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taiut okiaia Ljubljana 

, KI GA JE SPREJEL OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

UUBLJANA NA 8. SKUPNI SEJI OKRAJNEGA ZBORA 

'N ZBORA PROIZVAJALCEV DNE 22. MAJA 1956 

L OKRAJ 

Ljubljana 

^,1 Ljubljena je politično- 
organizacija samo- 

^ben delovne'ga ljudstva in 
gospodarska skupnost 

f*tn ^ Prebivalcev na njego- 

HuelJ Ljubljana Je v sestavu 
rePubUke Slovenije. 

4at . 2 člen 

"^ine: ■'"kljana obsega tele 

š; fevnica- 
3, tw. ca" 
1 b^r"Va Pri Ljubljani 
5, „Mižale. 
8' . rosuiplj6. 
7, v-^na gorica. 

10, jf^ljarua . Bežigrad. 
И. г ^Мапа - Center. 

Lii u, a " Črnuče. 
13- ui$№a - Moste. U, !Jana - PoJje. 
15, Ti °'jana - Rudnik, 
'б. ti ^Јзпа - Šentvid. 
17, CTa^a - Šiška. 
18, pijana - Vič. 
19 j Satec. 
f. S3 dolina- Jl . ^dvodo 
гз: 
1, V4"tvce' 

,,4i nika- 
^ ^močje mesta Ljub- 

i*j\a navijajo občine; Ljub- 
tNe,.' °еЈ-"8га<Ј, Ljubljana - 

Ljubljana - Črnuče, 
»јЧје ® - Moste. Ljubljana - 
. ^Чап ■iana - 

'%a ^ " Šentvid, Ljubljana 'n Ljubljana - Vič. 
3 ^ ^ G Г\ 

'^ј>0, 'judstvo v okraju li- 
^fair.^10® samoupravljanja 

CSC^KadeVah P0 svojih 
Ei ^ oni v okrajnem Ijud- 
pih 0

a
k
b0l,-u ta po drugih or- 

Vm, ra-'ne samouprave, ka- 
'vOev jnePosređno na zborih In z referendumom. 

Vi^ra, j. ,4- člen 
ri^^ana iKVr5u30 pra- 

• ki nosti Pri vodstvu 
Чћ ^tne S<i sku,PneSa pomena da, ln drugih siploišnih 

za katere to 

li člen 
Ij«?s'va P

v
rav4,anJe delovnega 

^ v okraju je zago-'.ov- 

. -dvode. 
^ngeš. 
Moravče 

г ust,;, a,JU 30 zagotov- 
г Л? ln se izvršuje v 

"C116 цгЛ .ОП' in v okviru 
ske 

al<raeii0
l pve socialistične 

ret>Ubiiv Federativne Ijud- 'Ke Jugo • 

odbor je na)- w J« - »J 

''3 бо пЛ^гпи f"05" okraja, 
^^ejeni J^-kemu odboru 

e la „u s' organi državne тоЈЈи okraja, ko- 

likor za upravne organe, ki 
opravljajo zadeve iz pristojnosti 
ljudske republike in federacije, 
ni z zakonom drugače določeno. 

Samo z zakonom se lahko za 
izvrševanje zadev iz pristoijnosti 
okrajnih orgainov ustanovijo v 
obfini upravni organi, ki so ne- 
posredno podrejeni okrajnim 
organom. 

7. člen 
Okraj Ima tele pravice in 

dolžnosti 
— skrbi za uresničenje z usta- 

vo določenih načel glede druž- 
bene in politične ureditve; 

— usmerja gospodarski raz- 
voj in zagotavlja pogoje za raz- 
voj proizvajalnih sil in gospo- 
darstva v okraju kot celoti; 

— Izravnava gospodarski in 
kulturni razvoj v okraju; 

— skrbi za izravnavanje inte- 
resov in de*;a gospodarskih in 
družbenih organizacij ter zavo- 
dov v okraju s siploSnlmi gospo- 
darskiipi interesi; 

— upravlja aploSno ljudsko 
premoženje, ki mu je dano na 
podlagi zakona; 

— samostojno razpolaga z do- 
hodki okraja; 

— ureja samostojno ln po 
lastnem preudarku zadeve, ki 
imajo skupen pomen za občine 
na območju okraja; 

— izvršuje zakone in druge 
predpise, če je to dano v nje- 
govo pristojnost; 

— pospešuje razvoj manj raz- 
vitih občin; 

— skrbi za varstvo osebnih 
in političnih pravic državljanov; 

— skrbi za javno varnost; 
— skrbi za to, da se izvolijo 

organi okrajnega samouprav- 
ljanja; 

— določa organizacijo ln po- 
slovanje okrajnih organov ln 
zavodov; 

— organizira _ komunalne ln 
druge okrajne službe; 

— skrbi za splošno zdrav- 
stveno varstvo ln za zboljšanje 
zdravstva; 

— skrbi za šole ln za pro- 
svetno delo, ki ima splošen 
pomen; 

— opravlja nadzorstvo nad za- 
konitostjo dela občinskih ljud- 
skih odborov; 

— skrbi za to, da bo delo 
občinskih in okrajnih uslužben- 
cev strokovno ter skrbi za nji- 
hovo strok, izobraževanje; 

— Izvršuje določene pravice 
nadzorstva nad delom gospodar- 
skih in družbenih organizacij 
ter zavodov v okraju; 

— obravnava vprašanja iz. pri- 
stojnositi republike in federacije 
ter s področja samoupravnih or- 
ganizacij; daje predloge za re- 
ševanje takih vprašanj in v 
skladu 7. zakonom sodeluje pri 
njihovem reševanju: obravnava 
vprašanja iz občinske pristoj- 
nosti. 

Pravice in dolžnosti okraja Iz- 
vršujejo ljudski odbori in drugi 
organi okrajne samouprave gle- 
de na delovno področje, ki je 
določeno z zakonom in drugimi 
predpisi. 

8. člen 
Okraju pripadajo za Izvrše- 

vanje njegovih pravic in dolž- 
nosti lastni viri dohodkov, ki So 
zagotovljeni z zakonom. 

9. člen 
Pri izvrševanju svojih pravic 

in dolžnosti okraj po ljudskem 
odboru in po drugih organih 
okrajne samouprave: 

1. samostojno sprejema druž- 
beni plan in proračun; 

2. sprejema predpise samo- 
stojno in na podlagi zakonskega 
pooblastila; predpisuje z zako- 
nom določene upravne kazni za 
prekršitve svojih predpisov; 

3. ustanavlja gospodarska pod- 
jetja ter komunalne, kulturne, 
prosvetne, zdravstvene in soci- 
alne zavode, ki imajo pomen га 
okraj; 

4. odloča na drugi stopnji v 
upravnem ln upravno-kazen- 
skem postopku, če so vodili po- 
stopek na prvi stopnji občinski 
organi; odloča v upravnem in 
upravno-kazenskem postopku na 
prvi stopnji v primerih, za ka- 
tere je to določeno z zakoni in 
z drugimi predpisi; 

5. razveljavlja in odpravlja 
nezakonite sklepe gospodarskih 
in družbenih organizacij ter za- 
vodov v primerih, za katere je 
to določeno z zakonom; 

6. organizira Izvrševanje na- 
log iz svoje pristojnosti ln iz- 
daja organizacijske. upravne, 
gospodarske in druge ustrezne 
ukrepe za njihovo izvršitev; 

7. zagotavlja sredstva za delo- 
vanje javnih služb v okraju; 

8. zagotavlja delovanje okraj- 
nih služb; 

9. ustanovi disciplinsko sodišče 
za uslužbence okrajnega ljud- 
skega odbora in občinskih ljud- 
skih odborov ter njihovih za- 
vodov razen, če so s posebnim, 
predpisi pristojni zanje drug; 
disciplinski organi; 

10. daje prlporoiSila gospodar- 
skim in družbenim organizaci- 
jam ter zavodom za njihovo 
delo; 

11. vlaga ugovore za varstvo 
svojih samoupravnih pravic, če 
so s predpis m aH z drugim 
ak!om višjih državnih organov 
kršene njegove z zakonom do- 
ločene pravice. 

10. č'.en 
Za mesto Ljubljana okrajni 

ljudski odbor: 
1. daje soglasje k regulacij- 

skemu načr'u za obMne na 
enotnem območju mesta Ljub- 
IJane; 

2. daje soglasje k pers;;ekt v- 
nemu planu komunalne gradit. 

ve za občine na enotnem ob- 
močju mesta LJubljane; 

3. opravlja tudi druge zadeve, 
ki mu Jih nalaga zakon, 

П. člen 
Okraj Ljubljana ima pri Iz- 

vrševanju svojih pravic in dolž- 
nosti do državljanov, gospodar- 
skih ln drugih družbenih orga- 
nizacij ter zavodov samo z za- 
konom določene pravice. 

12. člen 
Svoje pravice ln dolžnosti Iz- 

vršuje okraj na podlagi in v 
mejah zakonov in drugih pred- 
p;sov višjih državnih organov 
ter svojih predpisov. 

13. člen 
Razmerja med okrajnim ljud- 

skim odborom ln drugimi orga- 
ni cikrajne samouprave, ki Izvr- 
šujejo zadeve splošnega pomena 
za okraj, se določajo z zakonom 
in s tem statutom. 

14. člen 
Okrajni ljudski odbor se mora 

pri izvrševanjiu svojih 'pravic 
opirati na zbore volivcev in v 
skladu z zakonom uresničevati 
njihove sklepe, 

15. člen 
Okrajni ljudski odbor zago- 

tavlja zakonitost pri izvrševa- 
nju referenduma volivcev. 

16. člen 
Okrajni ljudski odbor ne mo- 

re zadev iz svoje pristojnosti 
prenesti v pristojnost občin, če 
ni za posamezne zadeve z zvez- 
nim ali republiškim zakonom, 
izdanim v mejah ustrezne pri- 
stojnosti federacije ozir, ljud- 
ske republike, drugače dolo- 
čeno. 

Okrajni ljudski odbor lahko 
zahteva od občinskega ljudske- 
ga odbora, da mu pomaga pri 
opravljanju posameznih uprav- 
nih in tehničnih zadev iz okraj- 
ne pristojnosti, mora mu pa za- 
gotoviti potrebna sredstva za 
opravljanje takih zadev. 

17. člen 
Okrajni ljudski odbor sme 

sam opraviti zadevo iz pristoj- 
nosti občinskega ljudskega od- 
bora, če je občinski ljudski od- 
bor, ki bi Jo moral izvršiti, ne 
izvrši ali ne izvrši o pravem 
času. V takem primeru mora 
občinski ljudski odbor povrniti 
okrajnemu ljudskemu odboru s 
tem nastale stroške. 

Zoper akt o prevzemu zadeve 
po prejšnjem odstavku ima ob- 
činski ljudski odbor pravico do 
pritožbe. 

18. člen 
Okrajni ljudski odbor mora 

dajati državnim organom prav- 
no pomO'č, 

19. člen 
Okraj Ljubljana Je pravna 

oseba. 
20. člen 

Sedež okrajnega ljudskega 
odbora je v LJubljani. 

21. člen 
Okrajni ljudski odbor ima 

svoj pečat: pečat obsega grb in 
ime Ljudske republike Slove- 
nije ter ime ljudskega odbora 

II. OKRAJNI 

LJUDSKI ODBOR 
a) Sestava ljudskega odbora 

22.' člen 
Okrajni ljudski odbor sestav- 

ljata okrajni zbor in zbor pro- 

izvajalcev. у 
Okrajni zbor ima 68 odbor- 

nikov. 
Zbor proizvajalcev ima 51 od- 

bornikov. i 
Volitve odbornikov ofceh zbo- 

rov se opravijo Po zakonu o 
volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov. i 

b) Delo ljudskega odbora 
23. čtlen 

Ljudski odbor obravnava te- 
meljna vprašanja, ki кпаџо po- 
men za gospodarski, kulturni in 
socialni razvoj in za življenje 
»kraja; izdaja predpise in po- 
trebne ukrepe za njihovo reše- 
vanje. 

24. člen 
Okrajni ljudski odbor izvr- 

šuje zadeve iz svoje pristojnosti 
na sejah odbora ozir. zborov, 
izvršilne in upravne zadeve pra- 
viloma po svojih sve'ih, uprav- 
ne zadeve pa tudi po svojih 
upravnih organih. 

Sejo okrajnega zbora oziroma 
zbo-ra proizvajalcev ljudskega 
odbora skliče predsednik ljud- 
skega ^odbora po las'.nem pre- 
udarku ali pa, če to zahteva 
najmanj petina odbornikov 
ustreznega zbora ljudskega od- 
bora, komisije ali svet ljudskega 
odbora, ali če to naroči Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije. 

Ljudslki odbor in vsak zbor 
sprejme svoj poslovnik. 

25. člen „ 
Ljudski odbor sklepa veljav- 

no, če je na seji navzočih ve- 
čina odbornikov obeh zborov. 

Vsak zbor ljudskega odbora 
sklepa veljavno, če Je na seji 
navzočih večina njegovih od- 
bornikov. 

Ljudski odbor in zbora eprej- 
meta sklepe z večino glasov 
navzočih odbornikov. 

Okrajni statut se sprejme z 
večino glasov odbornikov obeh 
zborov. 

26. člen 
Ce cbravnava ljudski odbor 

na svoji seji zadevo, ki je bila 
postavljena na dnevni red na 
predlog sveta, lahko sodelujejo 
pri obravnavi tudi član-, sveta, 
ki niso odborniki, ne mirejo F1* 
sodelovati pri glasovanju. 

27. člen 
Okrajni zbor in Tbor proizva- 

jalcev okrajnega ljudskega od- 
bora na ločenih sejah •У/ећ zbo- 
rov enakopravno sprej-fn.v.a; 

1. okrajni statut in .sklepe o 
potrditvi občinskih statutov; 

2. generalni regulacijski načrt 
okraja, generalni regulacij.:-k i 
načrt za občine na enotnem ob- 
močju mesta Ljubljana in od- 
ločbe o potrditvi občinskih re- 
gulacijskih načrtov; 

3. sklepe s področla gospo- 
darstva. dela in socialnega za- 
varovanja; 

4. okrajni družbeni plan, pro- 
račun in sk'epnl r-'rn -> izvr- 
šitvi okrajnega proračuna; 

5. Imenuje organe za uprav- 
ljanje zavodov in skladov, ki jih 
je ustanovil; 

6. sklepe o razpisu referon- 
duma in o potrditvi k razpisu 
občinskega referenduma; 

7. sklepe o najetju okrajnih 
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posojil in prevzemu poroštva xa 
posojila gospodarskih organi- 
zacij; 

8. sklepe o razpolaganju z 
družbenim premoženjem, ki ga 
upr-avilj-a okrajaii ljudski odbor; 

9. odlotbe o ustanovitvi go- 
spodarskih organizacij in o 
ustanovitvi zfbornic; 

10. odločibe o ustanovitvi za- 
vodov; 

11. odločbe o imenovanju or- 
ganov za upravljanje zavodov 
in skladov, )ci jih je ustanovil 
okrajni ljudski odbor; 

12. sklepe o sistemizaciji de- 
lovnih mest; 

13. sklepe o vižini nagrade za 
predsednika in dva podpredsed- 
nika ljudskega odlhora ter o po- 
vračilu etroSkov odbornikom, 
članom svetov ljudskega odbora 
in drugih kolegijskih organov 
Ijiudskega odbora; 

14. sklepe o vloiitvi ugovora 
Ca varstvo samoupravnih pravic 
вкгаја; 

15. sklepe o drugih vpraSa- 
tijlh, o katerih po zakonitih 
predpisih enakopravno odločata 
oba Љота ljudskega odbora. 

Zbora se lahko sporazumno 
■bereta na skupno sejo, vendar 
•атпо aato, da poslušala poro- 
Hla ta pojasnila o posameznih 
vtpraeanjdh Iz prvega odstavka 
tega člena. Obravnavo je treba 
opraviti na ločenih sejah, če 
•toora drugače ne dklenela. Od- 
ločanje pa Je treba opraviti 
vedno ločeno. 

28. Hen 
Okrajni ljudski odbor na 

^upni eefli obeh iborov; 
1. vodi In razrešuje predsed- 

nika in podpredsednike ljud- 
skega odbora, predsednike m 
(Slame svetov ter člane Skupnih 
edbornifikih komisij; 

2. voli In razireSuje predsed- 
niške. sodnike to sodnike porot- 
nike okrajnih soditK na območ- 
ju okraja, sodnike porotnike 
Oknožjaeea sodišča v Ljubljani 
tn občasne sodnike Okrožnega 
gospodarskega sodiAča v Ljub- 
Ceni; določi svoj« predstavnike 
» komisijo za predlaganje kan- 
didatov za soidnike porotnike 
Okrožnega sodi«a v LJubljani 
In ea občasne sodnike Okrož- 
nega irospoderskeiga sodiSča v 
(JubljMi; 

3. voii to raErekjJe sodnike 
ca prekrške, njihove namestni- 
ke In sodnike porotnike ter do- 
loči predsednika senata za pre- 
fcrSke; 

4. volj In raz redu je predsed- 
nika ta enega člana disciplin- 
skega sodUKa 'ter njuna namest- 
nika; 

5. postavflia in raizrešuje taj- 
nika, načelnike in Šefe temeljnih 
upravnih organov, inšpektorje 
Jn okrajnega jevnega pravo- 
branilca; 

8. opravflja druge volitve ozi- 
roma Imenovanja in razrešitve, 
za katere je po zakonu ta dru- 
gih predpisih pristojen okrajni 
Ijudsl« odbor. 

Na ekipni seji obeh zborov 
»eSuj« okrajni Miudskl odbor 
ludi Ч)оге med zboroma o eri- 
•ЈојловН. 

28. člen 
Okrajni з*)ог samostojno: 
1. чргејета predpise ta druge 

•kte tz pristojooetJ okrajnega 
Ijnidskega odbora, kolikor to ne 
•pada v pristojnoet obeh zborov; 

2. razveljavlja ali odpravlja v 
mejah zakona predpise In dru- 
ge, kaven upravnega postopka 
iedane akte občinskih ljudskih 
odborov, svojih svetov in uprav- 
nih organov, razen kadar gre 
ea predpis* tn druge akte s 
področja gospodarstva, dela kn 
•ocialnega zavarovanja, o ka- 
terih sklepata oba zbora enako- 
pravno; 

3. sprejema predpise o no»-ra- 
raji organizaciji temeljnih orga- 
nizacijskih enot; 

4. opravlja druge zadeve, ki 
so z zakonom aili z drugim pred- 
pisom dane v pristojnost okraj- 
nega zbora. 

30. člen 
Zbor proizvajalcev samo- 

stojno: 
1. daje priporočila gospodar- 

ikim organizacijam za njihovo 
đelb; 

2. odloča o drugih zadevah, 
ki so z zakonom ali z drugimi 
predpisi dane v pristojnost zbo- 
ra proizvajalcev. 

31. člen 
Okrajni zbor in zbor proizva- 

jalcev imata pravico, da drug 
drugemu predlagata Izdajo pred- 
pisov in ukrepov tudi v zadevah 
pri katerih reševanju eden ali 
drugi zbor ne sodeluje. Zbor, 
ki dobi tak predlog, mora o 
njem sklepati in o. svojem skle- 
pu obvestiti drugi zbor. 

32. člen 
Vsak zbor samostojno na svoji 

seji voli in razrešuje člane svo- 
jih odborniških komisij, razpi- 
suje volitve za posamezne od- 
bornike, odloča o prenehanju 
mandata in o vseh drugih man- 
datno-imunitetnih vprašanjih. 

33. člen 
Ljudski odbor sklepa na svo- 

jih sejah v upravnih zadevah 
(upravni postopek) samo v pri- 
merih, za katere Je to predpi- 
sano z zakonom ali z uredbo. 

Ljudski odbof odloča o uprav- 
ni zadevi s sklepom, upravno 
odločbo pa izda za to zadevo 
pristojni upravni organ ljud- 
skega odbora. 

34. člen 
Okrajni ljudski odbor sme 

razveljaviti in odpraviti akte 
občinskih ljudskih odborov, če 
so nezakoniti, akte, če so ne- 
pravilni, pa samo v takih za- 
devah in v takih primerih, za 
katere je to v zakonu izrecno 
določeno. 

V zadevah, ki niso urejene z 
zakonpm ali s splošnimi pred- 
pisi višjih državnih organov, 
ima okrajni ljudski odbor pra- 
vico razveljaviti ali odpraviti 
tudi take akte občinskega ljud- 
skega odbora, s katerimi je 
kršen splošen Interes. 

Kršitev splošnega interesa je 
podana takrat, kadar je akt ob- 
činskega ljudskega odbora v na- 
sprotju s temeljnimi načeli 
pravnega reda Federativne ljud- 
ske repiubrlike Jugoslavije, ali 
pa s temeljno smerjo njenega 
socialističnega razvoja. 

35. člen 
Odloki in odredbe okrajnega 

ljudskega odbora Ljiubljana in 
odredbe njegovih svetov se ob- 
javljajo v »GMasniku«, uradnem 
vestaiku okraja Ljubljana, od- 
loki pa tudi v »Uradnem listu 
LRS«. 

V »Glasniku« se objavljajo 
tudi odločbe o izvolitvi orga- 
nov, o imenovanju in razre- 
šitvi uslužbencev, ki jih voli,' 
imenuje ozir. razrešuje okrajni 
ljudski odbor, odločbe o usta- 
novitvi podjetij in zavodov ter 
odločbe o potrditvi zaključnih 
računov gospodarskih organiza- 
cij z izvlečkom iz teh računov. 

36. člen 
Odloki tn odredbe ljudskega 

odbora začnejo veljati z dnem 
objave, če ni v samem predpisu 
drugače dofočeno: ne more pa 
biti določeno, da začne veljati 
predpis prej, kot je bil ob- 
javljen. 

Družbeni plan In proračun 
velljata za vse leto, za katero 
sta blJa sprejeta, če v njih sa- 
mih ni drugalče določeno. 

c) OdborsiiŠke komisije 
37. člen 

Za proučevanje posameznih 
vprašanj, obravnavanje predlo- 
gov, izvrševanje anket in za 
opravljanje drugih zadev iz svo- 
je pristojnosti sestavi ljudski 
odbor oziroma zbor Iz svojih 
članov stalne in začasne komi- 
sije. 

Vsaka zadeva, ki se predloži 
ljudskemu odboru oziroma zbo- 
ru, da odloči o njej na seji, 
mera biti prej obravnavana v 
pristojni odbomiškl komisiji, če 
ljudski odbor oziroma zbor v 
skladu s poslovnikom drugače 
ne sklene. 

38. člen 
Okrajni ljudski odbor Ima te- 

le stalne odborniške komisije: 
1. komisijo za volitve in Ime- 

novanja, ki ima pet članov; 
2. komisijo za prošnje in prl- 

'ožbe, ki ima pet članov. 
39. člen 

Komisija za volitve In Ime- 
novanja proučuje oziroma daje 
predloge za volitve in razrešit- 
ve vseh kolegijskih organov, ki 
jih voli in razrešuje ljudski od- 
bor, Izvršuje naloge v zvezi z 
volitvami in razrešitvami sod- 
nikov po zakonu o sodiščih In 
zakonu o gospodarskih sodiščih, 
obravnava predlog za postavi- 
sev tajnika in drugih uslužben- 
cev, ki jih postavi oziroma volj 
ljudski odbor. 

40. člen 
Komisija za prošnje in pritož- 

be obravnava prošnje to pritož- 
be, ki jih pošljejo ljudskemu 
odboru državljani, organizacije 
n zavodi. 

Komisija za prošnje in pri- 
tožbe v zvezi z vloženo prošnjo 
ali pritožbo lahko zahteva od 
okrajnega oziroma občinskega 
organa potrebna pojasnila, pre- 
izkusi delo upravnega organa 
in predlaga pristojnemu orga- 
nu, naj odpravi nepravilnosti 
oziroma reši zadevo. 

Komisija za prošnje in pri- 
tožbe mora sporočiti vlagatelju, 
kaj je ukrenila v zvezi z nje- 
govo prošnjo oziroma pritožbo. 

41. člen 
Okrajni zbor ima tele stalne 

■odborniške komisije: 
1. mandatno-imunitetno komi- 

sijo, ki ima 5 članov; 
2. komisijo za gospodarstvo, 

ki ima 7 članov; 
3. komisijo za predpise, ki 

ima 7 članov. 
42. člen 

Zbor proizvajalcev Ima tele 
stalne odborniške komisije: 

1. manđatno-imunitetno komi- 
sijo, ki ima 5 članov; 

2. komisijo za gospodarstvo, 
ki ima 7 članov; 

3. komisijo za vprašanja de- 
lavskega samoupravljanja, ki 
ima 5 članov. 

43. člen 
Mandatno-imunitetna komisija 

vsakega . zbora obravnava vpra- 
šanja v zvezi z imunitetnimi 
pravicami odbornikov zbora, s 
prenehanjem odborniskega man- 
data, z razpisom volitev za iz- 
praznjena odborniške mesta in 
z verififikacijo mandatov novo- 
izvoljenih odbornikov ter o tem 
poroča zboru. 

Komisija za gospodarstvo vsa- 
kega zbora obravnava predloge 
okrajnega družbenega plana, 
proračuna In sklepnega računa 
ter predloge predpisov in ukre- 
pov s področja gospodarstva In 
financ in o tem poroča zboru. 

44. člen 
Komisija za predpise okraj- 

nega zbora obravnava predloge 
predpisov in drugih aktov, ki 
jih sprejema okrajni ljudski od- 
bor, razen tistih, ki spadajo v 
delovno področje komisij za go- 

spodarstvo, obravnava vpraša, 
nja zakonitosti predpisov občin- 
skih ljudskih odborov; obrav- 
nava organizacijska vprašanja 
in sistemizacijo delovnih mest 
pri upravnih organih okrajnega 
ljudskega odbora in občinskih 
ljudskih odborov ter o tem po- 
roča ljudskemu odboru. 

Komisija za vprašnja delav- 
skega samoupravljanja zbora 
proizvajalcev obravnava vse 
predloge in zadeve s področja 
samoupravljanja v gospodarstvu 
in o tem poroča zboru. 

45. člen 
Okrajni ljudski odbor in nje- 

gova zbora lahko ustanovijo še 
druge stalne odborniške ko- 
misije. 

Okrajni ljudski odbor lahko 
imenuje začasne odborniške ko- 
misije, ki obravnavajo In pred- 
lagajo rešitev občinskih zadev, 
ki so skupne dvem ali več ob- 
činam. ki pa jih te občine v 
svoji pristojnosti ne morejo 
uspešno sporazumno rešiti. V 
te komisije mora biti imenovan 
vsaj po en ljudski odbornik г 
območja vsake prizadete občine. 

46. člen 
Predsednik in podpredsedniki 

ljudskega odbora ter predsed- 
niki svetov ne morejo biti člani 
stalnih odborniških komisij. 

{) Predsednik ljudskega 
odbora 
47. člen 

Predsednik ljudskega odbora 
se voli Izmed odbornikov na 
podlagi posamičnih kandidatur, 
ki jih vloži najmanj deset od- 
bornikov. 

48. člen 
Predsednik ljudskega odbora 

predstavlja ljudski odbor In za- 
stopa okraj kot pravdo osebo. 

Predsednik sklicuje seje zbo- 
rov, izvršuje priprave za seje 
v sporazumu s predsednikom 
zbora, vodi skupne seje zborov, 
skrbi za izvrševanje sklepov 
ljudskega odbora In vsklajuje 
delo svetov in komisij ljudske- 
ga odbora. 

Predsednik ljudskega odbora 
lahko zahteva od sveta ali ko- 
misije ljudskega odbora, naj 
postavi na dnevni red seje po- 
samezno vprašanje iz svojega 
področja. Svet oziroma komi- 
sija mora tako vprašanje obrav- ■ 
navati in o njem sklepati. 

Predsednik opravlja tudi dru- 
ge zadeve, ki spadajo Po po- 
sebnih predpisih v njegovo de- 
lovno področje. 

49. člen 
Predloge predpisov In drugih 

aktov pošiljajo sveti ljudskemu 
odboru po predsedniku ljudske- 
ga odbora, ta Pa jih da v ob- 
ravnavo pristojbi odborniški ko- 
misiji. 

50. člen 
Ce misli predsednik ljudskega 

odbora, da je kakšen predpis 
ali drug sklep sveta, kj Je bil 
izdan izven upravnega postopka, 
v nasprotju z zakonom, sporoči 
to predsedniku sveta z zahte- 
vo, naj svet tak predpis ozir. 
sklep ponovno obravnava. Ce 
ostane svet pri svojem stališču, 
lahko predsednik ljudskega od- 
bora zadrži izvršitev takega 
predpisa ozir. sklepa In pred- 
loži sporno vprašanje pristoj- 
nemu zboru okrajnega ljudskega 
odbora, da o njem odloči na 
svoji prihodnji seji. 

51. člen 
Predsednik ljudskega odbora 

lahko zahteva od tajnika ljud- 
skega odbora, naj mu poroča 
o odministrativnem poslovanju 
upravnih organov in pripravi o 
posameiznem vprašanju Iz svo- 
jega področja poročilo za sejo 
ljudskega odbora. 

ndb0 

Predsednik ljudskega p 
lahko zadrži izvršjtev a 

ga je izdal tajnik a1' 0e{l 
upravni organ Izven upi ^ 
postopka in predlaga ljuds 

odboru, da o tem odloči. 
52. člen 

Predsednik ljudskega 0° | 
lahko zahteva od načelni*" ^ 
drugih šefov upravnih ог®',ај. 
ljudskega odbora, bodisi P0^ 
niku aH pa naravnost od ^ 
samih, potrebne podatke ^ ^ 
ročilo o posameznem vPra jif 
iz njihovega področja ali P3 s, 
naroči, naj o posameznen1 v ^ 
šanju pripravijo poročilo " „j 
jo ljudskega odbora oZl 

sveta. 
53. elen 

Predsednik ljudskega 
ima pravico, da v nujnih 
merih imenuje člane "P1^ 
komisije, katere delovno v 
ročje je določeno s Рге<Ц^К 
višjega državnega organa. ( 
imenovanje mora predli1 

potrditev ljudskemu odborU 

njegovi prvi prihodnji seJ1, 

54- fle'n ^ 
Predsednik ljudskega 

ima pravico v nujnih P1''"1 j 
sklicati sejo sveta, če je ? !< 
sednik sveta odsoten ^ 
predsednik sveta na 
zahtevo seje ne skliče. Ff ^ 
za dnevni red seje da 
primeru predsednik Iju^ 

(N-dn 
•iapu 

Sta 
tlača 

« st 

odbora. 
55. člen 

Predsednik ljudskega ^ j) 
izdaja Ljudski milici na'0^^ 
zavarovanje upravne izvr^ j|| 
sameznih aktov iz prist''ie||i!' 
ljudskega odbora, če naf ^ 
tajništva za notranje zad^'f, 
ponovno zahtevo pristojo^ jsKi 
gana ne izda naloga jt*' 
milici, da zavaruje adrni" 
livno izvršbo takšnega 

56. člen 
Predsednik ljudskega , i<f 

sproži .disciplinski postoP® iH 
per tajnika ljudskega t'1 

zoper sodnika za prekr^" ^ 
določi, kdo bo zastopal ^ 

57. člen 
Predsednik okrajnega 

ga odbora lahko sproži jt' 
plinski postopek zoper "f* nrf' 
nega uslužbenca 
ljudskega odbora, če 
ki so mu naložene z za jiji1 

ali z drugimi predpisi ^piji 
državnih organov ali s P** i/ 
okrajnega ljudskega odbt" 
izvršuje ali ne izvršuje v 'p 

Zoper odločbo discip''" ji' 
sodišča, s katero se 
sciplinskega postopka stavt 
alj disciplinski postopek и 
ima predsednik okrajnega 'j, 
skega odbora pravico 
be na višje disciplinsko s 

58. člen nAi)o!> 

Predsednik ljudskega jtti' 
podpisuje akte, ki j"1 

ljudski odbor na \ 
skupnih sejah zborov in a 

katerih zastopa predsedm 
4ol pravno osebo. 

Predsednik ljudskega 
podpisuje skupno s Pr( 

kom sveta odredbe sve'3- 

59. člen . ptr 
Ljudski odbor ima ^јд 11 

predsednike. Ti se v? :%■ , 
enak način kot preds^ . 0°' 

Ce je predsednik za1 

jO1' 

soteri ali zadržan, 8a . 
»tuje podpredsednik. 
loči predsednik. A,^c 

Podpredsedniki oPraV 

ločene zadeve iz P1 *■„ v • 
vega delovnega P0,clr 

jah, ki jih določi ljud' 
60. člen ^ % 

Za svoje delo v Ч1' pr.^' y 
boru ima predsedn1 ^je, i 
do stalne mesečne na vii«P џ 
se tmi plačuje rnes^^-ic^ 

Predsednik ima pra* 



C,'ASNIK 

зц 
^Usta"6** pIatanega letnega 

Slajna 
Pla{an . nagrada In 

dvem dopus! pripadata 
^ »taln ? P^Predsednikoma, delata v odboru. 

Lfi^'.'iutlskego odbora а 'n delovno področje 

STRAN Id 

Ч ji"' 'jfdski odbor Ljub- 
'■Svet

a,tele svele: 

>„0 notranje zadeve in 

svetov 
61- člen 

!. 4
0 uPravo 

3. Чсе Za družbeni plan In 

i Ki Za industrijo, za kmetijstvo In goz- 
5. t.' 

Sv! Za tržlšče, 
,(
? v| 23 °brt' 'Vo za turizem in gostin- 
o 4t ' 

, ■ Svpt 
га komunalne zadeve, 

■ Sv^ га "rbanizem, 
'■ Svet га del0. 
■ Sv« Za socialno varstvo, 

U.S® га šolstvo, 
[''ije Za izvcnšo-lsko izoibra- 
l5- Svp! 7'a kulturo. 
'■ Svet Za 'ie,€sno kulturo, 

j • Svet za ^ravstvo, za stanovanjske za- 
■ ^Sak s.Vet_ ima svojega pred- 

,v6t 

'in ® do 14 članov. 
62. člen 

■Чо a notranje zadeve In 
1^габј

ргауо opravlja zadeve 
? ^ru i varstva javnega reda :ru 
■ ЧЦ rinrtna31sUCn,e službe, 
s -i j,) 'Promet^ |tey varnosti 
li ^roiP^6^3 'er zadeve Ил Oarofi CIIja 'er zaae,ve 

h Vr>ih organizacije dela 
d!fa' krvrv1'®3007 ljudskega od^ io v rt',or te zadeve ne spa- etovi ovno področje drugih 

^Vet 
J^ce Z? družbeni plan in fi- 
C6ni PredTnaVa i,n dolt>či d0" 
fi, ga пч g okrajnega druž- 
0 ^ in nĐ' окгаЈпеба prora- 

s^pnega računa, 
b'.Janjem 2a,de've v zvezi z iz- 

in 
0'llrainega družbenega 

^ve Proračuna ter druge 
> гаГг^а financ. ^dustrijo obravnava 
^rstvl industrije in 

L0 аРгат IV^-ljstvo Iin gozdar- 
V "Jstv^ zadeve s področja 
^ribislvag02darStVa ter l0" 

oprav,)a za- ft ^ e b-lagovnega pro- 
sa ^^sti ^^^ja preskrbe tr- ^rslt 

e lem, da Izvaja go- 
fct "i 7^!јП ttpra'vne ukrepe na 
'ti na Področju za- 

'lih rezerv v surovinah 

opravlja zadeve 
Ob 1 г <>brti- ln gostinstvo ^tVa ,zadeve s рпн,-^,-.;. 
Ч.а turi2ma 

1 ""та. 
žh^^lja ^ komunalne zadeve 
%ki'3 komunalnega 
4 »li г 1ГПа30 pomen za več V^'iega a Ves okraj in zadeve 
tfodi^a „^r,0'mcta, cestnega in 
^ nergektSPOdarsitVa ln e:lelk- e inžpekcljsike služ- 

Ч!' za игн 8 P0dr^
nizem opravlja 

V r!>8iona?^a urbanizma ln Ч)Г 'n k a . ega Plana' Okraj- 
г f neSa načrtova- 
<;> Л-" 
8 h 1 га d 
'iola^^ja 010, 0pravl.ia zadeve 

Sveln Sociain'a' Posredovanja 
S.,. t!*, 

zadeve31"0 VarStV0 

skrbet8 s Področja 
11 ^rbn sf' varstva dru- tva ter s pod- 

ročja invalldinega varstva. 
Svet za Šolstvo opravlja za- 

deve s področja Šolstva ter 
predšolske in predvojaške vzgo- 
je. 

Svet za izvenSolsko Izobraže. 
vanje obravnava zadeve s pod- 
ročja izvenšoJskega izobraževa- 
nja in vzgajanja. 

Svet za kulturo obravnava za- 
deve s področja okrajmih kul- 
turnih zavodov in drugega kul- 
turnega dela. 

Svet za telesno kulturo ob- 
ravnava zadeve s področja 
splošne telesne kulture. 

Svet za zdravstvo opravlja za- 
deve s področja zdravstva. 

Svet za stanovanjske zadeve 
opravlja zadeve s področja 
splošne stanovanjske proble- 
matike. 

63. člen 
Predsednika in člane svetov 

voli ljudski odbor. Najmanj dva 
člana sveta izvodil ljudski odbor 
izmed svojih odbornikov, druge 
člane pa izmed državljanov, k. 
s svojim znanjem in izkušnjami 
lahko pripomorejo k uspešnemu 
delu svela. 

Za Izvolite,v članov sveta lah- 
ko ljudski odbor zahteva od go-. 
spodarskih in družbenih orga- 
nizacij ter zavodov, da mu dajo 
svoje predloge. 

Predsednik, sveta, ki nI od- 
bornik. lahko sodeluje pri delu 
ljudskega odbora, kadar Je na 
dnevnem redu vprašanje s pod- 
ročja sveta, ne more pa sode- 
lovati pri glasovanju. 

Predsednik tn podpredsednik; 
okrajnega ljudskega odbora ter 
uslužbenci okrajnega in občin- 
skih ljudskih odborov z območ- 
ja okraja ne morejo biti člani 
sveta. 

Nihče ne more biti hkrati 
član v več kot dveh svetih. . 

Pravice in dolžnosti svetov 
64. člen 

Sveti ljudskega odbora na 
svojem področju: 

1. skrbijo za to, da se izvr- 
šujejo zakoni in drugi predpis; 
višjih državnih organov in 
smernic, ki jih za izvrševanje 
teh predpisov izdajo za to po- 
oblaščeni organi ter da se iz- 
vršujejo predpisi okrajnega 
ljudskega odbora in njegove 
smernice za Izvrševanje teh 
predpisov; 

2. izdajajo odredtoe in uprav- 
na navodila za izvrševanje 
predpisov ljudskega odbora; 
odredbe in navodila za Izvrše- 
vanje zakonov ln drugih pred- 
pisov zveznih in republiških or- 
ganov izdajajo le. in kolikor 
so za to pooblaščeni; 

3. obravnavajo načelna vpra- 
šanja s svojega področja, usmer- 
jajo delo ustreznih upravnih 
organov in nadzorujejo izvaja- 
nje^vojih sklepov; izdajajo pis- 
mene smernice otočinskim sve- 
tem in občinskim upravnim or- 
ganom; 

4. predlagajo ljudskemu od- 
boru, da izda predpise in od- 
redi potrebne ukrepe; 

5. dajejo komisiji za volitve 
in imenovanja oziroma perso- 
nalni komisiji predloge za vo- 
litve, imenovanja in razreSitve, 
če so za to upravičeni; 

6.' predlagajo ustanovitev, 
združitev ali ukinitev zavodov 
in podjetij; 

7. dajejo predpisane pritrditve 
oziroma potrditve iz pristojnosti 
ljudskega odbora; razen če Je 
to damo v izključno pristojnost 
ztoorov ali drugih organov; 

8. v mejah zakona zadržijo iz- 
vršitev aktov občinskih ljud- 
skih odborov oziroma razvelja- 

vijo ali odpravijo izvem uprav- 
nega postopka izdane akte sve- 
tov in upravnih organov občin- 
skih ljudskih odborov; 

9. izvršujejo druge izvrSilne 
in upravne zadeve, ki so z za- 
koni in drugimi predpisi višjih 
državnih organov, s tem statu- 
tom in z drugimi predpisi 
okrajnega ljudskega odbora da- 
ne v njihovo področje. 

65. člen 
V upravnem postopku odloča 

svet samo v zadevah, za katere 
je to Izrecno določeno z zako- 
nom ali z drugim na 4>odlag: 
zakonskega pooblastila izdanim 
predpišem. 

Z odlokom okrajnega ljudske- 
ga odbora se samo' za take 
uprave zadeve, v katerih se 
odloča po prosti presoji, lahko 
določi, da odloča svet v uprav- 
nem postopku. 

Svet odloča v upravnih za- 
devah s sklepom, upravno od- 
ločbo pa izda za te zadeve pri- 
stojni upravni organ ljudskega 
odbora. 

66. člen 
Sveti so za svoje delo odgo- 

vorni ljudskemu odboru. 
Ljudski odbor oziroma pri- 

stojni zbor lahko razveljavi al, 
odpravi nezakonit akt sveta, 
vsak drugi akt sveta Pa lahko 
s svojim aktom spremeni ali pa 
naroči svetu, naj svoj akt sam 
spremeni pa danih smernicah, 
razen če grg za odločbo, ki je 
bila izdana v upravnem po- 
stopku. 

Pri izdaji novega akta se 
mora svet držati smernic, ki 
mu jih da ljudski odbor. 

Ce ljudski odbor odpravi 
smernice, ki jih Je izdal svet, 
lahko ljudski odbor tudi sam 
izda nove smernice. 

67. člen 
Predlog družbenega plama in 

predlog proračuna se objavita 
in poSljeta v obravnavo občin- 
skim ljudskim odborom, okraj- 
nim zbornicam, okrajnim stro- 
kovnim združenjem, gospodar- 
skim organizacijam in okrajni 
zadružni zvezi, da dajo svoje 
pripombe k predlogu. 

Pripombe ln predloge, ki jih 
pri sestavi končnega predloga 
družbenega plana oziroma pro- 
računa svet za družbeni plan in 
finance ni upošteval, predloži 
okrajnemu ljudskemu odboru 
obenem s predlogom družbene- 
ga plana oziroma proračuna. 

68. člen 
Ce kakSna zadeva s področja 

sveta spada ali posega v pod- 
ročje drugega sveta, mora svet, 
preden o njej odloči, povpra7 
šati za mnenje drugi svet. 

Ce Je sporno, v čigavo pod- 
ročje spada določena zadeva, da 
o tem, kateri svet naj rešuje 
tako z&devo, mnenje predsednik 
ljudskega odbora. Svet, ki se 
ne strinja г mnenjem predsed- 
nika, lahko zahteva, naj o tem 
odloči ljudski odbor. 

Delo sveta 
69. člen 

Sveti ljudskega odbora oprav- 
ljajo zadeve iz svojega področ- 
ja na seji. 

Predsednik sveta obvesti o 
seji predsednika ljudskega od- 
bora. 

Vabilo na sejo sveta se ob- 
enem s predlogom dnevnega 
reda ln z gradivom dostavi 
vsem članom sveta najmanj tri 
dni pred sejo. 

Seje sveta se lahko udeležijo 
tud,i odborniki ljudskega odbo- 
ra, ki niso člani sveta. Ti imajo 
pravico udeležiti se razprave, 
nimajo pa pravice glasovati. 

Seje sveta se ntera udeležiti 
načelnik ustreznega tajništva 
oziroma Sef ustrezne organiza- 
cijske enote; svet pa lahko po- 
kliče na sejo tudi druge uslui- 
bence ljudskega odbora, da dajo 
potrebna pojasnila. 

70. člen 
Predsednik sveta lahko za po- 

trebe sveta zahteva od načelnika 
oziroma šefa ustrezne organiza- 
cijske note, naj da poročilo o 
delu organizacijske enote ali da 
naj pripravi h kakšnemu vpra- 
šanju iz področja sveta poročilo 
za sejo sveta. 

71. člen 
O sejah sveta se piše zapis- 

nik; podpišeta ga predsednik 
sveta in zapisnikar. En izvod 
zapisnika se najpozneje dva dni 
po seji dostavi predsedniku 
ljudskega odbora Po tajniku 
ljudskega odbora. 

Tajnik Jjudskega odbora do- 
loči, kateri uslužbenec bo pisa; 
zapisnik o sejah sveta in Oprav- 
ljal druge administrativne zade- 
ve v zvezi z delom sveia. 

72. člen 
Zapisnik o delu sveta obsega 

podatke o številu navzočih in 
odsotnih članov sveta, dnevni 
red seje, sprejete sklepe in po- 
sebna mnenja posamemih čla- 
nov sveta. 

73. člen 
Od časa do časa, najmanj pa 

enkrat vsakega Pol leta, mora 
svet v okviru svojega delovne- 
ga področja obravnavati delo 
ustreznega upravnega organa. 

74. člen 
Pri opravljanju zadev Iz svo- 

jega področja sodeluje svet z 
gospodarskimi in družbenimi 
organizacijami ter zavodi, ki 
delajo na tem področju. 

Te organizacije in zavodi ima- 
jo pravico dajati svetu predlo- 
ge in pripombe o posameznih 
vprašanjih iz njegovega pod- 
ročja. 

Svet mora obravnavati take 
predloge in pripombe na svoji 
prvi prihodmji seji in obvestiti 
predlagatelja o sprejetih skle- 
pih. 

75. člen 
Svet daje ljudskemu odboru 

redna poročila o opravljanju 
zadev ln o drugih vprašanjih iz 
svojega področja, splošno poro- 
čilo pa mu mora predložili naj- 
manj enkrat letno. 

76. člen . 
Svet lahko sprejme svoj po- 

slovnik. Poslovnik sveta potrdi 
okrajni zbor. 

77. člen 
Svet lahko postavi komisije Za 

proučevanje problematike iz po- 
sameznih področij dela ali po- 
sameznih vprašanj in za .pri- 
pravljanje predlogov za svet. 

Komisije sveta ne morejo iz- 
dajati odločb. 

m.UPRAVNI 

ORGANI LJUD- 

SKEGA ODBORA 
a) Vrste in pravice 

Za neposredno uporabo zako- 
nov in drugih predpisov, za 
strokovno obdelovanje in pri- 
pravo aktov ljudskega odbra in 
njegovih organov, za izvrševa- 
nje njihovih sklepov. Za oprav- 
ljanje drugih upravnih zadev 
ter za opravljanje administra- 
tivno-tehničnih zadev iz svoje 
pristojnosti ima ljudski odbor 
upravne organe. 

Upravni organi so lahko: taj- 
ništva. uprave, inšpektorati, di- 
rekcije, upravni zavodi, komi- 
sije in izpostave. 

Temeljni uprav, organi v okraj- 
nega ljudskega odbora se V tita- 
novi jo, odpravijo ali zdru2i)y M 
statutom ali v mejah s'.atutaVz 
odlokom ljudskega odbora. 

Inšpektorati se lahko ustano- 
vijo le, če j« to določeno v 
zveznem ali repubdiikem pred- 
pisu. , 

79. 61 em j 
Pri opravijvmjiu zadev te svo- 

jega delovnega področja izda- 
jajo upravni organi odločbe v 
up ne vrvem poetopku, nadzorujejo 
izvajanje zakoinov in drasjitt 
predpisov, opravljajo upravna 
dejanja io izvršujejo upravne 
ukrepe, za katere so poobla- 
ščeni. ' i 

80. člen ' j 
Upravni organi ljudskega od. 

bora opravljajo vse upravne za- 
deve iz pristojnosti okrajnega 
ljudskega odbora, razen tistih 
zadev, ki so z zakonom, z dru- 
gim predpisom ali s tem statu- 
tom dane v področje zbora, 
sveta ali drugega posebnega or- 
gana okrajnega ljudskega odr- 
bora. j 

81. 61en I 
Zadeve li svojega področje 

opravljajo upraviai organi samo- 
stojno na podlagi in v mejah 
zakonov, predpisov višjih drž. 
organov in predpisov okrajne- 
ga ljudskega odbora ter v skSa- 
du s splošnimi smernicami 
okrajnega ljudskega odbora in 
njegovih svetov. 

Pri Izvrševanju posameznih 
upravnih opravil ln ukrepov iz- 
ven upravnega postopke, se mo- 
rajo upravni organi ravnati po 
navodilih ljudskega odbora in 
njegovih svetov. 

Okrajni Ijudsfti odlbor in pri- 
stojni svet lahko razveljavita 
ali odpravita vsako Izven 
upravnega postopka Izdano od- 
ločbo upravnega organa okraj- 
nega ljudskega odbora. 

Pri Izdajd nove odločbe se 
mora upravni ongnn ravnati po 
smernicah, ki mu jih da ljudski 
odbor oziroma »vet. l 

82. člen 
Vei upravni organi okrajnega 

ljudskega odbora sodelujejo 
drug z drugim pri opravljanju 
zadev Iz svojega področja. 

Tajnik ljudskega odbora 
vsklajuje administrativno poslo- 
vanje upravnih organov. t 

83. Men 
Notranje organizacijske enote 

temeljnih upravnih organov so 
lahko oddelki, odseki in reeferati. 

Notranjo organizacijo temelj- 
nih upravnih organov predpiše 
okrajni ljudski odbor z odloč- 
bo, ki Jo potrdi Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS 

b) Tajnik ljudskega odbora 
84. člen 

Tajnik ljudskega odbora na- 
čeluje administnaticiji ljudskega 
odbora, organizira njeno delo in 
nadzoruje njeno poslovanje. 

Tajnik pomaga predsedniku 
pri pripravljanju sej ljudskega 
odbora in pri vsklajevanju dela 
posameznih svetov in komisij 
ljudskega odbora. 

Tajnik lahko v sporazumu a 
predsednikom ljudskega odbora 
zahteva, naj svet ali upravna 
komisija ljudskega odbora po- 
stavi na dnevni red seje posa- 
mezna vprašanja iz dela in po- 
silovanja uprave ter personalna 
vprašanja iz delovnega področ- 
ja sveta oziroma komisije. Ce 
svet ozlr, komisija to odkloni, 
obvesti tajnik o tem predsed- 
nika ljudskega odbora. 

Tajnik ljudskega odbora i«- za 

L 
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svoje deJo odgovoren ljudskemu 
odiboru in predsedniku ljud- 
skega odbora. 

85. Men 
Tajnik ljud. odbora opravlja 

elasti tele zadeve; 
1. skrbi za redno, pravočasno 

in pravilno poslovanje upravnih 
organov ljudskega odbora In 
vsklajuje delo načelnikov posa- 
meznih tajništev, šefov uradov, 
uprav in drugih upravnih or- 
ganov; 

2. daje o tpomembnejših vpra- 
šanjih pravno mnenje ljudske- 
mu odboru in njegovim svetom; 

3. udeležuje se s<j6 ljudskega 
odbora, lahiko Pa tudi sej sve- 
tov in sodeluje pri obravnavi, 
nima pa pravice glasovati; po- 
rota predsedniku ljudskega od- 
bora, če misli, da kakšen akt 
sveta ni v Madu z zakonom, z 
drugim predpisom višjega orga- 
na ali z odlokom Ijudskeiga od- 
bora; 

4. poroča ljudskemu odboru o 
poslovanju upravnih organov 
ljudskega odbora in o ukrepih, 
ki jih je storil zaradi odprave 
pomanjkljivosti; 

5. razporeja v skladu s pred- 
pisi uslužbence ljudskega od- 
bora v posamezne osnovne or- 
ganizicijsike enote; 

6. izdaja odločbe oesir. odloča 
o službenih razmerjih uslužben- 
cev, za katere je pristojen po 
določbah tega statuta; odloča o 
delovnih razmerjih delavcev; 

7. odloča .o kaznovanju usluž- 
bencev ljudskega odbora za di- 
eciplinske nerednosti; sproži di- 
scipliinsfci postopek In določi, 
kdo bo zastopal obtožbo; od.loča 
o kaznovanju delavcev, za di- 
eciplinsike prekrške; sproži di- 
eciplinski postopek zoper usluž- 
bence ljudskih odborov; 

8. določa razpored letnega do- 
pusta za uslužbence in delavce; 

9. opravlja druge zadeve, ki 
eo s predpisi višjih državnih or- 
ganov in ljudskega odbora da- 
ne v njegovo področje. 

Taijnik lahko prenese na sta- 
rešine temeljnih upravnih orga- 
nov pravico kaznovanja za di- 
eci.plinske nerednosti. 

86. člen - 

Tajnik ljudskega odbora lah- 
ko zadrži izvršitev izven uprav- 
nega postopka izdanih aktov 
Upravnih orgianov okrajnega 
ljudskega odbora, če ugotovi, 
da so v nasprotju z zakonom, 
mora pa v vsakem takem pri- 
meru takoj odvestiti predsedni- 
ka sveta In predsednika ljud- 
skega odbora. 

Ce misli tajnik okrajnega 
ljudskega odbora, da je akt, ki 
ga je izdal upravni organ iz- 
ven upravnega postopka, nepra- 
vilen ali da bj lahko z izvršit- 
vijo akta nastala Skoda, sporoči 
to predsedniku sveta in pred- 
sedniku ljudskega odbora. 

87. Men 
Urad tali mika ljudskega odbora 

vodi neposredno tajnik. 
V uradu tajnika ljudskega od- 

bora je potrebno število usluž- 
bencev. ki mu pomagajo pri 
opravljanju upravnih in stro- 
kovnih zadev iz njegovega pod- 
ročja vključno personalnih za- 
dev, zadev referata za narodno 
obrambo, referata za prošnje in 
pritožbe ter zadev v zvezi s 
pripravljanjem sej ljudskega 
odbora ter z delom odbomiških 
komisij,. 

V uradu tajnika je tudi 
upravni inšpektorat. 

Tajnik ima lahko tudi pomoč- 
nika, ki ga postavi ljudski od- 
bor. 

C) Temeljni upravni organi 
88. čle-n 

Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana ima tale tajništva: 

— tajništvo za notranje za- 
deve; 

— tajništvo za finance; 
tajništvo za gospodarstvo; 

— tajništvo za komunalne za- 
deve; 

— tajništvo za urbanizem; 
— tajništvo za delo; 
— tajništvo za socialno var- 

stvo; 
— tajništvo za šolstvo in iz- 

venšolsko izobraževanje; 
— tajništvo za kulturo; 
— tajništvo za zdravstvo. 

89. člen 
Samostojne, okrajne uprave In 

inšpektorati so: 
— uprava za gozdarstvo, 

uprava za vodno gospo- 
darstvo, 

— uprava za ceste, 
— sanitarni inšpektorat. 

90. člen 
Okrajni ljudski odbor ima te- 

le upravne zavode in urade: 
zavod za planiranje, 

— zavod za statistiko, 
katastrski urad I. in II. v 

Ljubljani in katastrski urad v 
Kamniku. 

Ljudski odbor lahko po po- 
trebi ustanovi še druge kata- 
strske urade. 

91. člen 
Okrajni ljudski odbor ima za 

izvajanje posameznih upravnih 
nalog upravne komisije. 

Okrajni ljudski odbor ima 
tudi upravne komisije, ki so 
predvidene z zakoni ali s pred- 
pisi višjih upravnih organov. 

92. člen 
Ljudski odbor lahko s pritr- 

ditvijo Državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS usta- 
novi izpostave tajništva za no- 
tranje zadeve na območju 
okraja. . 

Krajevna In stvarna pristoj- 
nost vsake Izpostave se določi 
z odlokom o ustanovitvi izpo- 
stave. 

93. člen 
Na čelu vsakega tajništva je' 

načelnik, na čelu drugih samo- 
stojnih upravnih organov pa 
šef. 

Delo komisije vodi predsednik 
komisije. 

č) Delovno področje temelj- 
nih upravnih organov 

/ 94. člen 
Tajništvo za notranje zadeve 

opravlja upravne zadeve iz 
okrajne pristojnosti na področ- 
ju državne varnosti in javnega 
reda, svobode in pravic držav- 
ljanov, družbenega in osebnega 
premoženja, izvrševanja kazni, 
notranjega miru in reda ter dr- 
žavljanskih stanj. 

95. člen 
Tajniištvo za finance spremlja 

finančno izvrševanje okrajnega 
družbenega plana in opravlja 
upravne zadeve iz okrajne pri- 
stojnosti na področju finančnih 
obveznosti gospodarskih in dru- 
gih organizacij in državljanov 
do družbene skupnosti ter do- 
hodkov družbenih skladov; na 
področju pripravljanja In Izvr- 
ševanja okrajnega proračuna; 
na področju kontrole izvrševa- 
nja okrajnega proračuna ter 
proračunsko-računovodskega in 
iTOteriailnega poslovanja držav- 

nih organov, zavodov in druž- 

benih skladov; na področju li- 
nančnega poslovanja gospodar- 
skih in družbenih organizacij 
na področju premoženjsko-prav- 
nih razmerij glede zemljišč ter 
evidence in varstva splošnega 
ljudskega premoženja (agrarna 
reforma in kolonizacija, razla- 
stitev, nacionalizacija, zaplem- 
ba, zemljiški sklad in promet 
z zemljišči in stavbami). 

V sestavu tajništva za finance 
sta okrajna uprava za dohodke 
in okrajni finančni inšpektorat. 

96. člen 
Tajništvo za gospodarstvo 

spremlja izvrševanje okrajnega 
družbenega plana, predlaga 
ustreznemu svetu ukrepe za iz- 
polnitev okrajnega družbenega 
plana ter opravlja upravne za- 
deve iz okrajne pristojnosti na 
podreti'ju goispodarstva (indu- 
strije, rudarstva, obrti, blagov- 
nega prometa, gostinstva, turiz- 
ma, kmetijstva, gozdarstva, lo- 
va, ribištva in prometa). 

V sestavu tajništva za gospo- 
darstvo so: okrajni tržni in- 
špektorat, okrajni kmetijski in- 
špektorat in okrajni veterinar- 
ski inšpektorat, kakor tudi upra- 
va za investicije. 

Tajništvo za gospodarstvo Iz- 
vršuje nasproti okrajni upravi 
za gozdarstvo pravice in dolž- 
nosti, ki so določene v 58. čle- 
nu zakona o upravnih organih 
v Ljudski republiki Sloveniji. 

97. člen 
Tajništvo za komunalne za- 

deve opravlja upravne zadeve 
iz okrajne pristojnosti na pod- 
ročju kornunalnih in stanovanj- 
skih zadev. 

V sestavu tajništva za komu- 
nalne zadeve je okrajni elektro. 
energetski inšpektorat. 

Tajništvo za komunalne za- 
deve izvršuje nasproti okrajni 
upravi za ceste, in okrajni upra- 
vi za vodno gospodarstvo pra- 
vice in dolžnosti, ki so dolo- 
čene v 58. čl. zakona o uprav- 
nih organih v Ljudski repub- 
liki Sloveniji. 

»8. člen 
Tajniištvo za urbanizem oprav- 

lja upravne zadeve iz okrajne 
pristojnosti na področju urba- 
nizma. 

V sestavu tajništva za urba- 
nizem je okrajni gradbeni in- 
špektorat. 

99. člen 
Tajništvo za delo opravlja 

upravne zadeve iz okrajne pri- 
stojnosti na področju sistema 
plač, strokovnih kvalifikacij in 
strokovne izobrazbe delavcev in 
uslužbencev v gospodarstvu, in- 
špekcije dela, posredovanja de- 
la, higienskega tehničnega var- 
stva pri delu in socialnega za- 
varovanja. 

V sestavu Tajništva za delo 
je okrajni inšpektorat dela. 

Pod nadzorstvom Tajništva za 
delo je okrajna posredovalnica 
za delo. 

Tajništvo za delo opravlja 
strokovno in administrativno 
službo za okrajno komisijo za 
plače. 

100. člen 
Tajništvo za soc alno varstvo 

opravlja upravne zadeve iz 
okrajne pristojnosti na področ- 
ju splošnega skrbstva in var- 
stva družine, skrbništva in in- 
validskega varstva. 

101. člen 
Tajništvo za šolstvo In Izven- 

šolsko Izobraževanje opravlja 
upravne zadeve iz okrajne pr- 
stojnosti na področju šolstva, 
predšolske vzgoje, predvojaške 

vzgoje, Izvenšolskega izobraže- 
vanja in ljudske prosvete. 

102. člen 
Tajništvo za kulturo opravlja 

upravne zadeve iz okrajne pri- 
stojnosti na področju kulture in 
telesne vzgoje. 

103. člen 
Tajništvo za zdravstvo oprav- 

lja upravne zadeve iz okrajne 
pristojnosti na področju zdrav- 
stvenega varstva. 

104. člen 
Tajništvi za socialno varstvo 

In za zdravstvo izvršujeta na- 
sproti sanitarnemu Inšpektoratu 
pravice in dolžnosti, ki so do- 
ločene v 59. členu zakona o 
upravnih organih v Ljudski re- 
publiki Sloveniji. 

105. člen 
Okrajna uprava za gozdarstvo, 

uprava za vodno gospodarstvo 
In uprava za ceste opravljajo, 
vsaka za svoje področje, za ka- 
tero je ust'"lovijena. tiste uprav- 
ne zadeve iz okrajne pristojno, 
sti, ki so s posebnimi predpisi 
dane v njeno pristojnost. 

106. člen 
Okrajni santarni inšpektorat 

opravlja upravne zadeve Iz 
okrajne pristojnosti na področ- 
ju sanitarnega nadzorstva, koli- 
kor niso posamezne zadeve s te- 
ga področja dane v pristojnost 
drugim upravnim organom. 

107. člen 
Na področjih, za katere so 

ustanovljeni inšpektorati, oprav- 
ljajo inšpekc jsko službo okraj- 
ni inšpektorji. 

Inšpektorji opravljajo zadeve, 
ki so jim naložene z zakonom 
samostojno in neposredno na 
celotnem območju okraja. 

Ce ni posebnega inšpektorata, 
opravljajo inšpekcijsko službo 
pooblaščeni uslužbenci v okviru 
ustreznega tajništva. Ljudski 
odbor lahko pooblasti uslužben- 
ca ustreznega upravnega orga- 
na, da nadzoruje Izvrševanje 
službe, ki je urejena s predpisi 
ljudskega odbora. 

108. člen 
Okrajni zavod za planiranje 

strokovno pripravlja in obdelu. 
je okrajni družbeni plan, opfav- 
Ija druge zadeve iz pristojnosti 
okrajnega ljudskega odbora s 
področja planiranj^ :n strokov- 
no pomaga obiSSnaltira ljudskim 
odborom pri sestavi občinskih 
družbenih planov. 

109. člen 
Okrajni zavod za statistiko 

zbira in strokovno obdeluje 
statisfčne podatke za okrajni 
ljudski odbor in občinske ljud- 
ske odbore na območju okraja 
ter za pptrebe zveznih in re- 
publiških organov. 

110. člen 
Katastrski uradi opravljajo 

upravne zadeve iz pristojnosti 
okrajnega ljudskega odbora na 
področju katastra. 

111. člen 
Direkcije se ustanovijo za 

opravljanje takih upravnih za- 
dev in z njimi zvezanih gospo- 
darskih zadev, ki zahtevajo po- 
sebno organizirano službo in sa- 
mostojnost pri opravljanju služ- 
be in poslovanja. D rekcije so. 
lahko samostojne ali v sestavu 
ustreznega tajništva. 

Direkcije imajo pri opravlja- 
nju upravnih zadev položaj ter 
pravice in dolžnosti uprave. 

S statutom oziroma z odlo- 
kom, s katerim se direkcija 
ustanovi, se lahko da direkciji 

I lastnost pravne osebe. 

112. člen 
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113. člen 
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personalno komisijo; s6®^'^) I 
Jo Jo podpredsednik 
odbora, oziroma član ljud5 

odbora, ki ga določi ljudsk^ ^ 

! V 
JPr3v 
4 
4 

4 
ii!m 

bor, tajnik ljudskega odbor^ 
trije odborniki, ki jih * j| 
ljudski odbor. Podpredse , 
oziroma določeni član I.)ucis :jj, 
odbora je predsednik ^0<п'^ 
tajnik ljudskega odbora ie 

nik komis:je. ^ ti 
10 Personalna komisija skr''' ,« 

varstvo pravic uslužbenk]' 
njihovo strokovno izpoP0' j, 
vanje ter jzvršuje druge Pr 

ce, ki jih določa zakon. 
. Pri Izvrševanju svoj h n 

personalna komisija zlasti! ^ 
1. razpisuje natečaje za 115 0(j. 

bence okrajnega ljudske^3 

bc>ra: : m#* 2. daje predloge ljud*.«- 
odboru za postavitve in ' ja« 
šitve uslužbencev, ki Jih 
vi oziroma razrešuje o" 
ljudski odbor; 

3. -zbira tiste 
okrajnega ljudskega odboi^'j, 
jih ne postavlja okrajni ,uj, 
skt odbor; razrešuje vse llS o(j< 
bence okrajnega ljudskega 
bora, razen tistih, ki Jih r8 

šuje okrajni ljudski odbor- j( 
4. daje pritrditev za 

tev tajnika občinskega 1JU ti 
ga odbora, šefov osn0

0(io< 
upravnih organov In !;aV

l£egS j 
ter Inšpektorjev 
ljudskega odbora in za 
tev uslužbencev obfinf ^ 
ljudskega odbora, ki nimail0 д0, 
trebne strokovne izobrazb®' ^ 
ločene za delovno mesto, I]a 

tero se postavijo, aH 1гР' .»» 
podlag! katerega se t3^3 

obrazba prizna; ved' 
5. daje pritrditve k 

za vse uslužbence 
ljudskih odborov. 

usluJt"*' 
C« Ц 
Id 

4i 

* 
t 

4, 

ob«"5* 

lal*? 114. člen 
Okrajni ljudski odbor ^ јјЦ 

da upravnim komisijan:,• 
ustanov: za izvajanje P05^ i> 
nih upravnih nalog, PraV1 јП , 
vodijo upravni postopek i 
dajajo upravne odlečbe, ^ ^o' 
samo v takih zadevah, 'f1 ' :пс^ I 
ločene s predpisi o 0 

ljudskega odbora in se 0 

njih po prosti presoji- 

e<3 
окгаЈ.Плге- 

115. člen 
Upravne komsije ""'joIo1 

ljudskega odbora .ki 50 .jj ot' 
ne s predpisi višjih dr?'"1^ s" 
ganov, opravljajo za<ieV jpis'- 
Jim naložene s temi Pr 

d) Načelniki tajnišl^.,, 
Šefi drugih samostoM 

upravnih orgoi10 

116. člen 5^ 
Načelniki tajniStev ,3^ 

drugih samostojnih 

i 
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0: .ауП'' 
dvoi' 

„v 
padi' 
znđ 
M 
ev&r 
o r' 

"■»v aa . 
organov

V.nem PodroćJu 

'lijo 'odW.kaVnl P^'opek in 

^avni " .rat- kadar odloča 
ljudska odbor 

>io ^eli'p30 10 d0- 
^V!|, "leata?1"1 Uslužl,eOcem 

i4a]a. 
^ У^лп- u'Pravna navod la 
^ Hkli

Je P^Pisov okraj- o» '8a odbora, če so za 
^ Pooblaščeni; 

I * 
e, 
^о»: ^ 

' ''' l . s'ro'tovna navodila 
C, Ustreznim uprav- obfinskih ljudskih 

^ ^ ^r%ga
Z^r^e,vf'nЈ6 predp -| 

' 
;ч„  I 
a^l,Г So га to posebej po-| 

*5 5ltii. va,nJe predp - 
isi;!'i er^,rSs^f l3udskega odbora. 
"''Jkfj, ^ org® PredPisov višjih 10v Pa samo ta- ^Чг 

SC', v katerih je v 
''ibor 9°

stoPku odločil Ijud- 
' a Nin la' SVet' izda odločbo 
i ,4'^^tva oziro,ma 5ef 
'0d' i'^Oa 0s'0Jnega upravne- 
i ^ 0dK„ 
j(S ij ^lofk lahko za Izda- 
Л Po-,, v Upravnem po- 
e«' бе,а П(>1гапЈе 
ij» 'фУба or^®"016 c>kraJnc«3 

^ (.Se u^
na'P0 Potrebi pa 

b^lce in strc>kov- 

^ 1 l17' flen 

" " Jlh '* 

1 PklV^SEBNI 
,?Ajni organi 

rol"l Nvni pravo- 
®ro*iilec 
Ч8- člen 

i Kv"6 t>reft^branileC zastopa 
< H, r^oeti ,n3skih pravic in 

*1 !' ^činB z zakon! 
1и avO(ia 

na območju okra- 
4,0!t Prau! 3im j® priznana 

z osebe « ^ fi. 
'i Div.0lua^nega oziroma 
C lih urtatunov, in sklade, 
\ 1>l){insit.

n0VUl окгаЈП1 oz'- 
. f l.^a u ,1 organi in jim je 
' 4 ^ Pra! I031 Pravne osebe. 
' *ainpi^ aili!ec mora da- 
' 'C "^insif11 'istemu od- 

'''"Oti (ff n ■i,m. 'Jurskim od- 
mnl ^Vtm organom in 

Cv*h Lnia 0 premoženj- 4i '-adevah. 

vi«U8e r^t13"'1150 opravlja 
tio đrj-, m iri s Pred- 

organov do- 

a ћ ^siaMii obranilca 36 

^^>0 j,3®" samo, kdor 
"iSlri "eto in sodni i ^ *4 iz.pu. 

1,1 Za Pekrske 
sP i2oPrekrške 

Va4a •flen , 
окИађЦЕ !пенГ4ке ustavljajo 
«>1 P4eIVS0<lnika P°- 
^"l^Biksenata ie 

b^-S'^krske'ki 

s' kl 1лц ^dni'k Se ođre3a]o 

izvoli porotni- 

'S^n8" PrekrSke aH 

,j0 Soilo Držav- 
Za notranje 

^ le,a 1958 se za sod- 

nika za prekrške lahko Izvoli 
tudi oseba, ki nima pravne fa- 
kultete ali Višje šole Državne- 
ga sekretariata za notranje za- 
deve, če ima vsaj tri leta uprav- 
ne prakse in strokovni izpit. 

121. člen 
Senait za prekrške odloča o 

prMožbah zoper odOočbe občin- 
skih sodnikov za prekrške. 

Sodnik za prekrške vodi na 
prvi stopnji upravno-kazenski 
postopek o prekršk h, za katere 
je pristojen. 

c) Disciplinsko sodišče 
122. člen 

Disciplinsko sodišče vodi di- 
sciplinski postopek na prvi stop- 
nj in jzreka kazni za disciplin- 
ske prestopke uslužbencev 
okrajnega ljudskega odbora In 
občinskih ljudskih odborov In 
njihovih zavodov, razen če so 
Po posebnih predpisih pristojni 
zanje drugi discipl nskj organi. 

123. člen 
Disciplinsko sodišče sestavlja. 

jo predsednik in dva člana. 
Predsednik in vsak 61šn disci- 
plinskega sodišča ma namestni- 
ka. Predsednik In njegov na- 
mestnik morata imeti pravno 
izobrazbo. 

Predsednika in enega člana 
disciplinskega sodišča in njuna 
namestn ka voli in razrešuje 
okrajni Ijuddski odbor. Pred- 
sednika in enega člana disci- 
plinskega sodišča in njuna na- 
mestnika voli ljudski odbor Iz- 
med članov, okrajnega ljudskega 
odbora in izmed uslužbencev 
ljudsk h odborov in zavodov v 
okraju. Vsaj en Man disciplin, 
skega sodišča in njegov namest- 
nik morata biti člafia ljudske- 
ga odbora. 

Drugega Hana disciplinskega 
sodišča in njegovega namestni- 
ka delegira okrajni sindikaJni 
svet. 

Obtožbo pred disciplinskim 
sodiščem zastopa tisti, ki ga za 
to pooblasti organ, ki je sprožil 
disciplinsk; postopek. 

Glede pristojnosti in postopka 
disciplinskega sodišča se upo- 
rabljajo zakoniti predpisi. 

124. čflen 
Administrativne zadeve disci- 

plinskega sodišča opravlja taj- 
nik sodišča, ki ga določi tajnik 
ljudskega odbora Izmed usluž- 
bencev ljudskega odbora. 

V. USLUŽBENCI 

LJUDSKEGA 

ODBORA 
125. člen 

'Uslužbenci ljudskega odbora 
so državni uslužbenci. 

Status uslužbencev ljudskega 
odbora je določen z zakonom. 

Usilužbenci ljudskega odbora 
opravljajo delo, ki jim je od- 
kaizano. 

Uslužbenci ljudskega odbora 
opravljajo službo samostojno in 
ob osebni odgovornosti v mejah 
določenega delovnega področja 
in pravic; pri tem se morajo 
ravnati po zakonih dn navodilih 
pristojnih organov. 

Uslužbenec ni dolžan izvrš tl 
nezakonito smernico ali naroči- 
lo. V takem primeru mora 
usilužbenec opozoriti na nezako. 
njtios't smernicč oziroma naro- 
čila; če pa organ, k! 'f '-■'''i 
ko smem'co ali naročilo, po- 
novno pismeno nfiroči i/ j. 
mora uslužbenec to izvršiti, ra- 
zen če bi izvršitev pomenila 

kaznivo dejanje ali če bi se s 
t m hudo oškodovali državn: 

interesi. O tem mora uslužbenec 
obvestiti predsednika Ijudskeg; 
odbora ter sekretarja Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LR Slo- 
venije. 

126. člen 
Delovna mesta in pogoje gle. 

de strokovne izobrazbe za po- 
samezna delovna mesta v 
upravnih organih okrajnega 
ljudskega odbora predpiše 
okrajt)! ljudski odbor s pr tr- 
ditvijo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LR Slovenije. 

Ce Izvršni svet v dveh mese. 
cih ne Izda odločbe o pritrditvi, 
velja, da je pritrditev dana. 

127. člen 
Za tajnika oki^jnega ljudske- 

ga odbora Ljubljana je lahko 
postavljen samo, kdor ma prav- 
no fakulteto, strokovni Izpit in 
najmanj 5 let strokovne prakse. 

128. člen 
Uslužbenci se lahko postavijo 

samo na sistemizirana delovna 
mesta. 

129. člen 
Uslužbenci okrajnega ljudske- 

ga odbora se postavljajo na 
podlagi razpisa. 

Natečaj rdzpiše personalna 
komisija okrajnega ljudskega 
odbora. 

Kom sija Iz prejšnjega od- 
stavka v skladu s predpisanim 
postopkom presoja, kateri kart- 
didati izpolnjujejo pogoje, pred. 
pisane z zakonom in z razpisom 
ter predlaga za postavitev ozi- 
roma postavi izmed kandidatov, 
ki izpolnjujejo te pogoje, tiste- 
ga, ki je najprimernejši za po- 
samezno službo. Komisija mora 
v svojem predlogu za postavitev 
navesti imena vseh kandidatov, 
ki Izpolnjujejo pogoje. 

Na podlagi Izida razpsa po- 
stavi okrajni ljudski odbor taj- 
nika, šefe osnovnih upravnih 
organov in inšpektorje, druge 
uslužbence pa postavi personal- 
na komisija. 

Kdor se je potegoval za raz- 
pisano mesto al; je njegov prav. 
ni interes prizadet, se lahko 
pritoži zoper akt o postavitvi, 
če misli, da razpis ni bil oprav- 
ljen po predpisanem postopku 
ali da postavljen' ne izpolnjuje 
pogojev, ki so predpisani z za- 
konorh in razpisom! Ce organ, 
ki odloča o pritožbi, ugotovi, da 
razpis ni bi opravljen po pred- 
pisanem postopku, razveljavi 
akt o postavitvi in razpis, v 
drugih primerih pa razveljavi 
samo akt o postavitvi. 

130. 61 en 
Za postavitev uslužbencev 

okrajnega ljudskega odbora, k: 
nimajo potirebne strokovne iz- 
obrazbe, ki je določena za de- 
lovno mesto, na katero se po- 
stavijo, ali izpita, na podlagi 
katerega se taka izobrazba pri- 
zna, je potrebna pritrditev Se- 
kretariata za občo upravo pri 
Izvršnem svetu Ljudske skup. 
ščine LRS. 

Zoper odločtbo Sekretar ata za 
ofočo upravo, s katero se odreče 
pritrditev iz prejšnjega odstav- 
ka, je dovoljena pritožba na Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine 
LRS. 

Uslužbenci, ki nimajo določe- 
niih pogojev glede strokovne 
Izobrazbe, se smejo postaviti na 
določeno delovno meeto samo 
kot vršilci dolžnosta. 

131. Men 
O razreišitvi uslužbencev, ki 

jih je imenovali ljudski odbor, 

odloča ljudski odbor, o razre- 
šitvi drugih uslužbencev pa per- 
sonalna komisija. 

132. člen 
Odločbo o postavitvi in razre- 

šitvi tajnika ljudskega odbora, 
starešin temeljnih upravnih or- 
ganov In Inšpektorjev izdaja 
predsednik ljudskega odbora. 
Predsednik ljudskega odbora iz. 
daja tudi druge odločbe v zvezi 
s služben ml razmerji teh usluž. 
bencev, če ni z zakonom dru- 
gače določeno. 

Odločbe o postavitvi In razre- 
šitvi drugih uslužbencev ljud- 
skega odbora izdaja tajnik ljud. 
skega odbora. Tajnik ljudskega 
odbora Izdaja tudi druge odloč 
be o službenih razmerjih teh 
uslužbencev, če nI z zakonom 
drugače določeno. 

VI. MESTNI SVET 
133. člen 

V mestu Ljubljan' se ustanovi 
Mestni svet za občine, naštete 
v drugem odstavku drugega čle- 
na statuta okraja Ljubljana. 

Člani mestnega sveta so vsi 
odborniki, ki so izvoljeni v 
okrajni ljudski odbor v občinah 
na območju mesta Ljubljane. 

Predsednika mestnega sveta 
Izvoli mestn; svet iz svoje srede. 

Mestni svet sklicuje predsed- 
nik sveta sam od sebe, na pred- 
log tretjine članov sveta ali po 
sklepu okrajnega ljudskega ođ^ 
bora. 

134. člen 
Mestni svet obravnava delo 

občinskih ljudskih odborov na 
mestnem območju, ki so skup- 
nega pomena za občine, in si- 
cer: 

1. daje prporočlla k družbe- 
nim planom občin; 

2. obravnava okrajni družbeni 
plan, preden o njem odloča 
okrajni ljudski odbor; 

3. daje priporočila o ureditvi 
komunalnih vprašanj, ki imajo 
skupen pomen za vse mesto ali 
za več občin (vodovod, kanal za- 
cija, električna mreža, plinarne 
in plinovodi, požarna varnost, 
javni promet); 

4. razpravlja In daje priporo- 
čila o generallnem regulacijskem 
načrtu za celotno mestno ob- 
močje; 

5. razpravlja o perspektivnem 
planu komunalne graditve na 
območju mesta; razpravlja o 
letnem programu komunalne 
graditve na območju mesta in o 
vISinah sredstev, ki bi bila po- 
trebna ža izvršitev tega progra- 
ma ter o delu sredstev, ki bi naj 
jih zagotovila vsaka občina; 

6. razpravlja o ustanavljanju 
komunalnih podjetij in zavo- 
dov, ki imajo skupen pomen za 
vse mesto in daje priporočila 
glede načina poslovanja teh za. 
vodov in določanja pravic za 
njihove storitve; 

7. razpravlja o ustanavljanju 
skladov za stanovanjsko gradi, 
tev ter o drugih skladih, k ima- 
jo pomen za vse mesto, £e je 
za to po zakonu upravičen, daje 
priporočila, kako se ti sk'adl 
oblikujejo in kako uporabljajo 
njihova sredstva; 

R. razpravlja tudi o drugih 
zadevah, ki imajo pomen za ce- 
lotno mestno območje. 

VII. ZBORI 

VOLIVCEV 
135. čllen 

Odborniki ljudskega odbora 
morajo poročati zborom voliv- 
cev v svoji volilni eeotl o dedu 

ljudskega odbora in o svojem 
delu najmanj enkrat na leto, 
sicer pa, kadar to zahteva naj- 
manj desetina volivcev z ob- 
močja kakšnega zbora volivcev 
v odbornikovi volilni enoti. 

136. člen 
Ljudski odbor mora obravna- 

vati vse predloge zborov voliv- 
cev o vprašanjih iz svoje pri- 
stojnosti; o sklepih, ki jih je 
sprejel na podlagi takih predlo- 
gov, mora ljudski odbor obve- 
stiti zbor volivcev na njegovem 
prihodnjem sestanku. 

137. člen 
Ljudski odbor ^ahko da posa- 

mezna vprašanja iz svoje pri- 
stojnosti v obravnavo zborom 
volivcev. 

138. člen 
Zbori volivcev, ki so sklicani 

za obravnavanje vprašanj iz 
135. In 136. člena tega statuta, 
se opravijo za območja, ki so 
določena z občnsklm statutom. 

Zbori volivcev v gospodarskih 
organizacijah se sklicujejo za 
ista območja kot pri predlaga- 
nju kandidatov za volitve od- 
bornikov zbora proizvajalcev. 

Zbori volivcev, na kater h po- 
ročajo odborniki okrajnega zbo- 
ra o delu ljudskega odbora in 
o svojem delu, se lahko skMčejo 
skupno za več območij. Območ- 
ja. za katera se sklicujejo tak! 
skupni zbori volivcev, določi 
občinski Ijudvk odbor na pred- 
log okrajnega ljudskega odbora. 

Zbore volivcev sklicujejo ob- 
činski ljudski odbori na zahtevo 
okrajnega ljudskega odbora. 
Odbornik okrajnega ljudskega 
odbora ma pravico zahtevati od 
občinskega ljudskega odbora, 
naj skliče zbor proizvajalcev, 
da mu poroča o svojem delu. 

VIII. REFERENDUM 
139. člen 

Okrajni ljudski odbor lahko 
raapiše referendum zato, da vo- 
livci potrdijo posamezne odloke 
in ukrepe, ki imajo pomen za- 

življenje in razvoj okraja, ali 
pa zato, da se vol vej vnaprej 
o njih Izjavijo. 

Referendum razpiše ljudski 
odbor po lastnem preudarku ali 
na zahtevo petine volivcev v 
okraju. 

Volivci lahko postavijo zahte- 
vo гџ razpis referenduma pi- 
smeno ali na zboru volivcev. 

Ljudsk: odbor razpiše refe- 
rendum po poprejšnji pritrditvi 
Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LR Silovenije. Ce se raz- 
piše referendum na zahtevo vo. 
livcev, mora okrajni ljudski od- 
bor razpisati referendum naj- 
pozneje 10 dni po prejemu pri- 
trditve Izvršnega sveta Ljudske 
skuipšč ne LR Slovenije. 

IX.POSEBNE 

DOLOČBE 

O PRAVICAH IN DOLŽNO- 
STIH LJUDSKEGA ODBORA 
IN SVETA ZA NOTRANJE ZA- 
DEVE IN SPLOŠNO UPRAVO 
DO TAJNIŠTVA ZA NOTRA- 

NJE ZADEVE 
140. fllen 

Določbe o pravicah In dolž- 
nostih ljudskega odbora in sve- 
ta za no*!.тапје zadeve In spiofi- 
no upravo do tajništva za no- 
tranje zadev« v zadevah Iz za- 
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ključne pristojnosti fedeiracije 
in v zadevaih javne varaositi in 
varstva javnega reda: o določa- 
nju uradne osetoe, ki v razmer- 
ju do tajništva za notranje za- 
deve in njegovih uslužbencev 
izvršuje pravice iz 1. in 4. do 8. 
točke 85. člena tega statuta ter 
o predJaganju poročili o delu 
t&ga tajništva so predpisane z 
zakonom in z drugimi predpisi 
vlijih državnih organov. 

X. PREHODNE 

IN KONČNE 

DOLOČBE 

141. člen 

Delo v zvezi z naložitvijo 
evidence o kmetijskem zemlji- 
škem skladu sp'loSnega ljudske. 

ga premoženja za cedotno ob- 
miočje okraja dovrši okrajni 
ljudski odbor Ljuibljana. 

Po naložitvi evidence se ela- 
borat izroči pristojnim občinam. 

142. čllen 
Statut velja, ko ga potrdi 

Ljudska skupščna Ljuds.ke re- 
publike Slovenije, uporablja pa 
se od 1. junija 1956. 

Predsednik OLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

SVETI OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA V SESTAVU 

OD 22. MAJA 1956 

1. Svet za notranje zadeve 
in splošno upravo: 

Predsednik: Marijan Jenko, 
odbornik Okrajnega zbora; 

člani: Peter Lešnjak, odbornik 
okrajnega zbora, Janez Cerin, 
odbornik okrajnega zbora OLO, 
Adolf Arrigler, sekretar Sekre- 
tar ata za občo upravo, ing. 
Dušan Bohinc, direktor Splošno 
projektivnega biroja, ing. Veko- 
slav Jakopič, sekretar Sloveni- 
ja-projekta, Jože Boštjančlč, 
UiluJbbemec Državnega zavaro- 
valnega zavoda Ljubljana, Ma- 
rija Peternel . Lulik, sodnik 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, 
Stane Vrhovnik, direktor To- 
varne kleja, Miran Spicar, po- 
veljnik Gasilske zveze Slovenije, 
M rko Tušek, načelnik oddelka 
za poslovanje držaivne uprave 
pri Sekretariatu za občo upravo, 
Franc Perko, uslužbenec Vodo- 
voda na Rakeku, Anton Poljan- 
gek, uslužbenec ObLO Kamnik, 
Viktor Baraga, upravnik gost. 
podj. v Grosuiplju, Breda Turn- 
her, učiteljica osn. šole Pod- 
emreka v Višnji gori, Danica 
Gregorič, ravnateljice It. gim- 
naz je na Rakovniku. 

2. Svet za družbeni plan in 
finance 

Predsednik: Janko Dekleva, 
odborn.k okrajnega zbora, 

člani: Tone Martinšek, odbor- 
n^k, okrajnega zbora, Lojze Ma- 
telič, odbornik Zbora proizva- 
jalcev, Franc Svab, odbornik 
Zbora proizvajalcev OLO, Lojze 
Koder, odbornik Zbora pro zva- 
jalcev, Emil Lesjak, svetnik Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupšči- 
ne LRS, Mirko Jamar, pomočnik 
direktorja Zavoda za gospodar- 
sko planiranje LRS, Pavel Haf- 
ner, pomočnik generalnega di- 
rektorja NB LRS, Franc Cesar, 
sekretar Komunalne banke 
Ljubljana, Martin Benfina, 
uslužbenec Jugobanke Ljublja- 
na, Lado Jelen, direktor »Celu- 
loze« Goričane, Jože Lesar, di- 
rektor podjetja »Brest« Cerkni- 
ca, Mara Dermastia, direktor 
podjetja »Slovenija-les«. 

3. Svet za industrijo; 
Predsednik: dr. Štefan Soba, 

predsednik ObLO Ljubljana- 
Vič, člani: Zdravko Kakušček, 
odbornik zbora proizvajalcev, 
Franc Plazar, odbornik zbora 
proizvajalcev, Jože Jager, od- 
bornik zbora proizvajalcev. 
Stane Fele, odbornik zbora pro- 
tevajalcev, Anton Petkovšek, 
odbornik zbora proizvajalcev To- 
ne Koprivnikar, direktor Pre- 
dilnice Litija,, ing. Franc Živec, 
direktor podjetja »Tehnika«, 
Alojz Ambrož, direktor »Ljub- 
Ijamskih opekarn«, Olga Grošelj, 
d rekltor NB, podružnica 601. 

1 4. SVET ZA KMETIJSTVO 
IN GOZDARSTVO: 

Predsednik: Franc Sitar od- 
bornik okrajnega zbora, člani: 
ln(t. Vera Marentid, odbornik 
okrajnega zbora, Andrej Pete- 

lin, predsednik OZZ Ljubljana, 
ing. Franjo Oblak, direktor 
Gozdnega gospodarstva Ljub- 
ljana, Pavle Avbeij, direktor 
Zadružne banke, ing. Dragan 
Bosnič, direktor Kmet jskega 
posestva Ljubljana, ing. Mirko 
peternel, uslužbenec Glavne za- 
družne zveze LRS, Ivan Sira- 
šek, direktor ■ Kmetijskega po- 
sestva Šmartno pri Litiji, ing. 
Drago Justin, uslužbenec Pod- 
jetja za urejevanje hudournikov 
Ljubljana, Stanko Grčar, kmet, 
Domžale. 

5. SVET ZA TRZlSCE: 
Predsednik: Viktor Valič, d!- 

retotor podjetja »Sadje-zelenja- 
va«, Ljubljana, člani Albina Pe- 
čaver, odbornik okrajnega zbo- 
ra, Lojze Fortuna, odbornik 
zbora proizvajalcev, Rudolf 
piarič, direktor Tovarne mesr\ih 
izdelkov, Ljubljana, Bukovec 
Lojze, direktor' podjetja "»Vele- 
tekstil«, Ljubljana, Franc Ne- 
bec, direktor podjetja »Prehra- 
na«, Ljubljana, Tomaž Grom, 
upravnik trgovine Vrhnka, ing. 
Milka Letonja, uslužbenka CHZ, 
Ljubljana, Karel Jerše, pomoč- 
nik direktorja Komunalne ban- 
ke, dr. Vaso Skapin, komercial- 
ni direktor Tovarne »Saturnus« 
Ljubljana, Matija Bahar, direk- 
tor podjetja »Slovenija-avto«, 
Ljubljana, Mitja Svab, novinar 
»Ljubljanskega dnevnika«, 

6. SVET ZA OBRT: 
Predsedn k: Lojze Ocepek, od- 

bornik okrajnega zbora, Franc 
Di Batista, odbornik zbora pro- 
izvajaicev, Viljem Stanič, od- 
bornik zbora proizvajalcev, An- 
ton Voljč, odbornik zbora pro- 
izvajalcev, Ivan Curk, upravnik 
Pekarne »AjdovSčina«, Ljublja-" 
na, Milan Ster, državni obrtn 
mojster. Danilo Puc, upravnik 
podjetja »Hrast«, Ljubljana, Edo 
Skušck, upravnik Mizarskega 
podjetja Litija, Lado Mazovec, 
član okrajnega odbora SZDL, 
Ljubljana, Bojan Sega, direktor 
podjetja »SKIP«, .Vižmarje. 

7. SVET ZA TURIZEM 
IN GOSTINSTVO: 

Predsednik: Ivan Brumen, 
tajnik Okrajne gostinske zbor- 
n ce Ljubljana, člani: dr. Jože 
Pretnar, odbornik okrajnega 
zbora, Bogomir Dragar, odbor- 
nik zlbora proizvajalcev, Ciril 
Skok, odbornik zbora proizva- 
jailcev, Boris Matajc, uslužbenec 
Turistične zveze Slovenije, Sta- 
ne Benko, direktor Gost. podj. 
»Slon«, Ljubljana, Franc Miklič, 
upravnik Gost. podj. »Kamnik«, 
Jože Jeršin, upravnik gost. podj. 
Logatec, dr. Franc Vatovec, 
podpredsednik Turističnega 
društva, Ljubljana, Cene Iskra, 
direktor »Putnik«, Slovenija, 
Ljubljana. 

8. SVET 
ZA KOMUNALNE ZADEVE: 
Predsednik: OstoJ Tuina, od- 

bornik okrajnega zbora, člani: 
Tone Martinšek, odbornik 
okrajnega zbora, Jože Krhlikar, 
odbornik okrajnega zbora, Alojz 
Koder, odbornik zbora proizva- 
jalcev, Leopold Maček, pred- 
sednik ObLO Ljubljana-Polje, 
ing. arh. Boris Kobe, profesor 
Tehnične fakultete, Ljubljana, 
ing. Beno Svetina, uslužbenec 
Biroja za projektiranje klinič- 
n h bolnic, Ljubljana, Jože Le- 
sar, direktor podjetja »LUP« 
Cerknica, Miran Subič, uslužbe- 
nec Radio-Ljubljana, Nace Su- 
mi, uslužbenec Mestnega muzeja 
Ljubljana, Tone Stajdohar, di- 
rektor Elektro, Ljlibljana-oko- 
lica, Jože Krištof, upravnik In- 
validskega podjetja Šentvid pri 
Stični. 

». SVET ZA URBANIZEM: 
Predsednik: ing. Marijan Bril- 

Iy, direktor Uprave za investi- 
cije LRS, člani: ing. Sonja La- 
pajne-Oblak, odbornik okrajne- 
ga zbora, Leopold Krese, odbor- 
nik okrajnega zbora, Štefan 
Demšar, odbornik okrajnega 
zbpra, ing. arh. ,Boris Kobe, 
profesor Tehnične fakultete v 
Ljubljani, ing. Vladimir Mušič, 
v. d. direktorja Gradbene sred- 
nje šole, Ljubljana, meg. ph. 
Nevina Prevc, pom. ravnatelja 
kliničnih bolnic, Ljubljana, Ja- 
nez Cebulj, direktor »V no«, 
Ljubljana-okolica, Tone Istenič, 
direktor tovarne »Stol«, Duplica 
pri Kamniku, ing. arh. Dore 
Mihevc, profesor Tehnične fa- 
kultete, Ljubljana, ing. Darko 
Guzelj, podpolkovnik JLA, 
Ljubljana, Stane Vovk, učitelj 
osnovne šole na Vrhnik', ing. 
arh. Vladimir Mnšič, profesor 
Tehnične fakultete, Ljubljana, 
prof. ing. Ivo Cucek, predstojnik 
Geodetskega Inštituta ha Uni- 
verzi v Ljubljani. 

10. SVET ZA DELO 
Predsednik: CiriJ Fain, pred- 

sednik ObLO Ljubljana-Moste, 
člani: Franc Borštnik, odbornik 
okrajnega zbora, Fani Tomiče- 
vič, odbornik okrajnega zbora, 
Janez Remc, predsednik Ob- 
činskega sindikalnega sveta 
Kamnik, France Bricelj, prav- 
ni referent Inšpektorata za 
delo LRS, Tončka Majcen, 
uslužbenka Broja za posre- 
dovanje dela OLO, Aleksan- 
der Guzina, član Republiškega 
odbora sindikata graflčarjev, 
Milan Skitek, šef Republiške 
inšpekcije za delo, Jože Jurač, 
predsednik Okrajne skupščine 
Zavoda za socialno zavarovanje, 
Ivan Bertoncelj, uslužbenec Za- 
voda za proučevanje varnost 
pri delu, ing. Ervin Perme, 
uslužbenec zavoda za proučeva- 
nje varnosti pri delu. 

11. SVET 
ZA SOCIALNO VARSTVO: 
Predsednik: dr. Marijan Dular, 

člam okrajnega zbora, dani: Jo- 

že Plevnik, predsednik Repub- 
liškega zavoda za socialno za- 
varovanje, Franc Strle, uslužbe- 
nec Republiške inšipekc je za 
delo LRS, Janko Sotelšek, usluž- 
benec Elektro, Ljubljana-oko- 
lica, Janko Zemljarič, uslužb. 
Drž. sekretariata za notranje 
zadeve, Ljubljana, Štefan Le- 
bar, sodnik Okrajnega sodišča 
v Ljubljani, Bojan Finžgar, no- 
vinar »Ljubljanskega dnevni- 
ka«,Vinko Gregorc, usl. Tovarne 
»Titan« Kamnik, Gregor Novak, 
učtelj osnovne šole na Vrhniki, 
Avgust Erjavec, Glavna invalid- 
ska uprava, Ljubljana, Pavla 
Centa, gospodinja, Pleševica pri 
Brezovici. 

12. svet za Šolstvo 
Predsednik: Anka Pernuš, 

odbornik okrajnega zbora, člani: 
Henrik Zdešar, odbornik okraj- 
nega zbora, Franc Kavclar, od; 
bornik zbora proizvajalcev, dr. 
Marija Kuralt-Vončina, uprav- 
nica Šolske poliklinike v Ljub- 
ljani, Ivan Berce, upravnik Do- 
ma Tehnične srednje šole, Ja- 
nez KonciHja,- direktor VIII. 
gimnazije, ing. Danilo Udovič, 
profesor Gradbene .srednje šo- 
le, Jaka Žagar, ravnatelj n žje 
gimnazije Medvode, Marica 
Brejc, upravnica Dijaškega do-j 
ma Kamnik, Franc Fleis, uprav- 
nik osnovne šole Jarše pri Dom- 
žalah, Stanko Stritih, učitelj na 
osnovni šoli Gornje otave pri 
Cerknici, Niko Lukež, sekretar 
Sveta Svobod in prosvetnih 
društev, Maks Kunst, predava- 
telj na Industrijski papirniški 
šoli v Vevčah. 

13. SVET ZA IZVENSOLSKO 
izobraŽevanje: 

PrcdsedniJ:: Tilka Biahe, 
uslužbenka Glavnega odbora 
Zveze DPD »Svoboda«, člani: 
Stanka Bajuk-Sagadin, odbornik 
okrajnega zbora, Karol Grabelj- 
šek, odbornik okrajnega zbora, 
Leo Kovačič, odborn k okraj- 
nega zbora, Jože Nedog, sekre, 
tar Ljudske univerze v Ljub- 
ljani, ing. Pepca Pcrovšek- 
Bitenc, uslužbenka Okrajne za- 
družne zveze, Ljubljana, Vin- 
cenc Sebenik, uslužbenec Okraj- 
nega sindikalnega sveta v Ljub- 
ljani, Ančka Kurent, tajnik 
Okrajnega odbora RK Slove- 
nije, Pavla Janež, gospodinjska 
učiteljica, Ljubljana, Franc Kre- 
gar, precUedn k DPD »Svoboda« 
Črnuče, Drago Christof, direktor 
Administrativne šole v Ljub- 
ljani. 

14. SVET ZA KULTURO: 

Predsednik: dr. Helj Modic, 
odbornik okrajnega zbora, čla- 
ni: Karol Grabeljšek, odbornik 
okrajnega zbora, Radovan Go- 
bec, direktor Glasbene šole, 
Moste, Marijan Javornik, nov - 
nar pri »Ljubljanskem dnevni- 
ku«, dr. Vladimir Kralj, profe- 
sor Akademije za igralsko umet- 
nost, dr. Bralko Kreft, drama- 
turg SNG, dr. Jože Kastelio, di- 
rektor Narodnega muzeja, Ljub- 
ljana, Zoran Kržišnik, pom. di- 
rektorja Narodne in moderne 
galerije, Franc Mihelič, profesor 
Akademije za upodabljajočo 
umetnost. Lev Modic, direktor 
Cankarjeve založbe, Zorka Per 
šlč, direktor Mladinske knjige, 
Pavel Sivic, profesor Akademi- 
je za glasbo, Ljubljana, Beno 
Zupančič, uslužbenec Cankarje 
ve založbe, dr. Egon Tome, 
uslužbenec Radia Ljubljana 
ing. arh. Niko Bežek, uslužbenec 

Projektivnega atelj6^ 
na. 

15. SVET ZA TE 
KULTUR01 

Predsednik: 
rektor Komunalne 
ijana, člani: Slane ® ^ 
bornik okrajnega г 

Rožmane, odbornik ^ 
izvajalcev, Jože ф ^ 
uslužbenec Državne#' 
riata za notranje ^ t Rušiti 
Jaka Kvas, predsedn 
sindikata kovinarjeV^.,1 ^ ^ 

4 uozic, usiuzoeii«^ ^ kiTJIH 
gradnjo športnih 0',-iL nii 
ZSS, Ljubljana, от*л ^ j, 
podpredsednik 
Slovenije, Herman Cr џГ ц idbi 
sednik TVD »Partizan«, л jo 
Ljubljana, Jože ц1 ђ 
atletske sekcije ■55) 
športnega društva ' 0i 
Frane Telban, рго^^бЛ ■ 
vzgoje na V. drž. S'"1 | Sa« 

IG. SVET ZA ZDBAV 

Predsednik: dr. J"** Г;Л' W 
uslužbenec Drž. sekrc- im. LBS, 

Ц) 
notranje zadeve 
Marijana Draksler, " 
okrajnega zbora, Л"1 ^ 
odbornik okrajnega 1 

Ijem Vrhunc, uslužb^11 JS 
da za proučevanje \'3 'p 
delu, dr. Zdenka H11"1 pt 
asistentka Otroške ф 
Ljubljana, Slavko ^0\зГо<' 
Zavoda za socialno z^erJ 
za okraj Ljubljana, ,v -• 
koritnik, uslužbenka 

Wn 
% 

чћђ 
ik 

    -  a 
ne ambulante GrOS^^11 
Stane Kogoj, izdravpilt' 
dr. Franc Lebinger, , ft- 4a [ 
Litija, Avaust 
pri Mestni klavnici, ^ 

17. SVET pV> 
ZA STANOVANJSKA J 

Predsednik: Fran« 
P( 

д odbornik okrajnega / _niK ' 
ч 
4] ni: Franc Pipan, odbofp/l 

ra proizvajalcev, An'0'^^ 
vec, odbornik zbora j 
cev, ing. Jože Uršič, T), 
gradbenega podjetja 1'|>1Ц1 
Ljubljana, ing. A"'"" po'!«l'"is 
uslužbenec gradbenega 
»Gradiš«, Ljubljana, 
noškar, uslužbenec^ " 
Količevo, 
Gradec 
Skabcrne, 

.v k; 1 uslužbenec 1 

5, Martin K0®' VI \ 
pri Litiji, 

le, direktor za f\ 
stanovanjsko . izgradni • 
Pire, uslužbenec ZaV^' (I J 
novanjsko izgradnjo, ,0^ 
njak, direktor opekam 
Ljubljana . 

V zvezi s sPrerVeI^hor 'V 
je Okrajni ljudski 
poleg dosedanj h dveli ^ 
sednikov za podpreo^ r ^ t  m   ® ing. Iva Klemeričif^ 
okrajnega zbora. 

ok 

Nadalje so bili 
slednji volilni us 

uprav!: У 
1. Stane LavrIS. 

čem k Tajništva га s 
deve in proračun, y 
lien za pomočnika лав^.Л 

ц! 

f1. 

Ijen za pomoini 
2. Erna Podbregar> 

dos' 

direktor Zavoda za ^t 
je bila postavljena / 
Tajništva za f. !! 

3. Ing Maks pr .и», 

danji šef Uprave M 
bil postavljen га 

Tajništva za finane • i|Bpi 
4. Janko MuleJ, d

o
0.afloV^y 

čeln'.k Taini^va za s ,.cti ^ 
zadeve, je bil pos'n ^ 
čelnika Tajništva ^19" 
obenem za tajnika ^ 
Plače. ]< j, 

5. Marija Р1^п 
rent v Zavodu za P 
bta postavljena T 

Zavoda za planiranj • 
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l'BCINSKI LJUDSKI ODBORI 
№ 

bani1' 
goM' 

? PREDPISI občinskih ljudskih odborov 

e LJU8LJANA-8UD4IK «8 
;dev« ;ad"[ 

Г^чЈТ1 odbor Ljub- О^Љ.Ч tuj6 na podlagi 2. 
hie"1' к(, ^ке S3 svolega statuta 

[i, ?' aena Zakona o 
'u'- 00-52), v zvezi s 

,,,, -. , 'ed^e o pravici Ijud- 
ooiii f tt/r ,4 ,1 a lahko predpi- 
„ iil kv, t D, Pametni davek 

' 4чК£5t-i!Mi8-52 'n št. ^ ft.-rtP0 poprejšnji pri- 
rtioi .■ C01 £ ^ut)1jana. na svoji 

Oasi'' f dne 5. maja 1956. 
У ПЈ1 

e ^ d 
n'^ . 'Ођ1 

Odlok ■'■''"M 'uei»AK 
iS.,' ,D TURISTIČNE 

U..4 0BMOCJU OBČINE 
^ANA 

-»"tj i Ц „j, ^ ile^n 
jI"1! Nif. ^'oki 
И 

RUDNIK 

h^Dg , V/<>m se predpisuje 
J i^kin i a Za osebe, ki 

■'''f [и^^оЛј,, ^ turisti v krajih з'1/! JU ^f ne Ljubljana 

it1' luri« 

s- ilen 

na „v50 srnatra vsakdo, 
% vall^ mo^u O'bčine stal- 
Ч5' v oh3 in Prenoeuje vsaj 

"' v ' eien 

i v'" 
ena taks, a ee pobira od 

p 

lb&. 

*• ilen 

Дј bilH tu.-^tao so dolžni pla- 
f 14 Prenočujejo v 
Ч,0!4£, Žnem 'п zaseb- 

n1 i? 4, Paleti 0zlroma gostin- 
4 \ " 'atet- У ^laikih domo- 
)'J ali v registri- 
# 4 so^bi, za plačilo 

3 ^bta v'V aPrila 4° 31- ■ esku p0 50 d n na 

"'^ca д0^1- septembra do 
Po 20 din na noč. 

Дм 
S' ilen 

^ hl^ietu1130 80 dolžna po- 
4,^1 г o Vnosno zasebni- 

obii ",otnino in jo od- 
v ljudsikemu reae«nih obračunih. 

k 

8. člen 

^ristiine takse so 
O- 14t. 

0|ebe 

PoLna k0t SVo3e za" 
b) , a so.cia ® na Pravljenje 
u. ^hw. no zavarovanje; 

Kin г""аке zveze Ju- 
Si^lj Ju™ izvldnižkih 

V 1а.&аУ1је' kadar 
fei« л'11 Р^пЧ 1

0»t0,rih aU or- 
3 {1а,п1 .:mSkih ^oloni- 

V 'af ^otlčnib ter 

sokkih P0č;tni- 

1Гл   
M 0rih in ^,đomovlh. šo- 

^O'bno- 
^ 4ahj

Pr">o6uJej0 v pla_ 

7. člen 

S turistično takso zbrana 
sredstva odvaja občinski ljudski 
odbor v »Sklad za pospeševanje 
turizma«, ki je ustanovljen pri 
Turist čnl konferenci v okraju 
Ljubljana. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem 
objave v uradnem glaeiln OLO 
Ljubljana. 

Predsednik ObLO; 
France Sitar, 1. t. 

L 

OBČINA 
LJUBLJANA-BE2IGRAD 

Na podlagi 2. odst. 12. čl. 50. 
In 79. čl. Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Ur. L LRS št. 
19-88-52), 2. čl. Uredbe o upora- 
bi zemljišč za gradbene namene 
(Ur. I. LRS št. 44-143-53) ob 
uporabi 5. čl. :n določb priloge 
I.-A-2-VI Zakona o pristojnosti 
občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov v zadevah, ki so ure- 
jene z dosedanjimi republiškimi 
predp si (Ur. 1. LRS št. 26-130-55) 
je občinski Ijiudski odbor Ljub- 
ljana Bežigrad na predlog Ko- 
misije za pripravo predlogov 
Odlokov za uporabo zemljišč za 
gradbene namene na 8. in 9. 
redni seji dne 24. aprila in 9. 
maja 1956 sprejel 

Odlok 

o določitvi zemljišč, ki se smejo 
uporabiti za splošne gradbene 
namene ob določeniih pogojih, 
zemljišč, ki se smejo uporabiti 
za gradbene namene samo ob 
posebnih pogojih, zemljišč, ki se 
praviloma ne smejo uporabUi 
za gradbene namene in zavaro- 

vanih zemljišč. 

1. člen 

Za splo&ne gradibene namene 
ob določenih pogojih na ozemJju 
občine Ljubljana Bežigrad se 
določajo: 

I. Ožji mestni predel občine 
Ljubljana Bežigrad. 

Zemljišča leže med Vilharje- 
vo, Smart nsko, Sav ko cesto de- 
lom Industrijske obodne ceste 
vštevši Dimičevo In Posavskega 
cesto s podaljškom obodne ceste 
preko Kamniške proge v smeri 
Litostroja po meji občine Ljub- 
ljana Bežigrad, ki jo tvori Kam- 
n ška proga oziroma zemljišča 
državnih železnic neposredno 
ob prog, do Titove ceste in po 
njej do VUharjeve ceste kot iz- 
hodiščne točke. 

II. Delavsko uslužbensko na- 
selje in indivdualne gradnje 
Stožice-Brinje. 

Zemlj šia leže v k. o. Stožice 
od pare. št. 13-3, ob vzhodni 
meji št. pare. 13-1 do vključno 
pare. št. 15 do Poljske poti pare. 
št. 1916, po vzhodni meji pare. 
št. 25-1, 561-8, 563-3, 564-3, 564-12, 
564-11, 564-10 po meji pare. št. 
564 in 562-1 do Titove ceiste, ob 
južni meji pare. št. 544-15, v li- 
niji pare. št. 516-15 ob vzhodnem 
robu ceste, pare. št. 526-23 po 
poti pare. št. 828 ob parcelni 
meji k. o- Brinje pare. št. 25 do 

zaključka pare. št. 26 meja pare. 
št. 26 in 27 se podaljša proti ju- 
gu v premi črti do vzhodne me- 
je Poljske poti pare. št. 828 ob 
pare, št. 104-2 ob vzhodni meji 
pare. št. 820-B do severne meje 
Turnerjeve ulice do Titove ce- 
ste z južno mejo pare. št. 326 k. 
o. Brinje ob vzhodni mej: pare. 
št. 326, 325, 324 in 301 do vzhod- 
ne meje pare. št. 13-3 k. o. Sto- 
žice. 

2. Člen 

Na zemljiščih Iz 1. ti. In 2. 
točke 1. čl. Odloka se smejo pra- 
viloma graditi stanovanjski In 
javni objekt: s pripadajočimi 
drugimi možnimi objekti In na- 
pravami javnega in zasebnega 
značaja. 

3. člen 
Za gradbene namene ob po- 

sebnih pogojih na območju Ljub- 
ljana Bežigrad se oločajo zem- 
Ij šča, ki so razvidna iz grafič- 
nega prikaza: 

I. Naselje Ježlca. 
Zemljišča leže v k. o. Stoži- 

ce počenši s Titovo cesto z mejo 
poti pare. št. 1886 do poti pare. 
št. 1885 proti jugu do poti pare. 
št. 1884 po meji omenjene poti 
do križ šča poti 1986 po meji po- 
ti 1986 proti severu do katastr- 
ske meje k. o. Stožice. 

Meja območja poteka nadalje 
v k. o. Jezice z vključno potjo 
1259 do Titove ceste in preko 
nje do pare. št. 110-1, po njeni 
meji (vključno pare. št. 110-1), 
v premem podaljšku preko poti 
pare. št. 1261-2 do pare. št, 50 
inel, po poti mimo cerkve z- 
ključno pare. št. 64-3 in 64-2 
pare. št. 6 in 7 Inel. po poti 
pare. št. 1265 do poti pare. št. 
1255 do pare. št. 1345-4 Inel. 
pare. št. 345-3 inel. pare. št. 346 
inel. do vzključno pare. št. 350 
po njeni severni meji do poti 
pare. št. 1263 ob mejah pare. št. 
11-4, 15-1, 18, 21-2 inel. do poti 
pare. št. 1274-1 do izhodiščne 
točke 1886 k. o. Stožice. 

II. Naselje Stožice. 
Zemljišča leže v mejah počen- 

ši s pare. št. 1983 k. o. Stožice 
pare. št. 195-3 do poti v Stožen- 
sk) brod pare. št, 1876 vključno 
pare. št. 1037 do Poljske pot: 
pare. št. 1877 od te del pare. št. 
138 do vkljručno meja pare. št. 

142-2, 96-3, 96-1, 99-1, 102-1, 
105-1, 108-1, 111-1 do poti pare. 
št. 1878 v mejah pare. št. 34-2 
del pare. št. 38-1 preko poti 
pare. št. 1918, 47-1, 52, 55, premi 
črti do pare, št. 72,77, 87, od 
pare. št, 83-1 v premi črti juž- 
nega vogala parcele št, 195-1 in 
jugovzhodni meji ob parcel: št. 
195-3 do izhodne točke južne 
meje pare. št. 1983. 

UI. Naselje Tomačevo. 
Zemljiška leže v mejah počen- 

ši s Tomačevsko cesto pri pare. 
št. 1952 k. o. Stožice ob jugo- 
vzhodni meji pare. št. 1510-1 v 
podaljžku meje do Poljske poti 
pare. št. 1939 do jmižnega ogla 
pare. št. 10ei-l po jugovzhodni 
meji pare. št. 1031, 1030, 130-3 
do ceste v Šmartno pri pare. št. 
1938 po vahodni meji pare. Sit. 

verovzhodnl vogal pare. št. 973 
v premi črti smeri zahodne me- 
je pare. št. 1139 in 1137 vključno 
pare. št. 1136-1 v premi črt; 
meje pare. št. 1167 in po njej do 
ceste v Šmartno vključno pare. 
št. 1158-1, 1156-1 obrobni pas 
ceste v Šmartno do vogala pare. 
št. 1124-2 in od nje v premi črti 
do meje pare. št. 1503 In 1500 
preko Tomačevske ceste In po 
Tomačevskl cesti pare. št. 1510. 

IV. Naselje Stare Jarše. 
Zemljišča leže v mejah, ki Jo 

tvori cesta v Šmartno v k. o. 
Stož ce pare. št. 1938 počenši 
s pare. št. 1701 inel. del pare. 
št. 1660 za Izravnavo zahodne 
mejfc pare. št. 1701 do ceste, 
preko pare. št. 1702 v prej na- 
kazani smeri, vključijo se par- 
cele in velja kot meja jugoza- 
hodni rob št. 1718-2, 1728, 1732, 
1733 nato po jugovzhodni meji 
pare. št. 1734 do ceste v Šmart- 
no in po njej do Uhodiš6ne 
točke. 

V. Zeleni pas obodne ceste 
Zemlj šča leže v mejah od 

križišča pred Žalami zahodna 
meja Tomačevske ceste do Ko- 
željeve ulice k. o. Brinje (pare. 
št. 830) po njej v južni meji do 
Dečkove ulice in nadalje pri- 
bližno 300 m široki pas do T to- 
ve ceste,* ki Je določen s po- 
daljškom preme smeri Glavar- 
jeve ulice preko Titove ceste 
Glavarjeva ulica k. o. Kapucin- 
sko predmestje severno-vzhodni 
del pare. št. 287 Slepe proge do 
Kamniške proge in po njej proti 
jugu do obodne industrijske ce- 
ste od tod tvori mejo zelenega 
pasu bodoča industrijska cesta 
(podaljšanje Dimičeve) do križi- 
šča pred Žalami. 

VI. Pokopališče. 
Zemljišča leže v mejah, ki po- 

tekajo od križišča pred Žalami 
po Žalski cesti, ki tvori ob- 
enem občinsko mejo med obči- 
nam Ljubljana Bežigrad in 
Ljubljana Moste vse do k. o. 
Stožice Poljske poti pare. št. 
1940 njena južna meja do To- 
mačevske ceste (pare. št. 1932) 
in vzhodna meja Tomačevske 
ceste (k. o. Stožice) pare. št. 1932 
k. o. Brinje pare. št. 836 do kri- 
žišča pred Žalami. 

4. člen 

Na zemljiščih pod 1, 2, 3, in 4 
tč. 3. čl. Odloka se smejo po- 
zldavatl stanovanjski, gospo- 
darski in javni objekti z vsemi 
drugimi pripadajočim; možnimi 
objekti in napravami javnega in 
zasebnega značaja pod pogojem, 
da ne spreminjajo značaja 
kmečkega naselja. 

Zem!j:Sča iz 5. tč. 3. čl. Odlo- 
ka tvorijo praviloma zeleni za- 
ščitni pas ožjega mestnega pre- 
dela, v katerem se smejo pozi- 
d a v a ti objekti lahke Industrije, 
obrti in podobni objekti javnega 
in zasebnega značaja pod po- 
gojem, da se ohrani strnjeni 
zeleni pas. 

Na zemljižiih iz 6. tč. 3. čl. 
Odloka se smejo pozidavati sa- 
mo pokopal Ski objekti z vsemi 
drugimi pripadajočimi možnimi 

1027 do severnega vogala pare. j objekti in napravami javnega In 
št. 1047-1 v premi črti do pare. | zasebnega značaja pod po.gojem, 
št. 982-2 preko poti k Saivl se- da je upoštevan pokopališki red. 

5. člen 
i 

Izmed zemljišč navedenih v 1. 
in 2. tč. I. čl. in 1. tč. 3. čl. se 
iz vzamejo zemljišča, k; so pred- 
videna za individualno gradnjo 
n leže v naslednjih mejah: 

I. K. o. Sentpeter 1. del 
a) Zemljišča leže v mejah, ki 

jih tvori Albanska ulica. Topni- 
ška ulica, Celjska ulica, Ipavče- 
va ulica, Perlčeva z južno mejo 
pare. št. 447-2 do Celjske ulice 
izključno pare. št. 458-16, 458-4, 
457-2 do Albanske ul ce po po- 
daljšku Prekmurske. 

b) Zemljišča v mejah Robiče- 
ve, Linhartove in Valhunove 
ulice z južno mejo pare. štev. 
352-15, 352-16, 352-17 in 352-18. 

c) Zemljišča v mejah Lužiško 
srbske, Foersterjeve, Cerkove 
in Dečkove ulice z vključitv jo 
pare. št. 432-4 in 432-7 in 422-1« 
ter deloma pare. št. 423-1, ki 
pripada zaključku stanovanjske 
ehote Individualne gradnje tako, 
da se arhitektonsko zaključi 
(podaljšek južne meje pare. št. 
432-4 jugovzhodna meja pare. 
št. 432-7, 423-2). 

d) Zemljišča, ki leže v me- 
jah Ptujske, Titove in Dimiče- 
ve ulice in Boroveljske ulice 
s krajnimi pare. št. 442-3 in 
470-12. 

II. Kapucinsko predmestje. 
a) Zemljišča leže v mejah Tri- 

glavske, Herbersteinove do se- 
verne meje pare. št. 265 (Slepa 
proga) vključno pare. št. 83-3 
njena vzhodna meja do pare. št. 
85-2 inel., tako da izpadejo par- 
cele neposredno ob Titovi cesti. 

b) Zemljišča, k leže v mejah 
Vodovodne ceste, Zolgarjeve, 
Herbersteinove in Posavske 
ulice. 

c) Zemljišča, k! leže v mejah 
Vodovodne ceste, Samove, Lav- 
ričeve ulice, ceste Bežigrad, 
Hraniln ške, , Ravbarjeve in 
Kuzmičeve do Vodovodne. 

III. K. o- Sp. Šiška. 
a) Zemljišča, ki leže v mejah 

Staničeve ulice do višine vklju- 
čen h parcel št. 934-9 In 434-8 
zahodna meja pare. št. 934-9 v 
podaljšku 434-1 Inel. preko Sta- 
dionske ulice vključno pare. št. 
435-4, 435-5 in 435-6. 

b) Zemljišča, ki leže v mejah, 
ki jih tvorijo Janševa n Pod- 
milščakova ulica do pare. št. 
430-3 jugovzhodna meja iste par- 
cele v podaljšku parcelacije do 
Vodovodne ceste. Vodovodna 
cesta do višine pare. št. 409 nel. 
severna meja iste parcele do 
Pomilščakove ulice, na sever- 
nem robu okoliša se vključijo 
še pare. št, 175-19, 170-21 in 
pare. št. 191-23, v parcelami čr- 
ti zahodne meje iste parcele z 
vključitvijo pare. št. 189-15, 
191-12 iti dela pare. št. 195-26. ki 
je določen s podaljiškom Kam- 
niške ulice in Kamniška ulica 
do Janševe. 

IV. K. o. Brinje. 
a) Zemlišča leže v mejah, ki 

jih tvorijo Ogrinčeva ulica od 
pare. št. 200 inel. do Poljske 
poti na meji pare. št. 104-2 po 
Poljski poti pare. št. 828 do Tur- 
nerjeve ulice po poti št. 687 po 
Turnerjevi ulici do vključno 
pare. št. 184 nato po liniji pare. 
črte do jzhod ščne točke ob pare. 
št. 201 inel. 

V. K. o. Stožice. 
a) Zemljišča leže v mejah z 

izhodiščem na Titovi cesti s ka- 
tastnsko mejo k. o. Stož ce »b 
pare. št. 511-1 vse do poti štev. 
pare. 526-23 po imenovani poti 
in njenem podaljSku do pare. 
št, 545-1, ker tvori mejo njena 
južna pare. črta do poti itev. 
1988 vključi se na nasprotni 
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stran, poti pare. St. 558-5 njena 
vzhodna meja s podaljškom 
vključenih pairc. žt. 558-7, 558-4, 
524-2, 516-1 tvori mejo okoliša, 
ki izključuje gradnjo ob Titovi 
cesti vse do pare. št. 511-1 do 
katastrjike meje k. o. Stož.ce in 
k. o. Brinje. 

VI. K, o. Stožice in k. o. Je- 
žica v naselju Ježica. 

a) Zemljišča leže v mejah, ki 
jih tvor jo poti, in sicer v k. o. 
Stožice pot pare. št. 1885, 1986 
V£e do katastrske meje k, o. 
Stožice in k. o. Ježice. V k. o. 
Ježlci podaljšek poti pare. št. 
1986 do iztoljiučno pare. št. 86, 
tako da se vključuje' v celoti 
pare, št. 82-1 in 79. 

b) Zemljišča leže v mejah, ki 
tvori T tova cesta, Saveljsika ce- 
sta s pare. št. 1255 do višine 
pare. št. 345-3 incl. pare. šlev. 
316 incl, do vključno pare. šlev. 
350 po njeni severni meji do 
poti pare, št. 1263 ob mejah 
pare. št. 11-4, 15-1, 18, 21-2 incl. 
do poti pare. št. 1274-1 do Titove 
ceste. 

13. člen 
Ta Odlok »topi v veljavo z 

dnem oibjave v »Glasnilku«. 

Predsednik ObLO: 
Franc Drobcž, 1. r. 

6. člen 

Zemljišia iz 5. čl. Odloka so 
predvidena za indiviualno iz- 
gradnjo zaisebnega značaja, pra- 
viloma za delavsko usiužbenske 
stanovainjiske potrebe. 

7. člen 

Za praviloma nezazldljiva 
zemlj šča na ozemlju ohčine 
Ljubljana Bežigrad se določajo 
vsa zemljišča, ki niso zajeta 1., 
3,, 5, in 8. čl. tega Odloka. 

Ta zemljišča tvorijo poljedel- 
ski predel. Zazidavatj se smejo 
samo z objekti, ki so potrebni 
poljedelstvu neposredno na te- 
renu (kozolci td.). 

8. člen 

Vprašanje zaščite desnega bre- 
Ba Save, ter rezervacije zem- 
liišč za železniške in cestne ko- 
munikacije bo urejeno s poseb- 
nimi Odloki. 

Za zaščitni pas mestnega vo- 
dovoda veljajo določila poseb- 
nega Odloka. 

9. člen 

Obstoječe zgradbe se Jarez po- 
prejšnje privolitve upravnega 
organa občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana Bežigrad ne 
smejo prezidavati in obnavljati 
ne glede na to, v katerem grad- 
benem okoliSu stojijo. 

10. člen 

Natančnejše pogoje o načinu 
zazidave, lege gradbenega ob- 
jekta, o odnosu do sosednih naj- 
bližjih objektov do komunikacij 
In komunalnih naprav za vse 
kategorije zemljišč predpiše na 
Predlog Komisije za pripravo 
predlogov Odlokov za uporabo 
zemljišč občinski ljudski odbor 
Ljubljana Bežigrad. 

11. člen 

Grafični prikaz kategorizacije 
zemljišč na ozemlju občine 
Ljubljana Bežigrad je sestavni 
de: tega Odloka. 

12. člen 

Vse odločbe, Izdane v smislu 
Uredbe o uporabi zemljišč za 
gradbene namene (Ur. 1. LRS 
štev. 44-143-53), ki so že v ve- 
ljavi, je treba vskladiti s tem 
Odlokom. 

OBČINA UUBUANA-VIČ 
Na podlagi 3. člena uredbe o 

pravici ljudskih odborov, da 
laihkio predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni list FLHJ 
št. 19-118-53) :n uredbe o do- 
polnitvah te uredbe (Uradni list 
FLRJ št. 24-251-55), 2. točke 24. 
člena statuta občine z dne 18. 
8. 1955 in na podlagi predhodne 
pritrditve OLO Ljubljana izdaja 
Občinski ljudski odbor Ljublja- 
na-Vič na 8. redni seji dne 4 5 
1956 

Odlok 
o poburanju turistične takse na 
območju občine Ljubljana-Vič. 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje 

turistična taksa za osebe, ki 
prenočujejo kot turisti v krajih 
na območju občine Ljubljana- 
Vič. 

2. člen 
Za turista s« smatra vsakdo, 

ki nima na območju občine 
S'.alnega bvališča in prenočuje 
vsaj enkrat v obratih, navede- 
nih v 4. členu tega odloka. 

3. člen 
Turistična taksa se pobira ođ 

nočnin. 
4. Člen 

Turistično takso so dolžni pla- 
čevati turisti, ki prenočujejo v 
državnem, zadružnem in zaseb. 
nem gostišču, oz roma gostin- 
skem podjetju, v dijaških do- 
movih in internatih ali v regi- 
strirani turistični sobi prot. pla- 
čilu ustrezne najemnine, in si- 
cer v času od 1. aprila do 31. 
oktobra v stalnih prenočiščih v 
znesku 50 din od. noč:, v osta- 
lem času v ostalih prenočiščih 
pa v znesku 20 din od noči. 

Prav tako so dolžni plačevati 
turistično takso turisti, ki pre- 
nočujejo v šotorih na območju 
občine Ljubljana-V č, ki niso 
oproščeni takse po 6. členu tega 
odloka. Turistična taksa zanje 
znaša 20 din na osebo od vsake 
noči skozi vse leto. 

5. člen 
Turistično takso so dolžna po- 

birati podjetja oziroma zaseb- 
niki istočasno z nočn no In jo 
odvajati občinskemu ljudskemu 
odboru v mesečnem obračunu. 

Turistično takso iz drugega 
odstavka 4. člena pobira Občin- 
ski ljudski odbor Ljubljana-Vič. 

6. člen 
Plačila turistične takse so 

oproščeni: 
a) osebe, ki jih kot svoje za- 

varovance pošilja na zdravlje- 
nje Zavod za socialno zavaro- 
vanje; 

b) člami Počitniške zveze Ju- 
goslavije in Zveze IzvidniSk h 
organizacij Jugoslavije, kadar 
taborijo v lastnih šotorih ali 
organiziranih poč tniških kolo- 
nijah, in pa člani šolskih po- 
čitniških kolonij iin ekskurzij jn 
ostalih množ čnih organizacij, 
kadar se v skupinah nastanijo 
v za to določenih domovih, šo. 
lah, šotorih In podobno. 

Občinski ljudski odbor lahko 
odobri še nadaljnje oprostitve 
oziroma olajšave pri plačevanju 
turist čne takse. 

7. člen 
S turistično takso zbrana 

sredstva odvaja občinski ljud- 
ski odbor v poseben sklad: 
»Slad za pospeševanje turizma«, 
ki se ustanovi pri Turistični 
konferenci v okraju Ljubljana. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jav« v »Glasnilku« OLO Ljub- 
ljena. 

Predsednk ObLO: 
dr. Štefan Soba 1. r. 

Na poJlagi L, Z., 3, in 10. coc- 
odrodbe o zatirali j« koJorad- 

skega hrošča (Uradni list FLRJ 
številka 42-324—47). 33. in 34( 
t'lena temeljnega zakona o var- 
stvu rasiiiuai prod boilciznLmi in 
škodljivci (Uradni 1« FLRJ šte- 
vilka 26-292—54), dioiloiil odlo- 
ka o oiMnoijih, ki so okužena z 
nevarnimi ra.i'!.nskiini boleznimi 
in škodljivci (Uraidlni lis: FLRJ št, 
37-443—55), 2. ifilcna zakona o 
pristojnosti občinskih ljudskih, od- 
borov (Uradni list FLRJ števfta 
34-371—55) 54. člena statuta ob- 
line z dne 18-8-1955 in na pod- 
lagi sklepa sveta za gospodbrstvo 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljuhlijaina- Vič izdajamo 

odredbo 
o zatiranju koloradskega hrošča 

I. 
Кгопир! rjovi in pairadAniikovi 

nasadi sc morajo v času rasni nag- 
nianij enkrat na teden pre^'le^^tj. 

Pregled opravijo' ' .pridelovaJci 
kromiajrja in paradižnika, ki so 
tudi dolžni stoiriti vse pogrebno, 
da se kolotraidski hrcv'ć v vseh svo- 
jih razvojnih taizah (hrošč, jaij- 
^eca, ličinka) zatre m najdena za- 
loga unići. Preglede in zatiranja 
so dotizni razširiti tudi na krompir 
sainosevc, ki raste mod žitom in 
drugimi kulturami. 

PriidelovaJci sd daljni paziti, da 
se brezpogojno un vi ;o prvi hro- 
šči ta«oj, ko izležejo iz remije, 
kar bo predvidoma v mesecu ma- 
fu- 

II. 
Hrošč in njegova zalega se lah- 

ko uničujeta oziroma zatirata me- 
hanjčno aili kemično. Obve-zno 
dvakratno kemično zatiranje 
(škropj-jenije ( ali zaipraševanje) 
Pa je opraviti: 

1. če zavzemajo okužbe več kot 
20 odstotkov površin nasadov in 

2*v izbruhu lokalne močne 
ok užbe. 

m. 
V sluča,ju dvoma razširjenosti 

a/I i močnega razmaha škodljivca 
bodo odrejeni skupni preglledi ali 
tudi posebne mere zatiranja. 

v IV- Ako v točki I. navedeni pride- 
lovalci ne izvrsiijo gornjih ukre- 
pov, izvrši škropljenje ali zapra- 
ševaaje občina- na njihov račun. 

V. 
Kdor se ne ravna po določbah 

le uredbe, se kaznuje po temeljnem 
zakonu o varstvu rastlin pred bo- 
lezmi.nr in škodljivci (Uradni lisit 
FLRJ številka 26-292—54). 

VI. 
Ta uredba stopi v veljavo ta- 

koj. 
Predsednik 

sveta, za gospodarstvo: 
(Plasar Franc) l. r. 

FLRJ št. 37-48), na predlog Sve- 
ta za zdravstvo Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana — 
Moste ter v soglasju s Svatom 
za zdraivstvo Okrajnega'ljudske- 
ga odbora in po sklepu Občin- 
skega ljudskega odbora Ljublja- 
na . Moste na seji dne 4, V. 
1956 izdajam 

Odiok 
o cepljenju otrok zoper oslovski 

kašelj na območju občine 
Ljubljana . Moste 

^aradl večje infekcijske 
možnosti v s'trnjenem območju 
mesta in ker so dani pogoji za 
uspešno preprečevanje nalezlji- 
vega oslovskega kaplja, se za 
območje občine Ljubljana — 
Moste odreja cepljenje otrok 
zoper oslovski kašelj (pertussis). 

2. Cepljenje zajema otroke od 
zpolnjenega 4. do 24. meseca 
starosti, ki prebivajo na območ- 
ju Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana - Moste. 

3. Cepljenje se Izvede v me- 
secih aprilu, maju, juniju 1956 
in sestoji iz, treh injekcij zaščit- 
nega cepva proti oslovskemu 
kašiju (peHusGis vakcina), ki jih 
prejmejo of^oci v štiritedenskih 
presledkih   

Ob cepljenju bodo vsi otroci 
zdravniško pregledani po zdrav- 
nik h specialistih za otroške bo- 
lezni. 

4. Cepljenje izvaja Centralni 
higienski zavod v sodelovanju s 
Higiensko postajo okraja Ljub- 
ljana In Zdravstvenim domom 
Ljubljana — Moste, ki vodi po- 
trebno .evidenco, razpored po- 
slov, kontrolo, patronažno služ- 
bo .n je upravičen izvajati ukre- 
pe zaradi popolne izvedbe akci- 
Је- 

5. Cepljenje finansira Central- 
ni higienski zavod v Ljubljani. 

6. Gledg na Izvajano akcijo 
zoper oslovski kašelj se letošnje 
redno cepljenje proti kozam po- 
makne na jesenski termin, ob- 
vezno cepljenje proti davici pa 
prav tako na poznejši termin. 

7. Ta odlok velja od 1. aprila 
1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Faln feiril, 1. r. 

uporab; inveisticij3^1., jjj 
o prošnji za in've:3' ijl 
in o sipremembah Pr *1£r 
skega podjetja, P0'^, jj/ 
dajo posamezne P03' ,i 

2. pregledovati P0? ^ 
g^ in dokumentacij0 ^ 
nih poslovaln c, kak" 
slovne prostore; у 

3. Imenovati svoj 
nika v Inventurne u so 

lOStl1! 
1 

Sveti potrošnikov 
zapaženih nepravilna j,< 
ščati Svet za gospoda 
kor tudi " upravne 0 

ObLO Lj ubij a n a-M05' ^ 
lagati ukrepe za 
vilnosti. Ako Sveti P0 j 
opazijo, da je p03lova'1 

dlagi sklepa organa, ^ 
trgovino nepravilnOi a. 
ni princip: poslovnh 0^ 
poslovne soc. moral6' ^ 
o teh zapažanjih 
stojno Trgovinsko zb0 

S. 
Svet za gospodarstv ^ 

pooblaščen, da doio*' ^ 
poslovalnico števil" ' 
la potrošnikov. 
štev.la članov Sveta 
je upoštevati števil" ^ 
kov, ki jih zajema 
poslovalnica. Ste_vi'0 (} 
giblje od 5 do 9 5l* 
za vsako poslovaln'^*/ 
gospodarstvo ObLO 
Moste. 

4- .btn'' 
Člani Sveta potrosi ,j.;( 

vol jo iz vrst potr« f, 
slovalnice, za kater" J 
Funkcija člana Sve'8,£ 
kov je častna, za sv0\i. 
ma pravice do n""'a 

5. pif 
Izmed članov Sve'® цЈ1* 

kov posamezne роЗ'1'' pjl' 
Izvolijo delegati ^ f: 
ški svet, ki obstoja J/co ^ 
trgovs:kih podjetij, p0, 

Na podlagi čl. 12 Zakona o 
Občinskih ljudsk h odborih (Ur 
list LRS št. 19-88-52) in čl. 52 
Uredbe o trgovanju "ter trgov- 
skih podj. In trgovinah (Uradni 
list FLRJ št. 37-55) je Občinski 
ljudski odbbr na svoji seji dne 
4. 5. 1956 sprejel 

Odlok 
o ustanovitvi Svetov potrošni- 

kov na območju občine 
Ljubljana - Moste 

1. 

več poslovalnic i~- 
izvoli v Upravo trg®' 
jetja eden ali več d® ^ 
zastopajo v skupnd11^ 
trošnikov pri sedežu .(r 
podjetja vse posl<)va.[1e 
Jetja iz območja ^ 
ijana - Moste. 

6. / 
Način volitev Svet0 5/ 

nikov določi Konni^lJ8.^!)' 
I gospodarstvo ObLO ^ ler 
I Moste v sodelovanju 
i mi organizacijami $ gf!1' 
j Volitve se IzvrŠe ^ f 
. potrošnikov posatneZ 

1 valnlc. 
7 ■' 

Poslovna doba za ^ 
potrošnikov traja en0 

sko poslovno leto. 
«■ 

Enaki odredbi sta izdala tudi 
oddelek za gospodarstvo pri Ob 
LO Ljubljana-Center Iti oddelek 
za gospodarstvo pri ObLO Ljub- 
Ijana-Rudnik. 

OBČINA LJUBLJANA-MOSTE 
Na osnovi člena 12. In 15. Za- 

kona o občinskih ljudskih od- 
borih (Ur. 1, LRS ft. 19-88-52), 2. 
či. Splošnega zakona o ureditvi 
občin :n okrajev (Uradni list 
FLRJ št. 26-55) v zvezi s členom 
1., 3. In 8. Splošnega zakona o 
preprečevanju In zatiranju na- 
lezljivih bolezni* (Uradni list 

Na območju Občine Ljublja- 
na-Moste se obvezno ustanovijo 
Sveti potrošnikov pri vseh po- 
slovalnicah trgovskih podjetij, 
ki prodajajo špecerijsko blago in 
gospodinjske potrebščine, lahko 
se pa ustanov jo tudi pri poslo- 
valnicah, ki prodajajo zelenja- 
vo, mleko, meso in mesne izdel- 
ke. 

2. 
Sveti potrošnikov imajo pra- 

vico kontrolirati poslovanje v 
posameznih trgovskih posfoval- 
nicah in predlagat: ukrepe za 
izboljšanje poslovanja. 

Sveti potrošnikov imajo pra- 
vico: 

1. dajati potrditev k sklepom 
organa trgov, poslovalnice od- 
nosno podjetja o uporabi sred- 
stev rezervnega sklada, o razpo- 
laganju z osnovnimi sredstvi, o 

Sveti potrošnikov ° 
sestati najmanj enlcra

r, f .krat "v manj 011 . p: , 
O svojem delu тога,}ро^>,/ 
poročati Svetu za 
ObLO Ljubljana - pf1 

manj vsakih 6 mesec®" jM* 
ko morajo o delu 0 gj!? 
rensko organizac 1° 
okviru katere so izv 

Svet za gospoda1'5 

Ljubljana - Moste se ^ 
da sestavi pravila јцО3'1 e'it 
Sveta potrošnikov jpte,f 

predlaga po potreb' 
in dopolnitev tega у 

l0' naV«V 
Odlok stopi v ve j ^^0 

objave v »Glasnik11 

У 
Občinskega I3u"t i i 

Fain CirX l' 
л 

Izdaja založn^^0 ^ C 
dnevnik« — KV* ^ ^gC4 

urednik Ivo 
jetja .Slovcnsk.! P 


