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Predpisi občinskih ljudskih odborov 

N« 
OBČINA CERKNICA 

(Uradni list LHS, št. 
i«j. ^lpna Uredbe o cestnih 
j;"1 h (Ur. list FLRJ, št. 19/56), 4., 
J: 24, Statuta občine Cerknica, je 

ski ljudski odbor Domžale po skle- 
pu 12. seje dne 30. oktobra 1956 

ODLOČBO 
o spremembnli in dopolnitvah 

odločbe o ustanovitvi Zdravstvenega 
doma v Domžalah 

(Јкј Uudski odbor Cerknica na (U ljst LRS ^ tuko da 
i' dne 24. jul.ja 1956 sprejel se prečišecno be8edilo gl^i: 

ODLOK 
"Ponovitvi občinskega cestnega 

sklada 

1, člen 
stanovi se občinski cestni sklad 
"ciiio Cerknica kot proračunski 

)lK s 2, člen 
^iLec's'va cestnega 

i'n: 

ikl": fi \ 

'Jen 
M;i 
ena 
cije 

' 'eda, 

V 

sklada so na- 
za vzdrževanje, rekon- 
in modernizacijo cest 

5. člen 
0bčin8ki sklad so stekajo: 

^dohodki iz stalnih virov po- н ui o cestnih skladih in po dru- 
j "''ziiih predpisih 

■ doti "' 3 iz proračuna občin- 
" 5' ljudskega odbora; 

^■.darila, posojila in drugi po- 
1 dohodki. 

^alni 
4. člen 

^ , dohodki občinskega cest- 
j1 ^lada so; 

d L'.^bčinska taksa na motorna vo- л ,4 Itt ti\ n 1 .1 I  v 

U" 

•u ili 11 30Vo zvezne takse od vprež- 
^ j0z'' P0 predpisih o taksah 
Цј! 61. in 62. Tarife zakona o 

2 ̂Prometni davek od prevoznih 
* zasebnih lastnikov cestnih 

l(ijj 'po predpisih o taksah in po 
^ 5'Pronifetaega davka); 

4i^dohodki od prodaje trave, sad- 
c,.. drevja z ztiinljišč, ki spadajo 

t®m IV. reda. 

5. člen 
' ''' ljudstva občinskega cestnega 
Jb'1. (j " se nalagajo na poseben ra- 

Komunalni banki, ki 
W»!e Proračun ™ odbora. 

občinskega 
iz- 

Ijud- 

6. člen 
cestni sklad danski 

1 'a komunalne zadeve. 
upravlja 

7. člen T« irS odlok velja od dneva objave 
asniku* OLO Ljubljana. 

_ Predsednik 
! Občinskega ljudskega odbora: 

Jože Telič 1. r. 

OBČINA DOMŽALE 
f|a podlagi drugega odstavka 

in 16. točke 50. člena zako- 
občinskih ljudskih odborih 

LRS, št. 19-88/52), 10. in 52. 
L1 |ћ

га^0па 0 zdravstvenih domo- 
*11 lic^dra vstvenih postajah (Ur. 

^ št. 21-93/56), izdaja Občia- 

7. 
7.a zadeve in naloge zdravstve- 

nega doma je pristojen Svet za ljud- 
sko zdravstvo pri Občinskem ljud- 
skem odboru Domžale. 

8. 
Odločba velja od dneva objave v 

>Glasniku< OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Franc Avbelj I. r. 
1. 

Ustanovi se Zdravstveni dom v 
Domžalah kot finančno samostojen 
zdravstveni zavod s sedežem v Dom- 
žalah in Zdravstvena postaja Luko- 
vica s sedežem v Lukovici pri Dom- 
žalah, ki je v sestavu Zdravstvenega 
doma Domžale. 

2. 
Zdravstveni dom Domžale in 

Zdravstveni dom Lukovica (v na- 
daljnjem besedilu Zdravstveni dom 
Domžale) opravljata vse zadeve iz 
25. člena zakona o zdravstvenih do- 
movih za območje celotne občine 
Domžale s tem, da zdravi in pre- 
prečuje bolezni. 

V organizacijski sestav Zdrav- 
stvenega doma Domžale spadajo; 

1. Splošna ambulanta v Domža- 
lah in Lukovici. 

2. Zobna ambulanta v Domžalah 
in Lukovici, 

3. Dispanzer za otroke, otroška 
ambulanta in posvetovalnica za otro- 
ke v Domžalah, 

4. Dispanzer za žene v Dom- 
žalah, 

5. Patronažna služba v Domžalah 
in Lukovici, 

6. Posvetovalnica za otroke in 
otroška ambulanta v Lukovici, 

7. Posvetovalnica za matere v 
Lukovici, 

8. P roti tuberkulozni dispanzer v 
Domžalah, 

9. Športna ambulanta v Dom- 
žalah, 

10. Rabiška služba s sedeži v 
Domžalah, Dobu, Radomljah, Kraš- 
nji in Lukovici, 

11. Higienska postaja v Dom- 
žalah. 

4. 
Zdravstveni dom Domžale gospo- 

dari s premoženjem, ki mu je bilo 
dodeljeno z odločbo OLO Ljubljana 
okolica št. V-42-32/1 z dne 5. junija 
1955. 

5. 
Zdravstveni dom Domžale ima 

tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delav- 

cev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad, 
d) rezervni skla(J. 

6. 
Upravni odbor Zdravstvenega 

doma Domžale Šteje 13 članov, 
vštevši upravnika Zdravstvenega 
doma. Člane upravnega odbora in 
upravnika zdravstvenga doma ime- 
nuje občinski ljudski odbor. 

LETO III., štev. 

Na podlagi 5. in 47. člena Temelj- 
nega zakona o varstvu pred žival- 
skimi kužnimi boleznimi (Ur. list 
FLRJ št. 26-291/54). v zvezi z 2. čle- 
nom Zakona o pristojnosti občinskih 
in okrajnih ljudskih odborov (Ur. 
list FLRJ št. 34-371/55), priloga I/A- 
1 c/XLIl, na podlagi 54. člena Statuta 
občine in na podlagi sklepa Sveta 
za gospodarstvo ObLO Domžale z 
dne 12. novembra 1956, izdaja Odde- 
lek za gospodarstvo in komunalne 
zadeve občinskega LO Domžale 

ODREDBO 
o obveznem zaščitnem cepljenju 

kokoši proti kokošji kugi 

Na območju občine Domžale se 
izvede obvezno zaščitno cepljenje 
kokoši proti kokošji kugi. 

II. 
Cepljenje je strogo obvezno za 

vse kokoši, stare nad dva mesca. 

III. 
Zaščitno cepljenje izvrši brez- 

plačno občinski veterinar na nasled- 
njih zbirnih mestih: 
1. decembra 1956: 

Depala vas od 8.—10. ure pri Pa- 
vovcu; 
Rodica od 12. —14.ure pred Za- 
družnim domom; 

.3. decembra 1956: 
Studa od 8.—11. ure pri Zajcu; 
Skrjančevo od 14.—15. ure pri 
Skrjancu; 

4. decembra 1956: 
St. Pavel od 8.—10. ure pri Ban- 
kotu; 
Mala Loka od 10.—12. ure pri 
Zajcu (mlinu); 
Bišče od 12.—14. ure pri Anžič 
Frančiški (star.); 

5. decembra 1956: 
Količevo od 8.—12. ure pri Zano- 
škarju; • 

6. decembra 1956: 
Crnelo od 8.—9. ure pri Posestvu 
Crnelo; 
Cešenik od 10.—12. ure pri Ma- 
rinčku Pavleta; 
Gorjuša od 12.—14. ure pri 
Orehku. 

8. decembra 1956: 
Dob od 8.—16. ure pri Videmšku. 

10. decembra 1956: 
Zg. Vir od 8. do 10. ure pri Vre- 
li jaku Jakobu; 
Vir od 11. do 13. uro pri Aruež 
Frančiški; 

Podrečje od 13.—14. ure pri Zajcu 
Viktorju. 

11. d. i-embra 1956: 
Žice od 8. —10. ure pri Rodetu; 
Zagorica od 10.—12. ure pri JSovdu; 
Dolenje od 12.—13. ure pri An- 
drejki; 
Vrhovlje od 13.—14. ure pri Jere- 
tini. 

12. decembra 1956: 
Rova od 8.—10. ure pri Pircu; 
Hudo od 12.—14. ure pri Sarcu. 

13. decembra 1956: 
Spodnje Jarše od 8.—12. ure pri 
Srednje Jarše Bunkežu 

15. decembra 1956: 
Preserje od 8.—12. ure pri 
Zg. Jarše Hižkarju. 

17. decembra 1956: 
Nožice od 8.—11. ure pri Rodetu; 
Homec od 11.—14. ure pri Repan- 
šku. 

18. decembra 1956: 
Radomlje od 8.—16. ure pri 
Spornu. 

19. decembra 1956: 
Domžale od 8.—11. ure pri Kosir- 
niku. Ljubljanska c. 1; 
Domžale od 13.—14. ure pri 
Subeljnu. 

20. decembra 1956: 
Domžale od 8.—11. ure pri 
Habjanu Marku (Maserku), Sav- 
ska cesta; 
Zaboršt, Podrečje od 13.—14. ure 
pri Ivotu (Dalmatincu). 

22. decembra 1956: 
Domžale od 8.—12. ure pri Hab- 
janu Vinkotu (Cenetu), Industrij- 
ska cesta. 

24. decembra 1956: 
Domžale od 8.—12. ure pri Fleri- 
nu Ludviku (mesarju), Stob. 

IV. 
Odredba je po 5. členu zakona o 

taksah takse oproščena. 

Načelnik 
oddelka za gospodarstvo 

Albin Pavlin 1. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena 

in 2. točke 50. člena Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS št. 19/52) ter 2. točke 24. člena 
Statuta občine Grosuplje in 2., 4., 
15. in 24. člena Uredbe o cestnih 
skladih (Ur. list FLRJ St. 19-186/56), 
je Občinski ljudski odbor Grosupl je 
na 14. seji dne 23. novembra 1956 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 

občinskega cestnega sklada 

1. člen 
3. člen se spremeni tako, da se 

njegovo prečiščeno besedilo glasi; 
Stalni dohodki občinskega cest- 

nega sklada so; 
1. pripadajoči del zveznih taks, 

ki se plačujejo od vprežnih vozil po 
veljavnih taKsnih predpisih in ob- 
činska taksa na motorna vozila (Tar. 
št. 61. in 62. tarife Zakona o taksah), 

2. prometni davek od prevoznih 
storitev zasebnih lastnikov cestnih 
vozil, 

3. dohodki od prodane trave, 
sadja in dreves s cestnega zemljišča 
ob cestah IV. reda. 

i 
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2. člen 
To odlok velja od 10. Vil. 1956, 

ko ie bil v St. 61 »Glasnika« OLO 
Ljubljana objavljen prvotni odlok 
o ustanovitvi obči'iskega cestnega 
sklada. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Anton Jmiežič 1. r. 

NI* t 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena 
in 2. točke 50, členu Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS št, 14/52). 2. točke 24. člena Sta- 
tula občine Grosuplje, 15. člena Za- 
kona o pokopališčih (Ur. list LRS 
št. 49-60^55), v <:vezi z 23. členom 
Pravilnika za izvrševanje zakono o 
pokopališčih (Ur. list LRS št. 26/56) 
ter 3. člena Zakona o spremembi in 
dopolnitvi Temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. list FLRJ št. 58-633/55) 
ie Občinski ljudski odbor Grosup- 
lje na 14, seji dne 23. novembra 
1956 sprejel 

ODLOK 
o pokopališkem redu 

1. člen 
Na območju občine Grosuplje so 

naslednja pokopališča: Grosuplje, 
Šmarje, Mala Stara vas. Dole pri 
Polici, Troščine, Polica, Gatina, 
Žalna, Veliko Mlačevo. Velika Roč- 
na (Kopan j), Spodnja Slivnico, Pod- 
tabor pn Grosupljem in Staro apno. 

2. člen 
Pokopališča' upravlja občinski 

ljudski odbor pO za^o določenem po- 
kopališkem organu. 

3. člen 
Za grobove morajo skrbeti last- 

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

Zasajanje listnatega drevja ali 
drugih večjih dreves je dovoljeno 
le s pristankom pristojnega občin- 
skega orgona. Nizko okrasno grmi- 
čevje je treba redno striči. 

Zo namestitev spominskih plošč 
no pokopališkem zidu je potrebno 
predhodno dovoljenje pokopališke 
uprave. 

No pokopališčih ie prepovedana 
vsaka vožnja z vozili in dvokolesi, 
prav tako ni dopustno na pokopali- 
šče voditi pse. 

Ce zakupniki ne bi skrbeli za 
vzdrževanje reda in čistoče grobov, 
lahko pristojni organ občinskega 
ljudskega odboro som oprovi po- 
trebno očiščevolna dela na stroške 
zakupnika, 

4. člen 
Poškodovanje in ponesnaženje 

grobov, nagrobnikov, spomenikov in 
grobne okolice, nasadov, stez in dru- 
gih naprav na pokopališčih je pre- 
povedano. 

Smeti in odpadke, ostanke ven- 
cev in podobno se sme odlagati na 
pokopališčih samo na posebej odre- 
jeni prostor. 

5. člen 
Prostor za grobove oddoja v upo- 

rabo za določen čas pristojni organ 
pokopališke uprave proti predhod- 
nemu plačilu določene pristojbine. 
Poedincmu zakupniku se sme do- 
deliti v uporabo prostor za največ 
dva groba. Prostori ob zidu se od- 
dajajo v uporabo le istočasno za 
dva groba skupaj. 

Prostori za grobove borcev, pad- 
lih v NOV in za grobove žrtev faši- 
stičnego nasilja se odkozujejo brez 
pločila pristojbine. 

6. člen 
Občinski ljudski odbor lahko 

•dredi, da se nagrobniki in spome- 

niki, ki so zanemarjeni in nagrob- 
niki ter spomeniki grobov, ki jim je 
potekla zakupna doba, odstranijo za 
določen čas, lastniki pa se z javnim 
rozpisom pozovejo, da z njimi raz- 
polagajo. Po brezuspešnem razpisu 
se nagrobniki prodajo na javni draž- 
bi, izkupiček pa deponira. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do 1000 din se 

kaznuje kdor prekrši določbe prvih 
štirih odstavkov 3. člena in določbe 
4. člena tega odloka. 

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

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljano. 
S tem odlokom se razveljavi od- 

lok o pokopališkem redu, ki je bil 
objavljen v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljano št. 75. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Anton Janežič 1. r. 

Na podlagi prvega odstavke 15. in 
50. člena Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS št. 19/52) 
ter 2. točke 24. členo Statuta občine 
Grosuplje, izdaja občinski ljudski 
odbor Grosuplje na 14. seji dne 
22. novembra 1956 

опток 
o socialnih podporah 

1. člen 
V skrbi za socialno varstvo ljudi 

daje občinski ljudski fedbor socialno 
ogroženim osebam socialne podpore 
v okviru za to namenjenih prora- 

»reustev. 

2. Člen 
Socialne podpore se dajejo ose- 

bam, ki stalno bivajo na območju 
občine in so delanezniožne in nepre- 
skrbljene. 

Delanezmožne in nepreskrbljene 
osebe se smatrajo one osebe, ki se 
ne morejo preživljati zaradi mlado- 
letnosti, onemoglosti, starosti, teles- 
nih in duševnih hib, težjih bolezni, 
zlasti tuberkuloznih, zaradi oskrbe 
nedoraslih otrok in zaradi študija, 
pa nimajo ne premoženja ali dohod- 
kov, s katerimi bi se mogli preživ- 
ljati, niti svojcev, ki bi jih bili po 
zakonu, pogodbi ali oporoki dolžni 
preživljati. 

3. člen 
Socialne podpore so: 
a) stalne, 
b) začasne, 
c) enkratne in 
d) dijaške. 
Pravica do stalne, zočosne in di- 

jaške podpore teče od prvega dne v 
noslednjem mesecu, ko je bilo pod- 
pora dovoljena in preneha s prvim 
dnem naslednjega meseca, ko so od- 
padli pogoji za opravičenost. Svet 
za socialno skrbstvo lahko sklene 
tudi drugače, upoštevajoč potrebe in 
okolnosli. , 

4. člen 
Stalna podpora se daje onim ose- 

bam, ki so trajno delahczmožne in 
nepreskrbljene ter znaša upošteva- 
je naravo socialne ogroženosti, me- 
sečno največ 4000 din, vendar ta 
meja ni obvezna za posebno težke 
primere. 

Izjemoma od tega se lahko do- 
deli podpora tudi osebam, ki žive v 
skupnem gospodinjstvu s svojci, ki 
so po zakonu dolžni skrbeti zenje 
takrat, kadar povprečni dohodek na 
posameznega člana družine v skup- 

nem gospodinjstvu ali gospodorstvn 
ne presega zneska 3000 din. 

Osebam, ki žive v domovih one- 
moglih in podobno, se določi preživ- 
nina v višini oskrbovalnine v teh do- 
movih. Upokojenci, ki so v domovih, 
si lahko zadržijo 20"/o svoje pokoj- 
nine za osebne potrebe. Občinski 
ljudski odbor lahko v okviru mož- 
nosti doplača razliko od pokojnine 
do oskrbovalnine. 

Pogoje je treba dokazati s po- 
trebnimi listinami. 

5. člen 
Začasno socialno podporo morejo 

prejemati osebe, ki so zaradi smrti, 
bolezni, nesreče, zdravstvenih in 
drugih okoliščin socialno ogrožene 
in se ne morejo preživljati z lastni- 
mi dohodki. 

Začasna podpora znaša mesečno 
največ 4000 din, vendor ta meja za 
posebno težke primere ni obvezna. 

6. člen 
Enkratna podpora znaša 6000 din 

in se more (lati izjemoma osebam, 
ki so potrebne enkratne pomoči za- 
radi nesreče, smrti, bolezni, plačila 
nujnih stroškov pogreba, plačila vo- 
zovnice in preživljanja na povratku 
v domačo občino ter za nabavo 
ozimnice socialno ogrožene družine. 

7. člen 
Dijaške podpore lahko prejema- 

jo: učenci osnovnih šol, nižjih gim- 
nazij in vajenci v gospodarstvu ter 
dijaki višjih gimnazij in strokovnih 
šol. 

Dijaške podpore se dajejo le 
otrokom padlih .borcev NOV in žrt- 
vam fašističnega nasilja ter otrokom 
socialno ogroženih družin, upošteva- 
joč uspešnost pri učenju. 

Dijaška podpora sme znašati me- 
sečno največ 3000 din, za štipendiste 
v domovih pa le do razlike med 
oskrbovalnino v domovih ter štipen- 
dijo in otroškim dodatkom in dru- 
gimi dohodki. 

8. člen 
Osebe, ki imajo nepremičnine, 

lahko prejmejo stalno ali zočasuo 
podporo proti svoječasni vrnitvi s 
tozadevnim zemljiškoknjižnim zava- 
rovanjem. 

O dodelitvi podpor, ki so vezane 
na zemljiškoknjižno zavarovanje, se 
sklenejo ustrezajoče pogodbe, ki jih 
za občino sklene in podpiše pred- 
sednik občinskega ljudskega odbora. 

, 9. člen 
Socialne podpore dodeljuje po 

predlogu komisije za socialno po- 
moč Svet za sociolno vorstvo no pis- 
meno prošnjo. 

Enkratne podpore po lahko v 
nujnih primerih prizna referent za 
socialno skrbstvo, vendar po mora 
o tem poročati na prvi prihodnji 
seji pristojnemu svetu. 

Odločba o socialni podpori, ki jo 
izda po sklepu sveta za socialno 
varstvo pristojni organ, se mora gla- 
siti no podpironca; v utemeljenih 
primerih pa se lahko določi izplače- 
vanje podpore osebi, ki se za to od- 
redi. 

Socialne podpore se dodelijo v 
gotovini, izjemoma pa tudi v blagu. 

)0, člen 
Zoper odločbo, s katero se za- 

vrne prošn ja za dodelitev stalne, za- 
časne, enkratne in dijaške podpore, 
je dopustno pritožba na Tajništvo 
za socialno varstvo OLO Ljubljana 
v 15 dneh po prejemu odločbe. 

Zoper odločbo o zavrnitvi proš- 
nje za podelitev podpore po pogod- 
bi z zemljiškoknjižnim zovorova- 
niem, kakor tudi zoper višino stal- 
nih. začasnih, enkratnih in dijaških 
podpor pa ni pritožbe, pač po je do- 

glas 

pusten ugovor no občinski Ijud'" 
odbor, ki reši zadevo dokončno- 

11. člen . 01: 
Stolne, začasne in dijaške Л 'k 

pore se ukinejo ali pa se njih vi^' 
spremeni, če so za te ukrepe и»л 
tovljeni razlogi, ali če so odp'j, 
pogoji upravičenosti, ki so jib P 
piranci dolžni sporočiti. .y 

O teh ukrepih sklepa na Pf6. јцј 
komisije za socialno pomoč P/' -V 
svet, odločbo pa izda ustrezni uPre 

ni organ. i j 
Zoper odločbo o ukinitvi s'" .,,, 

začasne in dijaške podpore je p 
pustna pritožba na Tajništvo 
cialno varstvo OLO Ljubljana'^, 
per odločbo o spremembi višine ^ 
ne, začasne in dijaške podpor® ^ 
ni pritožbe, pač pa je dopusten 11 ^ 
vor na občinski ljudski odbof' 
reši zadevo dokončno. 

12. člen ] 

Nojmonj enkrat letno se 
opraviti pregled vseh podpira", a 

Pregled opravi komisija, 1" 
imenuje občinski ljudski odbor- 

Poročilo o ugotovitvah 'n,;j( 
ključkih pregleda predloži koin'Vj 
zarodi proučitve Svetn zo sod8' 
varstvo. 

13. člen ^ 
Ta odlok velja od dneva obj9 

v »Glasniku« OLO Ljubljana., 

Predsednik ^ 
Občinskega ljudskego odD0 • Uf 

Anton Janežič 1. r. *1 
% 

OBČINA J; 
ljubuana-bezigrak 

Razpis dražbe ( 

Na temelju predpisov Ured^, 
prodaji stanovanjskih hiš iz prodaji stanovanjskih hiš iz 
nega ljudskega premoženja (4f'лИ 
FLRJ št. 17-101/53), Uredbe o 
nitvi te uredbe (Ur. list FLBJ. ■ » ■ A IV. IA A У*-'ЈГ* 1 ^ Ul' 
31-264/53) ter odloka biv. MLO % 
nega mesta Ljubljane (Ur. lis* j« 
št. 51-795/56) in na temelju 0j Jf 
občinskega ljudskega odbora ЦЈј1 
Ijana-Bežigrad z dne 29. marca 
št. 01/1-1427/1-56 se razpisuje 

jnvnn dražba . 
ki bo v Parmovi ulici št. 53, !-• u 
trakt, sobo št. 2, v četrtek, ) 
20. decembra 1956 s pričefkofl1 

8. uri zjutraj. . . J 
No dražbi bodo na prodaj 

hiše iz splošnega ljudskega Pre 

zenja: 
Irklico* 

di« 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

hiša št. 24 v Zagrebški 
ulici 
hiša št. 2 v Stožicah 
hiša št. 42 v Stožicah 
hiša št, 29 v Podmilšča- 
kovi ulici 
hiša št. 16 v K lečah 
hiša št. 114 na Titovi c. 
hiša št. 22 v Einšpiler- 
jevi ulici 
hiša št. 5 v Velikov- 
ški ulici 
Vi hiše št. 19 v Api- 
hovi ulici 
hiša št. 13 v Celjski ul. 
(dvojček) 
za vsak dvojček izklic- 
na cena 720,000 din 
hiša št. 6 v Tolstega ul. 
hiša št. 2 v Ilubadovi ul. 
'hiša stoji na privatnem 
zemljišču) 
Ve hiše št. 24 na Vodo- 
vodni cesti 
'/' hiše št. 18 v Vošnja- 
kovi ulici 
Va hiše št. 59 na Jezici 
Vi« hiše št. 28 na Jezici 
hiša št. 115 na Jožici 

Ur 
Sil 

•k, 

4 

№ 

i 
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Vsak ponudnik mora pred pričet- 
i. kom dražbe položiti v gotovini ali 

* obveznicah notranjega posojila 
х. "Jesta Ljubljane ali državnega Ijud- 

.P.ii |*ega posojila kavcijo v višini 10'/» 
klicne cene. 

Л l Kupec mora plačati najmanj 40Vo 
"Upnine v gotovini najkasneje v 3 

)Ј8 

bor»: 

."v. • gotovini najkasneje . - 
?,1eh od dne prejema sporočila, da 
'e njegova ponudba sprejeta, osta- 
vk kupnine pa najkasneje v dveh 
!e,ih ob pogojih, ki se določijo s 
""Pno pogodbo. 

Osebe, navedene v prvem členu 
Jredbe o dopolnitvi uredbe o pro- 
pi stanovanjskih hiš splošnega 
.'"(Iskega premoženja (Ur. list FLRJ 

31/53), imajo posebne ola jšave pri 
•"'ačilu kupnine po tej uredbi. 

4. člen 
Občinski cestni sklad upravlja 

Svet za gospodarstvo, komunalne in 
stanovanjske zadeve ObLO. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

t Glasniku OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Anton Petkovšek 1. r. 

Ibf 

ui 
, r 

■ Vsi podrobnejši podatki za vsako 
žined navedenih hiš se dobijo na Sak uradni dan (ponedeljek, sredo, 
Nek) v uradu občinskega Ijudske- 
j"® odbora Ljubljana-Bežigrad med 
Jffidnimi urami (8—12) v Parmovi 
''ei št. 33. II. trakt, soba št. 18. 

Komisija za prodajo hiš 
• splošnega ljudskega premoženja: 

predsednik: 
Andrej Kumar 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
Na osnovi določil 12., 15. in 50. 

,0a Zakona o občinskih ljudskih 
tvorih (Ur. list LRS št. 19/52), čl. 2 
i!Jedbe o cestnem skladu (Ur. list 

št. 19/56) ter 24. čl. Statuta te 
jpine je ObLO Logatec na svoji 
, • redni seji dne 16. septembra 1956 
»Prejel 

ODLOK 
" Ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 

0 

1 1(11 

■ 1. člen 
. Ustanovi se občinski cestni sklad 

občino Logatec kot proračunski 
"md. 

2. člen . 
h Sredstva cestnega sklada so na- 
oljena za vzdrževanje, rekonstruk- 
'0 'n modernizacijo cest IV. reda. 

3. člen 
l V občinski cestni sklad se ste- 
No: 
i, !■ dohodki iz stalnih virov po 
^edbi o cestnih skladih in po dru- 
''o zveznih predpisih; 
.i 2. dotacije iz proračuna 

e8a ljudskega odbora; 
. darila, posojila in drugi pO' 
')ni dohodki. 

Na podlagi 18., 19. in 20. točke 
pod XXVIII/1 dela priloge I/A Za- 
kona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ št. 34-371/55) v zvezi s čl. 57 
in 58 ter 59 Uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Ur. list FLRJ 
št. 6-63/54) je občinski ljudski odbor 
Logatec na 11. redni seji dne 28. IX. 
1956 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev iz- 
ven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob turistom in potni- 
kom, o dajanju hrane abonentom 
v zasebnih gospodinjstvih na ob- 

močju občine Logatec 

I. 
Opravljanje gostinskih storitev iz- 
ven poslovnih prostorov gostinskih 

podjetij in gostišč. 

1. člen 
Gostinske storitve se lahko oprav- 

ljajo izven poslovnih prostorov, go- 
stinskih podjetij in gostišč na pri- 
ložnostnih shodih in prireditvah (za- 
bavah, veselicah), na sejmih, raz- 
stavah in raznih drugih prireditvah 
na prostem ali v zaprtem prostoru. 

2. člen 
Za opravljanje gostinskih stori- 

tev po 1. čl. tega odloka je potreb- 
no posebno dovoljenje, ki se izda 
samo za čas, dokler traja prireditev. 

3. člen 
Dovoljenje po prejšnjem členu 

se daje goslihskim podjetjem in go- 
stiščem. 

Dovoljenje izda odsek za gospo- 
darstvo ObLO na prošnjo podjetja, 
ki namerava opravljati take storitve 
po poprejšnjem zaslišanju gostinske 

občin- zbornice in po soglasju pristojnega 
organa za notranje zadeve. 

Dovoljenje se izda, če organiza- 
cija, ki namerava opravljati take 

storitve, izpolnjuje naslednje po- 
goje: 

a) nudi dovolj poroštva za kul- 
turno postrežbo; 

b) da zagotovijo, da bodo pri- 
reditveni prostori ustrezali osnov- 
nim, sanitarnim in higienskim po- 
gojem za opravljanje gostinskih 
storitev; 

c) da je prireditveni prostor pre- 
skrbljen s primernimi stranišči; 

č) da je prireditveni prostor v 
nočnem času zadostno razsvetljen: 

d) da je prireditveni prostor za- 
varovan pred onesnaženjem in pra- 
hom in da ne ovira javnega pro- 
meta. 

II. 
Oddajanje opremljenih sob 

turistom in potnikom. 

4. člen 
Zasebniki lahko oddajajo turi- 

stom in potnikom opremljene sobe 
v svojem stanovanju pod pogoji, 
predpisanimi s tem odlokom. 

5. člen 
Zasebniki, ki nameravajo odda- 

jati opremljene sobe v svojih sta- 
novanjih potnikom in turistom, mo- 
rajo priglasiti odseku za gospodar- 
stvo ObLO število in opis sob ter 
morebitne druge podatke o njih. 

Na podlagi priglasitve odredi od- 
sek za gospodarstvo pregled pri- 
glašenih sob po komisiji, ki jo se- 
stavljajo zastopniki sanitarne in- 
špekcije, turistične organizacije in 
gostinske zbornice. 

Na podlagi poročila komisije iz- 
da odsek za gospodarstvo prosilcu 
dovoljenje za oddajanje sob, določi 
najemnino in opiše sobe v seznam 
opremljenih sob. Po en izvod do- 
voljenja dostavi odsek za gospo- 
darstvo krajevni turistični ali go- 
spodarski organizaciji. 

6. člen 
Akotjc komisija mnenja, da soba 

za oddajanje potnikom in turistom 
ni primerna, da prosilcu ustrezna 
navodila za odpravo pomanjkljivo- 
sti. Na zahtevo prosilca izda odsek 
za gospodarstvo tudi odločbo o od- 
klonitvi dovoljenja in vpisa v se- 
znam opremljenih sob. Zoper od- 
klonitev dovoljenja ima prizadeta 
stranka pravico pritožbe na svet za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 

7. člen 
Zasebnik, ki prejme dovoljenje 

za oddajanje sob, mora obvestiti 

krajevno gostinsko ali turistično or- 
ganizacijo, brž ko je oddal sobo 
potniku ali turistu. 

8. člen 
Zasebniki, ki oddajajo sobe turi- 

stom in potnikom po tem odloku, 
smejo nuditi prenočevalcu le take 
storitve, ki so neposredno vezane 
na oddajo sob. 

Oddajanje opremljenih sob v 
podnajem za čas. daljši od 15 dni, 
se ne šteje za oddajanje sob pot- 
nikom in turistom v smislu tega 
odloka. 

9. člen 
Predpisi o prijavljanju prebiva- 

lišča veljajo tudi za potnike in tu- 
riste po tem odloku. 

III. 
Dajanje hrane abonentom 
v zasebnih gospodinjstvih. 

10. člen 
Ako dajejo hrano zasebna go- 

spodinjstva več kot petim abonen- 
tom, ki niso njihovi stalni stano- 
valci, se šteje to za gostinsko de- 
javnost, za katero je potrebno do- 
voljenje po predpisih uredbe o za- 
sebnih gostiščih (Uradni list FLRJ 
št. 14/54). 

IV. 
Končne določbe 

11. člen 
Za kršitev tega odloka se kaznu- 

jejo z denarno kaznijo do 3000 din: 
1. fizične in pravne osebe, ki niso 

gostinska podjetja ali gostišča, pa 
opravljajo brez dovoljenja gostin- 
ske storitve; 

2. kdor ravna pri oddajanju 
opremljenih sob turistom in pot- 
nikom v nasprotju s predpisi 4., 7. 
in 8. člena tega odloka. 

Ako opravljajo gostinska podjet- 
ja ali gostišča gostinske storitve iz- 
ven poslovnih prostorov brez dovo- 
ljenja, se kaznujejo po uredbi o 
gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ 6/54). 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha na območju te občine ve- 
ljati odlok o pogojih za opravljanje 
gostinskih storitev izven poslovnih 
ftrostorov na območju okraja Ljub- 
jana-okolica (Ur. list LRS št. 28/54). 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Anton Petkovšek 1. r. 

Izvleček iz poročila o poslovanju UPRAVE ŽITNIH SILOSOV LRS. Ljubljana, v letu 1955 — popravek 

Uprava se je vzdrževala iz dotacije Trg. podjetja »ZlTO«, Ljubljana In delno od dohodkov vskladiščenja blaga v sUosnih obratih 

MtTiVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna In IzloCena sredstva 
l. Osnovna sredstva 
l. Investicije v teku 
l. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva . 

* 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

t. Kupci In druge terjatve 
5. Druga aktiva D. FlnanCnl uspeb 
I. Razporejeni dobiček 
I. Izguba 
 Skupaj! 

Znesek v MM) din 

696.498 
7.071 
6.486 

£.860 

18.851 
1.S63 

733.329 

Zap. 
5t. Naziv postavke Znesek v '«0 din 

A. Viri osnovnih in Izlofenlh sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
а. Razni skladi 
«. Dolgoročni kredit za flnanslranje Investicij б. DrugI viri flnanslranja Investicij 

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

C. viri sredstev v obračunu in druga sredstva' 
T. Dobavitelji In druge obveznosti 
I. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
S. Dobiček 

10. Kritje Izgube Skupaj: 

Vodja raCunovodstvai 
Legat Anton 

predsednik upravnega odborai 
fialehar Peter 

Direktor podjetjai 
BkerlavaJ Milan 

S96.498 
6.486 
7.071 

12.268 

11.006 

733.321 

k 
\ 
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Izvleček iz poročila o poslovanju ČEVLJARSKE PRODUKTIVNE ZADRUGE, Ljubljana. Celovška 79. v letu 1955 

V letu 1955 je znašala realizacija 14,400.000 din ter je v tem letu porastla za 1,900.000 din, to je za 15,2 %. Plan realizacije je bil prekoračen za 
14,5%. Na povečanje realizacije so vplivali predvsem novi izdelku Finančno poslovanje je potekalo v redu. 

AKTIVA BIL.ANCA na dan 31. dccemUra 1958 PASIVA 

Z
§

s
t
p Naziv postavke Znesek v uoo din Naziv postavke Znesek v 000 din 

A. Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Invesilcne v teku 
s izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. obratna sredstva 
l. Skupna obratna sredstva 

C- Sredstva v obraCunu In druga aktiva 
5. Kupci in druge terlatve 
8. Druga aktiva 

D. FlnanCnl uspeb 
I. Kaz:porejeni dobiček 
1 izguba 

Skupa 1; 

627 
481 

1.19« 

508 
73 

807 

3.892 

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 finanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
S. Vin obratnih sredstev (skupno) 

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

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj; 

58« 42 
663 

4tt 

1.171 

Ml 
3.692^ 

Vodja ra^inovodstvai predsednik upravnega odbora Dlrekioi podjetja; 
1'ovž Stanko Pire Avgust Pirnat Leopold 

AKTIVA 

[zvlecek iz poročila o poslovanju obrtne delavnice MIZARSTVO, Višnja gora. v letu 1955 

Podjetje se bavi z izdelavo, sobnega in gradbenega pohištva. Zaposluje 3 delavce in 3 vajence. 

BILANCA na dan 31. decembra mss PA Sl^ 

Zap. 
tt. Naziv postavke 

A. Osnovna In IzloCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
J izločeno sredstva In druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
t. Skupna obratne sredstva 

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

O. Finančni uspeb 
t. Razporejeni dobiček 
t. Izguba 
  Skupaj: 

Znesek v 'iOO din 

153 

176 

588 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
t. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
J. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
5. DrugI viri finanslranja Investicij 

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

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
I. Dobavitelji m druge obveznosti 
t. Druga pasiva 

D. Finančni uspeb 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
— Skupaj: 

Znesek v 000 die 

1J« 

гг» 
51 

17« 
588 

Vodja računovodstva} 
Janežič Lojze 

Pfed&cuuuk apiavuega odbora« Dlrektoi podjetja* 
Kahne Lojze 

Izvleček Iz nnmčila o noslovanju podjetja VAVPETIC JAKOB. drž. obrtni molst^r |<»еил««1».п»«ги«:кв stroke, 
Ljubljana, Titova 35, v letu 1955 

V letu 1855 je zapo&lovado povprečno po 13 delavcev in nameščencev. Ustvarilo je skupno 4,500.922 dinairjev prometa ter doseglo 111 "/o plane- 

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 
I. Skupna obratna sredstva 

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

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
S. Izguba 

Zpesek v 000 din 

1.17» 
536 

1.025 

eoo 

272 

3.603 

Zap 
st. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
t. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
«. Dolgoročni kredit za flnanslranje investicij 
S. Drugi viri. finanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
e. Vin obratnih sredstev ($kupno) 

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

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
Skupaj: 

Znesek v MH) di" 

1.11» 
53« 

4« 
27» 

3.60L 

Vodja računovodstvu 
Ivan Kralj 

Državni obrtni mnjsteri 
Jakob Vavpctiž 


