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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

GRADIVO ZA SEJO MESTNEGA SVETA 

| Predlog odloka 
"»твоаИ uporabi lokalov 

, 1. 6leo 
1» tem odloku ee 

^ вган ,>osJ,0,vli'' prostora, ki 
*4 ргеш-еЈеп)! za tr- 

вОЕ,''11зко, turieUčno, 
^ ita^L, ^ uinoetno dejavnost Id 

alejjejev (kupartjev, 
. V'' *rtiiitekrtov). 

e 46 smaitrajo tudi oni 
["♦»kj/: Prostori, 4oi se na dan 
'l»j0 

Va tega odloka uporab- 
Pogrebe javne službe, 

,4... orgainlzaoij in dru- 

2. člem 
'finskega ljudskega od- 

za gospodarstvo 
' !alca',-e iz člana 1 tega 

Vjri,, P0 Primernosti uporabe 
zlasti: 

nanvcn aa katerega eo bth gra- 
jena ali preurejend, krajevno po- 
trebo, lego ter zutumji Izgled 
ulic, trgov, od nosno kraja. 

I. 61 en 
Odločbe o razvrstitvi lokalov 

po sklepu sveta izdaja pntetogai 
upravni organ. 

4. člen 
Do irazvreititve lokalov v smi- 

slu 2. člena tega odloka Je do- 
pustoa sprememba upoirabe lo- 
kala za drugo dejavnost le s 
pristankom upravnega orgaina 
občinskega ljudskega odbora, 
pristojnega za gospodarske za- 
deve. 

5. člen 
Po pravnomočnosti odločb o 

razvrstitvi je izpraznjene lokale 
dopui ..io uporabljaiti samo v na- 

mene, ki ao po razvirabiitvi ran Je 
določeni, pri čemer pa ee tudi 
aamenjava smatra za izprazni- 
tev. 

в. 61em 
KrStve določil iz člena 4 in 5 

tega odloka se kaznujejo z de- 
narno kaznijo do 3000 din. 

7. Men 
Pirfstojni upravni organ iz 61. 

3 tega odloka odredi prisilno iz- 
prazmiitev lokalov, ki so zasedeni 
v nasprotju z določili tega od- 
loka. 

Prisilna Izpraznitev po tem 
členu se izvrši takoj, in sicer po 
predpisih, ki veljajo za izvršitev 
upravnih odločb. 

8. člen ■ 
Ta odlok velja od dneva ob- 

jave v >Glaianiiku€ OLO Ljub- 
ljana. 

PREDLOG ODCINE UUBUANA-CENTER 

o proglasitvi glasbenih šol za finančno samostojne zavode 

'0,van^om novih občin na u roeala Ljubljane, so 
Prietojmost občinskih 

v odborov tudi gilasbene 
•Pijani so b<le glas- 

f0 Proračunske ustanove. 
!? v dn' U "• Glasbene So- Лђд ŽT kirajih okraja Ljub- 
f'' j®. Domžale, Mengeš, 
јЧппп n Medvode) pa so bili 
4l]a° ^ostogni zavodi. V 

so glasbene šole apa- 4aie 
^^tojnost bivšega MLO, 

^ШљЈи3 v Pristojnost občinsiltih 
^ odborov/ 

teh Sol je bilo 
^odo nudile te šole m _ Učencem glasbeno 

do stopnje dobrega 

Bivši ML.O je za te Šole trošdi 
precejšnja sredstva, nikdar pa 
se ni izvršila temelj.iteyša kon- 
trola, kako se ta sredstva tro- 
šajo, oziroma kako so utemljene 
posamezne postavke teh šol. 

Naj navedemo osebne izdatke 
Glasbene šole Ljubljana-Center 
za leto 1956, ki znašajo: 

1. Osnovne plače 4,700.00 din 
pri 20 stalno zaiposlemh učnih 
močeh. 

2. Honorairjii 3,600.000 din pri 
34 honorarno zaiposlenih močeh 
za 605 učencev. 

Ce pribijemo 5e socialno za- 
varovanje In prispevek za sta- 
novanjski sklad, znašajo izdaitki 
te Sode 12,500.000 din letno, ali 

JDNI.IA 
pred- 

SEJA MESTNEGA SVETA 
^«1 '•s« Zh\**io Mestneura sveta, ki bo v TOREK. DNK 28, Л 

San n ,,Г' v dvorani Magistrata v I.jubljani, Jc J. ^ •'•ednji dnevni red: 
0 Priporočilo Odloka o namenski uporabi lokalov. 

» Valnl aVa 0 sPremembI obratovalnega časa trgovinskih poslo- 
ђагп* na "hmočjn mesta. 
s^0s

r:lVa o Predloso proglasitve glasbenih Sol za finančno 
« '^nje 0 zavode in o določitvi prispevka za glasbeno io- 

t '1 .i, v ''eordinacijnkih odborov za občinske Investicijske 
,Uip^>0V*njl'ke sklade. 

na učenca približno 20.000 din, 
in to brez materialnih m funk- 
cionalnih izdatkov, ki znašajo 
1,000.000 din. Dočim- pa učenec 
na ljudski šoli v Ljubljani stane 
8 do 10.000 din letno. Dohodki 
Sole so minItnadni in znašajo 
1.500.000 dčn. ker je prispevek 
za glasbeno šolanje zelo nizek 
in znaša 300 din mesčno na 
učenca. 

Številčna razporeditev pouče- 
vanja posameznih predmetov 
nudi kaj čudno sliko. Tako n. pr. 

е1а 'a. ki jjkvati ' o' bil zmožen so- 
'iiirf ».v <>rganJzirat;i razne 

votn i Up'iiri'ce med našim - v*ti? ^ i4 k тГ a ta na<!n Prl- 
ie iu ^uia^

7-vedri|4 in kultivi- 
i?.rtlfJ

1^'r5ih množic, kar 
S t^h naI(>8 naših nižjiih 

Pri drugačni po- 
Nit) "j^noat® izklju- 

'»k se 9,cer 
^ ^jp J B'aebeni talenti 111 Oa ' giat>bera 

"*ек]*тцЈц za glasbo. 

se uči klavir od 605 učencev 387, 
čeprav je znano, da je klavir 
instrument, katerega nabavijo 
socialno dobro stoječe osebe, se 
pravi, da se učijo klavir social- 
no močejši, ki imajo ta instru- 
ment doma. Drugih predmetov 
se uči razmeroma manjše števi- 
lo učencev pri instrumentih, ki 
so izrazito ljudskega značaja, na 
primer trobenta, flavta, klairl- 
net in kontrabas. Tu Število 
učencev ne presega 12 na in- 
strument. 

Iz gornjega Je razvidno, da so 
visoki osebni izdaitki zlasti v 
honorarjih. Čeprav je Izvršni 
svet LRS predpisal višino ho- 
norarnih ur, ki jih sme imeti 
lasbeni pedagog p V g svoje 
redne zapoilitve, je večinoma 
pedagogov prekoračevala števi- 
lo honorarnih ur. Tako je bilo 
dovoljeno ravnatelju poleg svo- 
je redne zaposlitve še 6 nadur 
tedensko, dočim pa za ostalo 
učno osebje do 10 ur. Dogajalo 
pa se Je celo, da »o redno za- 
posleni glasbeni pedagogi hono- 
rarno poučevali ne le na svoji 
ustanovi, temveč tudi na drugih 
ustanovah, in to brez dovoljenja 
pristojnega organa. Obstojajo 
primeri, da dosega samo hono- 
rarna zaposlitev več ur, kakor 
Je potrebno za redno nastavitev. 
Mnenja smo, da bi bilo treba ta- 
ko honorarno moč redno na- 
staviti. 

Socialni sestav staršev učen- 
cev Glasbene Sole Ljubljana- 
Center je naslednji: 

1. inženirjev 58 
2. privatnih obrtnikov 56 
3. visokoSolskih profesorjev 35 
4. srednješolskih profesorjev 29 
5. fslasbenikov 19 
6. zdravnikov s spi. prakso 19 
7. zdravnikov s pni v. prakso 9 
8. upokojencev 31 
9. učiteljev 12 

10. nameščencev 208 
11. upravnikov Im direktorjev 2U 

13. kmetov 18 
13. detanrcev U 
14. oficirjev 2 
Ti podatki, ki jih Je dalo vod- 

stvo Sole, so pomanjklillvl v to- 
liko, ker niso razčlenjena po me- 
sečnih prejemkih na člana dru- 
žine. 

Vidina prispevka za glasbeno 
Šolanje je 300 din meeečno. Mož- 
ne pa so razne oprostitve, kate- 
rih do sedaj pristojni organ ni 
kontroliral. Vodstvo šole ni ime- 
lo inteiresa, da bi se z raznimi 
oprostitvami vzpodbujalo tudi 

LETO III., STEV. 48 

klh družin, ker je šola prora- 
čunska ustanova in so ji bila 
sredstva ■ tem zagotovljena 

Po sklepu Šolskega odbora so 
Ш1 v zadnjem času oproAčenl 
prispevka samo nadpovprečno 
tolentiraol učenoi, ne glede na 
socialni položaj njihovih staršev. 
Ta poliUka glede prispevka za 
Šolanje pa ni v skladu s socia- 
iistioniimi naieli, ker je razum- 
ljivo, da je dolžan tdeti, Id od 
družbe več prejema, družM tudi 
več vračati. Glasbeno šolanje ni 
obveteno Šolanje, ampak je spe- 
cialno izobraževanje in zaradi 
tega ne sme paetl v polni meri 
na breme družbe, pač pa tudi na 
breme posameznika, zlasti tiste- 
ga z večjimi dohodki Ekonom- 
ski pogoji danes ne dopuščajo 
nI ta rešitve položaja splošno iz- 

nadarjene učence socialno šib- obraževalneiga Šolanja. Da se 

VABILO 
Na podlagi 83. člena Zakona o okrajnih ljudskih odborih 

(Ur. list LRS št. 19—89/52) v zvezi z 48. členom Statuta Okraja 
LJubljana sklicujem 

9. skupno sejo 
okrajnega zbora In zbora proizvajalcev Okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana, ki bo v PETEK, DNE 29. JUNIJA 195«, OB 
9. URI DOPOLDNE, v sejni dvorani niagistrsta v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 

dnevni red: 
1. Predlog odloka o občinskem prometnem davku od promet« 

na drobno v občinah na območju mesta Ljubljane. 
2. Predlog odloka o pobiranju občinskega prometnega davka na 

območju okraja Ljubljana. 
3. Predlog odloka o višini davka na dohodek v stalnem meskn 

za leto 1956 na območju okraja Ljubljana. 
4. Priporočilo občinam za sprejetje odloka o občinskih taksah. 
5. Priporočilo libčinskim ljudskim odborom o sprejetju odloka 

o opravljanju gostinskih storitev izven goatlnakih poslovnih 
prostorov o oddajanju opremljenih sob turistom in potnikom 
in o dajanju hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih. 

6. Priporočilo občinskim ljudskim odborom o sprejetju novega 
cenika za dimnikarske usluge. 

7. Predlog odločbe o združitvi Mestne in Okrajne obrtne zbor- 
nice v Obrtno zbornico za okraj Ljubljana. 

8. Trltrdltev k statutu Obrtne zbornice za okraj Ljubljana. 
9. Garancije gospodarskim organizacijam. 

10. Pritrditev k sklepu ObLO Ljubljana-Center o uvedbi pri- 
silne uprave v gostišču »Vlno-Koper«. 

11. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih gradbenih In 
urbanističnih ureditvah. 

12. Predlog odloka o dopustnih stanovanjskih površinah, grad- 
benih konstrakcijah, materialih, instalacijah ter opremi sta- 
novanjskih hiš, ki se zidajo z udeležbo družbenih sredstev. 

13. Priporočilo občinskim ljudskim odborom • spremembi odloka 
o stanovanjskih tarifah. 

14. Priporočilo občinskim ljudskim odborom za sprejetje odloka 
o odškodnini za gradnjo komunalnih naprav. 

19. Predlog odločbe n notranji organizaciji in o sistemizaciji 
delovnih mest v Upravi OLO. 

18. Predlog o pooblastilu Sveta za družbeni plan in finance 
OLO za opravljanje nekaterih poslov. 

17. Predlog odločbe o ustanovitvi Katastrskega urada v Gro- 
supljem. 

18. Predlog odločbe o prenehanju Uprave nepremičnin bivšega 
MLO Ljubljana. 

15. Predlog odločbe o višini dnevnic na območju okraja Ljub- 
ljana. 

20. Predlog odločbe o preimenovanja Železniške industrijske šo- 
, le Ljubljana-Slška. 

21. Predlog odločbe o proglasitvi delavnic Tehnične srednje Sole 
za finančno samostojni zavod. 

22. Sklepanje o oprostitvi taks »ljubljanskemu festivalu«. 
23. Razlastitve. 
24. Razprava In sklepanje o pritožbah. 
25. Personalne zadeve. 

Vsak ljudski odbornik Ima pravleo pismeno predlagati spre- 
membo ali dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost Javite Skupščinski pisarni OLO Kresija, 
soba 16 (telefon 21-939). 

Nadomestuje predsednika OLO podpredsednllu 
Ing. IVO KLKMENCIC, L r. 



STRAN IM glasni* 

emogoči glasbeno Šolanje tudi 
nadarjendm, socialne Siibko sto- 
ječim učencem, je poitrehno uve 
eLi praviilno politiko določamja 
prispevka, pravilno raaporedi- 
tev poučevanja raznih instru- 
mentov in pravilno izbiiro učen 
cev, to je, treba je omogočiti 
fiulanje socialno Šibkejšim, če 
eo glaiibeno nadarjeni, s tem, da 
ee jim prispevek zniža na mimi- 
miirn, oziroma da se ji.h popolno- 
ma oprosti plačevanja prispev- 
ka m zagotovi uporaba instru- 
menitov. 

Neosnovain.i so očitki nekate- 
rih glasbenih pedagogov, da je 
občinski Ijudskii odbor začel ne- 
ko gonjo proti kulturi in izo- 
brazbi. Nasprotno, občinsikii Ijud- 
nlci odlbor hoče kulturo s svojimi 
namenavanri mi ukirepi pmdibliiati 
ljudstvu in pripraivdti dobro si- 
tuiirane državljane, da bodo sa- 
mi priapevali za glasbeno vzgo- 
jo svojcih otrok In s 'tem omo- 
gočili, da se sredstva, ki jih da- 
je občinsiki Jo udsikii odbor upo- 
г®4>Цајо za tiste, ki sii i« lastnih 
dohiodkov ne morejo glasbeno 
»zgojriiti evoijiih nadarjenih otrok. 
Istočasno pa je treba ustvariti 
ptra-vilen odnos do sredstev, ki 
Jiih daje družba ter s temi tudi 
pemetno in smotrno gospodariitn. 
Občinski ljudski odbor je mne- 
nja, da zaradi zgoraj navedenih 
dejstev ni dobro, da so glasbene 
k>le proračunske ustonove, ker 
v taki organazaciji neodgovorno 
In nesmotrno troSijo siredstva 
družbene skupnosti Zaito jih je 
fcreba proglasiti v finančno sa- 
mostojne zavode. S tem bo nji- 
hova dejavnost prilaigojena pla- 
ninanim sredstvom, kar je v da- 
naSnui dobi šted'nje nujno. Isto- 
časno bo z nameravanim ukire- 
pom zasiigurana večja prizadev- 
nost družbenega ongana glede 
■vodstva pravilne poliittke, taiko 
pri upravljanju z družbenimi 
upri upravljanju z družbenimi 
•redstvi. 

Iz poročil Glasbene šole Je 
razvidno, da se pri instrumen- 
Mh kamtnalbass klarinet, flavta, 
rog, oboa^ hairfa In tolkalih po- 
Аћце le neznaAno itevTTo učen- 
ce v^ za tosteire Je treba vzdrže- 
vaitii posebne pedagoge redne In 
bonorame, s čimer se stroSki 
na posameznega učenca močno 
dvignejo. Mnenja amo, da bo se 
elaebene šole na podiročiju me- 
Ла medsebojno dogovorile glede 
poučevanja navedenih instru- 
mentov tako, da bi se poučeva- 
nje navedenih Instrumentov 
ediruHlo nia posamezmih glasbe- 
niih šolaih. Ena Šola bi n. pr. 
prevzela poučevanje klairineta, 
druga kontnaibasa itd., istočasno 
pa naj ostaneta na glasbenih šo- 
lah glavna instrumenta klavir in ; 
irioLina.. 

črlasbeml Sodi LJublja.na-Center 
Je priključena od leta 1953 tudi 
Kbanovocfeika šola, kaAero obi- i 
Лшјејо učenci iz vseh krajev, 
eiovenije. Trenutno ®o v Zbo- ' 
fpvcjl^oi šoli samo trije učenci 
k ofcraja Ljubljana. Vsi ostali 
pa so iz krajev izven lijubljan- 
■kega okraja. Število učencev 
ва Ziborovodski šoli Je 15. Ra- 
Bumljivo je, da Izdatki za vzdr- ' 
ževanje te šole ne morejo iti v 
breme proračuna ObLO Ljub- 
Uaaa-Ceni-eT, ampak naj bi vsak 
okraj vzdrževali svojega bodoče- 
ga zborovodjo sam, oziroma naj 
preide vzdrževanje šole na tisti j 
organ ali društvo, ki se teh zbo- 
rovodij pozneje tudi posilužuje. 
Po podsittoih, ki so nsim na raz- 
palajgo je ra^zv/dno, da zborovod- 
je po končanem šolanju ne vrši- 
jo funkcij, za katere so uisipo- 
•obljeni. 

V okviru Glasbene šole LJub- 
IJana-Center Je tudi delavnica 
ca poprnvilo gleub&niih (iiR'j'TU- 
Bkenbov. Ta deilavmica je vodoaa 

zelo negospodarsko, čeprav do- 
biva naročiiia za popravilo in- 
strumentov celo iz\?en krajev 
Slovenije. Kiljub temu je pasiv- 
na in bremeni občinski proračun 
za 250.000 din letno. Popravilo 
instrumentov Je visokokvaiifioi- 
rano delo in zahteva od mojstra 
celo umetniških sposobnosti. To 
delavnico bi bilo treba izločiti 
iz Glasbene šole dn osamosvojiti 
ter jo postaviti na ekonomsko 
bazo, da bodo njene usluge da- 
ne na razpolago vsem toteresen- 
tom. 

O vseh navedenih problemih 
so razpravljaili Občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center, njegov 
Svet za prosveto in kulturo ter 
zbori volivcev in stavili več 
s.motmdh predlogov vodstvu šo- 
le. Toda pri upravi šole in šol- 
skemu odboru niso našli pra- 
vega razumevanja. 

Ker so pri načinu ureditve 
Glasbene šole Ljubljana-Center 
zainteresiirane tudi druge gilas- 
bene šole, Je Občinski ljudski 
odbor mnenja, da Mestni svet 
tudi ostalim občinskih ljudskim 
odborom da priporočila za enot- 
no ureditev tega problema, 

Iz navedenih predlogov pred- 
lagamo naslednje: 

1. Glasbene šole naj se pre- 
imenujejo v Nižje glasbene šole, 
da se na ta način točno določi 
njihov položaj z raaliko od Sred- 
njih glasbenih šol. 

2. Nižje glasbene šole naj se 
proglasijo za finančno samostoj- 
ne zavode, ker bodo na ta način 
vodstva šol prisiljena teimeljite- 
je reševati probleme glasbene 
vzgoje v svoji občini v smislu 
zgoraj navedenih ugotovitev. 

3. V Nižjih glasbenih šolah naj 
se uvede prispevek za glasbeno 
šolanje, ki naj se določi od 600 
do 1000 din, poleg tega pa še 
100 din prispevka za tiste instru- 
mente, kjer je vpisanih največ 
učencev (klavir). Ta prispevek 
naj se določa po nadarjenosti in 
po socialnem sestavu staršev, 
oziroma učenca. Za nadarjene 
otroke padlih borcev, ali otroke 
socialno šibkih državljanov, naj 
se uvede oprostitev prispevka. 
O popolni oprostitvi prispevka 
za glasbeno šolanje naj odloča 
pristojni Svet za prosveto in kul- 

turo ObLO na predlog upravne- 
ga odbora šole. O delni opro- 
stitvi zgoraj navedenega prispev- 
ka med 600 in 1000 din, oziroma 
700 in 1100 din, pa naj odloča 
upravni odbor Niižje gilasbene 
šole. 

4. Poučevanje pihal in tolkal 
ter ostalih instrumentov na Niž- 
jih glasbenih šolah, kjer Je vpi- 
sano majhno število učencev, 
naj se poučuje na end ali drugi 
glasbeni šoli. 

5. Samo za Nižjo glasbeno šo- 
lo Ljubljana-Center. 

Od Nižje glasbene šole Ljub- 
ljana-Center naj se izdvoji Zbo- 
rovodska šola. V primeru, da 
ostane v sestavu Nižje glasbene 
šole, pa naj vse stroške vzdrže- 
vanja prevzamejo »Društva Svo- 
bod« ali drugi zainteresiranci 

6. Iz Nižje glasbene šole Ljub- 
ljana-Center naj se Izdvoji de- 
lavnica za popravilo glasbil ter 
se ustanovi samostojno obrtno 
uslužnositno podjetje. 

O teh predlogih naj Meetn! 
svet nazpravija, zavzame stali- 
šče in sprejme priporočila obči- 
nam za enotno ureditev proble- 
ma glasbenih šol. 

i. ti8" 
Venecianskd terazzo ai- . 

iz terazzo ploščic Je dovoJ 
le v vhodnih vežah. ц 

V shrambah in balkonih ' 
dopusten samo betonski ti® ^ 
cemetno prevleko, v kletni ^ 
podstrešnih prostorih pa le 

riban betonski tlak. 
V pralnicah Je dopustn8 

gladko zalikana cementna ™ I 
vleka. , 

Uporaba naravnega kamna 
tlak ni dopustna. . јђ l 

Črpanje sredstev kredi ^ I 
skladov za nabavo gumija. P 
vinila aH Hnoleja za pre^fj I 
podov in tlakov ni dopust11 ■ 

GRADIVO ZA 9. SKUPNO SEJO 0L0 

Predlog odloka 
o dopustnih stanovanjskih po- 
vršinah, gradbenih konstrukci- 
jah, materialih, instalacijah ter 
opremi stanovanjskih hiš, ki se 
zidajo z udeležbo družbenih 

sredstev. 

I. STANOVANJSKE POVRŠINE 

S tem odlokom določene do- 
pustne stanovanjske površine, 
vrste gradbenih konstrukcij, 
materialov, instalacij ter opre- 
mo, veljajo za vse stanovanjske 
h še ali stanovanja, ki se zidajo 
s kreditom iz družbenih skladov 
za zidanje stanovanjskih hiš ali 
z drugimi družbenimi sredstvi. 

Posamezno stanovanje, upo- 
števajoč število ležišč ne sme 
presegati stanovanjske površi- 
ne. kot Je za poedine vrste sta- 
novanj določeno v priloženi raz- 
predelnici. 

Vsaka vrsta stanovanj mora 
obsegati vse prostore, kot so za 
to vrsto stanovanja določeni v 
priloženi razpredelnici. 

V razpredelnici navedene sta- 
novanjske površine predstavlja- 
jo kor stne (neto) površine pro- 
storov za posamezno vrsto sta- 
novanj. 

Odstop navzgor od dopustnih 
stanovanjskih površin določenih 
v razpredelnici od toč. 1 do 
vključno toč. 6 je dopusten naj- 
več do 5 % navzgor oziroma 
8 % navzdol. 

8 
Prostori za kurjavo, ozimnico 

in ropotarnico, ki pripadajo po- 
sameznemu stanovanju,, no sme- 
jo po svoji skupni površini pre- 
segati v čl. 2 tega odloka na- 
vedenih koristnih stanovanjskih 
površin 

a) pri bločni gradnji 20%, 
b) pri enodružinskih vrstnih 

hišah, kjer so vštete tudi povr- 
šine za potrebe pralnice in su- 
šilnice pa 50 %. 

Konstruktivna etažna vilšina 
mora biti 2.80 m (zaradi mon- 
tažnih stopnic), svetla višina 
kleti pa ne sme presegati 2.30 
metra. 

Loggie ter odprti bivalni bal- 
koni niso dopustni. Odprti bi- 
valni balkoni in loggie so do- 
pustni le ob pogoju, da investi- 
tor za kritje stroškov njih iz- 
gradnje ne obremeni sredstva 
kreditnega sklada, pač pa mora 
v celoti iz svojih sredstev kriti 
v polnem obsegu stroške njiho- 
ve izgradnje. 

Čutilni balkoni so dopustni 
in morajo biti praviloma skupni 
za eno nadstropje. Kolikor na- 
rekujejo posebni pogoji gradnjo 
čistilnih balkonov za vsako sta- 
novanje posebej, pa površina 
posameznega balkona ne sme 
presegati 1.6 kv. m. 

в 
Površina skupnih hišnih pro- 

storov (vhodne veže, stopn šča, 
prehodi, prostori za shrambo 
koles in vozičkov, skupne hišne 
shrambe, kleti, prostor za po- 
stavitev smetnjakov itd.) se mo. 
rajo projektirati v minimalnih 
merah, ki so nujno potrebne 
ter v skladu z gradbeno teh- 
ničnimi in sanitaTnimi principi. 

Pri stanovanjskih blokih do 
vključno 10 stanovanj sme biti 
le ena pralnica in sušilnica. V 
pralnici se dovoljuje montaža 
pralnega stroja, v tem primeru 
pralni kotel odpade. 

Isto velja za vrstne hiše, ki 
jih na zaključenem gardbišču 
gradi določeni investitor. 

II. KONSTRUKCIJE 

Načeloma se dopuščajo vsj 
klasični in novi načini gradnje, 
vendar mora projektant opravi- 
čiti izbiro načina gradnje z re- 
alnimi ekonomskimi analizami. 

Zelezobetonski skelet se do- 
voljuje pri zgradbah, pri kate- 
rih bi ekonomsko primerjalna 
analiza z drugo vrsto konstruk- 
cijo pokazala nižjo ali enako 
ceno. 

Uporaba železobetonskega ske- 
leta se dovoljuje tudi za po- 
slovne etaže Pri nižjih stano- 
vanjskih stavbah. 

9 

OSTRES.TE 
Pri ostrešjih se smej0 upo- 

rabljati take konstrukcije, pri 

tarterih Je uporaba lesa naj- 
manjša. 

10 
STOPNICE 

Stopnice smejo biti betonske 
montažne ali iz drugega ognje- 
varnega materiala iste ali ce- 
nejše izvedbe, svetle višine med 
zidom in ograjo največ 125 cm, 
a višine 17.5 cm. 

Lesene stopnice smejo biti le 
pri vrstnih in enodružnskih hi- 
šah. Ce po odobrenem gradbe- 
nem načrtu al predvidena upo- 
raba podstrešja. Je dopustno 
urediti pristop v podstrešje anmo 
s stropno loputo In lestvijo. 

11 

OKNA IN VRATA 

Okenske odprtine ne smejo 
presegati velikosti šestine tlo- 
risne površine stanovanjskega 
prostora z Izjemo okna v dnev- 
ni sobi, ki Je lahko večje. 

Odprtine vrat morajo biti v 
modularni enoti 1 dm. Pri zi- 
dovih 16 cm, 25 cm ter 38 cm 
ali več Je treba odprtino vrat 
kotirati v zidarski meri z ome. 
tom 2 cm ter jo izvesti brez 
špalete, in sicer 70, 80, 90 In 
100 cm višine 200 ali 210 cm. 
Odprtina vrat pri zidovih tanj- 
ših od 16 cm, se kotira zidarska 
odprtina brez ometa 2 cm. 

III. MATERIALI 

12 
Pri zidavi se praviloma ne 

smejo uporabljati uvoženi grad- 
beni materiali. 

13 

PODI IN TLAKI 
V sobah, kabinetih, predsobah 

in ostalih Internih komunikaci- 
jah so dopustni leseni podi, la- 
dijska tla ali bukov parket v 
asfaltu ter lamelni bukov 
parket. 

V dnevnih sobah se sme upo- 
rabljati tudi folije hrastovega 
parketa v asfaltu. 

V kuhinjah so dopustni leseni 
podi. ladijska tla aH druge ce- 
nene industrijske obloge. 

V sanitarijah in na stranišč- 
nih podestih se dovoljuje te- 
razzo tlak. ki ima lahko nizek 
obstenski rob. 

14 
Za pokrivanje streh J® dH 

pustno uporabiti vse materi8' | 
razen bakrene pločevine. 

15 

POVRŠINSKE OBDELA^ 
V stanovanjskih prost^ 

stopniščih, hodnikih in vd8 ^., 
dovoljeni le apneni ometi s ^ 
karijo na apno, z Izjemo * ,j, 
palnicah, kjer je dopusten pl 
natl oplesk do višine l-5 v 
oziroma do 2.10 m, kjer 
kopalnici vgrajena samo P a. 

V kuhinjah Je dovoljen 
ti oplesk ali polaganje *e.fi 
mičnih ploščic do največ J1 .j« 
2 vrst ploščic oziroma U® ' jia 
joče višine oljnatega 
nad štedilnikom, pomival 

koritom in delovno miz"- 

16 d. 
Za omet v kletnih In ^ 

strešnih prostorih se ne d j, 
ljuje uporaba družbenih ® ^ 
stev. Pri prostorih патепЈ^, 
za ozimnice pa se dovo 
omet in beljenje. cr 

V pralnicah Je dopustna ^ 
mentna prevleka na stena11 ;| 
višine največ 1.50 m. .„ciide 

Dovoljuje se obloga 
prve etaže nad terenom z г' 
sko obdelanim kamnom. 

IV. instalacije 

električne 

Dvižni vodi morajo teči 
stopnišče, razdelilci pa s0 vS» 
viloma v etažah, bodisi 
stanovanja skupaj ali Pa pa 
v stanovanjih s priključk^pi- 
stopnišče. Ni dovoljeno S p> 
rati števce skupaj za vsa J, 
niSča dn nato razpeljan, 
ključke v stanovanja. 

18 .j, irt 
V stanovanjskih prostor ^ 

pritikidnah se smejo pr® etlof' 
montirati samo stenska s »a- 
na telesa. V kopalnicah J" ePo 
sobah se dovoljuje le 
stensko svetlobno telo. 

19 • Napeljave za vtične • ^ te 
ae morajo vod ti 0.10 
z obložnimii dešč cami- 

2° pri' 
Radio vtične spojnic® ^ ce* 

ključkom na cyzeml3ite ^ 
za anteno se smejo n10 v0ne4^' 
v dnevni sobi in to z U,iave 
njem povezave naP®" д ^ 
enem dvižnem vodu 
etaže. Razpeljava P« 5 tna. 
skih prostorih ni doPu- 

21 ea ^ 
Električni zvonci eneB $ter 

nišča morajo biti v ene^, n« 
nišču skupno pr klJ^ 
hišni razdelilec. 

I 
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pse' 

na 

'0Rskn 
"ožitj .. naPe13avo se 

i Vodovodne 

^lt 23 

Ш uVOdo ,n капа- ■j, biti združene v 
C<» tj Г", V02.1U. 
Klorat ' fanovan]u Чк Jo oiti združeni 
'Na v<><^1 sosedne- 

^gala 

ч 14 

^'h hlSab 8 4 

etažami nad terenom se prepo- 
veduje dvigalo, pri 5 etažah pa 
se dovoljuje le tovorno dvigalo. 

Osebno dvigalo je dopustno 
pri stanovanjskih h.šah z 8 ali 
več etažami nad terenom, pri 
čemer morajo biti najmanj 3 
stanovanja na eno stopnišče v 
etaži. 

V. OPREMA 

25 

Za sanitarno opremo se sme- 
jo uporabljati Izključno samo 
domači proizvodi. 

26 

V stanovanjskih blokih mora- 
jo bltd praviloma pisemski na- 
biralnikU oziroma omarice za 

mleko In kruh združene v pri- 
tlič; na stopnišču na enem 
mestu. 

27 
JaJSk: za smeti smejo bltd le 

v stanovanjskih blokih od 
vključno 3. etaže naprej. V ni- 
voju terena pa mora biti pro- 
stor za smeti, ki ima izhod na 
prosto. 

V nižjih zgradbah do vključ- 
no 2 etaži pa se mora predvi- 
deti prostor za oamest.tev sme- 
tiSnih posod. 

KONČNE DOLOČBE 

28 
Določbe tega odloka veljajo 

za vse Investitorje, ki na dan 

objave tega odloka Se nimajo 
gradbenega dovoljenja. 

29 

Mestni svet Ljubljana sme v 
primerih, kjer to narekujejo 
opravičljivi razlogi dovoliti od- 
stop od predpisov v tem od- 
loku. 

30 

Svet za stanovanjske zadeve 
OLO Ljubljana se pooblašča, da 
Po potrebi Izda navodila za Iz- 
vajanje tega odloka. 

31 

Ta odlok velja od dneva ob- 
jave v »Glasniku« OLO Ljub- 
ljana. 

Sta (a ležiš«) 
1^4! 0tlx>k (2 ležiš«) 

.<Лг<Љ <2 ležl&j) l^abjZf 0 ležiišče) 
Svjvg ^ k^išče) 

lj%k) ^Ја (S 

RAZPREDELNICA STANOVANJSKIH POVRŠIN 
2<3) 3(4) m 4(5) 5(6) в(7) 

20.00 

(Stanov., 

faot 
(ргћа + WC 

ik) 
(banja + umi— 

9.70 
4.00 

18.00 
12.00 

4.80 
4.50 

3.00 3.00 

1^0 
1.20 1.80 
0.40 0.50 
0.40 0.40 

3.00 3.50 
NETTO POVRŠINA 36.90 48.50 

iivSU 
^ častaia 

oetale interne 
"Je 

19.00 
12.00 

6.50 

4.80 
5.80 

3.50 
1.20 
2.40 
0.60 
0.40 

4.00 
60.20 

20.00 
12.00 
10.00 

4.80 
6.60 

3.50 
1.20 
3.00 
0.70 
0.60 

4.50 
66.90 

20.00 
12.00 

6.50 
6.50 

4.80 
6.60 

3.50 
1.20 
3.00 
0.70 
0.60 

4.50 
69.90 

21.00 
12.00 
10.00 

6.50 

6.50 
8.00 

3.50 
1.20 
3.60 
0.80 
0.60 

5.00 
78.90 

22.00 
12.00 
10.00 
10.00 

6.50 
8.00 

3.50 
1.20 
4.20 
0.90 
0.70 I 
5.50 

84.50 

Številka т oklepaja pomeni eventualno ležl- 
iče t dnevni sobi 

Nertrto brez garderobnih omar 

Upožtevanl standardni elementi Zavoda za na- 
predek gosjjodinjsitva 

0.60 m1 na osebo 
Ventil Irana sli rambna omara 
Lahko vzidana, lalhko prostoelojena omara 

18 
к/^^јега 20 

20 m« ima poleg sobe Se WC ter umlvalnok 
24m8 ima poleg sobe Se prostor za postavitev kuhinjske omare, kopalnice s prho, straniščno Skolj- 41 Umivalmakiam 
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0BClNA LJUBLJANA-CENTER 

Občinskega ljudskega od- Ob|i° 
^ ^lo 0bL0 

SkD: ^
ena Statuta 

ir, 1955 ^nter Z dne skli 
e N 1. ?mskega Ijud- 
41 l8

tlftek н13апа Center, 
k "a V n, ?e 28- Jmija 

' Eeinl d™- 

Sv.;:; red= 
»t,.u Д ln ак'ерап]б 

Ob{fn
eneEa besedi- Пв Ljubljana 

m 5fevl1 
(Ц;4 OdJ^" »klepanje 

Vl>ih ^ 0 »Istemi- meat uslužben- 

4 

cev 
bora. 

3. Razpravljanje in sklepanje 
o Odloku o dopolnilnih plačah 
in položajnih dodatkih usluž- 
bencev Občinskega ljudskega 

odbora. 
4. Razpravljanje in sklepanje 

o Odloku o namembnosti loka- 
lov. — 

5. Razpravljanje in sklepanje 
o Odloku o ustanovitvi Sklada 
za pobijanje alkoholizma. 

6. Razpravljanje in sklepanje 
o Odloku o ustanovitvi Občin- 
skega investicijskega sklada. 

7. Razpravljanje in sklepanje 
o Odloku o cestnem skladu. 

8. Razpravljanje in sklepanje 
o Odloku o uvedbi turistične 
takse. 

9. Razprava ln sklepanje o 
proglasitvi Glasbene šole Ljub- 
ljana Center za finančno samo- 
stojni zavod. 

10. Razprava ln sklepanje o 
Odloku o ustanovitvi sklada za 
štipendije. 

11. Razpravljanje in sklepanje 
o Odloku o uvedbi pristojbine 
za glasbeno šolanje. 

12. Gospodarske zadeve. 
13. Personalne zadeve. 
Vsak ljudski odbornik ima 

pravico pismeno predlagati spre- 
membo ali dopolnitev predlaga- 
nega dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost prijavite 
Tajništvu BbLO Ljubljana Cen- 
ter, tel. 22-122. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek, 1. r. 

PlSl 

\\ 
""•■»EtHiliAD \ 

14 S'ovek 
s^V^itvi 1*^ " hr. Str. 

OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

Povrafila 
ko- 

it. objavlj 

SvJS*a ^dn€ ^ 
.. Sle na 

• ti' ko i ■Ju"tve na- 

Ј,Парга- J toliko do- 

k 

grajena, da je mogoče objekt 
priključiti. 

2. V 12 vrsti drugega odstav- 
ka 3. člena je treba namesto be- 
sediiia: »s pologom denarnega 
(pri) zavoda« postaviti besedilo: 
»s pologom piri denarnem za- 
vodu«. 

OBČINA BOROVNICA 
Na podlagi člena 4 in 6 Ured- 

be o praviloi ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in 
prometni davek (Ur. liet FLRJ 
št. 19-188/53), čl. 2 in 3 Uredbe 
o prometnem davku, 2. odstav- 
ka V. d-eid tarife prometnega 

davka (Ur. 1. FLRJ SI 55-474/53) 
v zvezi V., XX. in XXIII. raz- 
delka I. poglavja priloge I/B Za- 
kona o pristojnosti okrajnih in 
občinskih LO (Ur. list FLRJ št. 
34/55), čl. 4 Uredbe o spremem- 
bah in dopolmitvah tarife pro- 
metnega davka (Ur. list FLRJ 
št. 8/56), «. 1. Odloka o okvir- 
nih stopnjah občinskega promet- 
nega davka (Ur. list LRS štev. 
16-62/56), XXI. poglavja Zvez- 
nega družbenega plana (Ur. list 
FLRJ št. 14/56) ter v zvezi z 
XXV. poglavjem družbenega 
plana OLO Ljubljana, M. 15 lin 
50 Zeikona o občinskih ljudskih 
odborih (Ur. 1. LRS št. 19-88/52), 

Je Občinski ljudski odbor na 
svojd 10. seji, dne 31. V. 1956. 
sprejed 

Odlok 
o nvcdbl občinskega prometne- 

ga davka na območju občine 
Borovnica. 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega 

davka, ki se pdaičinje po veljav- 
nih predpisih in občinskega dav- 
ka, ki se plačuje po predpisih 
okrajnega LO Ljubljana, se po- 
bira v občini Borovnica občin- 
ski prometni davek, ki je pred- 
pisan v 2. členu tega odloka. 

2. člen 
Na območju občine Borovnica 

se bo pobirail občiinski prometni 
davek: 

1. Od vsega prometa v trgovi- 
ni na drobno, razen od prehram- 
benih proizvodov, tobaka in ku- 
riva, v višini 2'Vo od doseženega 
prometa. 

2. Od prometa z alkoholnimi 
pijačami v trgovini na drobno in 
v gostinstvu v vnišinl lOVo od 
doseženega prometa. 

3. Od prodaje alkoholnih pi- 
jač na javnih prostorih s strani 
proizvajalcev samih v višini 15 
odstotkov od doseženega pro- 
meta. 

3. člen 
Občinski prometel devak Iz 

člena 2 tega odloka je deloma 
dohodek ob«nskega proračuna, 
deloma pa sklada za pobijanje 
alkoholizma, jn se steka: 

1. V občinski proiraiun ves ob- 
ftinski prometni davek, ki se po- 
bira od promcia v trgoivini' na 

Popravek 
k predlogu Odloka o pobiranja 
občinskega prometnega davka v 
območju okraja Ljubljana, ob- 
javljenem v »Glasniku« štev. 47, 

z dne 22. 6. 1956. 
V delu B — STORITVE — se 

točka 1 pravilno glasi: 
»Od plačil za obrtne storitve 

vseh vrst, razen od gradbenih 
in prevoznih storitev, 10"/o.« 

Pripomba 1. se pravilno glasi: 
»Davčna osnova je skupni 

znesek pJačiila, v katerem je 
vsebovan tudi davek po tej ta- 
rifni številki po odbitku mate- 
riala, ki ga je dal izvrševalec 
storitve, če je material v računu 
posebej Izkazan.« 

drobno in 5*/» od občinskega 
prometnega davka od prometa 
z alkoholnimi pijačami v trgo- 
vini na drobno dn v gostinstvu. 

2. V sklad za pobijanje alko- 
holizma 50/e občinskega promet- 
nega davka od prometa z alko^ 
holnimi pojačami v trgovini na 
drobno in v gostinstvu ter 15°/» 
občinskega prometnega davka 
od prodaje alkoholnih pijač na 
javnih prostorih s strani proiz- 
vajalcov samih. 

4. člen 
Določbe Uredbe o prometnem 

davku (Ur. list FLRJ št. 55-474 
1953 in št. 55-659/54), navodila 
za izvajanje Uredbe o promet- 
nem davku (Ur. Idst FLRJ štev. 
2-25/54 ln 4-4/55), Uredbe o pri- 
silni izterjatvi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Ur. list 
FLRJ št. 33-283/53) in Uredbe o 
pobiranju dohodkov, proračunov 
in skladov cd gospodarsloih or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ št. 19/56) 
se primerno uporabljajo tudi 
glede cbčiinskega prometnega 
davka. 

5. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z ob- 

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

Predsednik ObLOj 
Cerin Janez 

Na podlagi čl. 29. in 35 Ured- 
be o upravljanju stanovanjekih 
hiifi (Uradni list FLRJ št. 29-344- 
54) čl. 3 in 8 Temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ 
št. 46-428-51 in 58-633-55), v zve- 
zi z zakonom o prislojnoetih ob- 
činskih in okrajnih Ijudskiih od- 
borov (Uradni list FLRJ št, 34— 
371-55) in čl. 24 Statuta občine 
Borovnica, je Občinski ljudski 
odbor Borovrtica na svoji 19. 
seji, dne 31. 5. 1956 sprejel 

Odlok 
O HIŠNEM REDU 

1. člen 
Ta odlok velja za vse hlSe na 

območju občine Borovnica, n« 
glede na sektor JastaiStva. 

2. člen 
Uživalec, ki mu je bilo siteno- 

v ian je pravnomočno dodeljeno, 
mora v reku 15 dni sklenit)! pi- 
smeno stanovanjsko pogodbo з 
hilšnćm svetom ali z lastnikom 
hiše. 

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

3. člen 
Uživalec slianovanja mora ob 

IzselCltivJ, izročiti stanovanjske 
prostore v takem stenju, koi jih 
je prevzel, upoštevaje normei- 
no obrafco. 

Ob Iziselvtvi se ugotovi stanje 
najetih prostorov z z-ipisraltoom, 
lei га fodpj'-ej'a obe e'.raritoi. 

Uživalec stioovanja je doil-žan 
»b JizseCUvi Uročila pred-vednilcu 
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hipnega sveta odnoeno tostniilku 
hiše vse kiljuče stainovanja, vež- 
nvh viat in ostalih prostorov, 
tagubljene pa mora nadomeatiti. 

4. 6)i&n 
Prenovitve ali prezidave sme- 

jo opraviti uživalci stanovanja 
вглм z dovoljenjem pristojnega 
orgena oziroma hišnega lastni- 
ka. 

5. člen 
Skupmii prostori (dvorišče, od- 

prle kleti, stopnišče, hodiniici, 
podstrešje, pralnice, vodnjaki 
itd.), marajo biti na razpolago 
vsera t anovailcem. 

Cas in nat-io uporabe ter či- 
Кчшје prostorov določi hišni 
svet oziroma lastnik hiše, po 
možnosti s sporazumom z uži- 
vailci stanovanj. 

8. člen 
Uživalec stanovanja sme apre- 

J«ti pudnejemnika oziroma od- 
<iarta del stanovanja v podnajem 
Оч" s pri voiut vi je h i Snega sverta 
oziroma hiišnega lastnika. 

7. člen 
Uživalec stanovanja Je dol- 

tam: 
1) Vzdrževati najete prostore 

V uporabnem stainju; 
2) paziti na red in snaigio v na- 

je1!;!! in skupnih prostorih; 
3) vesti se tako, da ne moti 

miru in počitka sostanovalcev, 
P<*wbno od 22. do 6. ure; 

4) takoj naznaniti hiSnojnu 
svetu, odneeno hišnemu lasl.ni- 
Iku pcm-anjkljivosM in okvare v 
stanovanju oziroma v hiši, ki 
jih je trdba popraviti; 

5) skrbeM, da se ne pokvarijo, 
vodovodne, električne in ogre- 
valne priprave, posebno zaradi 
mraaa in mokrote; 

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

7) pri dovozu kuriva aJi česa 
drugega, takoj očistiti pločnik 
aili dmge prostore; 

8) redno i-račiti stanovanjske 
prostore. 

8. člen 
Uživalec stanovanja mora na 

lantne stroSke: 
1) unij.ti mrčes, če se pojavi; 
2) dati očistiti Sled i In i k vsak 

mesec, peč pa po potrebi; 
3) pojkrbe-ti za mala popravi- 

la kot n. pr., za popravilo elek- 
tričvnh varovalk, vodovodnih 
teanil v pipah, poškodovanih 
ključavnic in ključev, zvoncev 
riii vratih, pečnic v pečeh 1л žte- 
dihiikuh, kurilnih in pepelnih 
vratc, režeta, šfedilniških plošč, 
tasniilk v straniščnih rezervoar- 
jih, straniščnih d-e^ik, razbitih 
srtekeil, električnih stikati in po- 
dobno; 

4) razikuževati stranišča brez 
vodnega spiranja s primernimi 
rav.k.uževaLnimd sredstvi; 

5) odpraviti vse okvare, ki jih 
Je povzročil hote »ii Iz malo- 
marnosti ; 

6) роЉеИц sitanovBinjske pro- 
etore. 

9. čle<n 
Za .šlkodo, ki Jo povzročijo dru- 

frtnflki člami u#ivaloa, njegovi 
Podnajemniki ali obiskovalci, 
odgovarja uživalec stamovanjia. 

10. člen " , 
Uživalcem stanovanj im skupnih 

prostorov je Prepovedano sto- 
riti karkoli, kar bi ulegmilo 
povzročiti: škodo v stanovanjih 
elii v poslopju, ali pa motili mir- 
no sožitje med stanovalci. 

Prepovedano je zlasti: 
1) Sekati drva ali dirohiti pre- 

mog v prostorih, ki niso za to 
določen I; 

2) uporabljati stroje ali napra- 
ve, ki povzročajo prelkomereft 
biup ali ropot; 

3) igrati na dvonliču igre. ki 
bt utegnile ogrožati telesno 

varnost stanovalcev ali ka bi 
povzročile škodo v stanovamjiih, 
na poslopjiu ali nasadiiih; 

4)nie;iat-i odfjadke, pljuvati na 
tla ali druigaue ponesnažrtii po- 
slopje; 

5) iztrepavati preproge fla dru- 
ge predmete, odlagati pepel ali 
druge odpadike na mestah, ki 
niso za to določana; 

6) prati in sušiti parilo v sta- 
novanju, če je na razpolago 
prostor za sušemje perila, kjer 
pa tega prostora ni, se sme 
uporabljati samo tiste prostore, 
ki jih določi hišni svet ozAroma 
hišni lastniilk; 

7) metati odpadke Iz gospo- 
dinjstev ali druge predmete v 
stranišče in vod vodne školjke 
ali odtočne cevi in kanale; 

8) zamazatH ali kakorkoli po- 
škodovati poslopje s pisanjem 
aili pritrjevanjem objav in leta- 
kov na mestih, ki niso za to do- 
ločana; 

9) zastavljati ve*e in hodnike, 
stopnišča aH dvorišča a kakrš- 
mmilkote predimeti, postavljati 
kolesa ali otroške vozičke izven 
določenega mesta; 

10) čezmerno močiti tla, po- 
mivati aH prebarvati parkate; 

11) puščati vežna al! kletna 
vraita odprta m. odklenjena, po- 
leti od 21. ure do 5. ure, pozimi 
pa od 20. do 6. ure; 

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

13) poslavljati na okno neza- 
varovane posode za cvetlice ali 
jih namestiti tako, da odtaka 
voda po zidu; 

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

15) pred pročeljem zgradbe 
zlagati drva in jih naelamjati na 
zid; 

IG) hraniti na podstrešju gor- 
ljive predmete. 

11. člen 
Hišni svet oairoma hišni last- 

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

Hišni svet oziroma hišni last- 
niitk lahko pregleda po potretoi 
stanovanjske In skupne prostore 
v navzočnosti uživalca. 

12. člen 
Spore, ki nastanejo, zaradi 

dolžnosti vzdrževanja ali po- 
pravljanja stanovanj ali stano- 
vanjskega poslopja, ki ga uprav- 
lja hišni svet, rešuje stanovanj- 
ska komisija. 

13. člen 
KrSitve določb tega odloki 

se kaznujejo kot prekrški z de. 
nairno kaznijo do 2.000 din, če 
za kršitve ni zagrožena strožja 
kazen po drugih predpisih. 

14. člen 
Ta odlok mor^. biti obešen na 

vidnem mestu v vsaki hiši, ki 
v nJem stanujejo najemmiikii. 

15. člen 
Ta odlok velja od dnetfa obja- 

ve v »Glasniku« OLO Ljiubljana 

Predsednik OBLO: 
Cerln Janez 

moetojnih poklicev in od zaseb- 
nu-pravnib oseb. 

1. člen 
Na območju ObLO Borovnica 

se pobira v letu 1956 občinska 
doklada na dohodnino od kme- 
tijstva, od samostojnih poklicev 
in od zasebno-pravnih oseb. 

2. člen 
Občinska doklada na dohod- 

nino Je dohodek obč ne za krit- 
je komunalnih, gospodarsk h, 
zdravstvenih, kulturnih, pro- 
svetnih in drugih potreb, pred- 
videnih za leto 1956. 

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado 

od kmetijstva tvori za leto 1956 
ugotovljen katastrski dohodek 
od kmetijstva, doklada pa se 
odmeri po enotni stopnji 11%. 

4. člen 
Samostojnm poklicem in za. 

sabno-pravnim osebam ee za 
lato 1956 odmeri občinska do- 
klada na dohodnino, predpisano 
na dohodke iz njihove prido- 
bitvene dejavnosti oz. samo- 
stojnega poklica, ne pa na do- 
hodke iz njihovega premoženja 
ali premoženjskih pravic, v ko- 
likor se obračunavajo po 34. 
členu Ured-be o dohodnini. 

Občinska doklada se po tem 
členu ne odmerj zavarovancem, 
katerih celokupni letni "Čisti 
dohodek ne presega 160.000 din. 

Vsem ostalim zavezancem 
se po tem členu odmeri občin- 
ska doklada takole: 

I. — Samostojnm poklicem 
In zasebno-pravnlm osebam 40 
odstotkov dohodnine, odmerje- 
ne na pridobitno dejavnost oz. 
na dejavnost samostojnega po- 
klica, 

II. — Brivcem, čevljarjem, 
krojačem in šiviljam, pod po- 
gojem, da se pretežno bavijo 
z uslužnostnimi opravil' zaseb. 
nim potrošnikom 10% dohodni- 
ne. 

Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Vič z dne 4'5-56 izda- 
jamo 

ODLOČBO 
o ustanovitvi svetov potrošnikov 
na območja Občine Ljubljana- 
Vič. 

1. 61 on 
Ustanovijo se svati polroani- 

kov za vse trgovine v sestavu 
trgovskih podjetij in samostoj- 
ne trgovine na območju Občine 
Ljubljana-Vič. ki se ukvarjajo 
s prodajo prehrambenega ali 
mešanega blaga na drobno. 

2. člen 
Svet^ potrošnikov se organi- 

zirajo in poslujejo po obstoje- 
čih pravnih predpisih in po 
navodiih o organizacij,! in po- 
slovanju svetov za gospodar- 
stvo OhLO Ljubljana-Vić. 

3. člen 
Prvi sveti potrošnikov se mo- 

rajo Izvoliti v roku 1 meseca 
potem, ko prejmejo trgovine v 
sestavi trgovinskih podjetij na 
drobno in samostojne trgovine 
odločbo o ustanovitvi svetov 
potrošnikov in navodila o orga. 
nizaciji in poslovanju teh sve- 
tov. 

Predsednik ObLO: 
dr. Štefan Soba 1. r. 

NAVODILA 
o organizaciji in poslovanju 
svetov potrošnikov na območju 
Občine Ljubljana-Vič, k Jih iz- 
daja svet za gospodarstvo Ob- 
činskega ljudskega odbora Ljub- 
ljana-Vič po sklepu svoje 7. , - . w.tl 
redne seje z dne 15'2-1956 na ™v h pos!ova'" ^ 
podlagi odločbe ObLO Ljublja- ' bi6ka za razv<>j ' ^ 
ns-Vič o ustanovitvi sveiov po. 
trošnikov št. OS'l-ei^a z dne 
10 5-1956 in 54. člena statuta 
občine z dne le'S-jS, 

svatov potrošnik«1'^ 
slike s svetoni И ^ 
občine, trgovsk№ 
1><>dobno- jov««1' O svojem 
abor svetov P()'r'\;;e 
za geapodarstvo 
enkrat letno. 

5. fle« , 
Trgovine morajo, 

svete potrošnikov 
nov upravljanja PJ, i 
dnevnem redu Vj/ 

Sveti potrošnik31' ; 
pđslovanja s PraVlj/ 

a) zahtevati / 
poslovodja, da J1 ^ 
problemi v zve®' ' 
prodajo blaga ** 
potrebne podatka jf 

b) . vpogleda v 
in periodičnih 0%' 
stavljanja priJpo^l•'• ^ 
obravnava uprav®^ 
Jetja in o njih do*1 

delavski svet. 
c) pregledati 

store in blago г "T-jK1 

trole, ali se z zaO 
čuva pred ok"/^ 
škodo, 

č) pravico predli ^ 
mere za iziboljšan)e f 
je poslovanja kot ^ 
mamba pravil, P0^ еУ,. 
čin odrejanja i'n 

način udeležbe P0*^ 
dobi'čku, način o''rl 
•tve in čuvanja 

1 .SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 

Sveti potroSnikov so organi 
družbene kontrole pri trgov nah 

Dohodnina skupaj z občinsko I v sestavu trgovinskih podjetij 

Na osnov- 21. člena Temeljne- 
ga zakona o proračunih (Ur. 
list FLRJ št. 13/55), I. ter 2. čle. 
na Temeljnega zakona o občin- 
ski dokladi in posebnem kra- 
jevnem prispevku (Ur. list 
FLRJ št. 19/55) in XXI. poglav- 
ja, 1. točke Zveznega družbene- 
ga plana za lato 1956 (Ur. list 
FLRJ št. 14/56), je Občinski 
ljudski odbor Borovnica spre- 
jel na svoji 10 sej dne 31/5-1956 

Odlok 
o uvedbi občinske doklade ;ia 
dohodnino od kmetijstva, od «a- 

doklado ne sme znašati več kot 
80% davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja 

in plačuje v gotovini istočasno 
in na isti način, kakor odgo- 
varjajoča dohodnina. 

8. člen 
Uredba o dohodnini (Ur. 1 st 

FLRJ št. 5G'53) v zvezi s spre- 
membami in dopolnitvami. Od- 
lok o davčnih stopnjah dohod- 
nine za leto 1956 (Ur. list FLRJ 
št. C5fi) ter Uredba o prisilni 
izterjatvi davkov ;n drugih 
proračunskih dohodkov velja — 
lako kakor za odmero in pobi- 
ranje dohodnine — tudi za od- 
mero in pobiranje občinske do- 
klade. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dohod- 

nini se morajo upoštevati tudi 
pri občinski dokladi na odgo- 
varjajočo dohodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

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

Predsednik LO: 
Cerin Janez 

OBČINA UUBLJANA-VIC 
Na podlagi 52. člena uredbe o 

trgovanju ter o Ugovinskih pod-       
jetjih in trgovinah (Ur. list, ka v zbor svetov po'rošnikov za 

in samostojnih trgovinah (v 
nadaljnjem besedilu: trgovine), 
ki se ukvarjajo s prodajo pre- 
hrambenega aH mešanega bla- 
ga na drobno. 

2. ORGANIZACIJA SVETOV 
POTROSNIKOV 

2. člen 
Svet potrošnikov se Ustanove 

pri vsaki trgovini iz vrst po- 
trošnikov zadevne trgovine. Po- 
trošniki vsake trgovine izvolijo 
v svat potroSnikov iz svoje sre- 
de 5—7 članov, k si izvolijo 
svojega predsednika. Volitve v 
svet potrošnikov organizira lo 
izvede poslovodja trgovine. Se- 
znam članov sveta potrošnikov 
mora poslovodja trgovine izo- 
besiti na vidnem mestu. 

3 .člen 
Mandat članov sveta potroS- 

nikov traja 2 let , pri čemer 
se po preteku vsakega lata vr- 
šijo nove volitve polovice ozi- 
roma nadpolovične večina čla- 
nov sveta potrošnikov. 

Člane sveta potrošnikov, ki ne 
izpolnjujejo v redu svoje funk- 
cije. lahko odpokličejo oziro- 
ma razrešijo potrofin ki tudi po- 
prej. Enako pravico ima tudi 
svet za gospodarstvo Občine 
Ljubljana-Vič. 

4. člen 
Vsak svet potrošnikov izvoli 

iz svo-e srede dva predstavni- 

bička za razvoj 
njano tehnično i: 
redna preskrba — 
malcev, kulturna РЈв0] 

fl) priso.stvovnti j 
ga. sejam uPr''' j C 

in delavskega j 
valnim glasom, (11 

e) zahtevati vsa , y 
seelen«*л / 

FLRJ št. 37-430/55). 24. In 47. 
člena statuta občine z dne 18/8- 
1955, po predlogu sva'a za go- 

območje Občine Ljubljana-Vič. 
Zbor svetov potrošnikov s iz- 

voli predsednika »n njegovega 
spodars-tvo z dne 15'2-5в |n na namestnika. Zbor svetov potroS- 
podlag: &kleipa 8. redne seje I nikov vodi in koordinira delo 

poslovalnice v 
nja aktualnih 

f) predlagati ^ 
darski inšpekciji, ocV* 
trolo poslovanja P 

g) dolžni so, da l^jn* 
stojnim državnin1 . 
tovljene napravim 

6. d*': 
Sveti potroSniJ«",^' 

organi družibene k 
ditev k sklepom " .cv . 
vine o uporabi =rt' 
nega sklada, 0 18 o t 
osnovnimi 
invesiticljskih sr Tjski 
proSnji za 

V trgovskem P^}'. f ,'j 
več kot dve trge1' рП, 
sestavu, daje ta (0v' Рл 
zbor delegatov sv ^ 
kov vseh zadevnih 
zbor sasfavljajo P v' j] 
ta svata potrožn1^ p0M 
govine. Alco se CJ 
oziroma iz Pre мкР „ 
ka ne strinja s 
pom trgovine i« P * 
k'' 0đ№

s^.r."" 

Vi 
4. POSLOVANJ® oV POTBOi'N' 

7- / 
Sveti potroinl ( 

kolektivno. РГ/ 
Odločajo » 
O svojem P^ierei* f 

Jo zapisnik, pc\ / 
tudi zboru sve tr" 

Delo svetov ^ 
častno. , »„m# 

Na%>fC. oddelka '• 
Ernest 

svet za 
LjuiMjana-ViČ. 


