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Občinski ljudski odbori 

OBČINA UUBUANA-ŠIŠKA 

I? Vpisnika 6. seje občinskega 
čilskega odbora, ki je bila dne 

24. fcbr. 1956. 
0'tvorl predsednik tov. 

®г'јап Jenko. 
sPre,jme se naslednji dnevni 

red: 
. l- Predlog odloka o ustanovl- 

Vl Kreditnega sklada za zida- 
. 16 stanovanjskih hiS na ob- 

oć5u občine SiSka; 
^ Poročilo in predlogi Sveta 

*a komunalne zadeve o zagoto- 
J1'7! sredstev In smotrne gra- 
,Ve komunalnih naprav; 
' Predlog odloka o tržnem redu; 

Predlo^g' odloka o posloval- 
času gostinskih podjetij in 

®0sti5č na območju občine Ši- 
ška; 

5 Predlog pravil o organizaciji 
ч delu obratne ambulante pod- 

3e4a Titovi zavodi Litostroj; 
6 Predlog pravilnika o plačah 

^sebia Zdravstvenega doma 
"iubljana Šiška in obratne am- 
"^ante podjetja Titovi zavodi 
'-■■tostroi in potrditev sistemiza- 

■_e obeh zavodov; 
, Predlog odločbe o spremem- 
J111 in dopolnitvah odločbe o 

J* snl sistemizaciji delovnih 
usiluf.bencev in delavcev v 

■Jt^avl ObLO Ljubljana Šiška 
ne 22. dec. 1955; 

. 4 Predlog odloka o spremem- 
"J* in dopolnitvah odloka o do- 

J0'nilnih plačah in poloiajnih 
' '^ih uslužbencev in delav- 

,®v Obl.o Ljubljana Šiška dne 
I95g; 

e, piedlog sklepa o spremembi 
^ 'epa ObLO Ljubljana Šiška 
jUj". 29, sept 1955 o določitvi 
tipi3'3 mesečne odškodnine 

Vilkom svetov in komisij 
It) 

0 sejninah; 
Personalne zadeve In Ime- 

,.^'a komisij; 
j. j j,' Pooblastilo komisije та pro- 

da lahko razpolaga s 
jj^J^unsklm rezervnim skla- 

Јец' ^'''sllna uprava tr(». pod- 
o '^ezničar« In sklepanje Karanclji. 

Рг n V 

s4p e e^^k Sveta za stanovanj- 
Pifrll 7a<Jeve tov Boris Vudler 
ll0vit

aRa sPre]em odloka o u»ta- 
"'tanovanisknga kredit- 

v4n.^
ada za zidanje stano- 

S!5itg ' na območju občine 
''j'rn ег ute-melji z nasled- m P"rnči]om; 

■"Tp- 
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Predpm » 
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7-^ C n e m o obravnavat! 
Ca 0 ^inovifcv' 

tia- le п'Г!е"а '""Чип.-п ^kla- 
!^no„da.r,ree>:1 amo Vaniski> j®10 SvPtB 7'a stano- 

П:' Visita 0bI-0 Ljublja- Rt:an 
j Doli problem ereClh družbenih pro- 

blemov. Zato mora naša sociali- 
stična družba podvzeti vse po- 
trebne mere, da ga reši odnosno 
likvidira. Likvidacija stanovanj- 
ske krize bi bila demonstracija 
porasta gospodarske moči naše 
družbe. Ustvarili bi se ugod- 
nejši pogoji za gospodarstvo, 
predvsem pa bi zadostni sta- 
novanjski fond zadovoljil delov- 
nega človeka. Tako pa pomanj- 
kanje stanovanjskega prostora v 
mestih oziroma v Industrijskih 
centrih kot znano povzroča ob- 
čutno škodo'v gospodarstvu in 
v mnogih primerih ovira na- 
dalnji razvoj nove industrije. 

S tega stališča je ObLO Ljub- 
ljana Šiška začel že v začetku 
vse potrebno, da vzpostavi pred- 
videni aparat, ki je dolžan, da 
urejuje obstoječe stanje, to je 
svet stanovanjske skupnosti s 
stanovanjsko upravo. Sprejel Je 
odloke, ki regulirajo stanovanj- 
ska vprašanja v naši občini, in 
sicer odlok o ustanovitvi stano- 
vanjske skupnosti, odlok o usta- 
novitvi stanovanjske uprave kot 
izvršnega organa stanovanjske 
skupnosti in odlok o postopku 
pri razdeljevanju stanovanj S 
temi elementi, kot rečeno, se 
rešuje obstoječe stanje to je 
upravi ЈапИе s stanovanjskim 
fondom Za rast stanovanjskega 
fo-nda oziroma za njegovo po- 
večanje pa bo moral skrbeti 
drug organ. k;. ga formiramo 
ravno s predloženim predlogom 
odloka o ustanovitvi kreditnega 
sklada za zidanje stanovanjskih 
hiš na območju občine Ljublja- 
na Šiška. To je upravni odbor 
sklada, ki mora postati gonilna 
sila za zidanje stanovanjskih 
hiš na območju naSe občine. 
Mora! bo biti sposoben uprav- 
Ijač sklada za zidanje stanov 
hiš. jkrben akumulator sreds'ev 
za graditev družbenega standar- 
da, še bolj pa bo moral b'tt pro- 
žen v vodenju politike krediti- 
ranja graditve stanovanjskega 
prostora Voditi bo moral smi- 
selno politiko, k! se bo zrcalila 
v tem da se z razpoložljivimi 
sredstvi doseže v razširitvi sta- 
novanjskega prostora kar naj- 
večji efekt Torej bo moral kre- 
dite dodeljevati predvsem tam. 
kjer bo mogoče z minimalnimi 
■sredstvi doseči čim večjo pove- 
čanje stanovanjskega sklada in 
v čim krajšem času. 

V tem je naloga upravnega 
odbora sklada. Zato pa je te- 
meljna naloga sveta stanovanj- 
ske skupnosti s stanovanjsko 
upravo utrjevanje upravljanja 
-•.tanovanj.-k'h hiš po hišn'h sve- 
tih s tem. da utrjuje dela hišnih 
svetov In da lih tehnično kot 
miselno usposablja 

Predvsem pa, da posveča ob- 
stoječim zgradbam družbenega 
standarda v«o pozornost v po- 
gledu vzdrževanja, čuvanja ce- 
lotrega stanovanjskega sk'ada. 
s katerim razpolagamo Da ?e 
torej obstoječi stanovanjski 

fond ne krči ali propada zara- 
di nevestnega upravljanja a 
strani hišnih svetov in posamez- 
nih državljanov, nasprotno, da 
ga čim bolj vzdržujemo in tako 
podaljšujemo njegovo uporab- 
nost. Na ta način pa seveda tu- 
di obremenjujemo sredstva za 
graditev novih hiš, ki jih pač v 
tem primeru ni potrebno anga- 
žirati še za vzdrževanje hiš. 

Tako je analogno temeljna 
naloga upravnega odbora sklada 
ta, kot rečeno, da vodi strogo 

•politiko racionalne gradnje, da 
dodeljuje kredite tam. kjer je 
efektivnoet gradnje najboljša in 
kjer bo koriščanje stanovanj- 
skega fonda neposredno vplivalo 
na dvig in zboljšanje proizvod- 
nje v gospodarskih organizaci- 
jah, kjer bo mogoče na splošno 
čim hitreje povečati stanovanj- 
ski prostor in tako pomagati 
delovnemu čtovek" >- jpRovih 
vsakodnevnih naporih. Orien- 
tacijsko stališče upravnega od- 
bora sklada pač mora biti gra- 
ditev standardnih stanovanj, kar 
edino ustreza našemu sedanjemu 
ekonomskemu potencialu in se v 
vsakem primeru izogibati kredi- 
tiranja tistih objektov, katerih 
načrt redvidevajo prekorači- 
tev standardnih normativov. 

Za boljše razumevanje obsega 
poslovanja sveta stanovanjska 
skupnosti in stanovanjske upra- 
ve na eni strani m nalog, ki se 
bodo na drug; strani postavile 
pred upravni odbor kreditnega 
sklada. Je potrebno poprej 
obravnavati obstoječe stanje sta- 
novanjskega fonda in upravlja- 
nje z njim ter njegove nadalj- 
nje graditve na območju ObLO 
LJubljana Šiška Posebej pa še 
gradbeno dejavnost družbenega 
standarda v zadnjem desetletju. 

V primerjavi s stanjem stano- 
vanjskega fonda ObLO Ljublja- 
na center kot najmočnejše ob- 
čine v sklopu meeta je naša ob- 
čina na drugem mestu Pod sta- 
novanjsko upravo bivšega MLO 
je spadalo 1475 hiš, t 12.776 sta- 
novanji s skupno stanovanjsko 
površino BB7 771 kv m Pod sta- 
novanjsko upravo ObLO Ljub- 
ljana S'ška pa spada 207 h;S z 
2166 Stanovanji m s 3R4 540 kv 
metrov stanovanjske površino. 
Tako. da je razmerje vključenih 
stanovanjskih hi5 pod stano- 
vanjsko upravo ObLO Ljubljana 
Šiška napram številu vključenih 
hiš pod stan upravo bivšega 
MLO 14 5 »/o. napram številu 
stanovanj pa 17 "/o- Medtem ko 
je razmerje po kvadraturi 41 %. 
kai kaže. da SiSka razoo'aga v 
povprečju s sodobnejšimi stano- 
vanji. kar ustreza dejstvu z ozi- 
rom na novogradnjo posebno 
mestnih bolkov. Iltostro^sk'h 
in še od prej tako Imenovanih 
ilirskih blokov. To razmerje je 
v Centru nasledie' 

Po številu vključenih hiš je 
razmerje 50 po številu stano- 
vanj pa 57 «/o, medtem ko Je po 

kvadraturi le 64%, kar gre vse- 
kakor na račun sitarega dela 
mesta. Pri tem pa Je števlčno 
stanje prebivalstva po zadnjem 
štetju v Slškl 22.496, v Centru 
pa 41.000 državljanov. SiSka te- 
daj razpolaga v glavnem le s 
llremi komipleksi blokov, vse 
ositalo so male stanovanjske hi- 
šice, Center pa v večini z viso- 
kimi stavbami, iz česar izhaja, 
da so stanovanja v Šiški torej v 
novih blokih sodobnejša in pri- 
de povprečno 16 kv. m stano- 
vanjskega prostora na prebi- 
valce, kar Je vsekakor ugodno 
razmerje. 

Primerjava po mesečnih na- 
jemninah napram najemninaim v 
občmočju bivše stanovanjske 
uprave, napram stanovanjski 
upravi ObLO Ljubljana SiSka 
pa daje naslednjo sliko: etarno- 
vanjske najemnine bivše upra- 
ve so znašale 14.712.127 din, Sta- 
novanjske uprave občine Šiška 
pa znašajo 2.583.471 din ali 17.5 
odstotka napram celotnim naje- 
mninam bivše stanovanjske 
uprave. Najemnine pa poslovne 
prostore pa so znašale v bivši 
upravi 12,932.084 din, medtem ko 
v občini Šiški le 60S.472 din, ta- 
ko da je razmerje 4,7%, kar je 
razumljivo, kajti Šiška nima po- 
slovnih blokov, največ teh Je v 
Centru. Skupne najemnine so v 
bivši upravi znaSale 27.644.211 
dinarjev, v Šiški pa znašajo 3 
milijone 144.943 din, tako znaša 
udeležba le 11.4%. Posledica 
tega je med drugim tudi to, da 
se Je moralo odstotek iz pripa- 
dajočega dela najemnin za vzdr 
ževanje stanovanjske uprave 
zvišati od 2% na З^/о, pri tem 
pa mora še ObLO Ljubljana Ši- 
ška dotiraili 30 »/o sredstev za 
stanovanjsko upravo. Kar se 
sicer utemeljuje s tem, da je 
stanovanjska uprava sicer sa- 
mostojna oziroma, kot že ome- 
njeno, izvršni organ sveta sta- 
novanjske skupnosti, vendar pa 
opravlja tudi dela. ki bi jih 
sicer moral ObLO po svojem 
stanovanjskem uradu, ki ga pa 
v cilju štednje nadomešča sta- 
novanjska uprava. 

Kot je ObLO znano, sta bili 
na območju bivšega MLO dve 
stainovanjskl skupnosti, in sicer 
stanovanjska skupnost I., ki je 
obsegala vključene hiše celot- 
nega mestnega področja in sta- 
novanjsko skupnost 11., ki so jo 
sestavljali litostrojskl bloki. 
Svet za stanovanjske zadeve 
ObLO Ljubljana Šiška je iz 
obeh skupnosti formiral le eno 
skupnost. Tako so se tekom ja- 
nuarja opravili občni zbor; hiš- 
nih svetov, kjer so se volili de- 
legati v stanovanjsko skupnost. 
Ta pa je dne 23., t. m. izvolHa 
30 članov v svet stanovanjske 
skupnosti, s predsedstvom na 
čelu 

V teku II. pol'etja 1955 ko se 
je formiral ObLO Ljubljana 
Šiška, je stanovanjska komisija 
pregledala 250 obnovljenih pro- 
šenj in postavila v smislu zve- 
zne uredbe prioritetno listo. Z 

ozirom na razpoložljivost statno- 
vanj Je prioritetna lista določi- 
la dodelitev 10 emosobnih stano- 
vanj ufiravidenim prićakova'.cem 
in 5 dvosobnih. Od tega je bUo 
do sedaj dejansko dodeljemih 8 
enosobnih stanovanj in 1 dvo- 
sobno stanovanje, iz česar j» 
razvidno, da Je svet za stano- 
vanjske zadeve kot stanovanj- 
ska komisija zavzela v pogledu 
razdeljevanja atanovanja realno 
atališče. Podobno stališče se bo 
zavzemala v dodeljevanju sia- 
novanj za I. polletije 1956. Pri- 
oritetna lista za to obdobje bo 
izdelana do konca tega meseca. 
V pretres pa se bo vzelo do se- 
daj dospele ргобпје za dodelitev 
stanovanj, ki jih je samo v pr- 
vih dveh mesecih tega leta bilo 
vloženih nad 50. Seveda imamo 
tudi v naši občini nestrpne ozi- 
roma nedisciplinirane državlja- 
ne, ki rušijo disciplino razdelje- 
vanja stanovanj z nasilnimi vse- 
litvami. Vsi ti primeri nasilne 
vselitve,se bodo moorali reševati 
v smislu uredbe z deložacijaml, 
med drugim tudi v cilju ugleda 
ObLO kot ро4Шбпо teritorialne 
enote. 

Kot je bilo že v raapravi po- 
vedano je v stanovanusko skmp- 
nost naše občine vključeno 207 
hiš, ki jih upravlja 191 hi&aih 
svetov, 16 hiš pa Je pod prisilna 
upravo. Po terenih so te hiše 
razdeljene takole: 

Teren Milana Majcna 82 
» Sp. Šiška 43 
» Hinko Smrekar 21 
» Zg. Šiška 21 
> Litostroj 36 
» Dravlje 2 

Skupaj 207 
I 

Z ozirom na potrefce In pa ča 
prištejemo še naravni prirastek, 
bi rabili okoli 300 stanovanj le- 
tno. Za take investicije bi po 
normativu rabili okrog pol mi- 
lijarde sredstev letno. Naš kre- 
ditni sklad, ki se bo v smulu 
zvezne uredbe sedaj formiral ia 
za katerega pravkar predlagamo 
odlok ljudskemu odboru, da ga 
sprejme, bo akumuliral z ozirom 
na 10 »/o prispevek na plače in 
prispevke še iz drugih virov 
okrog 100 milijo-nov dinarjev. 
Razumljivo, da je v zvezi z de- 
janskimi potrebami sklada pre- 
majhen. Vendar pa moramo ve- 
deti, da je prispevek na plače 
v kreditni sklad za zidamje sta- 
novanjskih hiš dinamičnega zna- 
čaja in se bo večal z gospodar- 
sko močjo države oziroma s 
spremembo investicijskih pro- 
gramov družbenega plana. Ven- 
dar zvezna uredba o kreditnem 
skladu za graditev stanovanj- 
skih hiš v temelju rešuje sta- 
novanjsko vprašanje pri nas ozi- 
roma. še bolje povedano, avto- 
matizira graditev stanovanjskih 
hiš 

Ce pogledamo gradbeno de- 
javnost družbenga standarda v 
zadnjem desetletju v našem ob- 
močju. kjer se je v razmerju z 
drugimi občinami mesta mnogo 
zgradilo, vidimo, da so bile in- 
vestirane precejšnje vsote. Po 
netočnih podatkih se je zgradilo 
od osvoboditve pa do 1. 1955 
okrog 1 i^OO stan^vpr"' s privat- 
nim sektorjem, vred. Vendar 
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Ше шф/ei gradnje stanovanj- 
5fth hiš na ra<čun socialistične- 
ga tetotorja (meetmi ali šišenski 
Wb»ki, litostrojski itd.)- Po nor- 
mativih stanovanjskega prostora 
to njegove trenutne cene, do- 
Vfno približno vsoto 2.250 mili- 
jonov dinarijev. Povprečno smo 
*)i-ej letno zgradili 150 stano- 
vanj, kar pa seveda ni zadosto- 
valo, ker, kot navedeno, za pro- 
Јкггс lonal.no povečanje stano- 
^anjskega fonda rahimo večja 
^rodstva koit pa so se do sedaj 
letno investirala. 

Letos bomo zgradili 88 stano- 
vanj v zadružnih stavbah v so- 
ekilističnem sektorju pa 48, to- 
*^1 skupno 136 stanovanj ali 45 
♦Kltrt'Vukov od stvarne potrebe. 
CrćMtUa se bloka XIX in XX> 
»sak po 24 stanovanj. Prvi je 
invKlBin EC2, drugi pa tovarni 
tfLek«. 

Kreditni sklad bivšega MLO 
.0c eodaj razdeljuje in bo razde- 
litev gotova v nekaj dnevih. 
(Vendar delitev tega sklada se 
дае bo izivedla po dohodku, torej 
<►0 virih foirmiranja, temveč v 
emlKfcu zvezne uredbe po mestu 
gruditve, kar je povsem logič- 
no. Ker je bilo v preteklem letu 
v Siaki precej vezanih sredstev 
tz tega s:fcl-ada, je ta kriterij za 
nas ugoden. Orientacijska šte- 
vilka teh seveda že vezanih in- 
vesticijskih sredstev iz mestne- 
ga sklada znaša okrog 170 mili- 
fonov dinarjev. To so predvsem 
gradnje blokov XIX in XX v 
eiienslcih blokih, Litostroj in za- 
druge. Poleg tega je bilo Lito- 
etroju, ki je stal finančno slabo, 
Лг kreditnega sklada posojenih 
•0 milijonov din, katere pa bo 
inorafl Litostroj vrniti v naš 
iflclad v smislu principa razde- 
ljevanja tega sklada, torej po 
inestu graditve. Kot že omenje- 
no, so sredstva tega sklada ve- 
zano, vendar se bodo anuitete 
ii prično zapadati v 1- 1956 in 
19S7, vnašale v naš sklad. Pri- 
pomniti je potrebno, da se je iz 
bivšega kreditnega sklada inve- 
stirala tudi gradnja kanalov 
Bie<d Vodnikovo in Celovško ce- 
»to, ker drugih sredstev ni bi- 
Jo. Vprašanje je, koliko so ta 

■eredstva vračljiva, kar pa mora 
1)И1 razvidno \z družbenega pla- 
na bivšega MLO za leto 1955. 

Sredstva od prodaje stano- 
Vanjskih hiš, kolikor niso bile 
Bgrajeoe iz kreditnega slklada. 
Bi nujno, da se stekajo v kredit 
*i'. sklad, temveč sme ljudski 
odbor ta sredstva prenesti na 
»tanovanjski komunalni sklad. V 
-načelu bodo tudi ta sredstva 
.krepila stanovanjsko graditev. 
Kajti v primeru, da bi ljudski 
odbor gradil, sam lahko ta sred- 
stva porabi pri najetju posojila 
iz kreditnega sklada, občine v 
emislu zvezne uredbe o pogojih 
hajemanja kreditov iz sklada za 
graditev stanovanjsikih hiš. 

Raziimiljivo je, da se v smislu 
razdeljevanja kreditnega sklada 
na posamezne občine namesto 
po mestu graditve prenesejo ob- 
veznosti za aktivo in pasivo. 

Glede dodeljevanja kreditov 
Je potrebno pripomniti, da se 
princip dodeljevanja istoveti z 
uredbo o razdeljevanj« stano- 
vanj. Torej krediti se dodelju- 
јојо po mestu zaposlitve, pač 
tam, kjer prosilec ustvarja na- 
rodni dohodek, oziroma se pla- 
Сцјо predpisani prispevek na 
njegovo plačo. Torej nikakor ne 
po mestu graditve. S tega stali- 
Sea dolbe .kredite dve zadrugi iz 
kreditnega sklada ObLO Ljub- 
tjana Bežigrad. 

Iz kreditov, ki se bodo najprej 
•utvariH oziroma stekli v kre- 

ditni sklad, se morajo finansi- 
rati predvsem že začete gradnje, 
da na ta način tudi najhitreje 
pridemo do stanovanj. Upravni 
odbor sklada bo moral pohiteti 
v pogledu zbiranja sklada, kajti 
prve situacije zapadajo v plačilo 
sedaj konec meseca. V nasprot- 
nem primeru bo prišlo po nepo- 
trebnem do plačevanja penai. 
To velja posebno za 10 % pri- 
spevk na plače in za dohodke iz 
stanovanjskih najemnin. 

S kreditiranjem se bo skušalo 
zopet podpreti malograditelje, 
posebno vrstni sistem. Sele nato 
pa razprti sistem in ta pred- 
vsem tam, kjer je graditev 
gradbenega objekta v zadnji 
fazi. 

Priporočiti pa je treba uprav- 
nemu odboru sklada, da za 
vzdrževanje hiš v Šiški ne do- 
deljuje posojil iz tega sklada. 
Namreč v naši občini so poveči- 
ni nove hiše, in sicer jih je 147 
v dobrem stanju, novih je 32, le 
23 je dotrajanih od 207 vključe. 
nih v stanovanjsko skupnost. 
Zato se naj vzdržujejo iz last- 
nih sredstev. Sredstva iz sklada 
pa se naj osredotočijo predvsem 
za iJovršitev že začetih gradenj. 
Dalje se priporoča upravnemu 
odboru, da dodeljuje kredite 
šele takrat, kadar je zemljišče 
za gradnjo odobreno. Prav tako 
pa je priporočljivo, da upravni 
odbor veže dodeljevanje kredi- 
tov za usluge Zavoda za izgrad- 
njo stanovanj, kajti strokovna 
kontrola o trošenju sredstev od 
strani tega zavoda pomeni šted- 
njo z razpoložljivimi sredstvi, 
ali z drugimj besedami poveda- 
no, z istimi sredstvi lahko zgra- 
dimo več kot bi pa sicer. 

Tovarišem ljudskim odborni- 
kom se je s tem poročilom pri- 
kazalo dosedanje delo sveta za 
stanovanjske zadeve in njegovih 
organov in pa aktualnost spre- 
jetja tega predloga odloka, ki se 
ga predlaga na današnji seji v 
odobritev. Sprejetje tega odloka 
pa istočasno narekuje imenova- 
nje upravnega odbora tega skla- 
da, s čimer bodo stavljeni po- 
trebni organi sveta za stano- 
vanjske zadeve in tako podani 
pogoji za nemoteno delo sveta. 

MILE SMOLINSKV: 
Komisija za predpise in org. 

vprašanja je odlok pregledala in 
se člani komisije strinjajo s 
predlogom odloka. 

Tovariš predsednik Je dal 
predlog odloka v razpravo. 

GUSTAV GUZEJ: 
Upravni odbor bo gospodaril 

z velikimi sredstvi. Druga stvar 
pa je 4. člen, ki govori iz česa 
se formirajo sredatva sklada. 
Po prvem odstavku razumemo, 
da je osnova sklada stanovanj- 
ski prispevek. V 4. členu bi bilo 
treba navesti, da pridejo v 
sklad tudi sredstva iz decentra- 
liziranega sklada za zidanje sta- 
novanjskih hiš bivšega MLO. 
Svet za stanovanjske zadeve naj 
bi dal poročilo, koliko sred- 
stev'je bilo angažiranih in kako 
so bila izkoriščena. 

BOŽO MRAVLJE: 
Ne strinjam se, da bi navedli 

v odloku to, kar predlaga tov. 
Guzej, ker je odlok napravljen 
za daljšo dobd. Ko pa bo uprav- 
ni odbor pričel z delom, pa naj 
bi nam dal poročilo in napravil 
pravila o poslovanju upravnega 
odbora. 

GUSTAV GUZEJ: 
V odloku ni natančno določe- 

no, za kaj se lahko ta sredstva 
uporabijo. 

BOŽO MRAVLJE: 
Uredbe določajo, v kakšen 

namen se smejo sredstva kre- 
ditnega sklada uporabljati. 

Ing. STANE BRICELJ: 
Važno je, da bi upravni odbor 

predvidel bolj natančno razmer, 
je, ki џа vodimo do stanovanj- 
skih zadrug, ker vemo, da bomo 
sedaj imeli večjo možnost 
graditve, da bomo angažirali 
čimveč sredstev. Politika naj bi 
se vodila v tem smislu, da bi se 
ta sredstva čimbolj angažirala. 
Ce bi Interesenti dajali denar- 
ni delež v ta sklad, bi bilo na 
ta pačin možno, da bodo sred- 
stva narasla, da bo stanovanjska 
politika imela svoj efekt. 

ANDREJ BABNIK: 
Hišni sveti so že do sedaj ve- 

.liko napravili in zaslužijo po- 
hvalo. Za dosedanje stanovanj- 
ske skupnosti pa ne moremo 
tega trditi. Posebno če gledamo 
njihovo delo v odnosu do hišnih 
svetov, vidimo, da niso dosegle 
vidnih uspehov. Zato naj naš 
svet za stanovanjske zadeve 
ukrene vse, da bo naša stano- 
vanjska skupnost izvrševala na- 
loge, ki jih pričakujemo, da be 
pomagala hišnim svetom in da 
bo dajala iniciativo hišnim sve- 
tom n- pr. pri popravljanju hiš. 
Za ta način bodo hišni sveti 
upoštevali svet Stanovanjske 
skupnosti in ga podpirali. 

BORIS VUDLER: 
V prvotnem osnutku odloka 

je bilo v 4. členu točno našteto, 
od kod se stekajo sredstva v 
kreditni sklad, zato smo v 
tem osnutku odloka podrobno 
naštevanje opustili, ker zvezna 
uredba jasno pove, od kod se 
formirajo sredstva v ta sklad 
in zato je nepotrebno ponav- 
ljanje. Koliko je angažiranih 
sredstev v kreditni sklad, bo na 
prvi seji ObLO podal poročilo 
svet za stanovanjske zadeve. 
Bivši sklad je vložen, teoretično 
ga trenutno sploh ni. 

Poudaril bi še to, da se po 
raznih institutih dela s polno 
paro da se začne uporabljati no- 
ve materiale, ki bodo pocenili 
gradnjo. Tako bi bile gradnje 
novih stanovanj približno za 50 
odstotkov cenejše. Tov. Babnik 
je omenil vlogo hišnih svetov, 
ki so sicer ogromno napravili, 
je pa še mnogo delo v tem, da 
se tehnično in miselno usposobi 
ljudi, ki so v hišnih svetih. To 
so naloge stanovanjske uprave 
in sveta stanovanjskih skupnosti. 

Kar se tiče obrtnih delavnic, 
je dal ObLO iniciativo za grad- 
njo novih, ker brez dobrih de- 
lavnic hišni sveti ne bodo mogli 
vzdrževati hiš ne samo v naši 
občini, ampak sploh. 

Lokale v starih hišah bi bilo 
potrebno predelati v obrtniške 
delavnice, da bi se obrtniški 
sektor okrepil. 

ANGELCA OCEPEK: 
Važno je, da bo stanovanjska 

skupnost znala povezati dejav- 
nost hiš in razviti celo vrsto 
uslug stanovalcem. Ti hišni 
sveti so odvisni od lastnikov in 
stanovanjske skupnosti pri po- 
pravljanju hiš, da ne govorimo 
o celi vrsti drugih uslug, ki Jih 
mora stanovanjska skupnost vi- 
deti. Hišni sveti naj ne bi po 
stanovanjski skupnosti mobilizi- 
rali sredstev samo za zidavo no- 
vega stanovanja, ampak tudi 
za celo vrsto pomoči zaposle- 
nim staršem recimo približati 
trgovino, mlekarno, mesarijo in 
podobno. Zaenkrat ni možno 
dati sredaluv iz skupnosti, čez 

čas pa bo lahko šel nek % s 
iaterim bomo prispevali za 
olajšanje dela v gospodinjstvu, 
pa naj bo to vprašanje čiščenja, 
pranja itd. 

BOŽO MRAVLJE: 
Strinjam se s tov. Ocepkovo, 

da naj angažiramo sredstva tu- 
di za gospodinjstvo, vendar smo 
na nekaj pozabili, namreč, da 
bi stanovalce vzgojili tako, da 
bi znali pravilno uporabljati 
ljudsko premoženje. Tako imajo 
nekateri stanovalci stanovanja 
v slabem stanju in ne skrbe za 
popravila v stanovanjih, če je 
to potrebno. S tem se nam tro- 
šijo ogromna sredstva, ki smo 
jih pridobili na težak način. 

TOV. PREDSEDNIK: 
S to pripombo, da se vaša 

priporočila upoštevajo pri na- 
daljnjem delu sveta za stano- 
vanjske zadeve, sveta stanovanj- 
ske skupnosti in komisije za 
razdeljevanje stanovanj stav- 
ijam predlog odloka na glaso- 
vanje. 

Odlok je bil soglasno sprejet. 

2. 
Član Sveta za komunalne za- 

deve tov. Martinšek poroča, da 
je Svet za komunalne zadeve 
razpravljal o temeljni gradbeni 
dejavnosti po osvobditvi. Ugo- 
tovil je, da se je mnogo zgradilo 
predvsem v industriji in stano- 
vanj. Tako smo 2 milijardi po- 
trošili za stanovanjske zgradbe, 
za industrijo pa 6 miljard. Ce 
pa pogledamo, koliko smo po- 
trošili za gradnjo komunalnih 
naprav, pa vidimo, da nismo 
rr^nogo napravili. Bivši MLO ni 
mogel dati toliko sredstev, da bi 
se zgradile komunalne naprave. 
Posledica je bila, da .so posa- 
mezni investitorji zgradili ka- 
nale, ki so sicer ustrezali nji- 
hovim potrebam, niso pa se ozi- 
rali na druge potrebe, n. pr. na 
vodovod in električno omrežje. 
Ker tudi občina Šiška nima 
možnosti, da bi v svojem pro- 
računu predvidela sredstva za 
gradnjo komunalnih naprav, bi 
bilo dobro, če bi ljubljanske ob- 
čine sprejele odlok, s katerim 
bi se zagotovila sredstva za 
gradnjo komunalnih naprav. 

Tov. Martinšek nato prečita 
osnutek takega odloka, ki ga je 
tudi že pripravil ObLO Ljub- 
ijana-Bežigrad. Po tem odloku 
bi bilo določeno, da mora biti 
vsak gradbeni objekt priklju- 
čen na komunalne naprave. 
Gradbeno dovoljenje pa bi se 
moglo" izdati le ob pogoju, da 
je zagotovljena možnost priklju- 
čitve na komunalne naprave že 
ob dograditvi objekta. Ako bi' 
želel investitor graditi V grad- 
benem okolišu, ki še nima ka- 
nalizacije, vodovoda in drugih 
komunalnih naprav, bi mogel 
dobiti gradbeno dovoljenje le 
ob pogoju, da sam zagotovi 
sredstva v taki višini, da bo ob 
dograditvi objekta možna ne- 
posredna priključitev na komu- 
nalne naprave. V že urejenem 
gradbenem okolišu pa bi nosil 
investitor sorazmeren del grad- 
benih stroškov. 

V razpravi sodelujejo tova- 
riši Nebec Franc, Vudler Boris, 
Mravlje Božo, inž. Bricelj Sta- 
ne, Jenko Marijan, ki jjoudari, 
da gre dejansko pri predlaga- 
nem osnutku odloka za fond, ki 
bi ga bilo treba formirati na 
občinah z namenom, da se za- 
garantirajo sredstva za hitrej- 
še urejevanje komunalnih na- 
prav na območju, kjer se gra- 
dijo nove stavbe, odnosno da se 

teritorij, kjer so že zgradbe, d0" 
polni s komunalnimi naprav'3" 
mi. Zato naj bi se občina P0' 
vezala s svetom za komunale8 

zadeve pri občini Bežigrad, & 
bi skupaj izdelali konkrete# 
predlog za sedanje razmere 1в 

da ga dasta kot priporoči10 

»h i 
11 os 
sstj 
4. 

S 
^ s 
4i 

teiO Mestnemu svetu, ki bi o 
razpravljal. , |<ov. 

Tov. predsednik je dal P1'' e ћц 
poročilo Sveta za komunalne i11 

gradbene zadeve na glasovanj 
s tem, da se naloži Svetu za ko' 
munalne in gradbene zadeve, d* 
na podlagi današnje razprav® 
skupaj z občino Bežigrad izd®" 
preciznejši iri realnejši predi™ 
ki ga da rtciTo v obfUVIiavu M«!8'* 
nemu svetu. Nadalje predla^3 pib 
tov. predsednik, da se sprej?1® 

ita, 

«lu 
Itoj 

it 

lian 
te 

sklep, da naj se gradi najp i orel 1 i* ll 
an 

tam, kjer so komunalne napr3' Psi 
ve urejene. Г 

Priporočilo in predlog sta 14 
glasno sprejeta. f ra 

3. f* 
Predlog odloka o tržnem [i)V 

utemelji predsednik Sveta z' ij, 
gospodarstvo tov. dr. Linhat 
Božo s sledečim: 

ObLO Ljubljana-Siška je 1,8 

svoji seji dne 12. 12. 1955 sPre' 
Jel odlok o razširitvi veljavn"' 
sti pravnih predpisov bivšcŽ 
MLO Ljubljana in med drugi1" 
tudi veljavnost odloka o tržne1*1 

in sejmskem redu od 22. 12. I'® 
ki je bil objavljen v Uradne'' 
listu LRS št. 1-54. Ta odlok V. 
je tekom časa pokazal nek3' 
pomanjkljivosti, ki nujno teri3' 
jo spremembe. Glavna pom8% 
kljivost, ki so Jo ugotovili 
tržni inšpektorji. Je ta, da odl0^ 
ne predvideva zadostnih kaze" 
skih sankcij za prodajo bls^ 
izven trga. V občini Šiška t 
kršitev tega določila zelo ve" 
ka — zlasti se bavijo s trgov^ 
nJem izven trga tako imenoV^L 
»negotinci« s prodajo vina. 
teh primerih je dopustno po " ^ 
loku samo mandatno kaznov3 

tri nje na mestu samem s tranl 
nih Inšpektorjev po 100 din, Iblj 
čim pregon po sodniku za Pr® Iv 
krške ni predviden. Tudi se J I 
z zakonom o spremembah T,, 
meljnega zakona o prekrši5' ^ 
znižala višina kazni, ki jo l3"' Hiic 
ko predpišejo v svojih o<ilol<: ^ 'at: 
občinski ljudski odbori. Predi3 ite 
gani odlok ima razen naveden1^ iog 
Se nekaj drugih manjših spf^ 
memb, ki so jih Izzvale loka"1^ j 
potrebe občine Šiška. Gospod3' 
skl svet je odlok obravnaval p tijs 
svoji eejj 15. 2. 1956 in ga P[ea :a 
iaga v obravnavo in sprejc tat 
ljudskemu odboru, 

V razpravi sodelujejo tov. v 
dler Boris, Batagelj Avg4s' 
Grošelj Olga, Guzej Gus'3^ 
Ocepek Angelca, dr. Linhart 
žo, Jenko Marjan in Senk M3' 
Jan, ki meni, da je tržni Р,г ^ 
stor v Šiški zelo slabo zalo/l

3 
in so cene precej višje kot 
centralnem trgu ter je vpi'3' 
nje, kako b dosegli, da bi knl ^ 
tiče več prodajale na trfiu ^ 
Šiški, ker bi se s tem cene 'l' j 
znižale. Potrebno bi bilo zn f]0 
tarifo za stojnino, tudi b: ^ 
treba dati pobudo trgovs*^ 
podjetjem, da bi imela n3 ^ 
šenskem trgu svoja tržna r"05 

Odlok Je soglasno sprejet. 

Predsednik 
4. 

Sveta go: s?0' 
darstvo dr. Linhart Božo P0

5l(, 
ča, da je Mestni svet za jj. 
Ljubljana na svoji seji dne ^ 
1. 1956 sprejel sklep, da s" ^ 
radi enotne ureditve poslov"^.,, 
časa v gostinstvu na 
mesta Ljubljane priporoči ^ 
občinam, da sprejmejo '"' Ј.јИ 
poslovnem tasu v gost111 

J 
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' aflUSa p'l!
Pro3ela ostavko tra na mesto po-j 

siovodje trgov;ne ргГ »Livarju«, 
je ObLO na predlog te komisije 
imenoval za posiovodjo te trgo- 
vine tovariša Cučnika Dragoia. 

Tudi je ObLO na predlog ko- 
misije za volitve in imenovanja 
sprejel sklep, s katerim se raz- 
reši dolžnosti člana gospodar- 
skega sveta tov. inž. Mastnak 
Martin, ki se sploh ni udeleže- 
val sej. Na njegovo mesto ObLO 
soglasno sprejme inž. Stefula 
Olgo. 

11. 
Tov. Mravlje Božo poroča v 

imenu komisije za proračun, da 
mora imeti komisija za prora- 
čun v smislu uredbe o zvrše- 
vanju proračunov in o računo- 
voastvenem poslovanju držav- 
nih organov in zavodov poseb- 
no pooblastilo ObLO za razpo- 
laganje s sredstvi rezervnega 
sklada Zato predlaga komisija 
ObLO sklep, da se komisijo za 
proračun pooblasti, da lahko 
razpolaga s proračunskim re- 
zervnim skladom. 

Predlog je soglasno sprejet. 
12. 

Predsednik Sveta za gospo- 
darstvo dr. L nhart Božo poro- 
ča, da je Svet za gospodarstvo 
na svoji seji dne 15. 2. 1956 
sprejel sklep, da se predlaga 
ObLO, da se pri gospodarski 
organizaciji »Železničar«, gro- 
slst, Ljubljana, Prešernova ce- 
sta 35, uvede prsilna uprava, za 
prisilnega upravnika pa imenu- 
je tov. Nebec Franc, direktor 
gospodarske organizacije »Pre- 
hrana«, Ljubljana. Predlog se 
utemeljuje s tem, da je na pod- 
lagi raznih signalov, da v pod- 
jetju »Železničar« poslovanje ni 
v redu ter da so velike zaloge 
nekurantnega blaga, gospodar- 
ski oddelek !zvršil 16. 12. 1955 
informativni pregled zalog in 
nekaterih drugih pokazateljev, 
ki so važni za oceno poslovanja, 
pri čemer je ugotovil, da je v 
podjetju dejansko precej po- 
manjkljivosti, ki izvirajo iz ne- 
sposobnosti in nezadostne res- 
nosti vodilnega osebja in orga- 
nov samoupravljanja. Kreditni 
oddelek Komunalne banke je 
sporočil 29. 12. 1955, da Je Iz- 
vedel pri podjetju ustrezne 
ukrepe zaradi zavarovanja svo- 
jih sredstev. Podjetju je bil od- 
povedan dopolnilni in obratni 
kredit. Organ podjetja je tudi 
pristal na pogoj Komunalne 
banke, da -vse zaloge, ki se na- 
hajajo v skladišču na dan 29. 
12. 1955, stavi na razpolago ban- 
ki do odplačila celotnega kredi- 
ta. Smatrali smo, da je ta ukrep 
Komunalne banke prenagel in 
smo zato preložili vsako ostrej- 
še ukrepanje na 15. 2. 1956. Za- 
to je Svet za gospodarstvo tudi 
preklical svoj prvotni sklep, da 
se v tem podjetju uvede prisil- 
na uprava. Do tega dne je pod- 
jetje moralo predložiti doku- 
mentarno bilanco in napraviti 
ukrepe, da se stanje v podjetju 
normalizira. Dne 9. 2. 1956 je 
finančna inšpekcija ObLO Ljub- 
Ijana-Siška ugotavljala v pod- 
jetju, koliko je organom pod- 
jetja uspelo zadovoljivo rešiti 
postavljene naloge in Je o tem 
bil napravljen zapisnik, iz ka- 
terega pa izhaja, da se stanje v 
pod jetju ni zbolJSalo, temveč še 
poslabšalo. V cilju izboljšanja 
strukture kadrov se ni ničesar, 
odločilnega pokrenilo. Delavski 
svet podjetja je mimo predloga 
predsednika ObLO na svojem 
zasedanju 8. 2. 1956 sklenil, da 
direktor podjetja tov. Bartol 
Anton ostane na položaju di- 
rektorja, čeprav Je doikazana 
njegova nesposobnost. Mesto še- 

fa komercialne službe je bil pri- 
pravljen prevzeti tov.' Motoh, 
ki pa Je zaradi ugotovitve, da 
kolektiv tega podjetja preveč 
pije, od namere odstopil. Iz za- 
pisnika finančne inšpekcije Je 
razv.dno, da ima podjetje za 
okoli 45 milijonov dinarjev ta- 
kih zalog blaga, ki jih ne bo 
moglo plasirati v kratkem času. 
Te zaloge blaga so bile nabav- 
ljene v mesecu novembru in de- 
cembru 1955 iz špekulantskih 
razlogov doseči v šjo prodajno 
ceno zaradi stalnih govoric, da 
se bosta sladkor in mast podra- 
žila. Obresti kredita, ki je v 
teh zalogah »mrznjen. rastejo, 
zaradi česar podjetje ne bo 
moglo preiti na zdravo poslova- 
nje. Iz zapisnikov sej delavske- 
ga sveta tega podjetja Je tud: 
razvidno, da je odnos vodilnega 
osebja in upravnih organov pod- 
jetja do samega podjetja nepra- 
vilen. 

V razpravi, v kateri sodeluje- 
jo tov. Vudler Boris, Jenko 
Marijan, Martinšek Tone. dr. 
Linhart Božo. Smolinsky Mile. 
Grošelj Olga in Skal č Miloš so 
ugotovili, da kljub razrešitvi 
delavskega sveta in upravnega 
odbora odgovorni ljudje ne mo- 
rejo biti rešeni kazenske odgo- 
vornosti za eventualna kazniva 
dejanja. ObLO sprejme sledeče 
sklepe: 

1. da se uvede nad trgovskim 
podjetjem »Železničar« prisilna 
uprava; 

2. za prisilnega upravnika se 
imenuje tov. Nebec Franc; 

3. dosedanji direktor tov. Bar- 
toJ Anton se razreši; 

4. ObLO da garancijo za ter- 
minski kredit do 60 milijonov 
dinarjev za sanacijo podjetja. 

VABILO 
na 7. sejo ObLO 
Ljubljiiia-Si' 

Na podlagi 2. odst. 37. čl. Sta- 
tuta občine Ljubljana-Siška z 
dne 18. avgusta 1955, 21. člena 
Splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev (Ur. 1. FLRJ 
št. 26-265-55) in 7. čl. Zakona o 
pristojnostih občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov (Ur. list 
LRS št. 26-130-55) 

sklicujem 7. redno sejo 
ObLO LjublJana-SiSka, ki bo v 
petek, 16. marca 1956, ob 16.30 
uri v prostor h ObLO LJublja- 
na-Siška, Zupančičeva 8, soba 
26-11. 

Dnevni red; 
1. Razprava in sklepanje o 

odloku o določitvi prevodnih ta- 
rif komunalnemu podjetju 
»Električna cestna železnica« v 
Ljubljani. • 

2. Razprava in sklepanje o 
odloku o obveznem odlaganju 
in odvozu smeti in odpadkov iz 

gospodinjstev in iz drugih virov 
na območju občine Ljubljana- 
Siška. 

3. Razprava in sklepanje o 
odloku o kategorizaciji zemljišč 
v splošne gradbene namene. 

4. Razprava in sklepanje o 
upravljanju pokopal šča v Drav- 
Ijah. 

5. Razprava In sklepanje o 
potrditvi pravil o organizaciji 
in delu fin. sam. zavoda Otro- 
ške jasli in vrtec v Lepodvorski 
ulici 5. 

6. Personalne zadeve: 
a) imenovanje zastopnika v 

upravni odbor pogrebnega za- 
voda »Zale« v Ljubljani; 

b) Imenovanje zastopnika v 
upravni odbor zavoda »Zoološki 

vrt« mesta Ljubljane v LJul>» 
IJani; 

c) imenovanje zastopnika ▼ 
upravni odbora zavoda »Snaga« 
v Ljubljani. 

č) razrešitev člana komisije za 
določevanje zemij šč v gradbene 
namene. 

7. Razprava in sklepanje o 
spremembi odločbe o potrditvi 
pravilnika o plačah osebja 
Zdravstvenega doma Ljubljana- 
Siška in obratne ambulante 
»Titovi zavodi Litostroj«. 

Vsak ljudski odbornik lahko 
predlaga spremembo ali dopol- 
nitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost prijavijo 
ljudski odborniki Skupščinski 
pisarni (tel. 21-349). 

Predsednik: 
Jeniko Marijan, 1. t. 

OBČINA UUBUANA-CENTER 

VABILO 
na 6. redno sejo ObLO 

Na podlagi 38. člena Statuta 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Center z dne 19. av- 
gusta 1956 

sklicujem 
6. redno sejo Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Center, 
k; bo v petek, dne 16. marca 
1956, ob 16.30 uri v veliki sejni 
dvorani na Magistratu. 

Predlagam sledeči dnevni red: 
1. Razprava in sklepanje o 

spremembah in dopolnitvah ob- 
činskega statuta. 

2. Razprava in sklepanje o 
ustanovitvi občinskega kredit- 
nega sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš. 

3. Razprava in sklepanje o od- 
loku o zagotovitvi smotrne gra- 
ditve komunalnih naprav. 

4. Razprava in sklepanje o 

osnutku programa regulacija 
središča mesta. 

5. Razprava in sklepanje o od- 
loku o obveznem odlaganju 
smeti. 

6. Razprava in sklepanje o 
odobritvi tarife za odvoz smeti 
v Ljubljani. 

7. Razprava :n sklepanje o od- 
loku o poslovalnem času go- 
stinskih podjetij in gostišč. 

8. Razprava in sklepanje o od- 
laku o olajšavah samoplačn kov 
za zdravstvene storitve. 

9. Gospodarske zadeve. 
10. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima 

pravico pismeno predlagati spre- 
membo ali dopolnitev dnevnega 
reda. 

Morebitno odsotnost prijavite 
Tajništvu ObLO Ljubljana-Cen- 
ter (tel. št. 22-122). 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora} 

Inž. Ivo Klemenčič, s. r. 

OBČINA MORAVČE 

VABILO 
na 6. redno sejo ObLO 

Na podlagi 21. čl. Splošnega 
zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. i. 26-55) v zvezi s 
7. čl. Zakona o pristojnosti ob- 
čin in okrajev (Ur. i. LRS št. 
26-55) ter na podlagi 2. odst. 28. 
čl. Statuta občinskega LO Mo- 
ravče 

sklicujem 
6. sejo občinskega ljudskega od- 
bora, ki bo v sredo, dne 14. 
marca 1956, ob 3. uri popoldne v 
ljudski šoli v Moravčah in pred- 
lagam naslednji 

dnevni red: 
1. Poročilo predsednikov sve- 

tov o delu svetov. 

2. Poročilo o poteku zborov 
volivcev. 

3. Razprava in sklepanje o 
predračunu zdravstvene postaje 
Moravče. 

4. Razprava in sklepanje o 
dopolnilnih plačah in polpžaj- 
n h dodatkih osebju zdravstve- 
ne postaje Moravče. 

5. Sprejem odloka o ustano- 
vitvi kreditnega sklada za zida- 
nje stanovanjskih hiš ter ime- 
novanje upravnega odbora. , 

6. Gospodarske zadeve. 
7. Razni predlogi in sklepi. 
Vsak odbornik sme pismene 

predlagati spremembo ali do- 
polnitev dnevnega reda ali pa 
ustno pred začetkom seje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odboraj 

Klopčič Martin, 1. r. 

ODLOKI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 
Na podlagi 1., 2., 3. in 9. čle- 

na splošnega zakona o uredltv: 
■>bčin in okrajev (Uradni lis: 
FLRJ št. 26-269/55). 4, člena za- 
kona o stanovanjskem pri-ipev- 
ku (Uradni list FLRJ §t. 57-615' 
35) in 2. točke 24. člena statuta 
občine z dne 26-1/55 je Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič 
prejel na 6. redni seji dne 24' 

2-1956 
ODLOK 

O USTANOVITVI 
KRUUITNEGA SKLADA 

ZA ZIDANJE 
STANOVANJSKIH HlS 

PRI OBČINI 
LJUBLJANA-VlC 

I 1. člen 
Ustanovi se Kreditni sklad za 

zidanje stanovanjskih hiš pri 
Občini Ljuibljan-Vič, s sedežem 
v Ljubljani (Tržaška c. št. 3).. 

2. člen 
Po tem odloku se dovoljujejo 

iz kreditnega sklada posojila za 
zidanje, dozidavo ali dovršitev 
novih oziroma popravila obsto- 
ječih stanovanjskih hiš stano- 
vanjskim zadrugam, gospodar- 
skim organizacijam, stanovanj, 
akim skupnostiim, zavodom, po- 
lUlčno-teriitorialinim enotam in 
njihovim pooblaščenim orga- 
nom ter državljanom, ki se na 
njihove prejemke plačale sta- 
iK>vuii|jfikii prispevek. 

3. člen 
Kreditni sklad upravlja uprav- 

lja upravni odbor, ki ga ime- 
nuje občinski ijiudski odbor. 

4. člen 
V kreditni sklad se stekajo 

sredstva, ki jih določa zakon o 
^stanovanjskem prispevku in 
družbeni plan občipskega ljud- 
skega odbora in drugi obvezni 
predpisi, zlasti pa: 

1. Obresti in odplačila od po- 
sojM, dovoljenih iz sklada; 

2. vplačila federacije, Ij.udske 
republike in ostalih politično- 
teritorialnih enot iiz proračun- 
skih in drugih sredstev, ki so 
določena za etaaovanjako ia- 
gradiDUd; 



8TT? AN 80 

3. ; [-ecL'tva skladov za samo- 
etojn-o razipolaganje gojpodar- 
skih organizacij v višini, ki jii, 
do.oi.- de.avski svet; 

4. posojila iz republiSktigc 
kred;:nega skiad-a za kreditira- 
nje .siianovamjske izgradnje; 

5. posojila, k: jih dajejo g'1 

efK>darske organizacije skladi 
Iz sredstev svojega sklada z 
eamtmojno raapolaganje; 

6. sredstva danih posojil, k 
so bila razpisana v svrho krt- 
ditiranja stanovanjske izgrad 
nje, 

7. hranilne vloge, ki jih pJi 
čujejo državljani na osnovi po 
eebne pogodbe v siklad; 

8. vložena denarna sredstva 
etanovanjsikih zadrug in 

9. diruga sredstva, ki jih po 
posebnih določilih občinsik; 
louds.kj odbor vplačuje v siklad 

5. člen 
Sredstva sklada se nalagajo 

na poseben račun pri Komu- 
nalni banki v Ljubljani št. 5. 
ki izvršuje proračun občinskega 
ljudskega odbora. 

6. člen 
Pravila kreditnega sklada 

»prejme upravni odbor in jih 
potrdi Občinski ljudski odbor 
l^ublijana-Vič. 

7. člen 
Га odlok začne veljati z dnem 

objave v Glasniku OLO Ljub- 
ljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956. 

Predsednik OBLO 
dr Štefan Soba, 1. r 

nijo do 3.000 din po predpisih 6. člen 
emeljaega zakona o prekrških, | Vsi staila: iprodajflci morajo na 
e za kršitve po drugih pred- J prodajnem mestu vidno oKina&t: 

Na podlagi 1., 2., 3., 7. in 70 
Mena Splošnega zakona o ure- 
ditvi občin in okrajev (Uradn 
list FLRJ št. 26-256/55) In 2 
točke 24. člena statuta občine 
г dne 18. 8. 1955 izdaja Občinsk 
ljudski odbor Ljubljana-Vič na 
5.-redni seji dne 26 I. 1956 

ODLOK 
I O SPREMEMBI ODLOKA 

O IZENAČENJU ODLOKA 
O NAJVIŠJI TARIFI 

ZA DIMNIKARSKE STORITVE 
1. člen 

3. člen Odloka o Izenačenji: 
odteka o najvišji tarifi za dim- 
nikarske storitve Tajn. It. 1305- 
1-55 z dne 23. decembra 1955 se 
razveljavlja in namesto njegs 
siprejme naslednje novo določi 
lo: 

»Kršilci predpisov tega odlo 
ka se kaznujej z denarno kaz 
nijo do 3.000 din po predpisih 
temeljnega zakona o prekrških 
če za kršitve po drugih predpi- 
sih ni zagrožena strožja kazen • 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956. 

Predsednik OBLO 
dr Slefan Soba, 1. r 

Na podlagi L, 2., 3., 7. In 70. 
člena Splošnega zakona o ure- 
ditvi občin in okrajev (Uradn 
list FLRJ št. 26-256/55) In 2 
točke 24. člena statuta občine 
t dne 18 8. 1955 izdaja Občinsk 
ljudski odbor Liubljana-Vič na 
5. redni se4 J•"^ I, 1956 

GDL0K 
O SPREMEMB i ODLOKA 
O I/.ENACEN"" 0DL04A 

O ODPIRANJU 
IN 7. Л PIP AN JU OBP V 

ZA VSO OBČINO 
LJUBLJANA-VIC 

1. člen 
3. člen odloka o izenačenju 

odlo'-.a o odpiranju in zapiranju 
ob: ci ov za vso občino Ljublja- 
na-V č Tajn. št 1304-1-55 z dn. 
23 • Tembra 1955 se razveliav- 
Ija n namesto njega sprejme 
na-' "Inje novo določilo: 

»K ';1ci predpisov tega odlo- 
ka se kaznujejo z denarno Kaz 

pisih ni zagrožena strožja ka- 
■.en.« 

2. člen 
Ta odlok veljo od dneva ob- 

ave v »Glasniku« OLO Ljub- 
jana, uporablja pa se od 1. ja- 
jarja 1956. 

Predsednik OBLO 
dr. Štefan Soba, 1. r. 

OBČINA LiUBLJANA-SiSKA 
Na ipodldgi 23, člena statuta 

občine Ljubliana-SiJka v zvezi s 
■ 41-U členom Temeljnega zako- 
na o prekrških (Uradni list FLRJ 
štev. 46-428-51) in L, 3. in 6. 
člena Zaikjna o spremembah m 
dopolnitvah Tenicl)ne>;a zakona o 
prekrških fUrada list FLRJ št. 
58-633-55) je Občinsfci ljudski 
odbor Liubijana-Siika na 6. red- 
ni seji dne 24, februarja 1956 
sprejal 

ODLOK 
O TRZNEM REDU 

1. K Ta)L-irrta delavnost 
L člen 

Ta odlok »e nanaia na trine 
prostore v oboim L|ubljana-Siska 

II. T rim prostor 
2. člen 

Tr?.ni prostor v občini Ljubija- 
na-Siška, k ga vzdržuje, nadzo- 
ru;c in upravlja finančno samo- 
stojnii zavod »Uprava tržiJč Ljub- 
ljana« (v nadalpnem besedilu 
»Uprava tržišč«), se nahaja na 
vogalu Celovške ceste ob Tržni 
ulici. 

Razen tega t rineta prostora, 
ki je stalen, lahko svet za go- 
dars-vo ObLO Ljubijana-Siška v 
sporazumu s sverom za komunal- 
ne naprave in gradbene zadeve 
ObLO L'ubljana-Slska dovoi: 
tržne prostore za posebne prime- 
re in pri tem določ za te prosto- 
re rudi vrste blaga, čas prodaie 
in prodajalce. 

3. Лсп 
Blaigo te dovoljeno prodeeaiti 

na trgu na določenem prostoru. 
2iva perutnina, golobi, kune. n 
podobne male živali se prodajajo 
na stalnem trgu, druge živali pa 
na sejmišču, k! ie skupno za po- 
dročje celega mes^a Ljubljana. 
lil. Blago, prodajatci in kupci 

4. člen 
Dovoljeno ic prodajati vse vr- 

ste nepredelanih aJi predelanih 
kmetijskih pridelkov, cvetlic, dr- 
va, trske, zdraviilna zelišča, gozd- 
ne sadeže, divjačino, ribe in dru- 
ge užitne vodne živali, naravno 
vino in žganje ter liizdelke domače 
obrti. 

Naravno vino in žganj« je do- 
voJjeao prodajati samo za upo- 
rabo izven tržnega prostora. 

Na trgu ie prepovedano kakor- 
koli izpostavljati in prodajati 
blago iz krajev, ki so uradno raz- 
glašeni za okužene, 

5. člen 
Prodaijati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci svoje 

lastne kmetijske pridelke, 
2. nabiralci in go^itelji cvetlic 

zdravilnih zelišč in gozdnih sa- 
dežev, če so blago sami nabrail 
ali vzgojili. 

3. lovske in ribiške zadruge, 
družine in društva divjačino ^n 

svojo firmo ш naslov, katerega 
ob 1 ako potrdi Uiprava eržižč. 

7. člen 
Kupovati tja lastnih tržnih pro- 

storih smejo samo posameiznikii za 
lastne potrebe in za potrebe svo- 
je družine. 

Vsako prekupčevanje je prepo- 
vedano. 
Uprava tržišč sme dovoliti iz u- 
temeljenih raizJogov nakupovanje 
tudli drugim kupcem, na primer 
gostilnam, menzam, zavodom ш 
drugim. 

IV. T rini čas 
8. čien 

Tržni čas se ipirične vsak dan z 
ranim jutrom in traja ob delav- 
nf.Linh do 15. ure, ob nedeljah in 
praznikih pa do 11. ure d »pol- 
dne. 

Za stalne prodajalce na trgu 
velja obratovalni čas, kot je dolo- 
čen za prodajalne te vrste zunaj 
-trga. 

Uprava tržišč dovoljuje v ute- 
meljenih piimerih iizjeme od ve- 
ljavnega tržnega časa, 

V. РгоЈљјпа mesta 
9. člen 

Vsak prodajalec Ima pravico 
samo do enega prodajnega mesta. 

V utemeljenih primerih lahko 
izjemoma dovoli Uprava tržižČ 
prodajalcu več prodajnih mest. 

Ce staJni prodajalec uporablja 
določeno prodajno mesto, zlasti 
tržne lope ali tržno mesnico, mo- 
ra Uprava tržišč skleniti z niim 
najemno pogodbo. 

Stalni prodajalci lahko z do- 
voljenjem Uprave tržišč postavi- 
jo na določenih mestih lastne pro- 
dajne klop. ali lope. Obliko in 
velik os" teh lop oziroma klopi 
odobr Uprava tržišč. 

Prostorov, ki jih imajo proda- 
■alci v naiemu od Uprave tržišč 
ne smeio brez dovoljenja te upra- 
ve odstopiti drugim niti v celot: 
niti deloma. 

Blago se prodaia na prodajnih 
klopeh aLi z vozil. Na tleh se 
blago ne sme prodajati, razen v 
primerih nujne potrebe in, če to 
dovoli Uprava trž šč. V vsakem 
»rimeru pa moraio proda talci vse 
na trg prinešeno blago imeoi raz- 
loženo naprodaj na vidnem me- 
stu. 

Za uporabo prodajnega mesta 
plača prodajalec posebno pristoi- 
bino: stoinino. Sroinina se ne pla- 
ča, če ie sklenjena naiemna po- 
godba: v tem primeru se plačuif 
najemnina,' katere višina so do- 
loči v najemni pogodbi po veJiav 
nih predp sih o najemninah za 
poslovne prostore. 

Kadar prodajalec blago proda, 
mora zapustiti prodajno mesto, 
čeprav še ni potekel tržni čas. 

VI. Oznaievanje cen 
10. člen 

Vsi stalni prodajalci morajo 
vsako blago vidno označiti s ce- 
nami. 

Cene mesa se objavijo z vidnim 
cenikom na prodajnem mestu. V 
drugih utemeljenih primer.h do- 
voljujejo objavljanje cen s ceni- 
kom Uprave tržišč. 

Vil Mere 
11. člen 

Blago, ki se ne prodaja na ko- ribe, ki so |ih sama nalovila, .. ■ • . i- 
4. proic.vajalci predmetov kra- se, temveč se mori, je do^voiljeno 

jevne udomačene obrt: svoje last- 
ne izdelke domače obrt.. 

5. podjetja in zasebniki, k; 
imajo prav:co trgovanja s pred- 
meti navedenih v členih 1. do 5., 

Zasebni proizvajalci in nabiral- 
ci. našteti, v L, 2. .n 4. točk'- 
prejšnjega odstavka, smejo proda- 
јат: blaigo sami ali njihovi diru- 
žinski člani, ne smejo pa prodaja- 
ti blaga z najetimi ljudmi. 

prodajati le na kilograme, litre 
ali metre oziroma nižje enote teh 
mer. 

Uprava tr/.išč določi, katero 
blago se sme prodajati na kose 
ali na votle mere. 

Uporabi jari se šma-o samo po 
veljavnih (Oredp-sih uradno pre- 
izkušene in potrjene merilne na- 
prave. 

Uprava tržišč poskrbi za po- 

trebno Število kontrotkiih javnih 
marill in priprav x> je tehtnic, 
meiži, votlih in dolžinskih mer, ki 
jih .imajo kupci praviico uporab- 
ljati brezplačno. 

Na kupčevo zahtevo je proda- 
jalec doJžan blago zmeritj s pirod- 
pisanimi merili. 
VIII. Va.rstvo, zdravje itn čistoča 

12. člen 
Vsi obiskovalci. trga moraijo 

skrbeti za snago itn ravnati z ži- 
vili tako, da ni ogroženo zdravje 
ljudi. 

Za snago v stalnih prodajnih 
lokalih in na prostoru pred vho- 
dom v te lokale morajo najemni- 
ki lokalov sami skrbeti. 

Pse ni dovoljeno vodia po tr- 
gu- . 

Vinjenim in nalezljivo bolnim 
osebam dostop na trg ni dovo- 
ljen. 

13. člen 
Osebe, ki prodajajo žiiivilla, mo- 

rajo biti čiste in snažno obleče- 
ne. 

Zvila morajo biti pristna, zdra- 
va, nepokvarjena in čista. 

Zivilla morajo bitj v takih po- 
sodah, da so varna pred pone- 
snaženjem. 

Živil ni dovoljeno otipavati in 
jih poskušati. 

Pokvarjeno blago se ne sme 
zadrževati na trgu, teimveč se 
mora s trga takoi odstranim, 

14. člen 
Mleko in mlečni .zdelki morajo 

biti zavarovani pred soncem, pa- 
davinam; in prahom. Mlečni iz- 
delki se smejo polagati samo na 
oprane prte aili bel papir. 

Prodajale., ki stalno prodaijaijo 
meso, mleko, mlečne izdelke, mo- 
raio imeti pokrite lase in mora- 
jo biti oblečeni v belo haljo ali 
pa imeti bele predpasnike in be- 
le dokomolčnike. 

15. člen 
Povrtnina mora biti očiščena 

od prsti ш ne sme biti mokra. 
Sadje mora biti zrelo in ne sme 

bati gnilo ali črvivo. Nagnito In 
črvivo sadje ter sadje za kuho 
mora bki posebei označeno. 

16. člen 
ZivJa iz tretjega odstavka 3. 

člena se smejo prodajati na stal- 
nem trgu ie v kletkah ali v ko- 
šarah. 

K-lanje živali na trgu ni dovo- 
ljeno. 

17. člen 
Uprava tržišč je upravičena v 

vseh primerih, kjer bi proda talci 
ne upoštevala določb 13. do 
vključno Ife. člena tega odloka, 
proda'O blaga začasno ustaviti ter 
o tem nemudoma obvestiti pri- 
stojno san.iarno inšpekcijo. 

IX Promet 
18. člen 

V tržnem času - ie prepovedano 
po trgu voziti z vozili kakršne 
koli vrste. 

Dovoljena je vožnja z otroški- 
mi vozili in voz.čki hromih oseb. 

Izjeme dovoljuje v utemeljenih 
primerih Uorava tržišč. 

Vozila puščajo obiskovalci na 
prostoru, ki ga določi in vidno 
označi Up'-av tržišč, ter plačaio 
za shrambo vozila posebno pri- 
stojbino. Po poteku tržnega časa 
moraio obiskovalci vozila odpe- 
ljati. 

X. Nadzorstvo in inšpekcija 
tržnih prostorov 

19. člen 
Poteg organov Uprave tržišč 

izvajajo na trgu v liiladu z 
ustreznimi posebniimii zakonitimi 
predoisi nadzorstvo in inšpekcijo 
4i d i inšpekcije ObLO Ljubljana- 
Siška in OLO Liubl jana po svo- 
i h — stalnih inšpekcijskih orga- 
nih, posebei določemih za оргал'- 
Ij^vije te službe. 

X. Prchr'shi i" 
20, čle« 

Krčitve predpis0"' ^ 
v 3., 4., 5., 6., 7., »■'J 
12., 13., 14., 15., l6'^ 
se kaznujejo z <ien' 
do 3.000 dinarjev. 

21. 
Organi Uprave t^JI 

ločeni .za tržno ■, 
■jo brez zaslišanja ^ 
be o kaiznovaTnju 'J' 
no kacen do 500 
stih, iti jih z.ilot.jo 
lažjih prekrškov "^ _ 
odlokom. Tržni nadz<tj 
jo za izrekanje ^ 
teh denarni'h kazni ' 
pooblastilo oddelka I 
Ae zadeve Obl.O. 1 
kazni se izda poti«1 ^ 
terjane denarne ka-"11 

Pravico do kaizn"*^ 
mesta iz prejšnjega . 
jo tudi organi 
ObLO Ljubi jana-Sis*M 

Za lažje prekrška 
jejo po prvem in 
ku tega člena veljal0 ^ 
šitve predpiisov t£5?iJ 
radi katerih ni b.lo 1 

sledic ali pa so 
znatne. Med take 'f' 
jo zlasti: 

a) prodaja ali ^ J 
javnem prostoru zUj, 
roma določenega 
sta na trgu. 

b) vožnja z •'j01 

vprežnimi vozili ^ 
nem času, 

c) prikrivanje bla* 
jo, 

d) prodaja blaga 
časa, , 

e) vodenje psov 
f) vožnja s kole5' 

voziti ob piropoveo^ 
g) puščanje vOeiJ " 

nem prostoru. t 
XII. Tržne 

a) Stojnina 
22. člen j 

Za uporabo tržnep ^ 
naprav plačajo pro0*, 
tržižč tole pristojnj11®. 

1. od cele klopi r 
iev л 

2. od ročnega vaJ' 
na,rje v 

3. od voza po 
4. za prostor, na ' . 

dajalec ipostavi l4* 
po 100 dinariev. M 

Ce se pokaže P0^^' 
delitvi pokritih in 1 K 
nih prodajnih ^ 
predlogih prodaialc^ 
se primerno I«'?,7 4 
posameznih vrst '''f f* 
va tržišč tudi dolc-j' ЈИ 
bo ustrezala 
škom proda in i h 

Stoin.no mora Pj 
čaci takoj, ko ^ 1 

Za uporabo P'-0'''1 (jl ' 
se ne plača občin^a, f" 
ooribo oločnika 
prostorom. nni'1 

bi Uooraba n16 

23. člen . (c 
Za posojilo reh-r'1 » j 

vsak tr'n: dm P0 r ^ 
хт ^ 

24. člen^, j/ 
Ta odlok veha "(j i- 

•ave v Gbsniku d 
4 -em odlokom 

in ■c , i 
vše^ra MT O ' 

■lecembra 1955 
'tev. 1-54). 

■>d1ok o rrSn^m^ 

Izdaja ZB'otn^ 0" f 
»fubUanskl 
odgovorni ur 

dn^" 
edni^ 

jv« ' 


