 
vedbo sodobne agrotehnike ter 
mehanizacijo. Navedeni razlogi 
B.0 posestvo prisilili, da je že v 
prvem letu svojega obstoja pri- 
stopijo k delni arondaciji ob- 
delovalnih površin te'r zajelo v 
tej fazi 21 ha površin. V dragi 
fazi arondacije bo zajedo na- 
daljnjih 20 ha. Po zaključku 
navedene arondacije bo v dveh 
kompleksih okoli 80 ha obde- 
lovalnih površin. Navedene po- 
vršine so v bližini gospodarske- 
ga centra posestva, tako da bo- 
do stroški rastlinske proizvod- 
nje cenejši. 

Posestvo je v začetni.fazi iz- 
. gradnjž, zato je proglašeno kot 

poizkusni obrat ter ne plačuje 
amortizacije. Poslovno leto 1954 
Je končato z izgubo, kar je 
opravičljivo, saj je posestvo 
šele začelo obraitovati ter je na- 
kupilo prvo govedo po prvi 
košnji, zato tudi ni moglo z do- 
hodki iz drugega polletja kriti 
izdatkov polovice leta. Situatfi- 
Ja glede upravljanja v letu 1955 
«e pa bistveno ni spremenila, 
paj bo posestvo imelo okoli 949 
tisoč dinarjev izgube, čeprav je 
posestvo imelo v navedenem po- 
slovnem letu boljiše pogoje kot 
ob ustanovitvi. V letu 1955 je 

posestvo namreč imelo že poln 
hlev živine, končana je bila pr- 
va faza arondacije in tudi de- 
lovna sila je bila boljša. Vzro- 
ki, da bo posestvo imelo izgu- 
bo, so subjektivni in objektiv- 
ni. V glavnem je pa komisija 
le mnenja, da na posestvu ni 
tistega reda in organizacije, ki 
sta za tak obrat potrebna in tudi 
so ne čuti pomoč delavskega 
sveta. Vsemu vodatvu manjka 
strokovna izobrazba. 

Posestvo redi 6 konj in 67 go- 
ved, od tega 55 krav. Kondicija 
krav je slaba, isto tako njihova 
proizvodnost ni taka, kot bi la- 
hko bila glede na krmske raz- 
mere ter na prirojeno sposob- 
nost živali. Da se to stanje ni 
po-praivilo, je vzrok tudi v tem, 
da posestvo ne more dobiti do- 
brih žiivinoreijcev, ker ni. na 
razpolago stanovanj. Stanovanj- 
ske razmere so na posestvu iz- 
redno slabe, saj se ves vodeči 
kader vozi dnevno iz Ljubljane 
in ni v večernem in nočnem 
času nikogar na posestvu razen 
delavcev. Tudi pri krmljenju in 
molži živine so delavci navadno 
sami, kar seveda silabo vpliva 
na red in točnost dela v hlevu. 
Danes ima posestvo 15 stalnih 
delavcev in 2 uslužbenca, ima 
pa samo eno enosobno stano- 
vanje ter v govejem hlevu še 1 
dežurno sobo, ki jo uporablja 
za stanovanja. To so vsi stano- 
vanjski prostori, s katerimi po- 
sestvo razpolaga in je razumlji- 
vo, da s takimi pogoji ne more 
posestvo dobiti dobrih delav- 
cev. Poleg stanovanj na pose- 
stvu je nujno potrebno še skla- 
dišče za žita in gomoljnice, re- 
miza za vozove in stroje, konj- 
ski hlev ter razširitev krmil- 
nlce pri sedanjem hlevu, katera 
je premajhna glede na število 
živine, ki je v hlevu. 

Posestvo ima strojev in orodja 
za oikoli 10 milj. vrednosti. Vsi 
ti stroji pa so več ali manj 
shranjeni na osmih mestih v za- 
silnih prostorih ter so podvr- 
ženi kraji in kvaru ali pa so 
celo na prostem. Skladišč za 
poljske pridelke posestvo nima, 
in mora te shranjevati tako 
rekoč na polju, kar seveda ne 
zboljšuje finančnega stanja na 
posefitvu, saj mora prodajah 
pridelke po takratnih trenutnih 
cenah, pa čeprav so te še tako 
nizke. 

Tudi ObLO Polje bi moral v 
tej fazi razvoja posestvu nuditi 
več pomoči, posebno v pogledu 
dodelitve zemljišč SLP, ki pri- 
dejo v poštev za posestvo pri 
arondaciji zemljišč, pri dode- 
litvi, oziroma zamenjavi stano- 
vanj za delavce, ki so zaposleni 
na posestvu, skratka, potrebno 
je, da nudi več zanimanja za 
razvejj posestva, ker brez izdat- 
ne pomoči ObLO se bo posestvo 
težko uspešno razvijalo. 

Do sedaj je bilo vloženih v 
to poeeetvo veliko finančnih 
sredstev, saj je prejelo od biv- 
šega MLO 27 milj. dotecij ter 
porabilo, oziroma ima odobre- 
nega 35,240.000 din investicij- 
skega kredita. Do sedaj pa je 
porabilo okoli 14 milj. kredita. 
Razumljivo je, da se bodo ta 
sredstva obrestovala le, če bo 
posestvo dograjeno ter bo slu- 
žilo namenu, za katerega je bilo 
ustanovljeno. Da bo to čimprej e 
doseženo, predlaga komisija na- 
slednje; 

a) Dokončati že zaieto aron- 
dacijo po predvidenem načrtu 
tako, da bo posestvo imelo okoli 
90 ha površin v enem kom- 
pleksu. 

b) ObLO naj čimveč pomaga 
posestvu pri arondaciji, pri do- 

deljevanju površin, pri stano- 
vanjskih vprašanjih, skratka 
pn vseh težavah, ki jih pose- 
stvo ima. 

c) Po izvršeni arondaciji na- 
raviti nov gospodarski račun in 
investicijski program za veli- 
kost posestva okoli 120 ha. 

d) Smer kmetijske proizvod- 
nje naj bo predvsem inlenziv- 
na živinoreja s poudarkom na 
mlečnost, t. j. na čim večjo 
produkcijo mleka, sporedno pa 
poljedelstvo in vrtnarstvo. 

c) Posestvu je potrebno nuditi 
izdatna finančna sredstva za 
gradnjo stanovanj, remize za 
stroje in orodje, hlev za konje, 
skladišče za razširitev krmilni- 
ce. Posestvo tudi ne bo moglo 
kriti anuitet in obresti, katere 
znašajo letno okoli 2 milj. din. 

I) Cimpreje postaviti strokov- 
no izkušene ljudi. 

Po zaključku dela komisije je 
ObLO Polje imenoval komisijo, 
ki je dne 3. marca- pregledala 
posestvo. Komisija je ugotovila 
poleg že omenjenega še na- 
slednje; 

1. Na posestvu ni enotnega 
vodstva in delovne discipline. 
Vsak dela, kar hoče, kar se od- 
raža (predvsem v proizvodnji 
pri živini, kjer pride povprečno 
5.25 litra mleka na kravo na 
dan. 

2. Krme za sedanje število ži- 
vine bo komaj do konca marca. 
Rezultat pomanjkanja je, da so 
živali zelo shujšale. 

3. Komisija je zaslišala več 
članov kolektiva in vsi prizna- 
vajo, da na posestvu ni dobre 
organizacije dela. Plačevali so 
na uro ali mesečno, ne pa po 
učinku. Ce bi bi.le plače po 
učinku, bi bila živinorejska 
proizvodnja gotovo višja kot je 
pa sedaj, ko je letna proizvod- 
nja mleka po kravi v letu 1955 
1678 litrov. 

Tudi v rastlinski proizvodnji 
ni proizvodnja taka kot bi mo- 
rala biti, saj so porabili 499 kg 
umetnih gnojil na ha obdeioval- 
ne površine. 

Komisija je bila enotnega 
mnenja, da se na posestvu sla- 
bo gospodari. Da se zavaruje 
SLP in da se prepreči še večja 
gospodarska škoda, predlaga ko- 
misija ObLO naslednje pred- 
loge; 

a) Izvršiti čimpreje finančno 
revizijo. 

b) Stanovanjsko vprašanje je 
tudi precejšen vzrok sedanjim 
neurejenim razmeram na po- 
sestvu. Potrebno je, da se za 
vodilni kader in za stalno de- 
lovno silo preskrbijo stanovanj- 
ski prostori, ki jih sedaj pose- 
stvo razen enega stanovanja 
nima. 

c) Na posestvu nima nihče 
izkušenj za vodstvo tako veli- 
kega obrata ter je potrebno, da 
se v strokovnih zadevah poslu- 
žujejo nasvetov strokovnjakov 
pn OZZ in OLO, dokler si jih 
posestvo samo ne preskrbi. 

d) Komisija je pri pregledu 
ugotovila razne nepravilnosti in 
nerednosti, predvsem pa ni no- 
bene delovne discipline, nihče 
noče nikogar poslušati, skratka, 
na posestvu je popolna anarhija, 
kar je posledica, da posestvo 
gospodarsko propada. V intere- 
su nadaljnjega gospodarjenja 
je, da se postavi prisilna upra- 
va. Komisija je prišla do tega 
zaključka, tudi po izjavah po- 
edinih članov kolektiva. 

e) Odproda naj se neproduk- 
tivna živina in teleta od 6 do 10 
mesecev starosti predvsem dr- 
žavnim posestvom. 

Za začasnega prisilnega 
upravnika predli aga komisija 

tov. Franca Dolinarja, kmetij- 
skega tehnika, bivšega uprav- 
nika posestva Log, sedaj zapo- 
slenega na kmetijskem pose- 
stvu Ljubljana. 

POSESTVA III. SKUPINE 
VODICE, PREVOJE, CERKNI- 

CA IN MAKKOVEC 
Komisija smatra, da pobožaj 

teh posestev še ni toliko raz- 
čiščen, da bi se moglo o njih 
izgradnji podati dovolj točno 
sliko. 

V posestvih OZZ Ljubljana 
Vodice in Prevoje je vio#.ena 
privatna zemlja. Zaradi tega je 
p.i izgradnji mogoče z gotovost- 
jo računati samo z zemljo SLP, 
z oženo zemljo pa le v prime- 
ru, da je s pogodbo zagotov- 
ljena vložitev za primerno 
dolg rok. 

Glede posestva Cerknica in 
Markovec jie potrebno ugotoviti 
stanje zemlje SLP, o čemer 
sedaj še ni nobenega točnega 
pregleda. Sele na podlagi stanja 
zemlje bo mogoče izdelati per- 
spektivo za, ti dve posestvi. V 
obeh primerih pa bodo potreb- 
na znatna sredstva, ker je se- 
danja izgradnja minimalna. 

SADNA DREVESNICA 
IN VRTNARIJA KAMNIK 
Sadna drevesnica in vrtnarija 

Kamnik se je razvila iz popreje 
slabo oskrbovane občinske eko. 
nomlje na površinah nekdanje 
Zapuške graščine. Bila je usta- 
novljena po iniciativi OLO z 
odločbo LOMO Kamnik št. PO 
1346-1-12-53 z dne 28. avgusla 
1953. Upravlja jo kolektivni 
upravni organ. Sestoji se iz- 
ključno iz površin SLP. 

Prevzela je nalogo oskrbe za- 
savskega in gorenjskega sadnega 
okoliša ter ljubljanskega indu- 
strijskega bazena s sadnim ma- 
terialom, Kamnika in okolice 
pa tudi z vrtnarskimi pridelki 
in sadikami. 

Registrirana Je bila v janu- 
arju 1954. leta kot gospodarska 
ustanova s samostojnim finan- 
siranjem. Zemljišča so v enem 
kompleksu in merijo skupno 
25.26 ha od tega odpade; 
na drevesničarsko 

pridelovanje S-3'' J13 

na sadovnjak (pritlični) _--92 
na jagodičevje 3.2-ha 
na vrtnarijo 2.78 ha 
na travnino 
ostalo pa na gozd in neplodno. 
Poleg lastnih površin ima v na- 
jemu 0 77 ha, tako da odpade 
na drevesnlčarsko pridelovanje 
dejansko 6.13 ha, z letno pri- 
delovalno površino 0.80 ha. 

Drevesnica v redu posluje i« 
ie dobro oskrbovana. Trenutno 
je v njej 41.600 kosov sadnega 
materiala, od katerega je pri- 
merno za oddajo v letu 1955-56 
okoli 4.000 kosov enoletnih cep- 
Ijenk in večje število ribezlije- 
vih sadik. 

Pomembnost obrata je pred- 

vsem v pridelavi 
sadnega materiala, W J 
ben pri obnovi- sa^a,;i 
sadjarskih predelih ofcr 
savje. Kamniški pre^ . j, 
Ijan.ski bazen). SadovnJ^, 
področja so v večini sta 'ji 
bo potrebno periodifn® ^ 
Ijati glede na izrazit05 ^ 
skih položajev pa spo 
rajonizacijo tudi pove2 j 
nje predvsem tudi na ^ 
ljubljanskega trga ter 
za predelavo sadja, l1' 
gradnji. . j(i 

Drevesnica je še v 
V letu 1957 bo doseg1* 
no produkcijo (25.00П 
sadik, do tega časa P^ 
potrebno subvecionira'' 
stev OLO in to; „j 
v letu 1956 okoli ^.л( 
v letu 1957 okoli 5 . 

Razvoj obrata o^^jiil 
lovanja ovira slaba . 
raven, drevesnica nan1 , 
nikakih lastnih stanov j 
poroča se v ta narneo . 
tev hiše last Lenasslj®' , 
popolnem sklopu obr»^(l 
nik jo namreč ponuja z ^ 
4,500.000 din. HišaJ® 
stropna s tremi družin5" ' 
novanji in sadnim vn 
zelo solidno grajena- , 

Z zgoraj navedenirn le 
vltvami bo drevesnice . 
polni meri služila bv") 
menu. 

KMETIJSKO POSE®1 

P9ATA 1(JI 
Smatramo, da sm0 

to, da je v letih 1949 ^ 
raj četrtina Ljubljana ,^/1 
tivno sodelovalo pri p 
posestva .Pšata dol'-11' 
formiramo OLO tal ^ 
nost o stanju na P0®®^ 
ta, kakor tudi o dosei1 

hih na tem posestvu. ^.K1 

Z izgradnjo razbrf (C( 
je bilo oteto poplava^ ^ 
hektarov površine. OOj| 
površin na obratu ^ 
209 ha, katere so bile ^ 
v posestvo Pšata, j® 1 
dokončno melioriram 
ostale površine so Pot' ^ 
lioracijske ureditve, ( 
htevala preložitev 
ge po projektu ing- " 
Pgleg tega je potrebno ^ 
diti vse Pšatiine dotok 
področju. j P. 

Dosedanji rezultati ^ 
šinah, ki, so v celoti ^ 
ne, so pokazali, da 
vsa pričakovanja. 1 

donosov v letu 1955 
kaj se da doseči z , ( 
agro ''П hidrotehnič" (f 
pi, tudi na zamočvirJ | 
šinah. _ M r6', 

Ker 
teti 
ov«; 

ЗДе 
tlol 

по 
Uteje 
v Vii 
Va 
11 % 
J* Ikij 
4 
Dret 

Pc 
»a , 

Mi 
te ] 
»a, 

P, 

4 
Uvj 
HV] 
.lat 
':]<ј 

P 
Pal 

1 
Si ji 
tru 
''•s 

Tako so bili dosež ^ 
ni pridelki ne s01"'0 v 

v: 

prilike, temveč tud1 j(0; 

goslovamskem meni'11 

primer; 

prvovrstna semenska pšenica 
prvovrstnega semenskega ovsa 
prvovrstnega semenskega krompirja 

h« 30 q na h4 
30 q na£ 

200 a na 

Na travnikih, s kateriny smo 
dobili pred izvedbo melioracij 
коцпај 15 q slabega kislega se- 
na, je posestvo dobilo že do 60 
q prvovrstnega suhega sena 
travn'h mešanic jn detelj. 

Vsled takih hektarskih dono- 
sov je posestvo pridelalo v le- 
tu 1955 — 213.000 kg raznega ži- 
ta (po večini semenskega), 9.000 
kilogramov dragocenega trav- 
nega in deteljnega semena, 5 
tisoč kilogramov semena gra- 
horice, 470.000 kg krompirja, od 

tega 250.000 kg semenj « 
Posestvo Pšata J Г 

gradnji ter danes k0 

samostojni zavod 
fakultete služi l50 

:еИ 

jttf 
il«e laiKuneie siu/ii \cw 

objekt omenjene fa ^ ^ 
V razmeroma kra 

obrat Depala vas }e(i» . 
so bila do sedaj v «1 j 
stva dobro nal0^en

(1)iis 
vsled tega toliko v „gd*.,; 
čenost, da se dela ^ ti 
v istem obsegu k0 

votno predvidena. 

Tabelarni pregled za obrat Depaila vas; 
• Njive — mel^orirane 1952 1953 

površine v hektarili 81.05 100.9 
1954 
116-6 

Ji 



G\J& CLASNnf 
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tval'11 

:i 
djsfr" 
окгз)' 
el t« 
/ni3^, 
stari 
;n« 
ost 

krave kom. . . . 
ostalo govedo kom. 

Skupaj 

40 
32 
72 

59 
32 
91 

60 
42 

102 

05 
58 

123 

proizvodnja žit 
1952 
6.705 Menica 

^men ' 8 • • » ovj •«#... 8.410 
22.2G2 

Skupaj .... 37.377 
S? (')  76.000 

'k — izguba . +979.276 

^iel86^ Ј6 obrat Depala vas 
8040.000 din tovestcij- 

V у15!гнГеС''1а' se uP0ra,bW liarac.. " Milijonov din za me- 
la „'J,ska dela in 2,040.000 d n 

KJinio kozolca. 
5oj Romska fakulteta l-mn 
^ fe<it,'

J,'s'V0™ Prof- inž. Pirca 
^edj. avi detajlml elaborat — 
*VJ obrata Depala vas. 

' obr Pžata bi potrebovalo - a' Depala vas v prvem 

v kilogramih: 
1953 1954 1955 

12.150 42.290 62.750 
18.700 17.959 8.500 
32.950 19.000 60.097 
63.800 79.249 131.347 

129.800 144.000 157.870 
—144.388 +112.229 +3,385.517 

ganiziratl nova kmetijska go- 
spodarsrka središča, kjer to ni 
mogoie, pa naj se zemlj šia SLP 
dodelijo prvenstveno k že ob- 
stoječim kmetijskim posest- 
vom. 

kmetijske organizacije pristopi 
jo k pripravam in proučevanju 
načina nagrajevanja po učinku 
dela ter da pri tem koristijo že 
dosežene rezultate na posestvu 
Kočevje. Smatramo, da bo ure- 
jen naći-n nagrajevanja stimu- 
lativno vplival na delavce na 
posestvih in da bo ta način pri 
pomoged k povečanju proizvod- 
nje. 

7. Za nadaljnji uspešni razvoj 
posestev bi bilo potrebno, da 
so vso posestvš v območju okra- 
ja vezana na enotno strokovno 
vodstvo, ki bi posestva v stro- 
kovnem pogledu dopolnjevalo. 
Zato predlagamo, da se v po- 

gledu operative in kmetijske 
pospeševalne službe vežejo vsa 
državna posestva na OZZ, ka- 
tera ima za te naloge potreben 
strokovni kader. 

8. Na vseh posestvih je zelo 
pereč problem stanovanja. Ve- 
čina državnih posestev ne mo- 
re dobit; strokovnega kadra in 
kvalificiranih delavcev, ker ni 
za njih na razpolago stanovanj. 
Posestvom je potrebno za te na- 
mene dodeliti izdatna finančna 
sredstva. Brez sposobnega stro- 
kovnega kadra posestva ne bo- 
do dala tega, kar se od njih 
pričakuje, to je večjo proizvod- 
njo n rentabilnost. Kadra pa 

ne bomo doblU, če ne bomo 
imeli za njega na posestvih 
primernih stanovanj. 

Neikatenm posestvom bi se 
stanovanjska stiska omilila že 
s tem, če bi ObLO pomagali ter 
s svojo intervencijo dosegli, da 
se iz stanovanj, kj so v zgrad- 
bah, katere spadajo k posestvu 
in jih ta tudi vzdržujejo. Izselijo 
vsi, ki na posestvu nso zapo- 
sleni. Ta problem je posebno 
pereč na posestvu Verd. Lo- 
gatec, Ljubljana itd. 

Komisija za pregled 
kmetijskih posestev 

Dve tabeli k poročilu bosta 
objavljeni prihodnjič. 

■Ц lobju cca 12,000.000 din za 
'e in П0 Ureditev struge Pša- 
'a |,a ,

p'ribližno 4 milijone din 
Ра|е

а^пЈа melioracijska dela. 
«ie J Investicij za dokonča- 
8tttovit. '0racij Je potrebno za- 
'•Vslju Sredstva za gradnjo de- 
""lijftri stariovanj, v višini 30 
katr- * din. lin vnHnvrvla »n 
.cv

ga
d
b0 potrebno cca 20 mi- din. 

Pa^^odni učinek obrata De- 
'■jah f8 1,0 izvršenih meliora- 

.razviden iz naslednje 

pl
r';
rn obratu bi na -eti povr- 

to&lior;, ^kdanjem stanju (pred 
''soi •js'''0' h"0 Pridelano 314 50 kg kislega seina, s 
h gv

0 Vrednostjo 0.20 je 62.850 
'Sii u ' bi pri povprečni 
41*^ 500 kg, s povprečno 

^ 1 trov mleka Vodni Vzdrževalni plus proiz- 
^ieka) broik 0.58 SV na liter 
^•29o . ^^ostovalo za komaj 

Os, un, .rov mleka . 
0Stevamo. da je pri mi- 

"'olevori ^orabi močnih krmil 
'feh т mleka v zadnjih 
trov- nn ih ^ašala 17.000 li- д_теп'. da bo v letošnjem 
i'5'*' k, 1Zvedeno najmanj 210 

^0v mleka, t. j. 100.000 
' 'егђ . 6ka več, kot bi dobil 

? bl pokrmili kislo seno 
• U te ^v'rjenih travnikov. 

Sled'> da je povprečni 
^ hf.,'n- učinek na meliorira- 

in
r

n 
nah že danes: 

iti) 90 litrov mleka, 16 
oi. ' torlramov prirastka žive 
t>.Sa' бчл g Plenice, 60.000 kg 
л^

0ба, f. ječmena, 7.200 kg 
Dr' "O.Onn?lkg 'ravnega seme- krompirja. To je 
»u агЈе^ đokaz uspešnega go- 'tosti i"36, kakor tudi učinko- 

v^eniih melioracij. 
UCEK in predlogi 

>fa KOMISIJE: 

bi" ~ ^гел?' navedenih ugoto- 
In 8a komisija, da naj 

]&уРого£ц^е1 sIe<1eče sklepe 

sto
PfVi Vrt)"133 SLP mora biti 

^azP0lago ob- 
1Л organ- 3sk,rri gospcdar- 

Stevilo 
Zap. Posestvo delav- 
št. cev 

FINANČNI 
Brutto dohodek 

skupno 
na 1 na 1 ha 

delavca obd. zemlje 

POKAZATELJI 
Ha obdelovr Zaključek poslovanja Dotacije Inve- 
zemlje na Dobi-Izgu- Dobi- Izgu-od usta- sti- 
1 delavca ček ^ba ček ba novitve cijski 

do danes kredit 

Plačilo 
anuitet 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1955 1956 
000 dinarjih 

Bokalce 
Boštanj 
Ljubljana 
Smlednik 
Brest 

6 Logatec 
7 Stična 
8 Šmartno 
9 Verd 

10 Zadobrova 
11 Prevoje 
12 Vodice 

51 
24 
91 
23 
24 
24 
23 
40 
50 

17 
8 

23 

49 17098 
26 8193 

111 40463 
23 10033 
26 5284 
32 6990 
26 6424 
38 8966 
50 10598 
30 4394 
12 3978 
29 

22621 
10753 
48102 
10903 
7549 
8560 
9192 

12459 
11038 
9602 
3653 

335 462 
341 411 
445 433 
436 474 
220 290 
291 268 
279 353 
224 329 
212 221 
258 320 
497 304 

95 
63 
91 
85 
41 
62 
61 
64 
43 
61 
91 

126 
83 

108 
93 
58 
76 
86 
89 
44 

133 
83 

».5 
5.4 
4.9 
5.1 
5.4 
4.7 
4.6 
3.5 
5.0 
4.2 
5.5 

3.7 
5.0 
4.0 
5.1 
5.0 
3.6 
4.1 
3.7 
5.0 
24 
3.7 

2263 — 
290 — 
369 — 

1792 —' 
23 — 

— 643 
— 118 
— 1140 
— 101 
ГТ 999 
t: 1101 

278 — 
406 rr 
169 — 
340 — 
— 96 
— 763 

50 — 
— 336 
— 700 

10201 
3850 

48593 
1500 
2880 
1821 

14418 
4640 
3415 

949 27788 
274 475 

2000 

11411 
4951 

19392 
7549 

10773 
3105 
2286 

28528 
8386 

35240 
6500 
6961 

1028 
412 

1803 
510 

1195 
135 
581 

1290 
515 

666 
915 

1866 
378 

3351 
834 

1293 
334 
4)9 

2135 
620 

3458 
723 
985 

Skupaj 398 452 122421 IS4432 310 342 67 84 4.6 4.1 4737 4102 1243 3118 I2158I 143082 9050 16396 
Predvideni zneski brutto dohodkov in dobička, oziroma Izgube so vzeti po brutto bilancah, kateri se bodo pa verjetno v 

marsiikaterem primeru spremenili. 

Iti sre га "J "i m v Koli- 
N^krnetij4Sp,mCZne Površine, 
'aht v Posti 0rganlzacije ne „"ko „ Postev. se isto 

S te-CT 
ki ,.8r.e za nl 'n v koli 'ne površi 

?anizacije 
^т"0 v riaVoirv' se iste dajo 
C > venri dn,Sim ntere- 
dr J! kiti пчГ. na temni na no 

5>e kot znašajo 
W„ ako] !'

atve za zemljo. 
L ^oiiatkp ')'0,'reibino zbrati 

® DOVrSimoiVi OT T» ^i^SlVamr' 0, Površinah SLP 
^>ovseh 0bI'0 

'a® f , zeinlji»ih SLP 
je -t-P ustvarjenega 

^ Pris,f>Pul k nov arsko ureditve- r Po potrebi or- 

3. ObLO naj skupaj z gospo- 
darsko organizac jo takoj zač- 
nejo in nadaljujejo z združe- 
vanjem razdrobljenih površin v 
obliki arondacije aH komasaci- 
je zemljišč, na katerih bo mo- 
goča uporaba pridobitev mo- 
derne tehnike. V ta namen pri- 
poročamo namestitev odgovor- 
nega usglužbenca pri OLO, ki bo 
pomagal organizirati delo ter 
reševati tiste probleme, katerih 
gospodarske organizacije in 
ObLO sami niso v stanju rešiti. 

4. Da se zagotovi nadaljnji 
uspešini razvoj kmetijsk h po- 
sestev, je potrebno zagotoviti 
najnujnejša sredstva pri skladu 
za pospeševanje kmetijstva in 
sicer predvsem za tista posest- 
va, ki so organizirana do take 
stopnje, da že dosedanji rezul- 
tati kažejo uspešen napredek, 
nato pa za tista posestva, k so 
v izgradnji, ter imajo izdelane 
popolne ureditvene načrte ter jih 
neurejenost in pomanjkljive in- 
vesticije ovirajo рг^ nadaljnjem 
razvoju. Za večja, predvsem 
melioracijska dela, smatramo, 
da bi nujno moral priskočiti na 
pomoč Republiški sklad za po- 
speševanje kmetijstva, ker de- 
la v takem obsegu z našim 
sredstvi ne bi zmogli. 

5. Uprava za Vodno gospo- 
darstvo LRS, Vodna skupnost 
za melioracije Ljubljanskega 
barja kot tudi • ostale vodne 
skupnosti in podobne instituci- 
je, ki se bavijo z meliorativni- 
m! deli, naj v večji meri osre- 
dotočijo svojo dejavnost tja, 
kjer so soclallstičpi obrati, da 
tem pomagajo k hitrejšemu 
razvoju, (to velja predvsem za 
posestva Ljubljana. ' Boikalce, 
Verd. Pšata, Brest, Šmartno pri 
L:tiji, Stična itd.). 

6. Ker se je ugotovilo, da na 
kmetijsk,ih posestvih' ni urejeno 
vprašanje nagrajevanja po 
učinku dela, predlagamo, da 

ŠOLSKI PROSTORI V OBMOČJU MESTA LJUBLJANE 
(Gradivo za 4. sejo Mestnega sveta) 

Na področju bivšega mestne- 
ga ljudskega odbora 'Ljubljana 
je že nekaj let močno pereče 
vprašanje, šolskih prostorov — 
zidanje novih šol. Na kratko 
skušajmo prikazati resnično 
stanje, kakrSno se nam kaže ob 
številčnih podatkih, da bomo 
dobili realno osnovo za raz- 
pravo o gradnji aM prizidavl 
šolskih poslopij. 

Tako Je bilo v šolskem letu 
1938/40 na območju nekdanjega 
MLO Ljubljana: 

34 osnovnih Sol z 298 oddelk 
v 227 učilnicah in 9.018 učenci. 

Razmeroma visoko število 
učencev v osnovni šoli v tel 
dobi, ko je Ljubljana imela 
kako tretjino prebivalstva manj 
je tolmačit; tako. da je mnogo 
mladine dozorevalo v svoji šol- 
ski obveznosti že tu in ni hodila 
v meščansko oz. nižjo srednjo 
šolo. Dvojni turnus Je zarad: 

visokega števila učilnic imele 
le malo oddelkov. 

Lastno poslopje Je imelo ta- 
krat 29 šol, druge so gostovale. 
Na en oddelek Je odpadlo pov- 
prečje 29 učencev. 

Meščanskih šol je bilo 9 s 66 
oddelki v 61 učilnicah in z 2.207 
učenci. Tri šole so imele lastno 
poslopje. Povprečje na oddeiek 
Je bilo 33 učencev. 

Gmnazlj je bilo 5 popolnih 
in tri nižje. Skupno so 'male 
166 oddelkov v 126 učilnicah 'n 
7.046 učencev, kar da povprečje 
42 na oddelek. Vse gimnazije 
so imele lastna poslopja. 

Stanje za šolsko leto 1956/57 
pa bo za isto območje sledeče: 

25 osnbvnih sol s 330 oddelki 
v 174 učilnicah in 10.800 učenci, 
kar da 33 otrok na oddelek. V 
središču je to povprečje večje, 
na obrobju manjše. Lastnih šol- 
skih stavb imata dve šoli (vad- 

nica In Zadobrova). Razbreme- 
nitev se torej zahteva predvsem 
za notranji del mesta. 

Popolnih gimnazij je 11. niž- 
je št'ri. Razpolagajo s 125 učil- 
nicami, v katerih je 251 oddel- 
kov ter 8.555 dijakov. Povpreč- 
je je 34 dijakov na oddelek. 
Štiri gimnazije nimajo lastnega 
poslopja (VIII. — XI, — Šmart- 
no — Sostro.) Novogradnji do- 
bita gimnazij'; v Šentvidu in 
Polju. Za namestitev VIII. gim- 
nazije bo potrebna novogradnja 
v Šiški. 

Osnovne šole so Izgubile za 
svoje potrebe sledeče stavbe: 
Mladika, Graben. Rakovnik, 
uršulinke I, uršulinke 2 ;n Dom 
Ivana Cankarja; novo ustanov- 
ljena šola v Zadobrovi Je do- 
bila svoje prostore v Zadruž- 
nem domu, šola Vrtača pa po- 
slopje ob £rjavčevi cesti, vse 
ostale šole so obdržale svoja 
nekdanja poslopja. Na novo je 
bila zgrajena enooddelčna šola 
v Besnici, ki ima dve učilnici. 
Razen Mlad ke in Grabna slu- 

Sola Število 
oddelkov: 

1. Vrtača 33 
2. Ledina 22 
3. Vič 25 
4. Moste 20 
5. Bežigrad 29 

Omeniti moramo, da so na 
teh šolah porabljeni tudi drugi 
prostori za učilnice, kot kletni, 
telovadnice, pionirske sobe, ka- 
bineti Ud. 

Stanje je že zaradi zdravstve- 
nih in higienskih prll k težko, 
da o pedagoških ovirah niti ne 
govorimo. 

V samem mestu Je treba upo- 
števati prvenstveni red za od- 

žijo ostala šolska posilopja šol- 
stvu tudi sedaj. 

Na vseh osnovnih šolah se Je 
s preskrbo zasilnih učilnic za- 
enkrat zagotov.la v tekočem 
šolskem letu dvakratna zasedba, 
t. j. dopoldne in popoldne. Gro- 
г! pa trojna izmena v prihod- 
njem šolskem letu na šolah 
Vrtača. Ledina. Vič, Moste in 
Jarše. Kritično stanje v Zg. Ši- 
ški bo mogoče režiti s preure- 
ditvijo šolskega okoliša med 
Šentvidom tako, da se bo gor- 
nji del Dravelj prežolal v Šent- 
vid, kjer stanje še ni tako pe- 
reče. V samem središču mesta 
so kake razbremenjevalne 
možnost) skoroda nemogoče. 
Tako n. pr. sosednji šoli Vrta- 
ča in Vič nimata možnosti obre- 
meniti droga drugo; enako Je 
stanje med Vrtačo In Ledino 
ter Mostami in Jaršami. Tudi 
Bežigrad nima dovolj učilnic za 
dvojno Izmeno ako hi izostala 
!zselitev Srednje vzgojiteljske 
šole kam drugam. 

Številke na obremenjenih šo- 
lah povedo za prihodnje šolsko 
leto takole: 

Število Manjkalo bo 
učilnic: za dvojno 

izmene učil.t 
15 2 
10 1 
12 1 
9 1 

14 1 
pomoč temu stanju tako, da se 
pospešeno izvrši: 

1. novogradnja na PoUanah 
in se s preselitvijo Srednje 
vzgojiteljske šole razbremeni 
šola Bežigrad; 

2. delo na novogradnjah v 
Šentvidu in Polju; 

3. nadzidava oz. doz dava Sol 
v Mostah, Jaršah In za Beži- 
gzadum; 
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4. naćnua gradnja Sol, v Tr- 
novem in na Vr^ovcih za raz- 
bremenitev Vrtate in Vlia; 

5 mesto novogradnje v Trno- 
vem горета vrnitev Ltceja v 
M adiko namenom osnovne 
lole, 

6 novogradnja ta eno Solo v 
Sišk 

Vsa ta dela pa ne bodo re- 
li!a Šolskega vprašanja v LJub- 
ljani, ke-r slone vsa na predpo- 
stavki o dvojni zasedb: učilnic 
kar Je gotovo le tasilno in ne- 
norma.no Upoštevati je treba 
da se bo i reformo šolstva sta- 

OBVEZNI PRVI IN 

OSEB 

1. Z uredbo o opravljanju 
prvih In periodičnih idravni- 
Skih pregledov oseb v delovnem 
razmerju (Uradni list LRS štev 
43-55) so bUl obvezno predpisa- 
ni; 

a) prv| zdravniški pregled: 
oseb, ki prvič alt po šestmeseč- 
ni bo'niški ali drug' prekinitvi 
nastopajo službo, dalje vseh 
onih, k| spreminjajo poklic tn 
vseh vajencev, ki nastopajo uk 
ter vseh, ki )im Posredovalnica 
?a delo posreduje novo japosli- 
tev, 

b) periodični udravniški pre- 
gledi vajencev v vseh panogah 
gospodarskih dejavnosti, oseb 
do 18 oz 21 lela starosti ter 
oseb. ki opravljajo zdravju 
Škodljiva in nevarna dela 

2 Prve zdravniške pregled,- 
po clt uredbi opravljajo; 

v Ljubljani — vs- občin»k; 
zdravstveni dpmov« ter Zelezni- 
šk zdravstven; dom. le da prve 
preglede vajencev opravka za 
vej okraj Ljubljana чат^ Šol- 
ska poliklinika v LJubliam; 

izven Ljubljane — zdravstve- 
ni domov- Grosuplje. Litija 
Kamnik in Vrhnika. 

na območju okraja LJubljanp 
— vse obratne ambulante ter 
fdravstvena slitžba Notranje 

nje še poslabšalo in bo organ- 
zacija mreže osemletnih obvez- 
nih šo. po načelu, da naj bodu 
na šolah le učilnice, manjkalo 
pa bi vseh drugih stranskih pro- 
storov za sodobno vzgojno in 
pedagoško delo z mladina še 
težja Zato so navedene Inve- 
sticije res nujne. 

Mnogo prostora so '.zgubile 
posebno osnovne šole. dobile pa 
edino novo enooddelčno šolo v 
Besnici Gimnazije so pridob.'e 
dokončno stavbo VI gimnazije 
v Subičevi ulici, zgubile pa 
Licej in Zavode v Šentvidu. 

S prihodnjim šolskih letom 
bo doseglo slainje osnovnošolske 
m.adine številčno kulminacljo, 
k bo približno nespremenjena 
ostala nekako 4 leta Po enem 
letu pa bo začeJo naraščat: šte- 
vilo dijakov v nižjih razred h 
gimnaa). oz. višjih razredih 
osemletk Številčni pr kaz po- 
ve. da bo po petih letih nad 20 
tisoč šoloobvezne mladine ns 
območju MLO; sedaj je je ne- 
kaj nad 15.000. To nam pove 
da bo za ta prirastek treba 
predvidevati pros'tor pravočas- 
no. 

PERIODIČNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

V DELOVNEM RAZMERJU 

uprave (ta le za osebe zaposlene 
v enotah Notranje uprave). 

Pooblaščeni zdravstveni za- 
vod". opravljajo prve zdravniške 
preglede: 

ZD Center v ambulanti na 
Miklošičevi cesti 20-1 *>ba 117 
— vsak dan od 7. do 9. ure. 

ZD Vič v ambulanti Mlrje 
vsak torek In četrtek od 7, do 
9 ure, 

ZD Šiška v ambulanti na 
Cernetovi 31 (Sp SiškaJ in Ce- 
ovšk: 135 (Zg S.škal — vsak 
torek -n petek od 14 do 15 ure 

ZD Moste v ambulanti na 
Krekov; 5 (Moste ?ahođn del) 
m Pregartevi 5 (Moste vzhodni 
del) — vsak dan od 7. do 12 
ure; 

ZD Bežigrad v ambulanti na 
Iež;ci. Tfova 37-b — vsak torek 
n petek od 1130 do 13 ure; 

ZD Rudn k' ambulanta Ižan- 
ska C. — torek ;n petp-k od 7" 
do 8 ure. ambulanta Škofljica 
— torek od 12 do 13 ure am- 
ou'.anta Ig — ponedeljek od 12 
i.o 13 ure; 

ZD Polje — vsak torek Ш pe. 
'ek od 10 do 11. ure; 

ZD Šentvid — vsak ponede- 
ljek od 7 do 10. m od 15. do 19. 

ure, vsak četrtek od 7. do 10. m 
•)đ 15 do 19 ure; 

ZD Črnuče — vsak torek od 
8 do 9 ure; 

ZD Kamnik — vsak torek In 
petek od 9 do 12 (za rentgen) 
k} 12. do 16 (splošni pregled); 

ZD Litija — vsak torek od 8 
do 12, ive, vsak petek od 14, do 
18 ure; 

ZD Vrhnika — vsak torek od 
13 do 16 ure, vsak četrtek od 
7 dc 10 ure; 

ZD Grosuplje — vsak petek 
od 14 do 15 ure; 

Železniški zdravstveni dom. 
Celovška 4 — vsak dan od 7, 
do 12, ure in od 14,30 do 16.30 
(razen v soboto popoldne) 

Šolska poliklin ka Aškerčeva 
c 26 — vsak dan od 7. do 8,30 
ure 

Obratne ambulante — v svo- 
jem rednem času 

Periodične zdravniške pregle. 
de opravljajo zdravstven; zavo- 
di v dogovoru z gospodarsko 
organizacijo, 

3 Obveznost prv h zdravni- 
ških pregledov Je absolutna; dr- 
žavni organ, zavod, gospodar- 
ska organizacija in zasebni de- 
lodajalec smejo sklepati delov- 
no razmerje le г osebami, ki so 

bile pred tem zdravniško pre- 
gledane po predpisih cit. ured- 
be, Zdravniški pregledi pred 
zaposlitvijo naj se poleg tega 
opravljajo samo s posredova- 
njem Posredovalnice za delo v 
LJubljani Organi okrajne sani- 
tarne inšpekcije tn inšpekcije 
dela so pooblaščeni, da nadzo- 
rujejo Izvrševanje predpisov o 
prvih tn periodičnih zdravni- 
ških pregledih. 

4 Stroški prvih pregledov va- 
jencev gredo v breme Okrajne- 
ga zavoda za soc. zavarovanje, 
prav tako tudi stroški prvih 
pregledov na Posredovalnici za 
delo prijavljenih oseb iz 7., 8, 
in 9 točke 11, Člena zakona o 
zdravstvenem zavarovanju de- 
lavcev in uslužbencev, ostali 
zavezanci prvih pregledov kri- 
jejo stroške sami Na napotnici 
Je potrebno napisati, kdo plača 
preglede — Stroški period čmh 
in sistematskih pregledov zava- 
rovancev. zaposlenih pn gospo- 
darskih organizacijah, ustano- 
vah in delodajalcih, ki so po 
teh predpisih obvezni, obreme. 
njujejo gospodarsko organizaci- 
jo, ustanovo oz, delodajalca, 

5 Zdravniška spričevala, ki se 
na podlagi 50 m 51, člena zako- 
na o zdravstvenem zavarovanju 
delavcev in uslužbencev izdaja- 
jo osebam, ki se zdravniško 
pregledujejo v smislu predpisov 
o obveznih prvih in periodičnih 
pregledih, so takse prosta po 1, 
točki 6 člena Zakona o tak ah, 
ker gre na listine predložene v 
javnem interesu, 

8 Neizpolnjevanje predpisov 
o obveznih prvih in periodičnih 
zdravniških' pregledih ima za 
posledico upravno kazenski po- 
stopek; odgovorna gospodarska 
organizacija oz zavod se lahko 
kaznuje z denarno kaznijo do 
100,000,— din, odgovorni posa- 
meznik pa denarno kaznijo do 
10 000,— din. 

Ljubljana, dne 23. 3, 1956. 
Tajništvo za zdravstvo 

OLO Ljubljana 

OBČINA UUBLJANA-BE2IGRAD 
VABILO 

..w /. redno sejo ObLO 
Na podlagi 39 člena statuu 

Občinskega ljudskega odboru 
Ljubljana . Bežigrad, v zvezi z 
21 členom splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Ur 
list FLRJ, štev 26—269/55) tei 
7, člena zakona o pristojnost 
občinskih tn okrajnih ljudskih 
odborov (Uradn list LRS štev 

i6 130/55) sklicujem J, redm 
•icjo Občinskega ljudskega od- 
)ors Ljubljana • Bežigrad, k: 
oo v četrek. dne 29 marca 195C 
>b 17 uri v dvorani Partijske 
ole v Ljubljani Parmova ulic;, 

it 37 — II trakt. 
Predlagam naslednji dnevn 

•edi 
1 Pregled in odobritev za- 

ključnega računa za 1. 1955 
2, Plan začasnega finanslranja 

OBČINA LJUBLJANA-$IŠKA 

VABILO 
.ia 8. sejo ObLO 

Na podlagi 2. odst 37, člena 
statuta Občine Ljubljana • Ši- 
ška z dne 20 januarja 1956 
21. čl. splošnega zakona o ure- 
ditvi občin in okrajev (Ur. list 
FLRJ, št. 26—265/55) in 7. člena 
zakona o pristojnosti občinskih 
In okrajnih ljudskih odborov 
(Ur list LRS. štev 26 130/55 
sklicujem 8 redno sejo ObLO 
Ljubljana - Šiška, k; bo v pe 
tek, 30 marca 1956 ob 16,30 v 
pros'orih ObLO Ljubljana - Ši- 
ška. Zupančičeva 8. soba 26/11 

Dnevni red: 
1. Razprava in sklepanje o 

odloku o začasnem flnansl- 
ranju v II- če trle tj u 1956. 

2, Poročilo sodnika za pre- 
krške. 

3 Razprava in sklepanje o 
odloku o hišnem redu, 

4 Razprava in sklepanje o 
sklepu o določitvi območij 
zborov volivcev. 

5 Razprava Ш sklepanje 
odločbi o ustanovitvi knjiž- 
nice. 

8 Volitev članov novih svetov 
7 Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik lahkr 

predlaga spremembo ali dopol- 
nitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost prijavijo 
Judski odborniki skupščinsk 
oisarni (telefon 21-349). 

Predsednik; 
Jenko Marjan 1. r 

za II, tromesečje 1956, 
3 Predlog pinsilne likvidacije 

gradb podjetja OBOK 
4 Predlog odloka o odlaganju 

smeti tn o odškodnini za 
prekomerno uporabo cest 

3 Določitev plač nekaterim 
kategorijam delavcev po- 
grebnega zavoda »Zale«. 

5 Odobritev menjalnih pogodb 
' Določitev hiš iz SLP za 

prodajo na javni dražbi 
8 Predlogi Komisije za vo- 

litve in imenovanja. 
9 Potrditev pravilnika o pla- 

čah Zdravstvenega doma 
Bežigrai. 

10 Razprava tn odločanje o 
odobritvi ustanovitve go- 
stišča v kolektivnem uprav- 
ljanju »Tavčarjev dvor«. 

U, Razprava o območjih skli- 
cevanja zborov volivcev. 

Vsak ljudski odbornik Ima 
pravico predlagati spremembo 
ali dopolnitev dnevnega reda 

Moretoitno odsotnost javite v 
ajništvu ObLO Ljubljana - Be- 
ograd (telefon 32-994). 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora; 

Franc Drnbež 1. r. 

ODLOKI 

OBČINSKIH 

LJUDSKIH 

ODBOROV 

0В£ШД LIUBLJANA *«"' 
Na osnovi 70. člena 

jreditvi občin in okrajev 
išt FLRJ, št, 26/55) 24- ^ 
uta Občine Ljubljana - , 
n na podlagi Komisije Ti ,;jj 
ne predpise in organi^A 
vprašanja je Občinski 11 j 
jdbor Ljubljana - Moste "K 
i. marca 1956 sprejel nai 

Odlok 
ti » Izenačenju predpisov. ^ 

/eljali na območju bivše*' 
Ljubljana. 

Na območju občine 4^1 
- Moste se razširi 
naslednjih odlokov bivšee3 

Ljubljana: 
1, Odlok o oprostitvi "jjj 

iavah samoplačnikov za ^ 
jtvene storitve na obmoW ^ 
sta Ljubljana (Uradni 
št. 12-186/54). 

2. Odlok o opravljanjuЈ^.ј 
;kih storitev izven P^j' 
prostorov gostinskih po^ 
(joatišč (Uradni list LB5, 

15-299/55). 
3 Odlok o organih uPr8. 

M 

OBČINA LJUBUANA-MOSTE 

VABILO 
no 1. redno sefo ObLO 

Na podlagi 38 člena statuta 
Občine Ljubljana - Moste z dne 
15 VIII, 1955, 21. člena sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
>krajev (Ur- list FLRJ. štev 
^6—269/55) m 7, člena zakona o 
nrlstojnosti o-bčinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov (Ur, list' 
'_.RS, štev, 26—130/55) sklicujem 
7, redno sejo Občinskega Ijud- 
;kega odbora' Ljubljana - Mo- 
>te. ki bo v četrtek, 29. marca 
'956 ob 17, url v sejnpdvorani. 
Zaloška cesta 51 a/I. ter pred- 
agam naslednji dnevni red: 

1- Poročilo mandatno - imuni- 
tetne komisije. 

2. Izvolitev predsednika Ob- 
činskega ljudskega odbora. 

3. Poročilo o zaključnem ra- 
čunu za leto 1955. 

4 Poročilo Sveta za gradbene 
In komunalne zadeve. 

5. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik sme 

iismeno predlagati spremembo 
ili dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost prijavite 
v tajništvu ObLO Ljubljana - 
Moste, telefon 30-381. 

Podpredsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Rakuščck Zdravko 1. r. 

P> nja In določitvi hiš. ki (i 
v stanovanjske skupno5' ^ f 
;ist LRS, št. 11—160/54 
31—465/54). Ау 

4, Oilok o slnnovanf^jV.i' 
rifl, razdelitvi najemnin 
aov (Ur. 1. LRS. št. 31""^ „ 

5. Odlok o kategorlza^'''jii 
novanj (Uradni list Ll1®' 
11—161/54 <o 31—465/54)- ■ 

ser 6 Odlok, o tržnem l". $ 
skem redu (Ur. list k® 
1—1/54), 

7, Odlok o najvišji "fj, 
iimnikarske storitve (^r 

LRS. št. 6-71/54). 
8 Odlok o posesti P5"1' 

list LRS, 9—131/54). 
9, Odlok o zaSčitnStn 

dovoda (Ur, 1. LRS, št. ^ 

Odlok bivšega MLO ^^iS 
o prodaji stanovanjskf^igji 
Splošnega ljudskega Рге^ђ?|С'. 
preneha veljati, ker )e ^ jjoi 
'Judski odbor Ljubljana '^ 
na seji dne 31 Jan, ,s)' rj Pf. 
nov odlok o postopku P g p I' 
daj! stanovanjskih hiS 1 

nega ljudske premožen! 

IV' y 
S tem se razveljav' a )jif 

-.prejet na seji Občinske* ^ 
akega odbora Llublja0® 
dne 23, dec. 1955. 

ITI 
Ta odlok stopi v v*' 

dnem objave v Uradn ^ 
■eH'tV 

—   .ioO' 
nlku ' OLO Ljubljana, ^.j«. 
na se od 1. Jan I956 

Podpredsednik 
Občinskega ljudskega ^ ( 

Rakuščck Zdravk® 

Izdaja ZalofcnlSK0 

»Ljubljanski dnevnic* 
odgovorni urednik Iv0 


