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I m OBČINA 
LJUBLJANA-BEžiGRAD 

i, t 
J 36. člena, odstavek 

^ d,j. i Uredil o spremembah 
'•«Пјц nitvah uredbe o uprav- 
'»st pr^novanjskih hiS (Urad. 
• 24 • St. 29/54) in v zveizi 

'!int>m statuta Obć. Ijud- 
{(«(] 0c'bora Ljubljana . Beii- 
^bo'f , »Prejel Občinski ljudski 

^ .'^'jaina . Bežigrad na 
' seji dne 23. dec. 1955 

tte Odlok 
Л stanovanjske kartoteke 

^0; 
atadi 

'inb 
1. čten 

evidentiranja spre- 
L^ga ' So nasta,1'e v ^asu od 11 Snega popisa v 
""vanj v Podatkih gled-e sta- 
^V, ^ ln stanovanjskih prosto- 
^5 каг|\Г5' revizija stanovanj- r:oteke, naložene v 1. 1949. 

t 2' člen 

•u* i.f./^^njske karto- 
l svct Stanovanjske 

0 lahv' 'zvrS'tev te na- 
^ ''m'en'uje svet Stano- sl<upnosti posebno ko- 

Hpvi,:, 3- 'len 
anj J0 ^Poteke je svet Sta- Vtiti 0 skupnosti dolžan iz- 
'iobi t<,nu-''iu podatkov, ki 

il v^'ni Па ''cu m,esta. Podatki Jotovu. "ajemnine se morajo 
k Ge ! 118 'hmelju Izvirne na- {'»g'.Obe. vse podatke, 
v^fa n..,, Za, opravo revizije, 
vu1111! i!ve5fuViti "cpo^redno pri 
d^iih" г Ustnikih ali upra- 
v^ae^ ih his' ki niso v 

V ''h <;»'? "Pravljenju, pri uži- 
in stanovalcih, 

i Je svet Stanovanjske 
teviln11 k<)misija, ki jI na- 

^^f^vit- Je f^veri, pooiblaSčena 
V-fr^,liDmP0!rel3ne "Sotovitve z . 1,1 ogledom stano- 
liij'.2 zaslu P0,slovnih prosto- 
fllt"''1 s« ■',anJ«m predsednikov 
C hu B^

v' . lastnikov zaseb- 
D«7, akn * njihovih upravlte- 
ц.!11 иргд.^. ^е nieo v dru-žbe- 
Va/^'cev Ј,апЈи. z zaslišanjem 
hik^. ч ®tanovanj in stano- 
^ Qd soaKr!.1 и9Кп' "■•da" 
iiBi ^P^vp drugih organov 
«ortf ^ ^ '-emljiškoknjižnih 

Itd'. Po®0stnih listov, po- 

«,% st, 1 CI«n 
kart 1 s'e

n''vanis,ci in poslovni 
k1 ^ na oh"03^0 v dod;alne 

1« Urf Гагси St. 4265/49-3, ^ђРа, ^dalo podjetje Jugo- 

eeV
5itve 

5- f'en 
^ ^ <*Хок* 0 din z denarno kazni j c 

V "^1 «410)5 6' Clen 

^ ^ne objave 

0bfin.4JIrecUcdnik 

^TrilLTr'- 

Na podlagi 12., 50. In 78. člena 
ZaJcona o občmsfclh ljudskih od- 
borih (Ur. 1. LRS, št. 19- 88/52) 
v zvezi z Zakonom o stanovanj- 
skem prispevku (Ur. Ust FLRJ, 
št. 57/55) izdaja Občinsiki ljudski 
odibor Ljubljana - Bežigrad na 
podlagi sklepa 5. redne seje z 

dne 25, januarja 1956 

Odlok 
o ustanovitvi kredilneea sklada 

za zidanje stanovanjskih hiš 
1. člen 

Ustanovi se kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiS na 
območju Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana . Bežigrad. 

2. člen 
Po tem odloiku se dovoljujejo 

iz kreditnega sklada posojila za 
zidanje, dozidavo ali dovršitev 
novih oziroma popravila obsto- 
ječih stanova.njskih hiš stano- 
vanjskim zadrugam, gospodar- 
skim organizacijam, stanovanj- 
skim skupnostim, zavodom, po- 
litično teritorialnim enotam In 
njihovim poohlaščenim organom 
ter državljanom, ki se na nji- 
hove prejemke plačuje stano- 
vanjski prispevek. 

3. člen 
Kreditni sklad upravlja uprav- 

ni odbor, ki ga Imenuje Občin- 
ski ljudski odbor. 

4. člen 
V kreditni sklad se steteajo 

sredstva, ki jih določa zakon o 
stanovanjskem prispevku in 
družbeni plan Občinskega ljud- 
skega odbora ln drugi obvezni 
predpisi, zlasti pa; 

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

2. vplačila federacije, ljudske 
republike in ostaJih poliitično- 
teritorialnih enot Iz proračun- 
skih in drugih sredstev, ki so 
določena za stanovanjsko iz- 
gradnjo; 

3. sredstva skladov za samo- 
stojno razpolaganje gospodarskih 
organizacij v višini, ki jih do- 
loči delavski svet; 

4. posojila iz republiškega kre- 
ditnega sklada za kreditiranje 
stanovanjske izgradnje; 

5. posojila, ki jih dajejo go- 
spodarske organizacije skladu iz 
sredstev svojega sklada za sa- 
mostojno razpolaganje; 

6. sredstva danih posojil, k! 
so bila razpisana v svrho kre- 
ditiranja stanovanjske izgradnje; 

7. hranilne vloge, ki jih pla- 
čujejo državljani na osnovi po- 
sebne pogodbe v sklad; 

8. vložena denarna sredstva 
stanovanjskih zadrug; 

9. druga sredstva, ki jih po 
posebnih določilih občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana - Bežigrad 
vplačuje v sklad. 

5. člen 
Sredstva slkiada se nalagajo 

na poseben raičun pri Komu- 
nalni banki, ki izvršuje prora- 
čun Občinskega ljudskega od- 
bora. 

6. člen 
Pravila kreditnega sklada 

sprejme upravni odbor in jih 
potrdi Občinski ljudski odbor 
Ljubljana - Bežigrad. 

7. člen 
"Pa odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku Okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljud. odhora: 

Drobež Franc 1. r. 

Na temelju 12. in 15. člena Za- 
kon^ o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. Ust LRS, št. 19—88/52) 
v zvezi s členom 5 Zakona o 
pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov v zadevah, 
ki so urejene z dosedanjimi re- 
pubUškimi predpisi (Uradni list 
LRS, it. 26/55) je Občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana - Bežigrad 
na V. redni seji dne 25. janu- 

arja 1950 sprejel naslednji 
Odlok 

o obveznem odlaganju in odvozu 
smeti in odpadkov iz gospodinj- 
stev in iz drugih virov na pod- 
ročju občine Ljubljana - Beži- 

grad 
1. člen 

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

2. člen 
V sestav smeti in odpadkov 

spadajo: 
1. iz gospodinjstev: 

a) odpadki, ki izvirajo te 
gospodinjstev; 

b) pepel iz štedilnikov in 
navadnih peči; 

c) odpadki kovin in železa; 
d) odpadal papir vseh vrst; 
e) odpadki tekstil, blaga; 
f) steklo, steklenice ln ke- 

ramika; 
g) odpadki od čiščenja dim- 

nikov; 
h) odpadki, ki Izvirajo iz 

čiščenja notranjih pro- 
storov; 

i) odpadke Je oddajati po 
možnosU v sežganem sta- 
nju; 

2. iz drugih virov: 
a) odpadni gradbeni materi- 

al (strešna opeki", zidar, ostanki 
ometov in drugi gradbeni mate- 
riali, ki izvira iz popravU in 
remontov); 

b) kamenje, pesek, blato, 
odpadno listje in podobno; 

c) odpadni premog, dvorišč- 
ne smeti in ogorki iz centralnih 
kurjav. 

3. člen 
Stanovalci in najemniki lo- 

kalov so dolžni odlagati smeti 
in druge odpadke v zato pose- 
bej določene smetnjake, ko jih 
dobavi in ra»mesti na določen 
stalni prostor v zgradbi ljub- 
ljanski »avod »Snaga«. 

V smetnjake smejo stanovalci 
ошгоша najemniki lokalov od- 

lagati samo smeU in odpadke, 
navedene v 1. točki tega odloka. 

4. člen 
Pri odlaganju smeti in odpad- 

kov so hišni'sveti oziroma last- 
ki hiš in stanovalci, odnosno 
njih pooblaščene osebe dolžni 
posebno paziti: 

a) da bodo smetnjaki »talno 
zaprti; 

b) da se mora pokrov pazljivo 
odpirati in da se pri odlaganju 
ne onesnaži okolioa, kjer so raz- 
meščeni smetnjaki; 

c) da se po odlaganju smeti 
In odpadkov pokrov smetnjaka 

■narahlo zapre; 
d) smetnjaki se morajo pre- 

našati tako, da se ne bodo po- 
kvarili. 

5. člen 
Nadzor nad smetnjaki ln od- 

laganjem smeti in odpadkov in 
njih vsebino se poveri zavodu 
»Snaga« in organom sanitarne 
inšpekeje. 

6. člen 
Industrijske smeti in odpadki, 

navedeni po 2. členu tega od- 
loka se morajo odlagati na me- 
stih, ki ne kvarijo zunanji iz- 
gled mesta. Izjemoma odložene 
odpadke na pločnike oziroma ob 
pločnikih je odstraniti najkas- 
neje v 6 urah po odložitvi. 

7. člen 
Za odvažanje smeti ln odpad- 

kov te gospodinjstev in indu- 
strije je zadolžen zavod »Snaga« 
v LJubljani. 

Odvažanje smeti in odpadko/ 
iz gospodinjstev opravlja zavod 
pa potrebi, vendar najmanj dva- 
krat tedensko. 

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

Odvažanje smeti in odpadkov 
je praviloma opravljati v dnev- 
nem čas-u, izjemoma pa Je mož- 
no to opravilo izvajati tudi v 
nočnem času. 

.8. člen 
Odpadke vseh vrst je odnašati 

le na določeno mesto za depo- 
nije smeti in odpadkov, ki jih 
določi na predlog zavoda »Sna- 
ga« pristojna sanitarna inšpek- 
cija. Ta mesta morajo biti od- 
daljena od naselij in pitne vo- 
de, da ne okužijo okolice. 
Nadzor nad planiranjem od- 

padkov vrše organi zavoda 
»Spaga« ob sodelovanju pri- 
stojnih sanitarnih inšpekcij in 
drugih pooblaščenih organov. 

9. člen 
Smetnjake nabavlja zavod 

»Snaga« in Jih zaračunava hiš- 
nim upravam, ki so v stano- 
vanjski skupnosti in lastnikom 
hiš, ki niso vključene v druž- 
beno upravljanje. 

Tarfo za nakladanje ln odvoz 
smeti ter vzdrževanje smetnja- 
kov določi na predlog Sveta za 
komunalne zadeve ObLO Ljub- 
ljana - Center in jo plačujejo 
hi'šne uprave ozir. lastniki Pri- 
vatnih hiš zavodu »Snaga«. 

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

lokale in ustanove, ki se uprav- 
ljajo po hišnih svetili; 

t>) podjetja, ustanove in druž- 
bene organizacije za zgradbe 
pod družbenim upravljanjem; 

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

11. člen 
S kaznijo do 300o din ee kaz- 

nuje: 
1. kdor odlaga v smetnjake 

tekoče odpadke, ogorke in dru- 
ge odpadke; 

2. kdor postavlja smetnjaka 
na druga mesta brez odobritve 
zavoda »Snaga« v Ljubljani; 

3. kdor stresa smeti in odpad- 
ke okoli, oziroma izven smet- 
njakov; 

4. kdor pušča odpadke na ocri- 
roma ob pločnikih dalje časa, 
kot je določeno v 7. členu tega 
odloka. 

Za upravni kazenski postopek 
in za izrekanje kazni je po tem 
odloku pristojen sodnik sa pre- 
krške. 

Okrajni 

ljudski odbor 

POPRAVEK 
odloka o spremembah in dopol- 
nitvah predpisov o občinsfcih 
taksah, veljavnih na območja 

okraja Ljubljana. 
V 32. štcvi.lkl »Glasnika« z dne 

24. IV. 1956 objavljeni odlok o 
spremembah in dopolnitvah 
predpisov o občinskih taksah, 
veljavnih na območju okraja 
Ljubljana, se zaradi tiskovne 
napake v 2. členu popravi v tem 
smislu, da se mora 1. ODSTA- 
VEK 2. Člena tega odlo- 
ka PRAVILNO GLASITI TA- 
KOLE: 

Za cestna motorna voalls se 
plača občinska talksa v višini 
10% od zvezne takso po zakonu 
o taksah, TODA ZA AVTOBU- 
SE (ne za avtomobile!) največ 
2000 din. 

12. člen 
V predelih, kjer še ne bodo 

razmeščene posode za odlaganje 
smeti, se oddaja in odlaga smett 
po dosedanjem načinu. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«. 
Predsednik 

•Občinskega ljud. odbora: 
Drobež Franc L r. 

Na temelju 52. čleaa Uredb« 
o trgovanju ter o trgovskih 
podjetjiih in trgovinah (Uradni 
list LRS, št. 37-55) je Obtinskd 
ljudski odbor Ljubljaaa-Beži- 
grad na 5. redni seji dne 25. Ja- 
nuarrja 1956 sprejel naslednji 

Odlok 
o ustanovitvi svetov potroSnlkov 

1. člen 
Na območju občine LJubljana- 

Bežlgred se usitanove sveti po- 
trošnikov pri slede-čih tirgovd- 
nah: 

1. »Grmada«, Janževa 2, 
2. »Koloniale Posavec«, Sto- 

iice 51, 



<N1* lNlK 
STRAN 134 

3. »Preskrba«, EimspiJerjeva 
it. 20, 

4. »Pr&slknba«, Titova 82, 
5. »Preskrba«, Je-žica 97, 
6. »Preskrba«, Mala vas 37, 
7. »Preskrba«, Albanska 20, 
8. »Preskrba«, Vodovodna 67, 
9. »Preskrba«, Titova 47 c, 
10. »КогпЉ*, Bežigrad 13, 
11. »Rožnjk«, Titova 37 b, 
12. »Rožaik«, Titova 69, 
13. »Rožnilk«, Titova 86, 
14. »Rolniik«, Jeiica 56, 
15. »Hainik«, Stožice 175, 
16. »Goiovec«, Titova 71, 
17. »Specenija«, Тотасел/о 17, 
18. »Kmetijska zadruga z ii- 

Viili«, Savi je . Kleče 100. 
2. Člen 

Člani svetov potrošnikov se 
volijo na sestankih zborov po- 
trošnikov. Na istem sestanku 
zbora potrošnikov se izvoli tudi 
deleigat v skupnost potrošniških 
svetov pni podjetju, h kateremu 
epadia trgovina. Mandatna doba 
Je praviloma eno loto. 

3. tlen 
Zbori potrošnikov se morajo 

eestavlitd v enem mesecu po uve- 
ljavitvi tega odloka. Prva zbor 
potrošnikov sklide Krajevni od- 
l>or. 

4. Člen 
Podrobna določila o volitvah 

»vetov, o pristojnosti, o pravi- 
cah to doLžnostih, o načinu po- 
rfovanja in druga določila pred- 
piše s pravilnikom Svet za go- 
epodarstvo pri Občinskem Ijud- 
ifeem odiboru Ljuhljama - Beži- 
grad. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnetm objave v »Gliamiku«. 
Predsednik 

Občinskeiga ljudskega odbora 
Fran« Drotoež i. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

N® podlagi 29. člena Temeilj- 
aega zakona o proračunih (Ur. 
Hst FLRJ št. 13-54) ter 10. in 24. 
člena Statuta Občinskega ljud- 
skega odbora Ljiubljana-Ceinter 
z dme 16. marca 1956, izdaja Ob- 
čiinski ljudski odbor Ljiubljan<>- 
Center po sklepu 7. seje z dne 
Б. oprala 1956 

Odlok 
• začasnem finansiranju prora- 
6iin.sk i h izdatkov v II. trome- 

sefju 1956 
1. člen 

Dokler ne boste sprejeta druž- 
bemi plan in proračun za leto 
1966, se bodo finansirali prora- 
čunskii izdatki Občine Ljubljana 
Center po tromesečnem planu 
aaćasnega finansiranja za april 
— junij 1956. 

2. člen 
Izdatld, izvrženi v П. trome- 

eečj.u 1956, se krijejo s knatko- 
roftnim kreditom najetim pri 
Komunalni banki, ki izvršuje 
proračun Občinskega ljudskega 
odbora Ljaibljana-Centor. 

3. člen 
ladatkl, tevnšenl na podlaigi 

tega odlloka, so sestavni del pro- 
računa za leto 1956. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«, uporaiblja pa 
ee od 1. aprila 1956 dalae. 

Predsednik 
Ob&inskeiga Ijnidskega odbora 

Ljubljana - Center 
1 Lojze O čepek 1. r. 

OBČINA LJUBUANA-ČRNUČE 
Na pod'agi 50. 61. Zakona o 

občinskih IjiudFikih odborih (Ur. 
Hist §t. 19-88-52), 2. in 9. člena 
Splošnega znkona o Uiredrlvi ob- 
čin in okrajev (Ur. list FLRJ, 
it 26-55) in 133. či Temeljnega 

zaikona o proračunih (Ur. Ust 
FLRJ, št. 13-56), je Občinski! 
ljudski odbor Ljublijana-Cmuče 
na svoji 8. seji dne 6. aprila 
1958 sprejel 

Odlok 
o začasnem finanslranju prora- 
čunskili i>utrcb ObLO Ljubijana- 
Crnuče za obdobje april—maj 

1956 
I. 

Do sprejetja proračuna za leto 
1956 se bodo proračunske potre- 
be Občine Ljubijana-Crnuče v 
ča^iu mesecev april in maj 1956 
začasno finansirale na podiagii 
trornesečnega proračunikega 
platna apj'iC—junuj po mesecih v 
ustreznih tretjinah v skladu s 
proračunom za lete 1955 in po 
njegovih splošnih določbah ter 
potrebah v zvezi z novimi pri- 
stojnostmi Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Crnuče. 

II. 
Dohodki in izdatki začasnega 

finainsiranja v mesecih april— 
maj 1956 so sestavni del prora- 
čuna za leto 1956. 

III. 
Sredstva za osebne izdatke se 

smejo predvideti samo za tista 
delovna mesta, ki so bila zase- 
dena 1. decembra 1955. 

Za materialne izdatke občin- 
skega ljudskega odbora in zavo- 
dov ter dotacije ilnačno samo- 
stojnih zavodov in družbenim 
organizacijam se zagotovi naj- 
več toliko sredstev kolikor so 
znaša!,! deijansiki materialni iz- 
datki za meseca april in maj 
1955. 

Določbe odloka Zvezne ljud- 
ske skupščine o začasnem tinan- 
siranju federacije, ljudskih re- 
publik, avtonomnih enot in 
ljudskih odborov v prvem tro- 
mesečiliU 1956 (Ur. list FLRJ, št. 
57-55) veljajo tudi za finanslra- 
nje potreb republiških organov 
v aprilu 1956. 

IV. 
Proračunska komisija, odred- 

bodajalec in računodajalci se 
morajo pri izvrševanju proraču- 
na navnati po ustreznih pred- 
pisih Temeljnega zakona o pro- 
računih in Uredbe o izvrševQ>- 
nju proračunov in računovod- 
stvenem poslovanju državnih 
organov. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Peter Lešnjak s. r. 

Na podCag! 9. in 2. člena zako- 
na o ureditvi občin in okrajev 
(Ur. list FLRJ, Št. 26-269-55), 7. 
člena uredbe o potnih in selit- 
vetnih stroških (Ur. list FLRJ, 
št. 28-55) in odredbe o višini ki- 
lometrine (Ur. list LRS, št. 4-4- 
56), j« Občinski ljudski odbor 
Lj.Oibljania-Crnuče na 8. seji dne 
6. aprila 1956 sprejel 

Odlok 
o spremembah odloka o višini 

kilametrine 
1. člen 

Prvi člen odloka o višini kilo- 
metrine, ki ga je sprejel občin- 
ski Ijiudskl odbor Ljubljana-Cr- 
nuče na 3. seji! dne 7. oktobra 
1955 se spremeni tako, da se vi- 
šina kilometrine, ki je navede- 
na v tre'.gi vrstil 9 višini »25« di- 
narjev črta; na isto mesto pa 
vstavi novi znesek kilometrine 
v višini »15« din. 

2. člen 
Ta odlok stopi v veljavo ta- 

koj, uporablja pa se ga od 16. 
februarja 1956 dalje. 

Predsedm'k 
Občinskega ljudskega odbora 

Peter Lešnjek 1. r. 

j OBČIMA LJUBUANA-POLJE 
Občinski ljudski odbor Ljub- 

1 Ijana-Polje je na podlagi 10. 
I točke 50. člena Zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Ur. list 

' LRS št. 19-88-1952) ter člena 106. 
Temeljnega zakona o proraču- 
nih (Ur. 1. FLRJ št. 13-126-1956) 

I na svoj! VI. redni seji dne 3. 
aprila 1956 siprejel 

Odlok 
o potrditvi zaključnega računa 

o izvršitvi proračuna ObLO 
Ljubljana-Polje za leto 1954 

1. člen 
Potrjuje se zaključni račun o 

izvršitvi proračuna Občinskega 
ljudskega odbona Ljiubljana- 
Polje za lete 1954 sestavljen po 
veljavnih predpisih Zakona o 
proračunih in določilih Uredbe 
o izvajanju proračuna in raču- 
novodskem poslovanau državnih 
organov in zavodov. 

2. člen 
Zaključni račun Občinskega 

ljudskega odbora Ljubljema-Po- 
Ije za leto 1954 je sestavni del 
tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni 

izdatki so znešali po zaključnem 
računu Občinskega ljudskega 
odbora Ljiubljana-PoJje za leto 
1954: 

Po proračunu dohodki . . 
. . 13,220.799 din 

Po proračunu izdatki . . 
. . 12,616.140 din 

Presežek dohodkov . . 
604.659 din 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku«. 
Predsednik 

Leopold Maček 1. r. 

Občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Polije je na podlagi 10. 
točke 50. člena Zakona o občin- 
skih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS št. 19-88-1952) ter člena 106. 
Temeljnega r-akona o proraču- 
nih (Ur. 1. FLRJ št. 13-126-1956) 
na svoji VI. redni seji dne 3. 
aprila 1956 sprejel 

Odhk 
o potrditvi zaključnega računa 

o izvršitvi proračuna ObLO 
Ljubljana-Polje za leto 1955 

1. člen 
Potrjuje se zaključni račun o 

izvršitvi proračuna Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Po- 
1(је za leto 1955 sestavljen po ve- 
ljavnih predipfeih Zakona o pro- 
računih in določilih Uredbe o 
izvajanju proračuna in računo- 
vodskem poslovanju državnih 
organov in zavodov. 

2. člen 
Zaključni račun Občinskega 

ljudskega odbora Ljubljana-Po- 
lje za leto 1955 je sestavni del 
tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in Izvrfen! 

izdatki so znašati po zaključnem 
računu Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Polje za leto 
1955: 

Po proračunu dohodki . . 
. . . 21,515.077 din 

Po proračunu izdatki . . 
, . . 20,487.531 d!n 

Presežek dohodkov Je . . 
. . . 1,027.546 din 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«. 
Predsednik 

Leopold Maček 1. r. 

Na. podlagi člena 52. Uredbe o 
trgovanju ter o trgovinskih 

podjeljih m trgovinah (Ur. list 
FLRJ št. 37-55), je Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Polje na 
VI. redni seji dne 3. aprila 1956 
sprejel 

Odlak 
o ustanovitvi Svetov potrošni- 

kov na območju občine 
Ljubljana-Toljc 

1. člen 
Na območju občine Ljubljana- 

Polje se ustanove Sveti potroš- 
nikov pri trgoviskem podjetju 
Ljubljana-Polje in pri sledečih 
poslovalnicah: 

1. Polje 1, 2 in 3, 
2. Poslovalnica Dobrunje, 

. 3. Poslovalnica Sostro, 
4. Poslovalnica Zadvor, 
5. Poslovailndca Vevče, 
6. Poslovalnica Kašelj, 
7. Poslovalnica Zalog, 
8. Poslovalnica Zadobrova, 
9. Poslovalnica Sneberje in 

10. PosiovE-Inica Lipoglav 
pri Trgovskem podjetju »Dobri- 
na« v Zalogu, 

pri trgovinah Kmetijskih za- 
drug: 

1. Dobrunje, 
2. Besnica, 
3. Dolsko, 
4. Prežganje. 
Isti Sveti potrošnikov Imajo 

pravico nadzorovanja tudi nad 
poslovanjem prodajaln kruha 
vsak na svojem teritoriju. 

2. člen 
Sveti potrošnikov kot organi 

kontrole imajo pravico kontroli- 
rati poslovanje trgovskega pod- 
jetja oziroma trgovine in pro- 
dajaln kruha in predlagati 
ukrepe za zboljšanje njihovega 
poslovanja. 

Pri izvrševanju kontrolne 
pravice: 

1. Dajejo Sveti potrošnikov 
potrditev k sklepom organa 
podjetja oziroma trgovine o 
uporabi sredstev rezervnega 
sklada o razpolaganju z osnov- 
nimi sredstvi, o uporabi investi- 
ciijskih sredstev, o prošnji za 
investicijski kredit in o spre- 
membah pravil podjetja oziroma 
trgovine; 

2. Imajo pravico vpogleda v 
poslovne knjige in pravico pre- 
gledati poslovne prostore in 
blago; 

3. Dolžni so o zapaženih ne- 
pravilnostih obvestiti oddelek 
za gospodarstvo ObLO Ljublja- 
na-Polje. 

Ce se Svet potrošnikov ne 
strinja s kakšnim sklepom iz 
prve točke, odloča o njem do- 
končno Svet za gospodarstvo 
ObLO Ljubljana-Polje. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo ObLO 

Ljubljana-Polje je pooblaščen, 
da določi za vsako v prvem čle- 
nu navedeno podjetje, število 
članov Sveta potrošnikov. 

Pri določanju števila članov v 
Svete potrošnikov Svet za go- 
spoda rsitvo ObLO Ljubljana-Po- 
lje upošteva število potrošni- 
kov, ki jih zajema posamezno 
podjetje, trgovina, oziroma po- 
slovalnica. 

Število članov Sveta potroš- 
nikov znaša od 5 do 11. 

4. člen 
Clanl Svetov potrošnikov se 

volijo iz vrst potrošnikov pod- 
jetja, trgovine, oziroma poslo- 
valnice, ža katero se volijo. 

5. člen 
Sveti potrošnikov se ustano- 

vijo pri vsaki poslovalnici v 1. 
členu navedenih podjetij. Pri tr- 
govskem podjetju Polje se usta- 
novi Svet potrošnikov na sede- 
žu podjetja. V Svet potrošnikov 
na sedežu podjetja se volijo čla- 
ni sveta istočasno, ko se volijo 
Sveti potrošnikov pri posloval- 
nicah. 

O načainu voir.ev v t>ve 

trošnikov na sedežu 
odloča za posamezen 

o. Г 
podi0' 

prii«1 

OO1, 
Svet za gospodarstvo 
Ljiubljana-Poije. 

6. člen ,) 
Delovna doba za člane -3 ^ 

potrošnikov traja dve 
leti. 

7. člen || 
Clanl Sveta potrošnikov 

volijo na sestankih polr0^1*,^] 
posameznih pcslovainic. ^ | 
izvoljene člane potrdi Sv« 
gospodarstvo. 

Ce se Svet za gos poda 
izvolitvijo posameznih 
ne strinja, se izvolijo novi ' ^ 
na lst| način kot je določen* 
prvem odstavku tega člena- 

8. člen ^ 
Sveti potrošnikov se ^0'^, 

sestati praviloma enkrat n1*1® 
no najmanj pa vsaka dve 
seca. 

9. člen , 
Na predlog Sveta za gosf0 fg 

stvo potrdi pravila po5'0^^ 
svetov potrošnikov Obi 
ljudski odbor Ljiubljana-P*™ 

10-. člen .jI 
Ta odlok velja, ko ga P0. 

Občinski ljudski odbor LjubU 
na-Polje. 

Predsednik 
Leopold Maček 1. r. 

^ ili 

.RUDNI^ OBČINA LJUBLJANA 
fl« 

Na podlagi 2. točke, 24. 
statuta ObLO Ljubljana-Ru<^ 
ter v zvezi z 12., 50. in 80. c\, 
nom Zakona o občinskih '' j, I 
skih odborih (Ur. 1. LRS S'- 
52-88), v zvezi z Zakonom 0 s j, 
novanjskem prispevku (^r 

FLRJ št. 57-55) ObLO Lj ubiJV 
Rudnik izdaja po sklepu 6. ^ 
ne seje, ki se je vršile dfl® 
marca 1956 sledeči 

Odlok 
o ustanovitvi kreditnegra 
za zidanje stanovanjskili 

1. člen 
Ustanovi se Kreditni skla"^ 

zidanje stanovanjskih hiš љ 
močju občine Ljubljana-Rud 

2. člen se 
Iz tega Kreditnega skla^.^ 

dovoljujejo posojila za zid3 ^ 
dozidavo ali do vršite v novih 
roma popravila obstoječih 
novanjskih hiš stanovanj-^, 
zadrugam; gospodarskim 0 

nizacijam, stanovanjskim 1',еГ4> 
nost.im, zavodom, politično- 
torialnim enotam in nj'11 ^ 
pooblaščenim organom ter

h£>ve 

žavljianom, ki se na 
prejemke plačuje stanova 
prispevek. 

3. člen ^ 
Kreditni sklad je pravna j,) 

ba s katerim upravlja ^jcl 
odbor, ki ga imenuje 
ljudski odbor Ljubljana-l 
Upravni odbor sestavljajo 
sednik, podpredsednik. ' 
rata biti oba člana '-i11 "L s" 
odbora in še 3—8 članov, ц 
izvoljeni oziroma lraenov' :;i 
zastopnikov gospodarsk- 
družbenih organizacij. ,,a!lje- 
spada v družbeno upraV 

4- el€n ete^" 
V Kreditni sklad se 0 

sredstva, ki j'h določa 7 ifl 
stanovanjskem prispe^ 
družbeni plan ObLO 1П ,„л ski0^ 

sre^ 
obvezni predpisi. V ta 
stekajo še posebno: 

1. Vložena denarna 
stanovanjskih zadrug- p!«' 

2. Hranilne vloge, ki 3 j pf 
čujejo državljani na 
sebne pogodbe v ta pas0' л 

3. Sredstva iz dan:« 1 
ki so bila razpisana it 
kreditiranja stanovanj 
gradnje. 
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IJ' kj morajo biti 

Pod LXXVIII. 

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

4. člen 
Posiovalni čas rnora biti vidno 

objavljen v obratu. 
Ce je obrat zapnt zaradi iz- 

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

5. člen 
Kjer je za po.-amezne vrste 

obratov določen različen zimski 
in poletni P oslova.ni čas velja 
zimski poslovalnj čas od 1. 
oktobra do 30. aprila, letni pa 
od 1. maja do 30. septembra. 

6. člen 
Gostimki obrati smejo biti za 

sitranke odprti ob delavnikih, ob 
nedeljah ter dela prostih dne- 
vih takole: 

a) reitevracije in gostilne do 
24. ure. 

Delovni koieiktivi restavracij 
in gostiln lahko določijo, da se 
za določeno obdobje, na primer 
pozimi ob določenih dnevih za- 
pirajo obrati prej, venda.r ne 
pred 22. uro. Sklep delovnega 
kolektiva se lahko izvaja, ko ga 
potrdi Oddelek za gospodarstvo 
občinskega Ijiuidskega odbora. 

b) bifeji ob de,lavnikih do 21. 
ure, ob nedeljah in drugih dela 
prostih dnevih do 14. ure; 

c) restavracije, gostilne in bi- 
feji ne smejo začeti poslovanja 
pred 5. uro zjutraj, morajo pa 

'e, I-A Zakona o ! zaioti poslovati najkasneje do 
7. ure; 

d) alažčičame gostinske nara- 
ij, '' оКл- "•'»ота o 
^Чћ ^n^ih in okraj- 

h, J4-37I c
borc>v (Ur. Ust 1 m/ e— JI ttrevi ) v zvezi z 4в. ; ve ob delavniikih od 8. do 13. 

^ In n* 0 gostinskih ure ter od 14. do 20. ure. 
i, ' Чв iSfrih (Ur. list 

j. H gu, 0r Ljubljana - 
24. ''r'u sprejetem na 

^ca 1956 

I I 
^ietij1 •Žasu Kostinskih 

. ' e eoetišč 
nI 
'ц ^ ni se predpisuje 
' C вЧШг0®1^5,15'"1 P0^' кЛГТет (v nadalj- 

^ ^ obr-ati) I-A- »bč^ Ljubijona - 

Odlok 

Kot slaščičarne gostinske na- 
rave se štejejo vse vršite sla^ii- 
čarakih obratov, ki strežejo go- 
stom pri mizil. 

e) mlečne restavracije In zaj- 
trkovalnice pozimi od 5. do 18. 
ure, poleti (jd 5. do 19. ure brez 
prekiniitve; 

f) menze, delavske restavra- 
cije In ostala gostišča zaprtega 
tipa poslujejo le v času, ko se 

ll) gosUn«,k™''rw^iI izdajajo redni obroki hrane. Ta 
^ вадил. Slra P™ .cas dolo£ijo gostišča sama v ča- 

su od 12. do 21. ure, obrati, ki 
dajejo zajtrk pa že od 5. do 8. 
ure zjutraj. 

Restavracije in gostilne smejo 
biti odprte na dan. 30. aprila, 1. 
maja, 21. julija, 28. in 29. no- 
vembra, 31. decembra in na dan 
občinskih praznikov do 5. ure 
naslednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih se pol 

vire pred časom, ki je določen 
za zapiranje ne sme več izdajati 
pijače in hrane. 

8. člen 
Dovoljene igre (na pr. bali 

4 ^ 

i>jti 

0vange s stran- 

'^anern času mo- 
^Di.* " obrati odprti 
41^ m ' ^ 1 Prestavitve s 
0t«: ^sar1dPU,anega. P0- 

^ 0 dovoliijo ^ v tem od- 

гЈЧ2'^ 
£^л^!,Ји^!№»ро<1агз,1уо ob- Рг&а.odbora sme 

X ^cii m- —^wv, 'в' - N  t—   
So, ie t/T in Podobnih nanje, keglanje in podobno) se 

^rih zaradi in- 

i1' i0 nujno potreb- 'smejo igrati na prostem do 22. (ђ| 4a .<u>    . !  tr   »ii, „.„„»„.ii, vin- л, s® gostinski ure. V zaprtih prostorih, kjer 
Poslov al ni m | to ne moti nočnega miru, ta 

omejitev ne velja, vendar se 

V "Odalija " g зг n" 
to-oti !JfanJe poslo- 

^,3- Ме^ ail,lu taks«- 

prire- 
:4k.5oio#, • '«st;ivalih 

kV ^ 
1«Ju?t|,iakSne 7ađove in I mora igranje zaključiti pol ure 

v i7?
ea 'iudskega ; pred koncem posiovalnega časa, 
mn Prime- j ki ga predpisuje ta odlok za do- ^ f. Ллј e,Zri'''rn gostln- ! ločeno vrsto gostinskega obrata. 

9. člen 
Občinski ljudski odbor lahko 

dovoli na predlog delovnega ko- 
lektiva po predhodnem zasliSa- 

^■чцц ^fl ^j^vallh In ' nju Gostinske zbornice okraja 
0
гУ;,!п1 ^as i Ljubljana posameznim gostilnam 

za !in bifejem, da izmenoma en dan 
:Ч л t'ttjj,.'Pa' e'?a ^jud- v tednu ne poslujejo za.radi 61- 
ov'dv<yham<! P"- 5fe,nja poslovnih prostorov in 

'vo га 
1 a''' ve' odpočitka zaposlenega osebja. 

J1,'i'Udsii..8<>SI>0^ar-I v primeru, da na področju 
odbora 'občine več gostinskih obratov 

6 okj-if- aU enkra.t tedensko ne posluje, do- 
Ljub- loči razpored obratov po posa- 

Imeznlh dnevih v tednu G os tki- 

ska zbornica okraja Ljubljana 
tako, da dva sosedna obrata ne 
moreta biti zaprla isti dan v 
tednu. 

Ugodnost po 1. odstavku lega 
člena velja samo za liste goslin- 
ske obrale, kjar glede na obseg 
in značaj ter Število zaposlene- 
ga osebja ni mogoče urediti de- 
la tako, da bi zaposleno osebje 

'lahko redno imelo pripadajoč 
tedenski prosti dan, in kjer 
taka prekinitev ne prizadene 
krajevnih turističnih potreb. 

10. člen 
Gostinsko podjetje, gostišče 

ali imetnik zasebnega gostišča 
se zaradi prekrška kaznuje z , 
denarno kaznijo do 2000 din: 

1) če nima v obratu v dno ob- 
javljnega obratovalnega časa; 

2) do 3000 din če ima obrat 
odprt tudi po času, ki je dolo- 
čen kot najdajši poslovalnl čas. 

Z denarno kaznijo do 2000 dan 
se kaznuje za prekršek po 2. čl. 
prednjega odstavka tudi odgo- 
vorni uslužbenec gostinskega 
podjetja ali gostišča, ki j« pri- 
stal na samovoljno prekorače- 
nje posiovalnega časa. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva ob-1 

jave v uradnem glasilu Okraj- 
nega ljudskega odbora Ljublja- 
na. S tem dnem prenehajo ve- 
ljati na področju občine Ljub- i 
Ijana-Rudnik določila: 

a) Odloka MLO Ljubljana z 
dne 28. maja 1954 (Ur. 1. LRS 
št. 35-54). 

b) Odloka OLO Ljubljana z 
dne 18. decembra 1954 (Ur. list 
LRS št. 1-55) glede obratoval- 
nega časa gostinskih podjetij in 
gostišč. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Franc Sitar 1. r. 

OBČINA MEDVODE 
Na podlagi 70. člena splošne- 

ga zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Uradni ldsl FLRJ štev. 
20-269/55) izdaja Občinski ljud- 
ski odbor na svoji 7. seji dne 
23. marca 1956 

Odlok 
o izenačenju predpisov bivScga 
OI.O Ljubljana okolica in ObLO 
Medvode za območje Občinskega 

ljudskega odbora Medvode 

1. člen 
Na območju oibčin?kega ljud- 

skega odbora Medvode ostanejo 
v veljavi naslednji odloki biv- 
šega OLO Ljubljana okolica in 
Občinskega ljudskega odbora 
Medvode z dopolnitvami in 
spremembami; 
. 1. Odlok o oproetitvd in olaj- 
šavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju 
okraja Ljubljana okolica (Urad- 
ni list LRS št. 37-556/54) taiko da 
se namesto Okraja Ljubljana 
okolica postavi občina Medvode. 

V 5. členu točka 5 se namesto 
OLO postavi OBLO. 

V 8. členu točka a) se čr!a 
beseda »pristojnega«, v zadnjem 
odstavku pa se namesto OLO po- 
stavi OBLO. 

9. člen se črta in doda nov, 
ki se glasi: »Odločbo o popolni 
ali delni oprostitvi od plačeva- 
nja za opravljeno storitev po 
3. členu tega odlomka izdii Svet 
га zdravstvo in socialno politiko 
OBLO«. 

10. člen pa tako, da se črta 
»tajništvo za zdravstvo in soci- 
alno politiko OLO« in na mesto 
tega postavi »Svet za zdraivsitvo 
in socialno politiko OBLO«. 

2. Od'ok o pogojih za oprav- 
ljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov na območju 

okraja Ljubljana okolica (Ur. 1. 
LRS št. 28-418/54) tako, da se 

I namesto okraja Ljubljana cko- 
| lica postavi občina Medvode, 
j 3. Odlok o organih up;avlja- 
' nja in določitvi hiš, ki spadajo 
v stanovanjske skupnosti na ob- 
močju okraja Ljubljana okolica 

' (Ur. 1. LRS št. 15-241/54) tako da 
I se namesto okraja Ljubljana 
: okolica postavi občine Medvode. 
I V 1. členu se besede za vejico 
I v četrti vrsti črtajo, dodajo no- 
j ve, ki se glase: »ustanavlja ob- 
' činski ljudski odbor stanovanj- 
ske skupnosti po predlogih hiš- 
nih svetov«. 

i Drugi odetavok 4. člena se 
črta, doda nov, ki se glasi: 
»Odločbe o vključitvi h š v sta- 
novanjsike skupnosti izdaja Svet 
za gospodarstvo in komunalne 
zadeve oziroma pristojni svet. 
Zoper odločbo sveta je dopustna 
pritožba na komisijo ljudskih 
odbornikov, in sicer v 8 dneh 
po prejemu te odločbe.« 

8. člen se v celoti črta in doda 
nov. ki se glasi; »Volitve mo- 
rajo biti vsalko leto do 15. jan. 
Prve sestanke skliče ljudski od- 
bor, volitve pa izvede ljudski 
odbornik v svoji volilni enoti 
po pooblaščencih, ki jih določi 
za vsako hišo.« 

4. Odlok o kategorizaciji sta- 
novanj na . območju okraja 
Ljubljana okolica (Uradni list 
LRS št. 15-242/54) tako, da se 
namesto okraja Ljubljana oko- 
lica postavi občina Medvode. 

V 1. členu se namesto »OLO 
Ljubljana okolica« postavi ObLO 
Medvode. 

V 3. členu se zadnji odstavek 
črta in doda nov, Id se glasi; 
»Svet za gospodarstvo in ko- 
munalne zadeve se pooblašča, 
da izda za uporabo te razpredel- 
nice potrebna navodila га tol- 
mačenje«. 

4. člen se črta in doda nov, 
ki se glasi: »Število okolišev 
(con) in njihove meje določi 
OBLO, kolikor je to potrebno, 
da bi se mogla določiti najem- 
nina tudi po okoliših glede od- 
daljenosti stanovanja od sredi- 
šča, kakor tudi po zdravstvenih 
razmerah in po tem, kako so 
objekti preskrbljeni s komunal- 
nimi otojektl«. 

5. člen se črta in doda nov, ki 
se glasi: »Za izvedbo tega od- 
loka je pristojen svet za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve 
OBLO«. 

5. Odlok o stanovanjski tarifi 
ter delitvi najemnin na sklade 
in njihovi uporabi (Uradni list 
LRS št. 40-599/54). 

6. Odlok o pogojih za sklepa- 
nje stanovanjskih pogodb (Ur. 
list LRS št. 40-600/54) tako, da 
se: 

V 1. čelnu postavi namesto 
OLO Ljubljana okolica OBLO 
Medvode. 

V 2. členu isto kot v 1. v zad- 
njem odstavku pa črta beseda 
»okolica«. 

V 4, členu se tretji odstavek' 
črta in doda nov, ki se glasi: 
»O tem, ali je hLSnlSko sta- 
novanje določeno In ali jc treba 
hišniško službo vpeljati, odloča 
na prvi stopnji hišni svet, na 
drugi pa pristojni svet OBLO«. 

7. Odlok o oddajanju hrane 
abonentom v zaneim h gospo- 
dinjstvih (Ur. list LRS štev. 
41-618/54). 

8. Odlok o najvišji tarifi za 
dimnikarslke storitve (Ur. list 
LRS št. 25-371/54 in dopolnlo 
46-695/54) tako, da se: V 1. čle- 
nu namesto okraja Ljubljana 
okolice postavi »občine Med- 
vode«. 

2. člen 

Odlok o razglasitvi 14. juliji 
za občinski praznik občine Med. 
vode (štev. 364/1-54) se razširi 
na vse območje občine Med- 
vode. 

8, avgust, ki je bil razg aš^a 
z odlokom OBLO Smlednik 
(Opr. št. 274/1 dne 24. julijp? 
1955) pa ostane krajevni praznit. 

Ta odlok velja od dneva ob j« 
ve v uradnem glasilu okraj* 
Ljubljana. 

St. 01/1-230/1-55 23/3-1956. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora 
Franc Mravlje, 1. r. ( 

OBČINA LOGATEC j 

Na podlagi čl. 35 Uredbe o 
razdeljevanju in odpovedi sta- 
novanj (Ur. list LRS št. 19/86-55 
in 43/151/55) v zvezi s čl. 2 za- 
kona o pristojnosti obč nskih in 
okrajnih ljudskih odborov, v za- 
devah, ki so urejene z dose- 
danjimi republiškimi predpisi 
(Ur. list LRS št. 26/55) priloga 
I'B 2. poglavje III/l, izdaja 
občinski ljudski odbor po sklepu 
4. redne seje dne 2. decembra 
1955 naslednji 

Odlok 
e razdeljevanju stanovanj. ' 

\ 
1. a 

Predpisi tega odloka ter ured- 
be o razdeljevanju in odpovedi 
stanovanj. (Ur. list LRS štev. 
19 55 in 43 55) se uporabljajo v 
naslednjih naseljih: Dol. Loga- 
tec, Cevica, Martinhrib, Brod, 
Blekova vas, Gorenji Logatec, 
Gorenja vas. 

2. H. 

Občinsiki ljudski odbor dode- 
ljuje stanovanja samo tistim za- 
poslenim prosilcem, Id imajo 
svoje delovno mesto na območje 
občine Logatec. 

3. 61. 

Novim priseljencem se dode- 
ljuje stanovanja le, če je dal 
občinski ljudski odbor pred pri- 
Belitvijo prosilcev v občino pi- 
smeno zagotovilo, da jim bo 
preskrbe! stanovanje. 

4. 61. 

Stanovanjska komisija občin- 
skega ljudskega odbora izdela 
v Januarju in juliju vsakega 
leta na podlagi prošenj prosilcev 
za stanovanje seznam upraviče- 
nih pričakovalcev. V ta seznam 
se vpiše največ 10 prosilcev, ki 
izpolnjujejo pogoje uredbe o 
razdeljevanju in odpovedi sta- 
novanj za vpis, prosile; pa, ki 
teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
obvestijo neposredno o tem. Ko 
seznam potrdi oziroma dopo'nl 
ali spremen! svet za komunalne 
In stanovanjske zadeve, se kra- 
jevno običajno objavi. 

5. čl. 

Tisti prosilci iz seznama, И 
jim v roku 6. mesecev ni bilo 
nakazano stanovanje, se uvr- 
eaijo na čelu seznama nasled- 
njega razdobja. 

6. 61. 

Stanovanjska kotnisija sme Iz- 
jemoma uvrstiti v seznam upra- 
vičenih pričakovalcev stanovanj 
prosilca, ki Izgubi »Hnovanje 
taiadl elementamlh nezgod (po- 
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lar, potres, poplava), ali pa ti- i 5. tlen 
etega, ki se mora izseliti iz svo- j ^ velja, ko ga z osta- 
lega stanovanja ker je po od-; limi abtm3kt.ga statuta 
ločbi pristojne komisije nada j-1 di ош 1;jubljana. 
nje bivanje v njem z.vljenjjiico 
nevarno. 

7. čl. 

Ta odlok stopi v vedjavo z 
впет objave v »Glasniku«. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Anion PetkovSek, l. r. 

OBČINA MENGEŠ 
Na podlagi T Slena Splošne- 

ga zaikona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ št. 26'55) 
v zve^l s 24. členom 1. to^ke 
Statuta občine Mengeš je Ob- 
Cinski ljudsk odbor Mengeš na 
•vojii 7, seji dne 22. marca 1956 
■prejel 

Odlok 
• spremembah in dopolnitvah 

občinskega statuta. 

1. člen 

V 42. členu Statuta občine se 
ra besedilom besede »referentov« 
vneseta besedi: »in inšpektor- 
jev«. 

2. člen 

V 104. členu Statu'a občine se 
y 10. vrsti za besedilom »sterbi 
ca čiščeje in vzdrževanje« črtata 
besedi »krajevnega trga«. 

Besedilo 10. vrste se pa v ce- 
loti črta. 

3. člen 
105. člen zadnja odstavek se 

trta, prečiščeno besedilo pa se 
glasi: »spremlja delo uslužben- 
cev občinskega ljudskega odbo- 
ra ter drugih uslužbencev, ka- 
dar delajo na območju krajev- 
nega odbora In predlaga Ob- 
činskemu ljudskemu odboru 
ukrepe za zboljšanje nj hovega 
dela«. 

4. člen 

V 114. členu se črtajo besed«: 
praviloma po krajevnih uradih « 

Predsednik 
Občinskega Ijud-skega odbora: 

Ivan Vidiili, 1. Г. 

Na podlagi 2., 8. in 8. člena 
Splošnega zakona o ured.tvl ob- 
čin in okrajev (Ur. I. FLRJ 
20'55) v zvezi z Zakonom o pri- 
stojnosM občinskih in okrajnih 

! ljudskih odborov (Ur. 1. FLIU 
štev. 34/55) in na podlagi 48. 
člena Uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Ur. 1. FLtlJ 
8'54) je na predlog Sveta za 
gospodarstvo Občinski ljudski 
odbor Mengei na svoji 7. seji 
dne 27. marca 1956 sprejel na- 
slednji 

Odlok 
o udiiiranju iu zapiranju 

Koslinskih obratov 

1. člen 
S tem odlokom se predp suje 

posloval nI čas gostinskim pod- 
jetjem in gostiščem (v nadalj- 
njem besedilu , goistinskil obrati) 
na območju občine Mengeš za 
poslovanje z goetl. 

V predpisanem času morajo 
biti gostinski obrati odprti za 
goste. , 

Spremembe ali prestavitev s 
lem odlokom predpisanega po- 
slovnega časa lahko dovolijo sa- 
mo organi, določeni v tem od- 
loku. 

2. člen 
Odsek za gospodarstvo Občln- 

ske.gj ljudskega odbora Mengeš 
sme v Izjemnih primerih zaradi 
inventure, adaptacije in podob- 
nih razlogov, če je to nujno po- 
trebno, dovoliti, da se gostinski 
obrat zaipre med poslovnim 
časom. 

Odsek za spložne zadeve in 
proračun občinskega ljudskega 
odbora lahko v Izjemnih prime- 
rih dovoli posamozn m gostin- 
skim obratom podaljšanje po- 
alovnega časa po plačilu takse. 

OBČINA LJUBUANA RUDNIK 
Vabilo na 7. sejo ObLO 

Na podilagi 21. čl. Splošnega zakona o ureditvi občin in 
cikrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-279/55), 7. 61. Zakona o prlstojnos-tl 
občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Ur. lisit FLRJ štev. 
26-130,55) in na podlag; 2. odst. 38. 61. Statuta ObLO Ljubljana 
Rudnik dne 11. februarja 1956 sklicujem 7. redno sejo 
ObLO Ljubljana Rudnik, ki bo v soboto, dne 5. maja 1956 
jr sejni dvorani ob6ine in pred lagam naslednji 

dnevni red: 
1. РогобИо S vela za pros v eto In kulturo. 
2. Sprejem odlokov: 
a) Odloka o začasnem finansiranjti proračunakh izdatkov 

ObLO Ljubljana Rudnik za april In maj 1956. 
b) Odloka o do^polnilnih plačah prosvetnih uslužbencev 

ObLO Ljubljana Rudnik. 
c) Odloka o pobiranju turistične takse na območju občine 

Ljubljana Rudnik. 
6) Odloka o razširiitvi veljavnosti odloka o kategorizaciji 

stanovanj in okoliših na območju glavnega mesta Ljub- 
ljana ter Odloka o stanovanjski tarifi, razdelitvi najem- 
nin in skladih na območje občine Ljubljana Rudnik. 

3. Sprejem odločb: 
a) Odločbe o Imenovanju vodilnih uslužbencev ObLO 

Ljubljana Rudn k. 
b) Odločbe o imenovanju komteiije za prodajo hiš SLP. 
4. Sprejem pravilnika o dopolnilnih plačah usllužbencev 

Zdravstvenega doma Ljubljana Rudnik. 
5. Gospodarske zadeve. 
Vsak odbornik sme predlagati siprememlho in dopolnitev 

dnevnega reda. — Morebitni izostanek od seje naj ljudski od- 
borniki pravočasno javijo na Tajništvo ObLO Ljubljana Rud- 
nik pismeno aili ustno (telefon 22-556). 

Predsednik ObLO: 
France SIHar, 1. r. 

3. člen 
Ob posebnih množičnih prire- 

ditvah, proslavah, festivalih in 
podobno določi poslovni čas za 
gostinske obrate odsek za gospo- 
darstvo Občinskega ljudskega 
odbora, če pa zajame priredi- 
tev področje dveh ali vei ob- 
čin, pa tajništvo za gospodar- 
stvo OLO Ljubljana na predlog 
prireditelja ali gostinske zborni- 
ce okraja Ljubljana. 

Predlog mora biti predložen 
pristojnemu organu najmanj 3 
dni pred nastopom primera. 

4. člen 
Poslovni čas mora biti vidno 

objavljen v obratu. 
Če Je obrat zaprt zaradi iz- 

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

5. člen 
Kjer je za posamezne vrste 

obratov določen različen zimski 
in letni poslovni čas, velja zim- 
ski poslovni čas od 1. oktobra 
do 30. aprila, letni pa od 1. maja 
do 30. septembra. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo b'tt za 

goste odprti ob delavnikih, ob 
nedeljah ter dela proatlh dneh 
takole: 

a) prenočišča nepretrgoma po- 
dnevi in ponoči. 

b) restavracije in gostilne do 
24. ure. 

Delovni kolektiv; restavracij 
In gostiln lahko sklenejo, da se 
za določeno obdobje, na primer 
pozimi ob določenih dnevih, za- 
pirajo obrati prej, vendar ne 
pred 22? uro; sklop velja, ko ga 
potrdi odsek za gospodarstvo 
Občinskega ljudskega odbora. 

c) Bifeji ob delavnik h do 21. 
ure, ob nedeljah ш drugih dela 
prostih dnevih da 14. ure. 

Restavracije, gostilne in bi- 
feji ne smejo poslovati pred 
4. uro zjutraj, morajo pa začeti 
poslovati najpozneje do 7. ure; 

č) slaščičarne gost nske nara- 
ve ob delavnikih od 8. do 13. 
ure ter od 14. do 20, ure. 

Kot slaščičarne goetinike na- 
rave se štejejo vse vrste slašči- 
čarskih obratov, ki strežejo go- 
stom pri mizi. 

d) restavracije, gostilne in bi- 
feji pr. avtobusnih postajah mo- 
rajo začeti poslovati pol ure 
pred prihodom oziroma odhodom 
prvega avtobusa in morajo po- 
slovati še pol ure po prihodu 
oziroma odhodu zadnjega avto- 
busa In to ne glede na pred- 
pisani poslovni čas po točki b) 
In c) tega člena, vendar poslu- 
jejo najmanj v času, ki je pred- 
pisan za te vrste obratov. 

e) 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 
času od 12. do 21. ure, obrati, ki 
dajejo zajtrk, pa še v času od 
5. do 8. ure zjutraj. 

Restaivraclje in gostilne smejo 
biti odprte na dan 30. aprila, 
1. maja, 21. Julija, 28. in 29. no- 
vembra, 31. decembra in na 
dan obč. praznika do 5. ure na- 
slednjega dne. 

7. člen 
V gostinskih obratih se pol 

ure pred čaaom, ki Je določen 
za z.apliranje, ne sme več Izda- 
jati pijače in hrane. 

Določilo prejšnjega odstavka 
ne velja za obrate pod točko d) 
prejšnjega člena. Ti obrati pre- 
nehajo Izdajati pijačo in hrano 
10. min. pred koncem poslovat- 
nega časa. 

8. člen 
Dovoljene Igre (na prmer ba- 

linanje, kegljanje in pod.) se 
smejo igrati na prostem do 22. 
ure. V zaprtih prostorih, kjer 
to ne moti nočnega miru, ta 
omejitev ne velja, vendar se 
mora Igranje zaključiti pol ure 
pred koncem poslovalnega časa, 
ki ga določa ta odlok za do- 
ločeno vrsto gostinskega obrata. 

9. člen 
Občinski ljudski odbor lahko 

dovoli na predlog delovnega ko- 
lektiva po prejšnjem zaslišanju 
gostinske zbornice okraja Ljub- 
ljana posameznim gostilnam in 
bifejem, da izmenoma en dan v 
tednu ne poslujejo zaradi čišče- 
nja poslovnih prostorov in od- 
počitka zaposlenega osebja. 

V primeru, da na področju ob- 
čine več gostinskih obratov en- 
krat tedensko ne posluje, določi 
razpored obratov po posamez- 
nih dnevih v tednu gostinska 
zbornica okraja Ljubljana tako, 
da dva sosedna obrata ne mo- 
reta biti zaprta Isti dan v tednu. 

Ugodnost po prvem odstavku 
tega člena ve.Lja le za tiste go- 
stinske obrate, kjer glede na 
obseg in značaj poslovanja ter 
število zaposlenega osebja nI 
mogoče urediti dela tako, da bi 
zaposfieno osebje lahko redno 
Imelo pripadajoč tedenski prosti 
dan. 

10. člen 
Gostinsko podjetje, gostišče 

aU_ imetnik zasebnega gostišča 
se zarad; prekrška kaznuje z 
denarno kaznijo do 2.000 din: 
1. če nima v obratu vidno ob- 
jaivljenega obratovalnega časa; 

2. do 3.000 din, če ima obrat 
odprt po času, kd je določen kot 
najdaljši poslovni 6as. 

Z denarno kaznijo do 2.000 din 
se kaznuje za prekršek po 2. 
točiti prednjega odstavka tudi 
odgovorni uslužbenec gostinske, 
ga podjetja ali gostišča, ki Je 
pristal na samovoljno prekora- 
čenje poslovnega časa. 

11. člen 
Ta odlok velja od objave v 

»Glasniku«. 
S tem dnem preneha veljati 

na območju občine Mengeš od- 
lok OLO Ljubljana okolica dne 
18 decembra 1954 Ur 1. LRS 
št. 1/55. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Ivan Vidali, 1. r. 

Na podilagi 8, in 9. člena Sploš- 
nega zakon.a o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ štev. 
26-269/55) in 52. člena Uredbe 
o trgovanju ter o trgovskih 
podjetjih in trgovinah (Ur. list 
FLRJ štev. 37-430/55) je Občin- 
ski ljudski odbor Mengeš na 7. 
seji dne 22. marca 1956 sprejeJ 

Odlok 
o ustanovitvi svetov potrošulkov. 

1. člen 
Ustanovijo se sveti potrošni- 

kov pri vseh trgovskih podjetjih 
In trgovinah in pri trgovinah 
kmetijskih zadrug. 

2. 61en 

Praviloma se ustanovi svet po- 
trošnikov pil vsaki prodajalni, 

orne pa se svet P0*1 ji i 
novitl tudi za dve 
daj.alcn, če so v 
žini in glede na 
uikov. 

3. člen 

Sveti potrošnikov 
7 članov. иргаупЛ ' 
podjetja oziroma 'rf 
more biti član 
nikov. 

Predsednika 6ve''J. 
člani sveta Izmed 

1 redsedniki svetov ^ 
podjetja, ki ima 
len, so po svojem P0', < 
sveta potrošnikov 

Ce ima podjetje 
dajal en, ima svet jz, 
podjetja najmanj 
kolikor je p;>t;4>ša^ 
prodajalen. 

( 

N 

lili 

4. člen 

Sveti potroSnlkoV 
govinah oz. prodal^ ( 
tere Je mogoče 
potrošnikov krajevni 
volijo potrošniki neP^ 
zborih potrošnikov. 

Zbori potroSnikoV^ 
za posamezno trgo^j 
dajalno. Izjemoma P. 
skupen zbor potroft1' j 
prodajalen, če so 'v 
srednl bližini in 
isti krog potro'5ni,k(>v' 

5. člen 
ff. 

Svete potrošnik"1',^1, 
trgovinah oz. prodaj^ p:' 
rl krog potrošnl^jf 
mej.e naselja oz. g® V1 

mogoče doflotiiU, 
podjetjih Občinjkegj.^ci' 
skupen predlog 
bora SZDL in 
dlkalnega sveta UP%/ 
ločila 3. člena tega ^ 

0. člen 

Svet za gospoda1®^! 
Mengeš odloči, za / 
vine oz. prodajaln« j 
potrošnikov po jj K 
tega odloka ter od' 
volitev svetov P" 
skliče prve zbore 

7. 61eO 

Delovna doba ^ 
kov traja eno leW|' iu^ 
nikov ali Občinski [tJ> 
pa lahko še Pred.. p(^' 
dobe razreši vse 3}' 
61ane sveta in 1гУ'0 

nove. 

8. Čle® t 
Л- 

Za izvrševanje ,al^W јј 
skrbi svet za 
Mengeš, ki Izda ^ 
litve in poslovanj 
trošnlkov. 

Na podlagi tega , 
vodil Sveta (.ti 
ObLO spremene »V i 
kov svoje ро^ f 
podjetja oz. tr£, io ? 
ustrezno prilog^-1 

vila. 

9' ^ ^ 
Ta odlok velja ^ 

»Glasniku«. *<•» 
л 92 ^ Mengeš, dne " ^ 

Pref Občinskega 1].11 .j, 1-1 

Ivan VJ" 

i 


