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Okrajni ljudski odbor 

KREDITNI SKLAD ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH 

HIŠ NA OBMOČJU LJUBLJANE 

(Gradivo za 5. sejo Mestnega sveta) 

ђ0 
Гв^11п1 sklad za zidanje s-ta- 

4ubniskih hiS na območju 
'854 ■ ustanovljen v letu ' 'Ч je namenjen izključno 

J^^itlranje stanovanjskih 
•vo' v' praktično pričel s 
Igj.'"11 delom šele konec leta 

; Popolni razmah in uspeh 
" dosegel v letu 1955, ko so 

mu bili z družbenim planom In 
zveznimi pred.pisd postavljeni 
trdni temelji za poslovanje. 

Način zbiranja sredstev, bilo 
po družbenem planu ali z vlo- 
gami gospodarskih organizacij 
in drugimi prejemki, kakor tudi 
način uporabe sredstev najbolj, 
še prikaže 

^ditn 
ZAKLJUČNI RAČUN 

ega sklada za zidanje stanovanjskih hiS na območju 
Ljubljane z naslednjim stanjem; 

a) PREJEMKI; 

Vrsti a prejemkov: 
Ustvarjeno Ustvarjeno Skupaj 

v letu v letu ustvarj. v 
1954 1955 Kred. skl. 

5 ^ Proračuna MLO , od 
% od 

dob. 

23 oj 0(1 raznih skladov MLO 
bel invceticiJ MLO 
0br;7

D- Rradb. in mont. podj. — 
Vlog ^ danih posojil — 

Sor-jpodarskih organiiz. 
Sn-ri "0 anuitete od posod. Va' Prejeta iz reipubl. 

črtnega sklada 

147,864.389 

88,922.110 
15,904.835 

164,697.500 
231,622.859 

5,810.354 
55,020.971 
41,880.273 

— 90,000.000 
Skupaj prejemki sklada din 

b) IZDATKI: , 

86,922.110 
15,904.835 

164,697.500 
231,622.859 

5,810.354 
202.885.360 
41,880.273 

90,000.000 
839,723.291 

Vrst; 3 izdatkov: 

jSill 

Razporejeno Razporejeno Skupaj 
v letu v letu razpor. iz 

1954 1955 Kred. skl. 
a gospod, organizacijam 111,000.000 289,679.872 

10,810.000 111,470.580 
— 90,000.000 

3,495.000 15.150.020 
3,000.000 145,100.000 

— 30,403.903 
— 191.304 

m a log rad i tel jem 
joj,. stan. zadrugam 

^'^nim svetom 
e ^1(>Se gosip. organiz. 

% obvezne rezerve 
'n mater, izdatki 

Saldo neizkorižč. sredstev 

400,679.872 
122.280.580 
90,000.000 
18.645.020 

148,100.000 
30,403.903 

191.304 
29,422.612 

Upravni odbor ^lada je na 
podlagi načrta za uporabo sred- 
stev in pravil sklada razpravljal 
na sejah o posojilih posameznih 
prosilcev in sklepal o odobritvi, 
oziroma zavrnitvi posojila. Kot 
merilo za odobritev, oziroma 
zavrnitev posojila je bila grad- poslovanja sklada prejeli: 

gospodarske organizacije 64 % skupne vsote posojil 
malograditelji 19 % skupne vsote posojil 
stanovanjske zadruge 14 % skupne vsote posojil 
hišni sveti 3% skupne vsote posojil 

bena faza, v kateri se je novo- 
grajeni objetet nahajal, udelež- 
ba lastnih sredstev pri gradnji, 
ekonomičnost gradnje, ponujani 
način vračanja posojila, rok do- 
graditve in vselitve v novograd- 
njo In drugi pogoji, na katere 
se je posojilojemalec vezal v 
prošnji za posodilo. 

Izračunano v procentih na po- 
samezne kategorije pasojiJ»je- 
malcev in v odnosu na skupno 
vsoto posojil, so za vso dobo 

Posamezne kategorije posoji- 
lojemalcev pa kažejo naslednje 
stanje: 

a) gospodarske organizacije; 
Za vso dobo poslovanja kre- 

ditnega sklada je prejelo iz iste- 
ga 15 gos-podarskih organizacij 
posojilo v vrednosti navedeni v 
zaključnem računu. Sredstva so 
bila posojena za dobo od 1 do 
10 let, po 2 do 5 % obrestni me- 
ri. t. j. odvisno od gospodarske 
moCi posojilojemalca, načina 
gradenj, ekonomičnosrti Itd. Go- 
spoadrske organizacije so v 
glavnem gradile stanovanja v 
blokih, delno pa tudi v nadzida- 
vi. S pomočjo posojila In z last- 
nimi sredstvi so gospodarske or- 
ganizacije zgradile oziroma gra- 
de 29 stanovanjskih objektov s 
180 stanovanji In 17 samskimi 

majhen kredit za dograditev in 
vselitev v novo stanovanje. Ko 
je zmanjkalo teh prosilcev, so 
dobili kredite prosilci, ki so ime- 
li gradnjo v IV. gradbeni lazi, 
zatem prosilci v III. gradbeni 
fazi in delno v II. gradbeni fazi. 
Deljeno po občinah, v katerih 
se ti objekti grade, oziroma so 
se gradili, odpade na Bežigrad 
33 stanovanjskih hišic. Center 7, 
Polje 30, Rudnik 15, Setvid 21, 
Šiška 32 in Vič 41 stanovanjskih 
hiiic. Od skupnega zneska po- 
sojil odpade na posameznega 
posojilojemalca povprečno din 
561.0000, kar predstavlja v od- 
nosu na predračunsko vrednost 
grajenih obejktov zelo majhen 
odstotek posojila in pove, da so 
malograditelji sodelovali pri 
gradnji z visokim odstotkom 

sobami. Od tega števila je 120 : 'astnih sredstev. Posojila so bila 

avite 
^ftalizi 

Skupaj 839.723.291 
ramo posamezne po- ' vila sklada, v katerih s© točno 

določeni pricipl in način kredi- 
tiranja stanovanjske graditve 
posameznim vrstam graditeljev 
(podjetja, zadruge, malogradite- 
lji itd.) z veljavnostjo za celo 
območje mesta Ljubljane. 

&0 .j P^Jemkov, predvidenih 
Ugo'ovhv, nem P'anu. lahko 
4 p« "I0', da so 100 % vplača- 
i11 "ion«0]" d(>bieka gradbenih <4, ^ " ^ek a?rUh Podjetij pa Je dosežen s 146% pred- 
'^кГ .l!\ne kvote. Edino do- 

*r^itnep republiškega 
^Jučnn3 slcla<la» namenjeni 

T^Jsikih itd ran je slano- 
t10 v . 8,0 doseženi 

vJ
iš,nl 60 % Odobrene 

^"lonov i0 tudl razlika 60 • • J. 40 odobrene 
rt K^So^llu Centralne 

V кгаЉе"п fasu " ra2P0rejena stano- 
s^ie, ^drugam v likorl- 

v ^radi x._ 
7.°rišfaau PravllnejSega lr- 
*l.P?Vnl odbredSteV' 3ltlada 5e 

at 10 1955 0rx s,clada sprejel 
Zv Ti*uporabe 

kvote k
n
aterem Зе 

Posoiiin- Same<cnim VT~ 
bh ra^ srPj,?

Jema,cev- Načrt 
ko ,V 1955 je 

Црга^пГ^,к1еп- Prav ta- 
'zdal „ , r kreditnega v letu 1955 pra. 

stanovanj in 15 samskih »ob 
v letu 1955 že vseljeno, osta- 
la stanovanja pa bodo sposobna 
za vselitev v letu 1956. 

b) malograditelji: 
Iz sklada je prejelo posodilo 

218 malograditeljev. Pripomi- 
njamo, da v letu 1955 ni mogel 
dobiti malograditelj kredita 
pred, dokler ni v gradnji pora- 
bil svojih lastnih sredstev. Prin- 
cip kreditiranja v letu 1955 se 
Je odvijal pri malograditeljih na 
ta način, da smo prvo odobra- 
vali posojila tistim prosilcem, ki 
so se nahajali v V. gradbeni fa- 
zi in Jim Je bil potreben le 

VABILO 

NA 5. SEJO MESTNEGA SVETA 

N» osnovi 122. ftlena statuta okraja Ljubljana eklieujem 
5. sejo 

MESTNEGA SVETA, 
ki b« v petek dne •. aprila 1956 ob 17. uri v sejni dvorani Ma- 
gistrata v Ljubljani. 

Fredlagam naslednji 
dnevni red: 

I. Razprava o stanovanjskih skladih т meetn. 
Predsednik Mestnega sveta: 

dr. Marijan Dcrmastla I. r. 

OBVESTILO 
Odbornike OLG obveščamo, da bo 7. seja OLG v petek, 

13. a p r i 1 a (in ne 6. aprila, kot je bilo prvotno javljeno). 
Vabilo K dnevnim redom bo objavljeno naknadno. 

v glavnem dodeljena kot je ie 
navedeno za dograditvena de- 
la, t. J. za čimprejšnjo usposo- 
bitev novograjenega stanovanja 
za bivanje. 

c) Posojila stanovanjskim za- 
drugam: 

Stanovanjske zadruge so pri- 
čele svojo dejavnost komaj v 
drugem polletju 1955. Do sedaj 
je formirano 11 stanovanjskih 
zadrug, ki grade vrstne hišice s 
122 stanovanji. S formiranjem 
stanovanjskih zadrug smo uspe- 
li združiti dosedanje malogradi- 
telje, da na manjšem prostoru 
grade več stanovanj, ki so ko- 
munalno boljše in ceneje veza- 
ne na obstoječe cestno, vodo- 
vodno in električno omrežje, 
kakor tudi na obstoječo ali na- 
novo predvideno kanalizacijo. 
Pretežna večina stanovanjskih 
zadrug gradi svoje hišice v ob- 
čini Šiška, delno pa tudi na 

Viču in ena zadruga v občini 
Center. Zadruge so do sedaj pre- 
jele posojilo v višini 90 milijo- 
nov dinarjev. Poleg zadrug, ki 
grade vrstne hišice, pa je tudi 
formirana stanovanjska zadruga 
višjega tipa, ki gradi blok v Ja~ 
vornlkovi-Jeeenkovi ulici. 

d) Posojila hišnim svetom: < 
Poleg zvezne uredbe, ki drrts. . 

Ijuje hišnim »vetom najenisnje 
posojila za dobo do 5 let v vi- 
šini amortizacijskega sklada in 
sklada za vzdrževanje, je uprav- 
ni odbor sklada dovoljeval v iz- 
jemnih primerih za obsežnejša 
in nujna popravila tudi posojila 
iz sredstev kreditnega sklada 
in to za dobo nad 5 let. Skupno 
Je prejelo ix kreditnega siklada 
posojilo 44 hišnih svetov in t* 
v občini Center 40, Moste 1, 
SiSka I In Vič 2 hišna svela. 

Kot večtja postavka v Izdatkih 
so tudi vrnjene vloge gospodar- 
skim organizacijam. Pripomi- 
njamo, da se je celotna vsot« 
vrnjenih vlog v znesku din 14i 
milijonov 100.000 porabila • 
strani podjetij za graditev no- 
vih stanovanj. 

V poročilu o delu kreditnega 
sklada ne navajamo, v kakšni 
gradbeni fazi se nahajajo kredi, 
tirani objekti, niti ne, koliko Je 
od njih že naseljenih, ker je te 
že navedeno v poročilu o grad- 
njah na območju mesta Ljub- 
ljane, ki dopolnjuje to poročil# 
o delu sklada. 

Po podatkih Komunalne ban- 
ke 2 v LJubljani, kjer se Je vo- 
dil kreditni sklad, znaša predra- 
čunska vrednost vseh kreditira- 
nih objektov 1.403,000.000 dia 
in to brez komunalnih (potreb- 
nih) naprav, zaaidna površina 
zgradb pa 29.453 kv. m. Udelež- 
ba kreditov pri predračunski 
vrednosti stavb znaša 38 % iste 
tako, da znaša po stanju 31. doc. 
1555 lastna udeležba pri grad- 
nji 62 %, dočim so predpisi do- 
ločali minimum lastne udeležbe 
s 25 % predračunske vrednosti, 

Z ozirom na formiranje ob- 
čin na področju mesta Ljub- 
ljane se po predlogu Mestnega 
sveta dosedanji kreditni sklad 
razformiran, vsa njegova aktiva 
in pasiva pa prenese na kredit- 
ne sklade občinskih ljudskih od- 
borov. Prenos sklada na občine 
Je izvršen v smislu 48 čl. Ured- 
be za izvrševanje zakona o sta- 
novanjskem prispevku (Ur. list 
FLRJ 6-56). Sredstva sklada s« 
prenašajo na Kreditne sklade 
občin s stanjem na dan 29. fe- 
bruarja 1956. 

Prenaša se: 

AKTIVA: 
v Kred. Neporabljena gotovina 

skladu pri KB 2 
Izdana posodila po sklepih 

(zmanJSana za vrnjene anu- 
Itete^ 

Skupaj aktiva 

23,422.612 dia 

505,725.19» * 
529,147.811 din 

PASIVA: 
Vloge gospodar, organizacij 54,785.360 din 

Skupaj pasiva 64,785.360 dia 



BTRAN 102 »GLASNIK« 

AKTIVA prenesena na občine znaSa: 

Občina: 

Prenos v Prenos Skupaj zne- 
gotovini v sklepih sek, ki se 

prenaša 
na obč. KS 

Bežigrad 1,000.000 99,983.851 100,983.851 
Center * 10,422.612 100,298.786 110,721.398 
Moste — 19,581.062 19,581.062 
Polje — 98,480 650 98,480.650 
Rudnik 1,000.000 7,450,000 8.450.000 
Šentvid 1,000.000 24,150.729 25,150.729 
Šiška — 118,393.384 118,393.384 
Vič 10,000.000 37,386.737 47,385.737 

Skupaij 23,422.612 505,725.199 529,147.811 

Na Tajništvo za stanovanjske 
radeve OLO Ljubljana pa se 
prenaša kot aktiva nerazporejena 
denarna sredstva 6,003.000 din 
In razporejena sredstva s skle- 
pi stanovanjskim zadrugam 84 
milijonov -dinarjev, t. j. skupaj 
#0 milijonov dinarjev. Ta sred- 
stva izvirajo Iz republiškega 
kreditnega siklada ter jih ne 
moremo deliti na občine, saj 
tudi njihov izvor niso sredstva 
MLO. Ta sredstva, oziroma že 
odobreni krediti se vodijo pri 
Narodni banki podružnic! 601 
v Ljubljani. Iz republiškega 
kreditnega sklada moramo pre- 
jeti po sklepu njihovega uprav- 
nega odbora še vsoto 60 milijo- 
nov dinarjev, ki se bo po preje- 
mu po sklepu Sveta za stano- 
vanjake zadeve OLO Ljubljana 
razporedila stanovanjsiki zadru- 
gi »Prosvetar« za graditev bloka 
v Javomikovi Jesenkovi uHci. 
Sredstva, ki so dana za ta blok 
Iz Sklada za stanovanjsko-komu- 
nalno graditev se bodo z danim 
kreditom refundirala in pozneje 
izkoristila za dograditvena dela 
na kanaili2aqiji v Šiški med Vo- 
dnikovo in Celovško cesto. 

Pripominjamo, da je za dogra- 
iHitvena dela na stanovanjskih 
hišah, ki jih grade stanovanjske 
»adruge za leto 1956 potrebno 
142 milijonov din kreditnih 
sredstev, katere bodo morali 
novi občinski krediitni skladi 
lagotovlti stanovanjskim zadru- 
gam. Tu niso štete zadruge, ki 
■e šele pripravljajo za graditev. 

Kot pasiva pa se prenašajo na 
kreditne sklade otočinskih ljud- 
skih odborov vloge gospodarskih 
organizacij in to na tiste ob- 
ilne, kjer je sedež vlagatelja. 
Prenaša se na občino; 

Bežigrad 7,000.000 din 
Cemter 35,785.360 » 
Rudnik 1,000.000 > 
Šentvid 1,000.000 » 
Vič 10,000.000 » 

Bktip. prenes. 54,785.360 din 
Vsem občinam na teritoriju 

bivšega MLO Ljubljana se je 
prenesel celotni arhiv poslova- 

nja dosedanjega sklada. Ti pre- 
nosi so bili izvršeni na posamez- 
ne občine tako, da je vsak no- 
voformirani kreditni sklad pre- 
jel kot aktivo posojila, kj so 
bila dana posameznm prosil- 
cem na območju Ljubljane. Pra.. 
vilnost prenosa na občinske 
kreditne sklade je na vsakem 
prenosnem aktu potrdila tudi 
Komunalna banka 2 v Ljublja- 
ni, ki je vodila dosedanji sklad. 
S prenosnim nalogom je občin- 
skim kreditnim skladom dostav- 
ljen tudi »zbirni pregled izda- 
nih posojil« deljen na kategorije 
posojilojemalcev, za vsako ka- 
tegorijo posojilojemalcev pa je 
priložen še poseben spisek s po- 
imenično navedbo vseh koristni- 
kov posojila. K tem spiskom so 
priloženi tudi originalni sklepi 
upravnega sklada, s katerim je 
bil odobren posameznim prosil- 
cem kredit. 

Ker po družbenem planu še 
pritekajo sredstva iz naslova 
Kreditni sklad za leto 1955, 
enako pa se pojavljajo stoma 
(posebno iz naslova: del dobička 
gradebnih in montažnih podje- 
tij), se bodo ta sredsitva pri Ko- 
munalni banki 2 v Ljubljani še 
nadalje zbirala, po potrditvi za- 
ključnih računov podjetij pa se 
bodo dokončno prenesla tudi 
{aktiva ali pasiva) na nove ob- 
činske kreditne sklade. 

SKLAD ZA STANOVANJSKO 
KOMUNALNO GRADITEV 

V LJUBLJANI 
Kot je bil kreditni sklad iz- 

ključno namenjen za kreditira- 
nje stanovanjske graditve, tako 
ima Sklad za atanovanjsko- 
komunalno graditev nalogo fi- 
nansirati stanovanjsko gradnjo, 
izvrševano, po ljudskem odboru. 
Tudi s tem skladom, ki ga je 
usmerjal in vodil njegovo po- 
litiko in delo Svet za stanovanj- 
ske zadeve OLO Ljubljana, se 
vidi velik razmah stanovanjske 
in komun a'ne graditve v Ljub- 
ljani, posebno pa v letu 1955. 

Delo sklada pa najbolje pri- 
kaže: 

ZAKLJUČNI RAČUN 

poslovanja sklada za stanovanj sko-komunailno graditev v Ljub- 
ljani x naslednjim stanjem: 

) 
PREJEMKI: 

Vrsta prejemkov: 
\ Ustvarjeno Ustvarjeno Skupaj 

v letu v letu ustvarj. v 
1954 1955 skl. za. st. k. 

Za stanovanjsko graditev 
od MLO Ljiubljana 

B, 10 in 56 % od sklada 
za zidanje (od najemnin) 

•d prodaje stanovanj in lo- 
kalov v novogradnjah . 

40 % od sklada za prosito 
raapol. gosp. org. — porab- 
ljeno za nakup stanovanj 

40 % od skl. za prost, razpol. 
gosp. organ. — neporab'jeno 

•stala sredstva v skladu — 
obresti od MHL. ositanek skl. 

572,156.251 23,217.718 

80,608.797 157,439.976 

95,000.000 482,429.364 

— 19,822.542 

— 20,530.642 

595,868.969 

238,048.773 

2,914.865 

597,251.906 

20,530.642 

2,914 865 
i did eis j s* 

IZDATKI: 

Dotacije financ novogradnje 300,000.000 
Obvezni polog depotiza 
na novogradnje — 
Finanč. komun, gradnje Tajni- 
štva za komunalo — 
Tajništvo za prosveto — 
Tajništva za soc. varstvo — 
Za ureditev komun — 
Pripravljalna dela — 
Za nakup zemljišč — 
Za nakup gradbenih strojev 
(Zav. za stan. izgradnjo) — 
Dodatna pomoč stanov, zadr. 
(prestavitev kozolcev itd.) — 
Dograditvena dela in dotacije 
(Šiška, Savska, Ambrožev trg) — 
Do'iacija zavodu za stanovanjsko 
izgradnjo v Ljubljani — 
Provizija za nakazila — 

Saldo neizkoriščenih 
Skupaj izdatki sklada 

ANALIZE POSAMEZNIH 
PREJEMKOV 

Ostanek sredstev od MLO 
Ljubljana v letu 1954 vsoto 
572,156.251 din In v letu 1955 
23,217.718 din. Te Vsote so v pre- 
težni meri porabljene aa dogra- 
ditev stanovanjske in poslovne 
palače Titova cesta št. 19, po- 
slovne palače Kidričeva—Beet- 
hovnova ulica, stanovanjske hi- 
še v Vošnjakovi ulici, bloka A 
in B na Studencu, stanovanjske- 
ga bloka v Šentvidu, za komu- 
nalno ureditev vezano na novo- 
gradnjo, za prosveto, socialno 
varstvo (gredbena dela) razna 
dograditvena dela. 

Dohodek od stanovanjskih na- 
jemnin, ki se vplačuje v sklad 
za novogradnje dosega precejš- 
njo vsoto (glej zaključni račun). 
Zbrana sredstva pa so se pora- 
bila sorazmerno na vseh stano- 
vanjskih objektih, ki se grade 
iz tega sklada in to za gradi- 
tev, kakor tudi za komunalno 
ureditev novih objektov. 

Važna postavka prejemkov v 
skladu so sredstva od prodaje 
stanovanj jn lokalov v novogra- 
jenih objektih. Ta sredsitva se 
v celoti.porabijo na tistem sta- 
novanjskem objektu (stanova- 
nju) za katerega so plačana. 

Ker ljudski odbor nima sred- 
stev s katerimi bi razvijal pre- 
potrebno stanovanjsko graditev 
v Ljubljani, se je že v letu 1954 
odločil, da bo v novogradnjah 
prodajal stanovanja In lokale In 
to predvsem gospodarskim or- 

637,999.180 937,999.180 

135,558,619 135,558.619 

74,834.000 74,854.000 
54,000.000 54,000.000 
10,000.000 10.000.000 
6,380.000 6,380.000 
3,000.000 3,000.000 
1,873.800 1,873.800 

6,850,000 6,850.000 

3,400.000 3,400.000 

82,418.825 82,418.825 

12,004 008 12,004.008 
80,160 80.160 

sredstev 126,196.563 
1,454.615.155 

ganizacijam. Gospodarske orga- 
nizacije imajo na ta način mož- 
nost, da s svojimi sredstvi skla- 
da za prosito razpolaganje ku- 
pijo v novogradnjah stanovanja 
za svoje delavce in uslužbence. 
Vsa podjetja v Ljubljani nimajo 
možnost, da hi sama gradila 
večje stanovanjske objekte In 
tako Sklad za stanovanjsko-ko- 
munalno graditev združuje in- 
vestitorje, ki so zmožni Investi- 
rati v novogradnji eno ali dvo- 
je stanovanj. Pripominjamo, da 
podjetja še niso posvetila do- 
volj pozornosti takemu načinu 
skupne kolektivne gradnje in 
takemu načinu reševanja stano- 
vanjske krize v podjetju. V 
Ljubljani je mnogo podjetij, ki 
so zmožna investirati vsaj eno 
stanovanje in če zberemo preko 
sklada dovolj takih, invsetitor- 
jev, lahko pričnemo z novim 
stanovanjskim blokom in tako 
rešujemo s skupnimi močni tež- 
ko stanovanjsko vprašanje v 
Ljubljani. 

Do sedaj je sklenjeno s skla- 
dom 60 kupoprodajnih pogodb 
za nakup stanovanj, odnosno 
lokalov. Skupna pogodbena vso- 
ta pogodbeno prodanih stano- 
vanj jn lokalov v novogradnjah 
znaša 1.150,773.534 din, od te 
vsote pa je do sedaj že plačano 
507,251.906 dinarjev. 

Zaradi boljšega razumevanja 
podc.jamo pregled prodanih sta- 
novanj in lokalov, podeljen po 
občinah, v kateri se novograjeno 
stanovanje odnosno lokal gradi. 

PREGLED PRODANIH STANOVANJ IN LOKALOV 

Vošnjakova 11, Center 30,500.000 30,500.000 — — 
Kidr.-Beath., Center 274,500.000 91,500.000 183.000.000 53,000.000 
Titova 19, Center 269,649.402 221,389.402 48.260.000 45.050.000 
Blok I. in II., Bežigr. 103,389.364 103,389.364 — — 
Blok III., Bežigr. 93,000,000 « 600,000 44,400.000 22,600.000 
Blok IV. Bežigr., 148,200.000 43,973.756 104,226.244 63,926.244 
Blok V. Bežigr., 47,534.768 16,699.384 30,835.384 16,335.384 
Titova-Einspiil- 
lerjeva Bežigr., 43,000.000 7,500.000 35,500.000 22,500.000 
Blok XIX. Šiška, 72,000.000 16,000.000 56,000.000 30.000.000 
Blok XX. Šiška, 69,000.000 17,700.000 51,300.000 29,100.000 

Skupaj 
Rfkapitulacija p« 

Center 
Bežigrad 
Šiška 
Kkuoat 

1.150,773.534 597,251.906 553,521.628 282,511.628 
ebčinah; 

574,649.402 343,389.402 231,260.000 98,050.000 
435,124.132 220,162.504 214,961.628 125,361.628 
141,000.000 33,700.000 107,300.000 59,100.000 

1.150.773.534 597,251.906 553,521.628 282,511.628 

Vsota 553,521.628, ki jo podje1' 
ja dolgujejo po sklenjenih P0 

godbah je plačljiva v letošnjein 

letu v znesku 282,511.628 d'J1' 
dočim je ostanek 271,010.000 № 
plačljiv v letu 1957 in dalj*' 
Za ta znesek bodo mora.'a P0 

jetja najeti posojilo v kredf' 
nem skladu pristojne obč;ne' 
kjer se bodo zavezala za na^111 

odplačevanja posojila, dolž"" 
vsoto pa morajo plačati v Skls" 
za stanovanjsiko-komunalno 
ditev od koder se bodo dotlr3'9 

investitorju (Zavod za slan0' 
vanjsko izgr.) sredstva za d0* 
gr&ditev blokov. 

Deljeno po občinah, bi w0' 
rali dati kredit gospodarsk^ 
organizacijam kreditni skla" 
sledečih občin po obstoječeij1 

stanju pogodb na dan 29. 
1956: 
občina Center 155,010 0°" 
občina SiSka 59,000.00" 
občina Bežigrad 57,000.000 

Skupaj 271,000.00® 
Poudarjamo pa, da bodo P0' 

trebnl tudi krediti za še nep1'"' 
dana stanovanja, ki so v 
nji, kolikor podjetja ne bo" 
imela dovolj lastnih sredstev. 

Ker je v novogradnji še Pre 

cej neprodanih stanovanj, pod3' 
jamo še pregled neprodanih 
novanj in lokalov, deljeno Pj 
občinah, kjer se stanovanji 
objekti grade: 

Občina Center: 
samo še.lokali, in to na 

tovi cesti 19 (restavracijski P1"' 
stori) In delno lokali i/ pošlo1' 
ni palači KidričevtU-Beethovn^ 
va ulica v predvideni vredno^® 
161,000.000 din. 

Občina Bežigrad; 
34 dvosobnih stanovanj v b'0' 

ku V., 49 dvosobnih stanovanj 
bloku VI., 45 dvosobnih sta"®' 
vanj in 6 garsonjer v bloku Vi1-' 
45 dvosobnih stanovanj in 6 g5'1" 
sonjer v bloku VTII. — vse Sa^' 
sko naselje; 2. trosobni in 1 en0^ 
sobno in 4 garsonjere ter 4 
govski lokali v bloku TMoV? 
Einspiilerjeva — skupno pr6"' 
videna vrednost 576,000.000 d1'0' 

Občina Šiška; 
stanovanjska hiša v Javori^ 

kovi-Jeisenikovi ulici — dog0^ 
vprjeno za stanovanjsko za<'r\. 
go PROSVETAR, stanovanja ^ 
tako vezana. Pogodba še ni ° 
končno sklenjena. Zadruga 
dobila kredit iz sredstev rePu^ 
kreditnega sklada in refundir,^ 
la do sedaj izdana sredstva 
Sklada za stanov .-komuna1 ., 
grEdirtev. Predvidena vredno 

1,000.000 din. jj, 
Skupna vrednost neprods"^ 

stanovanj in lokalov 817.000' 
dinarjev. u. 

Sklad za sitanovanjsko-koi ^ 
nalno graditev bo tudi za 

stanovanja (in lokale) zbral ^ 
vestntorje in z vplačanimi 
etvi dogradil stanovanjske 
ke. Sklenjene pa je, da г\* 
jo biti stanovanja (in ko11"11 д0 
na ureditev) v celoti р'а^апг^,3- 
vselitve v novograjena sta?.et]» 
nja, bodisi da imajo P0"-' ^ 
sredstva za nakup že zbran 
svojem skladu za prosto 
polaganje, aH pa da za del ^ 

(največ 50 »/o) najam« e 
tnem skladu svoje o 

nine 
kreditnem     
posojilo, s katerim P0,cTn 

ravnajo kupnino za stano ^ 
In plačujejo kreditnemu s 
anuitete po pogodbi, ki J0 

nejo z njim. 
Kolikor ho dovolj tak! 

resentov In bodo vsa s 41 ^ie' 
nja prodana, bodo lah1'?. W 
nile občine in pooblasti 
vod za stanovanjsko 
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lovih stanovanjskih 
t-re so prj_ 

dobrem načrti. 
40 »/o 

, га kate 1 itt 
' ti(. 
'a пГЛР atevanja 

У<01» 

akoj prične z vplačilo v sklad kupijo stanova- 
nja in je od do sedaj vplačane 
vsote 40,353.184 din porabljen 
га nakup stanovanj v novograd- 
nji zneiek 19,822.542 din 

Ob zaključku poslovanja skla- 
da ?.a stanovanjsko-komunalno 
grc.ditev za leto 1953 znaša saldo 
neporabljenih sredstev, k; se 
prenašajo v leto 1956 126,196.563 

da je do se- dinarjev, od tega odpade na 
sredstva, prejeta iz prodaje sta- 
novanj 105,665.921 din. na 40 "/o 

tiorji51 0 ra7-Polaganje, 
is Vn',6, g0iP0dar4ke or- 
»iilto', v s'klad 
'ЧЈП Unaln<5 

P'enu za leto 

za 
gradi- 

maj 26 "/o pred- 
0djetja lahko za 

od skla.da za prosto razpolago, 
kj ga podjetja še niso porabila' 
?-a nakup stanovanj 20^)30.642 
dinarjev. Skupna prosta sred- 
stva 126,196.563 din. 

Podajamo zbirni pregled pre- 
jetih in porabljenih sredstev 
Sklada, s saldom neizkoriščenih 
sredstev, deljeno na občine v 
katerih se grade objekti: (v 
smislu 48. člena Uredbe za Iz- 
vrševanje zakona o stanov, pri- 
spevku Ur. 1. FLRJ 6-56); 

„vilo 
Bfa-db. obieJctov 

O.OO" 
0.001' 
O.OOO 
0,00» 

Predvidena 
predr&čun- 
sika vredn. 
objekta 

1.279,983.470 
937,389.364 
214,100.000 
24,205.276 
26,697.489 
63,365.522 

2.545,741.121 

Do sedaj prejeto za gradi'tevt + 

Investirano 
po drugem 
invest. pred 
prevzemom 
po skladu 

304,574.000 

16,222.000 
320,796.00 

Iz naslova 
prodaje 
stanovanj 
In lokalov 

Sorazmerni 
del iz naslo- 

del Iz nasl 
družbenih 
sredstev 

Skupaj 
prejeto 
za graditev 

343,389.402 
220,162.504 ' 

33,700.000 

597,251.906 

233,950.470 
200,026.000 

53,036.558 
21.117.775 
26,697.489 
47,143.522 
581,971.814 

881,913.872 
420,188.504 
86,736.558 
21,117.775 
26,697.469 
63,365.522 

1.500,019.720 

Do sedaj porabljeno za graditev: — 

InveDllrano Po drugem 
investitorju 

Pred prevzemom 
Po sk. 

Iz siklada 
preko Zavo- 
da za stan. 
Izgradnjo 

Iz Sklada 
za potog de- 
pozita pri 
NB 601 

S k u p a ] 
роггЉ1јепо 
za graditev 

Neporab- 
ljeno 
saldo v 
korist gra- 
denj obč. 

'iva 20.530 645 J- 
v din, 

^анп enega 

304,574.000 

16,222.000 
320,796.000 

t. 3. 
ada ea dela 

razr>0- 
Ftii, л 

lh organiza 
CS ^ " 
4» 

> t „j y občine 
»Cl'4i i,. Pz ,g0sPodarska 

3® sredstva 
^pade na 

537,357.180 
242,910.000 
66,707.000 
19,825.00 
25,900,000 
45,300.000 
937,999.180 

Moste 
Polje 
Rudnik 
Šentvid 
Šiška 
V« 

Skupaj 

36,684.017 
76,438.824 
18,501.992 

1,292.775 
797.489 

1,843.522 
155,558.619 

878,615.197 
319,348.824 
85,208.992 
21.117.775 
26,697.489 
63,365.522 
1.394,353.799 

3,298.675 
100,839.680 

1,527.566 

105,665.921 

556,025 din 
55,294. din 

141.074 din 
690.434 din 

1,476.226 din 
805.656 din 

20,530.642 din 

U43.799 dtin 
^»662.134 din 

Iz nas-lova 
Prodaje sta- 
novanj in 
lokalov 

100,839.680 
3,298.675 

Torej odpade kot saldo neiz- 
koriščenih sredstev jz leta 1955 
na posamezno občino: 

1.527.566 

105,665,921 

Чч 

'v *' 
4' 

^0lžni Plača.ti, 
P d^^Hih ^toi v grad- 

40 Vo od 
slktoda za 
presto raz- 
polaganj e, 
g, o. 

2,143.799 
14,662.134 

556,025 
55.294 

141.074 
690.434 

1,476.226 
805.656 

20,530.642 

Skupaj 

102,983.479 
17,960.809 

556.025 
55.294 

141.074 
690.434 

3,003.792 
805.656 

126,196.563 

prikazanih izdatkih je prav go- 
tovo vsota, ki je porabljena za 
graditev (in depozit) posamez- 
nih stanovanjskih objektov, ki 
se grade iz Sklada za stanova.nj- 
sko-komunalno graditev. Svet 
za stanovanjske zadeve OLO 
Ljubljana je skrbel, da so se vse 
gradnje, ki se grade iz tega 
sklada gradile preko celega leta 
in tako zaradi denarnih sredstev 

ni bilo mkakih zastojev v grad- 
nji. Prikazana porabljena sred- 
stva so se v glavnem porabila 
v letu 1955, če tudi je po za- 
ključnem računu prikazan kot 
prvi razpored v letu 1954 

Sredstva za graditev posamez- 
nih objektov so se razporejala 
s sklep- Zavodu za stanovanjsko 
Izgradnjo v Ljubljani, ki je kot 
pooblaščenec investitorja vršil 
nadzor nad izvajalci del in pla- 
čeval dospele situacije. Po po- 
sameznih objektih, ki so sedaj 
v gradnji je bilo do zaključka 
leta 1955 razporejeno za gradi- 
tev: 

(Glej tabelo spodaj) 
V navedenih stanovanjsk'h 

hišah, ki so v gradnji po ljud- 
skem odboru, pa je sledeče šte- 
vilo stanovanj: 

Glej tabelo na strani 104) 
Skupaj 584 stanovanj, 14 sam- 

skih sob, 6 ateljejev in 24 po- 
slovnih prostorov. 

Naslednje postavke izdatkov 
predstavljajo za plačila komu- 
nalne gradnje po tajništvu za 
komunalo, prosveto in socialno 
varstvo MLO. Ta sredstva so 
bila izdana iz sklada z ozirom 
na prejeta sredstva od MLO in 
So bila določena v družbenem 
planu MLO za leto 1955. Pora- 
bila so se za ureditev komu- 
nalnih naprav, t. j. za zbiralni 
kanal, kanalizacijo v Šiški, za 
adaptacije na šolah in socialnih 
ustanovah, ki so bile potrebne 
zaTadf večjega števila prebival- 
stva v novih naseljih. 

S formiranjem komun je bilo 
odobreno in porabljeno za ko- 
munalno ureditev okolice občin- 
skih zgradb 6,380.000 din. 

Iz sklada je prav tako razpo- 
rejena in porabljena vsota 3 mi- 
lijone dinarjev (Zavodu za sta- 
novanjo izgradnjo) za priprav- 
ljalna dela novogradnje v Šiški 
(Celovška in Vodnikova). 

Za nakup zemljišč v Savski 
koloniji, kjer se zida pretežna 
večina velikih stanovanjskih 

blokov, je razporejena .n po- 
rabljena vsota 1,873,800 dinKTjev. 

Prav iako je v letu 1У55 raz- 
porejeno Zavodu za stanovanj- 
sko izgradnjo v Ljubljan, (i mi- 
lijonov 8aU.OOO din za nakup 
gradbenih strojev. Z nakupom 
strojev smo pospešili in poce- 
nili gradmjo stanovanjskih blo- 
kov. 

Kot dodatna pomoč stanovanj- 
skim zadrugam, t. j. za presta- 
vitev kozolcev, nakup načrtov 
in pripravo terena za zidanje 
vrstnih staonvanjskih hišic v Ši- 
ški je s sklepom Sveta za sta- 
novanjske zadeve OLO Ljublja- 
na razporejeno Zavodu za sta- 
novanjsko izgradnjo 3,400.000 di- 
narjev 

Naslednja postavka v zaključ- 
nem računu predstavlja izdatke 
za dograditvena dela na že ob- 
stoječih stanovanjskih blokih v 
Šiški, Savski koloniji, Ambrože- 
vem trgu, Celjski ulici in na 
drugih stanovanjskih objektih, 
ki so bih zgrajeni po ljudskem 
odboru v preteklih letih, niso 
pa bili povsem dokončani in so 
tako bila nujno potrebna za- 
ključna dela, katera smo v letu 
1955 г razporejenimi sredstvi 
izvršili. 

Zavodu za stanovanjsko iz- 
gradnjo v Ljubljani je razpore- 
jeno v letu 1955 12,004.008 din, 
ki jih je isti porabil za plačilo 
raznih gradbenih načrtov, za 
študijska dela pri novogradnji, 
poizkusno uporabo novih grad- 
benih materialov in za plače 
uslužbencev. 

Iz prikazanega vidimo, da je 
bilo delo obeh skladov v pre- 
teklem letu zelo uspešno. Sta- 
novanjska graditev v Ljubljani 
je dosegla prav v lanskem letu 
največji razmah po osvoboditvi, 
čemur je predvsem pripomogla 
pravilna politika Sveta za sta- 
novanjske zadeve, ki je prav s 
takim načinom zbiranja pred- 
vsem pa uporabljanja sredstev 
obeh dosedanjih skladov uspel 
graditi in zgraditi tolikšno šte- 
vilo stanovanj. 

Občinski liudski odbori 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 

t Чђ > ■"*«10, 
K C Uidi J® so bile 
h s^nUar in .a{ane situ'a- 
p bi bili fbruar 1956, 

lovJ1951®! za plaća,tiip 

^jl SR 
atno пгапј- 

S *di, da je 
v Qbčin, 'la sredstev 

,Je v , ц 102 98?' Beilgrad Ш 
1Ц V L479 din- Raz- 
40if, nahP-ai na terl- 

K^S'^k ^ ^ L,4l 1о-Ј^А, ki je 

» ^ РакГ_ипа1п° 
Ч7Ч 

a Je '' ^7munalno 
CAvr3- 

f ^iraia LA đogo- 
b ^ni ^'nih ' P0- 

h Г ^ blok ',, ^edstev 

1 4 - 

narjev, tako da se saldo za ob- 
čino Bežigrad zmanjša za to 
vsoto. Dogovor glede vrnitve 
enega bloka še n,i dokončno ure- 
jen. 

Praksa v dosedanjem poslo- 
vanju sklada je pokazala, da je 
v zadevne pogodbe treba že v 
ceno stanovanja vnesti tudi 
stroške za komunalne ureditve 
zgradb. V tem smislu so tudi 
bile sklenjene novejše pogodbe 
za prodajo stanovanj v Sav- 
skem naselju. Zato Je ta saldo 
relativno višji kot v ostalih ob- 
iHnah vsDed tega, ker so v njem 
že vSteta finančna sredstva na- 
menjena za komunalno uredi- 
tev. V oetalih občinah se je ko- 
munalna ureditev stanovanjskih 
objektov, kot tudi predpriprave 
za pričetek novogradnje finan- 
sirala posebej (Šiška), ločeno od 
nakupnega zneska stanovanj, s 
tem da se bo ob apkljčku, od- 
nosno dovršitvi gradnje obraču- 
nala s kupci. 

Analiiza izdatkov: 
Kot najvažnejša postavka v 

VABILO 
na 7. redno sejo ObLO 

Na podlagi 38 člena Statuta 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Center z dne 19. av- 
gusta sklicujem 7. redno 
sejo Občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana-Center, ki bo v 
četrtek dne 5. aprila 1956 ob 

16.30 uri v mali sejni dvorani 
n.a Magistratu. 

Predlagam sledeči dnevni 
red: 

1. Poročilo mandatno imuni- 
tetne komisije. 

2. Rsaprava in sklepanje o 
planu začasnega finansira- 
nja za II. tromesečje 1956. 
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Vošnjakova 11, 
Titova 19, 
Kidriče va-Beeth. 
Blok I. in II. 
Blok III., Savska 
Blok IV., Savska 
Blok V., Savska 
Blok VI., Samska 
Blok VII., Savska 
Blok VIII., Savska 
Titova-Einspillerjeva 
Blok XIX., Šiška 
Blok XX., Sišlja 
Javo rnikova-Jesen. 
Blok Šentvid 
Blok Vič 
Blok A in B Polje 

Skupaj 

64,450.470 
349,800.000 
123,106.710 
103,389,364 

36,580.663 
27,850.000 
8,600.000 

23,250,000 
3,400,000 

12,340.000 
27,500.000 
38,400.000 
13,500,000 
14.807.000 
19,825.000 
25,900.000 
45,300.000 

937,999.180 

15,423.644 
21,260.373 

7,407.358 
13,796.939 
14,782.922 

14,212.854 
10,638.068 
10,639.168 
4,961.515 
4,558.323 
6,565.497 
7,378.172 
1,292.775 

797.489 
1,843.522 

135,558.619 

64,450.470 
365,223.644 
144,367.083 
103,389.364 
43,987.994 
41,646.939 

. 23,382.922 
37,462,854 

14,038.068 
22,979.168 
32,461.515 
42,958.323 
20,065.497 
22,185.172 
21,117.775 
26,697.489 
47,143.522 

1.073,557.799 

3. Poročilo sveta za socialno 
politiko o delu sveta. 

4. Razprava in sklepanje o 
predlogu odredbe o ustano- 
vitvi sklada za varstvo 
otrok. 

5. Razprava in sklepanje o 
pravilih o plačah delavcev 
in uslužbencev v lekarnah 
na območju občine. 

6. Razprava in sklepanje o 
potrditvi pravil lekam na 
območju občine. 

7. Razprava in sklepanje o 
potrditvi pravil Stanovanj- 
ske uprave Ljubljana-Cen- 
ter. 

8. Razprava in sklepanje o 
potrditvi pravilnika o delu 
Sveta stanovanjske skupno- 
sti Ljutoljana-Center, 

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

pravico pismeno predlagati 
spremembo ali dopolnitev dnev- 
nega reda. 

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

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Lojze Ocepek s. r. 
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OBČINA UUBUANA-POUE 

VABILO 
na 6. redno sejo ObLO 

Na podlagi 58. člena o ObLO 
In 38. člena statuta tukajšnje 
občine sklicujem 

VI. redno sejo 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Polje, ki bo v torek 
dne 3. aprila 1956 ob 8. uri zju- 
traj v sejni dvorani občinske- 
ga ljudskega odbora Ljubljana- 
Polje. 

Dnevni red: 
1. Pregled sklepov zadnje seje. 
2. Pregled in odobritev za- 

ključnega računa za leto 
1954 in leto 1955. 

3. Plan začasnega finanslranja 
za II. tromesečje 1956 In 
sprejem odloka. 

4. Sprejem odlokov; 
a) o sistemizaciji službenih 

mest občine Ljubljana- 
Polje. 

b) o dopolnilnih plačah usluž- 
bencev in delavcev občine 
Ljubljana-Polje. 

c) o odpiranju in zapiranju 
gostinskih obratov na po- 
dročju občine Ljubljana- 
Polje. 

S) o ustanovitvi potrošndških 
svetov. 

d) o zaključnem računu za 
leto 1954 in 1955. 

5. Potrditev pravil. 
6. Odobritev menjalne pogod- 

be. 
7. Odobritev raznih obrtnih 

dovoljenj in kolektivnega 
upravljanja gostišč. 

8. Postavitev računovodij. 
9. Potrditev pravilnika o pla- 

čah v zdravstvenem domu 
in lekarni v Polju. 

10. Potrditev sodno zapriseže- 
nih cenilcev in potrditev 
komisij za ocenitev zapu- 
ščin. 

11. Potrditev upravnega odbo- 
ra za krediloi sklad. 

12. Razno. 
Vsak ljudski odbornik ima 

pravico predlagati spremembo 
ali dopolnitev dnevnega reda. 
V slučaju neodložljive zadrža- 
nosti javite odsotnost še pred 
prlčefkom seje Tajništvu ObLO 
Ljubljana-Polje, tei. St. 383-140. 

Pripominjamo in obveščamo 
Vas, da bo po seji ogled tovar- 
ne Papirnice Vevče. 

Predsednik 
Leopold Maček 

skrbstvo načelnik Oddelka za 
zdravstvo in socialno politiko. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega 

potrdila po 3. členu tega Odloka 
in proti odločbi po 8. členu je 
dopustna pritožba na Tajništvo 
za zdravstvo Okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana v roku 
15 dni po prejemu odločbe, 

10. člen 
Ta odlok stop] v veljavo 1. 

aprila 1956. 
Z 31. marcem 1956 preneha ve- 

ljati odlok MLO glavnega me- 
sta Ljubljana o oprostitvah in 
olajšavah samoplačnikov za 
zdravstvene storitve na območju 
mesta Ljubljane z dne 22. mar- 
ca 1954 (Ur. 1. LRS 12-188-54). 

Podpredsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Zdravko Rakušček s. r. 

ODLOKI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

LlUBLJANA-MOSTE 
Na podlagi 1., 2., 3., 1. ш 10. 

(lena splošnega zakona o ure- 
ditvi občin in okrajev (Uradni 
list FLRJ št. 26-269-55), 24. 
točke odloka o finansiranju in 
poslovanju zdravstvenih zavo- 
dov (Uradni list FLRJ št. 14-8 
85-53) in 2. točke 24. člena Sta- 
tuta občine Ljubljana-Moste iz- 
daja Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Moste na VI. redni 
seji dne 8. marca 1956 

Odlok 
o oprostitvab in olajšavah samo. 
plačnikov xa zdravstvene storit- 

ve na območju občine 
Ljubljana-Moste 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plače- 

vanja stroškov za zdravstvene 
storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede 
na bolezen, ako davčni predpis 
od premoženja ali dohodkov 
bolnikove družinske skupnosti 
ne presega 150 din letno na 
enega družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih 

Bolnik plača 
od predpisane 
zdravstvene 
storitve: 

25«/» 
50 »/o 
75 Vc 

Ce znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka družin- 
skega člana bolnika 601 din ali 
več. plača bolnik polni znesek 
za zdravstvene storitve. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis 

se lahko popolnoma aH deloma 
oprostijo plačevanja zdravstve- 
nih storitev tisti, ki bi bili za- 
radi trenutnih slabih socialnih 
pridobltvenih-ai drugih razmer 
gospodarsko ogroženi, če b! 
morali plačati stroške za zdrav- 
stvene storitve v delnem ali poU 
nem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze 

z reševalnimi vozili so popol- 
noma oproščeni bolniki, za ka- 
tere Je odreda! prevoz pristojni 
zdravnik, ne glede na davčni 
predpis: 

a) če so po в, členu Uredbe 
o obračunavanju in zaraču- 
navanju oskrbnine v držav- 
nih zdravstvenih ustanovah 
popolnoma oproščeni plače- 
vanja oskrbnine; 

b) tisti bolniki, ki sr navede- 
ni v točkah a. c, č, d, in 
prvega člena tega odloka in 
delno tisti, ki so po 6. čle- 

šo! za medicinsko tndicirano 
preventivno zobno zdravljenje 
in vse obvezne ambulantne pre- 
glede; 

c) bolniki z' nalezljivim! bo- 
leznimi, ki se zdravijo v bol- 
nišnici, pa brezplačnost ni odre- 
jena s predpisi višjih organov; 

č) bolniki ob lokalnih epide- 
mijah za zdravljenje v bolniš- 
nici In ambulanti, čeprav al 
zdravljenje v bolnišnici ali am- 
bulanti predpisano. 

d) bolniki za zdravljenje v 
bolnišnici alt ambulanti, če se 
Je šele naknadno ugotovilo, da 
ne gre za nalezljivo bolezen,, za- 
radi katere so bili napoteni v 
bolnico aH ambulanto; 

e) vsi; otroci, ki so v zdrav- 
stvenih aH počitniških koloni- 
jah, ne glede na to, koliko so 
start. 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje 

ali dohodek od katerega se pla- 
čuje davek, se določi delna 
oprostitev od plačevanja za 
zdravstvene storitve po nasled- 
nji lestvici: 

če znaša davčni predpis 
od premoženja ali dohod- 
ka družin, člana letno: 

150 din do 300 din 
301 din do 450 din 
451 din do 600 din 

nu Uredbe o obračunavanju 
in zaračunavanju oskrbnine 
v državnih zdravstvenih 
ustanovah delno oproščeni 
plačanja oskrbnine. 

5. člen 
Pod zdravstvene storitve se 

po tem odloku štejejo tale 
zdravstvena opravila: 

a) zdravniška pomoč in oskrba 
v ambulanti in na bolniko- 
vem domu; 

b) zdravniška pomoč jn oskrba 
v bolnišnicah, sanatorijih in 
vseh drugih zdravstvenih 
zavodih; 

c) prejemanje zdravil In sani- 
tetnega materiala; 

č) izjemoma In po prosti pre- 
soji Oddelka za zdravstvo 
In socialno politiko Občin- 
skega ljudskega odbora 
Ljubljana-Moste v vsakem 
posameznem pripneru: pre- 
jemanje ortopedskih in dru- 
gih zdravstvenih pripomoč- 
kov, zdraviliško in klimat- 
sko zdravljenje ter speciaK 
ni zdravniški pregledi. 

6. člen 
Bolnfki, ki so po Zvezni ured- 

bi popolnoma ali delno oprošče- 

ni plačiU oskrbnine v zdrav- 
stvenih zavodih, so tudi popol- 
noma ali delno upravičenj do 
prejemanja zdravil in sanitetne- 
ga materiala. 

7. člen 
Olajšave |n oprostitve po pr- 

vem in drugem členu tega odlo- 
ka. se priznavajo upravičencem 
le na podlagi potrdila o prizna- 
nju do brezplačnih znižanih 
zdravstvenih storitev, ki ga izda 
načelnik oddelka za zdravstvo 
in socialno politiko Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana- 
Moste. To potrdilo morajo pred- 
ložiti upravičenci zdravstvene- 
mu zavodu ob prve .i iskanju 
zdravniške pomoči, razen v nuj- 
nih primerih, ko se lahko potr- 
dilo predloži najkasneje v 8 
dneh po prvem, iskanju zdrav- 
niške pomoči. 

Oddelek za zdravstvo in so- 
cialna politiko izda bolnikom, 
po točki a) 1. člena in po 2. 
členu tega odloka potrdilo na 
podlagi višine davčnega predpi- 
sa, po ostalih točkah prvega 
člena pa na podlagi mnenja pri- 
stojnega zdravnika. 

8 .člen 
Odločbo o popolni ali delni 

oprostitvi stroškov za opravlje- 
ne zdravstvene storitve po 3. 
Členu tega odloka izda v so- 
glasju s Svetom za socialno 

OBČINA BOROVNICA 
Na podlagi 12., 50, m 78. člena 

Zakona o občinskih ljudskih 
odtoorih (Ur. list LRS št. 19-88- 
52), v zvezi z zakonom o stano- 
vanjsikem prispevku (Ur. list 
FLRJ št. 57-55) Je občinski 
ljudski odbor na 6. seji dne 
27. januarja 1956 sprejel 

Odlok 
o ustanovitvi Kreditnega skla- 
da za zidanje stanovanjskih hiš 
na območju Občinskega ljudske- 

ga odbora Borovnica. 
1. člen 

Ustanovi se Kreditni sklad za 
zidanje stanovanjekih hiš na 
območju Občinskega ljudskega 
odbora Borovnica s sedežem v 
Borovnici. 

2. člen 
Kreditml sklad za zidanje sta- 

novanjsikih hiš je samostojni 
družbeni sklad in je pravna ose- 
ba. 

3. člen 
Po tem odloku se dovoljujejo 

iz Kreditnega siolada posojila za 
zidanje, dozidavo ali dovršitev 
novih oziroma popravila obsito- 
ječih stanovanjskih hiš stano- 
vanjskim zadrugam, gospodar- 
skim organizacijarfi, stanovanj- 
sikim skupnostim, zavodom, poli- 
tičnoteritorialnim enotam in nji- 
hovim pooblaščenim organom 
ter držarvljanom, ki se na nji- 
hove prejemke plačuje srtano- 
vanjski prispevek. 

4. ji 
Kreditml sklad up1® ' 

ni odbor, ki ga 
ljudski odbor. 

5. člen 
V Kreditni sklad I1 

sredstva, ki jih 
stanovanjskeim Prl®L 
družbeni plan 
skega odbora in dr1* 
predpisi, zlasti Pa: ^ 

1. obresti ln odip'3 

sojll, dovoljenih ' 
2. vplačila £edej:» 

republike in 
noteritornlnih cl^ 
računskih in j 
stev, ki so do'0*^,,- 
novanjsko l£ora • 

3. sredstva sklad0v ., 
stojno razpoi^u 
darsklh organ izaC j 
ki jih določi de j. 

4. posojila iz repu&' 
ditnega sklada 
ranje stanovanja 
nje: „ Д1 5. posojila, ki J"1, j 
spodarske orga«1^ 
du iz sredstev sv 

da za samostoi'1 

ganje; , 
6. sredstva danih P ( 

bila razpisana jI ' 
tiranje stano"' 
gradnje; 

7. hranilne vloge, 
čujejo državljanl , 
posebne pogodb ( 

8. vložena denar8^ 
stanovanjskih liuK 

9. druga sredstva. / 
posebnih določ^ 
ijudfki odbor' 
vplačuje v skia®' 

6. člen »i 
Sredstva sklada * p 

na poseben račun P'1 ji 
nI banki v Ljublja11I 
je proračun občim 
ga odbora. 

7. člen 
Pravila Kredit«--, 

sprejme upravni 
potrdi Občinski ti111 

Borovnica. 
8. v(t 

Ta odlok začne ^1? 
dneva objave v ura® 
OLO Ljubljana. (t 

Predal 
Cerifl 

isedrt . h 

£3] 

Izdaja Založnt51t" f. 
•Ljuoljanskl dnevni^ pj 
odgovorni uređni* 

(Tabela k tekstu na 1®3. strani) 

Gradbeni 
objekt 

Vošnjakova 
Titova 19 
Kidričeva-Beeth, 
Blok I. 
Blok П. 
Blok ГП, 
Blok IV. 
Blok V, 
Blok VI. 
Blok VII. 
Bk>k Vin, 
Einspilerjeva 
Blok XIX 
Blok XX 
Javomikova 
Šentvid 
Vič 
A — Studenec 
B — Studenec 

Število stanovanj Grad- 
bena 4 3 3 2 2 
faza sob. sob. sob. sob. sob. 

s kab. s kab. s kab. 

1 
sob. 

gar- sam- ate- J®" i 
n I i Oa. so- ske Ije- 

IV. 
IV. 
III. 
III. 
m. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 

IIL 
IIL 
II. 
II. 
V. 
V. 
V. 
V. 
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