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OKRAIMI LJUDSKI ODBOR 

¥ \ POPRAVEK Ml 
\ 0 občinskem prometnem 

i 

Od"' 8e Pravilno glasi: 
fera 1 7a Pro' 

v^C - 

11 a območju okraja Ljub- 

'ieiiem v Glasniku št. 50 d"« 
5- VII. 1956. 

V ^ — splošne tarifa 
' 5 se nr 

.^Prejetih 
itL®0 e'i reproducirano 

v kinematografih 50/o 
Od"* se pravilno glasi: 

merjenega zveznega 
д "nega davka od vsa- 

VtL^^jivega prenosa 
P'Ctnu . pravice na ne- 

' v viši"i dolo- 
, "Ге(">(). 0 рГО" tonja .davku od nepre- 

m pravic (Ur. list 
'■ 4/54) z vsemi i>o- 

i spremembami in 
V ^'"'tvami 

Od ,se pravilno glasi: 
HiCni ^emiiine za nepre- 
Podi,„".e ('ane v najem ali 

^n. razen plačila 
"liL,Ttanine zgradb in 
NA delov, se plača 
"'len , ''avek od zneska ^nine v višini 

10 0/o 

5 »/o 

RAZPIS 

Personalna komisija Okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana 

RAZPISUJE 

v upravi Okrajnega ljudskega od- 
bora naslednja službena mestai 

1. mesto referenta za planiranje 
obrti 

2. mesto gospodarskega analitika 
3. mesto tržnega inšpektorja 
4. mesto statistika za statistiko 

trgovine. 
Pogoji: Pod 1. in 3. ekonomska 

fakulteta aH ekonomska srednja od- 
nosno njej enaka šola In večletna 
praksa v stroki. 

Pod 2. ekonomska fakulteta. 
Pod 4. Srednja ekonomska šola. 
Pravilno kolkovane prošnje г 

življenjepisom se vlagajo do 5t. ju- 
lija 1956 v Uradu tajnika — Kre- 
sija, soba št. 13/1. 

Personalna komisija 

RAZPIS 

Okrajni ljudski odbor Ljublja- 
na — Svet za kulturo razpisuje 

NATEČAJ 

za naslednja delovna mestat 

t. za direktorja »Slovenskega na- 
rodnega gledališča — Opera« 

2. za direktorja »Slovenske fil- 
harmonije« 

3. za direktorja »Ljubljanskega 
festivala« 

Kvalifikacije prosilcev morajo 
ustrezati pogojem, ki so potrebni'za 
umetniško in upravno vodstvo na- 
vedenib ustanov. 

Pravilno kolkovane prošnje z 
osebnim in strokovnim življenjepi- 
som je treba vložiti pri Tajništvu 
za kulturo OLO Ljubljana — Kre- 
sija, soba št. 57/11. nadstropje do 
20. julija 1956. ^ 

Komisija za izvolitve in imenovanja 
OLO Ljubljana 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 

Vabilo 

redno sejo ObLO 

5. Ustanovitev ospodarsklh or- 
ganizacij: Bife pod hribom in Bife 
Zeleni log. 

6. Razširitev gospodarske delav- 
nosti g'osp. organizacUi Gradbeno 
podjetje — Trnovo in Zadružna teh- 

Г>»7гиа,.0 ureditvi občin in njka _ Livar. 

^««1 ''o 'pri^tojSf S- 7. Potrditev plavil gosp. organi- Mh j 4Kona o Dristoinosti ob- <• roirauev-f-- -- o—--0—- 
ш,1}, trajnih ljudskih odbo- zacij: Pohištvo Kmetijsko posestvo 
»k,,1'8' LRS, št. 26-130/59). Ljubljana in Ćevljarna. 

Ц, . e,lJei« 11. redno sejo 8. Sklepanje o uporabi prisilne 
»Л^ва H, 

16. Predlog odloka o uvedbi pri- 
spevka za glasbeno šolanje na Niž- 
ji glasbeni šoli Vič. 

38. člena statuta Ob- 
^ko|Una-Vič. 21. člena sploš- 

uH 
3/1 

1 Ob?i„ z.akliučnega 

... __ ju- 
v sejni dvorani 
v Ljubljani s 

Cevnim redom i 

№? ljudskega odbora Ljub- l'|,ravc v' 0rg- Pefarstvo in 

h {№■ ki 1,0 v Im. 13 u- ukinitvi prisilne upravo v gosp.org. 
5»?,' * K „fvtjd!o,S Gradbeno podjeti. Trno,«. 

9. Zemljiške zadeve. 
10. Določitev obrtnih organiza- 

cij in gostišč, ki obračunavajo druž- 
bene obveznosti pavšalno. 

11. Predlog odloka o namenski 
uporabi lokalov. 

12. Predlog odloka o opravljanju 
gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov. 

občinskih 

''»l4 ObL pljučnega računa 
, tej;ovi "skega ljudskega od- 
Ч^сЦоГ ^ let0 1955- 
'Ul?1"1, »av jZa't'jučnega računa 
> ВД!^? Komunalno gospo- 
i NCr* 

Sч>KSiвd•l0,"1'^ 
A4vL0d,?ka o spremembah 
t% '}l Poi„}

0?o dopolnilnih 
V|* ltt d«la ■i" 1 dodatkih usluž- 'o. ^iavcuv глт i\ i 

13. Predlog odloka o 
taksah. 

du. 
14. Predlog odloka o hišnem re- 

odloka o razglasitvi 
^ I    /ič za fii 
mostojni zavod. 

.••■■u uuuaiKin usiuz- 15. Predlog   - „ ivccv OBLO Ljubija- Glasbene šole Vič za finančno sa- 

17. Predlog odloka o ustanovitvi 
sklada za štipendije pri OBLO 
Ljubljana-Vič in imenovanje komi- 
sije sklada. 

18. Pravilnik o plačah osebja ob- 
ratne ambulante ' Tobačne tovarne. 

19. Razna pooblastila ljudskega 
odbora. 

20. Popravek odloka o pobiranju 
turistične takse na območju Občine 
Ljubljana-Vič. 

21. Predlog načrta o uporabi 
sredstev kreditnega sklada za zida- 
nje stanovanjskih hiš. 

22. Predlog sistemizacije delov- 
nih mest Stanovanjske uprave Ob- 
čine Ljubljana-Vlč. 

23. Personalne zadeve. 
24. Določitev kotizacije Zadružni 

tehniki Livar za Kmetijsko zadrugo 
Vič. 

25. Poročilo komisije za proda- 
jo hiš SLP. 

Vsak odbornik lahko predlaga 
pismeno spremembo ali dopolnitev 
dnevnega reda. 

Morebitne odsotnosti prijavite 
tajiljštvu OBLO Ljubljana-Vlč, te- 
lefon 22-455. 

Predsednik OBLOi 
Štefan dr. Soba I. r. 

OBČINA KAMNIK 

Vabilo 
na 12. sejo ObLO 

Na podlagi 57. In 58. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list FLRJ št. 19/52) in 38. člena 
statuta občine KAMNIK 

sklicujem 
12. sejo ObLO Kamnik 

ка sredo, dne il. julija 1956 ob 
8. url v sejni dvorani občine. 

Predlagan je naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov U. seje OBLO 
z dne 31. V. 1956. 

2. Odloki o potrditvi zaključnitl 
računov bivših občin. 

3. Predlog odloka o občinskih 
taksah. 

4. Predlog odloka o varstvu gro- 
bov in spomenikov borcev, padlih v 
NOB in žrtev fašističnega terorja. 

5. Sklepanje o združitvi trgov« 
skih podjetij >POTIU)SNlKc Kam- 
nik in podjetja KAMNIŠKA Bi« 
STRICA. 

6. Sklepanje o prisilni upravi 
v gostinskem podjetju »PLAN J A« 
VA« Kamnik. 

7. Gospodarske zadeve. 
8. Personalne zadeve. 
9. Razno. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odliorai 

Alfred Janko l. r. 

OBČINA MENGEŠ 

Vabilo 
na 11. sejo ObLO 

Na podlagi 21. člena Splošnega 
zakona o ureditvi občin in okraje* 
(Ur. list FLRJ št. 26-279/55) 7. čl®, 
nana Zakona o pristojnosti občitu 
sklh In okrajnih ljudskih odborof 
(ur. list FLRJ Št. 26-130/55) In na 
podlagi drugega odstavka 38. člena 
Statuta občine Mengeš z dne 21. ma« 
ja 1956 

SKLICUJEM 
11. (enajsto) sejo občinskega ljud» 
skega odbora Mengeš, ki ho v po* 
nedeljek, 16. julija 1956 ob 10. url 
v sejni dvorani občine Mengej, 
Predlagam naslednji 

dnevni redi 
1. Pregled sklepov, ki so biH 

sprejeti na 9. in 10. seji OBLO 
Mengeš 

2. Razpravljanje, sklepanje in 
potrditev zaključnih računoV 
gospodarskih organizacij ni 
področju občine Mengeš 

3. Sprejem odlokov: 
a) Odlok o občinskem promet? 

nem davku od prometa i. 
občini Mengeš 

b) Odlok o občinskem cesN 
nem skladu 

o) Odlok o dopolnilnih plačal) 
uslužbencev finančno sa* 
mostojnlh zavodov: 
Dom onemoglih Mengeš 
Zdravstvena postaja Men« 

geš 
Otroški dispanzer 

d) Odlok o proglasitvi otr<K 
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škega disptinzcrja v Meng- 
šu za proračunski zavod 

4. Sklepanje o garancijski i/javi 
Drimi oneuoglih Mengeš za 
nabavo traktorja. 

5. Sklepanje in ra/pravljaiije o 
ustanovitvi meliajiične delav- 
nice v Trzinu in predpisu 
pravil te delavnice 

6. Sprejem odločb; 
a) Odločbe o dodelitvi stav- 

bišč iz SLP 
b) Odločbe o imenovanju po- 

slovodij gostišč 
c) Odločbe o določitvi dela 

prostih dni za gostišča 
Vsuk odbornik sme predlagati 

spremembo in dopolnitev dnevnega 
reda. Morebitni izostanek od seje 
naj ljudski odborniki pravočasno 
javijo tajništvu OBLO Mengeš pis- 
meno ali ustmeno. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Ivan Vidali, s. r. 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA MENGEŠ 
Nn osnovi 21. člena Temeljnega 

zakona o proračunih (Ur. list FLR] 
IS/4^), 1. ter 2. člena Temeljnega 
zakona o občinski dokladi in poseb- 
nem krajevocui prispevku (Ur. li.st 
FLKJ 19/55) jo občinski ljudski od- 
bor Mengeš sprejel na svoji 10. se- 
ji dne 30. maja 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklnde na do- 
liodnino od kmetijstva, od samostoj- 
nih poklicev iu od zasebno prav. 

oseb v letu 1956. 
1. člen 

Na območju občinskega ljudske- 
ga odb«tra Mengeš se pobira v letu 
195<) občinska dokladn na dohod- 
nino od kmetijstva, od samostojnih 
poklicev i» od zasebno-prnvnib 
oseb. 

2. člen 
OlK-iii'ka dokiada na dohod'iino 

je dohodek občine za kritje komu- 
nalnih. gospodarskih, zdravstvenih, 
socialnih, kulturnih, prosvetni,! in 
drugih potreb, predvidenih za leto 
1956. 

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado od 

kmetijstva tvori 7.a leto 1956 ugo- 
tovljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstva, do klada se odmeri po enot- 
ni stopnji 12 odstotkov. 

4. člen 
Samostojnim poklicem in zaseb- 

no-pravnini osebam se za Jeto 1956 
odmeri občinska doklada na dohod- 
nino, predpisano na dohodke iz nji- 
hove pridobitvene dejuvrosti ozi- 
roma samostojnega poklica, ne pa 
no dohodku iz njihovega premože- 
nja ali premoženjskih pravic, v ko- 
likor se obdavčujejo po 34. členu 
Uredbe o dohodnini. 

Občinska doklada se po tem čle- 
nu ne odmeri zavezancem, katerih 
celokupni letni čisti dohodek ne pre- 
sega 160.000 dinarjev. 

Vsem ostalim zavezancem se po 
tem členu odmeri občinska doki«da 
takole: 

1. samostojnim poklicem in za- 
sebno pravnim osebam 35 odstotkov 
dohodnine, odmerjene na pridobit- 
no dejavnost oziroma na dejavnost 
samostojnega poklica. 

2. brivcem, frizerjem, čevlja r- 
i'em. čistilcem čevljev, čuvajem lo- 
Lalov stanovanj, vozil in prtljage, 

dežnikarjem. dimnikarjem, garde- 
roberjem, izdelovalcem perila, kro- 
jačem. krpalcem vreč, krznarjem, 
mesarjem in pedikerjem, modist- 
kam, pericam in likulkam. poprav- 
Ijalcem glasbil, poptavljalcem no- 
gavic, preprog in drugih tkanin, 
predtiskovalcem tkanin, snažilceni 
oken. šiviljam, veziljem. Žagarjem 
drv in osebam, ki se ukvarjajo s 
prepisovanjem. razmnoževanjem, 
kopiranjem, plakatirnnjem ter se- 
stavljanjem oglasov in reklam pod 
pogojem, da se pretežno bavijo z 
uslužnostnimi opravili zasebnim po- 

trošnikom, se občinska doklada od- 
meri. 

Dohodnina skupaj z občinsko do- 
klado ne sme znašati več kot 80 od- 
stotkov davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način, kakor odgovarjajoča do- 
hodnina. 

6. člen 
Uredba o dohodnini (Ur. 1. FLRJ 

56/53) z vsemi spremembami In do- 
polnitvami, odlok o davčnih stop- 
njah dohodnine za leto 1956. (Ur. 
1. FLRJ 6/56), ter Uredba o prisilni 
izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov velja tako, kakor 
za odmero iu pobiranje dohodnine 
— tudi za odmero In pobiranje ob- 
činske doklade. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dohodnini 

se morajo upoštevati tudi pri občin- 
ski dokladi na odgovarjajočo do- 
hodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v Uradnem glasilu OLO 
Ljubljana »Glasniku«, uporablja pa 
se od 1. Januarja 1956. 

Predsednik OBLO: 
Ivan Vidali 1. r. 

OBČINA UUBUANA-M0STE 
Na podlagi določil temeljnega 

zakona o proračunih (Ur. 1. FLRJ 
št. 13/56) in na podlagi statuta ob- 
čine Ljubljana-Moste je občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Moste nn 
10. seji dne 8. VL 1956 sprejel na- 
slednji 

ODLOK 
o proračunih Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Moste za leto 1956. 

1. člen 
Proračun Občinskega ljudskega 

odbora Ljubljana-Moste za leto 1956 
s posebnimi prilogami obsega: 

1. Občinski proračun 
din 

z dohodki v znesku 80,746.000 
z izdatki v znesku 80,746.000 
2. Predračune finqnčuo samostojnih 

zavodov 
din 

23,041.000 
26,367.000 

186.000 

3,512.000 
skladov 

din 
8,034.000 
8,034.000 

z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
s presežkom dohodkov 

nad izdatki 
in presežkom izdatkov 

nad dohodki 
3. Predračune posebnih 

z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

2. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki 

v predračunih finančno samostojnih 
zavodov v skupnem znesku 5 mili- 
jone 512 tisoč din se krijejo z do- 
tacijami občinskega ljudskega od- 
bora. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

finančno samostojnih zavodov z zne- 
sku 186.000 din se odvede v občin- 
ski proračun. 

4. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki 

dosežejo v letu 1956 presežek do- 
hodkov nad izdatki s tem, da z 
uspešno organizacijo dela dosežejo 
večje dohodke, kot so s predraču- 
nom planirani, ali pa brez škode 
za kakovost storitev oziroma proiz- 
vodov zmanjšajo planirane izdatke, 
razdelijo na ta način doseženi pre- 
sežek dohodkov nad izdatki, kot bo 
ugotovljeno z zaključnim računom 
zavoda za leto 1956, tako da vpla- 
čajo: 

a) v sklad za nagrade največ 5 
odstotkov presežka z omejitvijo, da 
ta znesek ne sme presegati 1/12 zne- 
ska rednih osebnih izdatkov za le- 
to 1956, 

b) v sklad za nadomestitev in 
dopolnitev ostali del presežka. 

Ce ima finančno samostojni za- 
vod po odločbi o ustanovitvi že kak 
drug sklad, določi oigan, ki odobri 
zaključni račun, kolikšen del pre- 
sežka dohodkov nad izdatki, ki pre- 
ostane po vplačilu v sklad za na- 
grade, gre v letu 1956 v posamezne 
druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finanč- 
no samostojni zavod ne doseže na 
način, določen v 1. odstavku tega 
člena, bo razdeljen z odlokom o 
zaključnem računu proračuna ob- 
činskega ljudskega odbora za leto 
1956. 

Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki ga dosežejo zdrav- 
stveni zavodi, veljata Odlok o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstve- 
nih zavodov (Uradni list FLRJ št. 
14/53) in Odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim fi- 
nansiranjem (Uradni list LRS št. 
17/53). 

5. člen 
Predračune novoustanovljeiiih 

občinskih organov, ustanov in za- 
vodov, kakor tudi izdaje novih od- 
lokov, ki imajo za posledico pove- 
čanje izdatkov, odobrava Komisija 
za proračun, ki jih zredloži naknad- 
no v potrditev Občinskemu ljudske- 
mu odboru. 

6. člen 
Komisija za proračun Je poobla- 

ščena, da razpolaga s proračunsko 
rezervo v vsakem četrtletju do ene 
četrtine letnega plana proračunske 
rezerve proti naknadnemu poroča- 
nju Občinskega ljudskega odbora. 

7. člen 
NastavitVe pri Občinskih orga- 

nih in zavodih, za katere v prora- 
čunu niso predvideni krediti, se 
lahko izvršijo samo po poprejšnji 
pritrditvi Komisije za proračun. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa se od 
1. januarja 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Fain Ciril 1. r. 

Na podlagi 12. in 15. čl. Zakona 
o občinskih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS 19-88/52) in 23. čl. Sta- 
tuta Občine je Občinski ljudski 
odbor. Ljubljana-Moste sprejel nu 
10. redni seji dne 8. VI. 195fe 

ODLOK 
o obveznem odlaganju in odvozu 
smeti in odpnilkov iz gospodinjstev 
In iz drngih virov v obmoejn občine 

Ljubljana-Mosle 

te® 

1. člen Jj 
Uvaja se obvezno p' 

odvoz smeti in odpadkov 
dinjstev in drugih virov. 

2. člen 
Smeli in odpadki po 

ku so: 
1. Iz gospodinjstev; _ . 

a) odpadki, ki izviraj 
spodinjstev, . „ ij 

b) pepel iz štedilnik0 

c) kovinski odpadki. j 
d) odpadni papir ji« 
e) odpadki tekstllof?. | 
f) steklo,' steklenic® 

mika, , 
g) odpadki od člW 

nikov. 
2. Iz drugih virov; . J 

a) odpadni gradbeni ^ 
(strežna opeka, J' 
ostanki ometov '. | if 
gradbeni material. J, 
iz jiopravil In 

b) kamenje, pesek, " 
padlo listje In po- 

c) odpadni premog. ® 
smeti in ogorki № 
kurjav. . ^ 

Odpadke je po možno'0 

v sežganem stanju. 

3. člen u 
Stanovalci najemnih •'! uj( 

dolžni odlagati smeti In " џ\1 
fiadke v za to določene _ 
ih nabavijo na lastne s'r0i(,j Л 

V zaboje smejo etacovs' j ()»j 
ma najemniki lokalov odla» ( |, 
smeti ш odpadke naveden* i 
2. čl. tega odloka. , 

Prepovedano je v zaboje v. 
tekoče odpadke in tleče ob 

4. člen 
Pri odlaganju smeti In ^ 

so hišni sveti oziroma z®4^ 
in stanovalci dolžni pazi"« 
onesnaži okolica. 

'•б1еп . ^ At 
Nadzor nad odlaganjen1 

odpadkov sc poveri Zavod11. ^ 
in organom sanitarne Insp6 

6. člen .j < 
Za od\а/апје odpadko* ' Ж 

iz tč. I, čl. 2 tega odloka Г ј Л 
Zavod »Snaga« v Ljublj® gj,. f j 
za naselja: Bizovik, Jn artl1<, 

žica. Fužine, Ilrastje, S"1, j (f 
Savi, Obrije in del Jar®' 
v občino Ljubljana-Moste.,. j 

Smeti in odpadke iz 
odloka so v teh naseljih f 

hiSni 'a* .«' 

"Ili 

k\ 

k 

I 
f, 

4 

«1; 

% 
V 

važati hišni sveti, 111=». -• fll 
nosno stanovalci in 1°,. 
mesta, ki jih je določ'' ,(<• 
ljudski odbor Ljubljana-*1^ 

7. člen ^P) 
Industrijske odpadke 1 јЛДО! 

odpadke iz 2. tč. 2. čl. *0.^, jv 
vazali; podjetja, hišni jo j 
lastniki, odn. stanovalci 'gA 
nu mesta, ki jih je za odi » M 
ločil Občinski ljudski o**" 
Ijana-Moste. 

Tarifo za nakladanje, V j 
in odvoz smeti in odpad* j^i ,- 
izvršuje Zavod »Snaga«. 
stojni ljudski odJx)r na )' 
jega Sveta za komunalne 

9. člen џ/ј 
Tarifo za usluge, k' j'^ P. J 

Zavod »Snaga« v sinisl"1 jU)' 
plača Občinski ljudski 
Ijana-Moste. 

10. člen 
Z denarno kaznij0 ^ гц 

sc kaznuje, kdor sc " 
določbah členov 5., *■; > 
vek) ter čl. 7 tega ol teiiii 
ravna v nasprotju 8 

bami. 
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OhJ4„ i Predsednik "SKegn ljudskega odl>ora: 

T, ђЈ, ®'en ^С, Na podlagi 1. in 2. Clenp sploS- 

f,4S.^,jana pot,roCJu oUU дгА} ana-Moete. 

12. člen 

feln Ciril L r. 

^tlNA 
Л 

UUBUANA-ŠIŠKA 

SaS0*118?' določil Temelj negn 
" - ^Proračunih (Ur. list FLRJ 

^ 25. člena statuta občine 
liAi,* ie Občinski ljudski 

I j'up'Jana-Siška na 11. seji 
"'ja 1956 sprejel naslednji 

m 
V, Ljul 

окгајет (Ur. Ust FLRJ Bt. 26-269/55) 
ter 10. In 23. čl. statuta občine Ljub- 
Ijana-Slška, je Občinski ljudski od- 
bor Ljubijana-Siška na 11. seji dne 
8. junija 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
o zagotovitvi povračila investicij- 
skih stroškov za komunalne naprave 

1. člen 
Vs£_ zgradbe, ki zaradi svojega 

namena' hM pa zarfTdi dejanske upo- 
rabe potrebujejo kanalizacijo, pitno 
vodo, ecsilšfie in razsvetljavo, se mo- 
rqJo prikliuCitr nn mestno kanaliza- 
cijo, mestni vodovod, na mestno 
cestno in električno omrežje. 

Podjetja, ki imajo svoj vir elek- 
trike, niso dolžna svojih zgradb 
priključiti na mestno električno 
omrežje. 

Olivi'/iHi'.t priključitve nastane z 
dnem, ko ie zgradba dograjena. Ce 
ob dograil it vi zgnulbc шТјТјш pri- 
ključitev na mestne komunalne na- 
prave, nastane obveznost priklju- 
čitve z dnem, ko je priključitev 
možna. 

2. člen 
Zbiralni kanali, glavne ceste, na- 

pajalni cevovodi, elektrovodi do 
transformatorju in razdelilno elek- 
trično omrežje nizke napetosti, se 
gradijo i? sredstev občinskega ali 
okrajnega ljudskega odbora, iz re- 
publiških ali zveznih sredstev, ali 
iz sredstev podjetij, ki so te naprave 
dolžno zgraditi. 

Za zgnulitcv dovodnih kanalov, 
11 028.000 konzumnili cevovodov, stanovanj-s 
1Г37&ООО" "^*'1 c<'s*' 711 razsvetljavo teh cest, 

'з5о!о00 7a zgraditev cestnih hodnikov, poti 
med zgradbami, zelenic in nasadov, ( 

,JV,. 2. člen so dolžni povrniti investicijske stro-/ 
L>jO'»datkov nad dohodki v žke občinskemu ljudskemu odboru/ 
JllHiv v 1 ^anĆno samostojnili Гаsthik1 zgradb ne g 1 <'<!<- na ^ 0 

C% \ •kupnem znesku 7,007.000 Jiii sami upravljaj, ali pa — " 
l0V!e>rljejo z 

ODLOK 
Un« OhLO Ljubljena-Sižkn 

M leto 19?6 

iNr«x U e,en 

K iJJ® ObLO Ljubljana-Siška 
^ obsega: 

Sil,^n*i proračun 
Чљ Y ^пмки 139,321.000 

* inesku 139,321.000 

L^iračun finančno 
l^,U}]n,h la'vot'ov 

№ J1 T znesku 37,685.000 
|lfe8eŽVZnesku 44,692.000 M),n izdatkov 7,007.000 

predračun 
P^^bnih skladov 

Цорет odločbo lmq zavezanec pravi- 
pritožbe na pristojni upravni or- 

jfan okrajnega Ijmlskega odbora 
Ljubljana. 

Po pravomočnosti odločbe se po- 
vračilo Investicijskih stroškov za ko- 
munalne naprave Izterja z Izvršbo 
na zavezanČeve nepremičnine, ki so 
bile priključene na komunalne na- 
prave. 

5. člen 
Pogodbe iz 3. odst. 5. člena tega 

odloka sklepa predsednik občinske- 
ga l judskega odbora. 

Občinski ljudski odbor lahko 
sklene, da se zavezanec v celoti ali 
doloma oprosti povračila investicij- 
skih stroškov za konuinaliie napra- 
ve. V takem primeru mora občinski 
ljudski odbor zagotoviti enaka sred- 
stva v sklad za stanovanjsko ko- 
munalno graditev. 

Ce je graditelj občinski ljudski 
odbor, se morajo sredstva za komu- 
nalne naprave zagotoviti v prora- 
čunu občinskega ljudskega odbora 
že pred izdajo gradbenega dovo- 
ljenja. 

6. člen 
Sredstva, ki jih po tem odloku 

plačajo zavezanci oz. se izterjajo z 
izvršbo, se stekajo v sklad za stano- 
vanjsko komunalno graditev. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v uradnem glasilu OLO Ljubljana 
»Glasnik«, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956 dalje. 

Predsednik 

№ 
v znesku 

I ГЧ IIIIV 
Jenko Marjan 1. 

tVj.^fsku 
0,n izdatkov 

esku 7,007.000 jih sami upravljaj, att 
dotacijami iz družnem 

proračuna. gosprraaTffke in družbene 

3. člen 
izdatkov nad dohodki 

lii ' 55nn! P<>sebnih skladov v 
l> 'i . diu se krijejo z dota- 

1^1 

"8o v 
'/liilf ицг. 

'г okv "i" se кг'ЈеЈ0 '• "CUiskega proračuna. 
4. člen 

gosTTOdaTJfke in družbene organiza- 
cije, zavodi in državni organi, ki 
upravljajo zgradbe splošnega ljud- 
skega premoženja (v nadaljnjem be- 
sedilu; zavezanci). 

Višino zneska investicijskih stro- 
škov za komunalne naprave, ki so 
fih dolžni novrniti zavezanci, ugb- 
tovi upravni organ za komu name 

4 • OrJПе nov<3ustano vi jenih ob- zadevev upravnem postopku. t« Đov in zavodov, kakor  ———  
td-jPostaji novih odlokov, ki imajo '• ^"'п 

'• člen 

»»беп d' - , i «a razjKilaga s pro- 

g00 Povečanje izdatkov. Sredstva Jnvesticijskih stroškov 
HtM^-Vi jI4 za družbeni plan in za komuhalne naprave, ki so iih 

^i".. Predloži naknadno v dolžni povrniti zavezanci po 2. odst. 
^ "Ruskemu ljudskemu od- 2. člena tega odloka, inoraic zave- 

zanei zagotoviti ob vloJitvi prošnje 
m izdajo gradbenega dovoljenja. 

zagotovijo povračilo 
investicijskih stroškov za komunal- 

aq.'^rrsra;:jLžs: ~ »»»«• i«-»». рм»«., 
Е:"зк:",Л"хг 

6 f]4in litvijo vknjižbe zastavne pravice na 
iSr^l k" nepremičnini, če gre za zavezanca 

C lih vrnejo zavodi za zasebnika. 
Vv ?^к"Г0Уа,1Је P« členih 24, O zagotovitvi se iianravi nkme- 
. н„|Па 0 zdravstvenem za- na pogodba, v kateri se navedejo 
Sj 'Чђејђ v?ev in uslužbencev, dolžltAšll ПГ pravice zavezanca in 

** dr, Vj!^>r?biti brez soglasja občinskega ljudskega odbora, zlasti zbeni plHn j,] finance, pa čas, v katerem je zavezanec dol- 
t). 7 zan povrniti investicijske stroške za 

In«* "^beni plan in finance 
razpo" 

proti i 
nskemu ljudskemu 

SNihVe 
fleu 

P1-' občinskih organih 
komunalne naprave. 

4. člen 

a 

I\P,^vi'(len- v proračunu 
4 ,>»0 ' krL4,i,.i. se lahko iz- Ce zavezanec ne zagotovi določe- 

44 drujj'u .Prejšnji potrditvi nega povračila investicijskih slrO- olan in Пплпге. ^kov za komunalne naprave, se za- 
vine prošnja za izdaio gradbenega 
dovoljenja. 

-CcTJreteče čas, v katerem je za- 
i *•""•]« ---o- vezanec dolžan povrniti invcstldj- arja In' "Porablja pa se ike stroške za komunalne naprave, 

^15'' pa jih ne povrne, se priključitev na 
komunalne naprave izvrši na račun 
zavezanca. O tem izda upravni or- 
gan za komunalne zadeve odločbo. 

plan in finance. 
8- člen 

i',®iku<
Ve(i® od dneva objave 

I. ;, 'i«bliflt, ujn,'(?a ljudskega >■- Чвпа, un ' ' 
>956. 

Predsednik 
Jenko Marjan 1. r. 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena sploš- 
nega Zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ št. 26/55), 
Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34/55). 4.. 8., 10. in 23. čle- 
na statuta občine Ljubljana-Siška, 
je Občinski ljudski odbor Ljublja- 
na-Siška na ti. seji dne 8. jun. 1956 
izdal naslednj'i 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega sklada za 

pobijanje alkoholizma 

1. člen 
Ustanovi se občinski sklad za po- 

bijanje alkoholizma za občino Ljub- 
ljana-Siška. 

2. člen 
Sklad za pobijanje alkoholizma 

je proračunski sklad. 

3. člen 
Namen tega sklada je podpiranje 

proizvodnje orezalkoholnih pijač In 
trgovine z brezalkoholnimi pijačami 
ter financiranje splošnih protialko- 
holnih ukrepov. 

4. člen 
V sklad za pobijanje alkoholizma 

ee steka 10 V« občinskega prometne- 
ga davka od prometa z alkoholnimi 
pijačami v gostinstvu in v trgovini. 

5. člen 
Sklad upravlja pristojni svet. 

6. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

oibjave v »Glasniku« OLO Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1956 
dalje. 

Predsednik 
Jenko Marjan I. r. 

Enak odlok ie sprejel Občinski 
ljudski odbor Ljnbljana-Moste na 
Svoji 10. seji dne 8. junija 1956. 

STKAN i.3 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena sploš- 
nega zakona o ureditvi olifin in 
okrajev (Ur. list FLRJ št. 26/55), 
Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34/55), 4., 8., 23. in 30. člena 
statuta občine Ljubljana-Siška in 
uredbe o cestnih sklodih (Ur. list 
FLRJ št. 19/56), je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Siška na 11. seji 
dne 8. junija 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad 

za občino Ljubljana-Siška kot pro- 
računski sklad. 

2. člen 
Sredstva cestnega sklada so na- 

menjena za vzdrževanje, rekonstruk- 
cijo in modernizacijo cest. 

3. člen 
V občinski cestni sklad se ste- 

kajo; 
1. dohodki iz stalnih virov po 

uredbi o cestnih skladih in po dru- 
gih predpisih; 

2. dotacije iz proračuna občin- 
skega ljudskega odbora; 

3. darila, posojila in drugi po- 
sebni dohodki. 

4. člen 
Stalni dohodki občinskega cest- 

nega sklada so: 
1. državne in občinske takse, ki 

se plačujejo za registracijo motor- 
nih in vprežnih vozil po predpisih 
o taksah (tar. št. 61 in 62 tarife za- 
kona o taksah); 

2. prometni davek od prevoznih 
storitev zasebnih lastnikov cestnih 
vozil (po predpisih o taksah in po 
tarifi prometnega davka); 

3. dohodki od prodaje trave, 
sadja in dreves s cestnega zemljišča; 

4. denarne kazni zaradi kršitev 
prometnih predpisov in predpisov o 
varstvu javnih eest ter zakadi po- 
škodovanja cest. 

Poleg teh stalnih dohodkov so 
lahko stalni dohodki tudi denarna 
sredstva posebnega krajevnega pri- 
spevka, ki ga lahko predpiše občin- 
ski ljudski odbor. 

5. člen 
Sredstva občinskega cestnega 

sklada se nalagajo na poseben ra- 
čun pri komunalni banki, ki izvr- 
šuje proračun občinskega ljudskega 
odbora. 

6. člen 
Občinski cestni sklad upravlja 

svet za komunalne in gradbene za- 
deve. 

7. člen 
Ta odlok velja od objave v urad- 

nem glasilu OLO Ljubljana »Glas- 
nik«, uporablja pa se od 1. januar- 
ja 1956 dalje. 

Predsednik 
Jenko Marjan I. r. 

ie sprejel Občinski 
Jubljana-Mosle na 

Knak odlok 
ljudski odbor 
svoji 10. seji dne 8. junija 1956, 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ št. 26/55), 
Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34/55), priloga l/A-b/XXVII 
1. točka 15. člena uredbe o posojilih 
za gospodarske investicije (Ur. list 
FLRJ št. 4/54) in uredbe o gospodar- 
jenju z osnovnimi sredstvi gospo- 
darskih organizacij (Ur. list FLRJ 
«.• 52/53) ter 4., a, 10 in 23. člena 
Statuta občine Ljubljana-Siftka, je 
Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
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Šiška na 11. seji dne 8. junija 1956 
izdal naslednji 

ODLOK 
o u»tanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 
1. člen 

Ustanovi se investicijski sklad 
občine Ljnbljana-Siška kot družbe- 
ni sklad. 

2. člen 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 
gam in drugim družbenim organiza- 
cijam za gospodarske investicije, ter 
za pospeševanje kmetijstva in obrt- 
ništva. 

5. člen 
Sredstva, ki se zbirajo v sklad, so: 
1. sredstva, ki jih v ta namen 

določi družbeni plan občine Ljub- 
Ijana-Siška; 

2. obresti od investicijskili poso- 
jil in obresti od kreditov za stalna 
obratna sredstva, kateri krediti so 
dani iz tega sklada; 

3. 50'/« protipravno pridobljene- 
ga premoženja in denarne kazni po 
?1. in 76. členu uredbe o gospodar- 
jenju z osnovnimi sredstvi gospo- 
darskih organizacij. 

4. člen 
Najdaljši odplačilni roki in naj- 

nižja obrestna mera za posojila se 
določijo z družbenim planom obči- 
ne Ljubljana-Siška. Ce v družbenem 
planu občine Ljubljana-Siška to ni 
določeno, veljajo zadevna določila 
zveznega družbenega plana. 

5. člen 
Sredstva investicijskega sklada 

občine Ljubljana-Siška se nalagajo 
pri komunalni banki, ki izvršuje 
proračun občinskega ljudskega od- 
bora. 

6. člen 
Sklad upravlja svet za gospo- 

darstvo. 
7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v uradnem glasilu OLO Ljubljana 
»Glasnike, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956 dalje. 

Predsednik 
Jenko Marjan 1. r. 

OtV 

Na podlagi 21. člena temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. list FLRJ 
št. 13/56), 1. in 2. člena temeljnega 
zakona o občinski dokladi in po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ št. 19/55) in XXL poglavja 
1. točka zveznega družbenega plana 
za leto 1956 (Ur. list FLRJ št. 14/56), 
je Občinski ljudski odbor Ljublja- 
na-Siška sprejel na 11. seji dne 
8. junija 1956 naslednji 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade zavezan- 
cem dohodnine iz kmetijstva, od 
samostojnih poklicev In od zasebnih 

pravnih oseb v letu 1956 
1. člen 

Na območju občine Ljubljana- 
Siška se pobira v letu 1956 občinska 
doklada zavezancem dohodnine iz 
kmetijstva, od samostojnih poklicev 
in od zasebnih pravnih oseb. 

2. člen 
Občinska doklada na dohodnino 

je dohodek občine za kritje komu- 
nalnih, gospodarskih, zdravstvenih, 
socialnih, kulturnih, prosvetnih in 
drugih potreb, predvidenih za 
leto 1956. 

3. člen 
Osnova za občin»ko doklado od 

kmetijstva za leto 1956 je ugotovlje- 
ni katastrski dohodek od kmetijstva, 
doklada pa se odmeri po enotni 
stopnji 15°/». 

4. člen 
Samostojnim poklicem in zaseb- 

nim pravnim osebam se za leto 1956 
udmeri občinska doklada na dohod- 

nino, predpisano na dohodke iz nji- 
hove pridobitvene delavnosti oziro- 
ma samostojnega poklica, ne pa na 
dohodke iz njihovega premoženja 
ali premoženjskih pravic, kolikor se 
obdavčujejo po 34. členu uredbe o 
dohodnini. 

Občinska doklada se po tem čle- 
nu ne odmeri zavezancem, katerih 
celokupni letni čisti dohodek ne 
presega 160.000 dinarjev. 

Vsem ostalim zavezancem se po 
tem členu odmeri občinska doklada 
takole: 

a) samostojnim poklicem in za- 
sebnim pravnim osebam 45'/o do- 
hodnine, odmerjeno na pridobitno 
dejavnost, oziroma na dejavnost sa- 
mostojnega poklica; 

b) brivcem in frizerjem, čevljar- 
jem, čistilcem čevljev, čuvarjem lo- 
kalov, stanovanj, vozil in prtljage, 
dežnikarjem, dimnikarjem, gardero- 
berjem, izdelovalcem perila, kroja- 
čem, krpanje vreč oz. krpalcem 
vreč, krznarjem, maserjem in pedi- 
keriem, modistkam, pericam in li- 
kalKam, popravljarcem glasbil, po- 
pravljavcem nogavic, preprog in 
drugih tkanin, predtiskovalcem tka- 
nin, snažilcem oken, šiviljam, vezi- 
Ijam, Žagarjem drv in osebam, ki 
se ukvarjajo s prepisovanjem, raz- 
množevanjem, kopiranjem, plakati- 
raniem ter sestavljanjem oglasov in 
reklam — pod pogojem, da se pre- 
težno bavijo z usTužnostnimi opra- 
vili zasebnim potrošnikom 10% do- 
hodnine. 

Dohodnina skupaj z občinsko do- 
klado ne sme znašati več kot 80 Vo 
davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kot odgovarjajoča dohod- 
nina. 

6. člen 
Uredba o dohodnini (Ur. 1. FLRJ 

Št. 56/53) z vsemi spremembami in 
dopolnitvami, odlok o davčnih stop- 
njah dohodnine za leto 1956 (Ur. list 
FLRJ št. 6/56) ter Uredba o i lini 
izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov veljajo tudi za 
odmero in pobiranje občinske do- 
klade po tem odloku. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dohodnini 

se morajo upoštevati tudi pri ob- 
činski dokladi na odgovarjajočo do- 
hodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v uradnem glasilu OLO 
Ljubljana »Glasnik«, uporablja pa 
se od 1. januarja 1956 dalje. 

Predsednik 
Jenko Marjan I. r. 

OBČINA MEDVODE 
Na podlagi 29. in 35. člena ured- 

be o upravlianjn stanovatijskih hiš 
(Ur. list FLRJ št. 29/54). 3. in 8. čle- 
na Temeljnega zakona o prekrških 
(Ur. list FLRJ št. 46/428-51 in 58/633- 
55.) v zvezi v zakonom o pristojno- 
sti občiiiskih in okrajnih ljudskih 
odborov (Ur. list FLRjf št. 34/371/55.) 
izdaja občinski ljudski odbor Med- 
vode po sklepu 10. seje dne 21. ju- 
nija 1956. 

ODLOK 
o hišnem redu 

1. člen 
Ta odlok velja za vse hiše, v ka- 

terih se oddajajo stdiiovanja v na- 
jem ne glede na to, kdo jih uprav- 
lja. 

2. člen 
Ob vselitvi, najkasneje pa v 15. 

dneh po pravnomočnosti odločbe 
mora organ upravljanja oziroma 
hišni lastnik z uživanjem stanovanja 

t 

odnosne s sostanovalcem (t nadalj- 
njem besedilu: uživalec stanovanja) 
pismeno pogodbo na predpisanem 
obrazcu in zapisniško ugotoviti sta- 
nje prostorov. 

3. člen 
Skupni prostori in skupne na- 

prave (Odprte kleti, stopnišča, hod- 
niki, terase, pralnice, dvorišča, par- 
ki, vodnjaki itd) morajo biti na 
razpolago vsem stanovalcem v hiši. 

Cas, način uporabe in čiščenja 
skupnih prostorov, snega in naprav 
določi organ upravljanja, hišnik 
lastnik pa sporazumno z uživalci 
stanovanj. 

4. člen 
Uživalci stanovanj so dolžni upo- 

rabljati stanovanja, skupne prosto- 
re in naprave in se vesti v njih ta- 
ko, da ne motijo dela in počitka 
stanovalcev, da pazijo na čistočo in 
da ne delajo škode. 

Zlasti je prepovedano: 
1. uporabljali stanovanjske in 

skupne prostore v nasprotju z njih 
namenom ter na način, ki povzro- 
ča prekomerno obrabo; 

2. uporabljati vodovodne, elek- 
trične, ogrevalne in druge sanitar- 
ne naprave in inštalacije na način, 
ki povzroča okvaro; 

3. hraniti kurjavo, sekati drva 
ali drobiti premog v prostorih, ki 
niso za to določeni; 

4. prekomerno močiti tla in ri- 
bati parkete z vodo; 

5. prati ali sušiti perilo v stano- 
vanju, če je na razpolago pralnica 
ali kak drug prostor za pranje ali 
sušenje perila; 

6. metati odpadke ali druge_ 
predmete v stranišče in vodovodne 
školjke ali odtočne cevi in kanale; 

7. s pisanjem, pritrjevanjem ob- 
jav, naznanil in obvestil na mestih, 

niso zato določena ali na kakr- 
šen koli drug način zamazati ali po- 
škodovati poslopje; 

8. opustiti nujno potrebno zra- 
čenje stanovanjskih prostorov; 

9. opustiti uničenja mrčesa v 
stanovanju; 

10. pri straniščih brez vodnega- 
ga izpiranja opustiti potrebno raz- 
kuževanje; 

11. polivati kurivo z bencinom 
ali drugimi hitro •vnetljivimi teko- 
činami; 

12. hraniti v hiši večjo količino 
lahko vnetljivih snovi, v podstrešju 
pa sploh vnetljive predmete; 

13. poškodovati parke, vrtove, na- 
sade, lepotično grmičevje in druge 
ureditve pri hiši; 

14. brez potrebe pustili teči vo- 
do ali v skupnih prostorih prižga- 
no luč; 

15. puščati v letnem času od 21. 
do 5. ure, v zimskem času pa od 20. 
do 6. ure vežna ali vrtna vrata od- 
kle njena; 

16. metati odpadke, pljuvati ali 
drugače ponesnažiti poslopje; 

17. iztepati predmete ali odlaga- 
ti odpadke na nedovoljenih mestih 
in na neprimeren način; 

18. zastavljati vežo, hodnike, 
stopnišča in dvorišča s kakršnimi 
koli predmeti; kolesa, otroške vo- 
zičke in posodo za smeti je dopust- 
no postavljati na mesta, ki jih do- 
loči organ upravljanja oziroma hiš- 
ni lastnik; 

19. postavljali na okna nezavaro- 
vane posode s cvetlicami ali zaliva- 
ti cvetlice tako, da odteka voda po 
fasadi zgradbe; 

20. zlagati drva tik ob zidu in 
izven prostora, ki ga določi organ 
upravljanja oziroma hišni lastnik; 

21. motili mir in počitek stano- 
valcev predvsem od 22. do 6. nre; 

22. uporabljati stroje in naprave, 
ki povzročajo prekomerni hrup ali 
ropot; 

23. nadlegovati, sm®^'1' ■ 
ali ogrožati stanovalce " 

5. člen 
Uživalci stanovanj Dl ,.„(ji ^ 

beti vsa popravila, ki P0rrj(ji 
trebna zaradi njihove ,,ill 

m 

' 

d 

malomarnosti in vsa P?P ц, ^ L,-, 
postanejo potrebna * ' 4,^ 
krajši od časa normaln® ,е )l 
cer to stori na njih s'!?, le)! 
upravljanja oziroma hi9» 

Uživalci stanovanj 10 

lastne stroške: ijlii'1 
t. oskrbeti popravile 1,1 ^ 

kot na primer električni11 j J 
varovalk, vodovodnih *®sl 'j(,l 
dovanih ključev in klji'*" ^ 
cev pri vratih, razbitih 1 

Čeh in štedilnikih, kur 
pelnih vratic, rešetk, 
desk. razbitih stekel in P pf. 

2. preslikati stanovanj ,) 
trebi ali ako to odredi san , 
Spekcija. ,|4rli'' 

Popravila se morajo 0 

koj po ugotovitvi okvare .ji 
segu in kvaliteti, ki odg > 
volnemu stanju. . | 

Druge okvare so uživ®, ||K 
vanj dolžni takoj ПЈ 
upravljanja oziroma ЦИ- 
niku, sicer odgovarjajo ' 
škodo. 

6. člen 
Uživalec stanovanja fZftt, 

selitvi izročiti v najem ^jlt 
store v takem stanju kot J Ж 
jel, upoštevaje norma|n 

Stanje prostorov se zaplSl, Л 
tovi ob izselitvi v nav^0 „ji. j 
sedanjega uživalca s'ull,0 ,e''l 
vračilo ugotovljene škode 
nava po določilih 5. člen 

loka. Л 
Ob izselitvi je dolža f 

stanovanja izročiti orgef 
Ijanja oziroma 
vse primerke kijuceT "i.ij 
nja. vežnih vrat In ostalo'|ч 
rov kakor tudi listino o 
stanovanja. ^ a 

7. člen . 
Organ upravljanja ot" j 

lastnik je dolžan: 
1. vsaj enkrat na let" 'jtj'' 

ti v navzočnosti uživale® i 
nje: „o ! V 

2. določiti sporazum^" ЛЈ! j 
valci v hišah, kjer nI 1] Ј' 
bo, ki hrani ključe od " j 
štorov; ..o I"t' 

3. skrbeti za pravočav 
kovno izvršitev potrebni® п|р( 

4. skrbeti da se ob dr" .j#/ 

noO 

4 

.1" ij 

/4 

nikih izobesi primerna /a' 
V hišah, ki se druži":.., 

isK" .J Ijajo. določi organ upre ^ 
bo, ki nadzira stanovanj9 

predlaga pravočasno ods* 
pak ter potrebna poprav 

8. člen . . ijA 
Pravice in dolžnosti И J 

določijo s posebno po#0' rj<'; 
njim sklene organ 
skladno z veljavnimi iy 

V hišah, kjer ni h'*" 
Ijajo dolžnosti hišnik^. 
hiše po vrstnem redu, 
pitviimn -ж uživalci 

6? 7 

last" upravljanja oziroma 
9. člen b*#" 

Elišni red mora bitj ^јц, 
vidnem mestu v vsaki 

10. člen ifL 
Z denarno kaznijo rekf,l i • i : 1 -/n 1". „ ' li se kaznuje storilca za 

Ž., 4. in 9. člena tega o , 
likor za kršitve P0,' 
nI zagrožena strožja ^ 

t 

t* 

11. б1ео ^ " 
Ta odlok velja od .''ujs11'' 

v »Glasnikur OLO Lj«"" 
Predseduj 

Občinskega Ijj1 

MravlJ1 

oi* 


