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Okrajni ljudski odbor 

GRADIVO ZA SEJO MESTNEGA SVETA 
T petek, IS. 1 ш. bo Imel tejo Mestni avet, U b* 

razpravljal • novih tarifah v osebnem lokalnem promet«, 
o predloen odloka o obveznem odlaganja In odvoza smeti 
In odpadkov iz gospodinjstev In dragih virov na pod- 
rofju mesta Ljubljana, o prenosu poslov na občine od- 
nosno o reorganizaciji »Uprave nepremičnin LJubljana«, 
o vlogi In delu okrajnega Zavoda Ja stanovanjsko izgrad- 
njo in • obratovalnem časn v gostinskih podjetjih na 
področju LJubljane. Mestni svet bo p« razpravi • teh 
stvareh dal ustrezna priporočila OLO In občinskim ljud- 
skim odborom. 

PREDLOG NOVIH TARIF V OSEBNEM LOKALNEM 
PROMETU 

Eleiktriina cestna želemnica bo 
do meseca avgosta dokončala 
prvo etapo obnove osebnega lo- 
kalnega promeba na podlagi 
programa kakor ga Je sprejel 
bivši Mestod ljudski odbor 
LjubTjaina na »vojl seji dne 11. 
In 12. decembra 1953. Na linijah 
AjdovSčiina — Šentvid in Лј- 
dovSična — Vič bodo zameinjanl 
dotrajani tramvaji g trolejrbusi, 
na liniji proti Rakovniku pa z 
avtobusi. Na krožni progi, na 
Progi proti Mostam lin Žalam 
ostane Jo nadalje tramvajakl 
promet. 

Za i'/.vf<_Ux> predviden« Obno- 
ve je ECZ Izdelala vje potrebne 
pragirame, glavne projekte in 
eklenila pogodbe z gradbenimi 
Podjetji za novogradnje dn pre- 
zidave v remizl itor s tovarnami 
zaradi opreme in vozil. 

V gradruH je nove delavnica, 
ker bo aedamja porabljena za 
reniizo, pralnice za troleybuse 
in avtobuse ter predelava remi- 
*e, trolej-lini j a proti Viču je 

Vrsta vozil in dolžina 
prevoženih km 

Tramvaj 1,600.000 km 
Тго1еућиз 1,400.000 km 
Avtobus 950 000 km 
Osebni promet 3,950.000 km 

Letna amortizacija Je Izraču- 
nana na podlagi dejanskega sta- 
nja (tramvajski vozovi in priko- 
'lce po oeni iz 1. 1953, novi tro- 
Jeybusl In avtobusi po sedanji 
nabavni ceni, zraito manjža amor- 
tizacija za tramvaje) In po ve- 
ljavnih zveznih predpisih teir z 
oztrom na postopno uvajanj« 
novih vozil v obratovanje. 
Eventualno zniianje amortiza- c'Je, toer je EC2 komninalno 
Podjetje, bi vodilo do pomanj- 
kanja sredstev za investdcijsko 
vzdrževanje in po določeni dobi 
tiHi potrebnih sredstev z® ob- 
novo oz. zamenjavo dotrajanih 
osnovnih sredstev (predvsem 

že posbaivljenia, proti Senvidu pa 
se postavlja. Tovarna FAP Je 
že issdotoevilia potrebne Saši je 
tovarni »Rade Končar« zaradi 
montaže elekitrlčne opreme tro- 
lieybusov in tovarni »Karoserl- 
Jac, ki Izdeluje karoseirije. Vsa 
naročena dela potekajo v rokih, 
kakor so predvideni т po- 
godbah. 

Z uvedbo novih vozil: troley- 
busov in avtobusov, pa se todo 
znautno zvlSall etrosiki obrato- 
vanja, ker bo treba pol aR vlSJih 
čistih obratovalnih stooSkov (vl- 
enka cena gum, nekaj večja po- 
rab toka Itd.) pokriti tudi večjo 
ernortizaciijo, ki je odvisna od 
nabavno cene novih vozil in no- 1 vozgrajenlh objektov (po ceni iz 

11. 1953 je ocenjen troleybus na 
6,000.000, damee pa znaSa nabav- 
na cena 25,000.000, podobno ve- 

I Ija tudi zia avtobuse). 
S postopnim uvajanjem novih 

| vozil in linij v obratovanje, bo- 
do nastali v 1. 1956 naslednji 

1 obratovalni stroški. 

Plače, material, Amortl- Sku- 
soc. zavarovanje zacija paj 

59,200.000 40,000 000 99,200.000 
81,200.000 61,600.000 142,800.000 
65,550.000 42,900.000 1(18,450,000 

205,950.000 144,500.000 350.450.000 

I vozil) ter ae bi takrat nahajali 
' zopet v enakem položaju, kakor 
smo danes, ko moramo za obno- 

1 vitev iskati investicijske kredite 
: in razne dotacije. 

V gornjem računu niso všte<te 
anuitete za investicijske kredite, 
ki znaSajo okrog 78 milj. letno, 
kolikor ne bodo nekateri kredi- 

: ti spremenjeni v dotacijo EC2. 
i Seveda bi se pri upoštevanju 
polnih anuitet povečali obra- 

i toval n i atroSki. 
Letni obratovalni stroSki pri 

j celotnem obratovanju vseh vo- 
1 zli in linij, to je od 1957 dalje 
pa bodo maSall pri sedanjem 
srtanju cen in predpisih za amor- 

' tlzacljo: 

205,000.000 

20,500.00«) 

Plače, Amor- 
malterial tizacija 

eoc. zavarov. 

Skupaj 
Vrsta vozil 

?Г£Г;"Ј 1'300-000 km-lerfno 48,100.000 35,100.000 83,200.000 2,400.000 km-Utoo 139,200.000 108,000.000 247,200.000 
T®0,000 km:^no„ 54,510.000 39,150.000 03.6f)O.OOO lofc promet 4,490.000 ikm 241,810.000 182^250.000 424.060.000 

Amortizacija j« računana na 
podlagi dejanskega stanja voz.U 
in zgradb ter Je za tramvaj nato 
nižja, ker so vozila že stara ter 
bo Izločenih v L 1957 že dotraja- 
nih 13 tramvajskih motornih 
voz In 3 prikolic. Anuitete niso 
v zgornjem računu upoštevane. 

Po predračunu predvideni 
stroški za rekonstrukcijo oseb- 
nega prometa v prvi eitapi bo- 
do znašali 1.225.959.000 din, v teh 
stroških niso vštete manjše re- 
konstrukcije cest, ki bodo, po- 
trebne zaradi delne demontaže 
kretnic in tračnic, kjer bo to 

I pokaži račun za rentabilno, 
j Letni dohodki osebnega lokal- 
; nega prometa — EC2 — v letu 
j 1956 bi znašali pri sedanjih ce- 
! nah prevoza In na bazi ocenje- 
| nega uspeha do konca 1. 1955: 

1. ocenjeni dohodki 
od vseh vrst pot- 
nikov 

2. povečanje dohod- 
kov zaradi več- 
jeffa Števila pot- 
nikov 

3. dohodki od 4 novih 
medkrajevnih linij 
(samo za 4 mesece 
avgust-december 4,900.000 

Skupaj dohodki po 
sedanjih tarifah 
v i. 1956 230,400.000 

TorftJ bi znašal primanjkljaj 
pri sedanjih prevoznih tarifah v 
letu 1956 120.050.000 din, ki bi 
ga morale kriti občine na po- 
dročju Ljubljane, kolikor se ne 
bodo tarife »višale vsaj po pred- 
logu, ki ga v nadaljnjem na- 
vajamo. Obveza občinskih ljud- 
skih odborov, da pokrijejo pri- 
manjkljaj v komunalnem pod- 
jetju, če so tarife določene г 
njihove strani je določena v 
Uredbi o organizaciji gospod, 
podjeitij (Ur. 1. FLRJ št. 34-54 
čl. 38a). 

Komunalno podjetje Električ- 
na cestna železnica je predloži- 
lo Svetu za gradbene in komu- 

I nalne zadeve OLO LJubljana 
vso problematiko v zveei s po- 
večanimi obratnimi stroški In 
predlogom za povišanje tarif za 
njih pokritje. Svet za gradbene 
In komunalne zadeve OLO 
LJubljana je na dveh svojih 
sejah (12. nov. in 24. dec. 1955) 
proučil vso predloženo doku- 
mentacijo in na podlagi vse- 
stranske razprave sprejel na- 
slednje zaključke: 

L priporoča se povišanje tarif 
v mestnem prometu: 
delna proga doslej 

din 
6.— 
8,— 

10,— 
12.— 
14.— 
16,— 
18.— 
20,— 
22.— 

1 
2 
> 
4 
B 
6 
7 
8 
9 

U 

T bodoče 
din 
10.— 
10,— 
15,— 
20,— 
25.— 
30.— 
30,— 
30 — 
30,— 
30.— 

И 26,— 30.— 
11 28.— 30.— 
t- Priporoča se na medkrajev- 

ni avtobusni liniji Ljubljana— 
Zalog zvišanje sedanjih tarif: 

sedaj) vbodočo 
din din 

Ljubljana-MoeU 10.— 20,— 
»Sedmica« 15.— 25.— 
Fužine 25.— 30.— 
Vevče 35.— 40.— 
Zalog 45.— 50.— 

S. Na medkrajevni avtobusni 
progi Ljubljana—Sostro ostane- 
jo dosedanje tarile. 

4. Za prevoz prtljage in psov 
priporočamo zvišanje tarif na 
isto višino kot je omenjena v tč. 
1, 2 In 3 za potnike. 

5. Za mesečne vozovnice pri- 
poročamo naslednje zvišanje: 

a) sedanja mesečna vozovnica 
ra poljubno število voženj in za 
vse relacije se naj zviša od se- 
danje 1.500 din na 2.000 din. 

b)-Sedanja neprenosna meseč- 
na vozovnica za poljubno šte- 
vilo vožensi in za vse relacije se 
naj zviša od sedanje 1.000 din 
na 1.500 din. 

c) Sedanja neprenoena delav- 
sko uslužbenska vozovnica za 
poljubno število voženj od kraja 
stanovanja do kraja zaposlitve 
po 350 din se naj ukine In nado- 
mesti s pravico do nakupa blo- 
ka voznih listkov za vsak delav- 
ni dan v mesecu za ceno 600 din 
za tri delne proge in za ceno 
800 din za več kot tri delne 
proge s pravico prestopa ter 2 
vožnjama dnevno. Na podlagi 
dokaz svojega podjetja Ima de- 
lavec in uslužbenec pravico do 
nabave še enega bloka vozovnic 
po nižji ceni za isti mesec, če 
ima ločen delovni čas. 

d) Sedanja mesečna nepre- 
nosna vozovnica za učence, di- i 
Jake in učence v gospodarstvu, i 
ki stane 220 din se ukine in se l 
pripoTOča isti način kot po tč. ' 
5c s tem, da stane ustrezajoč« 
število voznih listkov za 2 vož- 
nji in za vsak delovni dan v 
mesecu za mesec 300 din ne 
glede na relacijo. Za učence v 
gospodarstvu velja ugodnost v 
prvem letu učne dobe. 

6. Popusti ostanejo le oni, ki 
so z zakonom predpisani za 
vojne invalide, invalide dela in 
otroke od 6 do 10 led v višini 
50 "/o na tarifo. 

7. Vsi ostali popusti ee ukinejo 
in nosijo eventualne regrese v 
zveal s popusti njih predlaga- 
telji. 

Spredaj navedene tarife še 
vedno niso ekonomske, ker ne 
pokrijejo predvidenih obrato- 
valnih stroškov, so pa po mne- 
nju Sveta za gradbene in komu- 
nalne zadeve OLO Ljubljana Se 
vedno znosne in ne bodo bistve- 
no vplivale na življenjski stan- 
dard delovnega človeka. 

Letal dohodki, ki rezultlrajo 
na podlagi spredaj navedenega 
predloga zvišanja tarif bodo 
znašali v lotu 1953, ko še ne bo 

Md* polno obratovanj* cr.Va 
leto: 
a) Dohodki od prilož- 

nostnih dohodkov 211,478.00« 
b) Dohodki od mesečnih 

vozovnic vseh vrst 81,723.000 
e) Dohodki medkrajev- 

nega prometa ll,S7S.O0« 
d) Dohodki 4 novih 

medkrajevnih linij 
(samo za 4 mesece: 
avgust—december) 4^06.001 

skupaj dohodki pri 
zvišanih tarifah 
T letu 1956 309,672.00« 
V tem primeru bi nastal т 

letu 1956 Se vedno primanjk- 
ljaj r vlšnl 40,778.000 din, ki ga 
bo morala кгШ skupnnat. VISI- 
na primanjkljaja zavisi od pad- 
ca števila potnikov, ki bo nasta- 
lo zaradi zvišanja prevoznih ta- 
rif in ga EC2 ocenjuje na okrog 
20e/e. Kolikor pa se število pot- 
nikov ne bo bistveno zmanjša- 
lo, zaradi hitrejšega In udob- 
nejšega prevoza in možnosti 
delnega povračila prevoenih 
stroškov delavcem in uslužben- 
cem s strani podjetij, kar do- 
puščajo obstoječi predpisi (Ur. 
list LRS št. 55-54), potem bo 
primanjkljaj manjši. 

Precej drugačen položaj pa bo 
nastal v 1. 1957, ko bo vse leto 
potekalo obratovanje v polnem 
obsegu z novimi v>zlH in po no- 
vih linijah. V tem primeru bo 
primanjkljaj večji in ga dames 
ocenjujemo pri sedanjih tarifah 
na 184,060.000 din, po povišanih 
tarifah pa le na 57,967.000 din, 
kolikor so predvidevanje glede 
padca števila potnikov pravilno 
ocenjena. 

V spredaj omenjenih primanj- 
kljajih pa niso Se vštete amul- 
tete za investicijske kredite, ki 
znašajo za enkrat 78,000.000 din. 

Jasnejšo sliko o dohodkih in 
Izdatkih, s katerimi bo morala 
ECZ računati v 1. 1957, bomo 
dobili šele konec leta 1956, ko ea 
bodo v praksi pokazale predno- 
sti novih vrst vozil io vpliv 
predlaganih tarif za znižanje 
ali zvišanje števila potnikov. 

OBJAVA 
o javni dražbi 

Okrajni ljudski odbor LJnb- 
Ijana bo v četrtek, dne 12. ja- 
nuarja 1956 razprodal na javni 
dražbi razne najdene predmete 
(med drugimi 1 železen štedil- 
nik, 1 kuhinjska kredenca) last 
splošnega ljudskega premoženja 
v upravi OLO Ljubljana. 

Javna dražba bn na dvorišču 
magistralnega poslopja s pričet- 
k«m ob 9. url. 

Na podlagi spredaj navedenih 
dejstev In predložene dokumen- 
tacije s strani EC2 Je Svet za 
gradbene in komunalne zavede 
OLO Ljubljana sklenil priporo- 
čiti občini Šiška, da sprejme 
predloženo povišanje prevoznih 
tarif, ker bi v nasprotnem pri- 
meru morale pokriti nastali pri- 
manjkljaj one občine na ozemlju 

, Ljubljane, katerih prebivalci 
uživati o ugodnosti mestnih pro- 
metnih zvez. 

Svet za gradbene in komunal- 
ne zadeve OLO Ljubljana Je 
dalje razpravljal tudi o možno- 
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sti spremembe današnjega si- 
stema tarif (enotne, linijske, 
conske, po prevoženih km in 
del proge) ter je prišel do za- 
kljufika, da je glede na karak- 
ter prometne mreže in njene 
obremenitve s strami potnikov, 
za Ijubljansike razmere najpri- 
mernejši sistem delnih prog s 
pravico prestopa na vse vrste 
vozil mestnega prometa, z izje- 
mo medkrajevne proge ECZ. 

Zvišanje tarif za prevoz de- 
lavcev in namešiencev z me- 
sečnimi vozovnicami je uteme- 
ljen tudi na dejstvu, da pred- 
stavljajo ti potniki danes 52 "/o 
od vseh prepeljanih potnikov, 
vendar pa dajo le 24.9 "/o od 
vseh dohodkov, medtem ko daje 
48'''« priložnostnih potnikov 75.1 
odstotka vseh dohodkov. Današ- 
n)■ popust za mesečne vozovnice 
znaša povprečno 65% ter plača 
tok potnik povprečno le 3 90 din 
za vožnjo ne glede na razdaljo. 

Pred vojno je bila najnižja 
cena v mestnem prometu 1.50 
din, medtem ko je danes 6 din 
ali 4-kratna, po zvišani tarifi pa 
bo 6,5-kratna, najvišja cena pred 
vojno je bila 3.50 din, medtem 
ko je danes 16 din ali 4.6 krat- 
na, po zvišani tarifi pa bo din 
30 ali 8.5 kratna. 

Kot primer navajamo še pre- 
vozne tarife medikrajevnega av- 
tobusnega podjetja, ki znašajo 
na relaciji: glavni kolodvor — 
Karlovški most 20 din, glavni 
kolodvor—Hrast je 35 din. glavni 
kolodvor — Rudnik 35 d'« itd. 

V želcznifikem prometu do 

razdalje 10 tom pa znaSa prevoz- 
na tarifa 44 din. 

Navedene tarife so se že do- 
kaj približale ekonomskim ce- 
nam, predlagane tarife v mest- 
nem prometu so še pod navede- 
nimi tarifami gospodarskih pod- 
jetij. 

V Zagrebu je vpeljana enotna 
tarifa za priložnostne potnike 
10 din, toda brez pravice pre- 
stopa, v predmestnem prometu 
z avtobusi pa 20 din, ravno teko 
brez pravice prestopa. 

V Beogradu velja od 1. julija 
1955 v mestnem prometu enotna 
tarifa 15 din bre« pravice pre- 
stopa, nimajo nobenih popustov, 
razen za invalide in otroke. 

Z uvedbo novih vrst vozil se 
bo sedanja kapaciteta prosto- 
rov v vozilih, ki znaša 3.832 
mest (sedežev in stojišč) pove- 
čala na 6.250 me-Л ali za skoro 
64 %. Prometna kapaciteta, ki 
znaša danes 250,454.000 km letno, 
pa se bo dvignila na 467,273.000 
km letno ali za oikrog 86'/'. 

Tudi komercialna hitrost, ki 
znaša danes le okrog 11 km-h se 
bo povečala na 18 km-h tako, 
da Sie bo skrajšala potovalna 
doba od retnize db Ajdovščine 
od sedanjih 15.7 min. na 10.6 mi- 
nut. Povečala pa se bo tudi 
udobnost potovanja, ker bo na 
razpolago več mest in bodo med 
vozili manjši časovni razmahi. 

Proračun stroškov za I etapo 
rekonstrukcije osebnega lokal- 
nega prometa znaša po sedanjih 
penah In sklenjenih pogodbah 
1.225 milijonov din. Od te vsote 
je plačanih doslej že 655 milijo- 
nov dinarjev, in sicer: 

mije i. p.) in uredila zakupna bah pod zavodovo upravo. Za- Pregleduje v povezavi z refe- 
| razmerja^ Ker s tem v zvezi vodov remontni obrat je bil rentom za zgradbe stanje zgradb 
Uprava zgradb ni prevzela od osamosvojen kot obrtno pod- v zavodovi upravi, določa pri- 
RLO urejene evidence SLI3 jetje »Zidar« in delno obrtno oriteto manjših popravil, med- 
lastnih zemlijiišč in nepremičnin podjetje »Mizarstvo Trnovo«. , glede večjih del stavlja 
sploh (tudi zgradb), je samoini-, Z ukinitvijo lastnega remont- podloge vodstvu zavoda in de- 
ciativno naložila potrebno evl- nega obrata s« je torej predmet iovnemu kolektivu, v tehničnih 

! denco kartotek vseh SLP last- zavodovega poslovanja s 1. avg. „.lovnii c„ nHelejiiie knmuii 
a«, n^preraičnin p.d,,.«. Ш, **■ 
mesta, ne glede na to, kdo je Sevanja remontnih d-el v lastni gani 
njih upravni organ ali dejanski režiji. 
koristnik. V zvezi z razširitvijo Uprava nepremičnin je ves Dejavnost tega referata se v 
predmeta poslovanja je bil tudi čas svojega obstoja izvrševala Istem obsegu nanaša tudi na 
spremenjen naziv firme v tudi izven ustanovitvene odloč- dovršitvena investicijska dela, 
»Upravo nepreimičnin MLO be s strani MLO naložene nalo- k.l so poverjena zavodu kot za- 
Ljubljana«, ki je bila v mesecu ge, med drugim je bila prisilni stapnlku investitorja iz sred- 
aprilu 1952 preosnovana v zavod upravitelj zasebnih hiš po Za- stev sklada za stanovanjsko- 
in nato meseca junija 1952 v konu o vzdrževanju stanovanj- komunalno graditev, 
predračunsko ustanovo s samo- skih poslopij, od 1. avg. 1954 
stojтгта flnansiranjem. Od 1. dalje pa po sklepu Sveta za 
jan. 1954 dalje pa je poslovala stanovanjske zadeve z dne 10. 
Uprava nepremičnin Ljubljana avg. 1954 pooblaščen prisilni 

upravitelj v stanovanjsko skup- 
nost vključenih hiš, k| so last 
SLP aH zasebna last, ki jiih hiš- 
ni sveti nočejo prevzeti v 

kot finančno samostojni zavod. 
V decembru 1951 je tedanja 

Uprava zgradb prevzela tudi 
zgradbe (brez zemljišč) na te- 
ritoriju ObLO Polje In s 1. ju- 
nijem 1952 tudi zgradbe bivših 
KLO, v kolikor so bile na 
ozemlju, k! je bilo tedaj pri- 
ključeno mestu Ljubljani. 

V letu 1953 so bile izročene 
zgradbe na območju ObLO Polje 
in ObLO Šentvid občinam in 
ObLO Šentvid kasneje tudi 
zemlj.išča, Ne glede na to pa je 
Uprava nepremičnin še nadalje 
vodila evidenco in registrirala 
vse spremembe nepremičnin, 
čeprav leže na teritoriju ome- 
njenih ObLO In ni z njimi ne- 
posredno gospodarila. 

Glede na vsakokrat veljavne 

Referat za гетШзба: skrbi, 
da so vsa zernJjišča splošno 
ljudskega premoženja na pod- 
ročju mesta obdelana in sklepa 
tozadevne zakupne pogodbe z 
vrtičkarji in drugimi interesen- 
ti. V zvezi s tem ugotavlja de- 

iz kredita bivšega MLO v 1. 1954 247,000.000 
iz kredita republike v 1. 1954 150,000.000 
iz dotacije bivšega MLO v 1. 1954 100.000.000 
iz dotacije bivšega MLO v I. 1955 85.000.(100 

dotacije bivšega MLO v 1. 1955 16,700.000 
Skupaj din 593,700.000 

vanjskih hiš. 

OrRanlzacija dela v zavodu 
Po ustanovitveni odločbi 

upravlja z zavodom kolektivni 
organ, ki ga do 1/3 izvoli delov- 
ni kolektiv, do 2/3 pa ga ime- 
nuje MLO Ljubljana iz vrst dr- 
žavljanov. Ker do imenovanja 
članov s strani MLO ni prišlo, 
je zavodov kolektiv Izvolil iz 
svoje srede 6 članov tako, dp. je 
dejansko, upoštevajoč, da je d.i- 

' predpise je bil predmet pošlo- rektor zavoda po službeni dolž- 
vanja Uprave nepremičnin ves nosti član. z zavodom upravljal 
čas isti, kolikor niso nastopile 7-članski kolektivni organ vse 
spremembe v delovnem področ- do zavodove reorganizacije. Ne- 

! ju zavoda glede na družbeno posredno poslovanje zavoda je 
upravljanje stanovanjskih hiš. do njegove reorganizacije, t. J. 

avg 

upravljanje, odnosno je vsled jansko stanje In boniteto zem- 
nepravilnosiH, s strani Staro- na terenu, skrbi da je za- 
vanjske uprave odrejena prisil- kupnina plačana, pregleduje 
na uprava, skladno določilom pravilnost računov za plačilo 
Uredbe o upravljanju stano- barjanskega prispevka in razči- 

ščuje s finantno upravo pravil- 
nost zavodove zadolžitve za 
zemljarino, z ozlrom na stalne 
spremembe, zlasti pa neažurno 
In dejanskemu stanju neod^o- 
varjajoče katastrsko stanje zem- 
ljišč, pripravlja za zavodovo 
pravno službo potreben mate- 
rial za sklenitev posebnih po- 
godb glede nepremičnin, za kar 
je zavod često zadolžen s strani 
pristojnih oblastvenih organov 
In ki presenajo okvir obifajnih 
zakupnih razmerij ter daje za- 
vodovi pravni Si'.už.bi potrebne 
operativne podatke, ki so ji po- 
treihni za ugoditev za.prosi'om 
OLO. ObLO. republiških oblast- 
venih organov, sodiSč Itd. 

Poleg nakazanega, predvsem Od 1. jan. 1954 dalje je posrto- l- av^ 1954 vodildlrektor 
vala Uprava nepremičnin kot Potem pa zavodov koleM.vn ^erat.vnega delokroga, pa vrši 

= —i Vo. organ (celoten de'ovn, kole, t,v) ta referat v najtesnejši pove- 
ki se je sestajal najmanj enkrat zr.vi z zavodovo pravno službo 

Ostanek 56,300.000 din je pla- 
6ala ECZ iz lastnih sredstev. 

Manjkajoča sredstva, ki bodo 
potrebna najpozneje do avgusta 
1956, znašajo 588.896.000 din in 
se bodo predvidoma formirala 
takole: 

Kredit pri Mestni 
hranil, (že odobren) 200,000.000 

Dotacija OLO 
Ljubljana 140,000.000 

Zaprošena dotacija 
pri republiki 150,000.000 

Skupaj 490,OOO.POO 

Razliko bo pokrila ECZ iz 
lastnih sredstev v 1. 1956 ustvar- 
jene amortizacije in od prodaje 
nepotrebnih osnovnih sredstev 
(tračnic, kretnic In vozil). Od 
teh sredstev se bo moral upo- 
rabiti del za popravilo cestišč, 
kjer bodo odstranjene tračnice 
In kretnice. Nepotrebna osnovna 

sredstva so ocenjena na promet- 
no vrednost oikoli 16,000.000 din 
po odbitku stroškov demontaže 
in popravila cest. 

Kredit pri Mestni hranilnici 
bo morala ECZ vrniti v roku 3 
let. In sicer iz onega dela amor- 
tizacije, ki je določen za za- 
menjavo dotrajanih osnovnih 
sredstev. Seveda se bo pozneje 
pojavilo vprašanje izgubljene 
amortizacije v dobi vračanja 
kredita, ko bo treba dotrajana 
sredstva zamenjati z novimi. 

Svet za gradbene in komunal- 
ne zadeve OLO Ljubljana pred- 
laga navedeno problematiko 
Mestnemu svetu v obravnavo s 
predlogom, da priporoči občin- 
skemu ljudskemu odboru Ljub- 
ljana Šiška sprejem zadevnega 
odloka o zvišanju tarif ter da 
razpravlja o pokritju primanj- 
kljaja, ki bo nastal pri obrato- 
vanju ECZ. 

finančno samostojni zavod ka- 
terega delovno področje in na- 
loge po ustanovitveni odločbi 
so: 

a) upravljanje in splošno nad- 
zorstvo zgradb laist SLP pod 
upravo MLO, 

mesečno In reševal vse vr.'.nej 
še zavodove probleme 

Delo se viršl po referatih: 

potrebno evidsntiranje vseh 
zemljišč SLP ne glede na to v 

i čigavi upravi so in ne glede na 
V vlož- 

zgradb in so pravnega, kakor 
tudi operativnega znafaja in to 
na podlagi prejefh obvestil, se- 

POROČiLO 0 ORGANiZACUl IN POSLOVANJU 
»UPRAVE NEPREMIČNIN LJUBLJANA« 

Po osvoboditvi je s splošno jonskih uprav zgradb začela s 
poslovanjem Uprava zgradb 
MLO Ljubljana s sedežem v 
Kotnikov! ul. 16, kot državno 
gospodarsko podjetje, ki je go- 
spodarilo z vsemi SLP lastnimi 
zgradbami, s katerimi so prej 
gospodarile uprave zgradb RLO 

_ . . , , dejanskega koristnika. Referat za zgradbe: sklepa , , ■ ,u i , . , , , „ .u . kovn-.h In parcemlh kartotekah, stanovanoske pogodbe, praprav- zaJemaj<) celotno mes,,n() pc>. 
b) obračunavanje, pobiranje Ija pre^!"8e za sklenitev Poslov- dro,fiei ^ SproU registrirajo vse 

in smotrno uporabljanje najem- nlh , ^(r!ni' spremembe, ki vsakodnevno na- 
Tiino nii najemmJLi), pobira najemni- Г . . . , , , 

. no, obračunava vodo, skrbi za ,ak<1 "mljl«f, kot c) skrb za redno vzdrževanje. đ јп №u,to v vadbah, nad- 
in upravljanje zgradb, I zjra hišnic, rešuje eventu- 

d) povetanje stanovanjskega aine spore v hišah, sestavlja 
fonda ter izvrševanje manjših poročila o pobrani najemnini in ^namov, slučslnih ucorovitev. 
nujnih remontnih del v lastni najemninskih predpisih za vir- ugotovitev Пд terenu, o-Tofb in 
režiji, I manske plačnike za potrebe za- zemljiško W«nlh sklepov, ki 

e) vodstvo evidence nad zem- vodovega računovodstva, skrbi Hh zavod prejema iz zem'n ke 
Ijlšti SLP sploh ter uprava in za zaloge kuriva in obratovanje ne S'™® 8,1' se ■1° 
oddaja takih zemljišč v zakup, centralnih kurjav, sestavlja ob- zemj: č v zavodovi unravi ali 
kolikor so pod upravo MLO. i račune, javlja tehničnemu refe- ne' a 60 ' Zavod je 

Zavod sordia v oristolnoat гаШ potrebna popravila, nabav- glede i"ga navezal potrebne stl- 
Sveta za stanovanjske zadeve U« material za ročno skladišče Z J k.° кп1'Ко da 

OLO Ljubljana, pred tem MLO (krnice, čistilni r-lbor itd. za ^fdova evidenca, »ogaša z 
Liubliana ored forminanicm Potrebe hiš), sklicuje In vodi se- vsakokratnim zemljUko knjiž- 
SfSS pat JSTSr: •«->» snovalcev p^o,..], nm **»££ 
in naloge zavoda pristojen Svet najemnikov v posamezn.. . ■ • oza evn nepr 
za komunalne zadeve pri MLO zgradbah, ugotavlja dejansko ski evidenci (zgradbe In zemlja. 
Liubliana stenje na terenu z ozirom na šča), ki ima več deset tisoč kar- ' " ,,, _ . T . , 'zaprosila oblastvenih in drugih tic, se registrirajo spremembe, Z odločbo MLO gl. m. Ljub- OTganov ?a zavo<j.ove ki nastajajo v zvezi z delltva- 
Ijana z dne 17. julija 1954 je pravne službe kak,0ir tudi 7a mi parceli, popravama zarisa 
bil zavod določen kot organ, ki .,av(>d(>v<, potrebe ter vrši mejnih črt, združitvijo parcel v 
zastopa splošno ljudsko pre- 

Ijudskim premoženjem, to je z 
nepremičninami na območju 
mesta Ljubljane, v kolikor so 
bile pod upravo MLO, do 1. okt. 
1947 gospodarila Uprava mest- 
nih zgradb In zemljišč. V raz- 
dobju od 1. okt. 1947 do, 30. sept. 
1951 pa so z zgradbami pod 
upravo RLO (I., II., III., IV. in 
V.) gospodarile Uprave zgradb 
RLO, organizirane tedaj kot go- 
spodarska podjetja, z zemljišč! 
pa kmetijska poverjeništva 
RLO. 

vse posle upravitelja hiše, ki zvezi s katastrskimi elaborati moženje v zveza s katastrski- zahtevaj0 interesi SLP. Na- In spremembe lastninskih od- 
mi opravili. I vedene dolžnosti vrši referat lo- nosov z ozlrom na Zakon o 

V letu 1954 je zavod, v zvezi fhiše v zavodovi redni agrar. reformi. Zakon o zaplem- 
z Uredbo o upravljanju stano-1 upravi in igfeno za hiše v pri-! bi (sedaj Zakon o izvršitvi ka.z- 
vanjsfciih hiš, ki je uzakonila |5ј]1П; upravi. j ni), Z^ikon o kmetijskem zem- 
družbeno upravljanje zgradb,! Tehnični referat: naroča po- Ijiškem skladu. Razlastitveni za- 
preživel občutno notranjo reor-' trebna popravffla zgradb, ki so kon. Zakon o nacionalizaciji itd. 

razen zgradb na območju RLO j ganizacijo v zvezi z izročitvijo | v Zavodovi redni ali prisilni Registrirajo se nadalje spre- 
V (Polje). hiš v družbeno upravljanje hiš- Upravl, nadzira izvrševanje del, membe v zvezi z menjalnimi 

Z ukinitvijo rajonov je Upra- n!m svetom. I pregleduje pravilnost računov, pogodbami, darilnimi pogodba- 
va zgradb MLO prevzela od Uprava nepremičnin je od sprejema ponudbe, pregleduje mi. arondacijekiml odločbami 
kmetijskih pover j eni štev RLO ustanovitve dalje Imela lasten predračune, sodeluje pri skle- pristojnih oblastvenih organov, 
vsa zemljišča, ki niso bila v remon'-Ч obrat kot zavodsko panj.u giradbenlh pogodb če gre podeljene pravice do breaplač- 
upravi posebnih upravnih orga-[ delavnico zaprtega tipa, t. j. za za oddajo večjih remontnih del, nega uživanja sveta InveStito«-- 

S L okt. 1951 je s fuzijo ra- nov (kmetijska posestva, ekoae-1 Izvrievanje pcukravil ш J^rad- vodi tehnični airhlv (načrti). — jem, kupcem stanovanjskih hlS 
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11 drusi posebni pravni 
itd. 

tfc • se 116 le regi- 
'iu ' . njim ustrezno 

«kup„a In druga 
Lnl ZemilJJSča na 
lenij Pa Prihajajo v raz- 

Jetmo Ia"tdru8ih pl>stopkih 

skih 0 
v upravo gospo- 

'гао1Ј, odnosno se 
le na^,V P^e'bne neobdelo- 
»da, ?fne- Da je ta služba 
» ;'avn„ Predstavlja pred- 
ivo j s'Užbo, usipežna kaže 
r r'pu,3 Zavod nI prejel n.i- 
ih 'amaciJe glede sporo- 
iogttv 

atkov ali sitavlgenih 
i|tVtat.

v zvezi z zaprosili 
|fP 

0rSanov. 
FCri,,*0?6111^ P" katastr- 
Hilt • na terenu kot za- 
Г ki f-^ov SLP. Tega 
lavar ■ 'u<^ operativno 

ker
IJ? tcr€na ni spregle- 

•Ijane * Па Р0^Г0^Ји mesta 
itjpn-u ogromno terensko 
delil utI1er'1'ev in neizdela- 
•ve 

n'1 načrtov Se za гаг- n dodelitve po Zako- 
( 

agrarnl reformi, 
ц. 1',,0^s'to - knjigovodska 
•niio^ravlja vse računovod- 
g"' v, Vo<'?ke posle zavoda, 
kodla3nlka in mezdnega eio ?a

S P0 predpiisiih, k,i 
•fcno 1 "nančno poslovanje 
l>SM5n.Samosio.ini|h zavodov. 
faovpK

ni 0Z!rom na značaj 
T^a 9 ^p'ovnega področja, ')rr^račune, potrebna 
r se« likvidira ra- 
tlov0 ?7'1Ј;а zaključni račun. 

ls4u
njig0V0đ5tV0 se vodi 

Na .dvo.lavnega karto- 
"avadsl\"n. s poseib- 

Г1' !ti f""'1 Pe,rsonalne. ope- 
Г Sorti' f^donalne Izdatke 
'fert.in po.z1cijah, ena- 
hu, 
:r 1» 
'»es. 

Г'? ln ро-г ao-hođkov. 

filtrirajo spremembe v eviden- 
ci zemljišč n,a vložkovnih karto- 
tekah po prejetih odločbah in 
zemljiško knjižnih sklepih. Re- 
šuje v povezavi z referato-m za 
zgradbe in releratom za zemlji- 
šča zaprosila OLO, ObLO, so- 
dišč, republiških in drugih or- 
ganov. Skrbi za zavarovanje 
zgradb. Seznanja delovni kolek- 
tiv z za zavod pomembnimi no-! 
vimi predpisi in jih tolmači. 

Zavod zaposluje 9 upravnih 
usllužbencev (slstemiziranih), 3 
honorarne uslužbence ter ku- 
rirja in snažilko. Zavod je brez 
sistemizacije delovnih mes't, ker 
odobrena sisitemlzacija z obzirom 
na njegovo reorganizacijo ni 
aktualna. 

Poleg zaposlenega osebja v 
zavodov! upravi zaposluje za- 
vod 14 hišnikov, od tega 5 polno 
zaipo^lenih ter 2 kurjača cen- 
tralne kurjave. V hišnižkem 
stažu so zapopadeni tudi nočni 
čuvaji In vratarja. Osebni Izdat- 
ki za hišnike ne predstavilajo 
psebnih Izdatkov z za vodov e 
uprave, so pa tudi ti Izdatlki po 
zavodovem predračunu kot 
osebni izdatki obseženi v partiji 
nlegovih osebnih tadatkov. 
Zavodovo poslovanje v Iftn 1955 

Zavodova dejavnost v letu 
1955 in uspeh poslovanja se od- 
raža v njegovem finančnem 
uspehu, kakor tudi v uspešnem 
deilu na vzdrževanju in obnav- 
ljanju zgradb pod zavodovo 
upravo. 

* Število zgradb v zavodovi 
redni in prisilni upravi, kakor 
tudi obseg zemljišč, ki Jih daje 
zavod v zakup, je bil nestalen, 
ker je nihalo z ozirom na pre- 
jete odločbe oblastvenih orga- 
nov, ki jih je zavod v opera- 
tivi izvajal. 

Po trenutnem stanju zavod 
gospodari neposredno s 55 po- 
slovnimi, pretežno poslovoimi 
ali iz posebnih mzlogov iz sta- 
novanjske skupnosti Izločenimi 
zgradbami lasit SLP, z 72 manj- 
šimi v stanovanjsko skupnost 
ne vključenim; SLP lastnimi so- 
lastniškimi deleži In kot prisilni 
upravitelj z 37 SLP lastnimi In 
8 zasebnimi v stanovanjsko 
skupnost vključenimi hišami, 
torej skupaj s 172 zgradbami. 

V zakup oddaja ca. 70 ha 
zemljišč 1700 zakupnikom. 

Do vključno meseca novem- 
bra je v letošnjem letu pobral 
od stanovanjskih najemnikov 
1,076.885 din in od poslovnih na- 
jemnikov 24,522.922 din najem- 
nin ter odvede! v sklad za zi- 
danje 10n/o od stanovanjskih na- 
jemnim, t. J. 107.684 din in od 
poslovnih 56%, t. J. 13.749.634 
dtnarjev, torej skupaj 13,854.517 
dinarjev. 

Dohodek SLP lasitnUi solastni- 
ških deležev v solastniških hi- 
šah v istem razdobju znaSa od 
stanovanj 700.846 din in od lo- 
kalov 263.640 din, odvod v sklad 

v iv*-zi z go— ^a zidanje od stanovanj 70.078 i,n negospodarskim dinarjev, od lokalov 147,638 din, 
r ^ zavoda v najites- ^eJ skupaj 217,716 diln. 

V letošnjem letu je odvede! 
v isti sklad kot zavodovo obvez- 
nost še za leto 1954 7,592,089 din, 
nadalje zbrana sredstva v po- 
vračilo investicijske terjatve za 
zasebnikom nadzidane zgradbe 
v znesku 564,035 din tako, da je 
zavod v letu 1955 zbral ln vpla- 
čal vlcljujčno mesece november 
1955 v celoti v sklad za stano- 
vanjsko komunalna graditev 
mesta Ljubljane 22,228.357 din. 

Od zgradbe v zavodovi prisil- 
ili uprav! (last SLP ln zasebna) 
Je na stanovanjskili najemninah 

k^j* dohodkov ln Izdat-' 
ločih iz zavodovega 

f" lofvan,'a' ®е vodi po- 
v rT10 knjiženja do- ■Movi 'zdatkov hiš, ki so v 

'dsta^. ^isilni upravi, ker 
te hiše zavodovo 

^.^ko poslovanje in 
' e dni!0 zavodove prora- lv4| J) 0dke le zaračunan! 
Nov. ■ Za ki 50 

to d! uprav! Ima Poseben tekoči ra- 

Ш*е ^J'govodsko - raču- 
Iikvld

2avodove službe je 
vcna .ac'ia računov za do- 
Prelj,)

Tlvestieij®ka dela, ki 
a č ц ujjja v' ia.jo za v od ov e ga 
fvnv Poslovanja, pač 

? 'Mvt P;;av,|^asno in pra- 
^ га3^6 ^e'a "^Jemnine •0 — Sta П ПТ'n n 4 clr Л_1ж л . . . 

itajemnine 
?0 gra iuStanovanisko-komu-' 
''i drul,?v (sk]ad za zida- 
['■ 0!jv., 

;h družbenih obvez- 
% ^iJi n'

a zbrana sredjtva od rt"1 n , z^rana sreds-tva od 
- . a<iWZidanih hiš v zvezi 
r"1 t?,N,. to?'adevnih Investi- 
Чђ, ev ,tđ- 

r-: vr5i vse posle 
в,п

аЈ® Л zve7l z 

Is "Ovo, v ne.jiies- 
b"111 s hi »v, z os^a'iml zavo- služb ami ln trenutno 

posle in pošle 
reia .®a'nizac!|jskega znača- 

odnose gile- to o an zem.l|j.i5č ter preči- 
•osti ne pravice ln ob- P^p<ii'avoda, stavlja potreb- 
> vi oblastvenim orga- 
ivu3** tožbe (oziroma jih 
fcči i ' ^toiJa zavod pred 

^Pravnimi organ!. 

^UnV^r,?
ŽW ®e VTSe P'"5- 

» eoiofr zgradb, se ure- 
razmerja, re- 

v letošnjem letu, pri čemer ni 
vštet mesec november, kaslral 
865.520 din in na poslovnih na- 
jemninah 833,000 din, torej sku- 
paj 1,698.520 din in od tega od- 
vedel vsklad za stanovanjsko - 
komunalno graditev od stano- 
vanj 84,846 din in od poslovnih 
najemnin 450,946 din, kar znese 
skupaj 535.792 din. 

V letošnjem letu je zavod 
Imel od zakupnin od zemljišč 
838.332 din dohodkov v katerem 
znesku pa je zapopadena tudi 
še Iz lanskega leta dolgovana 
zakupnina, ki je bila Izterjana 
v letošnjem letu. Zavod je za 
letošnje leto od Uprave za do- 
hodke zadolžen da plača 961,020 
dinarjev zemljarlne, torej z 
zneskom, k! presga dohodke 
od zakupnin, to pa z ozirom na 
to, ker je Uprava za dohodke 
obremenila zavod za vsa zemlji- 
šča za katera ni ugotovila kdo 
je dejanski koristnik In so last 
SLP, Zavod je kot akontacijo 
proti obračunu nakazal 400 000 
dinarjev in bo Finančni upravi 
sporočil dejanske koristnlke I 
zemljišč za katere je zavod ne- j 
opravičeno obremenjen. Poleg 
že plačane zemljarlne v znesku! 
400,000 d.ln mora zavod plačati; 
prometni davek od zakupa ne- 
premlčniln v znesku 2l,/o od za- 
kupnin ln barjanski prispevek 
za katerega obremenitev, radi 
man4pga zneska še nt prejel, 
Prednie navajamo z namenom 
da prikažemo, da zavod od zem- 
ljišč nima dohodkov In da jav- 
no službo evidentiranja zem- 
ljišč vrši v breme zgradb s ka-1 
terlml gospodari. 

Zavodov finančni " uspeh ln 
jasnost finančnega stanja zavo- 
da je omogočilo ažuriranje za- 
vodovega knjigovodstva, čemur 

' je zavod posvečal v letu 1955 
največjo pozornost, pri čemer: 
ni pozabiti, da je bila bilanca 
za zavodovo poslovanje za or- 
vlh 7 mesecev leta 1954 oddana 
5ele 26, aprila t. 1., za ostalih 
5 mesecev in celotni zaključni 
račun pa šele 13. avgusta 1955. 

Zavod je v letu 1955 skrbel 
za načrtno vzdrževanje in ob- 
novo zgradb tako, da je uspel, 
kljub težavam in pomanjkanju 
tako materiala kot kadrov. Iz- 
vesti na vseh zgradbah v zavo- 
dov! neposredni upravi potreb- 
na vzdrževalna dela. Iz letoš- 
njih dohodkov, deloma pa !т 
prenesenega presežka dohodkov 
nad Izdatki ia preteklega po- 
slovnega leta, je izvršil poleg 
manjših in večjih vzdrževalnih 
del spodnja večja obnovitvena 
dela: obnovil je (t. j. fasadlra- 
nje. pleskanje zunanjih mizar- 
skih izdelkov, obnova klepar- 
skih del, p re kritje strehe) 
zgradbe Miklošičeva 5 a. Trža- 
ška 84, Prešernov trg 1, Streli- 
ška 16, Tržaška 91, upravno po- 
slopje v Kotnikov! 16, temenjail 
dotrajano Impregnlrano les oni t- 
no streho s pločevinasto na 
zgiradrb! Parmova 37, III. trakt, 
flrnleirai lesen provlzortj v Cr- 
tomiirovi 4 z ostalimi obnovit- 
venimi deli. Fasadira se zgrad- 
ba ob Ljuibljanlcl 29 in vrše v 
njej tudi dovršitvena Investi- 
cijska dela !z zavodovih sred- 
stev, nadalje se vrše večja dela 
na obnonri strešnega stola na j 
delu poslopja Ljubljanskega 
gradu, ker je pretila nevarnosti 
zrušenja. Večja dela na obnovi: 
strehe ln ostalih kleparskih iz-1 

del kov so bila izvršena tudi na 
zgradbl Aškerčeva 3. 

Do danes je zavod za dela na 
vzdrževanju in obnovi zgradb v 
zavodovi redni upravi (prisilne 
uprave niso upoštevane) Izplačal 

vsoto 6,855.028 din, medtem ko 
je vrednost že izvršenih, a še 
neplačanih del, ker še niso do- 
sl-vijeni računi s strani izva- 
jalcev, ali pa so dela še v teku, 
za ca. 3,500.000 din. Zavod bo 
torej v letošnjem letu v obnovo 
in vzdrževanje zgradb vgradil 
nad 10,000.000 din. 

Znaten del Izdatkov v hišaii 
pod zavodovo upravo odpade na 
plače hišnikov s socialnim za- 
varovanjem, dimnikarske raču- 
ne, stopniščno razsvetljavo itd. 

Kot zastopniku investitorja 
za gotova dovršitvena dela je 
bilo zavodu v določen namen 
stavljenih na razpolago 14 mili- 
jonov 100 tisoč dinarjev iz sred- 
stev sklada za stanovanjsko - 
komunalno graditev za ureditev 
okolice in zgradb, das! s tem 
gospodarijo hišni sveti. Do da- 
nes je dejansko Izplačana vsota 
za že Izvršena dela v znesku 
5,255.000 din. Do konca leta bodo 

v glavnem sredstva izčrpana in 
dela izvršena, dasri zavod za 
angažiranje istih ni imeu lahke 
naloge z ozirom na to, da so 
bili krediti dodeljen; šele v dru- 
gi polovici leta. Iti so bila 
gradbena podjetja zaposlena ш 
pogodbeno vezana z drugimi 
deli. 
Tabelarni pregledi zgradb, do- 
hodkov in obveznosti zavoda i 
ozirom na leto zgradb v zavo- 

dovi upravi po posameznih 
mestnih občinah 

Po trenutnem stanju je javod 
na območju mestnih ObT O (Ob 
LO Polje ln S"ntvd n, zajet) 
upravnil organ 869 SLP la = ln!h 
zgradb, "ključno solastniških 
deležev. Z večino zgradb d-už- 
beno upravljajo hišni svp:. V 
zavodov) neposredni uprav! :e 
172 zgradb, od tega 8 zs = ?bnib 
hiš v prisilni upravi. 

Število zgradb po posamez- 
nih občinah je razvidno iz ta- 
bele: 

fi 
S o 
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V neposredni 
upravi UN 

redna soiast prs 

O сч 
SE & 4 to 

Center 
Vič 
Šiška 
Bež grad 
Moste 
Rudnik 

287 
104 
77 

138 
47 
18 

32 
в 
4 
8 
3 
2 

18 
17 
10 
14 
12 

1 

7 
10 
s 
3 
\ 

toO 
146 
.01 
i 70 
73 
29 

Skupaj 671 16 13 55 72 37 869 

V gornji tabeli nI obseženo 8 
zasebnih, v stanovanjsko skup- 
nost vključenih zgradb, s kate- 
rimi zavod gospodari kot pri- 
silni upravitelj. 

Nadalje ne obsega 7 zasebnih 
hiš (solastniških deležev), do 
katerih ima zavod imovinske 
pravice. 

Tabela tudi ne zajema 11 za- 
sebnih nadzidanih hiš, do kate- 
rih Ima Investicijsko terjatve 
OLO, odnosno sklad za stano- 
vanjsko komunalno izgradnjo. 

Tabela ln priložen seznam 
zgradb po pokazateljih in legi 
ne zajema vseh SLP lastnih 
zgradb na območju občin, pač 
pa le zgradbe, ki se nahajajo 
v zavodovi upravi in katerih je 
zavod tudi zemljiško-knjižni 
upravni organ, v večini prime- 
rov po odločbah, k; jih je iz- 
dal bivši MLO Ljubljana po 
zavodovem predlogu Gotove 
zgradbe niso last SLP, niti ne 
solastniški deleži> ampak so le 
sekvestrirane. 

Zavod je tudi po reorganiza- 
ciji in oddaji zgradb v uprav- 
ljanje hišnim svetom, o lastnin- 
skih In drugih odnosih zgradb 
v zavodovi upravi vodil potre- 
ben razvid in z ozirom na pre- 
jete odločbe ln zemljiškoknjiž- 
ne sklepe v povezavi s hišnimi 
sveti operativno sprovajaJ v 
zvezi s tem glede zgradb na- 
stale spremembe v pravnih od- 
nosih. 

Seznam ln pregled torej ne 
zajema SLP lastnih zgradb pod 

Občina 
Center 
Vič 
Šiška 
Bežigrad 
Moste 
Rudnik 

Najemnina 
stanov, poslovna 
887.400 

19.740 
8.640 

57.960 
24.000 

20,608.320 
1,615.200 

484,800 
3,644.160 

799.200 
312.000 

upravo Uprave zgradb pri Iz- 
vršnem svetu LS LRS, pod 
upravo Uprave zgradb republi- 
ških uradov in ustanov, pod 
upravo Uprave zgradb pri Sve- 
tu za ljudsko zdravstvo in soc, 
politiko LRS (medtem že likvi- 
dirala), zgradb pod upravo 

i JD2, JLA in drugih gospodar- 
skih organitacij, ustanov In za- 

. vodov ter upravnih oblastev, 
{ tako stanovanjskega kot poslov- 

nega značaja. 
Te zgradbe pa ima zavod za- 

jete po liniji nepremičninske 
evidence, k. se vodi razumljivo 
tudi z ozirom na zemljiško 
knjigo ln kataster tudi za zgrad- 
be. ki jih seznam obsega, ker 
evidence nepremičnin ni mož- 
no odvojiti od zgradb m k 
zgradbam pripadajočih dvorišč 
in vrtov, Z operativno eviden- 
co zgradb pa se evidenca SLP 
lastnih nepremičnin povezuje in 
dopolnjuje. 

Da je evidenca točna, ažurna 
i In zaneslj va, pa mora zavod 

tudi od ObLO na področju me- 
sta Ljubljane prejemati odloč- 
be in biti obveščen o vseh spre- 
membah, ki tako glede zgradb 
kot zemljišč nastajajo, kot je 
bil doslej s strani bivšega MLO 
Ljubljana in tudi drugih obla- 
stvenih organov, ker b: sicer 
bila evidenca nepremičnin ma-_ 
lo uporabna in bi Imela sama 
sebi namen. 

Predvideni dohodki iz najem- 
1 nin poslovnih zgradb v zavodo- 

vi redni upravi za leto 1956 po 
občinah so razvidni iz tabele: 

Sklad za zidanje 
10% 56% skupaj % 

88,740 11,540.659 11,629.399 75 
1.974 904,512 906,486 в 

864 271.488 272.352 2 
5.796 2.040.730 2,046.52* 13 
2.400 447.552 449.952 3 
— 174.720 174.720 1 

Skupaj 887.740 27,483.680 89.774 15,378.661 15.478.435 100 
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Pri tabeli za ObLO LJubUana- 
Vič niso obsežeai dohodki 
zgradbe TržaSka 3, ker bo s 1. 
1. 1956 s strani zavoda Izročena 
ObLO. 

Pregled najemnin In obvez- 
nost do sklada za stanovanjsko 
komunalno graditev po občinah 
temelji na trenutno obstoječem 
številu zgradb v zavodovl red- j 
ni neposredni upravi v viš ni 
najemnin v teh zgradbah (ra- 
zen Trža-ška 3). Dejanski do- 
hodki iz najemnin v letu 1956 
pa bodo seveda odvisni od Šte- 
vila zgradb, s katerim; bo za- 
vod neposredno gospodaril. In 
tudi od višine najemnin. 

Kot je razvidno iz tabele, | 
predvideva zavod od poslovnih 
zgradb v letu 1956 skupaj 
28,461.420 din dohodkov, od ka- 
terih bo odvedel v sfclad za sta- 
novanjsko komunalno graditev 
mesta Ljubljane odnosno ob- 
činskih ljudskih odborov, ko- 
likor bodo, kot je predvide- 
no. ustanovljeni po občinah, 
15,479.435 din, tako da bodo zna- 
šali zavodovl razpoložljivi do 
hodki od teh zgradb 12,981.985 
dinarjev. 

Predvideni dohodki Iz najem- 
nin solastniških deJežev SLP 
lastnih zgradb v zavodovl redni 
upravi za leto 1956 po občinah 
so razvidni iz tabele: 

Najemnina 
Občina stanov, poslovna 

Sklad za zidanje 
10% 56% skupaj 

Center 249.016 
Vič 270.672 
Šiška 172.056 
Bežigrad 139.522 
Moste 92.836 
Rudnik 4.260 

Skupaj 928.362 

134.100 
48.000 

' 120.000 
14.424 
25.388 

341.912 

24.901 75.09« 99997 35 
27.068 26.880 53.948 19 
17.205 67.200 84.405 30 
13.952 8.077 22.029 8 
9.284 14.217 23.501 * 

426 — 428 — 

92.836 191.470 284.306 100 

Kot je razvidno iz tabele, bo 
lavod imel od manjših SLP last- 
nih solastniških deležev v sta- 
novanjsko skupnost nevključe- 
nih hiš predvideno 1,270.274 din 
dohodkov, od katerih bo v sklad 
za stanovanjsko komunalno 
graditev (sklad za zidanje) od- 
vedel 284.306 din In bodo zna- 
Sall razipoložljivl dohodki 985.968 
dinarjev. 

Ker se v letu 1956 predvideva 
prodaja SLP lastnih hiš in so- 
lastnlškiih deležev, bodo temu 
ustrezno predvideni dohodki In 
tudi obveznost do sklada za zi- 
danje zmanjšani. 

Predvideni dohodki zgradb 
SLP In zasebna last v zavodo- 
vl prisilni upravi za leto 1956 
kot Izvenpredračunski zavodovl 
dohodki: 

Najemnina Sklad za zidanje 
Občina 

Center SLP 
zaseb. 

skupaj 

VIČ SLP 

Si&ca SLP 
zaseb. 

skupaj 

Bežigrad SLP 

Moste SLP 
zaseb. 

skupaj 

Rudnik SLP 

Skupaj 

stanov, poslovna 10% 

841.280 432.000 
320.220 954.000 

34.128 
32.023 

66% skupaj % 

241.926 
534.240 

661.500 1,^86.000 66.150 

252.240 — 25.224 

100.320 220.800 
39.480 — 

10.032 
3.948 

776.160 

123.648 

842.310 

25.224 

139.800 220.800 13.980 123.648 137.628 

89.520 — 8.952 — 

213.120 t.784 21.312 
31.680 — 3.168 

244.800 

21.840 

8.784 24.480 

2.400 2.184 

4.919 

4.919 

1,344 

8.952 

29.399 

3.528 

2.9 

13 

1 

3 

0,5 

1,409.700 1,617.984 140.970 906.071 1,047.041 100 

Tabela predvidenih dohodkov 
zgradb v zavodov! prisilni upra- 
vi je napravljena predvsem z 
namenom ugotovitve zadevne 
zavodove obveznosti do sklada 
za zidanje. Zavodov predračun 
zadevajo zadevni dohodki le z 
ozirom na zaračunane upravne 
stroške. Zavod s hišami pod pri- 
silno upravo gospodari po prin- 
cipih družbenega upravljanja, t. 
J. po principu, ki ga predpisuje 
Uredba o upravljanju stano- 
vanjskih h:S, da smejo dohodki 
vsake hiše služiti potrebam, po- 
pravilom in vzdrževanju hiše, 
Iz katere izvirajo. 

Zavod ima zato sredstva, ki 
se zbirajo na posebnem zavo- 
dovem tekočem računu prisilnih 
uprav v zanesljivem knjigovod- 
skem razvidu, tako da je vsak 
čas razvidno finančno stanje 
vsake posamezne hiše v prisilni 
□pravni. Iz sredstev prisilnih 

! uprav vrSi tudi Interno kredi- 
I tiranje hišam v prisilni upravi 
! v mejah kreditne sposobnosti 
j hišnih svetov (5-letnl donos). V 
i Izjemnih primerih pa se Je 
i obračal na Svet za stanovanj- 

ske zadeve, ki je v primeru 
Čevljarska 1 hišo dotiral iz 
sredstev »klada za stanovanj- 
sko-komunalno graditev, zavod 
pa vknjižiil v korist tega skla- 
da Investicijsko terjatev na hi- 
ši, ki je zasebna last. V tem 
konkretnem primeru je zavod 
tudi najel posojilo. 

Uprava nepremičnin kot pri- 
silni upravitelj zgradb nI pred 
lahko nalogp. ker so v prisilni 
upravi predvsem dotrajane hi- 
še, ki ndso niti kreditno spo- 
sobne, niti v stanju z lastnimi 
dohodki kriti najnujnejše po- 
trebe ter zato potrebne doti- 
ranja, ne glede na to, ali so 

last SLP aM zasebna last, v In- 
teresu očuvanja stanovanjskega 
fonda. 

Zavod predvideva, da bo v le- 

tu 1956 Iz pobranih najctnndB 
odvedel v sklad za stanovan)- 
Sko-komunalno graditev zn»- 
ske, ki so razvidni iz tabele: 

Center 
Vič 
Šiška 
Bežigrad 
Moste 
Rudnik 

11,629.399 
906.486 
272.352 

2,046.526 
449.952 
174.720 

99.997 842.310 304.200 12,875.906 74,8 
53.948 25.224 — 985.658 5,8 
84.405 137.628 120.000 614.385 3,7 
22.029 8.952 — 2,077.507 12,4 
23,501 29.399 — 502.852 2,3 

426 3.528 — 178.674 1 

Skupaj 15,479.435 284.306 1,047.041 424.200 17,234.982 100 

Zavod namreč po sklepu seje 
Sveta za stanovanjske zadeve 
blv. MLO Ljubljana odvaja v 
sklad za zidanje Isti odstotek 
najemnin kot hišni sveti, t. j. 
10% od stanovanjskih In 56% 
od poslovnih najemnin. 

Zavod predvideva v letu 1956 
od zakupa zemljišč ca. 700.000 
dinarjev dohodkov ob obvezno- 
sti, da plača zemljarino v izno- 
su ca. 350.000 din, barjanski pri- 
spevek v Iznosu ca. 150.000 d n, 
prometni davek od zakupnih 
pogodob ca. 14.000 din. Poleg 
tega predvideva v letu 1956 

ca. 50.000 din za melioracijska 
dela na Barju (kopanje jarkov) 
in tudi stroške za napravo 
eventualnih potrebnih delilnih 
načrtov. 

Iz prednjega je razvidno, da 
zavodova služba evidence ne- 
premičnin in Javna služba s 
tem v zveizl ne more biti In tu- 
di ni krita Iz zakupnin, pač pa 
predvsem iz dohodkov zgradb 
v zavodovl redni upravi. 

Upravni stroSks zavodove 
uprave v luči zavovovih dohod- 
kov za leto 1956: 

Dohodki: vključno izvenproračunski brez nadzidav 
najemnina v poslovnih zgradbah: 

od stanovanj 
od poslovnih prostorov 

najemnina od solastniških 
deležev: 
od stanovanj 
od poslovnih prostorov 

najemnina od prlsdlnih uprav: 
od stanovanj 
od poslovnih prostorov 

od zakupnin 
preneseni presežek dohodkov 

nad izdatki iz leta 1955 

Izdatki: 
personalni vključno soc. zava- 

rovanje 
operativni (pisarnišlke potre^ 

ščine, kurjava, razsvetljava, 
PTT stroški, najemnina, ob- 
jave, stroški denarnega pro- 
meta in izvedeniški) 

din 
997.740 

27,463.680 

928.362 
341.912 

1,409.700 
1,817.984 

din 

28,461.420 

1,270.274 

3,027.684 

700.000 

5,000.000 

Skupaj 38,459,378 

din 

3,194.620 

758.000 

Stroški zavodove uprave bi 
znašali v letu 1956 z ozirom na 
gornji pregled 10.3% v odnosu 
do zavodovih v letu »956 pred- 
videnih dohodkov. 

Od zavodovih proračunskih 
in i»venp ro rač-unaklh dohodkov 

na upravne stroSke zavodove 
uprave 

na sklad za stanov.-komunalnn 
graditev 

na vzdrževanje zgradb 

Skupaj 3,952,620 

(prsiine uprave) In še zbranih 
sredstev od zasebnih nadzida- 
nito hiš v znesku 424.200 din, t 

j j. od v celoti zbranih predvi- 
denih sredstev v letu 1956 v 
skupnem znesku 38,383.578 din. 
odpade: 

din 
3,952.62» 

17.234.982 
17,695.971 

Skupaj 38.883.57« 

ževanje zgradb v zavodovl 
upravi Iz dohodkov v letu 1858 
le 12,695.976 din. 

Pri gornjem je treba Imeti 
v vidu, da Je v znesku 17,695.978 
d narjev vsebovan tudi predvi- 
deni presežek dohodkov nad iz- 
datki iz leta 1955. prenesen v 
poslovno dobo 1956, in da od- i пека sveta bo objavljene т 
pade brez tega zneska na vialr- i hodnji številki iGIasolluc. 

Ostalo Rradtivo гл sejo Meat- 

OBČiNSKi UUDSKi) 

ODBOR 

LJUBLJANA-ŠIŠK) 

ODREDBA 

Na podlagi 47. člena T 
nega zakona o varstvu 
pred živalskimi kužnimi j 
leznimi (Uradni list FL№ 
26-291-54) skladno z Zakon0 

pristojnosti občinskih in 
nih ljudskih odborov P 
I-A, 1-XLII (Uradni list 
št. 34-55) in tar. št. 7 Odi 
pobiranju občinskih taks 
glavnega mesta Ljublj an8 
list LRS št. 20-380-55) te< 
sklepu seje Sveta za gosp0; 
stvo z dne 26. XII. 1955 ^ 
oddelek za gospodarske 4 . 
Občinskega ljudskega 
Ljubljana-Siška 

odredb* 

o obveznem zaščitnem cepU8' 
psov proti pasji steklini в®, 
močju občine Ljubljana-S' 

I. 

Zaradi preprečevanja io 
tiranja živalskih kužnih b0^ 
se odreja obvezno zaščitno 
Ijenje vseh nad 6 mesecev 
rih psov proti pasji stekW' 
»icer: 

1. Dne 9. januarja 195e 

dvoriSču gostilne »MaJolW 
Celovški cesti 111 v ča«^, 
8.—12. ure za Spodnjo Si^' 

2. Dne 10. januarja 19^ 
dvorišču gostilne »Pri G'1' 
nu« v I>ravljah, Vodnikov^. 
sta 240, od 8,—12. ure za V 
njo SiSko in Dravlje. 

П. 

Taksa za cepljenje in f* 
znamko znaša 100 din. 

Taksa za pse čuvaje ^ 
200 din. „r 

Taksa za lovske pse z r"' 
nikom znaša 300 din. | 

Taksa za lovske pse bre« 
dovnika znaša 500 din. i 

Taksa za vse druge pse 
1.000 din. 

Vse takse se plačajo ob 
Цепји. 

1П. 

Kršilci te odredbe se квг( 

Jejo po določilih 61. 72 Tet*' 
nega zakona o varstvu 
pred živalskimi kužnim! 
nlmi z denarno kaznijo do 9*3 
dinarjev, obenem pa ee j,r'S 
do ps.i odvzeli zaradi pok"'• 
Dja po veterinarskem higie'1 

IV. 

Ta odredba stopi v veljaj 
dnem objave v »Glasfl^ 
Okrajnega ljudskega od1' 
Ljubi Jan a. 

Načelnik ^ 
Odd. za gospodarske za^^ 

BkaJii Miloš, I. Г. 

Imdaja založniško podjc^i 
•ljubljanski dnevniki, g^j 

in odgovorni uredni* j 
Ivo Tavčar 


