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ja odlokov, ki bo- 

zdarstva, vodnega gospodarstva, spo- 
meniškega varstva, turizma, fizkul- 
ture, rudarstva, področja vodovo- 
dov, elektrogospodarske skupnosti 
in vojne oblasti. 

Ker je rok za sestavo odlokov 
kratek in je bilo treba čimprej pri- 
stopiti k delu, so predstavniki Taj- 
ništva za urbanizem okraja Ljub- 
ljana obiskali vse okoliške občine 
konec juniju in v začetku juliju. 
Tam so dali predsedniku in pri- 

čine aktivno sodeluje in spremlja 
dela na tem področju. Manjše ra- 
zumevanje imajo predvsem odda- 
ljenejše občine, ki ne leže ob večjih 
komunikacijah in kjer ni večje 
gradbene dejavnosti. 

Podatki o dejanskem stanju pri 
posameznih občinah, kot so 11. pr. 
odgovorni organi za sestavo odloka, 
sodelavci pri sestavi odloka, stanje 
glede geodetskih podlog, naselja, ki 
se bodo predvidoma zajela v od- 
loku, stanje o finančnih sredstvih 
za sestavo odloka, podatki o more- 
bitnih regulacijskih načrtih in od- 
govornem projektantu urbanistu in 
ostalu problemutiku — so bili siste- 
mutično zbruni in so prikazani v 
posebnem tabelaričnem pregledu. 

Geodetski odsek Tajništva za ur- 
banizem ima pregled o stanju glede 
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stojnim občinskim upravnim orga- geodetskih podlog ter pomaga ob- 
nom prva potrebna pojasnila in na- činam, da si jih pravočasno oskrbe, 

RAZPIS 
Personalna komisija Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana raz- 

pisuje v upravi Okrajnega ljudskega odbora naslednja delovna mesta: 
1. mesto šefa Okrajnega inšpektorata za delo. 

2. mesto referenta za tarifne pravilnike, norme in premije v go- 
spodarskih organizacijah pri okrajni komisiji za plače. 

\ mesto referenta za organizacijo dela in tarifno politiko pri 
okrajni komisiji za plače. 

4. mesto referenta za telesno kulturo pri Tajništvu za kulturo 
Okrajnega ljudskega odbora. 

5. mesto administratorke pri Katastrskem uradu v Grosuplju. 
POGOJI 

Pod 1. strojni inženir z večletno prakso in poznavanjem upravne 
službe. 

Pod 2. pravna fakulteta z nekaj prakse v gospodarstvu. 
Pod 3. ekonomska fakulteta ali ekonomska srednja šola s pri- 

merno prakso. 
Pod A. absolvent Sole za telesno vzgojo, prednost imajo aktivni 

delavci v športnih ali fizkultiirnih organizacijah. 
Pod 5. nižja strokovna izobrazba. 
Plača po Temeljni uredbi pod 1. dopolnilna plača in položajni 

dodatek, pod 2. T in 4 dopolnilna plača. 
Pravilno kol kovu ne prošnje se vlagajo do 30. septembra 1956 v 

Uradu tajnika — Kresija soba štev. 13/1. 
Personalna komisija OLO 

o začasnih grad- feu
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4 '" (uV;is,l<v,"il1 ureditvah na 
W jo Tl)P Ljubljana. Po tem 
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v srobih obrisih f j,, l'" zazidalni okoliši, 
3t. ки!е1)а upoštevati cz"ic, kmetijstva, go- 

potke glede sistematičnega in enot- 
nega dela na sestavi osnutka od- 
lokov. 

Istočasno so pregledali, kaj je 
bilo do tedaj že napravljenega gle- 
de na prej veljavni okrujni odlok 
o začasnih gradbenih in urbanistič- 
nih ureditvah na področju okraja 
L jubljana, ki je »tudi predvideval 
odloke o zuzidljivosti. 

Vsem občinam je bil posredovan 
vzorec osnutka odloka, ki gu je pri- 
pravila občina Ljubljana-Bežigrad. 

Pregledi po občinah so v glav- 
nem poka/ali, da so imeli občinski 
organi nejasne pojme o odloku; 
predvsem sta se pojma o odloku 
na eni strani in o regulacijskih na- 
črtih na drugi strani prepletala ter 
ju je bilo" treba najprej opredeliti 
in ločiti. 

Pri tej priliki se je pokazalo, 
da je odnos do sestave osnutka od- 
loka po novem zakonu v večini ob- 
čin zadovoljiv, prav posebno pa v 
tistih občinah, kjer predsednik ob- 

ker so podloge predpogoj zu pravo- 
časno sestavo grafičnega dela od- 
loka. 

Nu posebnem sestanku dne 7, ju- 
lija so bile tudi občine mestnega 
območja Ljubljana obveščene o nu j- 
nosti pravočasne sestave osnutka 
odloka ter so dobile potrebna okvir- 
na navodila. 

O zaključnem poročilu glede na 
obiske občin, ki ga je podal šef 
Gradbenega inšpektorata, je raz- 
pravljal Svet za urbanizem na svoji 
IX. seji dne 19. juliju, ki je po raz- 
pravi sprejel sledeče sklepe; 

1. Pri Tajništvu za urbanizem 
OLO Ljubljana se formira posebna 
komisija strokovnjakov za izvedbo 
detajlne instruktaže upravnih or- 
ganov-občinskih ljudskih odborov, 
ki so zadolženi za pripravo (odlo- 
kov) predlogov odlekov v smislu 
Zakona o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene. Ta komisija sestoji 
iz zastopnikov komisije za ureditev 
regulacijskih območij pri Svetu 

LETO IIL, ŠTEV. (,H 

za urbanizem OLO Ljubljana, šefa 
gradbenega inšpektorata OLO Ljub- 
Ijana, šefa Odseku za izvajanje re- 
gulacije OLO Lj ubija ua, projektan- 
ta regulacijskega načrtu, zastopniku 
Občinskega ljudskega odbora in po 
potrebi tudi drugih organov in usta- 
nov, ki so s konkretno problematiko 
posredno ali neposredno prizadeti 
(Uprava za ceste. Direkcija jugo- 
slovanskih železnic. Uprava zu vod- 
no gospodarstvo LRS, Kmetijski 
znanstveni zavod LRS, Gozdarski 
inštitut LRS, Geološki zavod LRS, 
Zavod za spomeniško varstvo LRS, 
Centralni higienski zavod LRS, 
Elektro-gospodarska skupnost Slo- 
venije, Okrajni zavod za plan in 
urbanistični inštitut LRS). 

Delo komisije vodi predsednik 
komisije za ureditev regulacijskih 
območij inž. Vladimir Mušič. 

2. Komisija se mora sestati naj- 
kasneje v roku 14 dni in prven- 
stveno določiti osnovna načela za 
obravnavanje vseh urbanističnih 
problemov in vprašanj na terenu 
ter določili način sodelovanja čla- 
nov komisije za ureditev regulacij- 
skih območij s prizadetimi zastop- 
niki, podrobnejši sestav komisije in 
terminski ter prioritetni program 
delu. 

3. Komisija mora prvenstveno ob- 
ravnavati problematiko z občinami 
ljubljanskega mestnega regulacij- 
skega območja, vključno Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Crnuče, 
nato pa naj preide na delo pri dru- 
gih občinskih ljudskih odborih, in 
sicer onih, ki že imajo pripravljen 
kakršenkoli material urbanistične, 
ureditvene dokumentacije (Grosup- 
lje, Domžale, Kamnik, Vrhnika, Lo- 
gatec, Mengeš, Dobrova). 

Prioritetni red dela naj komisija 
vskladi tudi z načeli osnovne kate- 
gorizacije karakterja naselij v smi- 
slu sklepa Vili. seje Sveta za urba- 
nizem OLO, t. j. naselij z velikim 
sedanjim in perspektivnim razvo- 
jem, nuselij z normalnim razvojem, 
naselij, ki so po razvoju v stagna- 
ciji, ali ki celo nazadujejo, in na- 
selij tipičnega kmečkega porekla. 

4. Delo komisije mora potekati 
na terenu skrajno pospešeno, tako 
da bo občinskim ljudskim odborom 
zagotovljena možnost osnutkov od- 
lokov po Zakonu o uporabi zem- 
ljišč zu gradbene namene do 30, IX. 
1936. 

3. Tajništvo za urbanizem OLO 
Ljubl jana se pooblašča, da izdii for- 
malno odločbo o imenovanju te ko- 
misije. 

6. Potni in drugi stroški dela te 
komisije gredo v breme stroškov, 
ki so določeni za pripravo urbani- 
stične dokumentacije za regionalni 
plan OLO Ljubljana (part. 7-22, poz. 
2, 3 in 12). 

7. Po zaključku dela mora ko- 
misija predložiti ustrezno poročilo 
Svetu za urbanizem OLO Ljubljana. 

Po sklepu Sveta za urbanizem je 
bila od nove upravne razdelitve for- 
mirana posebna komisija za ure- 
ditev regulacijskih območij, ki je 
zadolžena, da rešuje tozadevno pro- 
blematiko. 

Na 2. seji te komisije dne 30. ju- 
lija. na kateri so sodelovali tudi 
predstavniki Tajništva za urbani- 
zem, so bili vsi člani seznanjeni 
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x dosedunjini izvršenim delom na 
področju odloku o zazidalnih pod- 
ročjih. Določena je bila o/.ju stro- 
kovna komisija, ki bo dala na te- 
renu občinam morebitno potrebna 
pojasnila v zvezi s sestavo osnutka 
odloka in kontrolirala do sedaj iz- 
vršeno delo. Poleg predsednika ko- 
misije inž. Vladimira Mnšiča so bili 
določeni v komisijo zastopniki kme- 
tijstva, spomeniškega varstva, od- 
seka za izvajanje regulacije, sani- 
tarne inšpekcije in gradbenega in- 
špektorata. 

Istočasno je bilo sklenjeno, da 
pozove komisija za ureditev regu- 
lacijskih območij predstavnike vseh 
občin na področju mesta Ljubljane 
na skupni sestanek, kjer bi se 
vskladili interesi. To vsklajevanje 
ob sodelovanju projektantov, ki iz- 
delujejo grafični del osnutka od- 
loka, se je vršilo na 3. seji dne 

6. avgusta, na 4. seji dne 13. avgu- 
sta in na 5. seji dne 3. sept. t. 1. 

Za osnovo vsklajevanja predlo- 
gov odlokov občinskih ljudskih od- 
borov na področju mesta Ljubljane 
so bili grafični elaborati program- 
skih osnov za urbanistično ureditev 
Ljubljane. Te osnove je izdelal Pro- 
jektivni atelje v Ljubljani. V njih 
so upoštevani intersi raznih faktor- 
jev, predvsem pa so rezervirane 
potrebne površine za razvoj želez- 
niške in cestne mreže po podatkih 
pristojnih organov. Prav tako so 
bili medsebojno vsklajevani pred- 
logi občin s prikazom agrarnih po- 
vršin, ki jih je treba upoštevati pri 
izdelavi odlokov. 

Ob priliki medsebojne primer- 
jave posameznih predlogov sosed- 
njih občin so bile n. pr. zapažene 
nekatere neskladnosti glede karak- 
terističnih osnovnih dimenzij cest. 

ki potekajo preko večjih občin, kar 
je bilo treba vskladiti. Prav tako 
so se pokazala različna obravnava- 
nja določitve zazidalnih področij v 
zadevi strnjenosti naselja. 

Za ddkončno izdelavo osnutkov 
odlokov za področja mesta Ljub- 
ljane so bili predstavniki občin na- 
poteni k Projektivnemu ateljeju, ki 
ima že zbrano obsežno dokumen- 
tacijo tudi za periferna naselja. 

Tako imajo občine na področju 
mesta Ljubljane vse potrebne po- 
datke in napotke za enotno obrav- 
navanje in pravočasno izdelavo 
osnutkov odlokov. 

Ožja komisija bo v prvi polo- 
vici septembra pregledala in vskla- 
dila osnutke odlokov, ki so jih med- 
tem pripravile okoliške občine, da 
bi bili tako popravljeni osnutki 
čimprej sposobni, da jih odobri 
okrajna skupščina. 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA DOMŽALE 

Občinski ljudski odbor Domžale 
izdaja na podlagi 15. člena Zakona 
0 pakopaliičih (Uradni list LRS, 

;. «-60/56), v zvezi s 23. členom 
1 •viliiika za izvrševanje zakona o 
pi o;iališčih (Ur. list LHS, št. 26/56), 
v /vezi z drugo točko 50. člena Za- 
I ,r ;i o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-88/56) in 
3. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. 1. FLRJ, št. 58/633-55) 
in na svoji 10. seji 10. avgusta 1956. 

ODLOK 
o pokopališkem redu 

, 1. člen 
Na območju občinskega ljud- 

skega odbora Domžale so naslednja 
pokopališča: 

Sentožbolt, Blagovica, Šentvid, 
Brdo, Zlato polje. Studenec, Rafol- 
če, Prevoje, Krtina, Dob, Rova, 
Ihan, Radomlje, Homec, Domžale. 

2. člen 
Pota na pokopališčih vzdržuje 

občinski ljudski odbor po za to do- 
ločenem organu. 

3. člen 
Za grobve morajo skrbeti J.ast- 

niki oziroma zakupniki, ki so dolžni 
poskrbeti, da so grobovi opleti, tra- 
va pokošena, okolica groba pa po 
možnosti posuta s peskom. 

Zasajanje listnatega drevja je 
dovoljeno le s pristankom pristoj- 
nega občinskega organa. Nizko 
okrasno grmičevje je treba redno 
striči. 

■ Za« namestitev spominskih plošč 
na pokopališkem zidu je potrebno 
predhodno dovoljenje za to pristoj- 
nega občinskega upravnega organa. 

Na pokopališčih je prepovedana 
vsaka vožnja z vozili in dvokolesi, 
prav tako pa ni dopustno na po- 
kopališča voditi pse. 

Ce zakupniki ne bi sami skrbeli 
za vzdrževanje reda in čistočo gro- 
bov, lahko pristojni organ občin- 
skega ljudskega odbora sam opravi 
potrebna očiščevalna dela na stro- 
ške zakupnika. 

4. člen 
Prostor za grobove oddaja v upo- 

rabo-za določen čas pristojni organ 
občinskega ljudskega odbora pfoti 
predhodnemu plačilu določene pri- 
stojbine. Poedinemu zakupniku se 
sme dodeliti v uporabo prostor za 
največ dva grobova. Prostori ob 

zidu se oddajajo v uporabo le zo 
dva grobova skupno. 

5. člen 
Z opuščenimi grobnicami razpo- 

laga pristojni organ občinskega 
ljudskega odbora, prav tako pa tudi 
z zanemarjenimi nagrobniki ter 
spomeniki, če jih na njegov poziv 
lastnik oziroma zakupnik ni po- 
stavil v redno stanje oziroma od- 
stranil v določenem roku. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 1000 din se 

kaznuje, kdor prekrši določbe pr- 
vih štirih odstavkov 3. člena tega 
odloka. 

Za upravno kazenski postopek in 
za izrekanje kazni po tem odloku 
je pristojen sodnik za prekrške Ob- 
činskega ljudskega odbora Dom- 
žale. 

Glede pristojnosti veljajo določ- 
be 62. in 67. člena temeljnega za- 
kona o prekrških. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. Z 
dnem uveljavitve tega odloka pre- 
nehajo na območju občine Domžale 
veljati prejšnji predpisi, ki so ure- 
jali to zadevo. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Franc Avbelj 1. r. 

Na podlagi 29. in 35. člena Ured- 
be o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ. št. 29-54) in 8. čle- 
na Temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51 in 
48-633/55) v zvezi s prilogo I/A točke 
2-1-8 Zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Uradni list FLRJ, št. 34/35) izdaja 
Občinski ljudski odbor Domžale na 
svoji 10. seji dne 10. avgusta 1956 

ODLOK 
o hišnem redu 

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

terih se oddajajo stanovanja v na- 
jem, ne glede na to, kdo jih upo- 
rablja. 

2. člen 
Ob selitvi, najpozneje pa v 15 

dneh po pravomočnosti odločbe, mo- 
ra organ upravljanja, oziroma hišni 
lastnik skleniti z uživalcem stano- 
vanja oziroma s sostanovalcem (v 
nadaljnjem besedilu; uživalec sta- 
novanja) pismeno pogodbo na pred- 
pisanem obrazcu in zapisniško ugo- 
toviti stanje prostorov. 

Ct*5' 

16. metati odpadi. gC; * 
drugače ponesnaziti P" ц odW цЦ 

17. iztepati predmete.^ i,, 
odpadke na nedbvoljen I 
na neprimeren 

kakršnimi koli PrecUUj|. ia ' 
otroške vozičke in pps°, nj if 
ie dopustno postavlja" .-^je1 ^ 
ki jih določi organ upre 
roma hišni lastnik; 

19. postavljati IiaJL8D)i ^ 
rovane posode s cvWiiL • 
livati cvetlice tako, da 
po fasadi zgradbe; _it ^ jid' 

20. zlagati drva tik 

izven prostora, ki ^ 
upravljanja oziroma 

21. motiti mir in p0^ 
Talcev od 22. do 6. ure: у J ^ 

22. uporabljati s*гCУe
Ineг,,' 

ve, -ki povzročajo preko*11 i 
ali ropot; in' 

23. nadlegovati, sm i,^ ^ 
vati ali ogrožati stanova 

3. člen 
Skupni prostori in skupne na- 

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

Cas. način uporabe in čiščenje 
'skupnih prostorov in naprav določi 
organ upravljanja, hišni lastnik pa 
sporazumno z uživalci stanovanj. 

4. člen 
Uživalci stanovanja so dolžni 

uporabljati stanovanja, skupne pro- 
store in naprave in se vesti v njih 
tako, da ne motijo dela in počitka 
stanovalcev, da pazijo na čistočo 
in da ne delajo škode. 

Zlasti je prepovedano: 
1. uporabljati stanovanjske in 

skupne prostore v nasprotju z nji- 
hovim namenom ter na način, ki po- 
vzroča prekomerno obrabo; 

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

3. hraniti kurjavo, sekati drva 
in 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- 
vanjih, če je na razpolago pralnica 
ali prostor,za sušenje perila; 

6. metati odpadke ali druge pred- 
mete na stranišče in v vodovodne 
školjke ali odtočne cevi in kanale; 

7. s pisanjem, pritrjevanjem ob- 
jav, naznanil in obvestil na mestih, 
ki niso za to določena ali na ka- 
kršenkoli drug način mazati ali po- 
škodovati poslopje; 

8. opustiti nujno potrebo zrače- 
nj'1. stanovanjskih prostorov; 

9. opustiti uničenje mrčesa v sta- 
novanju; 

10. pri straniščih brez vodnega 
izpiranja opustiti potrebno razkuže- 
vanje; 

11. polivati kurivo z bencinom 
ali z drugimi vnetljivimi tekoči- 
nami; . 

12. hraniti v hiši večjo količino 
lahko vnetljivih snovi, na podstreš- 
ju pa sploh vnetljive predmete; 

13. poškodovati parke, vrtove, 
nasade, lepotično grmičevje in dru- 
ge ureditve pri hiši; 

14. brez potrebe pustiti teči vodo 
ali v skupnih prostorih prižgano 
luč; 

15. puščati v letnem času od 22. 
do 5. ure, v zimskem času pa od 
21. do 6. ure vežna vrata odkle- 
njena; 

'■-4-, 

trebna zaradi njihove rilfi№ 

Uživalci stanovanj 
beti vsa popravila, ki P 

malomarnosti in vsa P^tlS 

Icrajši od časa погШО^у! 

^ c 

postanejo potrebna 
krajši od časa noi 
sicer stori to na njih - j 
upravljanja oziroma ^ iji 

Uživalci morajo na 
Ške: Л^ 

1. oskrbeti popravila n1 | 
n. pr. električnih stika'', , ђ) 
vodovodnih tesnil, _ P0t^p'ej 
ključev in ključavnic, 1 „A 
vratih, razbitih pečnic. „cf. ћ 
štedilnikih, kurilnih F to 
vratic, rešetk. štediliH^i '? L 
plovk in tesnil v stran1', r(i" ^ 
voarjih, straniščnih ocS ' < 

po ^ « stekel in podobi 
2. preslikati stanovaojfj,!!' 

trebi ali če to odredi se 1^ 
špekcija. 

Popravila se morajo 0 je{' 
koj po ugotovitvi okvar® ^ p 
segu in kvaliteti, ki ,ist 

nemu stanju. 
Druge okvare so u,lX nj 

vanj dolžni takoj 
upravljanja oziroma . 1 ^ $ 
niku, sicer odgovarjaj0 

škodo. 

4 

J 6. člen /, 
anja <V1 

selitvi izročiti v na 
Uživalec stanovanja 

'i.cD1 kot ft 
takem stanju, i store 

najel, upoštevajoč norma .M 
Stanje prostorov se ^Р1 „Jj"? 
to vi ob izselitvi ob 
sedanjega uživalca slaO seo, 
vračilo ugotovljene na i" 
nava po določilih 5- ^lC ... 
loka. < 

Ob izselitvi je ,',„11 $ 
stanovanja izročiti or^u 
Ijanja oziroma hišnern j sty 
vse primerke ključev ro«)* 
nja, vežnih vrat in os^a'1 fatiJ 
kakor tudi listino o toc 
novanja. 

7. člen .rr-rf 
Organ upravljanja, 0 

ni lastnik je dolžan: ' „te^ 
1. vsaj enkrat le'B gtji1 

v navzočnosti uživalca j 
stanovanje; n0 s / 

2. določiti sporaznm^jijii; f 
valci v hiši. kjer m " i-tip1 

ki hrani ključe od s 

štorov; snsO0 V 
3. skrbeti za pravo'% foU 

kovno izvršitev potrcpn^ ^ 
4. skrbeti, da sc v J 

praznikih obesi Pr"n li-en" ■«' 
V hišah, ki se 

Ijajo. določi organ "P jsk0;«* 
bo, ki nadzira stanov ^(fHi1 

predlaga pravočasno 0 

pak ter potrebna P0P 

4 

A 



^SN'IK 

■ali 
8. člen 

fel10® '0 (lol/nosti hišnika se 
' »jim 8,Posebno pogodbo, ki jo 

u'^&dn organ upravljanja K.Vifj .z veljavnimi predpisi. 
j *1' ni. * ^Ј®1" ni hišnika, opra^ 

a Ytstt| 0va stanovalci hiše re^u' Kn sporazumno 
"i* organ upravljanja a »"šni lastnik. 
je* 
jli [jjj , 9. člen 
^' Vrn' Ге^ mora biti izobešen na Biestu v vsaki hiši. 

Ta odlok stopi v veljavo z đnem 
objave v »Glasniku«, uradnepi gla- 
silu OLO Ljubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1956 dalje. 

Predsednik 
občinskega lindskega odbore 

Franc Avbelj L r. 

1. Občinski proračun: 
Dohodki skupaj . . 11,093.541 din 
Izdatki skupaj . , . 10,255.871 din 
Presežek dohodkov 

nad Izdatki . . . 839.670 din 
2. Finančno samostojni zavodi; 

Občinski ljudski odbor Domžale 
je na 10. seji dne 10. avgusta 1956 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega 

investicijskega sklada 
Ta odlok je po vsebini popol- 

i , g      —, noma identičen z odlokom, ki gu je 
^ena tega odloka, kolikor sprejel ObLO Cerknica dne 24^ ju- 
Гћо? P0 drugih predpisih ni lija t. 1. in je bil objavljen v »Glas- ^Da strožja kazen. ^ 

Dohodki skupaj 
Izdatki skupaj . . 
Presežek dohodkov 

nad izdatki . . 
Presežek izdatkov 

nad dohodki. . 

5,014.281 din 
4,067.577 din 

1,021.653 din 

74.749 din 

5 o! » . 10. člen 
И ЧојсПагпо. kaznijo do 3000 din se 
''Ti 9 'torilca za prekrške iz 2., 

4 niku< št. 66 dne 28. avgusto 1956. 

I Ji 
11. člen 

•Gl« .?k velja od dneva objave 
""niku« ОШ Ljubljana. 

, Predsednik 
ot)einskegn ljudskega odbora 

Franc Avbelj 1. r. 

^'^SDov' odstavka 15. in 2. Ia.i?'- člena Zakona o občinskih 
odborih (Uradni list LRS, 

10. in 23. člena Sta- 
—Љ'"1?® Domžale, je občinski 
^ 10 ^or Domžale na X. seji 

" avgusta 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
0*Hvi občinskega sklada za 
^'iranje alkoholizma 

. 1. člen 
|J?0vi se občinski sklad za 

alkoholizma za občino 

i 2. člen 
2a zatiranje alkoholizma 

^ 0 Domžale je proračunski 

3. člen 
■Je.tega sklada je podpiranje »j^je brezalkoholnih pijač in 

. e z brezalkoholnimi pija- 
t 

4. člen 
M^k za 201'гапЈе alkoholizma 

ftoj? občinski prometni davek 
'Nin а z alkoholnimi pijačami Vu in v trgovini, ki 

ш 4 p" 

t«" 

in v trgovini, k.i je 
občinskem družbenem 

člen 
(Лц ^ Upravlja Svet za gospo- 

Občinski ljudski odbor Domžale 
je na svoji 10. seji dne 10. avgusta 
1956 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve 
Ta odlok je po vsebini popol- 

noma identičen z odlokom, ki ga 
je sprejel ObLO Ljubljana-Vič dne 
29. junija 1956 in je bil objavljen 
v »Glasniku« št. 59 z dne 3. avgusta 
1956. 

OBČINA UU8LJANA-CRMUCE 
Občinski ljudski odbor Ljublja- 

na-Crnuče je na podlagi 106. člena 
Temeljnega zakona o proračunih 
(Ur. list FLRJ, št. 13/56) in 24. člena 
statuta občine Ljubljana-Crnuče na 
9. seji dne 31. maja 1956 sprejel 
sledeči 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 

bivšega ObLO Črnuče za leto 1955 
1. člen 

Potrjuje se zaključni račun o 
izvršitvi proračuna bivšega Občin- 
skega ljudskega odbora Črnuče za 
leto 1955. 

Zaključni račun o izvršitvi do- 
hodkov in izdatkov proračuna in 
zaključfli račun finančno samostoj- 
nih zavodov so sestavni del tega 
odloka. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

datki po zaključnem računu za leto 
1955 so znašali: 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

občinskega proračuna se uporabi; 
a) za obratna sredstva Zdrav- 

stveni postaji Črnuče 500.000 din; 
b) za obratna sredstva Komunal- 

ni upravi Črnuče 339.670 din. 
Presežek dohodkov nad izdatki 

finančno samostojnih zavodov se 
prenese v dohodek predračuna za- 
voda naslednjega leta za kritje te- 
kočih izdatkov, presežek izdatkov 
nad dohodki se pokrije z dotacijo 
iz proračuna občinskega ljudskega 
odbora. 

4. člen 
Ta odlok velja z dnem, ko je 

bil sprejet. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora 
Peter Lešnjak 1. r. 

Na po'dlagi L, 2., 11. in 42. člena 
Temeljnega zakona o proračunih 
(Ur. list 1'LRJ št. 13/56) in 24. člena 
Statuta Občine Ljubljana-Crnuče je 
na 9. seji dne 31. maja 1956 sprejel 
sledeči 

ODLOK 
o proračunu Občinskega ljudskega 

odbora Ljubljana-Crnuče 
za leto 1956 

1. člen 
Občinski proračun za leto 1956 

s posebnimi prilogami obsega; 
1. Občinski proračun: 

z dohodki v znesku . 20,362.000 din 
z izdatki v znesku . . 20,362.000 din 

2. Predračune finančno samostoj- 
nih zavodov: 

z dohodki v znesku . 4,424.000 din 
z izdatki v znesku . .. 5,659.000 din 
in s presežkom 

izdatkov v znesku 935.000 din 
3. Predračune posebnih skladov; 

z dohodki skupaj . . 2,928.000 din 
z izdatki skupaj . . 2,928.000 din 

STRAN 289 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih fi- 

nančno samostojnih zavodov, ki zna- 
ša 935.000 din, se krije z dotacijami 
iz občinskega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki 

dosežejo v letu 1956 presežek do- 
hodkov nad izdatki s tem, da z 
uspešno organizacijo dela dosežejo 
vecj'e dohodke, kot so jih s pred- 
računom planirali ali pa če brez 
škode za kakovost storitev oziroma 
proizvodov zmanjšajo predvidene 
izdatke, razdelijo tako dosežen pre- 
sežek dohodkov oz. prihranek na 
izdatkih tako, da vjiišejo; 

a) v sklad za nagrade največ 
500/o presežka oz. prihranka z ome- 
jitvijo, da ta skupni znesek ne more 
presegati eno dvanajstinko zneska 
rednih osebnih izdatkov za leto 1956, 

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

Presežek dohodkov, ki ga finanč- 
no samostojni zavodi ne dosežejo 
na način, določen v prvem odstav- 
ku tega člena, bo razdeljei) z od- 
lokom o zaključnem računu občin- 
skega proračuna za leto 1956. 

Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki ga doseže Zdrav- 
stvena postaja Črnuče, veljata od- 
lok o finansiranju in poslovanju 
zdravstvenih zavodov (Ur. I. FLRJ, 
št. 14/54) in odredbe o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim fi- 
nansiranjem (Ur. list LRS, št. 17/53). 

4. člen 
S proračunsko rezervo razpolaga 

proračunska komisija ObLO. Pro- 
računska komisija mora poročati 
ObLO na prvi prihodnji seji o vsa- 
kem iz proračunske rezerve odo- 
brenem izdatku. 

5. člen 
Nove nastavitve delavcev in usluž- 

bencev ObLO in ustanov, za katere 
niso predvidena proračunska sred- 
stva, se lahko izvršijo samo s pri- 
volitvijo proračunske komisije. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v uradnem glasilu »Glas- 
niku« OLO Ljubljana, uporablja pa 
se ga od 1. januarja 1956 dalje. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Peter Lešnjak 1. r. 

Izvleček Iz poročila o poslovanju »OPEKARNE MENGEŠ«, v letu 1955 

^U%lvP^nkited0 dnlŽbene 
1 slmpnosti' kakor' tudi do" delavcev" in uslužbencev je podjetje v redu izpolnjevalo. 

BILANCA na dan JI. decembra 1»5S   
PASIVA 

Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

Ж 

l Sf!?0Vna sredstva 
l v teku 

A, Osnovna in IsloCena sredstva 

1 S^Pna 

sredstva In druga Investicijska tredstva 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
Sredstva v obraCunu In druga aktiva 

Sri?™1 ln druge terjatve aktiva 

^ S^ba
reJenl doblčelc 

D. FinanCni uspeh 

fikupajj. 

26,134 
541 

3,005 

1,004 

1*770 
99 

M88 

19,747 

A. Viri osnovnih in Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev . ж .. 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi .. .. 
4 Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5*. DrugI viri finanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
8. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C, Vili sredstev v obraCunu In druga sredstva 
T. Dobavitelji in druge obveznosti 
g. Druga pasiva . « . w D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

M. Kritje izgube   Skupaj: 

Vodja računovodstva* 
rerar Ivanka 

predsednik upravnega odbora* 
Dominko Mih* 

Direktor podjetja; 
PangerSič Andrej 

26,134 
3,980 

2,080 

478 
887 

6,188 
39,747 
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glasi 

Izvleček iz poročila o posiovonju »ŽELEZNIŠKEGA PROJEKTIVNEGA PODJETJA«, Ljubljana, v letu 195$ 

po drugi povišani odločbi OLO-Lb. je podjetje preseglo z realizacijo 117 %. Podjetje je izvrševalo projektne usluge 
Med letom, zlasti v drugi polovici, je podjetje pristopilo k zniževanju prodajnih cen svojih uslug. Iz svojih razpo^JMA, 

skladov je podjetje nabavilo predvsem novo opremo ter instrumente v višini 930.836 din. V teku leta 1955 je podjetje pristopilo tudi K 
tivni gradnji stanovanjskega bloka. 

Planirani promet 
Iz železniške stroke. Med letom, zlasti v drugi polovici, je podjetje 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
6t. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din Zap. 
št. Naziv postavke 

3,507 
2,347 

102 

4,8 8 
743 

25,138 

36,731 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1 Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri flnanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Znesek v 

Vodja računovodstva: 
Molk A. 

Predsednik upravnega odbora: 
Inž. Jerman S. 

Direktor podjetja: 
Inž. Kastellc G. 

Izvleček iz poročila o poslovanju tovarne pozamenterije »TRAK«, Mengeš, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo OLO Ljubljana-okolLca št. 5645/2 z dne 9. avgusta 1952 in je registrirano pri Okrožnem gost— . 
sodišču v Ljubljani po štev. Fl-154/54 od 9. aprila 1955. Podjetje se ukvarja z izdelavo pozamenterije. Plan bruto dohodka je dosežen e l"1 

dobička pa 122 %. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra l!ir>5 

if* 
i* 

tki* 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva In druga Investicijska sredst/a 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci In druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
  Skupaj: 

Znesek v 000 din 

21,753 
175 

5,948 

•0,330 

4,893 
842 

20,480 

74,419 

Zap. 
St. Naziv postavke 

10. 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
Sklad osnovnih sredstev 
Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
Razni skladi 
Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
Viri obratnih sredstev (skupno) 
C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 

Dobavitelji In druge obveznosti 
Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
Dobiček 
Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Vodja računovodstvas 
Lužar Stane 

Predsednik upravnega odbora: 
Pestotnik Jožefa 

Direktor podjetja: 
Blejc Anton 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »PLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO«, Šentvid, 
v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno 6. decembra 1954. V letu 1955 je bilo zaposlenih povprečno 23 oseb in 7 vajencev. Plan podjetja je bii / 
s 122%. V adaptacijo in dogradiftev pleskarske delavnice je bilo investinanih 2,216.601 dih. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 
Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v U00 din 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C, Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci In druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

Skupaj: 

110 
8,217 

407 

505 

967 
7 

2,455 

12,668 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij 
5. DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
   Skupaj: 

I 

1* 

T* s 

Vodja računovodstvas 
Cedilnik Valentin 

Predsednik upravnega odbora: 
SušterSič Leo 

Direktor podjetjas 
llozman Martin 


