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IN OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 
Oz zapisnika 7. redne seje Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana) 
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^^konu o državni 

£lnah in v okraju. Predvsem 
moram luikaj poudaniitl, da so 
nastal! e v novem koimunainem 
sistemu nekatere novosti, kil jih 
prej v sistemu državne uprave 
ni bilo. Ta novost je predvsem 
v tem, da so postale občine pr- 
vostopni upi-avnd organi. To no- 
vost je uaakoinjenia tudi v 4. čle- 
nu Zakona o državni upravi, ki 
pravd, da neposredno izvršujejo 
iakojve an druge predpise uprav- 
ni organi občinskega ljudskega 
odbora razen če iri drugače do- 
ločeno. S tem je toreO izvršena 
decen tia.liiz.aci j a v celotnem si- 
stemu državne uprave. Na ta 

u11 .krajev ,i;n v P0" ^rajnih in otoC-insifcih 
i ^Prav. .. 
r ^ sii»«w[U<lslle|Sa odbora je 
Нкада k.i omogoča del« 
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ari,^. • ki je biia boli ali 

važno. To рз zaradi tega, ker se 
nanje obračajo državljani z raz- 
ličnima prošnjami in vlogami, 
ki jdh je treba rešiti v uprav- 
nem ,postopku ter ni vseeno, ka- 
ko ta upravni postopek poteka. 
Z etopediitivnim in pravilnim 
reševanjem vlog državljanov v 
upravnem postopku, si občime' 
utrjujejo svoj ugled in avtori- 
teto, zalo ima delo v zvezi z 
upravnem postopkom, tudi po- 
li Učno važnost. 

Kiljub temu, da so bUe ugo- 
tovljene razne pomanjkljivosti 
pri izvajanju upravnega postop- 
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Okrajnega ljudskega odbora 
drugostopni organii. Prevzeli to- 
rej tiste naloge, ki so jdh po- 
prej imeli republiški upiavn i 
organi. 

S prevzemom cele vrste pri- 
stojnosti, ki jih občine pred 
uveljavitvijo novega komunal- 
nega sistema niso imele, se je 
občinska uprava zmaila pred 
problemom, kako Izvajati uprav- 
ni postopek v novih pogojih. To 
delo je bilo zvezano s precejš- 
njimi težavami, ker so se ob- 
čine znaSle brez potrebnega 
stroikovnega kadra. Čeprav se 
je novi komunalni sistem pri- 
pravljal v vseh potankostih, so 
Je vendar sprememba izvršili 
brez zadostne priprave v po- 
gledu strokovnih uslužbencev 
pri občinah. Ta priprava je bila 
seveda najtežja, ker teh stro- 
kovnih uslužbencev primanjku- 
je. Res pa je, da upravni apa- 
rat prejšnjih občin ni mogel 
slediti novim spremembam, ker 
zato ni bli pripravljen niti 
strokovno dovolj sposoben. 

Kljub vsem težavam pa mora- 
mo ugotoviti, da se je prehod 
v redu izvršil in da se je uprav- 
ni aparat občin zelo trudil, da 
bi naloge, pred katere je bil po- 
stavljen, v redu Izvršil. Spričo 
tega stanja je moral Okrajni 
ljudsiki odbor dajati upravnemu 
aparatu občin precejšnjo in iz- 
datno pomoč. 

Občine so prejele v prvih treh 
mesecih 2533 vlog, ki jih je bilo 
treba rešiti v upravnem postop- 
ku. Od teh vlog je biilo rešenih 
do srede januarja 1140 vlog, do- 
čiim je ostalo nerešenih 1093 
vlog. Pri večini občinskih lijud- 
eikih odborov pa gre večina ne- 
rešenih upravnih zadev na ro- 
vaš stanovanjskih zadev, glede 
katerih niso bile dizdane določbe, 
ker im bilo na razpolago stano- 
vanj. O vseh pomanjklijlvoetih 
In napakah, ki so bile ugotov- 
ljene pri tevajanjiu upravnega 
postopka na občinah, sem podal 
podrobno ponočii!o, ki je bilo 
natisnjeno v 27. številki Glasni- 
ka, zato ne bi te ugotovlitve po- 
navljal. S tem v zvezi pa bi 
opozorili na to, da le delo ob- 
činskih upravnih organov silno 

jega zastoja in so tudi to nalogo 
občine s pomočjo okrajnega 
aparata zadovolijiivo reSile. Ugo- 
tovljene pomanjkljivosti pa so 
bile tako rekoč nujne, saj ni 
nihče priičaikoval, da bo upravni 
.positopek v prvi faz i obstaja ob- 
čin in ob prevzemu novih prl- 
Atoj nosili, brezhibno funkoloni- 
ral. 

Kakšne naloge so bile postav- 
ljene pred upravni aparait Okr. 
ljudskega odbora? 

3. Važna naloga uprave Okr. 
ijudsikega odbora pa je v tem, 
da strokovno dn organizacijsko 
pomaga f unkcjonl ranju občin- 
ske uprave. Ta strokovna po- 
moč je tako važna, da je Se celo 
uzaikonjena v čl. 109 zveznega 
Zakona o državni upravi Okr. 
upravni apairat je v tem pogle- 
du opravil obsežno delo. Kakš- 
no pomoč so nudili upravni or- 
gani OLO občinam, je razvidno 
iz podrobnega poročila v št. 27 
Glasnika. Lahko postavim trdi- 
tev, da so občinski upravni or- 
gani izvršili svoje naloge Lahko 
le s pomočjo upravnih organov 
OLO. S tem v zvezi pa bi opo- 
zoril na to, da mora ravno za- 
radi te organizacijsko-instruk- 
torske vloge imeti Okrajni Ijiid- 
Eki odbor strokovni aparat na 
visokem nivoju. 

Okrajni ljudski odbor razpo- 
laga danes s strokovnimi usluž- 
benci, ki imajo taike kvalitete, 
da lahko vršijo tiste naloge, ki 
jih morajo izvrševati na podiagi 
zakonov in smernic ljudskega 
odbora. Ne smemo pa seveda 
pozaibiti, da morajo biti ti usluž- 
benci tudi politično razgledani. 
Uprava ljudskega odbora ne 
sme biti samo takozvana stro- 
kovna uprava, ampak mora biti 
tudi politična uprava. Funkcija 
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Na podlagi člena 26./II Statuta okraja LJubljana sklicujem 
TRETJO SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV 

okrajnega ljudskega odbora Lj ubljana, ki! bo v torek, dne 
24. aprila ob 10. url Uopo Idne v sejni dvorani Magistrata 
v Ljubljani. 

Predlagan Je naslednji DNEVNI RED: 
1. Izvolitev komisij. 
3. Pregled in potrditev zaključnih računov. 
3. Razno. 
Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno predlagati 

spremembo ali dopolnitev dnevnega -reda. 
Morebitno odsotnost javite SknpSčlnski pisarni OLO, Kre- 

si ja, soba štev. 12 (telefon 21-939). 
Predsednik OLO: 

Dr. MARIJAN DERMASTIA 1. Г. 

1. Upravni organi Oknajneiga 
ljudskega odbora so drugostopni 
organi v upravem postopku, ki 
ga izvajajo občine. V prvih treh 
mesecih so upravni organi OLO 
od 266 vloženih pritožb rešili 
ugodno 95 pritožb, ostale pri- 
tožbe pa so zavrnili. Ce upošte- 
vamo torej, da je biilo do 1. fe- 
bruarja t. 1. vloženih 266 pri- 
tožb, od katerih je bila večina 
pritožb na II. instanci zavrnje- 
na, lahko ugotovimo, da so ob- 
činska ljudski odlbori večinoma 
izdajali meritorno pravilne od- 
točbe. 

2. Upravni organi Okrajnega 
1 jud-ikega odbora so prvosrtopni 
upravni organi aa vse tiste za- 
deve, k) jih je Zakon o pristoj- 
nosti občin in okrajev preipusitSl 
še okrajiu. Teh zadev pa je da- 
nes še precej. 

državne uprave je vedno poli- 
tična. Zato v upravi ne morejo 
biili apolitični upravni kadri, 
ker taki kadri ne bi bili v sta- 
nju reševati naloge, ki se po- 
stavljajo pred nje, to pa zaradi 
tega, ker ne bi razumeili naž 
družbeni sistem. Ob tej priliki 
omenjam, da upravni organ ne 
sme uporabljati v upravnem 
postopku formrJl latično predpise, 
ampak mora vedno gledati stvar 
tudi s političnega vidika. 

Le takšna odločba upravnega 
organa, ki bo izdana z upošteva- 
njem obeh vidikov, bo pravilna. 
Kot primer navedem tole; 
Kmetijska zadruga Radomlije 
je zaprosila za lokacijo za zgra- 
ditev tehtnice. To lokacijo je 
zaprosila KZ Radomlje na dvo- 
rišču, kil je last privaitnika. Pri- 
vatnik naj bi mene1® tehtal ta 

bi tnU soiudeiLežen pri dobičku od 
tehtanja. Čeprav bi bila lokacija 
v smislu Uredbe o uporabi 
zemljišč v gradbene namene la- 
hko odobrena, bi vendarle btile 
takšna odločba poliiUi&no zgreše- 
na. S formal'istiičneea vidika bd 
bilo v pogledu upravnega po- 
stopka vse zakonito in v redu, 
odločba pa bi bila vendarle ne- 
prarviilna, ker taka odločba ne 
bi bila v skladu z razvijanjem 
naših sodeiMstiičnih odnosov. 

Primer sem navedel zato, da 
opozorim okrajne ln občinske 
upravne organe na politično 
stran pri izvajanju uprnvncga 
postopka. 

V začetku eem omenil, da ij« 
obč. uprave v glavnem zadovo- 
ljil vo rešila evojo nalogo. S tem 
pa seveda ne mislim reči, da smo 
z delom občinskih upravn. oirga- 
nov lahko zadovoljni. Na aploS- 
no moramo vendarle ugotoviti, 
kar je ugotovil že tov. KardeJO 
ob priliki efcspozeya v Ljundakl 
skupščini o oemiltou zakona o 
državni upravi, da naA» diriav- 
na uprava ic ni na zadovoljivi 
vi&ni. Ce vel je to za okrajno 
in republiško upravo, nttelim, 
da velja to ie posebej za upra- 
vo občinskih ljudskih odborov. 
Glavna ovira za bolJAe poslo- 
vanje uprave ljudskih odborov 
je v tem, da ni na razpolago 
zadostnega atrokovnega kadma. 
Ce pomislimo, da morajo danea 
občine Izvajati upravni posto- 
pek in izdajati odločbe i vseh 
področij uprave in da je polno 
občin, kil nimajo na razpolago 
niti enega pravnika, potem pač 
ne moremo pričakovatA, da bo 
uprava tudi pravilno funkcioni- 
rala. Zato Je ena izmed glavnih 
nalog, ki se postavlja pred nas, 
da slstemaitično izpopolnjujemo 
občinski upravni aparat. Popol- 
noma napaično bi bilo, če bi Л 
zaradi tega, ker občine 4e ni- 
majo razvitega upravnega apa- 
rata, zadrževal okrer) pristojno- 
sti, kii so dane občinam z aako- 
nom. S tem načinom ne bi ni- 
kdar doseigM, da bi se občine iz- 
gradile. Zato mora biti druga 
pot in to pot smo ubrali; občine 
60 prevzele vse pristojnoeti ž« 
kmalu po tem, ko je bil uve- 
Iijavljen komuntrlni sistem, okraj 
pa mora občinam nudiitl vso po- 
moč, ki je potrebna občinam za 
njihovo izgraditev. 

Nastane vprašanoe, kako bodo 
občine lahko dobile potreben 
strokovni kader. To nd lahka 
stvar ln treba je podvzeti siste- 
matične ukrepe. Misldm, da se 
to vpraSanje doslej še ni z-a- 
čelo siistcimatlčno reševati. Ce 
pa pomislimo, da primanjkuje 
sitrokovni upravni kader v re- 
publiiških in okrajnih organih, 
potem si lahko predstavldamo, 
kako bo težko izpopolnjevati 
občinski upravni aparat. Ce pa 
naj postiane naša občina razvila 
komuna, potem je treba reiSiti 
tudii to vpražanje. Zavedati se 
moramo, da danes ne етпето 
več gledaiti na damaAnjo komuno 
tako kort smo glediali preje na 
nerazvito mailo občino. Zaito je 
t.reba napraviti vse. da se ob- 
čine razviijejo ln postanejo to. 
kar je bilo mlžljeno, da moraljo 
postati, ko 5o se postavljala na- 
čela o novem komunalnem td- 
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etemu. To pa seveda ne bomo 
dosegli, 6e bomo imeld na obti- 
nah primitiven upravni aparat 
brez stroikovniih kvalifikacij, ki 
ae bo zmožen opraviti Mste na- 
loge, ki ®e danes zahtevajo. 

Za zgraditev občinskega upr. 
aparaita sla po mojem mnenju 
le dve poti: 

1. Občine bi morale razpisati 
Štipendije za študij tistih panog 
uprave, ki jih najbolj potrebu- 
jejo. Na ta naiin bi vezale nase 
Študente, ki bi nekoč potem po- 
etaii uslužbenci občine. 

2, Morda ne bi bilo napačno, 
dia bi se zadeva uredila tudi za- 
Hrotisikimn potom. Po mojem mne- 
nja bj moral mlad kader, ki 
bonia univerzo, pričeti z delom 
na ob6ini, bodisi v upravi ali 
pri sodiLščiih Hd. 'Po't bi morala 
biti iz dežele v mesto, ne pa 
Iiarobe, iz mesta na deželo. 

Pri nameščanju občinskih 
uslužbencev bi moraile občine 
gledati tudi na to, da sprejme- 
jo v službo le res strokoven in 
eposoben kader. Ce danes po- 
gledamo strokovno izobrazbo 
občinskih uslužbencev, potem 
opazimo towle sliko: z viSjo izo- 
brazbo je na občinah v okraju 
9.4 "/o uslužbencev, s srednjo izo- 
brazbo 15.6 */•, z nižjo srednjo 
golo 37.4 »/o in z osnovno šolo 
37.7 '/• uslužbencev. Te Številke 
nam pokažejo slab strokovni se- 
Btav občinskih uslužbencev. 628 
uslužbencev z nižjo kva-lifika- 
oitjo predstavlja previsoko Šte- 
vilo. Zaito morajo občine paziti, 
da si ne bodo naigrmadiile ne- 
kvaliteten kader, ki ni sposoben 
opravljaitj svoj lih funkcij. Obči- 
ne morajo gledati na to, da na- 
etavlijejo take uslužbence, ki bo- 
do tudi sposobni izvrSevati svo- 
je posile. Z naigrmadenjem ne- 
kvalitetnega kadra, si občine ne 
bodo v ničemer pomagale, zvi- 
jale bodo samo stalež uslužben- 
cev im obremenile svoj plačilni! 
lomd. Načelo mora biti, da je 
Baposleno manjše SteviJo usluž- 
bencev, da pa so ti kvalitetni 
Zaito bo treba počasi gledaiti tu- 
di na to, da se postopoma usluž- 
bence, k j niso sposobni Jzvrše- 
vati rvojih nalog, zamenja z 
drugimi uslužbenci. Tako dela 
n, pr. že občina Sifika. 

Premajhna sposobnost občin- 
ekega upra vneiga aparata pod na- 
tuje upravo. Večkrat se dogaija, 
da morajo ckracni uslužbenci nr, 
teren, kjer dopolnjujejo in po- 
pravljajo elaborate, ki Jiih po- 
Ireibuje OLO ali pa tudi višji 
organi. Ker je marsikakšno ta- 
ko delo vezeno na rok. morajo 
uslužbenci OLO na dotične ob- 
čine priti hKiro, da- Se pravočas- 
no apravijo potrebno delo. 
Tekišne vožnje sfamejo, poteg te- 
ga pa se izgublja čas. Vse to 
povzroča, dia se upravno kolo 
vrtt poča-snepe 'n da so na.'oge 
pozneje opravljene kot bi mo- 
raile biti. Ne smemo pa pozabiti, 
da sta dve glavni načeli za de- 
lovanje tmrave ekspcd iti vnost 
In pkonomlftiost. 

Ce danes naša uprava še ni 
takšna kot bi morala biti, gre 
precej na račun njenih slabosti 
to, da ®e zeradii reorganizacij, 
ki pa so bile nujne v procesu 
našega družbenega razvoja, ni 
mogla usii®.Vifl Pomanjkljivo Je 
tudi to, da še nimamo obče- 
uipravneiga postopka, ki bi dol 
trdnejšo pcdlaigo za enotno de- 
lovanje vseh upravnih organov. 
Kakor pa smo imeli priliko sli- 
Satj ob priliki zadnijega zaseda- 
nja zvezne Ljudi.fte Ekurp.Sčine, 
Je tudii ta ojoiutek že priipirov- 
Ijcn in bo sprejet na dnevni red 
kot eden izmed prioritetnih za- 
konov. 

Občine v ljubijanikem oikraju 
imajo zeio različno Število 
upravnih uslužibencev. Seveda 
je treba pri tem upoštevati, da 
imamo tri tipe občin in sicer 
malo, srednjo in veliko in da Je 
število uslužbencev odvisno od 
tipa občine. Res pa je, da imajo 
nekatere občine nesorazmerno 
visoko število uslužbencev. Zato 
bo Komisija za sistematizacijo, 
ki jo je imenoval Svet za no- 
tranje zadeve in splošno upravo 
pregledala posamezne občine in 
ugotavljala potrebo po zasedbi 
posameznih delovnih mest. 

Pri Okrajnem ljudskem odbo- 
ru pa je strokovni sestav usluž- 
bencev' drugačen kot na obči- 
nah: z osnovnošolsko izobrazbo 
je samo 12.2uslužbencev, z 
nižje Soteko izobrazbo (nepopol- 
na srednja šola) je 23.3 0/o 
uslužbencev, s srednjo popolno 
šolo je 42.7 '/> uslužbencev, in z 

OBJAVA 

o javni dražbi 
Okrajni ljudski odbor LJub- 

ljana bo v četrtek, dne 
26. aprila 1956 razprodal na 
javni dražbi razne najdene 
predmete, med drugim kolesa, 
katerih lastnike ni bilo možno 
ugotoviti. 

Javna dražba se bo vršila na 
dvorišču magistratnega poslopja 
s pričetkom ob 8, uri zju- 
traj. 

viišjo strokovno izobrazbo Je 
21.8 % uslužbencev. Ta sesta v 
strokovnih uslužbencev pri 
okraju pa odgovarja v glavnem 
potrebam, ki jih ima okrag. Z 
mailimi izjemami, ki bi jih bilo 
treba izpopolniti, razpolaga da- 
nes okraj v glavnem s strokov- 
nim kadrom. Nočem pa s tem 
reči, da Imamo zadosti strokov- 
nega kadra. Strokovni uslužben- 
oi nam manjikajo v Finančni in- 
špekciji, v Zavodu za plan, v 
Prosvetni Inšpekciji, v Tajni- 
štvu za komunalne zadeve, v 
Uradu za regulacijo, v zdrav- 
stvu itd. Toda te številke so 
vendar le take, da v glavnem ne 
predstavJjaijo resmeJSo oviro Za 
nemoteno delo OLO. 

Pri Okrajnem ljudskem odbo- 
ru Je zaposlenih 353 usilužben- 
cev, od tega 30O rednih, 24 hono- 
rarnih in 29 tehničnega osobja. 
Te številke nam pokažejo, da 
ima Okrajni ljudski odbor raz- 
meroma Se močan upravni apa- 
rat. Ta aparat pa ni mogoče 
zmanjkati, ker mora vsestransko 
pomagati občinskim upravnim 
organom, po drugi strani pa ima 
okraj danes še vendarle precej 
zadev v svoji pristojnosti. To 
nam kaže, da smo v današnji 
fazi šele komaj na polovici poti 
pri izgrajevanju novega komu- 
nalnega sistema. Končna smer 
mora biti ta. da se okrajni apa- 
rat zmanjša, toda to bo možno 
le vzporedno z izpopolnjeva- 
njem strokovnega aparata na 
občinah. Dokler pa nimamo na 
vseh upravnih področjih na ob- 
čini dovolj strokovnih usilužben- 
cev, hi biilo škodljivo zmanjSati 
upravni aparat okraja. Ko bo- 
do občine same od sebe in brez 
podpore okraja zmožne popol- 
noma same izvfievati tiste 
funkcije, katere Jim Je daii v 
pristojnost novi komunalni si- 
stem, potem se bo okretni apa- 
rat lahko zmanjkal to bo okraj 
predstavljal deijansko le vlogo 
koordinatorja med posameznimi 
flamoupravmlmi občinami. 

Od vseh okrajnih uslužbencev 
prejema dopolnilne p'aiče 199 
uslužbencev. V avgustu pri biv- 

šem MLO pa Je prejemalo do- 
polnilne plače le 159 uslužben- 
cev. Prejete dopolnilne plače po 
stanju 1. aprila znašajo 678.600 
dinairjev. Dopolnilne plače so se 
torej zvišale. Poleg tega so 
uslužbenci prejeli od 1. septem- 
bra do 1. marca t. 1. za 2,450.680 
dinarjev nagrad za opravljeno 
Izredno delo. Te nagrade Je pre- 
jelo 509 uslužbencev (nekateri 
uslužbenci tudi večkrat). V ne- 
katerih organizacijskih enotah 
je delo takšne narave, da mo- 
rajo uslužbenci delati tudi v iz- 
rednem popoldanskem času. Ta- 
ko je odrejeno stalno izredno 
delo v Zavodu za plan. Kljub 
temu, da so uslužbenci za svojo 
prizadevnost in izredno delo, ki 
so ga opravili, prejeli nagrade, 
vendar želijo, da bi se izredno 
deilo ukinilo, ker so od stalnega 
dela že precej utrujeni. Izredno 
delo pa je seveda potrebno, ker 
ima Zavod za plan zasedenih 
polovico delovnih mest. 

TrudiUii smo se tudi, da bd iz- 
poslovall popravo nazivov neka- 
terih uslužbencev, ki so bili po 
njihovem mnenju pri prevedbi 
leta 1952 slabo prevedeni. Tukaj 
nismo imeli kdove kakšnega 
uspeha, ker Je Državni sekreta- 
riat za splošno upravo in prora- 
čun veliko večino odločb, ki emo 
Jih postali v popravo, zavrnil. 
Na splošno pa moram reči, da 
ee uslužbenci pri Okrajnem 
ljudskem odboru pač ne morejo 
pritoževati, ker Je v okviru 
možnosti podana potrebna skrb 
za njihove materialne pogoje. 

V letošnjem letu so proračun- 
ska sredstva zelo omejena, to se 
pravi, da bo potrebno podvzeti 
ukrepe In posvetiti precej paž- 
nje štednji. Bkonomiičnost je 
eno izmed glavnih načel dobre 

uprave. To se pravi, da mora 
uprava funkcionirati z najmanj- 
šimi sredstvi, ali z dirugimi be- 
sedami, z določenimi sredstvi 
mora dosečj čimbolijSi uspeh. 
Treba bo štedlti pri materialnih 
in prd osebnih izdatkih. V zve- 
zi s tem opozarjam načelnike 
tajništev, da morajo biti zelo 
kritični pri odrejanju službenih 
voženj, izrednega deJovnega ča- 
sa itd. Treba bo tudi pregledati 
še enkrat vše pogodbe o hono- 
rarnih zaposlitvah in določiti 
ro'ke, do katerih morajo biti ta 
honorarna dela dokončana. Na 
ta način bomo zmanjišali tudi 
število honorarnih uslužbencev 
in s tem seveda tudi proračun- 
ske izdatke. 

Ob koncu bi na kratko Se po- 
ročal o stroških sej svetov in 
komisij Okrajnega ljudskega 
odbora ter sej OLO in občin- 
skih ljudskih odborov. 

Odborniikom se za seje ljud- 
skega odbora izplačujeijo sejni- 
ne v znesku 300 din za sejo. Od 
1. septembra do 1. marca j« 
imel Okraj nii ljudski odbor 5 
sej (všteta ni prva seja v Ju- 
liju 1955, na kateri se Je Okraj- 
ni ljudski odbor konstituiral). 
Na petih sejah Je bilo navzočih 
482 odbornikov, ki so prejeli 
skupaj za prevozne stroške, po- 
vračilo za izgubo zaslužka, dnev- 
nice in sejnine 277.942 dinarjev. 
Povprečn'o so torej prišli stro- 
Hd na enega udeleženca 576 din. 

Sej svetov OLO Je bilo 57. Na 
sejah svetov Je bilo navzočih 
1050 članov. Navzočim članom 
Je bilo izplačanih za dnevnice, 
prevozne stroške, povračilo iz- 
gube zr.služka In za sejnine sku- 
paj 516.140 dinarjev. Povprečno 
na enega udeleženca 491 din. 

Komisiije so Imele 303 seje. Na 

sejah je bilo navzočih црга 
nov komisij. Izplačano 
za iste stroške, kot za vet 
tov, skupaj 848,700 ^ 
Povprečno na enega u 

torej 453 din. naic' 
so zna&ali stroški za se^1( 

Od septembra do 1. № ;■ .tr4a. 
V a 

skega odbora, za seje sV. ^ ^ 
za seje komisij skupn0 ■ р akl; 
dinarjev. Torej za pol ^ >,1 
Sajo stroški nekaj nad l^j ^'■1, J 
milijona dinarjev. Ce 
vamo, da padejo v d'UČ ^ om 
viico leta dopusti in se b0^) ic.^ 

11 

lo sej svetov in komisij 4 
Salo, lahko računamo, < ts 
stroški ne bodo letno гП ' 

% 

"iK 

mii.Mcone din. 
Občinski ljudski 

Imeli v istem razdobju 
Na teh sejah Je bilo , 
3235 odbornikov. Str0- p. 'a 
znaSalt 1,007.914 dinad«^, |Ц; 
prečno na enega udelež®11 

dinarjev. ^ 

k 
4 t 

lu s 
•Odi 
84 
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Svetli občinskih IJudsk®],? 
rov so imeli 492 sej. Na V 
jah je bilo navzočih 3892 
StroSki so znašalii skupaj''^ 
dinarjev. Povprečno n® 
udeleženca 264 dinarjev. ^ 

Občinske komisije M / 
407 sej, na katerih je bi«" 
Ko«h 2246 članov. Stff^j. 
znašali skupno .546.271 
Povprečno na enega ud®' 
znaišajo stroški 243 dim 

Stiroišloi za sejnine ob , 
ljudskih odborov, za ^ *' 
komisije so znaSali J. 
2,581.451 dinarjev. Za ^ 
znafejo priibliižno ti stro*0 

ne 5 milijonov dinarjev. ^ 
Skupni stroški za 

»n 
4ii 
S 

■Д; 

skih in Okrajnega IjMdfi^ 
ter za njihove F bora 

komisije zniašaijo 
4,224.233 dinarjev. 
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PREDPISI OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA. SPRE- 

JETI NA 7. SEJI, dne 13. APRILA 1956 

fuži 
In 

»ne 
Чг 

Na osnovi 1. odstavka 15. in 108. 
člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Ur. list L RS, št. 
19/52) v zvezi s 1. in 3. členom 
/.akona o spremembah in do- 
polnitvah Temeljnega zakona o 
prekrških (Ur list FLRJ, Stev. 
58/55) izdaja Okrajni ljudski od- 
bor Ljubljena po sklepu 7. skup- 
ne seje okrajnega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev z dne 13. apri- 

la 1956 
Odlok 

o prepovedi predelave odkuplje- 
nega in zbranega mleka na ob- 

močju okraja Ljubljana. 
1. člen 

Prepoveduje se vsem gospo- 
darskim organizacijam, ki od- 
kupujejo in zibirajo mleko, ne 
glede na njihovo sedanjo de- 
javnost. kakršnakoli predelava 
mleka v milečne proizvode, če 
ne dobijo dovoljenja za prele- 
lovo mleka od pristojnega orga- 
na, določenega s tem odlokom. 

2. člen 
Dovoljenje za predelavo mle- 

ka Iz 1. člena tega odloka sme 
izdajati izključno le Okrajna 
zadružna zveza, kateri se poveri 
tudi nadzor nad izvajanjem do- 
ločil tega odloka. 

3. člen 
V primeru kršitve določil te- 

да odloka se kaznujeta odgo- 
vorna oseba v gospodarski or- 
ganizaciji in gospodarska orga- 
nizacija z denarno kaznijo do 
5000 din. 

Kazni po tem odloku Izreka 
sodnik za prekrške pristojnega 
občiinskega ljudskega odbora. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnem objave v »Glasniku« OLO 

Ljulbljana, uporablja pa se od 
dneva, ko prične poslovati 
»LJu/bljanska mlekarna« v novih 
mlekarskih objektih. 

Predsednik OLO: 
dr. Marijan Dermastla 1. r. 

Na osnovi 2. odist. 15., 15. točke 
64. in 108. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS, št. 19/52) v zvezi s pred- 
pisi uredbe o mrliški pregledni 
siužlbd (Ur. list LRS, St. 11/48) 
izdaja Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana Po sklepu 7. skupne 
seje okrajnega zbora in zbora 
proSzvajadcev z dne 13. apr. t. 1. 

Odlok 
o opravljanju mrliike pregled- 
ne službe v okraju Ljubljana. 

1. člen 
Zaradi uspešnega opravljanja 

mrlliške pregledne sluižibe in v 
namenu, da ta ne ugotavlja 
samo nasitcpa smrti in mrtvo- 
rojenosti, ampak tudi vzroke in 
neposredne povode smrti in da 
izdaja tudii drage v interesu 
Javne zdravstvene službe po- 
trebne ukrepe, opravljajo v 
okraju Ljiulbljana silužibo mrli- 
ških preglednikov samo zdrav- 
niki. 

2. člen 
Mrliška pregledna služba spa- 

da v pristojnost občinskih ljud- 
skih o'cliborov, opravljajo jo po 
mrliškiih prciglednikih - zdravni- 
kih in pod neposrednim nad- 
zorstvoim za zdravstvo pristoj- 
nega upravnega organa občin- 
ikega ljudskega odbora, ki v 
svojem zdravstvenem domu ozi- 
roma postaji določi enega ali 
več mriiSMih preglednikov. 

3. člen , 
Sredstva za izplačevalci)1' 

norarjev mirliSkim pre* jjit 
kom - zdravnikom z-aSot8 

občindks ijudiski odbori- 
4. člen Лј, 

ZdnavmiJcu prepada za 
pregled honorar, ki S3, p1" te' občinski ljudski odbor 
vračilo prevoznih gtroS1<;0 • 

Honorar za mrliški P . S Honorar za mrnsn^ - , 
se določi v viSini najim 
dinarjev. 

5. člen ^ 
Ta odlck velja od ' 

1956 in je do tedaj 
njim mrliSkim Рге'^'с ai0đi^ 
laikom odpovedati P08 

гаитегја. 0; 
Predsednik olj^. 1'' 

dr. Marijan Denn 
 — jv«*1 

Na osnovi 15. točke 
s 107. členom zakona o " pP'1 

lij.udskih odborih (Ur- iiu^ 
St. 19/52) izdaja Okrajni 
odbor LJubljana P0 ^ јд " 
Sveta zia gospodarstvo^.^^ 
sklepu 7. skupne »ej® "ialč^' vaia 

1956 zibora in abora proiz 
dne 13. aprila 

Odločbo p„ 
o ustanovitvi Slilada *9 

Sevanje turizn1 - ^ 

Pri Turistični коШ 
okraju Ljubljana s® Л 
Sklad za poisipeSevanJ g,K'a 
(v nadaljnjem besed11-' ' za F 

S kila d zbira »r« , 
fpeševanjo in razvoj 
oibmočju okiraja, 

П. 
Sklad je pravna o-c ' > 

1П' тага^ Sklad upravlja "P' 

i 
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^1 upr21?n.S,e'stav,13a 7 članov. 
,i< ■" ^'stićna 't, 0d»bOr imenuMo: 
■L} vst za koaferenca 3 Člene; 
* S,«« ■ SI"""0 

^ l^lanaU'"Ur0 OLO Ljub- \1 v 

V 

gostinska zbornica 

IV. 
l^inskiv, . stekaJo sredstva 

"Lj ^ k' tatas. iz H ђа 'ki ,ih ■ — - io OLO Lj'":b- 
$ lj.'ud:'ki odbori 

'i turi Ljuiblj<ana, 
% in 

1 Sospcdarske organi- 
^ ^ ^ta^nove. 

, liŠ^ia«3 Stc>pi v veljavo z ,fl J v 'Glasniku« OLO 
\1 ' 

"f, м11-?5'Лп1к OLO: 

'Jan Dermastia 1. r. 

к^ГГТ 
c' 2aW 64. in 107. 

I? 0 okrajmih Ijud- 
< ? ^i?,- LRS- Št- >1» Lw 0 &л • • clenoon za- 
wf-' l.^Hs x?lalrL^ zavodih (Ur. 
\fi' 5 ^ ' 26/54) izdaja Okr. 
e/ D. 2^''!Jbljaaa 150 p,red' 

; T^aitio delovne razmerja 
i/ b ТРПе 2?rsWo i" PO sklepu 
/ ^га e. okrajnega zbora 
, i i, Pt,oi2vajalcev z dne 
V ' аМ1а 1956 

> 

^eivih * ^ Posebnih , fci '•tVeiKiK* ®z poeebnii 
^ Kl^4ov'družinskih aU dni ■, *4 v 

1,c morejo bita га- 
redmem delovnem 

^merju. 

itv€ ")4?ld^(?fredwan^ zap0- 
fU??4 Poe«bn цт с1ги8Љ oseb, 
s ^kih n, zdravstvenih, 

h 
1 drugih razlogov 

^^ovnom zai>oalene v red- 
^ je fi' zavod sociall- 

ldv<>da je v Ljubiljand. 

KoimunaJinii banki v Ljubljani 
S Lev. ttikočega računa 60-KB-2- 
333/29. 

V. 
Zavod ima sledeče sklade: 
a) Sklad za nagrade de'lavcev 

in uslužbencev. 
b) Sklad za nadomestitev in 

dopolnite v osnovnih sredstev. 
VI. 

Zavod upravlja: 
a) Upravni odbor, ki ima 11 

članov. 
Člane upravnega odbora Ime- 

muje OLO Ljubljana kot usta- 
novitelj zavoda po predilogu de- 
lovnega kolektiva zavoda izmed 
članov delovnega kolektiva in 
izmed drugih državljanov po 
predpisih 11. in 12. člena zakona 
o socialnih zavodih. 

V upravnem odboru sme biti 
največ tretjina zastopnikov de- 
lovnega kolektiva. 

b) Upravnik zavoda, ki ga 
imemiuje po zaslišanju uprav- 
nega odbora OLO Ljubljana kot 
ustanovitelj zavoda. 

VII. 
Za vse zadeve zavoda je pri- 

stojen Biro za posredovanje de- 
la pri OLO Ljubljana. 

Predsednik OLO: 
dr. Marijan Dermastia 1. r. 

Na osnovi 2. člena Temeljne 
uredbe o finančno samostojnih 

zavodih (Ur. 1. FLRJ, št. 51/53) 
na pobudo interesentov in po 
predlogu Sveta za gosipodarstvo 
izdaja OLO Ljubljana po sklepu 
7. skupne seje okrajnega zbora 
m zbora proizvajaJcev z dne 

13. aprila 1958 

Odločbo 
o ustanovitvi finančno samo- 
stojnega zavoda pod imenom: 
Zavod za organizacijo poslova- 

nja gospodarskih organizacij. 
I. 

Zaradli pospeJevanja finanč- 
nega in knjigovodskega poslo- 
vanja v gospodarskih, zadruž- 
nih in družbeaih organizacijah 
ter zavodih kot javne službe 
iz področja knjigovodskih de- 
javnosti, se ustanavlja za ob- 
močje okraja Ljubljana finanč- 
no samostojni zavod pod ime- 
nom: »Zavod za organizacijo po- 
silovanja gospodarskih organi- 
zacij.« 

Sedež zavoda" je v Ljubljani, 
Parmova ulica 22. 

Zavod je pravna oseba. 
IL 

Zavod ima naslednje naloge: 
— opravlja razne knjdgovod- 

stvene posle in posle vodenja 
poslovnih knjig za gospodarske 
organizacije po njihovem na- 
ročilu; 

— opravlja vodenje knjigo- 

vodstva in razna knjigovodska 
knjiženja gospodarskih organi- 
zacij po naročilu okrajnega in 
občinskih ljudskih odborov; 

— daje gospodarskim orga- 
nizacijam neposredno strokov- 
no pomoč za izboljšanje knjigo- 
vodske službe, za določevanje 
in razvrstite, delovnih mest ter 
.zdelovanje ekonomskih analiz; 

— pospešuje koordinacijo de- 
la v podjetjih in med podjetji. 

Pri svojem delu sodeluje za- 
vod s pristojnimi državnimi or- 
gani, gospodanskimi organizaci- 
jami in zavodi. 

III. 
Izdatke za izvrševanje danih 

nalog krije zavod iz dohodkov 
za naročena dela, izkazano stro- 
kovno pomoč, opravljene sto- 
ritve prispevkov organizacij, ki 
se zanimajo za delo zavoda ter 
iz dotacij OLO Ljubljana kot 
ustanovitelja zavoda. 

IV. 
Zavod ima sledeče sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev 

in uslužbencev; 
b) sklad za nadomestitev in 

dopolnitev osnovnih sredstev in 
za velika popravila. 

V. 
Zavod upravlja koleflotiven or- 

gan, ki šteje 5 do 7 članov. 
Delovni kolektiv izvoli največ 

tretjino članov, dve tretjini pa 

imenuje ustanovitelj zavoda. 
VI. 

Predstojnik zavoda vodi ne- 
posredno poslovanje zavoda in 
je odigovoren za izvršitev pred- 
računa dohodkov in izdatkov. - 
Postavlja uslužbence, sprejema 
na delo delavce in izdaja od- 
ločbe v njihovih delovnih raz- 
merjih. 

Predstojnik zavoda je Po- svo- 
jem položaju član kolektivnega 
organa, no more pa biti pred- 
sednik kolektivnega organa. 

Predstojnika zavoda postavlja 
in razrešuje OLO Ljubljana. 

VII. 
Plače uslužbencev se dolo- 

čijo po predpisih o plačah m 
o napredovanju uslužbencev dr- 
žavnih organov, plače delavcev 
pa se določijo po predpisih o 
plačah delavcev, zaposlenih pri 
državnih uradih in zavodih. 

VIII. 
Za naloge in ostale zadeve 

zavoda je prisltojcn Svet za go- 
spodarstvo OLO Ljubljana. 

I. 
Zavod se mora priglasiti za 

vpis v register finančno samo- 
stojnih zavodov pri pristojnem 
občinskem ljudskem odboru v 
roku 15 dni po prejemu od- 
ločbe. 

Predsednik OLO: 
dr. Marijan Dermastia 1. r. 
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OBČINA 
LJUBLJANA-SIŠKA 

Na podlagi zakona o pristoj- 
nosti občinskih jn okrajnih ljud- 
skih odborov (Ur. list FLRJ, št, 
34/55), 29. čl. Uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Ur. list 
FLRJ, št. 29/54) in 23. člena sta- 
tuta občine Ljubljana - Šiška, 
izdaja občinslki ljudski odbor 
Ljubljana - SlSka na 8. seji dne 

30. marca 1956 naslednji 

Odlok 
o hišnem redu 

1. člen 
Ta odlok velja na območju 

občine Ljubljana - Šiška za vse 
hiše, ki imajo vsaj eno stano- 
vanje, ne glede na to ali jih 
upravlja hišni svet ali nepo- 
sredno hišni lastnik. 

2. člen 
Uživalec, ki mu je bilo sta- 

novanje pravnomiočno dodelje- 
no, mora skleniti stanovanjsko 
pogodbo v pismeni obliki s hiš- 
nim svetom oziroma s hišnim 
lastnikom. 

Stanovanjsko pogodbo je tre- 
ba skleniti najpozneje v 15 
dneh od dneva pravnomočnosti 
dodelltvene odločbe. 

Ob vselitvi se z zapisnikom 
ugotovi stanje dodeljenih stano- 
vanjskih prostorov. 

3. člen 
Uživalec stanovanja mora ob 

izselitvi izročiti stanovanjske 
prostore v takem stanju, kot 
jih je prevzel, upoštevaje nor- 
malno obrabo. 

Ob izselitvi mora izročiti hiš- 
nemu svetu oziroma hišnemu 
lastniku ključe stanovanja, vež- 
nih vrat In ostalih prostorov, 
morebitne Izgubljene ključe pa 
nadomestiti. 

Ob izselitvi se z zapisnikom 
ugotovi stanje izpraznjenih sta- 
novanjskih prostorov, 

4. člen 
Skupni prostori (dvorišče, od- 

prte kleti, stopnišča, hodniki, 
podstreha, pralnica itd.) morajo 
biti na razpolago vsem stano- 
valcem. 

Cas, način uporabe in čišče- 
nja teh prostorov določi hišni 
svet oziroma hišni lastnik. 

5. člen 
Uživalec stanovanja sme spre- 

jeti podnajemnika oziroma od- 
dati del stanovanja v podnajem 
le s privolitvijo hišnega sveta 
oziroma hišnega lastnika. 

6. člen 
Uživalec stanovanja je dolžan: 
1. vzdrževati stanovanjske pro- 

store v rabnem stanju; 
2. paziti na red in snago v 

stanovanju in skupnih pro- 
storih ; 

3. vesti se taiko, da ne moti 
miru in počitka stanovalcev, 
posebno od 22. do 6. ure; 

4. takoj naznaniti hišnemu 
svetu oziroma hišnemu lastniku 
pomanjkljivosti in okvare v sta- 
novanju oziroma v hiši; 

5. skrbeti, da se ne okvarijo 
vodovodne, električne in ogre- 
valne naprave; 

6. plačati najemnino do vsa- 
kega 5. v mesecu vnaprej, če 
ni s pogodbo drugače določeno; 

7. pri dovozu kuriva ali česa 
drugega, takoj očistiti pločnik 
ali druge prostore; 

8. redno zračiti stanovanjske 
prostore. 

7. člen 
Uživalec stanovanja mora na 

lastne stro&ke: 
1. uničiti mrčes, če Se pojavi; 
2. dati očistiti štedilnik vsak 

mesec, peč pa po potrebi; 
3. poskrbeti za mala popra- 

vila kot n. pr. za popravilo elek- 
tričnih varovalk, vodovodnih tes- 
nili v pipah, poškodovanih klju- 
čavnic in ključev, zvoncev na 
vratih, pečnic v pečeh in šte- 
dilniikih, kurilnih in pepelnih- 
vratic, rešetk, štedilnišikih plošč, 
tesnil k v straniščnih rezervo- 
arjih, straniščnih de-ik, razbitih 
vlekel, električnih stikal in po- 
dobno; 

4. razkuiševatli stranišča brez 
vodnega spiranja s primernimi 
razkuševalnimi sredstvi; 

5. odpraviti vse okvare, ki jih 

je povzročil hote ali Iz malo- 
marnosti; 

6. pobeliti stanovanjske pro- 
store. 

8. člen 
Za škodo, ki jo povzročijo 

družinski člani uživalca, njeg- 
govi podnajemniki ali obisko- 
valci, odgovarja uživalec sta- 
novanja. 

9. člen 
Uživalci stanovanj ne smejo v 

stanovanju ali skupnih prostorih 
storiti kakršnegakoli dejanja, ki 
bi utegnil povzročiti škodo ali 
pa motil mirno sožitje med sta- 
novalci. 

Prepovedano je zlasti: 
1. sekati drva ali drobiti pre- 

mog v prostorih, ki niso za to 
določeni; 

2. uporabljati stroje aH na- 
prave, ki povzročajo prekome- 
ren hrup ali ropot; 

3. igrati na dvorišču igre, ki 
bi utegnile ogrožati telesno 
varnost stanovalcev ali ki bi 
povzročile škodo v stanovanjih, 
na poslopju ali nasadih; 

4. metati odpadke, pljuvati na 
tla ali drugače ponesnažiti po- 
slopje; 

5. iztepavati preproge ali dru- 
ge predmete, odlagati pepel ali 
druge odpadke na mestih, ki 
niso za to določena; 

6. prati in sušiti perilo v sta- 
novanju, če je na razpolago pro- 
stor za sušenje perila, kjer pa 
tega prostora ni, se sme upo- 
rabljati samo tiste prostore, ki 
jih določi hišni svet oziroma 
hišni lastnik; 

7. metati odpadke iz gospo- 
dinjstev ali druge predmete v 
straniščne in vodovodne školj- 
ke ali odtočne cevi in kanale; 

8. zamazati ali kakorkoli po- 
škodovati poslopje s pisanjem 
aU pritrjevanjem objav in leta- 
kov na mestih, ki niso za to 
določena; 

9. zastavljati veže, hodnike, 
stopnišča ali dvorišča s kakrš- 
nimikoli predmeti, poiitavljati 
kolesa ali otroftke vozičke izven 
določenega mesta; 

10. prekomerno močiti tla v 
stanovanju in pomivati ali pre- 
barvati parket e; 

11. puščati vežna ali vrtna 
vrata odklenjena, poleti od 21. 
do 5,, pozimi pa od 20. do 6. ure. 

12. po nepotrebnem točiti vo- 
do ali v skupnih prostorih pu- 
stiti prižgano luč; 

13. postavljati na okna neza- 
varovane posode za cvetlice aH 
jih namestiti tako, da odteka 
voda po zidu; 

14. rediti živali brez odobritve 
hišnega sveta ali hišnega last- 
nika; 

15. pred pročeljem zgradba 
zlagati drva in jih naslanjati 
na zid; 

16. spreminjati namen stano- 
vanjskih prostorov brez odo- 
britve pristojnega oblastva. 

10. člen 
Hišni svet oziroma hišni last- 

nik mora vzdrževati stanovanj- 
sko zgradbo z vsemi napravami 
v rabnem stanju. 

Hišni svet oziroma hišni jast- 
nik lahko pregleda Po potrebi 
stanovanjske in »kupne prosto- 
re v navzočnosti uživalca. 

11. člen 
Spore, ki nastanejo zaradt 

dolžnosti vzdrževanja ali po- 
pravljanja stanovanj al' stano- 
vanjskega. posilopja, ki ga uprav- 
lja hišni svet, rešuj® poravnal- 
ni svet sveta stanovanjislke skup- 
nosti. 

12. člen 
V hiši, kjer stanuje 10 a'i več 

uživalcev in če dopuščajo do- 
hodki iz najemnin, se lahko na- 
stavi hišnik. Kjer ni hišnika, 
opravljajo hišniške posle stano. 
valci po dogovoru s hišnim 
svetom oziroma hišnim lastni- 
kom in po določenem vrstnem 
redu. 

Hišnik se lahko nastavi za 
več hiš. 

Hišnik Je dolžan: 
1. vsak dan pomesti pločnik 

in ga pozimi do 6. ure zjuiraj 
očistiti enega, ob poledicah Ra 
posipati ter prav tako očistiti 
vse prehode do hiše; 
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2. vsaik dan poroeetl »topnišće, 
veie l'H siku.pne hodnike ter jih 
Po potrebi tudi poritoati; 

3. vsaik dan o&etitj dvorišče; 
4. paortiti enkrat na mesec 

okna na stopniščih m skupnih 
hodnikih; , 

5. ob določenih urah zaikJepati 
vožma ali vrtna vrata ter pri- 
žigati in ugašati skupne luči; 

6. ордаатјаti hišni srvet na na- 
pake in okvare na hiši ter pred- 
lagati potrebna popravila; 

7. vse hiSne naprave zavaro- 
vati pred olvvaraim, zlasti pred 
mrazom, vlago aLi požarom ter 
jih višaj enkrat na mesec pre- 
gledati; 

8. ravnati se po navodilih 
hišnega sveta v skladu s tem 
odlokom in drugimi zakonitimi 
predpisi. 

13 .člen 
Kršitve določb tega odloka se 

kaamujejo kot prekrški z denar- 
no kaznijo do 3000 din, če za 
kršitve ni zagrožena sitrožja ka- 
len po drugih predipisih. 

14. Člen 
Ta odlok moja biti oibešen na 

vidnem mestu v vsaki hiši, ki 
ima vsaj eno stanovanje. 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva oto- 

Jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. 

Predsedn ik ObLO: 
Jenko Marjan 1. r. 

ППРША 
UUBLJANA-BEZIGRAD 

Na podlagi 8. in 10. člena sta- 
tuta Občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana - Bežigrad in 
29. člena Temeljnega zakona o 
proračunih (Ur. list FLRJ, št. 
13/54) ter v avezi z Odlokom o 
začasnem finansirainju ledera- 
cije, Ijiudsikih republik, avto- 
nomnih enot in ljudskih odbo- 
rov (Ur. list FLRJ. St. 57/55) je 
eprejel občinski ljudski odbor 
Ljubljana - Bežigrad na 6. redni 

eeji dne 23. februarja 1956 
Odlok 

o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o začasnem flnanslranju 
proračunskih Izdatkov obfiii- 
вкека ljudskega odbora Ljub- 
ljana - Bežisrad v I- tromesečju 
1956, sprejetem na seji Občin- 
вкека odbora dne 23. dec. 1955. 

Prečiščeno besedilo odloka se 
v celoti glasi takole: 

1. člen 
Dokler Občinski ljudski od- 

bor Ljubljana - Bežigrad ne bo 
sprejel družbenega p'lanana in 
proračuna za leto 1956, se bodo 
predvideli krediti za osebne iz- 
datke za tiste uslužbence, ki So 
bi'li na plačilnih seznamih za 
mesec december 1955, za novo 
sprejete ualužbence pa le po 
predhodni pritrditvi republiške- 
ga Izvršnega sveta. 

Materialni izdatki občinskega 
ljudskega odbora se predvidijo v 
višini 50% od potrošnje v času 
eeiptember — december 1955. Za 
večjo potrošnjo je potrebna 
odobritev republiškega Izvršne- 
ga sveta. 

Krediti za materialne izdatke 
ustanov in zavodov se planirajo 
do višine Izvršenih izdatkov v 
I. tromesečju 1955. 

Za ustanove in zavode, ki so 
ustanovljeni ali reorganizirani 
po 31. marou 1955, določi višino 
materialnih izdatkov proračun- 
eika komisija občinskega ljud- 
skega odbora. 

Negospodarske Investicije se 
v plarau začasnega finansiranja 
ne predvidijo. 

2. člen 
Z« kritje izdatkov v I. tro- 

merečj« 1996 Služijo laetnl do- 

hodki občinskega ljudskega od- 
bora. V kolikor po obračunu 
lastni dohodki ne bodo zado- 
ščali za kritje izvršenih izdat- 
kov, bo občinski ljudski odbor 
krdl presežek izdatkov nad do- 
hodki s kreditom pri Komunalni 
banki 2. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem 

Odloku so sestavni del prora- 
6urn, Jbčinskega ljudskega od- 
bora za leto 1956. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. janu- 

arja 1956. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Franc Drobež 1. r. 

OBČINA D0M2ALE 
Na podlagi 12., 50. in 73. člena 

Zakona o občinskih Ljudskih od- 
borih (Ur. 1. L RS št. 19-88-52) 
v zvezi z Zakonom o stanovanj- 
skem prispevku (Ur. 1. FLRJ št. 
57-55) izdaja Občinski ljudski 
odbor Domžale na podlagi skle- 
pa VIL seje z dne 23. marca 
1956. 

Odlok 
o ustanovitvi kreditnega sklada 
za zidanje stanovanjskih hiš na 

območju občine Domžale 
1. 

Ustanovi se kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš na 
območju občine Domžale s se- 
dežem v Domžalah. 

2. 
Po tem odloku se dovoljuje 

iz Kreditnega sklada posojala za 
zidanje, dozidavo ali dovršitev 
novih, oziroma popravila obsto- 
ječih stanovanjskih hiš, stano- 
vanjskim zadrugam, gospodar- 
skim organizacijam, stanovanj- 
skim skupnostim, zavodom, po- 
oblaščenim organom ter držav- 
ljanom, kj se na njihove pre- 
jemke plačuje stanovanjski pri- 
spevek. 

3. 
Kreditni sklad upravlja upr. 

odbor, ki ga imenuje občinski 
ljudski odbor. 

4. 
V kreditni sklad se stekajo 

sredstva, ki jih dolofa Zakon o 
stanovanjskem prispevku in 
družbenj pJa.n občinskega ljud- 
skega odbora in drugi obvezni 
predpisi, zlasti pa: 

1) obresti in odplačila od po- 
sojil, dovoljenih iz sklada; 

2) vplačila federacije, ljudake 
republike in oelalih politično - 
teritorialnih enot iz proračun- 
skih In drugih sredstev, ki so 
določena za stanovanjsko iz- 
gradnjo; 

3) sredstva skladov za samo- 
stojno razpolaganje gospodar- 
skih organizacij v višini, ki jo 
določi delavski svet; 

4) posojila iz republiškega 
kreditnega sklada za kreditiira- 
nje stanovanjske izgradnje; 

5) posojila, ki jih dajejo go- 
spodarske organizacije skladu iz 
sredstev svojega sklada za sa- 
mostojno razpolaganje; 

6) sredstva danih posojil, ki 
so bila razpisana za kireditira- 
nje stanovanjske i'/gradnje; 

7) hranilne vloge, ki jih pla- 
čujejo državljani na osnovi po- 
sebne pogodbe v sklad; 

8) vložena denarna sredstva 
stanovanjskih zadrug In 

9) druga sredstva, ki jih po 
posebnih določilih občinski 
ljudski odbor Domžale piiačuoe 
v sklad. 

5. 
Sredstva »klada se nalagalo na 

poseben račun pri Komunalni 
banki v Domžalah, ki izvršuje 
proračun občinskega ljudskega 
odbora. 

6. 
Pravila Kreditnega aitnada 

sprejme upravni odbor in jih 
potrdi občinski ljudski odbor 
Domžade. 

7. 
Kreditni sklad mora imeti re- 

zervo, ki se določi e pravili 
sklada. 

8. 
Ta odlok začne veljati s 1. ja- 

nuarjem 1956. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Avbelj Franc s. r. 

Enake odloke so sprejeli Ob- 
činski ljudski odbori Ljubijana- 
Crnuče na 7. seji, dne 28. febr. 
1956, Moravče na 6. seji, dne 14. 
marca 1956, Vrhnika na 6. seji, 
dne 27. januarja 1956 in Litija 
na 7. seji, dne 1. febr. 1950. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 
Na podlagi 2. odstavka 3. čle- 

na uredbe o prodaji stanovanj- 
skih hiš iz splošnega ljudskega 
premoženja (Uradni list FLRJ 
št. 17-101/53) in 2. točke 24. čle- 
na. statuta občine z dne 18. 8. 
1955 je Občinski ljudski odbor 
Ljubljana—Vič na 7. redni seji 
dne 23. 3. 1956 sprejel 

Odlok 
o postopku pri prodaji stano- 
vanjskih Iviš iz splošnega ljud- 

skega premoženja 
1. člen 

Enostanovanjske in dvostano- 
vanjske hiše se prodajajo iz 
splošnega ljudskega premoženja 
v območjiu Občine Ljubljana— 
Vič praviloma na javni dražbi, 
ki se opravi po določbah tega 
odloka. 

2. člen 
Vse potrebno za prodajo hiš 

na javni dražbi pripravi poseb- 
na komisija, ki jo Imenuje ob- 
činski ljudski odbor. Komisija 
ima predsednika in 6 članov. 
Predsednik komisije mora biti 
odbornik OBLO. 

3. člen 
Komisija Po 2. členu določi, 

katere stanovanjske hiše Iz 
splošnega ljudskega premoženja 
se prodajo, ugotovi njihovo pro- 
metno vrednost oziroma izklic- 
no oeno za dražbo, razpiše 
dražbo in določi dražbene po- 
goje. 

Na eni dražbi se lahko proda 
ena hiša ali več hiš skupaj. 

4. člen 
Izklicna cena je enaka pro- 

metni vrednosti. Komisija ugo- 
tovi prometno vrednost na licu 
mesta. Pri ugotavljanju pro- 
metne vrednosti hiše, se upošte- 
va vrednost vgrajenega mate- 
riala, stanje hiše, bremena, ki 
so na hiši in pravice tretjih 
oseb, višina investicij, ki bi bi- 
le potrebne za popravila, in ce- 
ne za podobne hiše, ki se pro- 
dajajo v kraju iz proste roke. 

Ko komisija ugotovi in pri- 
pravi, kar je treba za prodajo 
hiš in dražbo, razpiše javno 
dražbo. 

5. člen 
Dražba se razpiše tako, da 

preteče med dnem razglasitve 
in dnem dražbe najmanj 15 dni. 

Dražba se razglasi na- krajev- 
no običajen način, na občinski 
deski ter najmanj v enem dnev- 
niku. 

6. člen 
Oglas o razglasitvi javne 

dražbe mora vsebovati: 
1. kraj, dan in uro začetka 

dražbe; 
2. označbo hiše (ulica In šte- 

vilka) z zemljiSko-knjižnimi po- 
datki (št. parcele, št. vložka, 
k. o. in izmera); 

3. izklicno ceno; 

4. višino kavcije, ki jo mora 
dati ponudnik; 

5. način plačila kupnine. 
Stanovalci hiše se morajo o 

dražbi obvestiti, tako, da se jim 
najmanj 8 dni pred dražbo poš- 
lje oglas o dražbi. 

7. člen 
Vsakdo, ki se namerava ude- 

ležiti javne dražbe kot ponud- 
nik, mora plačati kavcijo pri 
Komunalni banki — podružnica 
5 v Ljubljani v višini 10 od- 
stotkov izklicne cene ter pred- 
ložiti o tem potrdilo Komunal- 
ne banke dražbeni komisiji vsaj 
1 uro pred začeitkom dražbe. 

I uro pred začetkom dražbe 
se lahko vplača kavcija v goto- 
vini v roke predsednika dražbe- 
ne komisije. 

Ponudniku, čigar ponudba ni 
bila sprejeta, se takoj vme po- 
trdilo Komunalne banke oziro- 
ma vplačani znesek. 

8. člen 
Javno dražbo samo opravi po- 

sebna dražbena komisija treh 
članov, ki jo imenuje občinski 
ljudski odbor in v kateri mora- 
ta biti dva člana iz komisije po 
2. členu. 

9. člen 
Dražba se ne more začeti, če 

ni vsaj dveh ponudnikov za 
dražbo. Ce se dražba ne more 
opraviti, ker ni ponudnikov ali 
iz drugih razlogov, se razpiše 
ponovna dražba. Tudi pri po- 
novni dražbi mora preteči 15 
dni med razglasom in dnem 
dražbe. 

Ce se tudi ponovna dražba ne 
more opraviti, odloči občinski 
ljudski odbor na seji, ali naj se 
hiša proda izven dražbe, določi 
naznižjo ceno in način, kako se 
prodaja opravi. 

Prodajo opravi družbena ko- 
misija. 

10. člen 
Javna dražba se začne irl 

opravi tako, da predsednik 
dražbene komisije ali njegov 
namestnik objavi ob priče tku 
dražbe, katere hiše se bodo na 
dražbi prodajale. 

Nato objavi predsednik ali 
njegov namestnik izklicno ceni 
za hišo, ki je prva na seznamu 
in pozove navzoče, naj stavijo 
ponudbe. 

Kadar na trikratni poziv ne 
stavi nihče boljše ponudbe, se 
prizna hiša najboljšemu ponud- 
niku pod pogojem, da stanova- 
lec hiše ne bo stavil enake ali 
ugodnejše ponudbe. 

Ce je stanovalec hiše na draž- 
bi navzoč, se mu ustno objavi, 
da mora v 24 urah podati ena- 
ko aLi boljšo ponudbo, kakor 
najboljiši ponudnik, sicer se bo 
hiša prodala najboljšemu po- 
nudniku. 

Najboljši ponudnik ostane na 
svojo ponudbo obvezan, dokler 
se hiša ne prizna stanovalcu. 

11. Člen 
O javni dražbi se piše zapis- 

nik, ki mora za vsako hišo vse- 
bovati: 

a) potek dražbe; 
b) ponudnike, kakor si sledi- 

jo; 
c) najboljšega ponudnika; 
č) poziv navzočemu stanoval- 

cu hiše, da stavi svojo ponudbo 
v določenem roku in rok, ki se 
mu zato določi ter pravne po- 
sledice prekoračitve roka. 

Ce stanovalec hiše na dražbi 
ni navzoč, kar se ugotovi v za- 
pisniku, se mu mora poslati pi- 
smeno obvestilo z vročilnico. 
Obvestilo mora vsebovati: zne- 
sek najboljše ponudbe in poziv, 
da mora staviti enako ugodno 
ponudbo, kakor najboljši po- 
nudnik ali pa boljšo ponudbo v 
roku 48 ur od prejema obvesti- 
la, ker se bo sicer hiša prizna- 

( 

Ui 

la najboiljišiemu ponu<^: 
vročilnicl o tem <^)V^ 
mora navesti dan in ^ 
najemmiik obvestilo P™ 

12. člen 
Ce stavi stanovalec b1 

siji iz 2. člena pism-®110 

no na zapisnik, ki f?a 

s stanovalcem sestavi, 
čenem roku, enako ( 
boljiSo ponudbo, kakor ^ 
ponudnik, napravi ^ , ji . 
imenu občinskega Ij1^^; ћ 
bora kot zastopnik " 
ljudsikega premoženja ^ 
valcem kupno pogodbo 
Ijeno hišo. 

Ce preteče rok, v l53 .j 
moral stanovalec hiše 
nudlbo iz prejšnjega 
brezuspešno, se 
pogodba z najboljšim * 
kom. 

Kupna pogodba z n8'j; 
ponudnikom ali 3'аПјј; 
hiše mora vsebovati z'a ) 

a) nepremičnino, na 

hiša stoji, z označbo " 
številke in k. o.; 

b) Izmero parcele, ^ . 
cu prepušča v brezpl3™ 
rabo; 

c) ceno, za katero 
proda in 

d) izredno dovolitev £ 
lastninske pravice do ^ 

"V 

t C"' 
ii- 

o*i 

kupca ter zaznambo Pr\ 
uporabe zemljišča, na J 
stoji hiša in ustreznih v 

zemljiški knjigi. , 
V kupni pogodbi se Л, 

tančno popisati način. 
poravna kupnina. 
morajo tuda navesti Pv 
ki nastopijo zaradi zoifl 
čila ali obrokov kiup®"1^ 

Ce se določi kupnin' 
kih, se mora izrecno .|r , 
i lnii.r\c»r» /frvitri/VUliie da kupec dovoljuje, aawjy 

ti z vknjižbo lasjnin-jke ^ 
na njegovo ime, vknji'1 

šo zastavna pravica га
ц t 

neplačano kupnino in jif 
odstotkov varščine za. >' 
izterjatve in obresti 
občinskega ljudskega ^ 

13. Men ^ 
Ponudnik mora P>a . jf 

kupnino na tekoči vač^j 
skega ljudsikega odbora 
munalni banki — podl 

v Ljubljani najdalj v,. 1 
po tem, ko se je sklefl1 

pogodba 
Tekoči račun obči: 
sikega odbora pri j pf 
banki se navede v k11 P11 

bi- Ce občinski ljudski o 
voli plačevanje na 0' ^ (►' 
morajo obroki кирШ0 

vati točno po določe« 
kakor je zapisano v P" jt« 

Pri zamudi plačila v 

ne ali pri zamudi z< 
slf* obrokov kupnine se oS ^ 

kupnine ne sme takoj ^ 
terjevatl. V tem pr1"1 \Р 
Občinslkl ljudski »■ 
aH zahteva plačilo oS j jr 
nine, ali pa odstopi 
be. 

14. člen trj 
Ta odlok začne veli8™ 

ko ga sprejme občina i 
odbor. i ^ 

Ko začne veljati 
preneha veljati 6    T J-.i-i: л P' "I mesta Ljubljane o 
novanjskih hiš iz s falу 
z dne 3. 12. 1954 ; 
1086/1-54 (Uradni lislt„,siriV 
51-795-54). ki je bil ri 

vse območje Občine ' f 
Vič z odlokom ОВ^ f V 
na - Vič Tajn. št, 12J J 
decembra 1956. ,k O" [' Predsedn1* 

dr. Sicfa« " ^ 

Izdaja založnišk0 

•Ljubljanski đncvn *0 T'" j 
odgovorni uredniJ' 


