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Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA BOROVNICA 
N 

i lLa podlagi 1. odst. 15. in 50. člena 
Slin 0 občinskih ljudskih odbo- jJUradni list LRS 19/52) in na 
T ћ^' 'n ^ena Statuta obči- 

im ovnica Јс občinski ljudski 
'^»(.®orovn'ca na svoi' 8еЈ' 4®- scpt. 1956 sprejel 

ODLOK 
o socialnih podporah 

у 1. člen 
'o ?У0Ј' skrbi za socialno vnr- 
(1^ 'i'idi daje občinski ljudski 
ц r socialiK) ogroženim socialne 

v okviru ; 
Nunskih sredstev. 

► 2. člen 
ijj^iloma ■ socialne podpore 
J" le osebam: 
k ''i stalno bivajo na območju 
i. 
h k 

skimi kužnimi boleznimi v svojih 
kazenskih določbah. 

4." člen 
. Ta odredba stopi 

dnem objave v 
Ljubljana. 

Predsednik 

v veljavo z 
>Glasmku« OLO in se ne morejo preživljati z lastni- 11. člen 

mi dohodki. Začasna podpora znaša Stalne, začasne in dijaške pod- 
mesečno največ 3000 din, vendar ta pore se ukinejo, ali pa se njih vi- 
meja za posebno težke primere ni Јјца spremeni, če so za te ukrepe 
obvezna. ugotovljeni utemeljeni razlogi, ali 

6. člen če so odpadli pogoji upravičenosti. 
Enkratne podpore znašajo naj- ki so jih podpiranci dolžni javiti, 

več 5000 din in se morejo dati iz- O teh ukrepih sklepa za socialno 
jemoma osebam, ki so potrebne en- skrbstvo pristojen s^et, odločbo pa 
kratne pomoči zaradi nesreče, smrti, izda ustrezni .upravni organ. 
bolezni, plačila nujnih stroškov po- Zoper odločbo o ukinitvi stalne v zve7i z drugim členom Zakona 
greba, plačila vozovnice in preživ- in začasne podpore je dopustna pri- 0 pristojnosti občinskih in okrajnih 
fjanja na , povrfttku v domačo tožba na OLO Ljubljana, 1 ajniStvo ljudskih odborov v zadevah, .ki so 
občino. za socialno varstvo, zoper odločbo urejene z dosedanjimi republiškimi 

Tudi za nabavo ozimnice je mo- o spremembi višine podpore in uki- predpisi (Ur. list LRS št. 26-150/55) 
goče dati enkratno podporo. Tu se nitvi dijaške podpore pa je dopu- јп v Zvczi s 3. in 8. členom Temelj- 

Občinskega ljudskega odbora 
Anton Janežič 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-MOSTE 
Na podlagi 9. člena Uredbe o ure- 

ditvi m opravljanju dimnikarske 
službe (Uradni list LRS št. 21-116/50) 

'Pore v okv iru za to namenjenih posebno upošteva socialne podpi- sten ugovor na ObLO, 
'* ' ' ranče, minimalne upokojence in J  — * 

socialno ogrožene družine.* 

nezmožne in ne- 
»jene. 

ki reši za- 
devo dokončno. 

12. člen 
7. člen Socialne podpore, ki jih preje- 

Dijaško podporo lahko preje- majo podpiranci te občine, je treba 
io- učenci osnovnih šol, nižjih Vskladiti z določili tega odloka do 

in vajenci, dijaki višjih kont'a meseca decembra tega leta. 
13. člen 

,<''a nezmožne in nppreskrblje- 
0se|»(', ki se ne morejo preživ- 
lastnim delom zaradi mlado- 

4 onemoglosti, starosti, teles- 
\[ri. duševnih defektov, težjih 
K,;'11« zlasti tuberkuloznih, zaradi 

nedoraslih otrok in zaradi 
41?' l>a nimajo premoženja ali 
^Vov, s katerimi bi se mogli 
'ji'jati, niti nimajo svojcev, ki 

oili dolžni na katerikoli pod- 
"ežlvljati. 

5. člen ■ 
^ '^Ine podpore so glede na na- 
'L1'1 trajanje stalne, začasne in 

t't "p. ter dijaške podpore. 
S/T'ca do stalne podpore, za- 
'V ,n dijaške podpore teče od 
if1 . .dne v naslednjem mesecu. 

maj 
gimnazij in vajenci 
gimnazij in strokovnih šol. 

Dij aške podpore se dajejo le 
otrokom padlih borcev NOV iii 
žrtvam fašističnega teror ja ter otro- 
kom socialno ogroženih družin, upo- 
števajoč uspešnost pri študiju. 

Dijaška podpora znaša mesečno 
največ 3000 din. 

nega zakona o prekrških (Uradni 
I. FLRJ št. 46-423/51 in št. 58-633/55) 
na podlagi 23. in 46. člena Statuta 
občine izdaja Občinski ljudski od- 
bor Ljubijana-Moste na svoji 12. red- 

,ni seji dne 24. avg. 1956 

ODLOK 
V območju občine Ljubljana-Mo- 

Najmanj enkrat letno se opravi ste se predpisuje naslednja najvišja 
pregled vseh podpiranceV. tarifa, do katere lahko socialistični 

Pregled opravi komisija, ki jo aH privatni dimnikarski obrati (v 
imenuje ObLO iz odbornikov ObLO, nadaljnjem besedilu: dimnikarji) 
zastopnikov množičnih organizacij določajo cene za naslednje vrste 
in drugih državljanov. dimnikarskih storitev: 

Poročilo o ugotovitvah in za din 

J 

8. člen 
Osebe, ki imajo nepremičnine rhstv o. 

lahko prejmejo stalno ali začasno 
podporo proti svoječasni vrnitvi s 
tozadevnim zemljiškoknjižnim za- 
varovanjem. 

9. člen 
Socialne podpore dodeljuje po 

prostem preudarku Svet za zdrav- 
stvo in socialno skrbstvo na pisme- 
no prošnjo, enkratne podpore pa 
lahko v nujnih primerih prizna re- 

ključkih pregleda predloži komisija 
zaradi proučitve svetu za socialno 

14. člen 
Odlok velja od objave v >Glas- 

niku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Janez Cerin 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
Na podlagi 5., 6. in 47. člena Te- * .kila podpora dovoljena. Pra- ferent za socialno skrbstvo, vendar 

itn teh podpor pa preneha s mora o tem ppročati na prvi sledeči meljnega zaitona o varstvu /.ivmc 
* I dnem naslednjega meseca, ko seji pristojnega sveta. pred živalskimi kužnimi boleznimi 

Padli pogoji za upravičenost. O dodelitvi podpor, ki so vezane (Uradni list IT.RJ št. 26/54), v zvezi 
jOC'alno skrbstvo pa lahko na zemljiškoknjižno zavarovanje, se z 2. točko XLIL poglavja priloge 

* P 

^ i 

upoštevaje sklenejo ustrezajoče pogodbe, ki jih 5/A Zakona a pristojnosti občinskih 
za občino sklene in podpiše pred- in okrajnih ljudskih odborov (Urad- 
sednik ObLO. ni list FLRJ št. 34/55) je Svet za 

O dodelitvi ostalih podpor pa kmetijstvo in gozdarstvo Ohcinske- 
izda pristojni upravni organ toza- ga ljudskega_ oclbora Grosuplje^ na 
devno odločbo. 

Odločba se glasi na podpi ranča, 
v utemeljenih primerih pa se lahko 
določi izplačevanje podpore osebi, 
ki se za to odredi. 

Socialne podpore se dodelijo v • 
gotovini, izjemoma, če je potrebno, 
pa tudi v blagu. 

10. člen 
Zoper odločbe, s katerimi se za- 

vrne prošnja za dodelitev stalne ali 
začasne podpore, je dopustna pri- 
tožba na Tajništvo za socialno var- 
stvo OLO Ljubljana, in sicer v pet- 
najstih dneh po prejemu odločbe. 
, Zoper odločbo o zavrnitvi nroš-    _ 
nje za podelitev enkratne podpore plačna, ker so potrebna finančna 
in dijašte podpore, ter o zavrnitvi sredstva za izvršitev te akcije pred- 
prošnje za podpore po pogodbi z videna v okrajnem proračunu. 

j. cien zemljiškoknjižnim zavarovanjem, ka- ^ ^jen 

'i "oeialno nodporo morejo kor tudi zoper višino stalnih in za- in i^i^ 
osebe, ki L Paradi smrli, časnih podpor pa ni pritožbe pa« , Za kršitel ,e 

Ц '"'sreče, zdravstvenih in pn je dopusten ugovor na ObLO. ki cajo kazni, ki jih Pr*'«1 videva 
Okoliščin socialno ogrožene reši zadevo dokončno. nieljm zakon o varstvu pred žival 

'• m potrebe, 
fj, 4. člen 

, podpora se daje onim, ki 
НиЈчо dela nezmožni in nepre- 
S s'

)^' 'ег znaša, upoštevaje na- 
k^l'alne ogroženosti, mesečno 
4?|| din, vendar ta meja ni 
te a,,za posebno težke primere. 

ini
Zlvijo stalni podpiranci v 

''Гсу syojcev, ki so jih dolžni 
je stalna podpora le do- 

ti9j dohodkov dotične družine 
1500 din mesečnih pre- 

Л. j "a vsakega člana družine, 
^/'"'jo stalni podpiranci v do- 
h'4 Па""0. dosegati mesečna pod- 
кКЈГ* razliko med mesečno 
VNki "Г10 v domu in lastnimi уЦр Podpirane": oskrbovanci- 
lo »„j1/ domovih onemoglih si 
\ la'; 20./o pokojnine ozi- 

" I J       I--J- 
seji dne 5. oktobra 1956 sprejel 

ODREDBO 
o obvezni maleinizaciji kopitarjev 

t, člen 
Odreja se obvezno cepljenje (ma- 

leinizacija) vseh nad 6 mesecev sta- 
rih kopitarjev za območje Občin- 
skega ljudskega odbora Grosuplje. 

Maleinizacija bo na Grosupljem, 
v Šmarju in Podtaboru v času, ki 
ga bo naknadno določil Odsek za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 
občinskega ljudskega odbora. 

2. člen 
Maleinizacija kopitarjev je brez- 

j-Jmanj 
datke. 

1000 din za svoje 

5. člen 

1. Za odprto kuhinjsko ognji- 
šče 

2. Kmečka kuhinja z dvojnim 
stropom 4 

3. Plezalni dimniki: 
a) v pritlični hiši 
b) v hiši z več nadstropji, 

za vsako nadstropje ali 
mednadstropje 

4. Ozki ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši- 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje ali mednadstrop- 
~ Је 5. Dimna cev: 
a) do 2 m 
b) za vsak nadaljnji meter 

6. Dimniki ogrevalnih naprav, 
navadnih in parnih peči: 
a) do vštevši I. nadstropje 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje ali mednadstrop- 
je 

7. Dimniki od etažnih peči, 
gostinskih in zavodskih šte- 
dilnikov: 
a) do I. nadstropja 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje 
8. tvanal centralne ogrevalne 

naprave ali pekovske peči: 
a) mali do 5 m 
b) veliki nad 5 m 

9. Štedilniki, vštevši dimno 
cev, do 1 m: 
a) z eno pečico in kotličem 
b) z dvema pečicama in kp- 

tličem 
10. Štedilniki v gostinskih obra- 

tih in zavodih: 
a) mizni. prosto stoječi ali 

z nastavkom — mali 
b) isti — veliki 

11. Ogrevalec vode (bojler) . 
12. Grelci posode 
13. Pralni kotel z dimovodom 
14. Običajna železna peč s cev- 

jo do 2 ni 

40 

60 

30 

15 

40 

10 

15 

45 
95 

30 

40 

50 
90 
12 
24 
13 

20 



STRAN 388 

15. Peč sistema »Lutz« in pod.: . 
a) brez pečice 20 
b) z eno pečico 25 
c) z dvema pečicama 30 
d) izredno velika 45 
e) kopalna peč do t,m dim- 

ne cevi 25 
f) slaščičarska peč 70 

16. Pekovska peč, navadna, z 
duški 50 

17. Pekovska parna peč: 
a) z 1 etažo 90 
b) z 2 etažama 125 

18. Etažna peč * za centralno 
ogrevanje 35 

19. Centralne ogrevalne na- 
prave: 
a) do 8 m2 ogrevalne povr- 

šine do vključno 8 členov 62 
b) do 12 m2 ogrevalne po- 

vršine do vključno 12 
členov - 120 

c) nad 12 m2 ogrevalne po- 
vršine nad 14 členov 150 

I 20. Izžiganje dimnikov; 
a) plezalnih dimnikov z ma- 

terialom po komadu 200 
b) ozkih dimnikov z mate- 

rialom po komadu 175 
" 21. Pregled in struganje dim- 

nikov v novih adaptiranih 
stavbah: 
a) v pritlični hiši do štirih 

dimnikov po komadu 50 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje ali mednadstrop- 
je po komadu 10 

c) v pritlični hiši z več kot 
štirimi dimniki po kom. 40 

č) za vsako nadaljnje nad- 
stropje ali mednadstrop- 
je po komadu 10 

2. člen 
Za drugi pregled in izštrnganje 

dimnikov v novih in adaptiranih 
stavbah sme dimnikar zaračunati 
tarifo iz 21. točke a do č. le v vi- 
šini 50°^), za tretji pregled pa 25e/e 
določene tarife. 

3. člen 
Za dimnikarska dela, ki so zdru- 

žena .s posebno nevarnim delom ali 
jih dimnikarji opravijo po poseb- 
nem naročilu strank (zadnji odsta- 
vek 3. čl. odredbe o obveznem ome- 
tanju kurilnih naprav iz Uradnega 
lista LRS št. 11-85/48), se sme za- 
računati največ 200/e pribitka k ta- 
rifi iz čl. 1 tega odloka. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se 
opravljajo po naročilu ali nujnih 
primerih ob nedeljah in praznikih 
ter v nočnem času, se sme zaraču- 
nati najvejS 500/o pribitka iz čl. 1 
tega odloka. Za nočni čas se šteje 
čas od 22. do 6. ure. 

4. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov 

in peči v gospodinjstvih, ki ga mo- 
ra dimnikar izvajati, ni upravičen 
zahtevati plačila po tarifi iz 1. čl. 
tega odloka, če ne vrši čiščenja teh 
ometalnih objektov. 

Čiščenje teh ometalnih objektov 
ee mora obvezno izvajati enkrat na 
mesec v času od 1. oktobra do 
30. aprila vsakega leta. 

5. člen 
Za dimnikarska dela, ki niso 

všteta v čl. 1 tega odloka, n. pr. 
čiščenje tovarniških dimnikov, par- 
nih kotlov, velikih kanalov it(f se 
določi odškodnina po medsebojnem 
sporazumu na podlagi porabljenega 
časa za opravljeno tlelo. 

6. člen 
Dimnikar je na zahtevo dimni- 

karskih storitev dolžan izstaviti po- 
trdilo o plačilu za dimnikarske Sto- 
ritve z navedbo del (specifikacije), 
ki jih je opravil, ter tarifno po- 
stavko, po kateri ie zaračunal pri- 
stojbino. 

glasn1® 

Dimnikarju, ki po lastni krivdi 
ne opravi čiščenja, ne. pripada pla- 
čilo, koristnik dimnikarskega ob- 
jekta je dolžan plačati pristojbino 
po tarifi, če je zakrivil, da dim- 

. nilfar ne more opraviti obveznega 
dimnikarskega dela. 

7. člen 
Dimnikar je upravičen za ome- 

tanje dimnikarskih objektov, nave- 
denih v čl. 1 tega odloka, zaraču- 
nati v svojem okolišu za 100/o višjo 
tarifo od tarife, navedene v čl. 1 
tega odloka, če je ometani objekt 
nad 2 do 5 km, za 200/o pa, če je 
ometalni objekt nad 5 km oddaljen 
od sedeža dimnikarskega obrata. 

8. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo 

z denarno kaznijo do 3000 din po 
določilih temeljnega zakona o pre- 
krških, če za kršitve po drugih 
predpisih ni zagrožena strožja ka- 
zen. 

9." člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. S tem 
dnem preneha, veljati odlok o ize- 
načenju odloka o najvišji tarifi za 
dimnikarske storitve z dne 8. marca 
1956 (šesta redna seja ObLO Ljub- 
Ijana-Mostc z dne 8. marca 1956). 

Predsednik • . 
Občinskega ljudskega odbora: 

Ciril Fain 1. r. 

OBČINA LJUBUANA-RUDNIK 
Občinski ljudski odbor Ljublja- 

na-Rudnik je na podlagi 2. točke 
24. člena svojega Statuta z dne 
14. sept. 1956, 29. in 35. čl. Uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ št 29-344/54) 3.c 
in 8. člena Temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. 1. FLRJ št. 46-428/51 
in št. 58-633/55, in na podlagi določil 
iz Zakona o pristojnosti občinskih 
in okrajnih ljudskih odborov (Ur. 1. 
FLRJ št. 34-371/55) na svoji 11. redni 
seji dne 29. sept. 1956 izdal 

ODLOK 
6 hišnem redu 

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

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

2. člen 
Ob vselitvi, najkasneje pa,v 15 

dneh po pravomočnosti odločbe mo- 
ra organ upravljanja oz. hišni last- 
nik skleniti z uživalcem stanovanja 
odnosnb s sostanovalcefti (v 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, 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 stanovanj so dolžni upo- 

rabljati stanovanja, skupne prostore 
in naprave in se vesti v njih tako, 
da nc motijo dela in počitka stano- 
valcev, da pazijo na čistočo in da 
ne delajo škode. 

Zlasti je prepovedano; 
1. uporabljati stanovanjske in 

skupne prostore v nasprotju z njih 
namenom tet na način, ki povzroča 
prekomerno obrabo; 

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

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 in sušiti perilo v stano- 
vanjih, če je na razpolago pralnica 
ali prostor za sušenje perila; 

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

7. zamazati poslopja s pisanjem, 
pritrjevanjem objav, naznanil in 
obvestil na mestih, ki niso za to 
določena ali jih na kakršen koli 
drugi način poškodovati;- 

8. opustiti nujno potrebno zra- 
čenje 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 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 pustiti teči vo- 
do ali v skupnih prostorih pustiti 
prižgano luč; 

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

' 16. metati odpadke, pljuvati ali 
drugače ponesnažiti poslopje: 

17. iztepati predmete ali odlagati 
odpadke na nedovoljenih mestih in 
na neprimeren način; 

18. zastavljati veže, hodnike, 
stopnišča in dvorišča s kakršnimi 
koli predmeti. Kolesa, otroške vo- 
zičke in posode za smeti je dopust- 
no postavljati na mesta, ki jih do- 
loči organ upravljanja ozir. hišni 
lastnik; 

19. postavljati na okna nezava- 
rovane posode s cvetlicami ali za- 
livati cvetlice tako, da odteka voda 
po fasadi zgradbe; 

20. zlagati drva lik ob zidu hiše 
in izven prostora, ki ga določi or- 
gan upravljanja oz. hišni lastnik; 

21. motiti mir in počitek stano- 
valcem predvsem od 22. do 6. ure; 

22. uporabljati stroje ali napra- 
ve, ki povzročajo prekomerni hrup 
ali ropot; 

23. nadlegovati, smešiti, izzivati 
ali ogrožati stanovalce hiše. 

/ 5. člen 
Uživalci stanovanj morajo skr- 

beti za popravila, ki postanejo po- 
trebna zaradi njihove krivde ali 
malomarnosti, in vsa popravila, ki 
poptanejo potrebna v času, ki je 
krajši od časa normalne obrabe, 
.sicer to stori na njih stroške organ 
upravljanja oz. hišni lastnik. 

Uživalci stanovanj morajo na 
lastne stroške;* 

1. oskrbovati popravila malih 
okvar, kot n. pr. električnih stikal 
in varovalk, vodovodnih tesnil, po- 
škodovanih ključev in ključavnic, 
zvoncev pri vratih, razbitih pečnic 
v pečeh in štedilnikih, kurilnih in 
pepelnih vratic, rešetk. Sledilnih 
plošč, plovk in tesnil v straniščnih 
rezervarjih, straniščnih desk, raz- 
bitih stekel in podobno. 

2. preslikati stanovanje po po- 
trebi, ali ako to odredi sanitarna 
inšpekcija. 

Popravila se morajo oskrbeti ta- 
koj po ugotovitvi okvare ter v ob- 

segu in kvaliteti, ki ustreza v 
nemu stanju. .. i ; staDO- 

Druge okvare so uživalci . 
vanj dolžni takoj javitl. 
upravljanja oz. hišnemu , 
sicer odgovarjajo za nastalo 

6. člen 
ob * 

s 
rs 

•d, 
%S 
fltv 
ie t 

%■. 
Uživalec stanov'anja mora 

selitvi izročiti v najem vzete F ^ 
store v takem stanju, kot J1 ^ 
prejel, upoštevaje normalno °bT ^ fc.p 
Stanje prostorov se zapisniško n 
lovi ob izselitvi v navzočnosti ^ 
sedanjega uživalca stanovanje- ^ ^ j, 
vračilo ugotovljene škode se JJ ji 
ravnava po določilu 5. člena 
odloka. . |ec 

Ob izselitvi je dolžan uz1 

stanovanja izročiti organu UP г|. 
Ijan ja oz. hišnemu lastniku У36^ 
merke ključev od stanovanja, 
nih vrat in ostalih prostorov, * jj, 
tudi listino o točkovanju stano* 

7. člen iSP Organ upravljanja ozirom8 

lastnik je dolžan; . jgti 
1. vsaj enkrat na leto Рге^ „цј# 

v navzočnosti uživalca stanov 
stanovanje; 

2. določiti sporazumno s 8 ^ 
valci v hišah, kjer ni hišnik0' 
be, ki hranijo ključe od Pr. 
. 3. skrbeti za pravočasno iB (j|| 
kovno izvršitev potrebnih Po6r

f0ili 
4. skrbeti, da se ob drZ8

()(f,; 
praznikih izobesi primerna 'Pc 
v hišah, ki se družbeno upra^ V J9 i 

Г k 
odi 
M 

določi organ upravljanja 
nadzira stanovanjsko hišo in Ррцк 
laga pravočasno odstranitev V' 
ter potrebna popravila. 

4 8. člen ^ 
Pravice in dolžnosti hiSDi'r jo 

določijo s posebno pogodbo, „j# 
z njim sklene organ upfav" 
skladno "z veljavnimi predp'51' (<t; 

V hišah, kjer ni hišnika, 0^V 
Ijajo dolžnosti hišnika ste0 

hiše po vrstnem redu, ki ge ' ^ 
razumu z uživalci določi 
upravljanja oz. hišni lastnik' 

9. člen v ^ p« 
Hišni red mora biti izobes 

vidnem mestu v vsaki hiši. 
10. člen .j,, ^ 

Z denarno kaznijo do 3000 ^ J* 
kaznuje storilca za prekršk® јЖ 
4. in 9. člena tega odloka, * . |ђ 11 

za kršitve po drugih prcdP' џр 
zagrožena strožja kazen. :sloie? 
kanje upravnih kazni je Pf 

sodnik ?a prekrške ObLf ) 
Ijana-Rudnik. 

N 

4St 

"»al 
"i 

s 
"lik. 

11. člen ,\>r 
Ta odlok velja od dneva ^ 

v >Glasniku« OLO Ljubijo11 

Predsednik jpjlt 
ObLO Ljubljana-*4 

l^rnnn Silar *• 

h 
Pri 

i!11! 

4o 

Л; 

i 
1, 

>, 

K 

OBČINA LOŠKA dol'^ 
Na podlagi 5. člena ^ 

družbenih investicijskih skl0, „ f. 
list FLRJ št. 22-257), 1. 4об„гЛ 
loge I/A-b/XXVII. Zakona 0 ' )j< 
nosti občinskih in okrajni 
skih odborov (Ur. I. FLRJ 'л&%, 
1. točke 15. člena Uredbe (IL 
lih -za gospodarske investi 
list FLRJ št. 4/54). 4., 8. * je $ 
Statuta občine Loška dohn ' jo'U 
činski ljudski odbor Los* gpfe' 
na 10. seji dne 2. okt. 1^5 

ODLOK еУ 
o ustanovitvi občinskega 1 

skegu sklada ^ 
L člen .j 

Ustanovi se investicijiјјц: 
občine Loška dolina 
sklad. 

4 



[K 

^ 2. člen 
V^klada jc tlujnnje posojil 
4(1 J? organizacijam, zadru- 
^benmi orKuiiizacijam za 
ij,|v^

e. investicije, kakor tudi 
".'i obrtništvu za pospe- 
"Jihove delavnosti. 

3. člen 
"iski investicijski sklad se 

od osnovnih sredstev 
f''podjetij; 
Ijj. "omčka gospodarskih or- 

ki pripada občinskemu 
.Jskemu skladu po predpisih- 

celotnega dohodka gospo- 

С8?ГП'2аС'1: i • * i. Ci,t' za posojilo iz tega 

S.B' dohodki, ki so določeni 
1 predpisih. 

4. člen 
,[уа investicijskega sklada 
k ."skn dolina se nalagajo pri 
■J'.1' banki, ki izvršuje pro- 

^'nskega ljudskega odbora. 
, 5. člen 
>dh velja od dneva objave 

glasilu OLO Ljubljana 

Predsednik 

'o- 
)h- liti 

(t« 

le« 

ri' 
•J- 
Of 

nskega ljudskega odbora: 
Jonez Ziginund 1. r. 

jPDdlagi 15. ter 2. točke 50. čl. 
flr o občinskih ljudskih odbo- 
ie 'ist LRS št. 19/52) v zvezi 

Uredbe o pravicah Ijud- 
^orov, da lahko predpisu- 

,e in prometni davek (Ur. 
J 5t. 19/53 in 24/55) ter 2. čle- 

M, 

5 

0ge I/A-l-b-XX zakona o 
jivStih občinskih in okrajnih 
S odborov (Uradni list FLRJ 

in predpisi odloka o naj- 
Pnji turistične takse v LRS 

(Ur. list LRS št. 16/56) je občinski 
ljudski odbor Loška dolina na svoji 
10. redni seji dne 2. oktobra 1956 
sprejel 

ODLOK 
o pobiranju turistične takse na 
območju občine Loška dolina 

1. člen 
S tem odlokom se predpisujejo 

turistične takse za osebe, ki pre-i 
nočujejo kot turisti v krajih na ob-' 
močju občine Loška dolina. 

2. člen 
Za turista se smatra vsakdo, ki 

nima na območju občine svojega 
stalnega bivališča in prenočuje vsaj 
enkrat v obratih in drugih preno- 
čiščih, navedenih v 1. odstavku 4. čle- 
na tega odloka. 

3. člen 
Turistična taksa se pobira od 

nočnin. 
4. člen 

Turistično takso so dolžni plače- 
vati turisti, ki prenočujejo v tlržav- 
nem, zadružnem in zasebnem go- 
stišču oziroma gostinskem podjetju, 
v dijaških domovih in "internatih 
ali v registrirani turistični sobi proti ' 
plačilu utrezne nočnine, in sicer: 

a) v času od 1. aprila do 31. ok- 
tobra v gostiščih in gostilnah, v dru- 
gih prenočiščih, sobah, ki jih odda- 
jajo zasebniki, v internatih, šolah 
in podobno v znesku 30 din od noči; 

b) v ostalem času 20 din od noči. 
5. člen 

Turistično takso so dolžna po- 
birati podjetja, odnosno zasebniki 
istočasno z nočnino in jo odvajati 
do vsakega 3. v mesecu za nazaj 
Občinskemu ljudskemu odboru v 
mesečnem obračunu. 

6. člen 
Turistične takse ne pihajo: 
a) osebe, ki jih kot svoje zava- 

rovance pošilja na zdravljenje ,ali 
ambulantni pregled Zavod z^ so- 
cialno zavarovanje; 

b) člani Počitniške zveze Jugo- 
slavije, Zveze izvidniških organiza- 
cij Jugoslavijo in društev Parti- 
zan«, kadar taborijo v lastnih šo- 
torih ali organiziranih počitniških 
kolonijah, in pa člani šolskih po- 
čitniških kolonij in ekskurzij ter 
množičnih organizacij, kadar se v 
skupinah nastanijo v -za to dolo- 
čenih domovih, šolah, šotorih in po- 
dobno; 

c) invalidi iz NOB narodov Ju- 
goslavije, ostali invalidi, če se mu- 
dijo v turističnem kraju na zdrav- 
ljenju po zdravnikovi odredbi; 

d) osebe, ki prenočujejo v pla- 
ninskih kočah. 

7. člen 
Za člane sindikatov FLRJ. Zveze 

vojaških vojnih invalidov. Počitni- 
ške zveze Jugoslavije, Izvidniških 
organizacij Jugoslavije, »Partizana«, 
društev upokojencev, športnih or- 
ganizacij, za pripadnike JLA in 
Ljudske milice ter za člane njiho- 
vih ožjih družin se zaračunava le 
60Vo turistične takse po 4. členu 
tega odloka. 

8. člen 
Dohodke od turistične takse upo- 

rabi občinski ljudski odbor za po- 
speševanje turizma. 

Z občinskim proračunom se do- 
hodki od turistične takse lahko v 
celoti prepustijo krajevnemu turi- 
stičnemu društvu, da jih uporabi 
za izvršitev svojega delovnega pro- 
grama. 

9. člen 
Ta odlok vel ja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Janez Zigmund 1. r. 
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OBČINA MENGEŠ 
Na podlagi 2. odstavka 15. in 2. 

točke 50. člena zakona o« občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS 
19/52) ter 2., 13. in 36. člena uredhe 
o prometu na javnih cestah (Ur. I. 
FLRJ 51-462/50), 3. in 8. člena te- 
meljnega Zakona o prekrških (Ur. I. 
FLRJ 46/51 in 58/55) ter Zakona o 
pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Ur. 1. FLRJ 34 
in 39)55) je ObLO Mengeš na svoji 
11. seji dne 16. julija 1956 sprejel 

ODLOK 
o določitvi hitrosti vožnje zn mo- 
torna vozila skozi naseljene kraje 
na območju občine Mengeš in o 
omejitvi prometa na občinski poti 

pare. št. 8 k. o. Mengeš 

1. člen 
Vozniki motornih vozil smejo na 

javnih cestah skozi naseljene kraje 
na območju občine Mengeš voziti 
s hitrostjo največ 30 km na uro. 

2. člen 
Na občinski poti pare. št. 8 k. o. 

Mengeš — sedaj drevored — se od 
mosta ob upravnem poslopju Kme- 
tijskega posestva »PSATA« do brvi 
čez Pšato prepove promet z motor- 
nimi vodili. 

Ta prepoved pa ne velja za go- 
spodarske vožnje' Kmetijskega po- 
sestva >Pšata< v Mengšu. 

3. člen 
Kršilci tega Odloka se kaznu- 

jejo r. denarno kaznijo do 3000 din. 

4. člen 
Ta odlok velja od objave v Glas- 

niku OLO Ljubljana. 

Predsednik ObLO: 
Ivan Vidali 1. r. 

Izvleček iz poročila o poslovanju pekarne »GRADIŠČE«, Ljubljana, Gradišče, v letu 1955 
BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 
št. Naziv postavke Znesek v ooo din 

I A. Osnovna In Izloiena sredstva 
l Snovna sredstva I, investicije v teku zlofcna sredstva In druga Investicijska sredstva 

•Sku 
B. obratna sredstva 

Pna obratna sredstva 
I C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
I. 5uPcl in druge terjatve uruga aktiva 

D. Finančni uspeh 
?az Porejenl dobiček 

Skupaj: 

1.201 
6.055 

788 

2.572 
2.363 

2.939 

15.918 

A. Vir! osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje 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: 

795 
844 

8.055 

1.500 

2.634 
745 

2.939 
15.918 

Vodja računovodstva: 
Jelka Pesek 

Predsednik upravnega odbora: 
Jože Geršak 

Poslovodja: 
Jože Grebene 

Izvleček iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »ULAKA«, Stari trg pri Ložu, v letu 1955 
^ап promet je bil dosežen 100% t. j. 30,427.770 din. Kredit 4,000.000 dm je bil prenizek in je bilo s tem poslovanje otežkočeno. Stroški so bili 

vsi kriiti in je še izkazan dobiček. 
BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

iT Naziv postavke • Znesek v ooo din 

I A. Osnovna In Izločena sredstva 
!, TnS,novna sredstva 
I. ffimclje v teku I ,0cena sredstva in druga Investicijska sredstva 

1 Sku B. Obratna sredstva 
Pna obratna sredstva 

1^ C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
i in druge terjatve u8a aktiva 
f. . D. Finančni uspeh 
•• l2^lloreJenl dobiček i "suba 

Skupaj: 

195 
406 

807 

129 
«.405 

tS8 

6,000 

Zap. 
št.- Naziv postavke Znesek v 000 din 

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

B. Viri obratnih sredstev 
(. 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: 

195 
406 

3.997 

903 
442 
957 

6.900 

Vodja računovodstvai 
Zabukovec Mlml 

Predsednik upravnega odbora: 
Baraga Jožeta 

Direktor podjetja: 
Mlakar Alojzij 
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Izvleček iz poročila o poslovanju KIN0-F0T0 DELAVNICE PRECIZNE MEHANIKE, Ljubljana, Gosposvetska cesto 
v letu 1955 

Podjetje* зе bavi s popravili in izdelovanjem predmetov iz območja fin e mehanike, predvsem za kino in fotografsko stroko. Zaposlenih 
7 oseb, od teh 3 vajenci. Promet je bil dosežen v znesku 2,436.905 din 

bil« 
t 

AKTIVA 
Zap 

BILANCA na dan 31. decembra 1953 

Naziv postavke 

A. Osnovna in tzloćena sredstva 
1. Osnovna siedslva 
2. investicije v tcKu 
3. izločena sredstva in druga Investicijska sredstvr 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva y 

C- Sredstva v obračunu in druga aktiva 
ft Kupci in druge terjatve 

D. Finančni uspeb 
в Dnma aktiva 

?. Razporejen! dobiček 
8 rzmiba 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

457 
554 

57 

214 
79« 

492 

2.572 

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 flnansiranja Investicij" 

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

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj! 

Vodja računovodstva: 
Zidar Stane 

Predsednik upravnega odbora: 
Peterlln Ai^ton 

Direktor podjetja: 
Simnovec Viktor 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja »VINO«, Cerknica, v letu 1955 

Skupni promet je znašal 33,700.000 din in je bil plan dosežen. Od obstoja dalje je podjetje rentabilno in je v redu ter občasno 
nosti1 do družbene skupnosti Knjigovodstvo je bilo v redu in ažurno. Zaposlenih je bilo povprečno skozi vse leto 5 

odvajalo 
oseb 

AKTIVA It 1 L. л N C A na dan 31. decembra 1953 
pAi 

Znesek * 

01 
D« 
Se 
i«i 

t 

■: 

Zap. 
St. 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 
3. Kupci In druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

^SkujDa^ 

Znesek v 000 din 

5.094 
1.212 

6.805 

2.080 
148 

360 

15.699 

Zap. 
§t. 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 
3. Drugi viri flnansiranja investicij 

B.^Virl 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; 

1 )■"! 

'iS 

K 

Vodja računovodstva: 
Mevec Julka 

Predsednik upravnega odbora: 
Vatovec Anton 

Direktor podjetja: 
Zumer Ivo 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja državni obrtni mojster MIHELČIČ IVAN. elektroinstalater, Ljublj0,1(1' 
Borštnikov trg, v letu 1955 ^ 

Podjetje je bilo ustanovljeno gl. odločbe MLO Ljubljana, št. Tajn. 455/50 z dne 4. aprila 1950. — V letu 1955 je podjetje zaposlovalo Р0*Ј^пзРг' 
13 delavcev in uslužbencev ter 3 vajence in ustvarilo 16,074.000 din prometa, t. j. 110 %. Obveznosti do družbene skupnosti so bile P01"3 

Podjetje je rentabilno, knjigovodstvo v redu in ažurno. 
.si* 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 ^0*^ ж 
Zap. 

St. Naziv postavke 

A. Osnovna In Izlotena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izlofena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
5. Kupci In druge terjatve 
6. Druga aktiva ' 

O. FlnanCnl uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

 Skuoal: 

Znesek v 000 din Zap. 
St. Naziv postavke 

321 
31» 

2.168 

1.358 
t 

1.921 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. DolgoroCnl krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. DolgoroCnl kredit za flnanslranje Investicij 
5. Drugi viri flnansiranja 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: 

Vodja računovodstvu 
Pott Nad« 

Direktor podjetjat 
Mihelčič Ivau 

$ 


