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URADNI  LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1955 

LJUBLJANA 1955 



STVARNO KAZALO 
k številkam 1. (13.1.1955) do 53. (31. XII. 1955) 

(Prve številke za besedilqm navajajo številko lista, druge pa zaporedno številko  predpisov — Predpisi, 
ki niso posebej označeni, so odloki — Odloki ljudskih odborov so še posebej uvrščeni pod geslom Ljudski 

odbori — pravni predpisi (odloki) po abecednem, redu kraja in kronološki razporeditvi objave) 

Abonenti: 
oddajanje hrane v zasebnih gospo- 

dinjstvih: Ljubljana mesto, 15— 
—Q99; Slovenj Gradec, 15—311; 
Tolmin. 34—630 

Akademija: 
slovenska, znanosti in umetnosti 

v Ljubljani, razglasitev Inštitu- 
ta za elektriško gospodarstvo za 
finančno samostojni zavod od- 
ločba, 42—150; prejemki članov 
in funkcionarjev, spr. uredbe, 
53—178; položajni dodatki za 
uslužbence prosvetno znanstve- 
ne stroke, 53—179 

umetniške, imenovanje članov sve- 
ta, odločba, 22—112; ustanovitev 
sveta. 5—33 

Akontacije: 
na dohodnino od kmetijstva za 

I. četrtletje 1955, določitev, 1—1; 
določitev plačevanja v II. četrt- 
letju 1955, 12—55; v III. četrt- 
letju, 24—125; in plačevanje v 
I. četrtletju   1956,   55—180 

Ambulante: 
obratne v gospodarskih organiza- 

cijah, zakon, 4—28; izvrševanje 
zakona, navodilo. 21—109 

obratna,  v  rudniku lignita 'Vele- 
nje    ustanovitev,  odločba,  30-^- 
—533 

Arboret: 
Volčji   potok,   razglasitev  za   fin. 

samostojni  zavod, spr. odločbe, 
20-^92, popr. v št. 21 

Avtobusi : 
povračilo   podjetjem   za   prevoz, 

navodilo, 12—56 
vozne olajšave za učence v gospo- 

darskih  šolah,  4—30 

B 
Babice: 

začasni    dodatek   na   preživnino, 
15—71 

BaLneologija: 
ustanovitev zavoda   odločba, 16— 

-73 
Beltinci: 

kmetijsko gospodarstvo, fin. samo- 
stojni zavod, odločba, 1—11 

Bilance, glej: Računi I 
Blago: 

v   prometu   na   trgih   in   sejmih 
okraja M. Sobota, spr. odloka, 
25—164 

Bolezni : 
nevarne     rastlinske      škodljivci, 

varstveni ukrepi, Koper, 15—283 
Bolnica: 

veterinarska, z umetno osemenje- 
valni«)  v  Novem  mestu,   usta- 
novitev, odločba,' 29—522 

Bolnišnica: 
za pljučno  tuberkulozo  v  Anka- 

ranu, ustanovitev, 12—266 
• za  tuberkulozo  na  Golniku,  fin. 

samostojni   zdravstveni   zavod, 
odločba, 13—59 

za tuberkulozo v Senožečah, pri- 
ključitev k bolnišnici za tuber- 
kulozo v Sežani, odločba  13—62 

Center: 
računsko gospodarski, v Beltincih, 

ustanovitev, odločba, 17—366 
Ceste: 

promet v LRS. odredita, 31—143 
v  LRS,  namenjene  za  promet  z 

motornimi vozili, odredba, 31— 
—144 

III. reda. določitev v okraju Ko- 
per, 33—582; kategorizacija v 
okraju Krško, spr. in dop. odlo- 
ka, 33—583; določitev v okraju 
Ljutomer, dop. odloka. 5—146; 
določitev v okraju Novo mesto, 
dop. odloka, 12—257; kategori- 
zacija v okraju Radovljica, dop. 
odloka, 35—661; kategorizacija 
v okraju Slovenj Gradec, spr. 
odloka, 3—107; kategorizacija v 
okraju Tolmin, spr. in dop. od- 
loka, 33-611 

IV. reda, kategorizacija na območ- 
ju Kamnika, 41—728; kategori- 
zacija na območju Postojne, 5— 
—152 

Č 
Cas: 

obratovalni, glej: Obratovalni čas! 
poslovalni, glej: Obratovalni čas! 

Časopisi: 
dohodnina uličnih prodajalcev v 

stalnem znesku za 1955, 7—41 
Čebele: 

popis   panjev   v   okraju  -Sežana, 
2—77; v okraju Trbovlje, 1—27 

Čevljarska šola: 
v Ljubljani, določitev ustanovite- 

lja, odločba, 1—13 
Čiščenje: 

jarkov  ob  kmetijskih  zemljiščih 

in travnikih, mestne občine Ce- 
lje, 13—2S5 

vodotokov, varstvo vodnih naprav 
v občini Kamnik, 4—151 

Člani: 
filmskega sveta podjetja Triglav 

film, imenovanje, odločba, 7—45 
komisije LR Slovenije za telesno 

kulturo, imenovanje, odločba. 
50—169 

Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti v Ljubljani, prejem- 
ki, spr. uredbe, 53—178 

strokovnega sveta pri Upravi za 
vodno gospodarstvo LRS, imeno- 
vanje, odločba, 5—39 

strokovno-ananstvenega sveta Eko- 
skega inštituta LRS, imenova- 
nje, odločba, 22—113 

sveta umetniških akademij, ime- 
novanje, odločba, 22—112 

sveta za urbanizem LRS, imeno- 
vanje, določba. 29—138 

upravnega odbora Radia Ljublja- 
na, imenovanje, odločba, 1—106, 
dodatno imenovanje, odločba, 
51—171 

upravnega odbora Slovenskega na- 
rodnega gledališča v Ljubljani, 
imenovanje, odločba. 1—7 

Črnelo: 
posestvo, fin. samostojni zavod, 

odločba, 1—8 

D 
Davčne stopnje, glej: Dohodnina! 
Davek: 

prometni od proizvodov izkorišča- 
nja gozdov panoge 313, 7—43 

prometni, določitev količin vina 
in žganja, ki jih smejo proizva- 
jalci porabiti doma v eni pro- 
izvajalni dobi brez plačila, 45— 
—155 

prometni občinski: Bled, 15—313; 
Celje, 9—223; Celje okraj, 9— 
—217, spr. in dop. odloka, 11— 
—240; Črnomelj, 13—282; Gori- 
ca. 8—197, 27—495; .Idrija, 4— 
—430; Jesenice, 10—234. spr. in 
dop. odloka, 30—534; Kamnik, 
20—392; Kočevje, 32—579; Ko- 
per, 10—228, 27—497; Kranj 6— 
—172, 29—529; Kran j-" okra j, 7— 
—176, sor. in dop. odloka. 27— 
—498; Krško. spr. in dop. odlo- 
ka 3—100, 2t—166; Ljubljana, 
9—216, spr. in dop. odloka, 15— 
—300. 20—381; Ljubljana okoli- 
ca, 7—178, 19—379, popr. v št. 23; 
Ljutomer, M—244. 35^—656; Ma- 
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••••, spi. odloka, 5—141, začas- 
ni, 10—225, pobiranje, 43—738; 
Maribor okolica 11—245, 37— 
683; Murska Sobot*., 8—216, 39— 
—712; Murska Sobota okraj, 5— 
—148. 25—166; Nova Gorica, 7— 
—192, spr. in dop. odloka, 20— 
—397, 30—536; Novo mesto, 4— 
—1134; Novo mesto okraj, 9—220, 
55—658; Postojna, 5—149, spr. in 
dop. odloka, 6—159. dop. odloka, 
51—565; Ptuj, spr. odloka, 35— 
—670, 38—694; Ptuj okraj, 7— 
—179; Radovljica, 6—162. spr. in 
dop. odloka, 35—662; Sežana 
okraj 8—204; Slovenj Gradec, 
14—297,- Skofja Loka, lil—253; 
Šoštanj, 8—205, dop. odloka 12— 
—259. 35—666; Tolmin, 4—127; 
.Trbovlje okraj, 25-7167; Tržič, 
4—135, 38—698 

Glej   tudi:   Dohodnina! 
Dečje jasli: 

v Kidričevem, ustanovitev, odloč- 
ba. 1—34 

Dela: 
gradbena, oddajanje in izvajanje, 

zakon, 17—77; postopek pri jav- 
ni pismeni licitaciji, pravilnik, 
17—81; splošni pogoji za izvaja- 
nje, pravilnik, 17—82; v lastni 
režiji, naćin izvajanja, pravil- 
nik. 17—83; tehnični predpisi za 
kalkulacijo in za izdelavo pred- 
računa, 19—91 

Delavci: 
kvalificirani  in   visokokvalificira- 

ni iz kmetijske stroke, ljudski 
• odbori, ki ustanovijo izpitne ko- 
misije  za opravljanje  strokov- 

•    nih   izpitov,   odredba,   50—170 
socialni,  ustanovitev  šole,  zakon, 

24—122 
Delavnosti: 

gospodarske,  podobne  obrti, dop. 
seznama, odredba, 48—158 

komunalna, ustanovitev uprave v 
Izoli, odločba, 3—125 

Delež: 
LRS na dohodkih okrajev in mest, 

način  in  roki  vplačila, uredba, 
8—46   spr, in dop. uredbe, 26— 
—133 

Delo: 
in organizacija Geodetske uprave 

LRS, 12—54 ; 
pristojnost in organizapija Sveta 

za urbanizem LR Slovenije, 
uredba, 19—87 

ustanovitev Zavoda za proučeva- 
nje varnosti, spr. in dop. odloč- 
be, 23—118. popr. v št. 25 

Di i alki dom: . . 
Kajuhov v Celju, fin. samostojni 

zavod, odločba, 15—315 
v Celju, razglasitev za fin. samo- 

stojni zavod, odločba, 15—Mo 
Dimnikarji: 

najvišja tarifa za storitve: Kam- 
nik, spr. in dop. odloka. 8—242; 
Kranj. 17—363; Kranj okraj, 
15—302. popr. v Št. 25; Ptuj, 17— 
—348; Sežana okraj, 1—24; Škof- 
ja Loka; 10-259; Trbovlje, 25— 
—482; Trbovlje okraj. 7—186 

Glej tudi: Storitve I 

Dispanzerji: 
protituberkulozni, okrožni, prene- 

hanje, odločba, 13—60 
Divjad: 

odškodnina    za    škodo,   odločba, 
13—64 

Dnevnice: 
za uradna potovanja, povračilo 

stroškov: Celje okraj, 3—59, 50— 
—759; Gorica, 31—544; Kočevje, 
sp . odloka, 1—7, razveljavitev 
odloka, 46—751; Kranj, 12—256, 
34—638; Krško. 31—546; Ljublja- 
na okolica, 27—501, 42—730; Lju- 
tomer, 2—63, 2—64; Murska So- 
bota, 4—126, 17—346, 45—745; 
Postojna. 31—564; Ptuj, 7—180, 
7—181; Radovljica, 3—105; Seža- 
na, 2—78; Šoštanj, 33—610; Tol- 
min,   17—356;  Trbovlje,  53—616 

Doba: 
varstvena,'pri lovnih ribah in ra- 

kih, najmanjša dolžina, odredba, 
4—31 

Dobiček: 
podjetja za  poštni, telegrafski in 

telefonski   promet  v  Ljubljani, 
razdelitev za 1955, 28—135 

Dodatek: 
položajni, za uslužbence prosvet- 

no-znanstvene stroke, spr. in 
dop. odloka, 22—110; položajni, 
za uslužbence prosvetno-znan- 
stvene stroke pri Slovenski aka- 
demiji znanosti in umetnosti, 
53—179 

začasni, na preživnino babic, 15— 
—71 

Dodatna pomoč, glej: Pomo&l 
Dohodki: 

okraiev in mest, način in roki 
vplačila deleža LRS, uredba, 8— 
—46. spr. in dop. uredbe 26—133 

od premoženja in premoženjskih 
pravic, glej_: Dohodnina I 

od samostojnih poklicev in kme- 
tijstva za leto 1955, uvedba ob- 
činske doklade v občini Trbov- 
lje, 40-719 

Dohodnina: 
od kmetijstva za I. četrtletje 1955, 

plačevanje, 1—1; za •. četrtlet- 
je 1956, 12—35; za •. četrtletje 
1955, 24—125;   za   I. četrtletje 
1956, 53—180 

v stalnem znesku za 1955. 7—41 
v .okraju Koper za  1955, davčne 

stopnje, 23—116 
dopolnilna, od dohodkov gospo- 

darske delavnosti, samostojnih 
poklicev ali premoženja za leto 
1954 določitev davčnih stopenj: 
Bled, 2—84, za 1. 1955, 33—622; 
Celje mesto, za 1. 1954, 20—388, 
20—389, za 1. 1955, 25—470; Ce- 

r lje okraj, 36—676; Črnomelj, 
2—52; Gorica,132—574; Jesenice, 
20—390; Kočevje okraj, 32—575, 
32—576. 32—577; Koper okraj, 
odredba, 1—29; Ljubljana me- 
sto, 19—368, 33—560,' od dohod- 
kov zemljišč, ki se uporabljajo 
za zelenjadne vrtove, zač. opro- 
stitev, 21—45*1, občinska dokla- 
da. 43—737; Ljubljana okolica, 
33—584; Ljutomer, 2—62, 3—101. 

za 1. 1955, 33—585, 33—586; Ma- 
ribor mesto, 14—289; Maribor 
okolica, 14-^291, 14—292. za leto 
1955, 36—677; Murska Sobota, 
3—124, za 1. 1955, 20—396, 30— 
—535, 36—679; Murska Sobota 
okraj. 27—503; Nova Gorica, 
33—623, 35—669; Novo mesto, 
6—158; Novo mesto okraj, za 
1. 1955, 36—678; Ptuj, določitev 
okolišev za odmero dohodonine, 
35—671; Ptuj okraj, 11—246; 
Radovljica, za 1. 1955. 20—384, 
35—660; Slovenj Gradec okraj, 
20—385. za 1. 1955. 58—690; Šo- 
štanj, 11—248, za 1. 1955, 35— 
—665; Tolmin, 41—727; Trbov- 
lje. 3—•; Tržič, 38—697 " 

Doklada: 
občinska,  na dohodnino od kme- 

tijstva za 1955 v Ljubljani, 43— 
—737 

Določitev : 
akontacij dohodnine, glej: Do- 

hodnina! 
cest, glej: Ceste! 
količin vina in žganja, ki jih sme- 

io proizvajalci porabiti doma, 
brez plačila prometnega davka, 
45—155 

krajevnega območja okrožnih go- 
spodarskih sodišč v LPiS, 49— 
—165 

ljudskih odborov, ki ustanovijo 
izpitne komisije za opravljanje 
strokovnih izpitov v posamez- 
nih poklicih kvalificiranih in 
visokokvalificiranih delavcev iz 
kmetijske stroke, odredba, 50— 
—170 

nekakovostnih vrst živine, za ka- 
tero se ne smejo dovoljevati in- 
vesticijska  posojila,  14—6S 

okoliš  v Ptuju, v  katerem bodo 
E risia poslopja pod odmero do- 

odnine, 35—671 
osnov za sestavljanje tarifnih pra- 

vilnikov projektivnih organiza- 
cij, 9—53 

povračila za pogrebne stroške, 
sklep, 42—732; povračila za 
stroške oskrbe in nastanitve 
med potovanjem in prebivanjem 
v drugem kraju, sklep, 42—735 

roka za razpis rednih volitev de- 
lavskih svetov, 7—12 

števila odbornikov ljudskih odbo- 
rov novih okrajev, odločba, 
34—128 

števila učencev oziroma gojencev 
na šolah in drugih zavodih, 
odredba, 3—22, dop. odredbe, 
14—69 

turističnih okolišev na Bledu, 3— 
—121, v Postojni, 12—278 

ustanovitelja Čebelarske šole v 
Lj., odločba, 1—13 

ustanovitev in odprava sedeža ne- 
katerih okrožnih in okrajnih 
sodišč, krajevno območje okrož- 
nih in okrajnih sodišč v LRS, 
49—164 ^ 

večjih m'est in večjih industrij- 
skih krajev, v katerih se upo- 
rablja višja odškodninska tari- 
fa za razlaščena stavihna zem- 
ljišča, odredba, 52—175 
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Dolžnosti : 
republiških državnih organov do 

koncertne   poslovalnice   v   Lj., 
prenos na OLO Ljubljana, od- 
ločba, 53—182 

Dom: 
deč j i v Framu, razglasitev za fin. 

samostojni zavod, odločba, 16— 
—353 

dijaški, gojencev usnjarskega teh- 
nikuma v Domžalah, odločba, 
10—231; dijaški, v Postojni, raz- 
glasitev za fin. samostojni za- 
vod, odločba, 30—539 

materinski, v Mariboru, razglasi- 
tev za fin. samostojni zavod, 
odločba, 20—387 

mladinski, Franceta Prešerna v 
Kranju, razglasitev za fin. samo- 
stojni zavod, spr. odločbe, 40— 
—717 

okrajni zdravstveni, prenehanje, 
odločbe: v Kočevju, 41—725; v 
Krškem, 34—639; v Ljubljani 
okolici, 31—548; v Ljutomeru, 
53—393; v Murski Soboti, usta- 
novitev, spr. odločbe, 9—221; v 
Novem mestu. 30—528; v Radov- 
ljici, 6—168; v Sežani, 1—32, 
ustanovitev, odločba 1—33; v 
Šoštanju, 30—530; v'Trbovljah, 
33—617 

onemoglih v Gradišču, preimeno- 
vanje v dom počitka upokojen- 
cev in oskrbovancev, fin. samo- 
stojni zavod, odločba, 11—249 

onemoglih fin. samostojni zavod, 
odločbe: v Dravogradu, 1—36; 
v Lukavcih, 2—81; v Metliki, 
2—80; v Muretincih, 1—30; v 
Rakičanu. 2—82 

srednje kmetijske šole v-Maribo- 
ru, ustanovitev, odločba. 22—418 

učencev srednjih šol v Boh. Bi- 
strici, fin. samostojni zavod, 
razglasitev, odločba, 6—166 

upokojencev in oskrbovancev, raz- 
glasitev za fin. samostojni za- 
vod, odločbe: v Tratah 16—335; 
v Viltušu, 16—336 

T Gradišču v SI. goricah, razgla- 
sitev za fin. samostojni zavod, 
odločba,  16-334 

v Slovenjem Gradcu, ustanovitev, 
odločba, 17-360 

zdravstveni, prenos pristojnosti, 
odločbe:  Bled,  37—685;   Jeseni- 

.   ce, 37—631; Radovljica, 35—659 
zdravstveni, ustanovitev, odločbe: 

Ajdovščina, 12—262; Bled, 6— 
—170, Brežice, 34—641; Crna pri 
Prevaljah, - 16—337; Dobrovo, 
12—261; Domžale, 31—552; Gor- 
nja Radgona, ustanovitev, 33— 
588: prenehanje, 33—569; Gro- 
suplje, 31—353; Hrastnik. 33— 
—618; Jesenice, 6—169; Kanal, 
12—265; Komen, 1—34; Kozina, 
1—35; Kranj, 23—44-7; Krško, 
34—644; Lenart v Slov. goricah, 
12—270; Lendava, 3—120; Litija, 
31—555; Ljutomer, 33—59i2; Lov- 
renc na Pohorju. 12—273; Med- 
vode, 31—557; Metlika, 7—187; 
Nazarje, 29—523; Nova Gorica, 
12—J263; Novo mesto, 33—601; 
Ormož, 10—232; Podvelka,  12— 

—272; Poljčane, 12—271; Postoj- 
na, 33—606; Rače, 12—269; Ra- 
deče, 33—619; Radovljica, 6— 
—171; Radje ob Dravi, 17—338; 
Ravne na Koroškem, 17—359; 
Ribnica, 24—455; Senovo, 34— 
—645; Sevnica, 34—646; Skofja 
Loka, 10—238; Šoštanj, 30—53H; 
Velenje, 30—532; Vrhnika, 31— 
-561; Tolmin, 33—615; Trbovlje, 
35—620; Tržič. 7—1B4; Zagorje, 
15—312 

Dovoljenje: 
za   zasebne   obrtne   delavnice   v 

Mariboru, izdajanje po prostem 
preudarku, 1—3 

Drevje: 
sadno, v okraju Koper, prepoved 

sečnje, 1—9 

Družbeni plan: 
LRS za 1935, zakon, 4—23, spre- 

memba, 24—123 spr. in dopol- 
nitev, 49—162 

ljudskih odborov: Celje, za 1954, 
spr. odloka, 11—241, 3—96, za 
1. 1955, 41—720. spr. odloka, 41— 
—721, 41—722; Črnomelj za 

.1. 1955, 32—573; Gorica, za leto 
1954, spr. odloka, 3—98, 17—344; 
za 1. 1955, 37—681; Jesenice, za 
1. 1955, 23—446, spr. in dop. od- 
loka, 38—692; Kočevje, za  leto 
1955, 46—750; Koper, za 1. 1955, 
29—521; Kranj za 1. 1954, spr. 
in dop. odloka, 3—99, 16—328, 
za 1. 1955, 39—700, spr. in dop. 
odloka, 40—715; Krško, spr. od- 
loka, 2—61; za 1. 1955, 37—682; 
Ljubljana mesto, za 1. 1955, 22— 
413; Ljubljana okolica, z 1. 1954, 
spr. in dop. odloka, 6—155, 15— 
304; za 1. 1955. 18—367; Ljuto- 
mer, za 1. 1954, spr. odloka, 11— 
—243; za 1. 1955, 39—701, spr. in 
dop. odloka, 39—702; Maribor 
mesto, za 1.1954, spr. in dop. od- 
loka. 1—2, 19—371; za I. 1955, 
26—490, spr. in dop. odloka, 39— 
—713; Maribor okolica, za leto 
1955, 44—740; Murska Sobota, za 
1. 1955, 22—414, 36—674; Novo 
mesto, za 1, 1954, spr. in dop. 
odloka, 2—68; za 1 1955, spr. od- 
loka, 31—563, 40—714; Postojna 
mesto, za 1. 1954, spr. in dop. od- 
loka, 7—193; za 1. 1955, 23—445; 
Postojna okraj, za 1. 1954, spr. 
odloka, 1—20, 27—504; za leto 
1955 35—650. spr. in dop. odlo- 
ka, '35—651, 35—652; Ptuj, za 
1. 1955, 45—743; Radovljica, za 
1. 1954, spr, odloka, 11—247; za 
1. 1955, 42—729; Sežana, za leto 
1954, druga spr. odloka, 2—74; 
za 1. 1955, 21—404, spr. odloka, 
31—568, 37—687; Slovenj Gra- 
dec, za 1. 1955 41—723; Šoštanj, 
za 1. 1954 spr. odloka, 6—164; za 
1. 1955, 25—462, spr. odloka, 35— 
—664; Tolmin, za 1. 1954, spr. in 
dop. odloka, 3—109, 8—206; za 
1. 1955, 34—627, spr. odloka, 34— 
—628, 34—629, 38-691; Trbovlje 
mesto, za 1. 1955, 36—675; Trbov- 
lje okraj, za 1. 1954. spr. odlo- 
ka. 27—506; za 1. 1955, 41—724 

E 
Ekonomska srednja šola: 

v Ljubljani, pripravljalni tečaj za 
opravljanje   privatnih   izpitov, 
odločba, 2—20 

Ekonomski inštitut LRS: 
v  Lj.,   ustanovitev,  uredba,   13— 

—58; imenovanje članov strov- 
kovno-znanstvenega   sveta,   od- 
ločba. 22—113 

Električna energija: 
iz javnega omrežja LRS, pravilnik 

o splošnih pogojih za preskrbo, 
spr. in dopolnitev odloka, 37— 
—146 

tarifa   za   prodajo,   spr.   odloka, 
17—79 

Elektronika: 
razglasitev inštituta pri fakulteti 

za elektrotehniko tehn. visoke 
šole v Ljubljani za fin. samo- 
stojni zavod, spr. odločbe, 21— 
—1O0 

Elektrogospodarska skupnost Slove- 
nije: 
obvezna vključitev elektrarni Šo- 

štanj in Vuhred v gradnji, od- 
ločba, 37—149 

Elektroenergetska inšpekcija: 
pri OLO Ljubljana okolica, usta- 

novitev, 28—517 
pri OLO Marjbor okolica, usta- 

novitev, 24—454 
rajonska za okraja Gorica in 

Tolmin pri OLO Gorica, usta- 
novitev,  17-343 

rajonska, v Kopru, ustanovitev, 
24—453 

rajonska, za okraje Celje, Krško, 
Šoštanj, Trbovlje pri OLO Ce- 
lje, ustanovitev, 12—255 

v   mestu   Ljubljana,   ustanovitev, 
7—174 

Energija: 
električna, tarifa za prodajo, 5— 

—37, spr. odloka, 17—79 

F 
Fakulteta: 

medicinska, Univerze  v Ljublja- 
ni,    natečaj za sprejem novih 
študentov, 37—148 

Farmacija: 
ustanovitev zavoda, odločba, 15— 

—72 
Filharmonija: 

Slovenska, fin. samostojni zavod, 
odločba, 1—4 

Film: 
šolski in poučni, ustanovitev za- 

voda, odločba, 25—129 
Triglav, podjetje, imenovanje 

članov filmskega sveta, odločba. 
7—45 

Financiranje: 
začasno, republiških >potreb v ja- 

nuarju 1955, 4—29; v I. trime- 
sečju 1956, 55-7-181 

investicij iz okrajnega kreditne- 
ga sklada Murske Sobote v letu 
1955, 6—157 

iz sredstev, s katerimi gospodar- 
ska organizacija 'prosto razpo- 
laga, izdelava in potrditev in- 
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vestìcijskega programa za ob- 
jekte, v Celju mestu. 35—667 

proračunskih potreb ljudskih od- 
borov • I. trimesečju 1955: Bled, 
5—(50; Celje mesto, 7—169; Ce- 
lje okraj, 9—218; Gorica, 8— 
—1%; Idrija. I—39; Jesenice, 

*5—151; Koper, 10—229; Kranj, 
2—58; Krško, 2—59; Ljubljena 
okolica, 1 — 18; Ljutomer, 8—200; 
Maribor mesto, 16—320; Mari- 
bor okolica. 2—65; Murska So- 
bota. 2—66, 5—147, Nova Gori- 

• ca, 7—191- Novo mesto, 2—69; 
Postojna mesto, 10—255; Postoj- 
Tja okraj. 1—22, spr. odloka, 
12—258: Ptuj, 7—182; Radovlji- 
ca 6—163; Sežana. 2—76, 8— 
—203; Skofja Loka, 10—237; 
Šoštanj, 2—79; Tolmin, 3—110; 
Trbovlje.   8—208:   Tržič,  6—175 

Finančna inšpekcija: 
v   mestnih   občinah   s   posebnimi 

pTavicami, ustanovitev, dop. od- 
ločbe. 13—63 

Finančno   samostojni   zavodi,   glej:- 
Razglasitev! 

Fluorografiranje: 
obvezno,   prebivalstva   v   okraju: 

Gorica, 7—175;    Ljutomer, 23— 
—$43 

Funkcionarji: 
Slovenske     akademije     znanosti 

in   umetnosti  v  Ljubljani,  pre- 
jemki, spr.  uredbe, 53—178 

G 
Geodetska uprava: 

LUS, organizacija in delo,  12—34 
Geodetski zavod: 

ustanovitev:   odločbe:   v   Kopru, 
46—753;  v Mariboru, 39—706 

v Ljubljani,    fin. samostojni za- 
vod, spr. odločbe, 16—74 

Gimnazije: 
nižje  in   višje,  priporočilo ljud- 

skim odborom o štipendiranju 
naraščaja za predavatelje. 27— 
—134 

Gledališče: 
Slovensko narodno, fin. samostoj- 

ni zavod, odločba, 1—5; imeno- 
. vanje članov   upravnega odbo- 

ra, odločba 1—7 
mestno, v Novi Gorici, ustanovi- 

tev, odločba, 25—476 
Gojitvena lovišča: 

uprava,    fin.   samostojni    zavod, 
spr. odločbe, 48—157 

Gospodarska šole, glej: Sole: 
Gospodarstvo: 

delavnosti, podobne obrti, dop, se- 
znama, odredba, 48—158 

elektriško,      inštitut     Slovenske 
akademije znanosti  in  umetno- 
st;, razglasitev za fin. samostoj- 
ni zavod, odločba, 42—150 

imenovanj«   repuhjiškc   komisije 
za plače, odločba, 5—38 

izvedenci-strokovnjaki    za    posa- 
mezne   panoge,   seznam,   5—tO, 

> dodatni seznam,  12—57 
kmetijsko, Beltinci, fin. samostoj- 

ni zavod, odločba, 1—11, spr. od- 
ločbe, 21—101 

kmetijsko, Radlje ob Dravi, fin. 
samostojni zavod, odločba, 1— 
—12. spr. odločbe, 21—107 

obratne ambulante v organizaci- 
jah, zakon, 4—28 

Gostinstvo: . 
opravljanje storitve izven poslov- 

nih prostorov v okraju Postojna, 
1-23 

obvezno vodenje poslovnih knjig, 
glej: Knjige: 

storitve   izven   poslovnih   prosto- 
rov, glej: Storitve! 

Govedo: 
obvezna tuberkuhnizacija v okra- 

ju Postojna, 2—70 
Gozdarji: 

ureditev službe v okraju  Koper, 
10-230 

Gozdovi: 
izkoriščanje panoge 313, promet- 

ni   davek  od  proizvodov.  7—43 
sprememba in dop. tarife prispev- 

kov za sklade, uredba, 9—50 
Gradbena dela, glej: Delal 

H 
Hiše: 

stanovanjske, imenovanje uprav- 
nega odbora republiškega kre- 
ditnega sklada za zidanje, od- 
ločba   19—89 

stanovanjske, pogoji za uporabo 
sredstev iz republiškega kre- 
ditnega sklada za zidanje, ured- 
ba, 9—49 

najemnine in skladi, uprava in 
vzdrževanje, ••••••, 5—140 

splošnega ljudskega premoženja, 
prodaja v občini Nova Gorica, 
4—132 

stanovanjske, delavcev in usluž- 
bencev v mestu Ljubljani, do- 
datna pomoč pri zidanju, ' 13— 
—2S1 

stanovanjske, v mestu Mariboru, 
ki se ne prevzamejo v stano- 
vanjsko skupnost, določitev, 
19—370 

stanovanjske,, ugodnosti  za  zida- 
nje v Ptuju, 40—718 

Hmelj: 
komisija za Slovenijo, fin. samo- 

stojni zavod, razglasitev, pre- 
imenovanje v Hmeljno komisi- 
jo za Slovenijo, odločba, 7—44 

ocenjevanje    in    oznamkovanje, 
22—114 

Hrana: 
dajanje abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih, glej:  Abonenti! 

I 
Imena: 

naselij, ki  se  enako glase  in o 
dragih popravkih, preimenova- 
nje naselij, urodba,    21—47 

Imenovanje: 
članov. filmskega sveta pri film- 

skem podjetju Triglav film, od- 
ločba, 7—45 

članov Komisije LR Slovenije za 
telesno kulturo, odločba, 50—- 
—169 

članov strokovnega sveta pri 
Upravi za vodno gospodarstvo 
LRS, odločba, 5—39 

članov strokovno - znanstvenega 
sveta Ekonomskega inštituta 
LRS. odločba, 22—113 

članov Sveta umetniških akade- 
mij, odločba. 22—112 

članov Sveta za urbanizem LR 
Slovenije, odločba,, 29—138 

članov upravnega odbora Radia 
Ljubljana,   odločba,   1—6,  51— 

„ — M 
članov upravnega odbora Sloven- 

skega "narodnega gledališča v 
Ljubljani, odločba, 1—7 

in razrešitev direktorja Zavoda 
za gospodarsko planiranje LRS, 
odločba, 23—117 

in razrešitev državnega sekre- 
tarja za gospodarstvo LRS, 
predse-dnika in sekretarja Sve- 
ta za urbanizem LRS, odločba, 
22—Ml 

okrajne volilne komisije za okraj 
Koper, odločba, 2—14 

Tepubliške komisije za plače v 
gospodarstvu, odločba, 5—38 

upravnega odbora republiškega 
kreditnega sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš. odločba, 19— 
—89. 

Industrijska kovinarska šola: 
tovarne emajlirane posode T Ce- 

lju,  fin.  samostojni  zavod, od- 
ločba 1—47 

Inšpekcija: 
•finančna,   ustanovitev   r  mestnih 

občinah s posebnimi pravicami, 
dop. odločbe, 13—63 • 

republiška rudarsko-metalurška, 
ustanovitev, 9—512 

tržna, v mestnih občinah t po- 
sebnimi pravicami, ustanovitev, 
odločba, 13—61 

ustanovitev, elektroenergetska, ra- 
jonska, pri OLO Celje. 12—259; 
pri OLO Gorica, 17—343;. v Ko- 
pru, 24—*55: v Ljubljani; 7— 
—174; pri OLO Ljubljana oko- 
lica, 28—517; pri OLO Maribor 
okolica, 24—434 

finančna, ustanovitev: za mèsto 
Celje, 13—284; v Gorici, 2—53; 
v Sežani, 7—184; v okraju Tr- 
bovlje, 8-210 

fržna, ustanovitev: Gorica, .2—55; 
Trbovlje, 8-209; Tržič. 25—463 

Inštitut: 
ekonomski LRS v Ljubljani, 

ustanovitev, uredba, 13—58 . 
metalurški, v Ljubljani, fin. sa- 

mostojni   zavod,   spr.   odločbe, 
' 21—104 
tekstilmii v Mariboru, fin. samo- 

stojni  zavod, odločba, 2—18 
urbanistični LR Slovenije v Ljub- 

ljani, ustanovitev; • 19—88 
za elektriško gospodarstvo Slo- 

venske akademije znanosti in 
umetnosti, fin. samostojni za- 
vod, odločba, 42—150 

za elektroniko pri fakulteti za 
elektrotehniko fehniške visoke 
šole v Ljubljani, fin. samostojni 
zavod, spr. odločbe, 21—100 
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za geodezijo in  fotogrametrijo  v 
Ljubljani,    razglasitev   za   fin. 
samostojni  zavod, spr. odločbe, 
55—184 

za  tuberkulozo na Golniku,  15— 
—70 

Internat: 
vajenske šole II Celje. fin. sam. 

zavod, odločba, 13—286 
Investicije: 

prenos obveznosti in sredstev iz 
republiškega kreditnega sklada 
v okrajne oziroma mestne kre- 
ditne sklade, 2—15 

financiranje, okrajni kreditni 
sklad Murske Sobote, v 1955, 
6—157 

gospodarskega pomena v Idriji, 
posojilni pogoji za 1954, spr. in 
dop. odloka, 39—708 

gospodarskega pomena, sklepanje 
kreditnih pogodb, uporaba skla- 
da v mestni občini Kranj, 28— 
—518; v okraju Kranj, 27—499; 
v Mariboru, spr. odloka, 2—50, 

• razveljavitev in spr. odloka, 
33—561; v Tržiču, 38—696 

ustanovitev sklada  za  kreditira- 
nje, poslovanje in uporaba, No- 
va Gorica. 2—87 

Izdatki: 
proračunski,   po    okrajih,    glej: 

Ljudski odbori 1 
Izpiti: 

lovski, opravljanje, pravilnik, 
29—139 

na ekonomski srednji šoli v Ljub- 
ljani, pripravljalni tečaj, odloč- 
ba, 2—20 

strokovni, v posameznih poklicih 
kvalificiranih in visokokvalifi- 
ciranih delavcev iz kmetijske 
stroke, odbori, ki ustanovijo ko- 
misije, odredba, 50—170 

Izvedenci: 
strokovnjaki za posamezne pano- 

ge gospodarstva, seznam, 5—=40, 
dodatni  seznam,  12—57 

"Izvolitev: 
začasnih predstavnikov okraja 

Koper v Republiški zbor in 
Zbor proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS. 14—67 

«odnikov okrožnega in okrožne- 
ga gospodarskega sodišča, sklep, 
5—36 

sodnikov okrožnega sodišča v Ce- 
lju, okrožnega sodišča v Mari- 
boru in okrožnega gospodarske- 
ga sodišča* v Kopru, sklep. 49— 
—166 

J 
Javni red: 

in mir. snaga, vzdrževanje v 
okrajih: Črnomelj, spr. in dop. 
odloka. 22—152; Gorica, 1—6, 
razširitev odloka na sedanji 
okraj. 47—758; Maribor okoli- 
ca, spr. odloka. 33—598; Novo 
mesto, spr. in dop. odi., 24—159; 

• Fos'tojna, spr. in dop. odloka, 
14-4294; Ptuj: 14—296; Slovenj 
Gradec, spr. m dop. odloka, 34— 
—647 

K 
Kadri: 

prispevek za 1955 v LRS, osnove 
in stopnje, 8—47 

Kalkulacija: 
tehnični   predpisi,  izdelava  pred- 

računa za gradbena dela, navo- 
dilo, 19—19 

Kandidatura: 
potrditev za volitve ljudskega po- 

poslanca v Republiški zbor Ljud- 
ske skupščine LRS, objava, 20— 
—96 

Kategorizacija: 
cest III. reda v okrajih: Krško, 

sipr. in dop. odloka, 33—583; 
Radovljica, dop. odloka, 35— 
—661; Slovenj Gradec, spr. od- 
loka, 3—107; Tolmin, spr. • dop. 
odloka, 33—611 

cest IV. reda, Kamnik, 41—728; 
Postojna mesto, 5—152 

stanovanj, Krško, spr. odloka, 14— 
—290 

stanovanj,   najemnine   v   okraju 
Maribor   okolica,   spr.   odloka, 
27—502 

Kilometrina: 
višina, odredba, 30—142 

Kmetijske gospodarske šole: 
priporočilo Ljudske skupščine 

LRS, 24—124 
Kmetijstvo: 

akontacije in dohodnina. v I. če- 
trtletju 1955. 1—1; v II. četrt- 
letju 1955, 22—55; v III. četrt- 
letju 1955, 24—125; v I. četrt- 
letju   1956. 53—180 

kmetijsko gospodarstvo Beltinci, 
fin. samostojni zavod, odločba, 
1—11, spr. odločbe, 21—101 

kmetijsko gospodarstvo Radlje o<b 
Dravi, fin. samostojni zavod, 
odločba, 1—12, spr. odločbe, 21— 
—107 

organizacije, ki se poleg že raz- 
glašenih štejejo v 1954 za po- 
skusne obrate, odločba, 2—16 

občinska doklada na dohodnino 
od kmetijstva za 1955 v Ljub- 
ljani, 43—737 

okrajni sklad za pospeševanje, v 
Ljubljani   okolici,   ustanovitev, 
15—303 

Knjige: 
poslovne, obvezno vodenje v za- 

sebnih gostiščih: Kočevje, 11— 
—242; Kranj, 2—57, popr. v št. 
12; Sežana, 7—1S5; Škof ja Loka, 
12—079 

Knjižnica: 
ljudska,  na   Jesenicah,   ustanovi- 
'tev, fin. samostojni zavod, raz- 
glasitev, odločba, 2—90 

Kolporter ji: 
časopisov,   dohodnina   v   stalnem 

znesku za 1955, 7—41 
Komisija: 

Hmeljska za Slovenijo, razglasi- 
tev fin. samostojnega zavoda, 
preimenovanje v Hmeljno ko- 
misijo za Slovenijo, odločba, 
7—44 

izpitne, za opravljanje strokov-» 
nih. izpitov v posameznih pokli- 

cih kvalificiranih in visokokva- 
lificiranih delavcev iz kmetij- 
ske stroke, določitev ljudskih 
odborov, ki jih ustanovijo, od- 
redba. 50—170 

LR Slovenije za telesno kulturo, 
ustanovitev, 50—168; imenova- 
nje članov, odločba, 50—169 

republiška volilna LRS, razpis 
glasovanja o odpoklicu ljud- 
skega odbornika 16. volilne 
enote okraja Krško, odločba, 
3—21; objava o potrditvi kan- 
didature za volitve poslanca v 
Republiški zbor. 20—96 

republiška, za izpeljavo organi- 
zacije ljudskih odborov nov'.h 
občin in okrajev, ustanovitev, 
odločba, 24—127 

republiška, za plače v gospodar- 
stvu, imenovanje, odločba, 5— 
—38 

Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS za statute, usta- 
novitev, 26—132 

za Jikvidacijo kreditnih zadrug, 
ukinitev, 23—115 

volilna, okrajna, za okraj Koper, 
imenovanje, odločba, 2—14 

Koncertna poslovalnica: 
v   Ljubljani,   prenos   pravic   in 

dolžnosti   republiških   državnih 
organov na OLO Ljubljana, od- 
ločba, 53—182 

Kontrola: 
zdravil,   ustanovitev   zavoda,  od- 

ločba, 151—72 
Koper: 

imenovanje   okrajne   volilne   ko- 
,misije, odločba, 2—14 

občinski  in  krajevni  ljudski  od- 
bor,   dodatne   volitve   odborni- 
kov, 1—2 

Kraji : 
• večji   industrijski,   v   katerih   se 

uporablja    viSja   odškodninska 
tarifa    za    razlaščena    stavbna 
zemljišča, odredba. 52—175 

kjer se bo' uporabljala uredba o 
razdeljevanju  in odpovedi  sta- 
novanj,    določitev,    v   okraju: 
Gorica, 311-545; Krško, 31—547; 
Maribor   okolica,   31—562;   Šo- 
štanj, 29—524 

Kraške jame: 
fin.  samostojni  zavod  za  uprav- 

ljanje   v   Divači,   ustanovitev, 
odločba, 23—444 

Krediti: 
prenos obveznosti in sredstev iz 

republiškega sklada  v okrajne 
oz. mestne sklade za investici- 
je, 2—15 

republiški   sklad  za  zidanje  sta- 
no sanjskih hiš, odločba,  19—89 

Kreditiranje: 
zidanje    stanovanj,    ustanovitev 

sklada  v mestu Ptuju, 35—672 
Kri: 

Zavod LRS za transfuzijo, usta- 
novitev, odločba, 53—183 

Kultura: 
telesna, ustanovitev Komisije LR 

Slovenije,   50—168;   imenovanje 
članov, odločba, 50—169 



Laboratorij: 
vodogradbeni,   v  Ljubljani,   raz- 

glasitev za fin. samostojen za- 
vod, spr. odločbe, 21—99 

Legitimacije: 
za   uporabo   popustov  na  letnem 

dopustu   v  1955,  izdajanje,  na- 
vodilo, 1—46 

Lekarne: 
organizacija   službe,   zakon,   14— 

—65 
Lice: 

zunanje,   in   komunalna   ureditev 
Bleda, dop. odloka,  17—361 

Licitacija: 
javna pismena, postopek za odda- 

jo    gradbenih    del.    pravilnik, 
17—81 

Likvidacija: 
kreditnih zadrug, ukinitev komisi- 

je, 25—115 

Ljudsku  republika Slovenija: 
ceste, prvenstveno namenjene za 

promet z motornimi vozili, od- 
redba. 31—144; cestni promet, 
odredba, 31—143 

določitev krajevnega območja 
okrožnih gospodarskih sodišč, 
49—165 

družbeni plan za 1955 zakon. 4— 
-n23. spr. odloka, 24,—123, spr. 
in dop. odloka, 49—162 

komisija za telesni- kulturo, usta- 
novitev, 50—168. imenovanje 
članov, odločba. 50—169 

način in roki vplačila deleža na 
dohodkih okrajev in mest, 
uredba, 8—46, spr. in dop, ured- 
be, 26—133 

območja okrajev in občin, zakon, 
24—119. popr. v št. 30 

potrditev sklepnega računa o iz- 
vršitvi republiškega proračuna 
za leto  1954   zakon, 49—161 

proračun za leto 1935. zakon, 4— 
—24,   spr.  zakona,  24—121 

Tazdelitev naravnih voda na ribi- 
ške okoliše, odredba,  17—84 

razpis glasovanja o odpoklicu 
ljudskega odbornika 16. volilne 
enote okraja Krško, odločba, 
3—21 

razrešitev in imenovanje držav- 
nega sekretarja za gospodar- 
stvo, imenovanje predsednika 
Sveta za urbanizem, odločba, 
22—111 

sklepni račun za 1953. potrditev, 
zakon, 4—25 

Svet za urbanizem, ustanovitev, 
zakon, 17—76. pristojnost, orga- 
nizacija in delo. uredba, 19—8" 

Urbanistični   inštitut  v  Ljubljani. 
' ustanovitev,  19—S8 
ustanovitev  skupnosti   podjetij za 

promet  z   žitom,  odločba.  28— 
—137 

ustanovitev, odprava in določ:tev 
sedeža nekaterih okrožnih in 
okrainih sodišč, krajevno ob- 
močje okrožnih in okrajnih so- 
dišč, 49 -164 

volitve IjudskHi poslancev v okra- 
ju Koper, zakon, 4—26 

začasno financiranje republiških 
potreb v januarju 1955, 4—29; 
v I. trimesečju  1956, 53—181 

Zavod za  transfuzijo krvi,  usta- 
novitev, odločba, 53—183 

Ljudska skupščina LRS: 
izvolitev začasnih predstavnikov 

okraja Koper v Republiški zbor 
in Zbor proizvajalcev.  14—67 

nadomestne volitve za poslance 
Rcpubi'Skega ^oort v 69. volim- 

enoti, razpis, rdlcčha, 16—'K 
nagrade poslancem, povračila in 

plače poslancem s stalnimi funk- 
cijami, 49—167 

objava Republiške volilne komi- 
sije LRS o potrditvi kandida- 
ture za volitve ljudskega po- 
slanca v Republiški zbor 20— 
—96 

priporočilo o kmetijskih gospo- 
darskih  šolah, 24—124 

priporočilo odbora za prosveto in 
kulturo Republiškega zbora 
okrajnim in občinskim ljud- 
skim odborom o štipendiranju 
naraščaja za predavatelje na 
nižjih in višjih gimnazijah, 27— 
—134 

ustanovitev komisije Republiške- 
ga  zbora  za  statute. 26—132 

volitve     ljudskih     poslancev     v 
okraju  Koper, zakon, 4—26 

Ljudski odbori: 
dosedanji, prevzem arhivov, in- 

ventarja in nepremičnin, navo- 
dilo, 24—126 

ki ustanovijo izpitne komisije za 
opravljanje strokovnih izpitov 
v posameznih poklicih kvalifi- 
ciranih in visokokvalificiranih 
delavcev iz kmetijske stroke, 
odredba, 50—170 

novih okrajev, določitev števila 
odbornikov,   odločba,   24—128 

občinski in okrajni, pristojno?! v 
zadevah, ki so urejene z dose- 
danjimi republiškimi predpisi s 
prilogama I in II. zakon. 2â—• 130 

okrajni in občinski, priooročilo 
Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS o štipendiranju 
naraščaja za predavatelje na 
nižjih in višjih gimnazijah, 27— 
—134 

Ljuds'ki  odbori: 
pravni sklepi in predpisi (odloki): 

Adlešiči, nadomestne volitve 1—44 
Ajdovščina, nadomestne volitve, 

22—420 
Beltinci, ustanovitev računsko 

gospodarskega centra v Bel- 
tincih, odločba, 17—3'6'S 

Bled, stanovanjska tarifa, najem- 
nina in skladi, 1—57: posloval- 
ni čas, 1—38; stopnje dopolnil- 
ne dohodnine za 1954. 2—84. za 
1955, 53—622; določitev turistič- 
nega okoliša. 5—121; začasno fi- 
nanciranje proračunskih po- 
treb. 5—150; oddaja opremlje- 
nih sob potnikom in turistom, 
7—188; začasni mestni prometni 
davek, 15—313: tržni red. 15— 
—314; komunalna ureditev, zv. 
nanje lice. dop. odloka. 17—361 

Celje   mesto,   prodaja   časopisov, 
4—128;  turistična taksa, 4—129; 
mladinski   dom   >Tončke   Ceče- 
vec,   fin.   sam,   zavod,   odločba, 
4—136;   začasno  financiranje   v 
I.   trimesečju   1955,  7—189;   po- 
slovalni čas, 8—211;  prom. da- 
vek na proizvode in storitve za- 
sebnih obrtnikov in zasebnikov, 
9—223;     ustanovitev     finančne 
inšpekcije,     13—284;     čiščenje 
jarkov   ob   kmetijskih   zemlji- 
ščih   in   travnikih,   13—285;   in- 
ternat   vajenske   šole   II,   fin. 
sam.    zavod,   odločba,    13—286; 
Dijaška   kuhinja-   I   in   II.   fin. 
sam.   zavod,    odločba,    13—287, 
15—288;   Kajuhov   dijaški   dom, 
fin.   sam.   zavod,   odločba,   15— 
515;  Dijaški  dom, fin. sam. za- 
vod, odločba.  15—516; dopolnil- 
na  dohodnina  za   1954, oa  pre- 
moženja, 20—383,   od   obrti   in 
samostojnih     poklicev,   20—389, 
od kmetijstva za  1955. 20—421; 
nadomestne     volitve,     22—421; 
sklepni  račun  za   1953   25—471; 
proračun za 1955. 25—172; hišni 
red.  dop. odloka, 27—507; izde- 
lava in  potrditev  investicijske- 
ga programa za objekte iz sred- 
stev    za    prosto    razjpolaganje, 
35—667 

Celje okolica, opravljanje gostin- 
skih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov     gostišč,     oddajanje 
opremljenih sob, dajanje hrane 
abonentom, 2—51 

Celje okraj, poslovalni čas, 1—t; 
stanovanjske  skupnosti, spr. in 
dop.  odloka,   1—5;  tržni   in  se- 
jemski    red,    3—94;    povračilo 
stroškov  za  uradna   potovanja, 
3—95;   družbeni   plan   za   1954, 
sprememba, 3—96,  spr.  odloka, 
11—04(1.   za    1935.   41—720.   spr. 
odloka,  41—721.  41—722;   nado- 
mestne volitve, 3—97; zač. pro- 
metni davok zasebnih obrnikov 
in   zasebnikov,  9—217;   zač.   fi- 
nanciranje   prorač.   potreb,  9— 
—218; okrajne  takse, obč. pro- 
metni davek, sor. in dop. odlo- 
ka.   11—240;  ustanovitev  rajon- 
ske elektroenergetske inšpekci- 
je.   12—255;   sklepni    račun   za 
1953. 16—32.5; proračun za  1955, 
16—3Û6;  ustanovitev  zdravstve- 
nega zavoda »Zdravilišče Roga- 
ška   Slatinai   odločba,   24—461, 
»Zdravilišče   Dobrna«,   odločba, 
2î—463; ustanovitev Geodetske- 
ga    zavoda,    odločba     23—572; 
dop.   dohodnina   za   1955,  36— 
—676:   gostinske   storitve  izven 
poslovnih   prostorov,  spr.  odlo- 
ka. 34—634;  posebni   predračun 
izdatkov za  razdobje od  1. IX. 
do 31. XII.  1935, 39—703; dnev- 
nice za uradna potovanja, raz- 
veljavitev  odloka, 50—759 

Cerklje na Gorenjskem, nado- 
mestne  volitve. 22—»07 

Cirkovce, nadomestne volitve, 
22—428 

Cirkulane. nadomestne volitve, 
212-429 
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Crenšovci, nadomestne volitve, 
Dolnja Bistrica, 21—406 

Crni kal, nadomestne volitve, 27— 
—910 

Črnomelj mesto, nadomestne vo- 
litve,  14—298 

Črnomelj okraj, dopolnilna do- 
hodnina od samostojnih pokli- 
cev in premoženja, 2—52; Dom 
onemoglih v Metliki, fin. sam. 
zavod, odločba, 2—80; tržni in 
sejemski red, 5—142; ustanovi- 
tev Zdravstvenega doma v Met- 
liki, odločba. 7—187; zač. obč. 

- prom. davek od proizvodov in 
storitev zas. obrtnikov in za- 
sebnikov, 13—282; proračun za 
1955, 17—340; sklepni račun za 
1953, 17—341; vzdrževanje sna- 
ge, javnega reda in miru, spr. 
in dop. odloka. 24—162; druž- 
beni  plan za  1955, 32—573 

Črnuče, nadomestne volitve, 16— 
—339 

Dobrova pri Ljubljani, nadomest- 
ne volitve, 27—51:1 

Domžale, nadomestne volitve, 
11—250 

Gorica, javni red in mir. 1—6; 
ustanovitev finančne inšpekci- 
je, 2—53: stanovanjska tarifa, 
2—54; ustanovitev okrajne 
tržne inšpekcije, 2—55; spr. in 
dop. proračuna za 1954, 2—56; 
sprememba družbenega plana 
za 1954, 5—98; obvezno fluoro- 
grafiranje, 7—175; zač. financi- 
ranje proračunskih izdatkov v 
I. trimesečju 1955, 8—196; zač. 
plačevanje občinskega promet- 
nega davka. 8—197; ustanovi- 
tev Zdravstvenega doma Dobro- 
vo, odločba. 12—2&1. Zdravstve- 
nega doma Ajdovščina, odloč- 
ba. 12—262, Zdravstvenega do- 
ma Nova Gorica, odločba, '.2— 
—263 Zdravstvenega doma Ka- 
nal, odločba, 12—265; ustanovi- 
tev reševalne postaje Gorica, 
odločba. 12—264; nadomestne 
volitve, 17—542. 21—407. 21—460, 
25—485; ustanovitev rajonske 
elektroenergetske inšpekcije, 
17-343; družbeni plan za 1934, 
dop. odloka, 17—344, za 1955, 
37—681; proračun za 1955, 19— 
—374: sklepni račun za 1953, 
19—375; obč. prometni davek. 
27—495; porazdelitev čebelnih 
pasišč, 27—496; dnevnice, pav- 
šalno povračilo stroškov za te- 
rensko delo, 31—544; kraji, 
kjer  se bo  uporabljala  uredba 
0 razdeljevanju in odpovedi 
stanovanj. 51—545: dopolnilna 
dohodnina za 1935, 32—574; 
predračun   izdatkov   za   čas   od 
1 IX. do 31. XII., 44—741: javni 
red in mir. za celotno območje 
sedanjega okraja, 47—758 

Idrija, zač. financiranje v I. tri- 
mesečju 1955, 1—39; prodaja 
stanovanjskih hiš s. 1. p. na jav- 
ni dražbi, 2—85; zač. obč. pro- 
metni davek za zasebi.e obrt- 
nike in zasebnike. 4—150; pogo- 
ji za sklepanje stanovanjskih 
.pogodb, 17—362; poslovalni čas 

spr. in dop. odloka, 35—668; in- 
vesticijski sklad, posojilni po- 
goji za 1954, 39—708 

Izola, nadomestne volitve, 3—122; 
ustanovitev Uprave komunal- 
ne delavnosti, odločba. 3—125 

Jesenice, ljudska knjižnica, fin. 
sam. zavod, odločba, 2—90; zač. 
financiranje v I. trimesečju 1. 
1955, 5—151; zač. obč. promet- 
ni davek, 10—234. takse in pro- 
metni _ da vek, spr. in dop. od- 
loka, 30—534; sklepni račun za 
1953, 12—277, za 1954, 38—693; 
dop. dohodnina za 1955, 20— 
—390; nadomestne volitve. 21— 
—408    družbeni   plan   za   1955, 

. 23—446, spr. in dop. odloka 
38—692; proračun za 1935, 25— 
—475 

Kamnik, upravljanje hß stano- 
vanjske skupnosti, spr. in dop. 
odloka. 3—123; varstvo vodnih 
naprav, čiščenje vodotokov, 
4—131: tarifa za dimnikarske 
storitve, spr. in dop. odloka, 
8—212; proračun za 1955, 20— 
—391; prometni davek, 20—392, 
takse, mestne. 20—394; stano- 
vanjska tarifa, delitev najem- 
nine na sklade, 20—393; kate- 
gorizacija cest IV, reda, 41— 
—728 

Kočevje, dnevnice za uradna poto- 
vanja, spr. odloka. 1—7, razvelja- 
vitev odloka. 46—751; stanovan- 
ska tarifa, najemnina, skladi, 
6—154; tuberkulinizacija goveje 
živine, spr. odloka 8—198; po- 
slovne knjige v zasebnih gosti- 
ščih, 11—242; ustanovitev zdrav- 
stvenega doma v Ribnici, od- 
ločba, 24—455; dopolnilna do- 
hodnina od kmetijstva za leto 
1955, 32-573. od dohodkov obrt- 
niških gospodarstev in samo- 
stojnih poklicev, 32—576. za do- 
hodke od premoženja 32—577; 
okrajne takse, spr. odloka. 32— 
—578, obč. prometni davek, 32— 
—579: tržni in sejemski red, 
34—635; prenehanje okrajnega 
zdravstvenega dcma, odločba, 
41—725; družbeni plan za 1°53, 
46—750; pristojnost po predpi- 
sih prejšnjega OLO   46—752 

Kojsko. nadomestne volitve. 21 — 
—409 

Komen, nadomestne volitve 27— 
—542 

Koper, sklepni račun za 1955. 1—8; 
prepoved sečnje tadnega drevja, 
1—9; zidanje stanovanjskih blo- 
kov, občekoristno delo razgla- 
sitev. 1—10. 1—11. 1—12, 1—15, 
1—14; nadomestne volitve v 
okrajni zbor. 9—219; zač. odred- 
ba o pobiranju obč. prometnega 
davka od zasebnih obrtnikov in 
zasebnikov. 10—228; zač. finan- 
ciranje proračunskih potreb, 
10—229; ureditev gozdarske služ- 
be, 10—230; ustanovitev bolniš- 
nice za pljučno tuberkulozo v 
Ankaranu. odločba. 12—266; 
ustanovitev fin. samostojnega 
zavoda »Dom onemoglih« v Pira- 
nu, odločba,  12—267;  ukrepi  za 

varstvo rastlin, 13—283; poslo- 
valni čas, 15—301; proračun za 
1955. 16—327; ustanovitev rajon- 
ske elektroenergetske inšpekci- 
je v Kopru, 24—153; obč. takse 
in prometni davek, 27—197; sta- 
novanjska tarifa, najemnine, 
skladi, 28—513; organi upravlja- 
nja, hiše v stanovanjski skup- 
nosti, 28—514; sklepanje stano- 
vanjskih pogodb, 28—515; druž- 
beni plan za 1955. 29—521; do- 
ločitev cest III. reda, 33—582; 
zavod za gluho mladino v Por- 
torožu, fin. samostojni zavod, 
odločba, 31—636; ustanovitev 
ekonomske srednje šole v Ko- 
pru, odločba, 39—704; ustanovi- 
tev ribiške šole v Piranu, od- 
ločba, 3i9—705; predračun za čas 
od t. IX. do 31. XII. 1955. 43— 
—744; ustanovitev Geodetskega 
zavoda v Kopru, odločba. 46^ 
—753 

Kozje, nadomestne volitve, 20— 
—402 

Kranj mesto, prodaja stanovanj- 
skih hiš iz spi. ljudskega premo- 
ženja, 2—86; otroške jasli »Ja- 
nina«, fin. samostojni soc. za- 
vod, odločba. 4—137; mladinski 
dom Franceta Prešerna, fin. sa- 
mostojni zavod, odločba, 4—138, 
spr. odločbe, 40—717; zač. mest- 
ni prometni davek od obrtniških 
storitev in izdelkov, 6—172, obč. 
takse in prometni davek, 29— 
—525; gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov, 7—190; 
ustanovitev reševalne postaje 
Kranj, odločba, 9—224; tržni in 
sejemski red. 11—251; tarifa za 
dimnikarske storitve, 17—363; 
nadomestne volitve, 20—395: 
ustanovitev Zdravstvenega doma 
Kranj odločba, 25—417; sklepni 
račun za 1955, 27—503; proračun 
za 1955, 27—5Ô9; sklad za kredi- 
tiranje investicij, sklepanje kre- 
ditnih pogodb, 28—5'18; sklepa- 
nje stanovanjskih pogodb. 39— 
—709; postopek pri razdeljeva- 
nju in zamenjavi stanovanj, 
30—710, popr. v št. 42: ustanovi- 
tev porodnišnice v Kranju, od- 
ločba   39—711 

Krani okrai. popis živine, 1—15; 
poslovne knjige - zasebnih go- 
stiščih. 2—57, popr. v št. 12; zač. 
financiranje proračunskih izdat- 
kov v I. trimesečju. 2—58; pro- 
daja stanovanjskih hiš iz sploš- 
nega ljudskega premoženja, 2— 
—•6; družbeni plan za 1954, spr. 
in dopolnitev. 5—99 sor. in dop. 
odloka. 16—3G8. za 1955. 39—700. 
spr. in dop. odloka. 40—715; 
obratovalni čas, 5—143; stano- 
vanjska tarifa, najemnine za 
stanovanjske in poslovne pro- 
store. 5—141; obč prometni da- 
vek za zasebne obrtnike, od sa- 
mostojne poklicne delavnosti, 
7—176. spr. in dop. odloka. 27— 
—49•: dnevnice za uradnn no- 
tovania. razveljavitev odloka, 
12—256; tarifa za dimnikarske 
storitve, 15—302; dodatni prora- 



čun za 1954, 17—545. proračun 
za 1955, 19—376; preimenovanje 
v Srednjo tehnično tekstilno 
šolo v Kranju, odločba, 22—419; 
sklad za kreditiranje investicij, 
sklepanje pogodb, 27—49i9; usta- 
novitev Uradnega vestnika, od- 
ločba, 30—5Ì26; ustanovitev Eko- 
nomske srednje šole v Kranju, 
odločba, 34—637; pavšalno po- 
vračilo stroškov za uradna po- 
tovanja, 34—638; sklepni račun 
za 1954, 35—693 

Križevci, nadomestne volitve, 22— 
—430 

Krško. zač. financiranje proračun- 
skih potreb v I. trimesečju. 2— 
—59; dodatni proračun za 1954, 
2—60; družbeni plan za 1954, 
spr. odloka. 2—61, za 1955, 37— 
—682; obč. takse in prometni 
davek, spr. in dop. odloka, 3— 
—100; obratovalni čas, spr. in 
dop. odloka, 5—145; kategoriza- 
cija stanovanj, spr. odloka, 14— 
—290; stanovanjska tarifa, raz- 
delitev najemnin, skladi, 19-- 
—577; zač. obč. prometni davek 
zasebnih obrtnikov in zasebni- 
kov, 24—456; proračun za 1455, 
27—500; sklepni račun za 1954, 
23—516; pavšalno povračilo stro- 
škov za uradna^ potovanja oz. 
terensko delo, razveljavitev od- 
loka 31—546; kraji, za katere 
se uporablja iredba o razdelje- 
vanju in odpovedi stanovrmj v 
celoti. 31—547; kategorizacija 
cest III. reda, 33—583; preneha- 
nje okrajnega zdravstvenega 
doma v Krškem, odločba. 44— 
—639; ustanovitev zdravstvenih 
postaj, odločbe: Bizeljsko. 34— 
—640, Kostanjevica na Krki, 
34—642. Krmelj, 34—643; usta- 
novitev zdravstvenih domov, od- 
ločbe: Brežice, 34—641, Krško, 
^,4_644. Senovo, 31—645, Sevni- 
ca, 34—616 

Laško,   nadomestne   volitve   22— 
—422, 22—431 

Lenart v Slov. goricah, nadomest- 
ne volitve, 22—432 

Lešje,   nadomestne   volitve,   22— 
—433 

Ljubljana mesto, nadomestne vo- 
litve, 1—1. 2—49, 3—92, 12—254, 
16—518. 26—491;' zaščitni pas 
mestnega vodovoda, 5—91; usta- 
novitev elektroenergetske in- 
špekcije, 7—174; občinski pro- 
metni davek, 9—216, takse in 
Î>rometni davek. spr. in dop. od- 
oka, •5—300, pobiranje občin- 

skih taks, 20—380, pobiranje 
obč. prometnega davka, 20—381; 
vaTstvo zelenega pasu, 13—280; 
dodatna pomoč pri zidanju sta- 
novanjskih hiš delavcev in 
uslužbencev, 13—291; gostinske 
storitve izven poslovnih prosto- 
rov, oddaianje hrane v zaseb- 
nih gospodinjstvih. 15—299: dop. 
dohodnina od kmetijstva, 19— 
—369. občinska dffklada na do- 
hodnino od kmetijstva za 1955, 
43—737; dop. dohodnina od sa- 

mostojnih poklicev in drugega 
premoženja, 33—580; družoeni 
plan za 1955, 22—413; finančni 
odlok za proračunsko leto 1955, 
23—442; zač. oprostitev dohod- 
nine od dohodkov zemljišč, ki 
se uporabljajo za zelenjadne 
vrtove, 24—451- registracija pre- 
bivalstva na dan 15. decembra 
1935, 47—755: ukinitev stano- 
vanjske skupnosti, 47—756 

Ljubljana okolica, poslovalm čas, 
1—16; sklepni račun za 1953, 1 — 
—17; zač. financiranje v I. tri- 
mesečju 1955, 1—18; družbeni 
plan za 1954, spr. in dop odlo- 
ka, 6—155, 15—504; za 1935, 18— 
—367; prometni davek za obrt- 
ne delavnice zasebnih obrtnikov 
in zasebnikov, 7—178; občinski 
prometni davek, 19—379. obč. 
takse, 19—578, popr. v št. 23; . 
nadomestne volitve, 7—177; usta- 
novitev dijaškega doma gojen- 
cev usnjarskega tehnikuma v 
Domžalah, odločba, 10—231; 
ustanovitev okrajnega sklada 
za pospeševanje kmetijstva, 
15—303; proračun- za 1955, 15— 
—305; pavšalno povračilo stro- 
škov za uradna potovanja, raz- 
veljavitev odloka. 27—501; usta- 
novitev rajonske elektroener- 
getske inšpekcije, 28—517; pre- 
nehanje okrajnega zdravstve- 
nega doma Ljubljana okol.ca, 
odločba, 31—548; ustanovitev 
zdravstvenih postaj, odločbe: 
Borovnica, 31—549, Črnuče, 31 — 
—550. Dobrova, 31—551, Ivančna 
forica, 31—554, Logatec, 31—556, 
fengeš, 51—538, Moravče, 3! — 

—559, Škofljica. 31—540; ustano- 
vitev zdravstvenih domov, od- 
ločbe: Domžale, 51—552. Gro- 
suplje, 31—553, Litija. 31—555, 
Medvode, 31—557, Vrhnika, 31 — 
—561; dop. dohodnina od do- 
hodkov samostojnih poklicev in 
premoženja  za   1955, 53—3S1 

Ljubljana okraj, dnevnice za urad- 
na potovanja, razveljavitev od- 
loka, 42—73/); začasne gradbene 
in urbanistične ureditve, 46— 
—749; prenos pravic in dolžno- 
sti republiških državnih orga- 
nov do koncertne poslovalnice 
v Ljubljani, odločba, 53—182 

Ljutomer okraj, pavšalno povrači- 
lo stroškov za urad. potovanja oz. 
terenska dela. razveljavitev od- 
loka, 2^—65; dop. dohodnina od 
samostojnih poklicev za 1954, 
2—62, za 1955, 53—585, za do- 
hodke od premoženja za 1954, 
57-101, za 1955. 33—5B6; dnev- 
nice za uradna potovanja, raz- 
veljavitev odloka, 2—64; Dom 
onemoglih v Lukavcih. fin. sa- 
mostojni zavod, odločba. 2—81; 
določitev cest III. reda, dop. od- 
loka, 5—146; obrat, čas, 6—156; 
proračun za 1954, spr. odloka. 
8—199; zač. financiranje potreb 
v I trimesečju 1955. 8—200; 
družbeni plan za 1954. spr. od- 
loka, 11—1243; ob?, prometni da- 

vek za zasebne obrtnike in za- 
sebnike, U—244, obč. prometni 
davek, 35—656; obvezno fluoro- 
grafiranje prebivalcev, 23—443; 
ustanovitev zdravstvenih postaj, 
odločbe: v Apačah 33—5S7, v 
Ivanjkovcih, 33—590, v Križev- 
cih pri Ljutomeru, 35—594, v 
Miklavžu pri Ormožu, 33—594, 
v Radencih, 33—595, v Tomažu 
pri Ormožu, 53—596, v Vidmu 
ob Sčavnici, 33—597; ustanovi- 
tev zdravstvenih domov, odloč- 
be: v Gornji Radgoni, 53—588, 
v Ljutomeru, 33—592; preneha- 
nje okrajnega zdravstvenega 
doma v Ljutomeru, odločba, 
53—593; zdravstvenega doma v 
Gornji Radgoni, odločba, 33— 
—309; družbeni plan, za 1955, 
59—701, spr. in dop. odloka, 
59—702 

Malečmk, nadomestne volitve, 26— 
-489 

Maribor mesto, družbeni plan za 
1934, spr. in dop. odloka, 1—2, 
19—571, za 1955, 26—490, spr. in 
dop. odloka, 59—715; izdajanje 
dovoljenj za zasebne obrtne de- 
lavnice po prostem preudarku, 
1—3; oblikovanje investicijske- 
ga sklada, posojilni pogoji, spr. 
odloka, 2—50; oprostitev in olaj- 
šave samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 3—93; dečje ja- 
sli splošne bolnice, fin. samo- 
stojni zavod, odločba. 3—112; 
dečje jasli MLO Maribor, fin. 
samostojni zavod, preimenova- 
nje v dečje jasli >Center<, od- 
ločba. 3—113; ustanovitev dečjih 
jasi >Tabor«, odločba, 3—114, 
»Melje-Košakic. odločba, 3—115; 
najemnina in skladi, uprava in 
vzdrževanje, 5—140; takse in 
prometni davek, spr. odloka, 
5—141, zač. prometni davek od 
obrtniških izdelkov, 10—225; 
združitev mojstrske šole v Ma- 
riboru s šolsko delavnico za 
oblačilno in čevljarsko stroko 
v fin. samostojni zavod, odločba. 
10—226; združitev železniške in- 
dustrijske šole v Mariboru s šol- 
sko delavnico v fin. samostojni 
zavod, odločba, 10—237; dop. do- 
hodnina od dohodkov iz premo- 
ženja, 14—289; tržni in sejem- 
ski red, 16—319; zač. financira- 
nje proračunskih izdatkov v I. 
trimesečju 1955, 16—320; nado- 
mestne volitve, 16—321, 16—322, 
16—325, 16—324. 22—415. 22—416; 
proračun za '1955, 19—369: stano- 
vanjske hiše, ki se ne prevza- 
mejo v stanovanjsko skupnost, 
19—570; sklepni račun za 1953, 
19—372, za 1954. 32—570: prora- 
čun za 1954, spr. in dop. odi. 19— 
—375; materin, dom v Mariboru, 
fin. sam. zavod, odi.. 20—387; 
ustanovitev Doma Srednje kme- 
tijske šole v Mariboru, odločba, 
22—118; investicijski program 
za objekte, ki se financirajo iz 
sredstev prostega razpolaganja, 
27—195.  investicijski  sklad, po- 
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sojilni pogoji za gospodarske 
investicije, spr. odloka, 53—581; 
ustanovitev in črpanje skladov 
za zidanje in vzdrževanje sta- 
novanjskih hiš pri stanovanjski 
skupnosti. 51—543; posest psov, 
52—571; pobiranje občinskih 
taks,  42—731.  prometnega   dav- 

•   ka, 43—738 
Maribor okolica, zač. financiranje 

v I. trimesečju, 2—65; gostinske 
storitve izven poslov, prostorov, 
3—102; zač. tarifa prometnega 
davka za zasebne obrtnike in 
zasebnike, 11—245; ustanovitev 
zdravstvenih postaj, odločbe: v 
Pragerskem 12—276, v Ribnici 
na Pohorju, 12—274, v Zg. Kuu- 
got., 12—268, v Zg. Sčavnici, 12— 
—275; ustanovitev zdravstvenih 
domov, odločbe: v Lenartu v 
Slov. goricah, 12—270. v Lovren- 
cu na Pohorju. 12—273, v Polj- 
čanah, 12—271, v Podvelki, 12— 
—272, v Racah, 12—269 ; dop. do- 
hodnina od dohodkov kmetij- 
stva, samostojnih poklicev in 
premoženja za 1954, 14—291, za 
1955, 56—677; od obnovljenih 
zemljišč, 14—292; obratovalni 
čas. spr. odloka, 15—506; fin. 
samostojni zavodi, razglasitev, 
odločbe: Dečji dom v Framu, 
16—553; Dečji dòm v Gradišču, 
v Slov. goricah 16—554; Dom 
Upokojencev in oskrbovancev 
Trate, 16—535; Dom upokojen- 
cev in oskrbovancev v Viltušu, 
16—336; ustanovitev elektro- 
energetske inšpekcije. 24—434; 
kategorizacija stanovanj in na- 
jemnine, spr. odloka, 27—502; 
kraji, kjer se uporablja uredba 
o razdeljevanju in odpovedi sta- 
novanj, 31—562; javni red in 
mir spr. odloka, 35—598; obč. 
prometni davek, 57—6S3; usta- 
novitev Geodetskega zavoda v 
Mariboru, odločba, 39—706; trž- 
ni i u sejemski red, 40—716; 
družbeni plan za 1955, 44—740; 
potrditev sklepnega računa za 
1954, 55—761 

Markovci, nadomestne volitve, 
22—434 

Mozirje, nadomestne volitve, 22— 
—455 

Murska Sobota mesto. dop. doh. 
od premoženja v 1954, 3—124, 
od kmetijstva za 1953. 20—396, • 
od dohodkov samostojnih pokli- 
cev in premoženja za 1955, 30— 
—535, 56—679; obč. prometni da- 
vek, 8-215; oprostitve in olajša- 
ve samoplačnikov za zdravstve- 
ne storitve 17—564; proračun 
za 1955, 25—474; sklepni račun 
za 1954, 25—473; družbeni plan 
za 1955, "6—674; obč. prometni 
davek. 59—712 , 

Murska Sobota okraj, popis živine, 
1—19; zač. financiranje prorač. 
potreb za januar 1955, 2—66; 
dodatni proračun za 1954. 2— 
—67; Dom onemoglih v Raki- 
čanu, fin. samostojni zavod, od- 
ločba, 2—92; ustanovitev zdrav- 
stvenih postaj, odločbe: v  Bel- 

tincih, 3—116, v Dobro vniku, 3— 
—118, v Gradu, 3—119, v Križev- 
cih, 3—117; ustanovitev zdrav- 
stvenega doma v Lendavi, odloč- 
ba, 3—120; pavšalno povračilo 
stroškov za uradna potovanja 
oz. terenska dela, razveljavitev 
odloka, 4—126, dnevnice za 
uradna potovanja, 17—346, raz- 
veljavitev odloka, 45—745; zač. 
financiranje proračunskih izdat- 
kov v I. trimesečju 1955, 5—147; 
občinski prometni davek, 5—148; 
zač. financiranje investicij v 
1955. 6—157; ustanovitev okraj- 
nega zdravstvenegf, doma v Mur- 
ski Soboti, spr. odločbe, 9—221; 
poslovalni čas, 15—307; proračun 
za 1955, 20—382; družbeni plan 
za 1955. 22—414; promet z bla- 
gom na trgih in sejmih, spr. od- 
loka, 25—464; gostinske storitve 
izven poslovnih prostorov, spr. 
in dop. odloka, 25—465; obč. pro- 
metni davek, 25—466; dop. do- 
hodnina od dohodkov samostoj- 
nih poklicev in premoženja, 
27—505; sklepni račun za 1954, 
35—657; predračun za obdobje 
od 1. IX. do 51. XII. 1955, 44— 
—742; dodatni proračun bivšega 
okraja za 1955, 51—760 

Nova Gorica, poslovalni čas, 1—40; 
dodatni proračun za 1954, 1—41, 
za 1955. 55—624; nadomestne vo- 
litve, 1—12; ustanovitev sklada 
za kreditiranje investicij, 2—87; 
prodaja stanovanjskih hiš spi. 
ijud. premoženja, 4—152; finan- 
ciranje proračunskih potreb v 
I. trimesečju, 7—191; obč. pro- 
metni davek, 7—192. takse in 
prometni davek. spr. in dop. od- 
loka, 20—397. obč. prometni da- 
vek, 30—536; poslovalni čas, spr. 
odloka, 8—214; Dom onemoglih 
v Gradišču, preimenovanje v 
Dom počitka upokojencev in 
oskrbovancev, razglasitev za fin. 
samostojni zavod, odločba, 11— 
—249; proračun za 1955^20—398; 
ustanovitev mestnega gledali- 
šča, odločba, 25—176; dop. do- 
hodnina od kmetijstva, samo- 
stojnih poklicev in premoženja 
za 1955, 35—625, ustanovitev kre- 
ditnega sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš, 35—623; sklepni 
račun za 1954, 55—626; občinske 
doklade na dohodnino iz kme- 
tijstva, 55—669 

Novo mesto, poslovalni čas, 1—43; 
ustanovitev sklada za zid. sta- 
novanjskih hiš, 4—135; zač. pla- 
čevanje obč. prometnega davka 
po zasebnih obrtnikih in zaseb- 
nikih, 4—154; sklepni račun za 
1955, 20—599; proračun za 1955, 
22—423 

Novo mesto okraj, družbeni plan 
za 1954, spr. in dop. odi. 2—68, 
za 1955. 40—714, spr. odloka, 31— 
—563; zač. financiranje prora- 
čunskih izdatkov za I. trimeseč- 
je 1953, 2—69; popis živine, 3— 
—103; dop. dohodnina, 6—158, 
dop. dohodnina, za 1955, 36—678; 
dodatni proračun za 1954, 8—201, 

proračun za 1955. spr. odloka, 
41—726; zač. obč. prometni da- 
vek za zasebne obrtnike in za- 
sebnike, 9—220, obč. prometni 
davek, 35—658; ustanovitev Mla- 
dinskega doma v Mirni, odločba, 
9—222; določitev cest III. reda, 
dop. odloka, 12—257; sklepni ra- 
čun za 1953, 17—347. za 1954, 
39—707; proračun za 1955, 20— 
—383; javni red in mir, spr. in 
dop. odloka, 24—459; ustanovi- 
tev veterinarske bolnice z umet- 
no osemenjevalnico v Novdm 
mestu, odločba, 29—522; ustano- 
vitev zdravstvene postaje v 
Trebnjem, odločba, 30—527; pre- 
nehanje okrajnega zdravstve- 
nega doma v Novem mestu, 
odločba, 30—528; ustanovitev 
zdravstvenih postaj, odločbe: 
v Dol. Toplicah, 33—599 v Mo- 
kronogu, 53—600, v Šentjerneju, 
55 602,   v   Žužemberku,   53— 
—603; ustanovitev zdravstvene- 
ga doma v Novem mestu, od- 
ločba. 53—601; predračun izdat- 
kov novega okraja za čas od 
1. IX. do 51. XII. 1955. 45—746; 
nadomestne volitve. 47—757 

Ormož, nadom, volitve, 22—424 
Piran, nadomestne volitve, 11—252 
Podlehnik, nadomestne volitve, 

1—45 • 
Ponikva pri Grobelnem. n«do- 

mestne volitve, 22—436 
Postojna m., kategorizacija cest, 

IV. reda, 5—152; družb, plan za 
1954, spr. in dopolnitev, 7—193, 

za 1955,23—445; zač. financiranje 
proračunskih izdatkov v I. tri- 
mesečju 1955. 10—255; določitev 
turističnega okoliša, 12—278; 
s.prememba 27. člena odloka o 
določitvi hiš, ki pridejo, v stano- 
vanjsko skupnost, 25—477; pro- 
račun za 1955, 25—178, spr. od- 
loka, 50—557; sklepni račun za 
1954, 28—519; Otroški vrtec v 
Postojni; fin. samostojni zavod, 
odločba. 30—538; Dijaški dom v 
Postojni, fin. samostojni zavod, 
odločba, 50—539; uprava in vzdr- 
ževanje vodovodnega omrežja, 
spr. 7. člena odloka, 30—540; po- 
slovalni čas, 34—648 

Postojna okraj, družbeni plan za 
1954, spr. odloka. 1—20, 217—504, 
v 1955, 35—650, spr. in dop. od- 
loka, 35—651, 35—652; dodatni 
proračun za 1954, 1—21, okrajni 
proračun za 1935, 27—505, spr. 
odloka, 35—654; financiranje za 
januar, februar 1955, 1—22, za 
januar, februar in marec 1955, 
s<pr. odloka, 12—258; gostinske 
storitve izven poslovnih prosto- 
rov, 1—23; obvezna tuberkulini- 
zacija goveje živine, 2—70; usta- 
novitev zaprtih pripustnih kro- 
gov, red na pripustnih postajah, 
2—71; obratovalni čas, 3—104; 
zač. obč. prometni davek, 5—149, 
okrajne takse, prometni davek, 
spr. in dopolnitev odloka, 6— 
159, dop. odloka, 51—565; nado- 
mestne volitve, 14—293: javni 
red in mir, spr. in dop. odloka, 
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li—2.94; Kmetijsko posestvo 
Ravne, fin. samostojni zavod, 
odločba, 15—308; pavšalno po- 
vračilo stroškov za uradna po- 
tovanja, razveljavitev odloka, 
31—564; ustanovitev zdravstve- 
nih postaj, odločbe: v Cerknici, 
35—604, v Pivki. 33—605, v Sta- 
rem trgu, Loška dolina, 35—60?; 
ustanovitev zdravstvenega doma 
v Postojni, odločba, 53—606; 
sklepni račun za 1954, 35—653 

Prebold, nadomestne volitve, 22— 
-457 

Ptuj mesto, gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov, oddajanje 
hrane abonentom, 10—256; sta- 
novanjska tarifa, razdelitev na- 
jemnine na sklade, spr. in dop. 
odloka, 54—649; takse in pro- 
metni- davek, spr. odloka, 35— 
—670, obe. prometni davek. 38 — 
—694; okoliš, v katerem bodo 
prišla poslopja pod odmero do- 
hodnine, 35—671; ustanovitev 
sklada za kreditiranje zidanja 
stanovanj, 35—672; turistično 
šotorjenje. 35—673; ugodnosti 
za zidanje stanovanjskih hiš, 
40—718 

Ptuj okraj, Dom onemoglih v Mu- 
retincih, fin. samostojni zavod, 
odločba, 1—30; Dečje jasli v 
Kidričevem, ustanovitev, odloč- 
ba, l—31; pavšalna skočnina za 
plemenske bike, spr. odloka, 
2—72; popis živine. 2—73; usta- 
novitev zdravstvene postaje v 
Maišperku, odločba. 6—165. v 
Kidričevem, odločba, 10—253; 
obč. prometni davek za zasebne 
obrtnike in zasebnike, zač. od- 
lok, 7—179; pavšalno povračilo 
stroškov za uradna potovanja 
oz. terenska dela, razveljavitev 
odloka, 7—180, dnevnice za 
uradna potovanja, 7—181; zač. 
financiranje proračunskih po- 
treb, 7—182; oprostitdv in olaj- 
šave »za samoplačnike pri zdrav- 
stvenih storitvah, spr. in dop. 
odloka. 8—202. 30—529; ustano- 
vitev Zdravstvenega doma v Or- 
možu, odločba, 10—232; dop. do- 
hodnina od dohodkov od premo- 
ženja, 11—246; poslovalni čas, 
14—295; javni red in mir. 14— 
— 296; najvišja tarifa za dimni- 
karske storitve, 17—348, popr. 
v št. 25; občinske taks_e, 17—549; 
sklepni račun za 1955, 17—350; 
proračun za 1955, 17—351; na- 
domestne volitve, 22—417; druž- 
beni plan za 1953, 45—743 

Radenci, nadomestne volitve, 22— 
—438 

Radovljica mesto, nadomestne vo- 
litve, 22—425 

Radovljica okraj, dnevnice m 
pavšalno povračilo stroškov za 
uradna potovanja, razveljavitev 
odloka, 3—105; obratovalni čas. 
6—160; uporaba prodišč in 
obrežnih nasadov ob rekah ;n 
potokih. 6—161; obč. prometni 
davek, zač. odlok, 6—162; zač. 
financiranje proračunskih izdat- 

kov v I. trimesečju 1955, 6—163; 
Dom učencev srednjih šol v Bo- 
hinjski Bistrici, fin. samostojni 
zavod, odločba, 6—166; Vzgojni 
zavod v Kamni gorici, fin. sa- 
mostojni zavod, odločba, 6—167; 
prenehanje Okrajnega zdrav- 
stvenega doma, odločba, 6—168; 
ustanovitev zdravstvenih do- 
mov: odločbe: na Bledu, 6—170, 
na Jesenicah, 6—169, v Radov- 
ljici. 6—171; družbeni plan za 
1954, spr. odi., 11—247, za 1955, 
42—729; proračun za 1935, 17— 
—352, spr. odloka, 31—565; dop. 
dohodnina od kmetijstva, od do- 
hodkov gospodarskih delavnosti 
in samostojnih poklicev za 1955, 
20—384, od premoženja in pre- 
moženjskih pravic za 1955, 35— 
—660; sklepni račun za 1954, 31— 
—567; prenos pristojnosti zdrav- 
stvenih domov, odločbe: Bled, 
37—685, Jesenice, 37—6S4, Ra- 
dovljica, 55—659; kategoriazcija 
cest III. reda, dop. odloka, 35— 
—661; občinske takse in promet- 
ni davek. spr. in dop. odloka, 
35—662; oprostitve in olajšave 
samoplačnikov za zdravstvene 
storitve, spr. odloka, 57—686 

Rakek, nadomestne volitve, 25— 
—486 

Ribnica, nadomestne volitve, 30— 
—542 

Rimske Toplice, nadomestne vo- 
litve, 21—410 

Rogatec, nadomestne volitve. 21— 
—4.11 

Sežana okraj, najvišja tarifa za 
dimnikarske storitve. 1—24; pre- 
nehanje okrajnega zdravstve- 
nega doma, odločba, 1—52, usta- 
novitev, odločba, 1—53; ustano- 
vitev Zdravstvenega doma v 
Komnu, odločba, 1—54, na Ko- 
zini, odločba, 1—35; družbeni 
plan za 1954, spr. odloka, 2—74, 
za 1955, 21—404, spr. odloka, 
51— 56S, druga sprememba odlo- 
ka, 37—687; dodatni proračun 
za 1954, 2—75, proračun za 1955, 
15—399, spr. in dop. odloka, 31— 
—560; zač. financiranje izdatkov 
za januar 1955, 2—76, za februar 
in marec 1955. 8—203; pavšalno 
povračilo stroškov za uradna 
potovanja, razveljavitev odloka, 
2—78; poslovalni čas, 3—106; na- 
domestne volitve, 7—183, 26— 
—492; ustanovitev finančne in- 
špekcije, 7—184; vodstvo poslov- 
nih knjig v zasebnih gostiščih, 
7—185; prometni davek na pro- 
izvode in storitve zasebnih obrt- 
nih delavnic in zasebnikov, zač. 
odlok. 8—204, sklepni račun za 
1953, 15—310, za 1954. 38—688; 
ustanovitev fin. samostojnega 
zavoda za upravljanje kraških 
jam v Divači, odločba, 23—444; 
ustanovitev zdravstvene postaje 
v Divači, odločba 38—6S9 

Slovenj Gradec mesto, nadomest- 
ne volitye, 22—126 

Sloveni Gradec oktai. Dom one- 
moglih v Dravogradu, fin. samo- 

stojni zavod, odločba 1—36; ka- 
tegorizacija cest III. reda, spr. 
odloka, 3—107; dodatna vpelja- 
va obč. prom. davka zas. obrt- 
nikov in zasebnikov, 14—297; go- 
stinske storitve izven poslovnih, 
prostorov, oddajanje hrane abo- 
nentom v zasebnih gospodinj- 
stvih, 15—311; upravljanje sta- 
novanjskih hiš iz stanovanjskih 
skupnosti, spr. in dop. odloka, 
16—329; proračun za 1955. 16— 
—330, dop. odloka, 35—663; 
sklepni račun za 1953, 16—331; 
ustanovitev zdravstvenih domov, 
odločbe: v Crni pri Prevaljah, 
16—537, v Radljah ob Dravi. 
17—358, v Ravnah na Koroškem. 
17—559. v Slovenjem Gradcu, 
17—560; tržni in sejemski red, 
17—553: dop. dohodnina od do- 
hodkov od premoženja za 1954, 
20—385, dop. dohodnina od kme- 
tijstva, od dohodkov gospodai- 
skih delavnosti, samostojnih po- 
klicev in dohodkov od premo- 
ženja za 1955, 38—690; stano- 
vanjska tarifa, 33—608; javni 
red in mir, spr. jn dop. odloka, 
34—647; družbeni plan za 1955, 
41—723 

Slovenska    Bistrica,    nadomestne 
volitve, 20—400 

Stična, nadomestne volitve, 7—195 
Šempeter pri Gorici   nadomestne 

volitve, 25—487 
Šempeter v Savinjski dolini, na- 

domestne volitve, 17—565. 20— 
—403 

Skofja Loka, zač. financiranje 
proračunskih potreb v I. trime- 
sečju 1955, tO—257; ustanovitev 
zdravstvehega doma, odločba, 
10—258; tarifa za dimnikarske 
storitve, 10—259; zač. obč. pro- 
metni davek od proizvodov in 
storitev zasebnih obrtnih delav- 
nic, od samostojnih poklicev, 
11—255; poslovne knijge v za- 
sebnih gostiščih, 12—279; usta- 
novitev reševalne postaje, od- 
ločba, 25—479; poslovalni čas, 
28—520; proračun za 1955, 58— 
—695 

Smarjeta ob  Pesnici, nadomestne 
volitve, 2S2—439 

Šoštanj mesto, nadomestne volit- 
ve, 20—401 

Šoštanj okraj, popis živine, 1—25; 
financiranje proračunskih po- 
treb v I. trimesečju 1955, 2—79; 
družbeni plan za 1954, spr. odlo- 
ka, 6—164, za 1955, 25—462, spr. 
odloka, 35—664; obč. prometni 
davek na proizvode in storitve 
zasebnih obrtnikov in zasebni- 
kov, 8—205, občinske takse in 
prometni davek. dop. odloka, 
12—259. obč. prometni davek, 
35—666; dop. dohodnina za do- 
hodke od premoženja za 1954, 
11—248, dop. dohodnina od do- 
hodkov kmetijskih gospodar- 

• štev. samostojnih poklicev in 
premoženja v 1955. 35—665; trž- 
ni in sejemski red, 16—532; 
sklepni   račun  za  1953,  17—354; 
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proračun za 1995, 17—393; na- 
domestne volitve, 20—386; usta- 
novitev zdravstvenih domov, 
odločbe: Nazarje, 29—523, Šo- 
štanj, 30—331, Velenje, 30—532; 
kraji, za katere velja uredba 
o razdeljevanju in odpovedi 
stanovanj, 29—524; prenehanje 
okrajnega zdravstvenega doma 
Šoštanj, odločba, 30—530; usta- 
novitev obratne ambulante v 
rudniku lignita Velenje, odloč- 
ba, 30—935;  sklepni    račun   za 
1954, 33—609; dnevnice za urad- 
na potovanja, pavšalno povra- 
čilo stroškov, razveljavitev 
obeh odlokov, 33—610 

Tišina, nadomestne volitve, 4— 
—139 

Tolmin, ustanovitev otrožkega 
vrtca, odločba, 2—83; proračun 
za 1954, spr. in dop. odloka, 3— 
—108, za 1955, 24—457, 34—632; 
družbeni plan za. 1954, spr. in 
doL.  odloka,   3—109,  8—206,  za 
1955, 34—627, spremembe, 34— 

—628, 34—629, 38—691; financira- 
nje proračunskih izdatkov v I. 
trimesečju 1955,3—110, zać. obč. 
prom. davek na proizvode in 
storitve zasebnih obrtnikov in 
zasebnikov, 4—127; nadomestne 
volitve, 8—207; dnevnice, pav- 
šalno povračilo stroškov za 
uradna potovanja, 17—356; od- 
dajanje opremljenih sob potni- 
kom in turistom, 17—357; sklep- 
ni račun za 1953. 24—458. za 
1954, 34—633; kategorizacija 
cest III. reda, spr. in dop. odlo- 
ka, 33—611; ustanovitev zdrav- 
stvenih postaj, odločbe: v Bov- 
cu, 33—612, v Cerknem, 33—613, 
v Kobaridu, 33—614; ustanovi- 
tev zdravstvenega doma v Tol- 
minu, odločba, 33—615; daja- 
nje hrane abonentom v zaseb- 
nih gospodinjstvih, 54—630; go- 
stinske storitve izven poslovnih 
prostorov, 34—631; dop. dohod- 
nina od kmetijstva za 1955, 41— 
—727 

Trbovlje mesto, ustanovitev sta- 
novanjske skupnosti, spr. odlo- 
ka, 5—153; obratovalni čas, spr. 
in dop. odloka, 25—480; olajšave 
samoplačnikom za zdravstvene 
storitve, 25—4SI; najvišja tari- 
fa za dimnikarske storitve, 25— 
—482; sklepni račun za 1953, 
30—541; družbeni plan za 1955, 
36—675; proračun za 1955, 56— 
—6S0: obč. doklade od dohod- 
kov samostojnih poklicev in 
kmetijstva za 1955. 40—719 

Trbovlje okraj, razveljavitev sta- 
novanjske tarife, 1—26; popis 
živine, perutnine in čebelnih 
panjev, 1—27; sklepanje stano- 
vanjskih pogodb, 1—28; gostin- 
ske storitve izven poslovnih 
prostorov, spr. odloka, 2—SS; 
obratovalni čas, spr. in dop. od- 
loka. 2—89: dop. dohodnina od 
dohodkov samostojnih pokli- 
cev in premoženja, 3—111; naj- 
višja tarifa za dimnikarske sto- 

ritve, 7—186; zač. financiranje 
proračunskih potreb v I. trime- 
sečju 1955,^8—208; ustanovitev 
okrajne tržne inšpekcije, 8— 
—209; ustanovitev okrajne fi- 
nančne inšpekcije, 8—240; sta- 
novanjska tarifa, delitev najem- 
nin na sklade, 12—260; zač. obč. 
prometni davek za zasebne 
obrtnike in zasebnike, 25—467; 
proračun za 1955, 25—468, spr. 
in dap. odloka, 33—621; sklepni 
račun za 1953, 25—469, za 1954, 
46—754: družbeni plan za 1954, 
spr. odloka, 27—506. za 1955, 
41—724; povračilo stroškov 
uslužbencem za delo na terenu, 
razveljavitev odloka, 33—616; 
prenehanje okrajnega zdrav- 
stvenega doma V Trbovljah, od- 
ločba, 33—617; ustanovitev 
zdravstvenih domov, odločbe: v 
Hrastniku, 33—618, v Radečah, 
53—619, v Trbovljah, 53—620, 
v Zagorju 15—312; posebni 
predračun izdatkov za čas od 
1. IX. do 31. XII. 1955, 45—747 

Tržič, obč. prometni davek, 4— 
—135; zač. financiranje prora- 
čunskih izdatkov v prvem tri- 
mesečju 1955, 6—173; ustanovi- 
tev zdravstv. doma, odločba, 7— 
—194; poslovalni čas. 8—215; 
popr. v št. 10; tržni red, 15—317; 
nadomestne volitve, 16—338; 
ustanovitev tržne inšpekcije, 
25—483; ustanovitev in uporaba 
sklada za kreditiranje gospo- 
darskih investicij,, sklepanje 
kreditnih pogodb za gospodar- 
ske investicije, 38—696; obč. do- 
klada na dohodnino kmet. in 
obrtnih gospodarstev, svobodnih 
poklicev, za 1955. 38—697; mest- 
ne takse in prometni davek, 
38—698; sklepni račun za 1954, 
38—699 

'Velenje, nadomestne volitve, 21— 
405 

Videm ob Sčavnici, nadomestne 
volitve, 23—448 

Videm pri Ptuju, nadomestne vo- 
litve, ai—4.12 

Vipava, nadomestne volitve, 25— 
—488 

Vojnik, nadomestne volitve, 22— 
—440 

Vrhnika, nadomestne volitve, 25— 
-484 

Žalec, nadomestne volitve, 22— 
—441     / 

Železniki, nadomestne volitve, 
23—449 

ustanovitev republiške komisije 
za izpeljavo organizacije novih 
občin in okrajev, odločba, 24— 
127 

Loče: 
posestvo,   fin    samostojen   zavod, 

odločba. 1—10 
Lov: 

rib in  rakov, najmanjša dolžina, 
odredba, 4—31 

Lovišča: 
gojitvena. Uprava LRS, fin. samo- 

stojen zavod, odločba. 8—48, spr. 
odločbe, 48—157 

Lovstvo: 
opravljanje izpita, pravilnik, 29- 

-139 
M 

Mesta: 
način vplačila deleža LRS na do- 

hodkih,   uredba,  8—46,   spr.   in 
dop. uredbe, 26—133 

večja, v katerih se uporablja viš- 
ja odškodninska tarifa za raz- 
laščena stavbna zemljišča, od- 
redba,. 52—175 

Metalurgija: 
ustanovitev   republiške   rudarske 

metalurške inšpekcije, 9—52 
Metalurška   industrijska   šola: 

združite"   y   učnimi   delavnicami 
na Ravnah na Koroškem v fin. 
samostojen zavod, odločba, 23— 
-450 

metalurška   industrijska    šola    v 
Storah,   fin.   samostojen   zavod, 
odločba. 1—48 

Metalurški inštitut v Ljubljani: 
razglasitev za fin. samostojen za- 

vod,- spr. odločbe, 21 — 104 
Mir: 

in javni red. glej: Javnj red! 
Mladina: 

gluha,  razglasitev zavoda  v Por- 
torožu   za   fin.   samostojen   za- 
vod, odločba, 34—636 

Mladinski dom: 
Franceta Prešerna  v Kranju, fin. 

samostojen zavod. spr. odločbe, 
40—717 

N 
Način: 

in   roki   vplačila   deleža   LRS  na 
dohodkih okrajev in mest, ured- 
ba, 8—46,  spr.  in  dop.  uredbe, 
26—133 

Nagrade: 
Prešernove, podeljevanje, zakon, 

4—27; postopek za podeljeva- 
nje, pravilnik, 20—95 

poslancem Ljudske skupščine 
LRS, povračila in plače poslan- 
cem, ki opravljajo stalne funk- 
cije v ljudski skupščini, domo- 
vih, odborih in komisijah, spr. 
odloka, 49—167 

Najemnine: 
pogodbe, ustanovitev stanovanj- 

skih skupnosti, organi, prevzem 
hiš v upravo v mestu Trbovlje, 
spr. odloka, 5—153; razdelitev 
na sklade, uporaba v Kamniku, 
spr. odloka. 20—393 

stanovanjske, delitev v mestu 
Bledu, 1—37; skladi, tarifa v 
Kočevju, 6—154; razdelitev na 
sklade, tarifa v Kopru, 28—513: 
tarifa v Kranju, 5—144; razde- 
litev, skladi v Krškem, 19—377; 
v Mariboru. 5—140; v Mariboru 
okolici, spr. odloka. 27—502; 
stanovanjska tarifa v Postojni. 
25—477; razdelitev na sklade v 
Ptuju, spr. in dop. odloka. 34— 
—649; delitev na sklade, upora- 
ba, v okraju -Trbovlje,  12—260 
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Naraščaj: 
za predavatelje na nižjih in viš- 

jih   gimnazijah,   priporočilo   o 
štipendiranju, 27—134 

Nasadi: 
obrežni, prodišča, ob rekah in po- 

tokih okraja Radovljica, 6—161 
Naselja: 

preimenovanje,  dopolnitev  imena 
onih, ki imajo enako se glaseča 
imena   in   o   drugih   popravkih 
imena„ uredba, 21—97 

Tazglasitev novih, združitev, ured- 
ba, 21—98 

Natečaj: 
za   sprejem   novih  študentov   na 

medicinsko   fakulteto  Univerze 
v Ljubljani, 37—148 

O 
Občine: 

in okraji v LRS, območja, zakon. 
24—119, popr. v št. 30; izvedba 
nove ureditve, zakon, 24—120, 
popr. v št. 23 

in okraji, ustanovitev republiške 
komisije za izpeljavo organiza- 
cije ljudskih odborov, odločba, 
24—127 

Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana- 
Center, Ljubljana-Moste. Ljub- 
Ijana-Siška, Ljubljana-Rudnik, 
Ljubljana-Vič, registracija pre- 
bivalstva na dan 15. decembra 
1955. 47—755 

Obiavljanje: 
obvezno,   podatkov    iz    sklepnih 

računov gospodarskih organiza- 
cij   za   195(1   v   »Uradnem   listu 
LRS<, odredba, 18-85 

Območja: 
okrajev in občin v LRS, zakon, 

24—119 
krajevno, okrožnih in okrajnih 

sodišč,' ustanovitev, odprava in 
določitev sedeža nekaterih 
okrožnih in okrajnih sodišč, 
49—164; krajevno, okrožnih go- 
spodarskih sodišč, določitev, 
49—165 

Obrati: 
poskusni,    katere   kmetijske   go- 

spodarske organizacije  se  tudi 
štejejo   semkaj,  odločba,  2—16 

Obratovalni čas: 
gospodarskih poslovalnic: Bled, 

1—38; Celje, 8—211; Celje okraj, 
1—4; Idrija, spr. in dop. odloka, 
35—668; Koper 15—301; Kranj, 
5—143; Krško, spr. in dop. od- 
loka, 5—145; Ljubljana okolica, 
1—16; Ljutomer, 6—156; Mari- 
bor okolica, spr. odloka, 15— 
306; Murska Sobota, 15—307; 
Nova Gorica, 1—40, spr. odloka, 
8—214; Novo mesto, 1—43; Po- 
stojna, 34—648; Postoina okraj, 
3—104; Ptuj, spr. odloka, 14— 
—295; Radovljica, spr. odloka, 

•6—160; Sežana. 3-106; Skofja 
Loka, 28—520; Trbovlje, spr. in 
dop. odloka. 2—89, 25-430; 
Tržič. 8—215. popr. v št. 10 

Obrti: 
gospodarske delavnosti, podobne 

obrti, dop. seznama, odredba, 
48—158 

Obrtne stroke, glej: Stroke! 
Obrtniki: 

brez   stalnega   delovnega   mesta, 
dohodnina v stalnem znesku za 
1955, 7—41 

Glej tudi: Dohodnina! 
Obsojenci: 

pomilostitev, 52—174 
Obvezno fluorografiranje, glej: Flu- 

orografiranje! 
Obveznosti: 
üiz republiškega kreditnega sklada 

za investicije, prenos v okrajne 
oz. mestne kreditne sklade, 2— 
—15 

Ocenjevanje: 
in  oznamkovanje hmelja,  pravil- 

nik, 22—114 
Odbor: 

upravni, Radia Ljubljana, imeno- 
vanje članov, odločba, 1—6; do- 
datno imenovanje člana, odloč- 
51-171 

upravni, republiškega kreditnega 
sklada za zidanje "stanovanjskih 
hiš, odločba,  19—S9 

upravni. Slovenskega narodnega 
gledališča v Lj., imenovanje 
članov, odločba, 1—7 

za prosveto in kulturo Republi- 
škega zbora Ljudske skupščine 
LRS, priporočilo o štipendira- 
nju naraščaja za predavatelje 
na nižjih in višjih gimnazijah, 
27—134 

ljudskih odborov okrajev, dolo- 
čitev števila, odločba, 24—128 

občinskih ljudskih odborov Koper 
okolica in OLO Koper, dodatne 
volitve, 1—2 

Oddaja: 
in   izvajanje   gradbenih   del,   za- 

kon, 17—77; postopek pri javni 
' pismeni     licitaciji,     pravilnik, 

17—81 
Odpoyed: 

m razdeljevanje stanovanj, ured- 
ba, 19—66, popr. v št. 20; spr. 
in dop. uredbe, 43—152 

in    razdeljevanje    stanovanj    v 
okraju Šoštanj, 29—524 

Odprava:'  , 
ustanovitev   in   določitev   sedeža 

nekaterih okrožnih in okrajnih 
sodišč, krajevno območje okrož- 
nih in okrajnih sodišč, 49—164 

Odškodnina: 
za škodo na divjadi, odločba, 13— 

—64 
Odškodninska  tarifa,  glej: Tarifa! 

Zemljišča! 
Okraji: 

način vplačila deleža LRS na do- 
hodkih, uredba, 8—46, spr. in 
dop. uredbe. 26—133 

v LRS, in občine, območja, zakon, 
24—119, popr. v št. 30; izvedba 
nove ureditve, zakon, 24—120. 
poDr. v št. 25; ustanovitev re- 
publiške komisije za izpeljavo 
organizacije ljudskih odborov, 
odločba, 24—127 

novi, določitev števila odbornikov 
ljudskih odborov, odločba, 24— 
—128 

Okoliši: 
dimnikarski, glej:  Dimnikarji! 
stanovanjski, glej: Kategorizacija! 
ribiški, izločitev posameznih vod, 

odločba,  17—80,  popr. v št. 20; 
razdelitev naravnih voda v LRS, 
odredba, 17—84 

turistični, določitev:  Bled, 3—121; 
Postojna,   12—278 

v Ptuju, kjer bodo prišla poslopja 
pod odmero dohodnine, 35—671 

Olajšave: 
vozne, na avtobusih za  učence v 

gospodarskih šolah. 4—30 
za zdravstvene storitve, glej: Sa- 

moplačniki! 
Omrežje: 

javno, LRS, splošni pogoji za 
preskrbo z električno energijo, 
spr. in  dop. pravilnika, 37—146 

vodovodno, v Postojni, uprava za 
vzdrževanje,   spr.  7.  člena  od- 
loka, 30—540 

Oprema: 
tehnični pogoji in naprave poslov- 

nih prostorov trgovskih podjetij 
in trgovin za prodajo alkohol- 
nih  pijač^ odredba, 19—90 

otroka,   oblika   dajanja  podpore, 
sklep, 43—734 

Oprostitev: 
od zdravstvenih storitev, glej: Sa- 

moplačniki! 
Organi: 

republiški    državni,   pravice   in 
dolžnosti do koncertne posloval- 
nice v Ljubljani, prenos na OLO 
Ljubljana, odločba. 53—182 

Organizacije: 
gospodarske, obratne ambulante, 

zakon, 4—28; izvrševanje zako- 
na o obratnih ambulantah, na- 
vodilo, 21—109 

gospodarske, obvezno objavlja- 
nje podatkov iz sklepnih raču- 
nov za 1954 v »Uradnem b'stu 
LRS«, odredba, 18—€5 

in delo Geodetske uprave LRS, 
12—54 

kmetijske gospodarske, ki se tudi 
štejejo v letu 1954 za poskusne 
obrate, odločba, 2—16 

ljudskih odborov novih občin in 
okrajev, ustanovitev republiške 
komisije, za izpeljavo, odločba, 
24—127 

pristojnost in delo Sveta za urba- 
nizem LRS. uredba, 19—87 

projektivne, določitev osnov za 
sestavljanje tarifnih pravilni- 
kov, 9—53 

v Mariboru, gospodarske, izdelava 
in potrditev investicijskega pro- 
grama, 27—493 

Osebe: 
v  delovnem   razmerju,  opravlja- 

nje prvih in periodičnih zdrav- 
niških  pregledov,  uredba,  43— 
—151 

Osemenjevalnica: 
umetna,   veterinarska   bolnica   v 

Novem tnestu, ustanovitev, od- 
ločba, 29—522 

Otroci: 
dajanje podpor za opremo, sklep, 

42—734 
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Otroški vrtec, glej: Ustanovitev! 
Oznamkovanje: 

in ocenjevanje hmelju, pravilnik, 
22—114 

Panji, čebelni, glej: Čebele! 
Pas: 

zaščitni,    mestnega    vodovoda    v 
Ljubljani, 3—91 

zeleni,  mesta  Ljubljane,   varstvo, 
15—280 

Pasišča: 
čebelna,    porazdelitev    v   okraju 

Gorica, 27—49-6 
Perutnina: 

popis   v  okraju  Sežana, 2—77,  v 
okraju Trbovlje, 1—27 

Pijače: 
alkoholne, tehnični pogoji, napra- 

ve in oprema poslovnih prosto- 
rov trgovskih podjetij in trgo- 
vin za prodajo, odredba, 19-^-90 

Plače: 
poslancev Ljudske skupščine LRS, 

s  stalnimi  funkcijami,  spr. od- 
loka, 49—167 

v gospodarstvu, imenovanje repu- 
bliške   komisije,  odločba, 5—38 

Plačevanje: 
dohodnine od  kmetijstva, določi- 

tev   akontacij,   v   I.  četrtletju 
1955, l—l;  v II. četrtletju  1955, 
12—55:   v   III.  četrtletju    1955, 
24—125; v I. četrtletju 19%, 53— 
—180 

Plakatiranje: 
reklama in servisna služba v Ma- 

riboru. 27—494 
Plan, družbeni, glej:'Družbeni plan! 
Plemen jaki, glej: Skočnina! 
Podjetja: 

avtobusna, povračilo popustov, na- 
vodilo, 12—56 

LRS za promet z žitom, ustanovi- 
tev  skupnosti,  odločba.  28—137 

za poštni, telegrafski irr telefonski 
promet  v  Ljubljani,  razdelitev 
dobička  za leto  1955, 28—135 

Podeljevanje: 
Prešernovih nag-ad, zakon, 4—27; 

postopek, pravilnik, 20—95 
Podpora: 

za opremo otroka, oblika dajanja, 
sklep, 42—734 

Pogoji:^ 
tehnični,  naprave in oprema po- 

slovnih prostorov trgovskih pod- 
jetij in trgovin za prodajo alko- 
holnih pijač, odredba,  19—90 

splošni,   za   Izvajanje   gradbenih 
del, pravilnik, 17—62 

splošni, za preskrbo z električno 
energijo iz javnega omrežja 
LRS, spr. in dop. pravilnika, 
37—146 

za uporabo sredstev iz republi- 
škega kreditnega sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiš, uredba, 
9^19 

Pogodbe: 
stanovanjske,   pogoji   za   sklepa- 

nje: Idrija, 17—362; Koper, 28— 
—515; Trbovlje, 1—28 

Pogoni : 
na volkove in divje prašiče, odre- 

janje, odredba, 20—94 
Pogrebni stroški: 

določitev povračila, sklep, 42—732 
Poklici: 

posamezni,   kvalificiranih   in   vi- 
soko  kvalificiranih  delavcev  iz 
kmet, stroke, določitev ljudskih 
odborov,   ki   ustanovijo   izpitne 
komisije   za   opravljanje   stro- 
kovnih izpitov, odredba, 50—170 

samostojni, dopolnilna dohodnina, 
glej: Dohodnina! 

Pokopališča: 
zakon, 49—160 

Pomilostitev: 
obsojencev, 52—174 

Pomoč: 
dodatna,   pri   zidanju   stanovanj- 

skih hiš delavcev in  uslužben- 
cev  v  mestu Ljubljani,  13—281 

Ponoviče: 
posestvo,   fin. samostojen   zavod, 

odločba, 1—9, spr. odločbe, 21— 
—106 

Popis: 
živine v okraju Kranj, 1—15; v 

okraju Murska Sobota, 1—19; 
v okraju Novo mesto, 3—103; 
v okraju  Ptuj, 2—73; v okraju 

v Šoštanj, 1—125 
živine, perutnine in čebelnih pa- 

njev   v   okraju   Sežana,   2—77; 
v okraju Trbovlje, 1—27 

Popusti: 
povračilo avtobusnim podjetjem, 

navodilo, 12—56 
Porodnišnica: 

v   Kranju,   ustanovitev,   odločba, 
39—711 

Posest: 
psov v mestu Mariboru, 32—571 

Posestvo: 
Črnelo, fin. samostojen zavod, od- 

ločba, 1—8, spr. odločbe, 21—103 
Loče,  fin. samostojen  zavod, od- 

ločba,  l—10, spr. odločbe, 21 — 
—105 

Ponoviče, fin. samostojen zavod, 
odločba, 1—9, spr. .odločbe, 21— 
—106 

kmetijsko,   Pšata,   razglasitev   za 
fin. samostojen zavod, odločba, 
30—1*1 

Poslanci: , 
Ljudske skupščine LRS, volitve v 

okraju. Koper, zakon, 4—26 
razpis nadomestnih volitev v Re- 

publiški   zbor  v  69.   vol.  enoti, 
odločba, 16—75 

Poslovanje: 
okrožnih in okrajnih sodišč glede 

na njihova nova krajevna ob- 
močja, odredba, 51—172 

okrožnih gospodarskih sodišč gle- 
de na nova krajevna območja, 
odredba, 51—173 

okrajnega sodišča v 'Vidmu-Kr- 
škem, pričetek, odredba, 51—172 

Radia Ljubljana, fin. samostojne- 
ga zavoda, nadaljevanje, spr. in 
dop. odločbe. 43—154 

Posojila: 
investicijska,   določitev    nekako- 

vostnih   vrst   živine,   za   katero 
se ne smejo dodeljevati, 14—68 

iz investicijskega sklada, glej: In- 
vesticije! 

Postaje: 
reševalne in zdravstvene, ustano- 

vitev, glej: Ljudski odbori  (od- 
loki)! 

Postopek: 
pri javni pismeni licitaciji za od- 

dajo   gradbenih  del,   pravilnik, 
17—81 

za  podeljevanje   Prešernovih  na- 
grad, pravilnik, 20—95 

Postreščki: 
dohodnina   v   stalnem   znesku   za 

1955, 7—41 
Potovanja: 

na  letni  dopust  1955.  popusti,  iz- 
dajanje    legitimacij,    navodilo, 
1—46 

uradna, glej:  Dnevnice! 
Potrditev: 

kandidature za volitve ljudskega 
poslanca v Republiški zbor Ljud- 
ske skupščine LRS, objava Re- 
publiške volilne komisije LRS, 
20--96 

investicijskega   programa   za   ob- 
jekte, ki se financirajo iz sred- 
stev    prostega    razpolaganja    v 
Mariboru, 27—493 

Povračilo: 
avtobusnim podjetjem za popuste, 

navodilo, 12—56 
poslancem s stalnimi funkcijami, 

nagrade in plače poslancev 
Ljudske skupščine LRS, spr. od- 
loka, 49—167 

za pogrebne stroške,' .določitev, 
sklep. 42—752 

za stroške oskrbe in nastanitve 
med potovanjem in prebivanjem 
v drugem kraju, določitev, 
sklep, 42—733 

pavšalno, stroškov za uradna po- 
tovanja, glej: Dnevnice! 

Prašiči: 
divji,   in   volkovi,  odrejanje   po- 

gonov, odredba, 20—94 
Pravice: 

republiških organov do koncertne 
poslovalnice   v  Ljubljani,   pre- 
nos  na  OLO Ljubljana, odloč- 
ba, 53—182 

Pravilniki: 
tarifni,   projektivnih   organizacij, 

določitev osnov za sestavljanje. 
9—53 

Prebivalstvo: 
obvezno    fluorografiranje,    glej: 

Fluorografiranje! 
registracija v občinah Ljubljana- 

Bežigrad. Center, Moste, Šiška, 
Rudnik, Vič na  dan  15. decem- 
bra   1955,  47-755 

Predavatelji: 
na   nižjih   in   »išjih   gimnazijah, 

priporočilo odbora   Republiške- 
ga zbora o štipendiranju  nara 
ščaja   27—134 
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Predpisi: 
dosedanji, republiški, pristojnosti 

občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov v zadevah, urejenimi 
s prilogama I in II, zakon, 26— 
—130 

tehnični, za kalkulacijo in izde- 
lavo predračuna za gradbena 
dela, navodilo, 19—91 

prejšnjega OLO Kočevje, pristoj- 
nost obč. LO, 46—752 

Predračun: 
za gradbena dela, tehnični pred- 

pisi za kalkulacijo, navodilo, 
19—9.1 

izdatkov novega OLO Novo mesto 
za čas od 1. IX. do 51. XII. 1953, 
45—746 

posebni, izdatkov za razdobje od 
1. IX. do 51. XII. 1955 v okrajih: 
Celje, 39—703; Gorica, 44—741; 
Trbovlje, 45—747 

za razdobje od 1. IX. do 51. XII. 
1955 okraja Koper, 45—744 

za kritje osebnih, materialno ope- 
rativnih in funkcionalnih izdat- 
kov za obdobje od 1. IX. do 
51. XII. 1955, okraja Murska So- 
bota, 44—742 

Pregledi: 
zdravniški, oseb v delovnem raz- 

merju, prvi in periodični, oprav- 
ljanje, uredba, 43—131 

Preimenovanje: 
Hmeljsko komisije za Slovenijo v 

Hmeljno komisijo za Slovenijo, 
odločba, 7—^14 

naselij, dopolnitev imena takih 
naselij, ki imajo enako se gla- 
seča imena in o drugih poprav- 
kih imena naselij, uredba, 21— 
—97 

Doma onemoglih v Gradišču v 
Dom počitka upokojencev in 
oskrbovancev,  odločba,   11—249 

Tekstilnega tehnikuma v Kranju 
v   Srednjo   tehnično   tekstilno 
šolo v Kranju, odločba, 22—419 

Prejemki: 
funkcionarjev  in  članov  Sloven- 

ske akademije znanosti in umet- 
nosti, spr. uredbe, 53—178 

Premoženje: 
davčne stopnje dohodnine v okra- 

ju Koper, odredba, 1—29. Glej 
tudi: Dohodnina! 

splošno   ljudsko,   prodaja   stano- 
vanjskih hiš, glej:  Prodaja! 

Prenehanje: 
okrožnih protituberkuloznih dis- 

panzerjev, odločba, 13—60 
okra inih zdravstvenih domov, od- 

ločbe: v Kočevju, 41—725; v Kr- 
škem, 34—659; V Ljubljani oko- 
lici, 31—548; v Ljutomeru, 33— 
—593; v Novem mestu, 30—528; 
v Radovljici. 6—168; v Šoštanju, 

. 30—530; v Trbovljah, 35—617 
zdravstvenega doma v Gor. Rad- 

goni, odločba. 33—5S9 
Prenos: . 

opravil in poslovanje okrožnih in 
okrajnih sodišč glede na noya 
krajevna območja, odredba, 
51—172; opravil in poslovanja 
okrožnih gospodarskih sodišč 
glede na njihova nova krajev- 
na območja, odredba, 51—175 

pravic in dolžnosti republiških 
državnih organov do koncertne 
Soslovalnice    v    Ljubljani    na 

LO Ljubljana, odločba, 53—182 
republiškega sklada za pospeše- 

vanje kmetijstva na Zbornico 
za kmetijstvo in gozdarstvo 
LRS, 57—147 

pristojnosti zdravstvenega doma 
Bled in OLO Radovljica na 
LO MO Bled, odločba, 37-685; 
zdravstvenega doma Jesenice iz 
OLO Radovljica na LO MO Je- 
senice, odločba, 37—684 

Preskrba: 
z  električno energijo  iz  javnega 

omrežja   LRS,   splošni   pogoji, 
spr. in dop. pravilnika, 37—146 

Prešernove nagrade: 
postopek z.a podeljevanje, pravil- 

nik, 20-95 
Prevzem: 

arhivov, inventarja in  nepremič- 
nin   dosedanjih   ljudskih  odbo- 
rov, navodilo, 24—126 

Preživnina: 
babic, začasni  dodatek,  15—71 

Prispevek: 
v gozdne sklade, spr. in dop. tari- 

fe, uredba, 9—50 
za kadre za 1955 v LRS, osnove 

in stopnje, 8—47 
za socialno zavarovanje, razdeli- 

tev splošne stopnje, sklep skup- 
ščine Rep. zavoda za soc. za- 
varovanje, 43—739; razdelitev 
zmanjšanih splolšnih stopenj, 
sklep, 45—748, spr. sklepa, 52— 
—176; dodatni, za socialno za- 
varovanje, sklep, 52—177 

za' zdravstveno  zavarovanje, po- 
sebne stopnje, sklep, 42—736 

Pristojnost: 
občinskih in okrajnih ljudskih 

odborov v zadevah, ki so ure- 
jene z dosedanjimi republiški- 
mi predpisi s prilogama I in IL 
zakon, 26—130 

organizacija in delo Sveta za ur- 
banizem'LR Slovenije, uredba, 
19—87 

zdravnikov za zadeve zdravstve- 
nega virstva zavarovancev, od- 
redba, 21—108 

občinskih LO po predpisih prejš- 
njega OLO Kočevje, 46—752 

prenos, zdravstvenega doma Bled 
od OLO Radovljica na občino 
Bled, odločba, 37—683 

prenos, zdravstvenega doma Jese- 
nice od OLO Radovljica na ob- 
čino  Jesenice, odločba, 57—684 

zdravstvenega   doma  Radovljica, 
prenos od OLO na LO MO, od- 
ločba, 35—659 

Prodaja: 
alkoholnih pijač, tehnični pogoji, 

naprave in oprema poslovnih 
prostorov trgovskih podjetij in 
trgovin, odredba, 19—90 

električne energije, tarifa. 5—57, 
spr. odloka. 17—79 

časopisov v Celju, 4—128 
stanovanjskih hiš splošnega ljud- 

skega premoženja na javni 
dražbi v Idriji, 2—85 

stanovanjskih hiš iz splošnega 
ljudskega premoženja v Kranju, 
2-86 

Prodajalci: 
časnikov, ulični, dohodnina v stal- 

nem znesku za 1955, 7—41 
Prodišča: 

uporaba,   obrežni   nasadi   ob   re- 
kah  in   potokih  v okraju  Ra- 
dovljica, 6—161 

Proizvajalci: 
vina   in   žganja,   količine,   ki  jih 

smejo v eni dobi porabiti doma ' 
brez plačila prometnega davka, 
45—155 

Proizvodi: 
izkoriščanje   gozdov   panoge  515, 

prometni davek, 7—45 
Promet: 

cestni, v LRS, odredba, 31—143 
cestni, z motornimi vozili, ki ima- 

jo prednost, odredba/31—145 
po cestah v LRS, prvenstveno na- 

menjenimi za motorna vozila, 
odredba, 51—144 

poštni, telegrafski in telefonski 
v Ljubljani; razdelitev dobička 
podjetja za leto 1955, 28—135 

z žitom, ustanovitev skupnosti 
podjetij   LRS,  odločba,  28—137 

z blagom na trgih in sejmih, glej: 
Sejmi! 

Proračun: 
Ljudske republike Slovenije za 

1955, zakon, 4—24 
LRS (republiški proračun) za 1955, 

spr. zakona. 24—121 
LRS, za 1954, potrditev sklepnega 

računa, zakon,' 49—161 
finančni odlok MLO Ljubljana za 

1955, 23—442 
ljudskih odborov, potrditev sklep- 

nih računov za 1955 in 1954. 
glej: Račun! 

ljudskih   odborov,   dodatni,   zač. 
financiranje potreb, glej: Ljud- 
ski odbori  (odloki)! 

Ptostori: ' 
poslovni, trgovskih podjetij in 

trgovin za prodajo alkoholnih 
pijač, tehnični pogoji, naprave 
in oprema, odredba,  19—90 

Protituberkulozni dispanzerji:« 
okrožni, prenehanje, odločba, 13— 

—60 
Psi: 

v mestu Mariboru, posest, 32—571 

Račun: 
sklepni, LRS, za 1953, potrditev, 

zakon, 4—25 
sklepni, gospodarskih organizacij 

za 1954, obvezno objavljanje v 
>Uradnem listu LRS«, odredba, 
18—85 

sklepni, o izvršitvi republiškega 
proračuna za LRS za 1954, po- 
trditev, zakon, 49—161 

sklepni, potrditev proračuna ljud- 
skih odborov za 1955: Celje, 
25—471; Celje okraj, 16—325; 
Črnomelj, 17—341; Gorica. 19— 
—575; Jesenice, 12—277* Koper. 
1—8; Kranj. 27—508; Ljubljana 
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.okolica, 1—17; Maribor, 19—372; 
Novo mesto, 20—399, Novo me- 
sto okraj, 17—347; Ptuj, 17—350; 
Sežana, 15—310; Slovenj Gradec, 
16—531; Šoštanj, 17—354; Tol- 
min, 24—458; Trbovlje, 30—541, 
Trbovlje okraj, 25—469 

sklepni, potrditev proračuna ljud- 
skih odborov za 1954: Jesenice, 
3S—693; Kranj, 35—655; ••1••, 
28—516; Maribor, 32—570; Mari- 
bor okolica, 53—761; Murska So- 
bota, 25—475, Murska Sobota 
okraj, 35—657; Nova Gorica, 
33—626; Novo mesto, 39—707; 
Postojna, 28—519, Postojna okr., 
55—653; Radovljica, 31—567; Se- 
žana,  38—6«8 ; Šoštanj, 33—609; 

•    Tolmin.  34—633;  Trbovlje, 46— 
—754; Tržič, 36—699 

Radio: 
Ljubljana, imenovanje članov n. o., 

odločba, 1—6, dodatno imenova- 
nje člana upravnega odbora, od- 

. ločba, 51—171 
Ljubljana in Koper, združitev 

obeh fin. samostojnih zavodov, 
odločba, 43—153     ,   . 

LJubljana, fin. samostojen zavod, 
.    na.daljeva.nje poslovanja, spr. in 

dop. odločbe, 43—154 
Rastline: 

nevarne bolezni, škodljivci, ukre- 
pi za varstvo v okraju Koper, 
13—235 

Razdelitev- 
naravnih voda v Ljudski republi- 
• ki Sloveniji na ribiške okoliše, 

odredba, 17—84 
splošne stopnje prispevka za soci- 

alno zavarovanje, sklep skup- 
ščine Republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje. 43—-739, 
spr. sklepa, 52—176; znjanjšanih 
splošnih stopenj prispevka za 
socialno zavarovanje, sklep. 45— 
—748 

sredstev   sklada   za   preventivno 
zdravstveno varstvo, sklep, 42— 
—735 

Razdeljevanje: 
in. odpoved   stanovanj,   uredba, 

- 19,—S6. popr., v št, 20; spr. in 
dop. uredbe,.45—152 

m odpoved stanovanj v okraju 
Šoštanj, določitev krajev, za ka- 
tere velja uredba o tem, 29—524 

in zamenjava stanovanj v •••••••. 
postopek, 39—710. popr. v št. 42 

Razglasitev: 
finančno samostojnih zavodov, od- 

ločbe: 
Arboret Volčji potok. spr. odloč- 

be, 20—92, popr. v št. 21    . 
Dečji domvFramu, 16—333; dečji 

dora v Gradišču v Slov» goricah, 
16—334; dečje jasli splošne bol- 
nice v. Mariboru, 3—112; dečje 
jasli MLO Maribor, 3—113;. dija- 
ška kuhinja. I, Celje, 13—287; 
dijaška kuhinja II,. Celje, 13— 

' -7-288; dijaški dom, Celje, 15— 
—316; dijaški dom v Postojni, 
30—539; dom onemoglih v Dra- 
vogradu. 1—56; dom onemoglih" 
v Gradišču, 11—249; dom one- 
moglih v Lukavcih, 2—81; dom 

onemoglih v .Metliki, 2—80; dom 
onemoglih v Moretincih, 1—30; 
dom onemoglih v Rakičanu, 2— 
—82; dom .učencev srednjih šol 
v Bohinjski Bistrici, 6—166; dom 
upokojencev in oskrbovancev 
Trate, 16—335; dom upokojen- 
cev xn oskrbovancev, Viltuš, 
16—336 

Geodetski zavod v Ljubljani, spr. 
odločbe, 16—7,4 

Hmeljska'- komisija za Slovenijo, 
7-44 

Inštitut za elektroniko pri fakul- 
teti za elektrotehniko TVS v 
Ljubljani, spr. odločbe, .21—100; 
Inštitut za «lektriško gospodar- 
stvo Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, 42—150; In- 
štitut za geodezijo in fotogra- 
metrijo v Ljubljani, spr. odloč- 
be, 53—184 

Internat vajenske šole  II, Celje, 
^13—286 

Kajuhov dijaški dom v Celju, 
15—515 

kmetijsko gospodarstvo Beltinci, 
1—li, spr.odločbe, 21—101; kme- 
tijsko gospodarsko Radlje ob 
Dravi, 1—12, spr. odločbe, 21— 
—107 

kmetijsko posestvo Pšata, 30—141; 
kmetijsko posestvo Ravne v 
okraju Postojna, 15—303 

Ljudska knjižnica na Jesenicah, 
2-90 

Materinski dom v Mariboru, 20— 
—38? 

Mladinski dom »Tončke Čečevec 
v Celju, 4—136; mladinski dom 
Franceta Prešerna v Kranju, 
4—136, spr. odločbe, 40—717 

Metalurški inštitut v Ljubljani, 
spr. odločbe, 21—104 

otroške jasli >Janina« v Kranju, 
nadaljevanje dela; 4—137; otro- 

• ški vrtec v Postojni, 30—538 
posestvo'' Crnelo, 1—8, spr. odloč- 

be, 21—103; posestvo Loče, 1—10, 
spr. odločbe, 21—103; posestvo 
Ponoviče, 1—9, spr. odločbe, 
21—106 

Revizijski zavod LRS v Ljubljani, 
spr. in dop. odločbe, 2—19, 47— 

• —156 
>'Vetpromeic v Ljubljani, spr. od- 

ločbe, 28—136 
Vodogradbeni laboratorij v Ljub- 

ljani, spr. odločbe. 21—99 
•Vzgojni zavod v Kamni gorici, 

6-167 
Zavod za gluho mladino v Porto- 

rožu, 34—636 
zidanje  stanovanjskih   blokov   v 
' Kopru za občekoristno delo, 

1—10,  1—11,  1—12, 1—13.  1—14 
Razlastitev: 

zemljišč za 1953, odškodninska ta- 
rifa,'30—140 

Razpis; 
nadomestnih volitev, za poslanca 

Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS v 69. volilni eno- 
ti, odločba, 16—75 

rednih' voliiev delavskih svetov, 
določitev roka, 7—42 

nadomestnih volitev, glej: 'Volitve! 

Razrešitev.: 
in imenovanje direktorja .Zavoda 

za gospodarsko planiranje LRS, 
odločba, 23—117 

in   imenovanje  državnega  sekre- 
tarja za gospodarstvo LRS, ime- 
novanje  predsednika  in sekre- 
tarja Sveta za urbanizem LRS, 
odločba, 22—111 

sodnikov   Višjega   gospodarskega 
sodišča   LRS,  okrožnega gospo- 
darskega sodišča  in  okrožnega 
sodišča, sklep, 5—35 

Razširitev: 
veljavnosti odloka o javnem redu 

in   miru   bivšega   OLO   Gorica 
na    celotno    območje     novega 
okraja Gorica, 47—758 

Bed: 
hiini,  v Celju, dop. odloka. 27— 

—507 
na prïpustnih postajah okraja Po- 

stojna, 2—71 
fržni, na  Bledu, 15—314; tržni in 

sejemski v okraju Celje, 3—94; 
Črnomelj. 5—142; Kočevje, 34— 
—635;  Kranj,  11—251; Maribor, 
16—319;   Maribor   okolica,  40— 
—716; Slovenj  Gradec,  17—333; 
Šoštanj,  16—352:  Tržič.  15—317 

Registracija: 
prebivalstva v občinah Ljubljana- 

Bežigrad, Center, Moste. Šiška, 
Rudnik, Vič, dne  15. XII.  1955. 
47—755 

Reklama: 
plalcatiranje in servisna služba v 

Mariboru, 27—494 
Republiška   volilna   komisija   LRS, 

glej: Komisija! 
Reševalna postaja: ' 

Kranj,  ustanovitev, fin.  samosto- 
jen zavod, odločba, 9—221 

Revizijski zavod LRS: 
v Ljubljani, fin.  samostojen   za- 

vod, razglasitev, spr. in dop. od- 
ločbe, 2—19, druge spr. in dop. 
odločbe, 47—156 

Režija: 
lastna, način izvajanja gradbenih 

del, pravilnik, 17—83 
Ribišlci okoliši: 

izločitev posameznih vod, odločba, 
17—80, ponr. v št. 20; razdelitev 
voda v LRS, odredba, 17—84 • 

Roki: 
vplačilo deleža Ljudske .republike 

Slovenije na dohodkih okrajev 
in mest, uredba, 8—46, spr. in 
dop..uredbe, 26—133 

za razpis rednih volitev delavskih 
. svetov, določitev, 7—42 

Rudarstvo! 
ustanovitev repabliJke  rudarsko- 

metalurške inšpekcije, 9—512 . 

Sadjarsko vinarska poskusna posta- 
ja Brestrnica: 
fin.   samostojen   zavod,   odločba, 

2—17, spr. odločbe. 21-102 
Samoplačniki: 

za zdravstvene storitve, oprostitve 
in  olajšave v mestu  Mariboru. 
3-93, v Murski Soboti, 17—364, 
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v okraju Ptuju, spr. in dop. od- 
loka, 8—202, 30—529.  v okraju 
Radovljica, spr. odloka, 37—6S6, 
v Trbovljah. 25—481" 

sečnja: 
tise v LR Sloveniji, odredba, 20— 

—93 
Sedež: 

nekaterih okrožnih in okrajnih 
sodišč, krajevno območje okrož- 
nih in okrajnih sodišč v LRS, 
ustanovitev, odprava in določi- 
tev, 49—164 

Sejmi: 
promet z blagom na trgih, Mur- 

ska Sobota okraj, spr. odloka, 
25—4M 

red,  tržni   v okraju Celje, 3—94. 
Glej tudi: Red! 

Sestavljanje: 
tarifnih pravilnikov projektivnih 

organizacij, določitev osnov, 9— 
—"53 

Seznam izvedencev, glej: Izvedenci! 
Skladi: 

Borisa Kidriča, statut, 9—51 
gozdni, spr. in dop. tarife prispev- 

kov, uredba, 9—50 
kreditni, republiški za zidanje 

stanovanjskih hiš, pogoji za 
upoTabo sredstev, uredba, 9—49; 
imenovanje upravnega odbora, 
odločba, 19-89 

republiški, za pospeševanje kme- 
tijstva, prenos na Zbornico za 
kmetijstvo in gozdarstvo LRS, 
37—147 

kreditni, za zidanje stanovanjskih 
hiš v Novi Gorici, ustanovitev, 
33—625 

najemnine, za upravo in vzdrže- 
vanje hiš v Mariboru, 5—140 

stanovanjski, v mestu Bled, 1—37 
za investicije, prenos obveznosti 

in sredstev iz republiškega v 
okrajne oz. mestne sklade za 
investicije, 2—15 

za kreditiranje investicij, sklepa- 
nje kreditnih pogodb za gosp. 
investicije, uporaba, v Kranju, 
23—518, v okraju Kranj, 27—499, 
v Novi Gorici, 2—87, v Ptuju, 
35—672 

za pospeševanje kmetijstva v 
Ljubljani okolici, ustanovitev, 
15—303 

za preventivno zdravstveno var- 
stvo, razdelitev sredstev, sklep, 
42—735 

za urejanje voda, spr. in dop. za- 
kona, 14—66 

za zidanje in vzdrževanje stano- 
vanjskih  hiiš   pri  stanovanjski 
skupnosti v Mariboru, 51—543, 
v Novem mestu, 4—133 

Sklepni račun, glej: Računi 
Skočnina: 

pavšalna,   za   plemenske  bike  • 
•••••• Ptuj, spr. odloka, 2—72 

Skupnosti: 
podjetij LRS za promet z žitom, 

ustanovitev, odločba, 28—137 
stanovanjske, glej: Ljudski odbo- 

ri  (odloki)! 
Slovenska   akademija   znanosti   in 

umetnosti: 

T Ljubljani, razglasitev Inštituta 
za elektriško gospodarstvo za 
fin. samostojen zavod, odločba, 
42—150; prejemki članov in 
funkcionarjev, spr. uredbe, 53— 
—178; položajni dodatki za 
uslužbence prosvetno znanstve- 
ne stroke, 53—179 

Slovenska filharmonija: 
v  Ljubljani,  fin.  samostojen  za- 

vod, odločba, 1—4 
Slovensko narodno  gledališče: 

v  Ljubljani,  fin.  samostojen  za- 
vod, odločba,  1—3;  imenovanje 
članov   upravnega   odbora,  od- 
ločba,  1—7 

Služba: 
gozdarska, glej: Gozdarji! 
lekarniška, zakon, 14—65 
servisna, plakatiranje in reklama 

v Mariboru, 27—494 
zobozdravstvena,   zakon,  5—32 

Snaga: 
vzdrževanje,    javnega     reda     in 

miru   v  okraju   Črnomelj,  spr. 
in dop. odloka, 24—452 

Snažilci: 
obutve, doh. v stalnem znesku za 

1955, 7-41 
Sobe: 

opremljene,   oddajanje   potnikom 
in   turistom   na   Bledu,   7—1S8; 
v okraju Celje, 2—51; v okraju 
Tolmin, 17—357 

Socialni delavci: 
ustanovitev šole, zakon, 24—122 

Socialno zavarovanje: 
razdelitev    zmanjšanih    splošnih 

stopenj   prispevka,   sklep,   45— 
—748 

Sodišča: 
okrožna gospodarska v LRS, do- 

ločitev     krajevnega     območja, 
49-165 

••••••• gospodarska, prenos opra- 
vil in poslovanja glede na nova 
krajevna območja, odredba, 51— 
—173 

okrožna in okrajna, krajevno ob- 
močje okrožnih in okrajnih v 
LRS, ustanovitev, odprava in 
določitev sedeža, 49—164 

okrožna in okrajna, prenos opra- 
vil in poslovanje glede na nova 
krajevna območja, odredba, 
51—172 

okrožna in okrožna gospodarska, 
izvolitev sodnikov, sklep, 5—36 

okrožno v Celju in Mariboru, 
okrožno gospodarsko v Kopru, 
izvolitev sodnikov, sklep, 49— 
—166 

v Vidmu-Krškem, pričetek poslo- 
vanja, odredba, 51—172 

višje disciplinsko, pri Zavodu za 
soc. zavarovanje LRS, 1—3 

Višje gospodarsko LRS, okrožne- 
ga    gospodarskega   sodišča   in 
okrožna sodišča, razrešitev sod- 
nikov, sklep, 5—35 

Sodniki, glej: Sodišča! 
Sprejem: 

novih študentov na medicinsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani, 
natečaj, odlok, 37—148 

Sredstva: 
iz republiškega kreditnega sklada 

za   zidanje   stanovanjskih   hiš, 
pogoji in uporaba, uredba, 9—49 

sklada za preventivno zdravstve- 
no   varstvo,   razdelitev,   sklep, 
42—735 

Stanovanja: • 
razdeljevanje in odpovedi, ured- 

ba, 19—86, popr. v št. 20; spr. in 
dop. uredbe, 43—152 

razdeljevanje   in   odpovedi,   upo- 
raba   uredbe,   določitev   krajev 
v goriškem okra'. , 31—545 

razdeljevanje  in  zamenjava   po- 
stopek  v  mestni  občini   Kranj, 
39—710. popr. v št. 42; v okraju 
Krško, 31—54-7;  v okraju Mari- 
bor  okolica,  31—562;   v okraju 
Šoštanj, 29—524 

sklepanje pogodb, glej: Pogodbel 
stanovanjski bloki v Kopru, glej: 

Koper! 
Stanovanjska tarifa, glej: Tarifa! 
Stanovanjske skupnost'   glej: Ljud- 

ski odbor-i (odloki)! 
Statuti: 

sklada Borisa Kidriča, 9—51 
ustanovitev  komisije  Republiške- 

ga    zbora    Ljudske    skupščine 
LRS. 26-132 

Stopnje: 
posebne, prispevka za zdravstve- 

no zavarovanje, sklep, 42—736; 
splošne, prispevka za soc. zava- 
rovanje, sklep, 43—739; zmanj- 
šane splošne, prispevka za soc. 
zavarovanje,   razdelitev,   sklep, 
45—748 

Storitve: 
dimnikarske, glej: Dimnikarjil 
gostinske, izven poslovnih prosto- 

rov gostinskih podjetij in go- 
stišč: v Celju, 2—51, spr. odloka, 
34—634; v Kranju, 7—190; v 
Ljubljani, 15—299; v okraju Ma- 
ribor okolica, 3—102; v okraju 
Murska Sobota, spr. in dop. od- 
loka, 25—465; v okraju Postoj- 
na. 1—S3; v mestu Ptuju, 10— 
—236; v Slovenjem Gradcu, 15— 
—311; v okraju Tolmin, 34—631; 
v Trbovljah, spr. odloka, 2—88 

zdravstvene, oprostitve in olajša- 
ve, glej: Samoplačniki! 

Stroka: 
kmetijska, ljudski odbori, ki usta- 

novijo izpitne komisije za oprav- 
ljanje strokovnih izpitov v po- 
sameznih poklicih kvalificiranih 
in visokokvalificiranh delavcev, 
odredba, 50—170 

obrtne v Mariboru, izdajanje do- 
voljenj za delavnice po prostem 
preudarku,  1—3 

prosvetno-znanstvena, položajni 
dodatki za uslužbence, spr. in 
dop. odloka, 22—110 

prosvetno-znanstvena, pri Sloven- 
ski akademiji znanosti in umet- 
nosti, položajni dodafki za usluž- 
bence, 53—179 

Strokovno-znanstveni svet: 
Ekonomskega inštituta LRS, ime- 

novanje članov, odločba, 22—113 
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Stroški: 
oskrbe in nastanitve med potova- 

njem in prebivanjem v drugem 
kraju, določitev povračila, sklep, 
42—733 

pavšalno povračilo za uradna po- 
tovanja, glej: Dnevnicel 

pogrebni,     določitev     povračila, 
sklep, 42—732 

Sveti: 
delavski, določitev roka za razpis 

rednih volitev, 7—42 
filmski, pri Triglav-filmu, ustano- 

vitev, 5—54; imenovanje članov, 
odločba, 7—43 

strokovni, pri Upravi za vodno 
gospodarstvo LRS, imenovanje 
članov, odločba, 5—39 

umetniških akademij, ustanovitev, 
5—53; imenovanje članov, odloč- 
ba, 22—112 

za urbanizem LR Slovenije, usta- 
novitev, zakon, 17—76; pristoj- 
nost, organizacija in delo, ured- 
ba, 19—87; imenovanje članov, 
odločba, 29—133 

škoda: 
na   divjadi,  odškodnina,  odločba, 

15—64 

Škodljivci: 
nevarne rastlinske bolezni, ukrepi 

za varstvo rastlin v okraju Ko- 
per, 13—283 

Sole: 
čebelarska v Ljubljani, določitev 

ustanovitelja, odločba, 1—13 
ekonomska srednja v Ljubljani, 

pripravljalni tečaj, odločba, 2— 
—20; v Kopru, ustanovitev, od- 
ločba, 59—704; v Kranju, usta- 
novitev, odločba, 34—657 

gospodarske, vozne olajšave na 
avtobusih za učence, 4—30 

in drugi zavodi, določitev števila 
učencev oz. gojencev, odredba, 
5—22, dop. odredbe. 14—69 

industrijsko kovinarska tovarne 
emajlirane posode v Celju, fin. 
samostojen zavod, odločba, 1—17 

kmetijske gospodarske, priporo- 
čilo Ljudske skupščine LRS, 
24—124 

metalurška industrijska šola v 
Storah, fin. samostojen zavod, 
odločba, 1—48 

mojstrska v Mariboru, združitev 
s šolsko delavnico za oblačilno 
in čevljarsko stroko v fin. sa- 
mostojen zavod, odločba, 10— 
—226 

ribiška, v Piranu, ustanovitev, od- 
ločba, 59—705 

srednja, dom učencev v Bohinjski 
Bistrici, fin. samostojen zavod, 
razglasitev, odločba, 6—166 

srednja kmetijska v Mariboru, 
ustanovitev doma, odločba, 22— 
—418; srednja tehnična tekstil- 
na v Kranju, preimenovanje iz 
Tekstilnega tehnikuma v Kra- 
nju, odločba, 22—119 

•ustanovitev zavoda za šolski in 
poučni film, odločba, 25—129 

Višja pedagoška, vodenje, 26—151 
za socialne delavce, ustanovitev, 

zakon, 24—122 
železniška  industrijska   v   Mari- 

boru; združitev s šolsko delav- 
nico, fin. samostojen zavod, od- 
ločba, 10—227 

Šotorjenje: 
turistično,  zakon,  17—78;  na ob- 

močju mesta Ptuja, 55—673 
Stipendiranje: 

naraščaja za predavatelje na niž- 
jih in višjih gimnazijah, pripo- 
ročilo odbora za prosveto in 
kulturo Republiškega zbora 
ljudskim odborom, 27—134 

Studenti: 
novi, sprej_em na medicinsko fa- 

kulteto Univerze v Ljubljani, 
natečaj, odlok, 37—148 

Takse: 
mestne, občinske, okrajne, glej: 

Davek! Ljudski odboril 
turistične, v Celju, 4—129 

Tarifa: 
odškodninska, za razlaščena zem- 

ljišča za 1955, 50—140 
prispevkov v gozdne sklade, spre- 

memba in dopolnitev, uredba, 
9—50 

stanovanjska: Bled, 1—37; Gorica, 
2—54; Kamnik, spr.-odloka, 20— 
—593; Kočevje, 6—154; Koper, 
28—513; Kranj. 5—144; Krško, 
19—577; Postojna, 25—477; Ptuj, 
epr. in dop. odloka, 34—649; 
Slovenj Gradec, 33—608; Trbov- 
lje, razveljavitev odloka, 1—26; 
Trbovlje okraj. 12—260 

višja odškodninska, za razlaiščena 
stavbna zemljišča določitev več- 
jih mest in industrijskih krajev, 
odredba, 52—175 

začasna, občinskega prometnega 
davka od proizvodov in stori- 
tev, Črnomelj, 15—262; Maribor, 
11-4245 

za dimnikarske storitve, glej: 
Dimnikarju 

za prodajo električne energije, 
5—37, spr. odloka, 17—79 

Tarifni pravilniki, glej: Pravilniki! 
Tečaj: 

pripravljalni, na Ekonomski sred- 
nji  šoli   v Ljubljani, odločba, 
2—20 

Tehnikum: 
tekstilni,  v Kranju, preimenova- 

nje v Srednjo tehnično tekstil- 
no šolo v Kranju, odločba, 22— 
-419 

Tekstilni inštitut: 
v Mariboru, fin.  samostojen  za- 

vod, odločba, 2—18 
Terensko delo, glej: Delol 
Tisa: 

sečnja  v LR Sloveniji, odredba, 
20—93 

Transfuzija: 
krvi, ustanovitev zavoda LRS, od- 

ločba, 55—183 

Trgi: 
promet z blagom, glej: Red! 

Sejmi! • 

»Triglav-film«: 
ustanovitev filmskega sveta, 5—54 

Tuberkuloza: 
bolnišnica na Golniku, fin. samo- 

stojen zdravstveni zavod, odloč- 
ba, 13—39; inštitut na Golniku, 
15—70 

bolnišnica, pljučna, v Ankaranu, 
ustanovitev, odločba,  12—266 

bolnišnica v Senožečah, priključi- 
tev k bolnišnici v Sežani, od- 
ločba, 13—62 

Tuberkulinizaci j a : 
goveje živine  v okraju  Kočevje, 

spr.   odloka,   8—198;   v   okraju 
Postojna, 2—70 

Turizem: 
turistična taksa, glej: Takse! 
turistično šotorjenje, glej: Sotor- 

jenje! 
Tržna inšpekcija: 

v   mestnih  občinah   s   posebnimi 
pravicami, ustanovitev, odločba, 
13—61 

Glej tudi: Inšpekcije! 

U 
Učenci: 

gospodarskih šol, vozne olajšave 
na avtobusih, 4—30 

oziroma gojenci na šolah in dru- 
gih   zavodih,   določitev   števila, 
odredba,   3—22,   dop.   odredbe, 
14—69 

Ukinitev: 
komisije za likvidacijo kreditnih 

zadrug, 23—115 
stanovanjske skupnosti na območ- 

ju mesta Ljubljane, 47—756 

Ukrepi: 
za  varstvo rastlin,  nevarne  rast- 

linske    bolezni,    škodljivci    v 
okraju Koper, 15—283 

Univerza: 
v Ljubljani,  natečaj  za  sprejem 

novih študentov na medicinsko 
fakulteto. 37—148 

Uprava: 
geodetska, organizacija In delo, 

12—54 
gojitvenih lovišč LRS, fin. samo- 

stojen zavod, spr. odločbe, 48— 
—157 

Upravljanje: 
hiš stanovanjskih skupnosti, glej: 

Ljudski odbori (odloki)! 
kraških jam, ustanovitev fin. sa- 

mostojnega zavoda v Divači, 
odločba, 23—444 

Uradni list LRS: 
obvezno objavljanje podatkov iz 

sklepnih  računov   gospodarskih 
organizacij   za    1954,   odredba, 
18—85 

Urbanizem: 
LR   Slovenije,   ustanovitev  svr-ta, 

zakon, 17—76; pristojnost sveta, 
organizacija   in   delo.   uredba, 
19-87 
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Urbanistični inštituti 
LR Slovenije v Ljubljani, ustano- 

vitev, 19—88 
Ureditev: 

nova, občin in okrajev, izvedba, 
zakon, at—120, popr. v št. 25 

voda, sklad, spr. in dop. zakona, 
14—66 

gozdarske službe, glej: Gozdarji I 
komunalna, in zunanje lice Bleda, 

dop. odloka,  17—361 
začasne, gradbene in urbanistične 

v okraju Ljubljana, 46—749 
Uslužbenci: 

prosvetno-znanstvene stroke, po- 
ložajni dodatki, spr. in dop. od- 
loka, 22—110; prosvetno-znan- 
stvene stroke pri Slovenski aka- 
demiji znanosti in umetnosti, 
položajni dodatki, 53—179 

Ustanovitelj: 
Čevljarske šole   v Ljubljani, do- 

ločitev, odločba, 1—13 
Ustanovitev: 

bolnišnice za pljučno tuberkulozo 
v Ankaranu, odločba. 12—266 

dečjih jasli: v Kidričevem, odloč- 
ba, 1—51; »Tabor« v Mariboru, 
odločba, 5—114; »Melje-Kbšaki« 
v Mariboru, odločba. 5—115 

dijaškega doma gojencev usnjar- 
skega tehnikuma v Domžalab, 
odločba, 10—251 

doma srednje kmetijske šole v 
Mariboru, odločba, 22—418 

Ekonomskega inštituta LRS, v 
Ljubljani, uredba, 13—58 

ekonomske srednje šole: v Kopru, 
odločba, 39—704; v Kranju, od- 
ločba, 54—637 

elektroenergetske inšpekcije pri 
ÖLO Maribor okolica, 24—454 

filmskega sveta pri- Triglav-filmu, 
5—54- 

finančne inšpekcije v mestnih 
občinah 5 posebnimi pravicami, 
dop. odločbe, 13—65 

Glej tudi: Inšpekcija! 
fin. samostojnega zavoda »Dom 

onemoglih« v Piranu, odločba, 
12-067 

fin. samostojnega zavoda za uprav- 
ljanje kraških jam v Divači, 
odločba, 25—444 

geodetskega zavoda: v Celju, od- 
ločba, 32—572; v Kopru, odloč- 
ba, 46—753; v Mariboru, odloč- 
ba, 39—706 

Inštituta za tuberkulozo na Gol- 
niku, 15—70 

in. čepanje skladov za zidanje in 
vzdrževanje stanovanjskih hiš 
pri stanovanjski skupnosti v 
Mariboru, 31—543 

Industrijske kovinarske šole v 
Celju, odločba, 1-47; metalur- 
ške industrijske šole v Storah, 
odločba, 1—48 

komisije LR Slovenije za telesno 
kulturo. 50—168 

komisije Republiškega zbora Ljud- 
sko skupščine za statute, 26—132 

mestne elektroenergetske inšpek- 
cije v Ljubljani, 7—174 

mestnega gledališča v Novi Gorici, 
odločba, 25—476 

mladinskega doma »Mirna«, od- 
ločba, 9—222 

obratne ambulante v rudniku li- 
gnita, Velenje, odločba, 30—533 

odprava in določitev sedeža ne- 
katerih okrožnih in okrajnih 
sodišč, krajevno območje okrož- 
nih in okrajnih sodišč v LRS, 
49—161 

okrajnega sklada za pospeševa- 
nje kmetijstva v Ljubljani oko- 
lici 15—303 

okrajnega zdravstvenega doma v 
Murski Soboti, spr. odločbe, 9— 
—221 

otroškega vrtca v Mostu na Soči, 
odločba, 2—85 

pomožne zdravstvene postaje Mi- 
klavž pri Ormožu, odločba, 53— 
—594 

porodnišnice v Kranju, odločba, 
39—711 

računsko gospodarskega centra v 
Beltincih, odločba, 17—566 

rajonske elektroenergetske in- 
špekcije za okraje Celje, Krško, 
Šoštanj in Trbovlje pri OLO 
Celje, 12—255 

rajonske     elektroenergetske     in- 
. špekcije za okraja Gorica in 

Tolmin pri OLO Gorica, 17— 
—343 

rajonske elektroenergetske in- 
špekcije  v  Kopru, 24—453 

rajonske elektroenergetske in- 
špekcije pri OLO Ljubljana 
okolica, 28—517 

republiške komisije za izpeljavo 
organizacije ljudskih odborov 
novih občin in okrajev, odločba, 
24—127 

republiške rudarsko-metalurške 
inšpekcije, 9—52 

reševalne postaje: v Gorici, od- 
ločba, 12—264; v Kranju, od- 
ločba, 9—221; v Skofji Loki, od- 
ločba, 25—179 

ribiške šole v Piranu, odločba, 
39—705 

sadjarsko vinarske poskusne po- 
staje Brestrnica kot fin. samo- 
stojnega zavoda, delna sipr. od- 
ločbe, 2—17, druga spr. odlotbc, 
21—102   , 

sklada za kreditiranje zidanja sta- 
novanj v Ptuju, 55—672 

skladov za kreditiranje investicij, 
glej: Skladil 

skupnosti podjetij LRS za promet 
z žitom, odločba, 28—137 

sveta umetniških akademij, 5-^-33 
sveta za urbanizem LR Slovenije, 

zakon, 17—76 
šole za socialne delavce, zakon, 

24—122 
tržnih inšpekcij v mestnih obči- 

nah s posebnimi pravicami, od- 
ločba, 13—61 

Glej tudi: Inšpekcije! 
uprave komunalne, delavnosti v 

mestni občini Izola, odločba, 
3—125 

»Uradnega vestnika okraja Kranj«, 
odločba,  30—5Û6 

urbanističnega inštituta LR Slove- 
nije v Ljubljani, 19—88 

veterinarske bolnice z umetno 
osemenjevalnico v Novem me- 
stu, odločba, 29—522 

zaprtih pripustnih krogov in red 
na pripustnih postajah v okraju 
Postojna, 2—71 

zavoda  za   balneologijo, odločba, 
16-73 

zavoda za  farmacijo in kontrolo 
zdravil, odločba, 15—72 

zavoda   za   proučevanje   varnosti 
pri delu, spr. in  dop. odločbe, 
23—118, popr. "v št. 25; 

zavoda  za šolski in poučni film, 
odločba, 25—129 

zavoda  LRS za  transfuzijo krvi, 
odločba, 52—183 

zdravstvenih domov, glej: Ljud- 
ski odbori  (odloki)! 

zdravstvenih postaj, glej: Ljud- 
ski odbori (odloki)! 

zdravstvenega zavoda »Zdravili- 
šče Dobrna«, odločba. 25—463; 
zdravstvenega zavoda »Zdravi- 
lišče Rogaška Slatina«, odločba, 
24—461 

Varstvo: 
dela. ustanovitev zavoda za pro- 

učevanje, spr. in  dop. odločbe, 
'    23—118, popr. v št. 25 
rib, določitev dobe, najmanjše 

dolžine lovnih rib in rakov, 
odredba, 4—31 

vodnih naprav vodotokov v obči- 
ni Kamnik, 4—131 

zdravstveno, preventivno, razdeli- 
tev sredstev sklada, sklep, 42— 
—755 

zdravstveno, zavarovancev, pri- 
stojnost zdravnikov za .zadeve, 
odredba, 21—108 

zelenega   pasu   mesta  Ljubljane, 
13—280 

Vestnik: 
uradni, okraja Kranj, ustanovitev, 

odločba, 30—5C6 
»Vetpromet«: 

v Ljubljani, razglasitev za fin. 
samostojen zavod. spr. odločbe, 
28—136 

Vina: 
količine, ki jih smejo proizvajalci 

porabiti doma v eni proizvajal- 
ni dobi brez plačila prometnega 
davka, 45—155 

Višja pedagoška Šola: 
vodenje, 26—131 

Vode: 
naravne.v LRS, razdelitev na ribi- 

ške, okoliše, odredba, 17—84 
posamezne, izločitev iz ribiških 

okolišev, odločba, 17—80, popr. 
v it 20 

sklad  za   urejanje,   spr.  in   dop. 
zakona, 14-^66 

Vodogradbeni^ laboratorij: 
v   Ljubljani,   razglasitev   za   fin. 

samostojen zavod, spr. odločbe, 
21-99 

Vodovod: 
mestni v Ljubljani, zaščitni pas, 

3—91 
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Vodstvo: 
kulturno-prosvetnih,    umetniških 

in znanstvenih zavodov, 49—163 
Volitve: 

dodatne, v obč, LO Koper okolica 
in v OLO Koper, 1—2; ljudskih 
poslancev v Ljudsko skupščino 
LRS v okraju Koper, zakon, 
4—26 

glasovanje o odpoklicu ljudskega 
odbornika 16. volilne enote v 
okraju Krško, odločba, 3—21 

ljudskega poslanca v Republiški 
zbor Ljudske skupščine LRS, 
potrditev kandidatur, 20—96 

nadomestne, za poslanca Republi- 
škega zbora Ljudske skupščine 
LRS v 69. volilni enoti, odločba, 
16—75 

nadomestne, odbornikov ljudskih 
odborov, razpis, glej: Ljudski 
odbori (odloki)! 

redne, delavskih svetov, določitev 
roka za razpis, 7—42 

Volkovi : 
in  divji  prašiči, odrejanje pogo- 

nov, odredba, 20—94 

Vozila: 
motorna, za promet po cestah v 

LRS, ki so prvenstveno za to 
namenjena, odredba, 31—144;_ 
motorna, ki imajo prednost v 
cestnem prometu, odredba, 31— 
—145 

Vrtovi: 
zelenjadni,   v  Ljubljani,   začasna 

oprostitev dohodnine od dohod- 
kov zemljišč, 24—151 

Zavarovanje: 
Blejskega gradu  in hriba  Straža 

nad Blejskim iezerom, odločba, 
48—159 

socialno,  razdelitev splošne stop- 
nje   prispevka,   sklep,   43—739, 
spr.  sklepa, 52—176;  razdelitev 
zmanjšanih splošnih stopenj pri- 
spevka, sklep, 45—748;  dodatni 
prispevek, sklep, 52—177 

zdravstveno, posebne stopnje pri- 
spevka, sklep, 42—736 

Zavarovanci: 
pristojnost zdravnikov za zadeve 

zdravstvenega varstva, odredba, 
21—103 

Zavodi: 
finančno, samostojni, razglasitev, 

odločbe: arboret Volčji potok, 
20—92, popr. v št. 21; geodetski, 
v Ljubljani, spr. odločbe, 16— 
—74; Radio Ljubljana in Radio 
Koper, 43—153; Radio Ljublja- 
na, nadaljevanje poslovanja, 
spr. in dop. odločbe, 43—154; 
Revizijski LRS v Ljubljani, 
2—19. spr. in dop. odločbe, 47— 
•—156; sadjarsko-vinarska po- 
skusna postaja Brestrnica, del- 
na spr. odločbe o ustanovitvi, 
2—17; Slovenska filharmonija, 
1—i; Slovensko narodno gleda- 
lišče, 1—5; tekstilni inštitut v 
Mariboru, 2—18; Uprava gojit- 

venih lovišč LRS, 8—48; za glu- 
ho mladino v Portorožu, 34—636 

Glej tudi: RazglasitevI 
geodetski, ustanovitev, odločbe: 

v Celju, 32—572; v Konru, 46— 
—753;   v  Mariboru, 39—706 

kulturno-prosvetni, umetniški in 
znanstveni, vodstvo, 49—163 

LRS za transfuzijo krvi, ustano- 
vitev, odločba, 53—183 

za balneologijo,' ustanovitev, od- 
ločba, 16—73 

za farmacijo in kontrolo zdravil, 
ustanovitev, odločba, 15—72 

za gospodarsko planiranje LRS, 
razrešitev in imenovanje direk- 
torja, odločba, 23—117 

za proučevanje varnosti pri delu, 
ustanovitev, spr. in dop. odloč- 
be, 23—118, popr. v št. 25 

za socialno zavarovanje LRS, se- 
stava višjega disciplinskega so- 
dišča, 1—3 

za šolski in poučni film, ustano- 
vitev, odločba, 25—129 

zdravstveni, »Zdravilišče Dobr- 
na«, ustanovitev, odločba, 25— 
—463 

zdravstveni, »Zdravilišče Rogaška 
Slatina«, ustanovitev, odločba. 
24—461 

Zadruge: 
kreditne,   ukinitev   komisije   za 

likvidacijo, 23—115 
Zbor: 

Republiški in proizvajalcev Ljud- 
ske skupščine LRS, izvolitev za- 
časnih predstavnikov okraja 
Koper, 14—67 

Republiški, Ljudske skupščine 
LRS, razpis nadomestnih voli- 
tev za poslanca v 69. volilni 
enoti, odločba, 16—75 

Republiški, Ljudske skupščine 
LRS, objava Republiške volilne 
komisije LRS o potrditvi kan- 
didature za volitve ljudskega 
poslanca, 20—96 

Republiški, Ljudske skupščine 
LRS za statute, ustanovitev ko- 
misije, 26—132 

Republiški, Ljudske skupščine 
LRS okrajnim in občinskim 
ljudskim odborom o štipendi- 
ranju naraščaja za predavate- 
lje na nižjih in višjih gimna- 
zijah, priporočilo odbora za 
prosveto in kulturo, 27—134 

Zdravila: 
ustanovitev Zavoda za farmacijo 

in kontrolo, odločba, 15—72 
Zdravniki: 

za zadeve zdravstvenega  varstva 
zavarovancev,   pristojnost,  od- 
redba, 21—108 

Zdravstvena postaja, glej: Postaja! 
Zdravstvene storitve: 

oprostitve in olajšave, glej: Samo- 
plačniki! 

Zdravstveni   domovi,   glej:   Ljudski 
odbori (odloki)! 

Zdravstveni   zavodi,   glej:   Ljudski 
odbori  (odloki) ! 

Zdravstveno varstvo: 
preventivno,   razdelitev   sredstev 

sklada, sklep, 42—735 
Zdravstveno zavarovanje: 

posebne stopnje prispevka, sklep, 
42—736 

Združitev: 
fin._ samostojnih   zavodov   Radio 

Ljubljana in Radio Koper, od- 
ločba, 43—153 

naselij   razglasitev novih naselij, 
uredba, 21—98 

metalurške industrijske šole in 
učnih delavnic metalurške in- 
dustrijske šole na Ravnah na 
Koroškem v fin. samostojen za- 
vod, odločba, 23—450 

mojstrske šole v Mariboru s šol- 
sko delavnico za oblačilno in 
čevljarsko stroko, fin. samosto- 
jen zavod, odločba,  10—226 

železniške industrijske šole v Ma- 
riboru ter šolske delavnice, fin. 
samostojen zavod, odločba, 10— 
—227 

Zemljišča: 
razlaščena, odškodninska tarifa 

za  1955, 30—140 
razlaščena stavbna, določitev več- 

jih mest in industrijskih kra- 
jev, v katerih se uporablja višja 
odškodninska tarifa, odredba, 
52—175 

ki se uporabljajo za zelenjadne 
vrtove   v mestu   Ljubljani,  za- 

-   časna  oprostitev  dohodnine od 
dohodkov,- 24-r451 

Zidanje: . ' 
stanovanjskih hiš. pogoji za upo- 

rabo sredstev iz republiškega 
sklada, uredba, 9—49 

stanovanjskih hiš, imenovanje 
upravnega odbora republiškega 
kreditnega sklada, odločba, 19- 
—89 

in vzdrževanje stanovanjskih hiš 
pri stanovanjski skupnosti v 
Mariboru, ustanovitev in črpa- 
nje skladov, 31—543 

stanovanjskih   hiš,   glej:   Ljudski 
odbori (odloki)! 

Zobozdravstvo: 
služba, zakon, 5—32 

Žagarji: 
dohodnina   v  stalnem  znesku   za 

1955, 7—11 
Žganje: 

količine, ki jih smejo proizvajalci 
porabiti doma v eni proizvajal- 
ni dobi brez plačila prometnega 
davka, 45—155 

Živina: 
določitev nekakovostnih vrst, za 

katero se ne smejo dovoljevati 
investicijska  posojila,  14—68 

goveja, tuberkulinizacija v okra- 
ju Kočevje, spr. odloka. 8—198; 
v okraju Postojna. 2—70 

popis v okrajih, glej: Ljudski od- 
bori  (odloki) ! 

Zito: 
ustanovitev skupnosti podjetij 

LRS za promet z njim, odločba, 
28-137 
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Leto XII V LJUBLJANI, dne 13. januarja 1955 Številka 1 
VSEB 

1. Odlok o določitvi akontacije in plačevanju dohodnine od 
kmetijstva za prvo četrtletje 1935. 

2. Odlok o dodatnih volitvah odbornikov v občinski ljudski 
odbor Koper okolica in v okrajni ljudski odbor Koper. 

3. Odlok o vläjem disciplinskem sodišču pri Zavodu za so- 
cialno zavarovanje LR Slovenije. 

4. Odločba o Slovenski filharmoniji kot finančno samostoj- 
nem zavodu. 

5. Odločba o Slovenskem narodnem gledališču kot finančno 
samostojnem zavodu. 

6. Odločba o imenovanju članov upravnega odbora Eadio 
LJubljana. 

7. Odločba o Imenovanju članov upravnega odbora Sloven- 
skega narodnega gledališča v LJubljani. 

8. Odločba o razglasitvi posestva Crnelo za finančno samo- 
stojen zavod. 

9. Odločba o razglasitvi posestva Ponoviče za finančno sa- 
mostojen zavod. 

10. Odločba o razglasitvi posestva Loče za finančno samo- 
stojen zavod. 

11. Odločba o razglasitvi kmetijskega gospodarstva Beltinci 
za finančno samostojen zavod. 

12. Odločba o razglasitvi kmetijskega gospodarstva Radlje ob 
Dravi za finančno samostojen zavod. 

13. Odločba o določitvi ustanovitelja Čebelarske šole v LJub- 
ljani. 

Odloki ljudskih odborov: 
L. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 51. volilni enoti 

MLO LJubljana. 
2. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o družbenem 

planu mesta Maribora za leto 1954. 
3. Odlok o obrtnih strokah, za katere se Izdajajo obrtna 

dovoljenja za zasebne obrtne delavnice po prostem pre- 
udarku v mestu Mariboru. 

4. Odlok o poslovalnem času gospodarskih organizacij, ki 
poslujejo s strankami v okraju ••••. 

5. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o stanovanj- 
skih skupnostih v okraju Celje. 

6. Odlok o Javnem redu In miru za okraj Gorica. 
7. Odlok o spremembi odloka o višini dnevnic In o pavšal- 

nem povračilu stroškov za uradna potovanja v okraju 
Kočevje. 

8. Odlok o sklepnem računu okraja Koper za leto 1953. 
9. Odlok o prepovedi sečnje sadnega drevja v okraju Koper. 

10. Odlok o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopit* 
med Degalisovo in Cankarjevo ulico za občekorlstno delo. 

11. Odlok o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
ob Gramscljevem nabrežju za občekorlstno delo. 

12. Odlok o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Istrske obalo to Levjegrajsko ulico za občekorlstno 
delo. 

13. Odlok o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Levjo ulico In Gramscljevem nabrežjem za občeko- 
rlstno delo. 

14. Odlok o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Verdijevo ulico In Bclvederom za občekorlstno delo. 

13. Odlok o popisu živine v okraju Kranj, 
it. Odlok  o  poslovalnem   času  trgovin,   gostišč  in   obrtnih 

delavnic okraja LJubljana okolica. 
17. Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

okraja LJubljana okolica za leto 1953. 
18. Odlok o začasnem flnansiranju proračunskih izdatkov 

okraja Ljubljana okolica v prvem trimesečju 1955. 
19. Odlok o popisu živine v okraju Murska Sobota. 
20. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1954. 
21. Odlok o dodatnem proračunu dohodkov In izdatkov OLO 

Postojna za leto 1954. 
22. Odlok o flnansiranju proračunskih Izdatkov OLO Postoj- 

na za razdobje januar—februar 1955. 
23. Odlok o spremembi odloka o opravljanju gostinskih sto- 

ritev izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij In go- 
stišč okraja Postojna. 

INA: 
21. odlok o najvišji  tarifi za dimnikarske storitve v okraju 

Sežana. 
25. Odlok o popisu živine v okraju Šoštanj. 
20. Odlok o razveljavitvi odloka o stanovanjski tarifi za okraj 

Trbovlje. 
27. Odlok  o  popisu  živine,  perutnine  in  čcbelnlh  panjev  v 

okraju Trbovlje. 
28. Odlok   o   pogojih   za   sklepanje  stanovanjskih   pogodb   v 

okraju Trbovlje. 
29. Odredba  o davčnih stopnjah  dohodnine od  dohodkov Iz 

premoženja okraja  Koper. 
30. Odločba o  razglasitvi  Doma  onemoglih v  Muretincih za 

finančno samostojen zavod. 
Odločba o ustanovitvi  dečjih Jasli v Kidričevem. 

»  prenehanju okrajnega  zdravstvenega  doma v 

delitvi najemnin In skladih 

30. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

48." 
ss 

47. 

48. 

ustanovitvi zdravstvenega  doma  v Sežani. 
ustanovitvi zdravstvenega doma v Komnu. 
ustanovitvi zdravstvenega  doma na Kozini. 
razglasitvi Domi  onemoglih v Dravogradu za 

finančno samostojen zavod. 
Odlok o stanovanjski  tarifi, 
LO MO Bled. 
Odlok o poslovalnem času trgovskih, gostinskih in obrt- 
nih obratov v mestni občini Bled. 
Odlok o začasnem flnansiranju proračunskih Izdatkov LO 
MO Idrija v prvem trimesečju 1955. 
Odlok o poslovalnem času trgovin, gostišč in obrtnih de- 
lavnic  v  mestni občini Nova  Gorica. 
Odlok o  dodatnem  proračunu  mestne občine Nova  Go- 
rica za leto 1954 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 8. volilni enoti 
mestne občine Nova Gorica. 
Odlok  o   poslovalnem   času   trgovin,   gostišč   In   obrtnih 
delavnic na območju mestne občine Novo mesto. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 10. volilni enoti 
obč. LO Adlešlči. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 
„obč. LO Podlehnlk. 
Navodilo za Izdajanje legitimacij za uporabo popustov 
v železniškem, rečnem m pomorskem prometu pri poto- 
vanjih na letni dopust v letu 1955. 
Odločba o Industrijski kovinarski šoli tovarne emajlirane 
posode v Celju kot finančno samostojnem zavodu. 
Odločba  o metalurški Industrijski  šoli  v Storah kot fi- 
nančno samostojen zavod. 
Popravek. 

1. 
Na podlagi 110., 111. in 112. člena uredbe o dohod- 

nini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/55 izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o določitvi akontacije in  plačevanju  dohodnine od 

kmetijstva za prvo četrtletje 1955 
I 

Ker dohodnina od kmetijstva za leto 1955 še ni 
odmerjena, določijo ljudski odbori okrajev, mest in 
mestnih občin s posebnimi pravicami na svojem ob- 
močju akontacijo dohodnine za čas od 1. januarja do 
51. marca 1955 v višini 25% (petindvajset odstotkov) 
od dohodnine, ki je bila odmerjena kmetijslkim go- 
spodarstvom za leto 1954. 

II 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnimi  pravicami  morajo v   15 dneh  po obja- 
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vi tega odloka določiti znesek akontacije vsakemu 
posameznemu davčnemu zavezancu. 

III 
Davčni zavezanci morajo plačati določeno akon- 

tacijo na dohodnino za prvo četrtletje 1955 do 15. 
februarja  1955. 

IV 
Ljudski odbori knjižijo začasno vplačane akon- 

tacije na račun temeljne oziroma dopolnilne dohod- 
nine od kmetijstva v razmerju, ki izhaja iz dokonč- 
ne odmere za leto 1954. Dokončna razdelitev na te- 
meljno in dopolnilno dohodnino bo izvršena po od- 
meri dohodnine za leto 1955. 

Ta odlok   velja od  dneva  objave  v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St.  U-169/1-1954 
Ljubljana, dne 25. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

2. 

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 31-102/53) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o dodatnih volitvah odbornikov v občinski ljudski 
odbor Koper okolica in v okrajni ljudski odbor Koper 

I 
Da bi se začasno izpoponila občinski ljudski od- 

bor Koper okolica in okrajni ljudski odbor Koper s 
predstavniki prebivalstva z območja tistega dela biv- 
še cone A Svobodnega tržaškega ozemlja, na katero 
je bila razširjena civilna uprava Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije, se razpišejo za to območje 
dodatne volitve za izvolitev odbornikov v občinski 
ljudski odbor Koper okolica in odbornikov v okrajni 
ljudski odbor Koper. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 27. februarja 1955. 

III 
Okrajni ljudski odbor Koper oziroma občinski 

ljudski odbor občine Koper okolica določi število 
odbornikov, ki se bodo izvolili na priključenem delu 
bivše cone A Svobodnega tržaškega ozemlja, in vo- 
lilne enote po določbah zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov. 

IV 
Ta odlok velja takoj. 
St. U 4/55 
Ljubljana, dne 11. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraügher 1. r. 

Na podlagi 7. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republiki; Slovenije in v zvezi s 
44. členom uredbe o ustanovitvi zavodov za socialno 
zavarovanje in o začasnem gospodarjenju s sredstvi 
socialnega zavarovanja (Uradni list FLRJ, štev. 
30-342/52) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOK 
šjem disciplinskem sodišču pri Zav« 
socialno zavarovanje LR Slovenije 

UDLOK 
o višjem disciplinskem sodišču pri Zavodu za 

O pritožbah zoper sodbe in odločbe disciplinske- 
ga sodišča prve stopnjo pri Zavodu za socialno zava- 
rovanje LR Slovenije ter disciplinskih sodišč prve 
stopnje pri okrajnih in mestnih zavodih za socialno 
zavarovanje odloča višje disciplinsko sodišče pri iZa- 
vodu za socialno zavarovanje LR Slovenije. 

2 
Višje disciplinsko sodišče pri Zavodu za socialno 

zavarovanje LR Slovenije je sestavljeno iz predsed- 
nika in dveh članov ter enakega števila namestnikov. 

Predsednika in enega člana ter njuna namestnika 
imenuje upravni odbor Zavoda za socialno zavarova- 
nje LR Slovenije, drugega člana in njegovega na- 
mestnika delegira v višje disciplinsko sodišče sin- 
dikalna organizacija. 

Upravni odbor Zavoda za socialno zavarovanje 
LR Slovenije imenuje enega ali več disciplinskih to- 
žilcev pri višjem disciplinskem sodišču. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRSc 

St. U-5/55 
Ljubljana, dne 11. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. i. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOČBO 
o Slovenski filharmoniji kot finančno samostojnem 

zavodu 
1 

Slovenska filharmonija v Ljubljani, razglašena z 
odločbo vlade LRS, žt. 11/953-3-52 z dne 12. I. 1953, za 
predračunsko ustanovo s samostojnim finansiranjem, 
nadaljuje z delom kot finančno samostojen zavod. 

Sedež Slovenske filharnomije je v Ljubljani. 

2 
Namen Slovenske filharmonije je gojiti in širiti 

glasbeno umetnost e tem, da igrajo doma in v tujini 
glasbena   dela  domače  in   tuje  glasbene   literature. 

3 
Slovenska filharmonija gospodari s premoženjem, 

s  katerim   je  doslej   gospodarila  kot  preračunska 
ustanova s samostojnim finansiranjem. 
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Slovenska filharmonija ima telo sklade: 
a) sklad za nagrade delavcem in uslužbencem 

(sklad za nagrade), 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Organa Slovenske filharmonijo sta upravni svet 

in upravnik. 
Upravni svet ima trinajst članov; štiri člane voli 

kolektiv Slovenske filharmonije izmed selbe, osem 
pa jih imenuje Svet za prosveto in kulturo LRS iz- 
med glasbenih in drugih kulturnih in javnih de- 
lavcev. 

Upravnik Slovenske filharmonije je po svojem 
položaju član upravnega sveta. 

6 
Upravnika Slovensko filharmonije imenuje Svet 

za prosveto in kulturo LRS. 

Slovensko narodno gledališče ima tele sklade: 
sklad   za    nagrade   delavcem   in    uslužbencem 

(sklad za nagrade), 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Organ Slovenskega narodnega gledališča je 

upravni odbor. 
Upravni odbor šteje petnajst člonov; sestavlja- 

jo ga: 
devet članov, ki jih imenuje Izvršni svet. LRS iz- 

med umetnikov ter drugih kulturnih in javnih de- 
lavcev; 

po en član, ki ga izvolijo kolektivi Opere, Drame 
in Gledaliških delavnic izmed sebe; 

direktor Opere, direktor Drame in direktor Gle- 
daliških delavnic. 

Plače umetnikov in pomožnega umetniškega 
osebja se dločijo po uredbi o delovnih razmerjih in 
plačah umetnikov in pomožnega umetniškega osebja, 
plače uslužbencev in delavcev pa se določijo s po- 
sebnim pravilnikom o plačah uslužbencev in delav- 
cev pri Slovenski  filharmoniji. 

8 
Za zadeve in naloge Slovenske filharmonije  je 

pristojen Svet za prosveto in kulturo LRS. 

9 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalje. 
St.  1412/7-54 
Ljubljana, dne 24. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

' Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51/53 in 8/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
LRS 

ODLOČBO 
o Slovenskem narodnem gledališču kot finančno 

samostojnem zavodu 

Slovensko narodno gledališče ima glavnega' taj- 
nika. 

Glavni tajnik neposredno vodi administrativno 
poslovanje gledališča. Za svoje delo je odgovoren 
upravnemu odboru gledališča. 

Direktorja Opere, direktorja Drame, direktorja 
Gledaliških delavnic in glavnega tajnika imenuje 
Izvršni svet 

8 
Glavni tajnik je odredbodajalec za izvrševanje 

predračuna dohodkov in izdatkov gledališča in je 
odgovoren za izvršitev predračuna v celoti. 

Upravni odbor lahko na predlog glavnega taj- 
nika prenese določene pravice glede izvrševanja 
predračuna dohodkov in izdatkov Opere, Drame ozi- 
roma Gledaliških delavnic s pismeno odločbo na di- 
rektorja Opere, Drame oziroma Gledaliških delavnic 
kot pomožne odredbodajalce. 

Namen in višino sredstev, ki so določene s pred- 
računom dohodkov in izdakov gledališča, sme v me- 
jah zakonitih predpisov spremeniti upravni odbor 
gledališča. 

9 
Umetniško osebje in vodilne uslužbence nastav- 

lja direktor Opere, Drame oziroma Gledaliških de- 
lavnic v sporazumu z upravnim odborom gledališča. 

Slovensko narodno gledališče v Ljubljani, ki je 
bilo doslej predračunska ustanova s samostojnim fi- 
nansiranjem, nadaljuje z delom kot finančno samo- 
jen zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2 
Naloga Slovenskega narodnega gledališča je go- 

jiti dramsko, operno in baletno umetnost s tem, da 
izvaja doma in v tujini dela domače in tuje dramat- 
ske in glasbene literature. 

3 
Slovensko narodno gledališče gospodari s premo- 

ženjem, s kaierim je doslej gospodarilo kot predra- 
čunska   ustanova   s   samostojnim   finansiranjem. 

10 
S pravili Slovenskega narodnega gledališča se 

predpišejo sestava in nalogo umetniških svetov pri 
Operi in Drami. 

11 
Plače umetnikov in pomožnega umetniškega oseb- 

ja se določajo po predpisih o delovnih razmerjih in 
plačah umetnikov in pomožnega umetniškega osebja, 
plačo uslužbencev pa se določajo po predpisih o pla- 
čah in napredovanju uslužbencev državnih organov. 

Plače delavcev se določijo s posebnim pravilni- 
kom Izvršnega sveta. 

12 
Za 2adeve in naloge zavoda je pristojen Svet asa 

prosveto in kulturo LRS. 
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19 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St.   1397/2-54 
Ljubljana, dne 7. •••••••• 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

6. 
Na podlagi 3. točke odločbe o nadaljevanju po- 

slovanja Radio Ljubljana kot finančno samostojnega 
zavoda (Uradni list LRS, št 42-154/54) je izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS izdal 

ODLOČBO 
o imenovanju članov upravnega odbora Radio 

Ljubljana 
Za člane, ki jih imenuje v upravni odbor Radio 

Ljubljana Izvršni svet, se imenujejo: 
dr. Brenk  Kristina, 
dr. Čermelj Lavo, 

•  Hub ad Samo, 
prof. Kraigher Uroš, 
dr. Kralj Vladimir, 
Perovšek France, 
Potrč Janez, 
dr. Potrč Jože dn 
dr. Snu d eri Maks. 
St. S-262/1-55 
Ljubljana, dne 11. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

7. 

Na podlagi 5. točke odločbe o Slovenskem narod- 
nem gledališču kot finančno samostojnem zavodu je 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS izdal 

ODLOČBO 
o imenovanju članov upravnega odbora Slovenskega 

narodnega gledališča v Ljubljani 
Za člane, ki jih imenuje v upravni odbor Sloven- 

skega narodnega gledališča v Ljubljani Izvršni svet, 
se imenujejo: 

dr. Koblar France, 
Kos Janko, 
Kozak Juš, 
prof. Miklavič Zvonimir, 
dr. Ocvirk Anton, 
Peršič Zorka, 
prof. Sivic Pavel, 
dr. Vodušek Valens io 
Vošnjak Sergej. 
$t. S-264/1-55 
Ljubljana, dne 11. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Krafighef 1.  r. 

8. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi  poscetva  Crnelo za  finančno 

samostojen zavod 

Posestvo Kmetijskega raziskovalnega in kontrol- 
nega zavoda Crnelo, ki je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. II-592/1-52 z dne 30. julija 1952, razglašeno za 
gospodarsko ustanovo s samostojnim finansiranjem, 
nadaljuje z delom kot finančno samostojen zavod, in 
sicer pod imenom selekcijsko posestvo Crnelo. 

Sedež zavoda je v  Crnelem pri  Domžalah, 

Delovno področje in naloge zavoda so: 
a) selekcija 'žita, krompirja, krmil in drugih kme. 

tijskih rastlin ter pridelovanje elitnega semena; 
b) preizkušanje   sort  kmetjskih   rastlin,  gnojil 

in kemičnih sredstev za varstvo rastlin; 
c) proučevanje  in   uvajanje   sodobnih   metod  v 

vodstvu in tehniki kmetijskega obratovanja; 
č)   selekcija  in   vzreja  plemenske živine; 
d) posredovanje rezultatov znanstvenega razisko- 

valnega dela  kmetijskim proizvajalcem. 
Zavod opravlja svoje naloge pod strokovnim nad- 

zorstvom Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev ter za velika popravila; 
c) rezervni sklad. 

4 
Organ za upravo zavoda je upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 7 članov. Dva člana uprav- 

nega odbora voli delovni kolektiv izmed sebe, 4 člane 
pa imenuje organ, ki je pristojen za zadeve in nalo- 
ge zavoda, upravnik pa je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

5 
Upravnika imenuje organ, ki jo pristojen za za- 

deve in naloge zavoda. Upravnik vodi (poslovanje 
zavoda. 

6 
Plače uslužbencev zavoda se določajo po pred- 

pisih o plačah uslužbencev državnih organov. Plače 
delavcev se določijo s posebnimi predpisi, ki jih izda 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 

prosveto in kulturo LRS. 
8 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 1496/1-54. 
Ljubljana,   dne   24.  decembra   1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 
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Na podlaci 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupš6ine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi posestva Ponoviče za finančno 

samostojen zavod 

1 
Posestvo Kmetijskega raziskovalnega in kontrol- 

nega zavoda Ponoviče, ki je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. II-592/1-52 z dne 30. julija 1952, razglašeno za 
gospodarsko ustanovo s samostojnim finansiranjem, 
nadaljuje z delom kot finančno samostojen zavod, in 
sicer pod imenom selekcijsko posestvo Ponoviče. 

Sedež zavoda je v Ponovičah pri Litiji. 

10. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi posestva Loče za finančno 

samostojen zavod 

1 
Posestvo Kmetijskega raziskovalnega in kontrol- 

nega zavoda Loče, ki je bilo z odločbo vlade LRS, 
št. H-592/1-52 z dne 30. julija 1952, razglašeno za 
gospodarsko ustanovo s samostojnim finansiranjem, 
nadaljuje z delom kot finančno samostojen zavod, in 
sicer pod imenom selekcijsko posestvo Loče pri Polj- 
čanah. 

Sedež zavoda je v Ločah pri Poljčanah. 

Delovno področje in naloge zavoda so: 
a) selekcija goveje živine, svinj in drugih do- 

mačih živali ter vzreja plemenske živine; 
b) proučevanje krmil, krmljenja in nege živine; 
c) proučevanje in uvajanje sodobnih metod v 

vodstvu in tehniki kmetijskega obratovanja; 
č) posredovanje rezultatov znanstvenega razisko- 

valnega dela kmetijskim proizvajalcem. 
Zavod opravlja svoje naloge pod strokovnim nad- 

zorstvom Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev ter za velika popravila; 
c) rezervni sklad. 

4 
Organ  za upravo zavoda je upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 7 članov. Dva člana uprav- 

nega odbora voli delovni kolektiv izmed sebe, 4 člane 
pa imenuje organ, ki je pristojen za zadeve in nalo- 
ge zavoda, upravnik pa je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

5 
Upravnika imenuje organ, ki je pristojen <za za- 

deve in naloge zavoda. Upravnik vodi poslovanje 
zavoda. 

6 
Plače uslužbencev zavoda se doloçajo po pred- 

pisih o plačah uslužbencev državnih organov. Plače 
delavcev se določijo s posebnimi predpisi, ki jih izda 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 

prosveto in kulturo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St. 1497/1-54 
Ljubljana,   dne   24.  decembra   1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Delovno področje in naloge zavoda  so: 
a) selekcija perutnine in vzreja plemenskih 

živali; 
b) proučevanje krmil, krmljenja in nege živali; 
c) strokovna pomoč pri ustanavljanju in delova- 

nju perutninarskih rej sikih središč; 
č) posredovanje rezultatov znanstvenega razisko- 

valnega dela kmetijskim proizvajalcem. 
Zavod opravlja svoje naloge pod strokovnim nad- 

zorstvom  Kmetijskega inštituta Slovenije. 
3 

Zavod ima tele sklade: 
a) slklad za nagrade; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev ter za velika popravila; 
c) rezervni sklad. 

4 
Organ za upravo zavoda je upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 7 članov. Dva člana uprav- 

nega odbora voli delovni kolektiv izmed sebe, 4 člane 
pa imenuje organ, ki je pristojen za zadeve in nalo- 
ge zavoda, upravnik pa je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

5 
Upravnika imenuje organ, ki je pristojen za za- 

deve in naloge zavoda. Upravnik vodi poslovanje 
zavoda. 

6 
Plače uslužbencev zavoda se določajo po pred- 

pisih o plačah uslužbencev državnih organov. Plače 
delavcev se določijo s posebnimi predpisi, ki jih izda 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen isti or- 

gan kot (kmetijski inštitut Slovenije. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
Si 1496/1-54 
Ljubljana,  dne  24.  decembra   1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 
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11. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno' samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske  republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi kmetijskega gospodarstva Beltinci za 

finančno samostojen zavod 

Ta odločba velja od 1. januarja 1954. 
St. 14/99/1-54 
Ljubljana, dne 24. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenijo 

Podpredsednik: 
Marijan Brccelj 1. r. 

Kmetijsko gospodarstvo Beltinci, ustanovljeno 
kot kmetijsko gospodarska organizacija z odločbo 
vlade LRS, št. S-zak. 580 z dno 27. jan. 1951, preide na 
poslovanje kot finančno samostojen zavod z imenom 
selekcijsko posestvo Beltinci. 

Sedež zavoda je v Beltincih. 

Delovno področje in naloge zavoda so: 
a) selekcija žita in drugih kmetijskih rastlin ter 

pridelovanje elitnega semena; 
b) preizkušanje sort kmetijskih rastlin, gnojil in 

kemičnih sredstev za varstvo rastlin; 
c) proučevanje  in   uvajanje   sodobnih metod v 

vodstvu in tehniki kmetijskega obratovanja; 
č) selekcija in vzreja plemenske živine; 
d) posredovanje rezultatov znanstvenega razisko- 

valnega dela kmetijskim proizvajalcem. 
Zavod opravlja svoje naloge pod strokovnim nad- 

zorstvom Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je go- 
spodarila kmetijska gospodarska organizacija iz 1. 
točke te odločbe. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev; 
c) rezervni sklad. 

5 
Organ za upravo zavvda je upravni odbor. 
Upravni odbor šteje sedem članov. Dva člana 

upravnega odbora voli delovni kolektiv izmed sebe, 
štiri člane pa imenuje organ, ki je pristojen za za- 
deve in naloge zavoda, upravnik pa je po svojem po- 
ložaju član  upravnega odbora. 

Upravnika imenuje organ, ki je pristojen za za- 
deve in naloge zavoda. Upravnik vodi neposredno 
poslovanje zavoda. 

7 
Plače uslužbencev zavoda se določajo po pred- 

pisih o plačah uslužbencev državnih organov. Plače 
delavcev se določijo s posebnimi predpisi, kr jih izda 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

8 
Za zadeve in naloge zavoda jo pristojen Svet za 

prosveto in kulturo. 

12. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske  republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi kmetijskega gospodarstva Raldljo ob 

Dravi za finančno samostojen zavod 

Kmetijsko gospodarstvo Radlje ob Dravi, usta- 
novljeno kot kmetijska gospodarska organizacija z 
odločbo ljudskega odbora mariborske oblasti, štev. 
488/14 z dno 25. februarja 1950, preide na poslovanje 
kot finančno samostojen zavod z imenom selekcijsko 
posestvo Radlje ob Dravi. 

Sedež zavoda je v Radljah ob Dravi. 

Delovno področje in naloge zavoda so: 
a) selekcija krompirja in drugih kmetijskih rast- 

lin ter pridelovanje elitnega semena; 
b) preizkušanje sort kmetijskih rastlin, gnojil in 

kemičnih sredstev za varstvo rastlin; 
c) proučevanje in  uvajanje  sodobnih metod v 

vodstvu in tehniki kmetijskega obratovanja; 
č) selekcija in vzreja plemenske živine; 
d) posredovanje rezultatov znanstvenega razisko- 

valnega dela kmetijskim proizvajalcem. 
Zavod opravlja svoje naloge pod strokovnim nad- 

zorstvo Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je go- 
spodarila kmetijska gospodarska organizacija iz 1. 
točke te odločbe. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev; 
c) rezervni sklad. 

Organ za upravo zavoda je upravni odbor. 
Upravni odbor šteje sedem članov. Dva člana 

upravnega odbora voli delovni kolektiv izmed sebe, 
štiri -člane pa imenuje organ, ki je pristojen za za- 
deve in naloge zavoda, upravnik pa je po svojem po- 
ložaju  član  upravnega odbora. 
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Upravnika imenuje organ, ki je pristojen za za- 
deve in naloge zavoda. Upravnik vodi neposredno 
poslovanje zavoda. 

7 
Plače uslužbencev zavoda se določajo po pred- 

pisih o plačah uslužbencev državnih organov. Plače 
delavcev se določijo s posebnimi predpisi, ki jih izda 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

8 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 

prosveto in kulturo LRS. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1934. 
St.   1500/1-54 
Ljubljana, dne 24. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

13. 
Na podlagi 41. člena uredbo o strokovnih šolah 

(Uradni list FLRJ, št. 39-479/52) in po predlogu Zve- 
ze čebelarskih društev Slovenije ter v sporazumu z 
Glavno zadružno zvezo Slovenije in Kmetijsko zbor- 
nico Slovenije izdaja Svet za prosveto in kulturo LRS 

ODLOČBO 
o določitvi ustanovitelja Čebelarske šole 

v Ljubljani 

1 
Kot ustanovitelj Čebelarske šole v Ljubljani se 

določi Glavna zadružna zveza Ljudske republike 
Slovenije. 

2 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 2720/3 
Ljubljana, dno 9. oktobra  1954. 

Predsednik 
Sveta  za  prosveto in kulturo LRS 

Dr. DoMe Vogelnik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) ter 6. točke 66. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni Ust LRS, štev. 
19-90/52) v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev MLO 
v Ljubljani je mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljane na 51. skupni seji mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev z dne 24. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

l.člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v M. volilni 
enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

51. volilna enota obsega gospodarsko organiza- 
cijo Titovi zavodi »Litostroj« v Ljubljani. 

2. člen 
Ker se je odbornik zbora proizvajalcev za 51. 

volilno enoto Pečar Frane ù Ljubljane, Gutsmanova 
ulica št. 15, odpovedal mandatu in je zbor proizva- 
jalcev njegovo odpoved sprejel, mu je prenehal 
mandat. 

Nadomestne volitve bodo v četrtek, dne 17. fe- 
bruarja 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v .»Uradnem listu LRS«, v 

mestnem »Glasniku«, na oglasni deski MLO v Ljub- 
ljani in na krajevno običajni način v 51. volilni 
enoti. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 
St. tajn 971/19-54 
Ljubljana, dne 24. decembra 1954. 

• Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. T. 

Na podlagi 24. člena in 2. točke 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor na 40. skup- 
ni seji obeh zborov dne 15. oktobra in 41. skupni 
seji obeh zborov dne 3. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o družbenem 

planu mesta Maribora za leto 1954 

1. člen 

I. 1. točka ••. poglavja se dopolni s temile od- 
stavki: 

10. Del dobička zadružnih podjetij, ki se ugotav- 
lja na podlagi prvega odstavka toga poglavja, se raz- 
deli tako, kakor je predpisano s tem družbenim pla- 
nom za druge gospod«rske organizacije. razeD za 
gospodarske organizacije kmetijskih zadrug, 

II. Zadružna podjetja (razen zadružnih podjetij 
kmetijskih zadrug) odvajajo del dobička, k. pripada 
po določban ìega družbenega plana mestnemu ljud- 
skemu odboiu, v investicijski sklad za kreditiranje 
investicij v kmetijstvu okrajne zadružne zveze 
Maribor. 
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Zadružno izvozno podjetje »Drava« pa razdeli 
ves ostanek dobička, ki je rezultat večjega bruto 
dobička kakor 3,000.000 dinarjev, 50 % v korist pro- 
računa MLO Maribor in 50 % v korist investicijskega 
sklada za kreditiranje investicij v kmetijstvu okraj- 
ne züdružne zveze Maribor. 

Do bruto dobička v znesku 3,000.000 din pa raz- 
deljuje podjetje iz prejšnjega odstavka ostanek do- 
bička tako, kakor je predpisano za vsa druga za- 
družna podjetja. 

12. Prispevki, ki jih dobi oikrajna zadružna zveza 
na podlagi gornjih določb, se smejo uporabiti le za 
finansiranje investicij v kmetijstvu. 

2. 1. člen XIV. poglavja se v dosedanjem besedilu 
razveljavi in se glasi taiko: 

PLAČILNI SKLAD GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ 

Sredstva, s katerimi gospodarske organizacije, 
prosto razpolagajo na podlagi XIII. poglavja odloka 
o družbenem planu mesta Maribora, se lahko upora- 
bijo za povečanje obračunskega sklada za plače naj- 
več do zneska, ki ga dovoljuje uredba o spremem- 
bah in dopolnitvah uredbe o plačah delavcev in 
uslužbencev gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št.  18-198/54). 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954 dalje. 

St. P 46/127-1954 
Maribor, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

3. e 

Na podlagi 23., 65. in 118. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin ter 58. člena uredbo 
o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni 
list FLRJ, it. 5-48/54) in po pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščiae LRS, št. 1255/3-54 z dne 27. XI. 1954 
je mestni ljudski odbor Maribor na 43. skupni sejf 
mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 16. do 
cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o obrtnih strokah, za katere se izdajajo obrtna 

dovoljenja za zasebne obrtne delavnice 
po prostem preudarku 

1. člen 

Poleg obrtnih strok, naštetih v uredbi o obrtnih 
strokah, za katere se izdajajo obrtna dovoljenja za 
zasebne obrtne delavnice po prostem preudarku 
(Uradni list LRS, št. 24-79/54) se na območju mestne- 
ga ljuds'kega odbora Maribor izdajajo obrtna dovo- 
ljenja zasebnim obrtnim delavnicam po prostem 
preudarku še za tele obrtne stroke: ' 

1. papirna konfekcija, 
2. tkalstvo, predilstvo, 
3. izdelovanje  platnenih  polirnih  plošč, 
4. izdelovanje otroških igrač (kovinskih, lesenih, 

papirnatih, iz tekstilnega blaga, usnja ia umetnih 
mas), 

5. izdelovanje kravat 

2. člen 
Ta odlok   velja od dneva   objavo   v »Uradnem 

listu LRS«, 

St. 1733/5-54 
Maribor, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

4. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju ter o tr- 
govskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
št. 56-483/53), 48. členom uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) in 
25. členom uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih 
podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5-48/54) ter 3. in 
8. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Celje 
na seji obeh zborov dne 3. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovalnem času gospodarskih organizacij, 

ki poslujejo s strankami 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje najkrajši poslovahu 

čas za trgovine, lekarne, obrtne delavnice in druge 
gospodarsko organizacije, ki poslujejo s strankami, 
in najdaljši poslovalni čas, do katerega smejo biti 
posamezna podjetja in gostišča odprta. 

V mejah teh časov določijo svoj poslovalni čas 
delovni kolektivi gospodarskih organizacij sami. 

2. člen 
Tajništvo za gospodarstvo OLO Celje lahko za 

posamezne priliko dovoli podaljšanjo poslovalnega 
časa, po plačilu predpisano takse. Prav tako lahko 
v izjemnih primerih, zaradi popravila, čiščenja, smrti, 
bolezni in podobno, dovoli, da se obrat med posloval- 
nim časom zapre. 

3. člen 
Poletni poslovalni čas traja od 1. maja do 30. sep- 

tembra, zimski pa od 1. oktobra do 30. aprila. 

4. člen • 
Trgovine morajo biti odprte: 

a) trgovine z živili in mešane: 
poleti pozimi 

od   7. do 12. od   8. do 12.    vsak delavnik 
od 15. do 18. od 14. do 18.     vsak delavnik, 

razen sobote 

b) mesnice, pekarne, mlelkarne in trgovine s sad- 
jem in zelenjavo: 

poleti pozimi 
od' 5.30 do 10.30 od   5.50 do 10.30  vee dni v tednu 

od 17. do 19. od 16. do 18.     vsak delavnik 

c) bencinske črpalke morajo omogočiti nabavo 
goriva potrošnikom vsak dan in ob vsakem času. 

č) trafike: 
poleti 

od   6. do 12. 
pozimi 

od   8. do 12. vsak delavnik, 

od 17. do 19. od 15. do 18. 

ob nedeljah pa so 
odprte do 10. ure 
vsoik delavnik 
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d) vse druge trgovine 
poleti 

od   7. do 12. 
od 15. do 18. 

pozimi 
od   8. do 12. 
od 14. do 18. 

vsak delavnik 
vsak delavnik, 
razen sobote 

Trgovine na debelo in skladišča urejajo svoj po- 
slovalni čas po potrebi strank. 

Lekarne so odprte kakor druge trgovine pod 
točko d), vendar morajo urediti dežurno službo tako, 
da je mogoča nabava zdravil tudi izven rednega po- 
slovalnega časa. 

5. člen 
Gostinski obrati, ki oddajajo sobe, morajo glede 

tega poslovanja biti odprti časovno neomejeno. 

Drugi gostinski obrati morajo biti odprti: 
a) kavarne: 

poleti pozimi vse dni, ob 
od 6. do 23. od 6. do 23.     sobotah, nedeljah, 

praznikih in dne- 
vih pred prazniki 
morajo biti odprte 
do 24. ure 

b) restavracije, gostilne in krčme: 
poleti pozimi 

od   6. do 23. od 7. do 22. 

c) bifeji: od   6. do 20. 
č) zajtrkovalnice:    od   6. do 21. 
d) slaščičarne: 

od   8. do 13.     vse dneve 
od 14. do 20.     vse dneve, 

razen ob nedeljau 
in drugih dela 
prostih dnevih 

Za   sezonske   gostinske  obrate   določi   poslovalni 
čas tajništvo za gospodarstvo OLO Celje ob izdaji 
dovoljenja za opravljanje gostinskih storitev. 

6. člen 
Gostinski obrati smejo biti odprti najdalj: 
a) kavarne do 1. ure ponoči, ob sobotah, nedeljah, 

praznikih in dnevih pred praznikih pa do 2. ure 
ponoči ; 

b) restavracije, gostilne in krčme v poletnem času 
do 24., v zimskem času pa do 26. ure; 

c) bifeji do 22. ure; 
č) zajtrkovalnice do 20. ure. 
Obratovalni čas delavskih restavracij in gostišč 

zaprtega tipa določajo njihovi organi v okviru teh 
predpisov. 

7. člen 
Gostinski obrati morajo nehati streči najpozneje 

četrt uro pred časom določenim za zapiranje, poslov- 
ni prostori pa morajo biti prazni in zaprti najpozneje 
četrt ure po tem času. 

8. člen 
Obrtne delavnice, ki poslujejo s strankami, mo- 

rajo biti odprte: 
poleti pozimi 

od   7. do 12.       od 7.50 do 12.30 vsak delavnik, 
od 15. do 18. od 16. do 19.    razen sobote 
od   6. do 14. od   6. do 14.    ob sobotah 

Brivske in frizerske delavnice morajo biti odprte: 
poleti pozimi 

od   7.30 do 12.       od 7.30 do 12.    vsak delavnik 
od 15.30 do 19.       od 15. do 18.    vsak delavnik 

Tajništvo za gospodarstvo lahko na predlog 
okrajne obrtne zbornice določi po potrebi nekaterim 
delavnicam drugačen poslovalni čas. 

Obrtne delavnice smejo biti odprte izven pred- 
pisanega poslovalnega časa, če to sklene delovni 
kolektiv delavnice. 

9. člen 
Poslovalni čas morajo imeti vse. gospodarske 

organizacije, ki so mišljene s tem odlokom, vidno 
objavljenega. 

Prav tako morajo imeti objavljeno dovoljenje, 
izdano po 2. členu tega odloka, če jo obrat zaprt. 

10. člen 
Kršitev predpisov tega odloka je prekršek in se 

kaznuje s kaznijo do 3000 din: 
1. gostinska gospodarska organizacija, ki ima od- 

prt svoj obrat preko predpisanega najdaljšega poslo- 
valnega časa in zato nima dovoljenja; 

2. gospodarska organizacija, ki nima objavljenega 
poslovalnega časa na vhodu v obrat; 

3. za prekrške iz točke 1. in 2. tega člena se 
prav tako kaznuje tudi odgovorni uslužbenec. 

11. člen 
Za mesto Celje določi poslovalni čas LO MO Celje 

samostojno. 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa se v >Uradncm listu LRS«. 
S tem dnem preneha veljati odlok o obratoval- 

nem času trgovskih in gostinskih podjetij ter obrtnih 
obratovalnic na območju OLO Celje okolica dne 
13. II. 1953 ter odlok o spremembi odloka o obrato- 
valnem času trgovskih in gostinskih podjetij ter obrt- 
nih obratovalnic v okraju Celje okolica, ki ga je 
sprejel OLO Celje okolica dne 2. VII. 1953 (Uradni 
list LRS, št. 34-393/53 in 34-394/53). 

St. 1/1-12563/1 
Celje, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 4.. 14., 16., 25., 33., 41., 45., 77., 90. 
in 92. členom uredbo o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) in po poprejšnji po- 
trditvi stanovanjske tarife po Izvršnem svetu Ljud- 
ske skupščine LRS, št. 983/3-54 z dne 27. septembra 
1954 ter 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ. št. 46-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 3. no- 
vembra  1954 sprejel 

odlok 
o spremembah  in  dopolnitvah odloka o stanovanj- 

skih skupnostih 

Odlok o stanovanjskih skupnostih z dne 12. maja 
1954 (Uradni list LRS, št. 29-425/54) se spremeni in 
dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo 
glasi: 

ODLOK 
o stanovanjskih skupnostih 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Za vsak občinski ljudski odbor na območju OLO 

Celje se ustanovi stanovanjska skupnost. 
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Glede na potrebe se lahko po poprejšnji pritr- 
ditvi okrajnega ljudskega odbora ustanovi v enem 
občinskem ljudskem odboru već stanovanjskih skup- 
nosti. 

2. člen 
Stanovanjsko skupnost sestavljajo hiše, ki jih 

upravljajo uživalci stanovanj po hišnih svetih in sve- 
tih stanovanjskih skupnosti. 

3. člen 
V stanovanjsko skupnost se vključijo hiše, ki so 

družbena lastnina, hiše zasebnih lastnikov, ki so tri 
ali več stanovanjske, in pa hiše zasebnih lastnikov, 
ki jih lastniki s pogodbo prostovoljno vključijo v 
stanovanjsko skupnost. 

i. člen 
V stanovanjsko skupnost se ne vključijo' hiše 

družbene lastnine, ki so industrijskega pomena, če- 
prav so v teh hišah stanovanja, če so te hiše zajete 
v osnovnih sredstvih podjetij, hiše, v katerih so sta- 
novanja, ki so vezana na službeni položaj (železni- 
ška poslopja, čuvajnice, logarske in cestarske in po- 
dobno), samski domovi podjetij, zadružnih in druž- 
benih organizacij ter zavodov, internati in zgradbe, 
namenjene za prenočišča delavcev. 

5. člen 
V stanovanjsko skupnost se ne vključijo hiše za- 

sebnih lastnikov s tremi manjšimi stanovanji. 
Kot manjše stanovanje se šteje največ dvosobno 

stanovanje z običajnimi pritiklinami. 
Kot stanovanja se ne štejejo postrešna in kletna 

stanovanja. 
Hiše zasebnikov, ki imajo več sezonskih turistič- 

nih sob zgolj za oddajanje sob turistom in potnikom 
v sezoni, se ne vključrjo v stanovanjsko skupnost; 
za te hiše odloči za vsak primer posebej svet za ko- 
munalne zadeve OLO Celje. 

6. člen 
Za vključitev hiše zasebnega lastnika v stano- 

vanjsko skupnost izda občinski ljudski odbor odloč- 
bo, ali pa sklene z lastnikom pogodbo o vključitvi. 
Zoper odločbo o vključitvi hiše v stanovanjsko skup- 
nost, je dovoljena pritožba na svet za komunalne 
zadeve pri OLO Celje v 8 dneh po prejemu odločbe. 

Po pravnomočnosti odločbe ali po podpisu pogod- 
be o vključitvi prevzame hišo tričlanska komisija, ki 
jo imenuje svet stanovanjske skupnosit. Prevzema 
se mora udeležiti lastnik oziroma njegov zastopnik, 
ki skupaj s člani komisije podpiše prevzemni za- 
pisnik. 

Zapisnik mora biti sestavljen tako, da je iz njega 
razvidno, v kakšnem stanju je bila hiša ob prevzemu. 

Če zapisnika lastnik hiše oziroma njegov zastop- 
nik ne podpiše ali pa če k prevzemu ne pride, se to 
vpiše v zapisnik. • 

IL Hišni svet 

7. člen 
Za vsako hišo v stanovanjski skupnosti se izvoli 

hišni svet. 
Hišni svet volijo vsi  uživalci  stanovanj. 
Hišni svet v hišah do 5 stanovanj šteje 3 člane, 

do 10 stanovanj 5 članov, nad 10 stanovanj pa 7 
članov. 

V majhnih hišah z enim ali dvema stanovanjema 
sestavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanja in pol- 
noletni stanovalci. 

8. člen 
Hišni svet se voli za eno leto in se mora izvoliti 

najpozneje do 31. januarja vsakega leta. 
Voli se na sestanku, če je navzočih nad polovico 

volilnih upravičencev, na način, kakor to sami dolo- 
čijo; če se sestanka ne udeleži zadostno število vo- 
lilnih upravičencev, se lahko pol ure nato izvedejo 
volitve ob vsaki udeležbi. 

Člani hišnega sveta izvolijo izmed sebe pred- 
sednika. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 
nih članov stanovanjski upravi. 

9. člen 
Hišni sveti se sestajajo redno enkrat mesečno. 

Sestanke sklicuje predsednik oziroma tretjina članov. 
Sklepi sveta se vpisujejo v zapisnik, predsednik sve- 
ta pa skrbi, da se izvajajo, oziroma jih pre-dloži sta- 
novanjski upravi v izvedbo. 

Hišni svet poroča vsem stanovalcem hiše o svo- 
jem delu vsaj dvakrat letno. Poročilo o delu pa mora 
podati, če to zahteva tretjina volilnih upravičencev. 

10. člen 
Član hišnega sveta se lahko razreši: 
če to zahtevajo volilni upravičenci, 
če se preseli, 
če svojih nalog ne opravlja vestno, 
če je kaznovan zaradi prekrškov, ki izvirajo iz 

kršitve uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš in 
predpisov na podlagi te uredbe, 

če sicer nima več moralnih kvalifikacij, da bi 
lahko opravljal delo člana hišnega sveta in stanoval- 
ci nimajo več zaupanja vanj. 

Člani sveta se razrešijo na sestanku volilnih 
upravičencev na isti način, (kakor se izvedejo volitve 
same. 

Na izpraznjeno mesto se voli nov član. 

IIL Svet stanovanjske skupnosti. 

11. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sestavljajo zastop- 

niki vseh hišnih svetov. 
Člani svetov stanovanjske skupnosti izvolijo hišni 

sveti izmed sebe, in sicer: hišni sveti do 5 članov po 
enega, hišni sveti s 7 članov ali pa več po dva in to 
na prvem sestanku hišnega sveta, vendar najpozneje 
do 15. februarja vsako leto. 

Volitve članov stanovanjsko skupnosti se izvedejo 
tako kakor to hišni sveti sami določijo. 

V svet stanovanjske skupnosti pridejo kot člani 
tudi zastopniki delavskega sveta podjetij oziroma ko- 
lektiva zavoda v primeru 3. odstavka 40. člena ured- 
be o upravljanju stanovanjskih hiš. 

12. člen 
Novoizvoljeni svet stanovanjske skupnosti skli- 

če na 1. zasedanje predsednik prejšnjega sveta sta- 
novanjske skupnosti. 

Najpozneje 1-t dni po izvolitvi mora svet stano- 
vanjske skupnosti izvoliti izmed sebe predsednika, 
podpredsednika, tajnika sveta in tri člane poravnal- 
nega sveta. 

Predsednik oziroma podpredsednik sklicuje svet 
stanovanjske skupnosti vsaj enkrat v 2 mesecih in 
vodi zasedanja. 

Po potrebi se svet sestane tudi večkrat. 
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Svet stanovanjske skupnosti se mora sestati, če 
io zahteva tretjina zastopnikov hišnih svetov in šef 
stanovanjske uiprave. 

Sklepe, ki so Lili sprejeti na seji sveta, piše taj- 
nik, podpišeta pa jih predsednik in tajnik. 

13. člen 
Člani sveta stanovanjske skupnosti se razrešijo 

svoje dolžnosti v primerih, kakor to predvideva 10. 
člen tega odloka, ali pa, če to sklene svet z večino 
glasov. 

Člani sveta stanovanjske skupnosti morajo poro- 
čati o delu sveta hišnim svetom in članom stanovanj- 
ske skupnosti vsaj dvakrat letno. 

14. člen 
Stanovanjska skupnost je pravna oseba; nosilec 

pravic in obveznosti, ki izvirajo iz pogodb in prav- 
nih razmerij, ki nastanejo v zvezi z vzdrževanjem 
in upravljanjem hiš. 

Stanovanjsko skupnost zastopa v premoženjsko- 
pravnih razmerjih stanovanjska uprava po svojem 
Sefu. 

15. člen 
Stanovanjska uprava opravlja svoje delo v me- 

jah 36. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš, 
določbah tega odloka ter po navodilih in sklepih sve- 
ta stanovanjske skupnosti in hišnih svetov. 

IV. Kategorizacija stanovanj in tarifa 

16. člen 
Vsa stanovanja v hišah stanovanjske skupnosti 

kalkor tudi stanovanja zasebnih lastnikov, ki oddaja- 
jo, v najem, morajo biti kategorizirana po predpisih 
odloka o kategorizaciji stanovanj na območju okraja 
Celje (Uradni list LRS, št. 29-4C6/34). 

Kategorije in najemnine določi stanovanjska 
uprava. 

17. člen 
Stanovanjska uprava mora izdati o kategorizaciji 

odločbo. Zoper to odločbo se lahko pritoži uživalec 
stanovanja kakor tudi lastnik hiše v osmih dneh na 
občinski ljudski odlor oziroma ljudski odbor mestne 
občine. 

V. Stanovanjska pogodba , 

18. člen 
Stanovanjska uprava in zasebni lastniki hiš, ki 

niso vključene v stanovanjsko skupnost, morajo 
skleniti z uživalci stanovanj za stanovanja pogodbo. 

19. člen 
Stanovanjska pogodba mora obsegati tele bistve- 

ne elemente: 
površino stanovanjskih prostorov, kategorijo, ce- 

no za 1 m2 stanovanjskega prostora, mesečno najem- 
nino, odpovedni rok in druge določbe, kj so jih po- 
godbene stranke dogovorile. 

20. člen 
Stanovanjska uprava sme skleniti pogodbo za iz- 

praznjeno stanovanje šele takrat,, ko se je prepriča- 
la, da ni potrebe po stanovanjskih prostorih, ki bi 
izvirale iz sodnih ali sicer izvršljivih odpovedi, uži- 
valcem teh stanovanj pa mora občinski ljudski odbor 
preskrbeti drugo stanovanje, kakor to predpisuje 62. 
člen uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. ; 

Sicer pa se morajo upoštevati pri sklenitvi pogod- 
be za prazno stanovanje nujnost in potrebe intere- 
sentov. 

Omogočati se morajo sporazumne zamenjave sta- 
novanj med posameznimi uživalci. 

21. člen 
Za stanovanja v hišah, ki niso vključene v sta- 

novanjsko skupnost, sme zasebni lastnik skleniti sta- 
novanjsko pogodbo samo s tisto osebo, ki ji izda sta- 
novanjska uprava odločbo o nakazilu za stanovanje. 

Če se s to odločbo lastnik kiše ne strinja, ima 
pravico, pritožiti se na tajništvo za gospodarstvo 
okrajnega ljudskega odbora. Pritožba se vloži v 3 
dneh po prejemu odločbe. 

Za vse sklenjene pogodbe se vodi pri stanovanj- 
ski upravi register pogodb, in sicer posebej za stano- 
vanjsko skupnost in posebej za stanovanja, ki niso 
vključena v stanovanjsko skupnost. 

22. člen 
Najemnina so izračuna na podlagi izvedene kate- 

gorizacije tako, da se število m1 pomnoži z ugotovlje- 
nimi stanovanjskimi točkami, ta zmnožek pa pomno- 
ži s tarifnimi postavkami, in sicer: 

a) v krajih Laško, Slovenske Konjice, Žalec, Ro- 
gaška Slatina, Šentjur pri Celju in Store z 0,27 din, 

b) v krajih s sedežem občine in krajih, ki so do 
2 km oddaljeni od sedeža občine z 0,22 din, 

c) v vseh drugih krajih z 0,17 din. 
Površina za posamezne prostore, ki presega 30m*, 

se ne zaračuna. 
Pri izračunanju najemnine se skupna površina 

zaokroži na cele m*, skupna najemnina pa na deset 
dinarske zneske, do 5 din navzdol, nad 5 din pa na- 
vzgor. 

23. člen 
Nihče se ne sme vseliti v stanovanje, ne da bi 

prej sklenil stanovanjsko pogodbo. 

VL Delitev najemnine 

24. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključen v stano- 

vanjsko skupnost, pripada 1% najemnine od njegove 
hiie, če je stalno zaposlen, če je kmetovalec, obrtnik 
ali se ukvarja s kakršnim koli prostim poklicem in 
ima sicer stalne dohodke. 

Če je komu najemnina izključni vir dohodkov za 
preživljanje, se lahko nanj pripadajoči del najemni- 
ne zviša. To določi svet za komunalne zadeve OLO 
na prošnjo prizadetega po poprejšnjem zaslišanju 
občinskega ljudskega odbora. 

25. člen 
Od najemnih hiš, ki so v stanovanjski skupnosti, 

so plačuje 50% v amortizacijski sklad. Od tega se mo- 
ra vplačevati 10% v sklad za zidanje novih hiš okraj- 
nega ljudskega odbora. 

Kolik del najemnine gre v sklad za hiüSno upravo, 
določi svet stanovanjske sflcnpnosti v sorazmerju na 
celotno najemnino, in sicer v odstotkih za vse hiše 
enako. 

Ostanek najemnine gre v sklad za vzdrževanje 
hiše. 

26. člen 
Zasebni lastniki, ki oddajajo poslovne prostore, 

morajo plačevati v sklad za zidanje novih hiš okraj- 
nega ljudskega odbora 50% od določene najemnine. 
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VIL Prehodne in končne đoločbe 

27. člen 
Stanovanjska uprava in zasebni lastniki morajo 

skleniti   stanovanjske  pogodbe do 30.  XI.  1954. 

28. člen 
Občinski ljudski odbori vodijo do ustanovitve 

stanovanjske uprave vse zadeve stanovanjskih uprav, 
kakor jih določa uredba o upravljanju stanovanjskih 
hiš. 

29. člen 
Dosedanji, skladi, ki so bili doseženi po uredbi 

o zvišanju najemnine (Uradni list FLRJ, št. 54/53) od 
hiš, ki so v stanovanjski skupnosti, se razdelijo tako, 
da se vplača v amortizacijski sklad 50%, v sklad 
za vzdrževanje hiš 30%, v sklad za hišno upravo 20%. 

Sklad, dosežen od hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, pa se lahko črpa po odloku 
OLO Celje okolica št. 1/1-4423/1 (Uradni list LRS. 
št. 22-255/55). 

30. člen 
Navodila za izvrševanje tega odloka izda svet 

za komunalne zadeve OLO Celje. 

31. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. ob popisovanju stanovanj da namenoma ne- 

točne ali krive podatke; 
2. kdor ovira popisovanje in kategorizacijo sta- 

novanj; 
3. kdor nevestno in pomanjkljivo zbira uradne 

podatike, če mu je bilo to delo poverjeno; 
4. kdor proti predpisom sklene pogodbo za stano- 

vanje ali poslovni prostor; 
5. kdor pri sklepanju pogodbe za stanovanje za- 

molči, da že ima stanovanje; 
6. kdor se vseli brez odločbe o nakazilu za sta- 

novanje; 
7. kdor pobira višjo najemnino, kot je to določeno 

s pogodbo; 
8. kdor oddaja stanovanje in poslovne prostore, 

pogodbe pa ne registrira pri stanovanjski upravi; 
9. kdor oddaja poslovni prostor in ne odvaja e 

tem odlokom določenega dela najemnine v sklad za 
zidanje stanovanjsfkih hiš; 

10. kdor odda stanovanje, ne da bi prejel odločbo 
o nakazilu stanovanja stranki; 

11. kdor hoče prisilno izseliti uživalca stanovanja 
mimo zakonitih predpisov. 

Poleg kaznovanja strank v primerih 6. točke tega 
člena se stranka tudi izseli. 

32. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa se v >Uradnem listu LRS«. ^ 

St. 1/1-12746/1-54 
Celje, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

Na podlagi 15. člena in 1. točke 69. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Gorica sprejel na 
seji dne 3. avgusta 1934 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Vsakdo mora uravnati svoje vedenje in ravnanje 

tako, da ne moti dela, razvedrila ia počitka drugih 
ljudi, da varuje javno moralo, vzdržuje snago, pazi na 
lepoto in zunanje lice mest, vasi in naselij, ne dela 
Škode in ne ogroža ljudem varnosti premoženja in 
zdravja. 

Dobrine iz prejšnjega odstavka uživajo upravno 
kazensko varstvo po določbah tega odloka. 

II. Varstvo miru 

2. člen 
Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 

sebnem prostoru, ki moti mir okolice, in sicer: 
1. uporabljati zvočnike, radijske aparate, glas- 

bila in kakršne koli druge naprave tako, da občutno 
motijo okolico; 

2. kričati, razgrajati ali drugače po nepotrebnem 
delati hrup in ropot; 

3. uporabljati motorna vozila, ki nimajo izpušne 
dušilke; 

4. v času od 22. do 5. ure motiti nočni mir in 
počitek ljudi. 

Tajništvo za notranje zadeve sme v posameznih 
primerih (v bližini bolnišnic, sanatorijev itd. ali glede 
na tujski promet) prepovedati ali omejiti uporabo 
naprav, navedenih v prejšnjem odstavku. 

Ni šteti za motnjo po 1. odstavku tega člena mot- 
nje, ki izvirajo iz gospodarsko delavnosti ali iz obla- 
stveno dovoljenega političnega oziroma družbenega 
udejstvovanja. 

III. Varstvo družbene discipline 

3. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se krši druž- 

bena disciplina, in sicer jo prepovedano: 
1. motiti sestanke, javne shode, zborovanja in 

druge javne prireditve; 
2. kljub opominu zadrževati se v gostinskih obra- 

tih preko dovoljenega obratovalnega  časa; 
3. kaditi T prostorih ali vozilih, v katerih je ka- 

jenje prepovedano; 
4. krošnjariti. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 

4. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 

varnost ljudi in premoženja, in sicer je prepovedano: 
1. poškodovati ali odstraniti napisne table in 

druge javne znake; 
2. ugašati in poškodovati svetilke, namenjene za 

javno razsvetljavo; 
3. opuščati nameščanje in vzdrževanje varnostnih 

naprar pri gradbah in popravilih; 
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4. imeti ali nameščati na ograjo v višini do 1,80 m 
bodečo žico; 

5. z metanjem kamenja ali drugih predmetov 
ogrožati javno varnost; 

6. dražiti ali plašiti živali; 
7. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali pomazati 

ljudi ali pročelja stavb; 
8. uporabljati javna pota za igre; 
9. poškodovati ali kljub opominu pristojnih or- 

ganov zanemarjati vzdrževanje .gosipodarskega po- 
slopja ter hišnih naprav in instalacij, da nastane 
nevarnost za ljudi ali grozi večja škoda. 

V. Varstvo zdravja, čistoče in zunanjega lica 

5. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdrav- 

je ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo 
zunanje  lice  strnjenih  naselij. 

Prepovedano je: 
1. metati odpadke, pljuvati ali drugače pone- 

snažiti tla ali predmete na javnih prostorih; 
2. iztepati  na javna pota karkoli; 
3. odlagati odpadke ali gnoj na mesta, ki niso 

za to določena; 
4. pustiti greznice nezadostno zaprte ali v takem 

stanju, da povzročajo okolici smrad; 
5. spuščati odpadke ali gnojnico na javna pota 

ali v odprte cestne jarke in  rečne struge; 
6. nameščati plalkate ali objave na mestih, ki ni- 

so za to določena, pisati po poslopjih, ograjah ali vo- 
zilih; 

7. trgati ali odstranjevati plakate ali objave, na- 
lepljene na mestih, ki so za to določena; 

8. zanemarjati snago v stanovanju v" taki meri, 
da to moti okolico ali pa da utegne spraviti v nevar- 
nost zdravje ljudi. 

6. člen 
Lastniki ali upravitelji hiš ob javnih poteh mo- 

rajo čistiti hišna pročelja, javne znaike na poslopjih 
in skrbeti za to, da se zastave, transparenti, lepaki in 
drugi priložnostni okraski odstranijo najkasneje v 
dveh dneh po končani proslavi ali prireditvi. 

Prepovedano je izobešanje zastav, ki so raztrga- 
ne, izprane ali zamazane ali ki lahko drugače žalijo 
patriotična čustva državljanov. 

VI. Varstvo javnih nasadov 

7. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se kvarijo 

parki, nasadi in kulturni spomeniki, in sicer je pre- 
povedano: 

1. v javnih parkih in nasadih ter na pokopališčih 
lomiti drevje ali grmovje, trgati cvetlice, obirati sa- 
deže z drevja, hoditi ali voziti izven dovoljenih* poti; 

2. poškodovati  živo mejo ob javnih poteh; 
3. prevračati, prenašati ali mazati klopi, mize, 

ograje ali druge naprave na javnih mestih. 

VII. Varstvo mladine 

8. člen 
Mladina do dovršenega 16. leta ne sme obiskovati 

nočnih lokalov in zabavišč. 
Mladina pod 16. letom ne sme brez spremstva 

staršev ali drugih odraslih obiskovati gostiln, kavarn 
in drugih podobnih lokalov, v spremstvu staršev ali 
drugih odraslih pa le do 21., v zimskem času pa do 

19. ure. Kot zimski čas se šteje čas od 1. oktobra do 
1. marca. 

Javnih plesov se mladina do 16. leta sploh ne sme 
udeleževati. 

Mladini pod 18. letom je prepovedano kvartanje 
v javnih prostorih. 

Kino predstav, ki se končajo po 21. uri, mladina 
pod 16. letom ne sme obiskovati. 

Kino predstav, ki so javno razglašene za mla- 
dini neprimerne, se mladina do 18. leta sploh ne sme 
udeleževati. 

Večernih kulturnih in fizikulturnih prireditev se 
lahko udeležuje le z dovoljenjem šolske oblasti ali 
drugih pristojnih organov, če ti spoznajo, da so take 
prireditve primerne razvojni stopnji in koristne za 
vzgojo in duševni razvoj mladega človeka. 

Mladina pod 14. letom pa se sme tudi takih prire- 
ditev udeleževati le v spremstvu staršev, sikrbnikov 
ali drugih neposrednih vzgojiteljev. 

Kolikor so šolski ali drugi predpisi strožji od teh, 
veljajo ti strožji predpisi. 

Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tu- 
di starši, skrbniki ali neposredni vzgojitelji in tudi 
lastniki ali upravniki gostinskih obratov ter javnih 
lokalov oziroma prireditelji  zabave. 

VIII. Javni red in mir v mestnih občinah in občinah 

9. člen 
Ljudski odbori občin in mestnih občin lahko izde- 

lajo natančnejše predpise o javnem redu in miru za 
svoja območja, če je to potrebno in če gre za zadeve, 
ki so lastne posameznim občinam oziroma mestnim 
občinam. Taki predpisi pa ne smejo nasprotovati 
predpisom tega odloka. 

IX. Kazni 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se storilec kaznu- 

je za prekrške: 
iz 2. člena, iz 1., 2. in 4. točke 3. člena, iz 1., 2., 3., 

4., 5. in 9. točke 4, člena, iz 3., 4., 5., 7. in 8. točke 
5. člena, iz 3. točke 7. člena in iz 8. člena. 

11. člen 
Organi ljudske milice smejo na kraju samem iz- 

terjati denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri 
prekršku, in sicer: 

1. po 50 din za prekrške iz 3. točke 3. člena, iz 8. 
točke 4. člena, iz 1. in 2> točke 5. člena, iz drugega 
odstavka 6. člena im iz 2. točke 7. člena; 

2. po 100 din za prekrške iz 6. in 7. točke 4. člena, 
iz 6. točke 5. člena, iz prvega odstavtka 6. člena in iz 
1. točke 7. člena. 

12. člen 
Za upravni kazenski postopek in za izrekanje 

kazni po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške 
okrajnega Ijuskega odbora. 

X. Končne določbe 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS<. 
Občinski ljudski odbori razglasijo odlok na kra- 

jevno običajni način. 
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14. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi 

predpisi  občinskih  ljudskih odborov,    če  so  v  na- 
sprotju z določbami tega odloka. 

St. 1616/3-54 
Nova Gorica, dne 23. septembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

7. 

Okrajni ljudski odbor Kočevje je na podlagi 7. 
in 28. člena uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 59-693/52, št. 29-233/53 in št. 
53-462/53) ter drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) na seji obeh zborov dne 8. decembra 1954 
sprejel 

odlok 
o spremembi odloka o višini dnevnic in o pavšalnem 
povračilu  stroškov   za   uradna  potovanja   v  okraju 

Kočevje 

Odlok, o višina dnevnic in o pavšalnem povračilu 
stroškov za uradna potovanja na območju okraja 
Kočevje z dne 19. marca 1954, št. 1989/1-54 (Uradni 
list LRS št. 13-206/54) se spremeni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Kočevje 

l.člen 
Za  uradna  potovanja  v mejah okraja  Kočevje 

znaša dnevnica: 
a) za uslužbence od V. plačilnega raz- 

reda navzgor 850 din 
b) za uslužbence od IX. do, VI. plačil- 

nega razreda in za visokokvalifici- 
rano delavce 750 din 

c) za druge uslužbence in delavce 650 din 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 7349/1-54 
Kočevje, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

8. 

Na podlagi drugega odskvka 15. člena ter 3. toč- 
ke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 49. Členom 
temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13-147/54) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev 
okrajnega ljudskega odbora Koper na seji obeh zbo- 
rov dne 17. decembra 1954 sprejela 

ODLOK 
o sklepnem računu okraja Koper za leto 1953 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okraja Koper za leto 1953, 

sestavljen po predpisih temeljnega zakona o prora- 
čunih, ki izkazuje: 

I. sklepni račun okrajnega proračuna: 
1.104,393.880 din dohodkov 
1.011,447.786 din izdatkov 

II. sklopni računi finančno samostojnih zavodov: 
282,725.333 din dohodkov 
267,017.638 din izdatkov 

2. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1953 v višini 92,946.094 din 
se prenese kot dohodek v proračun za leto 1954, pre- 
sežek dohodkov finančno samostojnih zavodov v vi- 
šini 15,707.695 din pa je razdeljen s sklepnimi računi 
teh zavodov za leto 1953. 

3. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1953 s sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1953 je 
del tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. lOa/56 
Koper, dne 17. decembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

9. 

Da bi se zavarovalo številčno stanje obstoječega 
sadnega drevja v okraju Koper je okrajni ljudski 
odbor Koper na podlagi 15. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v 
zvezi z 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLR], št. 46/51) na seji obeh zborov dne 
17. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi sečnje sadnega drevja 

1. člen 
Lastnikom oziroma imetnikom zemljišč je prepo- 

vedano poškodovanje ali brez dovoljenja sekati jn 
preveč obsekavati sadno drevje, razen če tega ne 
zahtevajo potrebni ukrepi za zatiranje in prepreče- 
vanje rastlinskih bolezni in škodljivcev. 

Kot sadno drevje po tem odloku je razumeti tudi 
oljko in trto. 

2. «len 
Dovoljenja za sečno in obsekavanje sadnega 

drevja po 1. členu tega odloka izdajajo občinski ljud- 
ski odbori. 

3. «len 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din, kdor v nasprotja z določbami 1. člena 
tega odloka poseka, •••••• obseka ali sploh poško- 
duje sadna drevesa. 

4. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

je pooblaščen, da izda natančnejša navodila za upo- 
rabo tega odloka in da skrbi za njegovo izvajanje. 

5. «len 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 6433/3 
Koper, dne 17. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj L r. 
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10. 
Na podlagi 2. člena odloka Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora o razlastitvi z dne 14. novembra 
1948 (Uradni list IOLO, št. 7-90/48) in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
obeh zborov  dne  17. decembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Degalisovo in Cankarjevo ulico za občekoristno 

delo 
1. člen 

Zidanje stanovanjskega bloka v Kopru na pro- 
storu med Degalisovo in Cankarjevo ulico se razgla- 
ša za nujno občekoristno delo in so dovoljuje razla- 
stitev zanj potrebnih nepremičnin. 

2. člen 
Obseg zemljišč, ki so potrebna za zidanje, nave- 

deno v 1. členu tega odloka, je natančneje razviden 
iz narisa, ki je priložen odloku in je njegov sestavni 
del, ter iz gradbenega načrta, ki je na vpogled pri 
tajništvu sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora Koper. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Si 6434/1 
Koper, dne 17. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj Lr, 

11. 
Na podlagi 2. člena odloka Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora o razlastitvi z dne 14. novembra 
1948 (Uradni list IOLO, šL 7-90/48) in 64. člena za- 
Kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradnj list LRS, 
št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
obeh zborov dne 17. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 

ob Gramscijevem nabrežju ZA občekoristno delo 

L člen 
Zidanje stanovanjskega bloka v Kopru ob Gram- 

scijevem nabrežju se razglaša za nujno občekoristno 
delo in se dovoljuje razlastitev zanj potrebnih, ne- 
premičnin. 

•2. člen 
Obseg zemljišč, ki so potrebna za zidanje, nave- 

deno v 1. členu tega odloka, je natančneje razviden 
iz narisa, ki je priložen odloku in je njegov sestavni 
del, ter iz gradbenega načrta, ki je na vpogled pri 
tajništvu sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora Koper. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 6434/1 
Koper, dne 17. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc •••• 1. r. 

12. 

Na podlagi 2. člena odloka Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora o razlastitvi z dne 14. novembra 
1948 (Uradni list IOLO, št 7-90/48) in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
obeh zborov dne 17. decembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Istrsko obalo in Le v j egra j sko ulico z& obče- 

koristno delo 

1. člen 
Zidanje stanovanjskega bloka v Kopru na pro- 

storu med Istrsko obalo in Levjegrajsko ulico se 
razglaša za nujno občekoristno delo in se dovoljuje 
razglasitev zanj ptrebnih nepremičnin. 

2. člen 
Obseg zemljišč, ki so potrebna za zidanje, nave- 

deno v 1. členu tega odloka, je natančneje razviden 
iz narisa, ki je priložen odloku in je njegov sestavni 
del, ter iz gradbenega načrta, ki je na vpogled pri 
tajništvu sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora Koper. 

3. člen 
Ta'odlok velja takoj. 

St. 6434/1 
Koper, dne 17. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

13. 
• Na podlagi 2. člena odloka Istrskega okrožnega 

ljudskega odbora o razlastitvi z dne 14. novembra 
1948 (Uradni list IOLO, št. 7-90/48) in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
obeh zborov dne 17. decembra 1954 sprejel 

O D L OK 
o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Levjo ulico in Gramscijevem nabrežjem za obče 

koristno delo 

1. člen 
Zidanje stanovanjskega bloka v Kopru na pro- 

storu med Levjo ulico in Gramscijevem nabrežjem se 
razglaša za nujno občekoristno delo in se dovoljuje 
razlastitev zanj potrebnih nepremičnin. 

2. člen * 
Obseg zemljišč, ki so potrebna za zidanje» nave- 

deno r 1. členu tega odloka, je natančneje razviden 
iz narisa, ki je priložen odloku in je njegov sestavni 
del, ter iz gradbenega načrta, ki je na vpogled pri 
tajništvu sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora Koper. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St 6434/1 
Koper, dne 17. decembra 1954. 

Predsednik: OLOt 
Franc Kralj Lr. 
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U. 

Na podlagi 2. člena odloka Istrskega okrožnega 
ljudskega odbora o razlastitvi z dne 14. novembra 
1948 (Uradni list 10LO, št. 7-90/4«) in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Koper na sejj 
obeh  zborov   dne  17.  decembra   1934  sprejel 

ODLOK 
o razglasitvi zidanja stanovanjskega bloka v Kopru 
med Verdijevo ulico in Belvederom za občekoristno 

delo 

1. člen 
Zidanje stanovanjskega bloka v Kopru na pro- 

storu med Verdijevo ulico in Belvederom se razgla- 
ša za nujno občekoristno delo in se dovoljuje razla- 
stitev zanj potrebnih  nepremičnin. 

2. člen 
Obseg zemljišč, ki so potrebna za zidanje, nave- 

deno v 1. členu tega odloka, je natančneje razviden 
iz narisa, ki je priložen odloku in je njegov sestavni 
del, ter iz gradbenega načrta, ki je na vpogled pri 
tajništvu sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora Koper. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 6434/1 
Koper, dne 17. decembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj I. r. 

15. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Kranj na skupni seji obeh 
zborov dne 29. decembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o popisu živine v okraju Kranj 

1. člen 
V času od 16. do 20. januarja 1955 bo v vsem 

okraju Kranj popis živine, perutnine in čebelnih 
panjev. Popisovalo se bo po stanju na dan 15. janu- 
arja 1955. 

2. člen 
Popisani bodo: 
a) vsa splošno družbena, zadružna in zasebna 

kmetijska gospodarstva; 
b) samo tiste državne, zadružne in družbene 

ustanove, podjetja in organizacije, ki niso organi- 
zirane kot kmetijski proizvajalci, pa imajo živino, 
perutnino ali čebelne panje; 

c) vsa gospodinjstva nekmetovalcev, ki imajo 
živino, perutnino ali čebelne panje. 

3. člen 
Da bo popis uspešen, ga bo vodila okrajna po- 

pisna komisija; imenuje jo predsednik okrajnega 
ljudskega odbora. Prav tako imenuje tudi vsak ob- 
činski ljudski odbor občinsko popisno komisijo, ki 
bo vodila popis na območju občine. 

4. člen 
Občinski ljudski dbori morajo dati občinskim 

popisnim komisijam na razpolago potrebno število 
popisovalcev in kontrolorjev. 

5. člen 
Popisovalo so bo po obrazcih in navodilih, ki jih 

je predpisal Zvezni  urad  za statistiko in  evidenco. 

6. člen 
Popisovalci, inštruktorji in popisne komisije se 

morajo strogo držati navodil za izvedbo tega popisa. 

7. člen 
Odgovorni voditelji splošno družbenih in zadruž- 

nih posestev, gospodarji kmetijskih gospodarstev in 
tudi vsi drugi lastniki živine, perutnine in čebelnih 
panjev morajo dati popisovalcem natančne odgovore 
na vsa vprašanja, ki so v popisnici 

8. člen 
Kdor namenoma onemogoča izvedbo tega popisa 

ali ne da zahtevanih podatkov ali ne da natančnih 
podatkov in tudi popisovalci, ki ne bodo opravili 
svoje naloge vestno, bodo kaznovani zaradi prekrška 
s kaznijo do 3000 din. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. 8381/1-54 
Kranj, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj I. r. 

16. 

Na podlagi drugega odstavka 15., 64. in 108. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih v zvezd s 66. čle- 
nom uredbe o trgovanju ter trgovskih podjetjih 
in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53), 48. čle- 
nom uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 6-63/54), 25. členom uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 

• št. 5-48/54) ter 3. in 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) ter 3. in 8. 
člena temeljnega zakona o prekrških (Ur. 1. FLRJ, št. 
46-428/51) in pooblastil ljudskih odborov občin (mest- 
nih občin) okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljano 
okolica, da predpiše enotni poslovalni čas trgovinam, 
gostiščem in obrtnim delavnicam na svojem območju, 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na XXI. 
skupni seji obeh zborov dne 6. novembra 1954 in dne 
18. decembra 1954 dopolnil 

ODLOK 
o poslovalnem času trgovin, gostišč in obrtnih 

delavnic 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje poslovalni čas trgo- 

vinam;   lekarnam,   obrtnim  delavnicam,   gostinskim 
podjetjem in gostiščem ter drugim gospodarskim or- 
ganizacijam, ki poslujejo s strankami. 

V tem predpisanem času morajo biti obrati od- 
' prti za stranke. 
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Vsaka, sprememba ali prestavitev predpisanega 
poslovalnega časa je nedovoljena. 

2. člen 
Ljudski odbor občine oziroma mestne občine sme 

v izjemnih primerih zaradi adaptacije, inventure in 
podobno, če je to nujno potrebno, dovoliti, da se 
obrat zapre med poslovalnim časom. 

3. člen 
Zimski poslovalni čas traja od i. septembra do 

30. aprila, letni pa od 1. maja do 31. avgusta. 

4. člen 
Ob nedeljah in drugih prostih dnevih morajo biti 

ves dan odprti vsi gostinski obrati, razen bifejev, ki 
so odprti le dopoldne. Dopoldne morajo biti odprte 
tudi brivske in frizerske delavnice in slaščičarne. 

Trgovine in obrtne delavnice so praviloma zaprte 
<• nedeljah in dela prostih dnevih kakor tudi ponoči 
in v opoldanskein odmoru, razen če imajo nedeljen 
poslovalni čas. 

Delovni ikolektivi trgovin in obrtnih delavnic lah- 
ko ob upoštevanju krajevnih potreb določijo, da so 
njihove poslovalnice odprte tudi izven poslovalnega 
časa. 

Kot nočni čas se šteje čas od 22. do 5. ure, opol- 
danski čas pa vsaj od 12.30 do 14. ure. 

5. člen 
Ce so v istem prostoru ali v prostorih, ki so med 

seboj povezani, različni obrati, velja za vse isti po- 
slovalni čas, ki velja za glavni obrat. 

Ta odločba ne velja za gostišča. 

6. člen 
Obrati morajo biti odprti v času, določenem s 

tem odlokom. 
V gostinskih obratih se pol ure pred časom, ki je 

določen za zapiranje, ne sme postreči niti z jedjo niti 
s pijačo. 

7. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen v 

obratu. 
Ce je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

izdanega na podlagi 2. člena tega odloka; morajo biti 
v obratu na vidnem mestu objavljeni podatki o tem, 
koliko čaisa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje, 
ter številka in datum dovoljenja. 

8. člen 

I, Trgovine 
morajo biti odprte: 
a)Trgovine z živili, gospodinjskimi potrebščinajni 

in industrijskim blagom: 

1.  v indus trijskih   krajih: 
Od ponedeljka do petika 
pozimi od 8.—12. in od 14.—17.30 ure, ob sobotah 

od 8.—13. ure, 
poleti od 7.30—12.30 in 17.—19.30 ure, ob sobotah 

od 7.30—1230. u.re; 

2.  na   podeželju: 

Od ponedeljka do petka 
pozimi od 8.—12.30 in od 14.30—17.30 ure, ob so- 

botah od 8.—13. ure: 

poleti od 7.30—12.30 in od 17.—19.30 ure, ob sobo- 
tah od 7.—12.30 ure; 

b) Prodajalno sadja in zelenjave: 
pozimi od 7.30 do 12. in od 15.—18. ure, 
poleti od 6.30—12. in od 17.—19. ure; 
c) Trafike: 
pozimi od 7.30 do 12. in od 15.—18. ure, 
poleti od 6.30—12. in od 17.—19. ure; 
č)  Bencinske črpalke: 
pozimi od 8.—18. ure, 
poleti od 7.30—19.30 ure. 

Za industrijske kraje po tem odloku se štejejo: 
Crmiče, Dol. Logatec, Domžale, Grosuplje, Litija, 
Medvode, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Vrhnika. Vsi 
drugi kraji v okraju Ljubljana okolica se štejejo za 
podeželje. 

Glede poslovalnega časa na trgih in sejmih velja 
določba 10. člena odloka OLO Ljubljana okolica o 
tržnem in sejemskem redu z dne 28. avgusta 1954 
(Uradni Ust LRS, št. 37-557/54). 

IL Lekarne 

Lekarne so odprte ob delavnikih pozimi od 8.—12. 
in od 15.—18. ure, poleti pa od 8.—12. m od 16.—18. 
ure. Svet za zdravstvo OLO Ljubljana okolica pa 
lahko v okviru tega predpisanega minimalnega poslo- 
valnega časa predpiše za posamezne lekarne krajev- 
nim razmeram in potrebam primeren poslovalni čas. 

III. Obrtne delavnice 

a) Poslovalni čas obrtnih delavnic je pozimi od 7. 
do 15., poleti pa od 6. do 14. ure. 

Obrtne delavnice, ki poslujejo s strankami, in si- 
cer krojaške, šiviljske, čevljarske, mehanične, avto- 
mehanične, vodnoinštalaterskc, elektroinštalaterske, 
podkovsiko-kovaške in fotografske pa imajo tale de- 
ljeni poslovalni čas: 

Od  ponedeljka  do petka 
pozimi od 7.30—12. in od 14.—17.30 ure, ob so- 

botah od 7.—15. ure, 
poleti od 7.—12. in od 15.—18. ure, ob sobotah od 

6.—14. ure. 
Svet za gospodarstvo OLO Ljubljana okolica, pa 

lahko dovoli tudi obrtnim delavnicam iz prednjega 
odstavka na njihovo utemeljeno prošnjo nedeljeni 
poslovalni čas. 

b) Brivske in frizerske delavnice: 
Od torka do petka 
pozimi od 8.—12. in od 14.30—18.30 ure, ob sobo- 

tah od 7.—12.30 in od 14.—20.30 ure, 
v    poleti od 8.—12. in od 15.30—19.30 ure, ob sobo- 

tah od 7.—12.30 in od 14.—20.30 ure. 
Ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih so 

brivnico in frizerske delavnice odprte od 8.—12. ure. 
Ob ponedeljkih so obrati brivskih in frizerskih 

delavnic zaprti. 

c) Pekarne: 
pozimi od 5.30—11. in od 15.30—18. ure, 
poleti od 5.30—11. in od 16.30—19. ure. 

č) Slaščičarne: 
Od ponedeljka do sobote 
pozimi od 8.—12. in od 15.—18. ure, ob nedeljah 

od 8.—14. ure, 
peleti od 8.—12. in od 16.—19. ure, ob nedeljah 

<od 7.—13. ure. 
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d) Mesarije: 
Od ponedeljka do petika 
pozimi od 7.—11. ure, ob sobotah od 6.—lil. in od 

15.—18. ure, 
poleti od 6.—11. ure, ob sobotah od 6.—11. in od 

16.—19. ure. 
'Vse obrtne delavnice od a) do d) III. točke tega 

odloka so lahko odprte tudi izven predpisanega po- 
slovalnega časa, toda z upoštevanjem delovnega časa, 
ki je predpisan za zaposlene delavce. 

VI. Gostinski obrati 
Gostinski obrati morajo biti odprti ob delavni- 

kih, ob nedeljah ter dela prostih dnevih takole: 
a) hoteli in prenočišča morajo biti odprti nepre- 

trgoma podnevi in ponoči; 
b) restavracije in gostilne do 24. ure ponoči. 
Delovni kolektivi restavracij in gostiln pa lahko 

določijo, da se za določeno obdobje (n. pr. pozimi ali 
ob določenih dnevih) zapirajo obrati preje, vendar 
pa ne pred 22. uro; 

c) bifeji ob delavnikih do 21. ure, ob nedeljah 
in drugih dela prostih dnevih do 14. ure; 

č) kavarne od delavnikih do 1. ure zjutraj, ob 
sobotah, nedeljah ter na dan in na dan pred državni- 
mi prazniki in občinskimi prazniki pa do 2. ure 
zjutraj. 

Restavracije, gostilne, bifeji in kavarne ne smejo 
začeti poslovati pred 5. uro zjutraj, morajo pa začeti 
poslovati najkasneje do 7. ure zjutraj; 

d) menze poslujejo le v času, ko se izdajajo red- 
ni obroki hrane, ter ta čas določi menza sama. 

Restavracije, gostilne in kavarne smejo biti od- 
prte na dan 30. aprila, 1. maja, 21. julija, 28. in 29. 
novembra, 31. decembra in na dan občinskih prazni- 
kov do 5. ure naslednjega dne. 

Restavracije, gostilne in bifeji pri železniških in 
avtobusnih postajah morajo začeti poslovati pol vire 
pred prihodom oziroma odhodom prvega vlaka oziro- 

• ma avtobusa in morajo poslovati še pol ure po pri- 
hodu oziroma odhodu zadnjega vlaka oziroma avto- 
busa, in to ne glede na predpisani poslovalni čas po 
tem odloku. 

Dovoljene igre (n. pr. balinanje, kegljanje in po- 
dobno) se smejo igrati na prostem do 22. ure. V za- 
prtih prostorih, kjer to ne moti nočnega miru, ta 
omejitev ne velja, vendar se mora igranje zaključiti 
pol ure pred koncem poslovalnega časa, ki ga pred- 
videva ta odlok za določeno vrsto gostinskega obrata. 

Ljudski odbori občin (mestnih občin) lahko do- 
volijo gostinsikim podjetjem oziroma gostiščem, da 
izmenoma en dan v tednu ne poslujejo zaradi čišče- 
nja poslovnih prostorov in odipočilika zaposlenega 
osebja. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se zaradi prekr- 

ška kaznuje: 
1. obrtna organizacija, trgovsko podjetje ali tr- 

govina ter trgovsko podjetje ali gostišče oziroma 
imetnik zasebne obrtne delavnice in gostišča, ki nima 
objavljenega poslovalnega časa na vhodu v obrat; 

2. gostišče ali imetnik zasebnega gostišča, ki ima 
gostišče odprto tudi po času, ki je določen kot naj- 
daljši čas, do katerega so laMco gostišča ponoči od- 
prta. 

10. člen 
Z objavo tega odloka prenehata veljati: odlok o 

obratovalnem času gospodarskih podjetij na območju 

okraja Ljubljana okolica z dne 11. oktobra 1952 
(Uradni list LRS, št. 30-170/52) in odlok o spremembi 
in dopolnitvi odloka o obratovalnem času gospodar- 
skih podjetij na območju okraja Ljubljana oklica z 
dne 15. julija 1955 (Uradni list LRS, št. 26-295/53). 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-12451/1-54 
Ljubljana, dne 18. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

1?. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

ljudskih odborih (Uradni list FLRJ. št. 19/1952) in v 
zvezi z 43. in 49. členom temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ, št. 13/1934) je sprejel okraj- 
ni ljudski odbor Ljubljana okolica na XIX. in XXI. 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 25. septembra 1934 in 18. decembra 1954 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi  proračuna 

okraja Ljubljana okolica za leto 1953 • 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okraja Ljubljana oko- 

lica za leto 1953, ki obsega 
1. sklepni račun okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana okolica 
z 850,919.105 din dohodkov 
s 563,007.955 din izdatkov in 
z 283,911.150 din presežka, 
2. sklepne račune finančno samostojnih zavodov 
z 224,208311 din dohodkov, 
z 210,924.639 din izdatkov, 
s   14,363.317 din presežka in 
z     1,079.645 din primanjkljaja. 

2. člen 
Presežek, izkazan v sklepnem računu okrajnega 

ljudskega odbora Ljubljana okolica z zneskom 
285,911.150 din se prenese kot proračunski dohodek v 
proračun okraja Ljubljana okolica za leto 1954. 

3. člen 
Od presežkov finančno samostojnih zavodov v 

znesku 14,363317 din se prenese znesek 3,153376 din 
v sklad za lastne investicije okrajnega zdravstve- 
nega doma Ljubljana okolica, ostanek se razdeli po 
veljavnih predpisih na sklade zavodov kot dohodek v 
letu 1954, primanjkljaji v znesku 1,079.645 din se pre- 
nesejo v leto 1934. 

4. člen 
Sklepni račun okrajnega ljudskega odbora Ljub- 

ljana okolica, sklepni računi finančno samostojnih 
zavodov in posamezne odločbe o potrditvi sklepnih 
računov finančno samostojnih zavodov za leto 1933 
so sestavni del tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 13572/1-54 
Ljubljana, dne 18. c decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha BerČič 1. r. 
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18. 
Na .podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-84/52) in 
29. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na XXI. skupni seji obeh zborov 
dne 18. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih izdatkov 

okraja Ljubljana okolica v prvem tromesečju 1935 

Dokler okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica 
ne sprejme družbenega plana in proračuna za leto 
1955, se bodo finansirali proračunski izdatki okraja 
Ljubljana okolica 'po mesečnih planih iz predloga 
proračuna za leto 1955 v mejah dvanajstin dohod- 
kov in izdatkov proračuna za leto 1954, vendar naj- 
dalje do 31. marca 1955. 

• 
Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del 

proračuna za leto 1955. 
III 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 13573/1-54 
Ljubjana, dne 18. decembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

19. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/1932) in v 
zvezi s 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-418/51) je okrajni 
ljudski odbor Murska Sobota na XX. skupni seji 
obeh zborov dne 23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o popisu živine v okraju Murska Sobota 

1. člen 
V času od 16. do 20. januarja 1955 bo v vsem 

okraju Murska Sobota popis živine, perutnine in če- 
belnih panjev. Popisovalo se bo po stanju na dan 
15. januarja 1955. 

2. člen 
Popisani bodo: 
a) vsa splošno družbena, zadružna in zasebna 

kmetijska gospodarstva; 
b) samo tiste državne, zadružne in družbene usta- 

nove, podjetja in organizacije, ki niso ' organizirane 
kot kmetijski proizvajalci, pa imajo živino, perutnino 
ali čebelnc panje; 

c) vsa gospodinjstva nekmetovalcev, ki imajo 
živino, perutnino ali čebelne panje. 

3. člen 
Da bo popis uspešen, ga bo vodila okrajna po- 

pisna komisija; imenuje jo okrajni ljudski odbor. 
Prav tako imenuje tudi vsak občinski ljudski odbor 
občinsko popisno komisijo, ki bo vodila popis na ob- 
močju občine, 

4. člen 
Občinski odbori morajo dati občinskim popisnim 

komisijam na razpolago potrebno število popisoval- 
cev in kontrolorjev. 

5. člen 
Popisovalo se bo po obrazcih in navodilih, ki jih 

je predpisal Zvezni zavod za statistiko in evidenco. 

6. člen 
Popisovalci, inštruktorji in popisne komisije se 

morajo strogo držati navodil za izvedbo tega popisa. 

7. člen 
Odgovorni voditelji splošno družbenih in zadruž- 

nih posestev, gospodarji kmetijskih gospodarstev in 
tudi vsi drugi lastniki živine, perutnine in čebelnih 
panjev morajo dati popisovalcem natančne odgovore 
na vsa vprašanja, ki so v popisnici. 

8. člen 
Kdor namenoma onemogoča izvedbo tega popisa 

ali ne da zahtevanih podatkov, ali ne na natančnih 
podatkov in tudi popisovalci, ki ne bodo opravljali 
svoje naloge vestno, bodo kaznovani s kaznijo do 
3000 din. 

Upravni kazenski postopek na I. stopnji vodi 
sodnik za prekrške OLO Murska Sobota. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od 15. januarja 1935 dalje. 

St 11329/2-54 
Murska Sobota, dne 25. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogi 1. r. 

20. 

Na podlagi 16, člena ter 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Ur. list LRS. št. 19-89/52) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh 
zborov dne 18. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1954 

1. člen 

Y 5. točki X'V. poglavja določeni odstotni deleži 
občinskih ljudskih odborov in okrajnega ljudskega 
odbora na ostanku dobička gospodarskih organizacij 
se spremenijo tako, da pripada občinskim ljudskim 
odborom 20 % dobička, okraju pa 80 %. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1954 dalje. 

St. 657/94 
Postojna, dne 18. decembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 
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21. 

Na podlagi 17. člena 1er 3. točke 64. člena • zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Po- 
stojna na seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 18. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov okraj- 

nega ljudskega odbora Postojna za leto 1954 

1. člen 
Okrajni dodatni proračun za leto 1954 s posebni- 

mi prilogami obsega: 
dohodkov v znesku 69,630.000 din, 
izdatkov v znesku 69,630.000 din. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 657/95 
Postojna, dne 18. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

22. 

Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in 29. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/1954) je okrajni ljudski od- 
bor Postojna na seji obeh zborov dne 18. decembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov OLO Postojna 

za razdobje januar—februar 1955 

1. člen 
Dokler ne bo okrajni ljudski odbor sprejel druž- 

benega plana in proračuna za leto 1955, se bodo fi- 
nansirali proračunski izdatki okraja po dvanajstinah 
okrajnega proračuna za leto 1954, vendar najdalje do 
28. februarja 1955. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali  s temile viri  dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z dopolnilno dohodnino od kmetijstva, 
3. z dopohnilno dohodnino od samostojnih pokli- 

cev in premoženja, 
4. z davkom od tuje delovne sile, 
5. z dohodnino v stalnem znesku, 
6. z dohodnino od priložnostnih  dohodkov, 
7. z državnimi taksami, 
8. z zemljarino, 
9. z lastnimi dohodki državnih organov in usta- 

nov, ki  se finansirajo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku za razdobje 

januar—februar 1955 so sestavni del proračuna za 
leto 1955. 

4. člen f 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 657/97 
Postojna, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

23. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
57. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni ljudski od- 
bor Postojna na skupni seji obeh zborov dne 18. de- 
cembra  1954 sprejel 

O D L OK 
o spremembi odloka o opravljanju gostinskih stori- 
tev izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 

gostišč 

1. člen 
V odloku o opravljanju gostinskih storitev izven 

poslovnih prostorov gostinskih podjetij in gostišč 
(Uradni list LRS, št. 38/54) se v prvi točlri 5. člena na 
koncu odstavika še doda: če opravljajo gostinska pod- 
jetja oziroma gostišča gostinske storitve izven po- 
slovnih prostorov brez dovoljenja, se kaznujejo po 
uredbi o gostinskih podjetjih in gostiščih. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 657/99 
Postojna, dne 18. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

24. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) v zvozi z 9. členom uredbe o ureditvi in 
opravljanju dimnikarske službe (Uradni list LRS, št. 
21-116/50) in 8. členom temeljnega zakona o prekrš- 
kih (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51 jo okrajni ljud- 
ski odbor Sežana na stkupni seji okrajnega zbora in 
zbora  proizvajalcev  dne  15. decembra   1934 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

v okraju Sežana 

1. člen 
Najvišja tarifa, do katero smejo dimnikarji do- 

ločati cene za ometanje kurilnih naprav v okraju, 
so določa takole: 

Opis storitve: din 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 60 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 90 
3. Plezalni dimnik vseh kurilnih naprav, razen 

naiprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 50 
b) v hiši z več nadstropji za vsako nadstropje     20 

4'. Ruski  valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši 20 
b) v hiši z več nadstropji za vsako nadstropje      4 
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5. Dimna cev do dveh metrov 10 
za vsalk nadaljnji meter 2 

6. Dimniki centralnih ogrevalnih naprav ali 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega  prvega nadstropja 70 
b) za vsaiko nadaljnje nadstropje 20 
c) od etažnih peči in gostinskih ter zavodskih 

štedilnikov  do prvega nadstropja 20 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 8 

7. Kanal centralno ogrevalno naprave, pekov- 
sko parne peči, velikih zavodskih štedilni- 
kov in podobno: ' 
a) anali, do 5 m 80 
b) veliki, od 5 m naprej 160 

8. Štedilniki,   vštevši   dimno   cev  do   1   metra: 
a) z eno pečico in kotličkom ali dvema pe- 

čicama 30 
b) z dvema pečicama in kotličem ali 

s tremi pečicami 46 
9. Štedilniki  v   gostinskih  obratih   in   zavodih: 

a) navadni, v malem gostinskem obratu 60 
b) mizni, prosto stoječi ali z nasta\kim v 

gostinskem obratu, javnih kuhinjah in 
podobno 90 

c) mizni, veliki, prosto stoječi ali z nastav- 
kom v velikih restavracijah, javnih kuhi- 
njah in podobno 160 

10. Grelci vode (bojler) 30 
11. Grelci posodo 50 
12. Pralni kotel s kanalizacijo za odvod dima 20 
13. Običajna železna peč z do 2 m cevi 30 
14. Peč sistema >Lutzt in podobno: 

a) brez pečice 30 
b) z eno pečico 40 
c) z dvema ali več pečicami 50 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši  dimnik, kanal in duške     90 
b) dimnik peči za vsako nadaljnje nadstropje     20 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 170 
b) z dvema etažama 220 

17. Etažna peč za centralno gretje, vštevši »dim- 
ne odvode 70 

18. Centralne ogrevalne naprave, vštovši dim- 
ne odvode: 
a) z majhnim kotlom do 8 m* ogrevne povr- 

šine (do 9 členov) 120 
b) srednje velikim kotlom do 12 m1 ogrevne 

površino (do 14 členov) 220 
c) z velikim kotlom nad 15 m* ogrevne povr- 

šine (nad 14 členov) 280 
19. Odpiranje, zapiranje in čiščenje lončenih 

peči (z materialom) 360 
20. Izžiganje dimnikov, vštevši material 220 
21. Pregled dimnikov v novih stavbah in odstra- 

njevanje malte iz novih dimnikov, za vsak 
dimnik 60 

2. člen 

Povečana cena za dimnikarsko storitve, in sicer 
največ 20 % pribitka k tarifi iz 1. člena tega odloka 
se sme zaračunati: 

a) za kraje, ki so oddaljeni več kot pet kilometrov 
od sedeža dimnikarskega okoliša. 

b) če dimnikarski okoliš, v katerega območju je 
kraj, ni zaseden in opravlja v njem storitve dimni- 
kar iz drugega okoliša; 

c) za dimnikarska dela, ki so združena s poseb- 
nimi nevarnostmi ali se opravijo po posebnem na- 
ročilu  stranke. 

3. člen 
Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob ne- 

deljah in praznikih, se sme zaračunati največ 30 % 
pribitka; za nočno nadurno delo, to je v času od 
22 zvečer do 6 zjutraj, pa 35 % pribitka k tarifi iz 
1. člena. 

Pribitek za nedeljsko in nočno nadurno delo sme 
dimnikar zaračunati samo, če so bila dela storjena 
po naročilu oziroma v izredno neodložljivih pri- 
merih. 

4. člen 
Roki za ometanje kurilnih naprav so določeni z 

odredbo o obveznem ometanju kurilnih naprav 
(Uradni list LRS, št. •-85•8). 

Vse kurilne naprave in dimni odvodi, ki se v 
poletnih mesecih ne uporabljajo, bodisi ker ni po- 
trebno ogrevanje prostorov, bodisi da se za kuhanje 
uporabljajo električne, plinske ali druge naprave, 
niso podvržene obveznemu pregledu in ometanju v 
teh mesecih. 

Kurilne naprave in dimni odvodi iz 2. odstavka 
tega člena morajo od spomladi, ko se nehajo uporab- 
ljati pa do jeseni, ko se začno znova uporabljati, 
dimnikar enkrat pregledati in očistiti oziroma omesti, 
im to najkasneje do 15. oktobra. 

Lastniki in koristniki takih kurilnih naprav so 
dolžni dimnikarja na to opozoriti. 

5. člen 
Pavšalno plačevanje dimnikarskih storitev je do- 

voljeno po dogovoru med dimnikarjem in strankami. 

6. člen 
Za kontrolni pregled dimnikov in peči, ki jih 

dimnikar ne čisti, se plača 50 % veljavne tarife iz 
1. člena tega odloka. 

Če dimnikar ne opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, ni upravičen zahtevati nobene pristojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka, se določi cena oziroma pristojbina spo- 
razumno med dimnikarjem in strankami na podlagi 
zamudo časa. 

7. člen 
Dimnikar mora na zahtevo plačnika dimnikar- 

skih storitev izstaviti veljavno plačilno potrdilo s 
specifikacijo opravljenih storitev in z navedbo ta- 
rifne postavke. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do^ 2000 din se za prekršek 

kaznuje: 
1. dimnikar, ki zaračuna in sprejme pristojbino, 

čeprav ni izvršil določene dimnikarske storitve; 
2. dimnikar, ki na plačnikovo zahtevo ne izda 

potrdila o plačilu z navedbo storitev in tarifnih 
postavk; 

3. kdor krši določbe 4. člena, navedene v 2, 5. 
in' 4. odstavku. * 

Dimnikar, ki za dimnikarske storitve zaračuna 
več, kot je določeno s tarifo v 1. členu tega odloka, 
so kaznuje po točki b)  19. člena uredbe o ureditvi 



Stran 22. URADNI LIST Štev. i — 13. I. 1955 

in opravljanju dimnikarske služba (Uradni list LRS, 
št 21-116/30 s spremembami v Uradnem listu LRS, 
št. 14-58/52). 

9. člen 
Ta odlok  velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 1-5621/7-54. 
Sežana, dne 15. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danila Petrinja 1. r. 

7S. 

Na podlagi !L, 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na ločeni seji dne 
23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o popisu živine v okraju Šoštanj 

L člen 
V času od 16. do 20. januarja 1955 bo po stanju 

na dan 15. januarja v okraju Šoštanj popis živine, 
perutnine in čebelnih panjev. 

2. Člen 
Popisana bodo: 
a) vsa. družbena» zadružna in zasebna kmetijska 

gospodarstva; 
b) tiste državne, zadružne in družbene ustanove, 

podjetja in organizacije, ki goje živino, perutnino ali 
čebele, pa niso organizirane kot kmetijski proizva- 
jalci; 

c) vsa nekmečka gospodinjstva, ki goje živino, 
perutnino ali čebele. 

3. člen 
Popis vodi okrajna popisna komisija, ki jo ime- 

nuje okrajni ludski odbor, ia občinske popisne ko- 
misije, ki jih imenujejo za svoje območje pristojni 
občinski ludski odbori, ki so hkrati dolžni dati svojim 
popisnim komisijam na razpolago potrebno število 
popisovalcev in kontrolorjev. 

4. člen 
Popisovalo se bo po obrazcih in navodilih Zvez- 

nega zavoda za. statistiko in evidenco. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 3000din se kaznuje: 
1. kdor bi namenoma onemogočal izvedbo popisa, 
2. kdor bi dal nenatančne podatke ali bi sploh ne 

hotel dati zahtevanih, podatkov, 
3. popisovalci, člani popisnih komisij, kontrolorji 

in inštruktorji, ki bi nevestno opravljali svoje naloge. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St 6782/1-54 
Sošianj, dne 23. decembra 1954. 

Predsednic OLO: 
Tone Ulrih. 1. r. 

26. 
Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS žt. 19-89/52) v zve- 
zi s 3. odstavkom 16. člena uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ. št. 29-344/54) je okrajni ljudski od- 
bor Trbovlje na seji obeh zborov dne 22. decembra 
1554 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o stanovanjski tarifi 

za okraj Trbovlje 

1. člen 
Odlok o stanovanjski tarifi za okraj Trbovlje, ki 

ga je sprejel okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji 
dne 30. julija 1954 (Uradni list LRS, št. 42-639/54) se 
razveljavi. 

2. člen 
Ljudski odbori mestnih občin Zagorje, Hrastnik 

in Radeče se pooblaščajo, da za svoja območja sami 
predpišejo stanovanjsko tarifo. 

3. člen 
Za druge občine bo okrajni ljudski'odbor izdal 

jposeben odlok, in sicer po izdaji odlokov po prejš- 
njem členu. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc, velja 

pa takoj. 
St. 6030/9 
Trbovlje, dne 22. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak L r. 

27. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
l.udskdh odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/54) je 
okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov 
dne 22. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o popku živine, perutnine in čebemlh panjev 

v okraju Trbovlje 

1. člen 
V času od 16. do 20. januarja se popišejo živina, 

perutnina in čebelni panji v okraju Trbovlje. 
Popis se izvrši s stanjem, ki bo na dam 15. janu- 

arja 1955. 
2. člen 

Popišejo se: 
1. vsa splošno družbena, zadružna in zasebna 

kmetijska gospodarstva, 
2. državna, zadružna in družbena podjetja, za- 

vodi in druge organizacije, ki niso organizirani kot 
kmetijski proizvajalci, pa imajo živino, perutnino in 
čebelne panje, 

3. vsa gospodarstva nekmetovalcev, ki imajo ži- 
vino, perutnino in čebelne panje. 

3.člen 
Popis bo vodila okrajna popisna komisija, ki jo 

sestavljajo: 
1. predsednik sveta za gospodarstvo — kot pred- 

sednik komisije,  - 
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2. načelnik tajništva za gospodarstvo — kot pod- 
predsednik komisije, 

3. šef urada za statistiko in evidenco — kot taj- 
nik komisije, 

4. predstavnik  zbora  proizvajalcev  — kot član, 
5. predstavnik okrajne zadružne zveze — kot član, 
6. okrajni agronom — kot član. 

4. člen 
Občinski lJTidiki odbori in ljudski odbori mestnih 

občin imenujejo občinsko popisne komisije, ki vodijo 
popis na svojem območju. 

Občinsko popisno komisijo sestavljajo: 
1. odbornik, ki je odgovoren za gospodarstvo — 

kot predsednik komisije, 
2. en občinski uslužbenec — kot tajnik komisije, 
3. dva do pet članov občinskega ljudsikega od- 

bora (LO MO) kot člani, 
4. predsednik kmetijske zadruge — kot član, 
5. dva do trije napredni kmetje — kot člani. 

5. člen 
Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mest- 

nih občin morajo dati na razpolago občinskim popis- 
nim komisijam potrebno število popisovalcev in kon- 
trolorjev. 

6. člen 
Popis se bo izvedel po obrazcih in navodilih, ki 

jih je predpisal Zvezni zavod za statistiko in evi- 
denco. 

Popisovalci, inštruktorji in popisne komisije se 
morajo stiogo ravnati po navodilih za izvedbo tega 
popisa. 

Tehnično pripravi popis in obdela popisno gra- 
divo urad za statistiko in evidenco okrajnega ljud- 
skega odbora. 

7. člen 
Odgovorni voditelji splošno družbenih in zadruž- 

nih posestev, gospodarji kmetijskih gospodarstev 
kakor tudi vsi drugi lastniki živine, perutnine in če- 
belmih panjev morajo dati popisovalcem točne od- 
govore na vsa vprašanja, ki so v popisnici. 

8. člen 
Kdor namerno onemogoča izvedbo tega popisa 

ali ne da zahtevanih podatkov ali da netočne po- 
daflke kakor tudi popisovalci, ki malomarno izvršijo 
svojo popisno dolžnost, se kaznujejo za prekršek z 
denarno kaznijo do 3.000 din po določbah zakona o 
prekratkih. 

9. člen 
Stroški   tega popisa   gredo  v  breme  proračuna 

• okrajnega ljudskega odbora. 

10. člen 
Ta odlok velja taikoj. 

Št «08/4 
Trbovlje, dne 22. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

28. 

Na podlagi 15. člena in 5. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52), v zvezi s 25. členom uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš (Uradni list FLRJ, št 29-344/54) ter 8. členom te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-428/51) je sprejel okrajni ljudski odbor Trbovlje 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
22. decembra 1954 

ODLOK 
o pogojih z sklepanje stanovanjskih pogodb 

v okraju Trbovlje 

1. člen 
V okraju Trbovlje sklepajo hišni sveti stanovanj- 

ske pogodbo z najemniki in sostanovalci, ki na dan 
sklepanja pogodbe zadostijo pogojem tega odloka, 
za stanovanja v hišah, ki se vključijo v stanovanjsko 
skupnost. ' 

Ob istih pogojih sklepajo lastniki hiš stanovanj- 
ske pogodbe z najemniki in sostanovalci v hišah, ki 
niso vključene v stanovanjsko skupnost. 

2. člen 
Stanovanjska pogodba po prednjem členu se ne 

more skleniti z najemniki in sostanovalci, ki na ob- 
močju okraja Trbovlje: 

a) nimajo stalnega bivališča, 
b) nimajo namena trajno bivati, 
c) ne morejo izkazati pravice do določenega 

stanovanja. 
Stalno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom pri- 

javnega urada tajništva za notranje zadeve OLO 
Trbovlje ali pa s potrdilom pristojnega občinskega 
ljudsikega odbora, pravica do določenega stanovanja 
pod c) pa z dosedanjo najemno pogodbo, odločbo pri- 
stojnega stanovanjskega organa ali s kako drugo 
veljavno listino. 

3. člen 
Za družinska stanovanja se sklepa pogodba le z 

najemniki in sostanovalci, ki imajo družino. 
Samska oseba lahko sklene stanovanjsko pogod- 

bo le za samsko sobo, za sobo, ki pripada družin- 
skemu stanovanju, pa le podnajemno pogodbo. 

S samskimi osebami se izjemoma, lahko sklepajo 
stanovanjske pogodbe za največ enosobna družinska 
stanovanja s pripadajočimi pritiklinami, če jim je 
iz zdravstvenih, starostnih ali drugih opravičljivih 
razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Kot družina se štejeta tudi zakonca brez otrok 
ali sorodniki, ki žive v skupnem gospodinjstvu. 

4. člen 
Z najemniki, iki stanujejo v stanovanjih hišnikov 

se sklenejo samo začasne stanovanjske pogodbe, če 
so za take hiše po veljavnih predpisih določeni hiš- 
niki. 

Za stanovanja hišnikov, v katerih stanujejo hišni- 
ki, se ne sklepajo stanovanjske pogodbe. S hišniki se 
sklepajo delovne pogodbe po 4. členu uredbe o pla- 
čah hišnikov (Uradni list LRS. št. 23-124/52). 

Za stanovanja hišnikov se štejejo tista stanova- 
nja, ki se kot talka uporabljajo ali so zato določena. 

O tem, ali je stanovanje hišnika določeno ali je 
treba službo hišnika vpeljati, odloča na I. stopnji 
hišni svet, na II. stopnji pa svet za komunalne za- 
deve, kjer tega ni, pa občinski ljudski odbor. 
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5. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

so jih sezidale gospodarske organizacije, zavodi ali 
ustanove, pa preidejo v družbeno opravljanje, se 
sklepajo začasne stanovanjske pogodbe, če delavci 
ali uslužbenci na dan sklepanja pogodbe z njimi ni- 
so več v delovnem razmerju ali če je delovno raz- 
merje prenehalo po njihovi krivdi ali njihovi volji. 

6. člen 
Z najemniki in sostanovalci, ki stanujejo v sta- 

novanjih, ki so jim odpovedana oziroma odvzeta s 
pravnomočno sodno odločbo, se sklepajo začasne sta- 
novanjske pogodbe. 

7. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v družbeno opravlja- 

nje, se ne sklepa stanovanj sika pogodba. 
Hišni svet sklene s takim hišnim lastnikom pis- 

meno pogodbo o pravicah in dolžnostih iz 7. člena 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš in iz drugih 
veljavnih predpisov. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za ti- 
ste osebe, ki se z veljavno listino izkažejo, da jim 
pripada pravica do brezplačnega stanovanja (užitek). 

8. člen 
Za hiše, o katerih je sporno, ali bodo vključene 

v družbeno upravljanje, sklepa stanovanjske pogod- 
be hišni lastnik. 

9. člen 
Pogodbe, ki so sklenjene v nasprotju s tem odlo- 

kom, so nične. 

10. člen 
Prekršek stori in se kaiznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din, kdor pri sklepanju pogodbe zamolči po- 
datke, ki so pomembni za sklenitev pogodbe, ali na- 
vede neresnične  podatke ali  noče  skleniti   pogodbe. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 

St. 6411/1 
Trbovlje, dne 22. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak L r. 

29, 

Na podlagi 2. člena odredbe komandanta vojaške 
uprave JLA jugoslovanske cone STO št. 26/54 o razši- 
ritvi veljavnosti uredbe o dohodnini (Uradni list 
VUJLA, št. 2-26/54) je okrajni ljudski odbor Koper 
na seji obeh zborov dne 17. decembra 1954 sprejel 

ODREDBO 
o davčnih stopnjah dohodnine od dohodkov 

iz premoženja 

1. člen 
Za obračun dohodnine dohodkov od premoženja 

za leto 1954 še uporablja ista davčna lestvica, ki je 
bila predpisana v odredbi Istrskega okrožnega ljud- 

skega odbora o davčnih stopnjah in olajšavah davka 
na dohodek (Uradni list IOLO, it. 8-37/52) in ki ee je 
uporabljala v letu 1953. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 3344/10 
Koper, dne 17. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

30. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 2. čle- 
na zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, štev. 
26-91/54) ter 2. in 10. člena temeljne uredbe o finačno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ptuj na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 4. novembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi doma onemoglih  v Muretincih 

za finančno samostojen zavod 

Dom onemoglih s sedežem v Muretincih, ki je 
bil doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen splošni socialni zavod. 

Ekonomija doma onemoglih v Muretincih, ki je 
bila ustanovljena kot gospodarski zavod z odločbo 
okrajnega ljudskega odbora Ptuj z dne 30. aprila 1953, 
št. 1-1851/53, preneha s samostojnim poslovanjem in 
se pridruži domu .onemoglih v Muretincih. 

Dom oskrbuje zaradi starosti in bolezni one- 
mogle oskrbovance predvsem iz okraja Ptuj. 

5- 
Dom ima pravico gospodariti s premoženjem, s 

katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod, 
hkrati pa se mu dodeljuje v gospodarjenje tudi pre- 
moženje, s katerim je doslej gospodarila ekonomija 
doma onemoglih v Muretincih kot gospodarski zavod. 
To premoženje obsega stanovanjska in gospodarska 
poslopja z živim in mrtvim inventarjem ter zemljišča, 
in sicer vse nepremičnine, ki so vpisane v vlož. št, 
240 in 249 k. o. Muretinci. 

Dom invi: sklad za nagrade delavcev in uslužben- 
cev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj s 

upravnikom doma 7 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO Ptuj. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 

Ptuj. 
6 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Ptuj. 
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Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se od 
1. aprila 1954. 

St. 1-2253/2-54 
Ptuj, dne 4. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez ,1. r. 

31. 

' Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) ter 
2. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in H. členom temeljne ured- 
be o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/55) je okrajni ljudski odbor Ptuj na lo- 
čenih   sejah   obeh   zborov   dne   4.   novembra   1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi dečjih jasli v Kidričevem 

1 
Ustanovijo  se  dečje  jasli   v   Kidričevem  kot  fi- 

nančno samostojen socialno-adravstveni  zavod. 
Sedež zavoda je v Kidričevem. 

Dečje jasli imajo nalogo, da čez dan oskrbujejo 
in vzgajajo otroke do 3 let starosti, in sicer pred- 
vsem otroke, katerih oče in mati sta zaposlena v to- 
varni gli nice in aluminija »Boris Kidrič« v Kidriče- 
vem ali v podjetjih iz bližnje okolice, ter nezakon- 
ske otroke. 

3 
Zavodu se v sporazumu z delavskim svetom to- 

varne glinice in aluminija >Boris Kidrič« v Kidri- 
čevem dodeli v gospodarjenje premoženje, ki se je 
že doslej uporabljajo za potrebe otroških jasli tovar- 
ne glinice in aluminija »Boris Kidrič« v Kidričevem. 

Zavod ima: sklad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj z 

upravnikom zavoda 5 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 

% zdravstvo in socialno politiko OLO Ptuj. 
Upravnika imenuje okrajni ljudski odbor Ptuj. 

Za zadeve in nalogo zavoda je pristojen svet za 
ljudsko  zdravstvo  in   socialno, politiko   OLO   Ptuj. 

Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. ju- 
lija 1954. 

St. 1-5425/2-54 
Ptuj, dne 4. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 

52. 

Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
48. in 49. člena temeljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okraj- 
ni ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Sežani 

1 
Okrajni zdravstveni dom v Sežani, ki je bil usta- 

novljen kot finančno samostojen zavod z odločbo 
okrajnega ljudskega odbora Sežana z dne 12. februar- 
ja 1953, št. 1-400/8-53-5, preneha in preide v likvi- 
dacijo. 

2 
Likvidacija zavoda se izvede po stanju na dan 

31. decembra 1954 tako, da se premoženje zavoda 
izroči okrajnemu ljudskemu odboru Sežana, ki bo 
osnovna sredstva (zgradbe, inventar in instrumen- 
tarij) dodelil v .gospodarjenje novim zdravstvenim 
domovom v Sežani, v Komnu in na Kozini, ki jih 
ustanovi s posebnimi odločbami. 

Likvidacijo zavoda izvrši likvidacijska komisija, 
ki jo imenuje okrajni ljudski odbor Sežana. 

Lkvidacijski postopek se opravi po predpisih 
II. poglavja (8. do 24. člen) uredbe o prenehanju pod- 
jetij in obrtov (Uradni list FLRJ, št. 51-425/53). 

4 
Ta odločba velja takoj. 

St. 1-5621/13-54 
Sežana, dne 15. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

33. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, žt. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora in 
zbora  proizvajalcev  dne  15.  decembra   1954  sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Sežani 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Sežani kot finanč- 

no samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: (Zdravstveni dom v Sežani. 
Sedež zavoda je v Sežani. 

Dom ima nalogo, nuditi prebivalstvu občin Sežana, 
Senožeče, Divača in Vreme zdravstveno varstvo s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo opravlja 
dom s splošno in zobno ambulanto v Sežani in s po- 
možnimi zdravstvenimi postajami v Senožečah in v 
Divači. 
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Zdravstvenemu domu v Sežani se v ekladu z 
2. točko odločbe o prenehanju okrajnega zdravstve- 
nega doma v Sežani z dne 15. decembra 1954, Številka 
1-5621/13-54, dodeli v upravo in gospodarjenje zgradba 
z inventarjem in instrumentarijem sedanje splošne 
in zobne ambulante v Sežani ter inventar in instru- 
mentarij sedanjih pomožnih zdravstvenih postaj v 
Senožečah in v Divači. 

4 
Zdravstveni dom v Sežani upravlja upravni od- 

bor, ki šteje sedem članov, vštevši upravnika doma. 
Clane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski 

odbor Sežana. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 

Sežana. 
5 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Sežana. 

6 
Zdravstveni dom v Sežani začne samostojno po- 

slovati po določbah te odločbe s 1, januarjem 1953. 
St. 1-5621/14-54 
Sežana, dne 15. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. i. 

34. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 

' vodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 15. decembra 195* sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Komnu 

1 
Ustanovi so zdravstveni dom v Komnu kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Komnu. 
Sedež zavoda je v Komnu. 

2 
Dom ima nalogo, nuditi prebivalstvu občin Komen, 

Dutovlje in Štanjel zdravstveno varstvo s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo opravlja 
dom s splošno in zobno ambulanto v Komnu in s po- 
možno zdravstveno postajo v Dutovljah. 

Zdravstvenemu domu v Komnu se v skladu z 
2. točko odločbe o prenehanju okrajnega zdravstve- 
nega doma v Sežani z dne 15. decembra 1954, številka 
1-5621/13-54, dodeli v gospodarjenje zgradba z inven- 
tarjem in instrumentarijem sedanje splošne in zobne 
ambulante v Komnu ter inventar in instrumentarij 
pomožne zdravstvene postaje v Dutovljah. 

Zdravstveni dom v Komnu upravlja upravni od- 
bor, ki šteje sedem članov, vštevši upravnika doma. 

Clane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski 
odbor Sežana. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Sežana. 

5 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in eocialno politiko OLO Sežana. 

6 

Zdravstveni dom v Komnu začne samostojno po- 
slovati po določbah te odločbe s 1. januarjem 1955. 

St. 1-5621/15-54 
Sežana, dne 15. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

35. 

Na podlagi 22. in 64. člena zalkona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 15. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma na Kozini 

1 
Ustanovi se zdravstveni  dom na Kozini kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom na Kozini. 
Sedež zavoda je na Kozini (občina Herpelje). 

Dom ima nalogo, nuditi prebivalstvu občin Her- 
pelje, Materija, Podgrad. Podgorje, Crni Kal in Gra- 
Čišče zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in pre- 
prečuje bolezni. To nalogo opravlja s splošno in 
zobno ambulanto na Kozini, s splošno ambulanto v 
Podgradu ter s pomožnimi zdravstvenimi postajami 
v Materiji, Kubedu in Pregarjah. 

Zdravstvenemu domu na Kozini se v skladu z 
2. točko odločbe o prenehanju okrajnega zdravstve- 
nega doma v Sežanj z dne 15. decembra 1954. številka 
1-5621/13-54, dodeli v gospodarjenje zgradba z inven- 
tarjem in instrumentarijem sedanje splošne in zobne 
ambulante na Kozini, zgradba z inventarjem in in- 
strumentarijem sedanje splošne ambulante v Pod-' 
gradu, zgradba z inventarjem in instrumentarijem 
sedanje pomožne zdravstvene postaje v Materiji, 
zgradba z inventarjem in instrumentarijem pomožne 
zdravstvene postaje v Kubedu ter Inventar in instru- 
mentarij sedanje pomožne zdravstvene postaje v Pre- 
garjah. 

4 
Zdravstveni dom na Kozini upravlja upravni od- 

bor, ki šteje sedem članov, vštevši upravnika doma. 
Clane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski 

odbor Sežana. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 

Sežana. 
5 

Za zadeve in naloge doma je pristojen  svet za 
ljudsko zdravstvo in  socialno politiko OLO Sežana. 
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Zdravstveni dom na Kozini začne samostojno po- 
slovati po določbah te odločbe s 1. januarjem 1955. 

St. 1-5621/16-54 
Sežana, dne 15. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

36. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena zakona o socialnih zavodih (Urad- 
ni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljudski od- 
bor Slovenj Gradec na 20. skupni seji obeh zborov 
dne 18. novembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma onemoglih v Dravogradu za 

finančno stìmostojen zavod 

1 
Dom onemoglih v Dravogradu, ki je bil doslej 

proračunski zavod, se razglasi za finančno samostojen 
splošni socialni zavod. 

Dom ima nalogo, da daje starim, bolnim in one- 
moglim oskrbovancem oskrbo in zdravstveno varstvo. 

Dom ima pravico gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom ima: sklad za nagrade delavcev fn usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, 

vštevši upravnika doma. 
Člane upravnega odbora imenuje svet za ljud- 

sko zdravstvo in socialno politiko OLO Slovenj 
Gradec. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Slovenj Gradec. 

6 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Slovenj 
Gradec. 

7 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa ee od 1. ja- 

nuarja 1955. 

St. 1/3-4904/2-54 
Slovenj Gradec, dne 18. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik L r. 

37. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je aa podlagi 
drugega odstavka 23. člena in 2, točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list'LRS, št. 19-90/52) v 2vezj s 16., 21., 73„ 
90. in 93. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29-344/54) na seji dne 23. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi, delitvi najemnine in skladih 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na m* stanovanjske 
površine se določi: 

v prvem okolišu na 0,17 din, 
v drugem okolišu na 0,15 din. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

se ne upošteva površina sob preko 30 m*. 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za aporabo vrtov 

pri hišah poseben letni prispevek od 2 do 4 din za m*, 
za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek stanovanjska 
uprava po predlogu hišnega sveta oziroma lastnik 
hiše s pogodbo. 

Prispevek se obravnava tako kot najemnina in 
se razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
na sklade izplača od mesečne najemnine: 

1. do 10.000 din 10% 
2. od 10.000 din do 50.000 din 7% 

toda ne manj kot 1.000 diu. 

5. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti po 
predlogu sveta za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiiko ljudskega odbora mestne občine Bled določi 
v okviru donosa hiše višji znesek, vendar ne preko 
50% najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasebfie- 
mu lastniku po tam členu, je dovoljena pritožba ria 
ljudski odbor mestne občine Bled. 

6. člen 
Najemnima  se  razdeli: 
a) najmanj 70% v amortizacijski sklad in sklad 

z« vzdrževanje, ki se združite v en sklad; 
b) do 30 % za hišno upravo. 
Svet stanovanjske skupnosti lahko določi za raz- 

delitev r amortizacijski »klad in sklad za vzdrževa- 
nje tudi višji odstotek na račun zmanjšanja stroškov 
za -hišno upravo. 

7. člen 
Stanovanjska uprava odvaja mesečno iz »kup- 

nega amortizacijskega sklada in sklada za vzdrže- 
vanje 7% r sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 
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8. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih, za- 
družnih organizacij, ter zasebnih hišah, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, odvaja stanovanjska 
uprava v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50%, 
ostlih 50 % pa se razdeli v sklade po 6. členu tega 
odloka. 

Svet stanovanjske skupnosti lahko določi za 
amortizacijski sklad in sklad za vzdrževanje hiš višji 
odstotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno 
upravo. 

9. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prostori 

in 'ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja v 
sklad za zidanje hiš 50 % od poslovnih najemnin. 

10. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost, v katerih njih lastniki stanujejo, 
imajo pravico do celotne najemnine po 45 a) členu 
navedene uredbe. 

Z najemnino so dolžni vzdrževati stanovanjsko 
hišo v uporabnem stanju. 

Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne sta- 
nujejo, morajo odvajati 10 % stanovanjske najemnine 
v sklad za zidane stanovanjskih hiš. Najemnina se 
odvaja do 10. v mesecu. Z ostankom najemnine raz- 
polagajo zasebni lastniki, morajo pa stanovanjsko 
hišo vzdrževati v uporabnem stanju. 

11. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš, ki so vklju- 

čene v stanovanjsko skupnost, se razdeli takole: 
70 % v skupni amortizacijski sklad in sklad za 

vzdrževanje hiš; 
50% v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

ia. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka ljudskega odbora mestne občine Bled o de- 
litvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list 
LRS, št. 29/^). 

13. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2000din: 
a) odgovorna oseba ali zasebni lastnik, ki pravo- 

časno ne odvaja določenih delov najemnine v posa- 
mezne sklade; 

b) odgovorna oseba, ki samovoljno brez prejš- 
njega dovoljenja ljudskega odbora mestne občine 
Bled zniža odstotek sklada za amortizacijo ali vzdr- 
ževanje; 

c) zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v sta- 
novanjsko skupnost, ki bi uporabili najemnino, 
določeno za vzdrževanje hiš v druge namene; 

č) odgovorna oseba ali zasebniki, ki bi samo- 
voljno spremenili z odlokom določeno tarifo. 

14. člen 
S tem odlokom se razveljavlja odlok ljudskega 

odbora mestne občine Bled o delitvi sredstev sklada 
za vzdrževanje hiš (Uradni list LRS, št. 29/53), koli- 
kor ni s tem odlokom posebej, določeno glede upo- 
rabe še obstoječih sredstev kaj drugega. ' 

15. člen 
Najemnina  po tem odloku  se  bo plačevala od 

1. novembra 1954. 

16. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 

St. I — 399/15-54 
Bled, dne 24. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Knpus 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo štev. 1084/5-54 z dne 
19. X. 1954.   

38. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 66. 
člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih 
in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53), 25. čle- 
na uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih 
(Uradni list FLRJ, št. 5-48/54), 48. člena uredbe o go- 
stinslkih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 
6-63/94) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) na seji dne 23. de- 
cembra 1954 «preje»! 

ODLOK 
o poslovalnem času trgovskih, gostinskih in obrtnih 

obratov v mestni občini Bled 

L Splošne določbe 

1. člen 
S tem odlokom se določa najkrajši poslovalni čas 

za trgovska podjetja in trgovine, obrtna podjetja in 
delavnice, potovalne pisairne ter lekarne in najdalj- 
ši poslovalni čas za gostinska podjetja in gostišča. 

V tem predpisanem najkrajšem poslovalnem času 
morajo biti vsi obrati odprti. 

2. člen 
Poslovalni čas v trgovskih podjetjih in trgovi- 

nah, potovalnih pisarnah in lekarnah smejo delovni 
kolektivi podaljšati preko predpisanega najkrajšega 
poslovalnega časa. 

3. člen 
Zimski čas po tem odloku je čas od 1. oktobra do 

30. aprila, poletni pa od 1. maja do 30. septembra. 

4. člen 
Tajništvo LO MO Bled izda na predlog gospo- 

darske organizacije dovoljenje, da jo v izjemnih pri- 
merih obrat zaprt med poslovalnim časom oziroma 
da se za neki čas spremeni poslovalni čas. 

V obeh primerih mora podati svoje mnenje pri- 
stojna zbornica. 

Tajništvo LO MO Bled izda tudi dovoljenje go- 
stinskim obratom za podaljšanje poslovalnega časa 
za posamezne prireditve proti plačilu predpisane 
takse. 

5. člen 
Obratovalni čas delavskih restavracij in gostišč 

zaprtega tipa gospodarskih organizacij ali društev do- 
ločijo njih organi v mejah tega odloka. 
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IL Trgovska podjetja in trgovine 

6. člen 
Trgovska podjetja in trgovino morajo biti odprte 

v zimskem času od 8 do 12 in 14 do 17.30, v poletnem 
času pa od 7 do 12 in 16 do 18.30. 

Prodajalne svežega in prekajenega mesa morajo 
biti odprte v zimskem času od 7 do 14, v sredah in 
sobotah pa še v času od 16 do 18. V poletnem času 
pa morajo biti odprte od 7 do 11 in 16 do 19. 

Prodajalne s kruhom morajo biti odprte v zim- 
skem času od 7.30 do 12 in od 14 do 17.30, v poletnem 
času pa od 7 do 12 in od 16 do 19. 

Mlekarne morajo biti odprte v zimskem času od 
7 do 12, v poletnem času pa od 6 do 12. 

Slaščičarne morajo biti odprte v zimskem času 
od 7.30 do 12 in od 14 do 17.30, v poletnem času pa 
od 7 do 12 in od 16 do 19, julija in avgusta pa od 8 
do 20 nepretrgoma. 

Prodajalne, ki se bavijo izključno s prodajo sad- 
ja, časopisov, galanterijskih izdelkov, in delikatesne 
trgovine morajo biti odprte v zimskem času od 8 
do 12 in od 14 do 18, v poletnem času od 8 do 12 
in od 15 do 19, od 15. julija do 15. septembra pa od 
8 do 20 nepretrgoma. 

Prodajalno tobaka in tobačnih izdelkov morajo 
biti odprto v zimskem času od 8 do 12 in cd 14 
do 18, v poletnem času pa od 7 do 12 in od 15 do 18. 

Črpalke pogonskega goriva in masivnih olj ter 
garaže morajo obratovati v zimskem času od 7 do 12 
in od 14 do 17, v poletnem času pa celodnevno. 

Trgovska podjetja in trgovine so lahko zaprte v 
zimskem času ob sobotah popoldine, v poletnem času 
pa ob ponedeljkih dopoldne. 

•. Obrtna podjetja in delavnice 

7. člen 
Obrtna podjetja in delavnice morajo biti odprte 

v zimskem času od 7 do 13, v poletnem času pa od 
o do 14. 

8. člen 
Brivske, frizerske, manikerske in kozmetične de- 

lavnico morajo biti odprte v zimskem času od 8 do 12 
in od 14 do 18, v poletnem času pa od 8 do 12 in 
od 15 do 19. Ob ponedeljkih morajo biti delavnice 
odprte lo od 14 do 18 v zimskem času in od 15 
do 19 v letnem času. 

9. člen 

Mehanične delavnico morajo obratovati kot vse 
druge obrtne delavnice, navedeno v 7. členu tega 
odloka, le da morajo v poletnih mesecih imeti de- 
žurno službo od 14 do 22, ki jo mora opravljati 
mehanik. 

IV.  Gostinska podjetja  in  gostišča 

10. člen 
Gostinska podjetja in gostišča smejo biti odprto. 
1. hoteli, prenočišča in pensionski obrati, kolikor 

gro za oddajanje sob časovno neomejeno; 
2. restavracijo do 24; 
3. Livarne do 24, sezonske kavarne, ki poslujejo 

kot zabavišča, so od tega izvzete; 
4. gostilne do 23; * 
5. bifeji do 20, kino bife lahko obratuje za časa 

predstav ter 1 uro pred zaključkom in 1 uro po za- 
ključku predstave. 

Restavracije se morajo odpreti najpozneje ob 8 
zjutraj, bifeji in gostilne pa ob 7 zjutraj. Bari in 
drugi nočni lokali pa smejo biti odprti od 21 do 4 
zjutraj. 

Družabne prostoro v hotelih, kjer so preno- 
čišča, je treba šteti kot kavarne. Za dneve pred 
državnimi prazniki in ob posebnih množičnih prire- 
ditvah določi obratovalni čas tajništvo LO MO Bled 
za vso gostinske obrate. 

V. Potovalne pisarne 

11. člen 
Potovalne pisarno morajo biti odprte v zimskem 

času od 8 do 12 in od 15 do 17, v poletnem času pa 
od 7 do 12 in od 15 do 19. V opoldanskem času mo- 
rajo oskrbeti dežurno službo. 

VI. Lekarne 

12. člen 
Lekarne morajo biti odprte v zimskem času od 

8 do 12 in od 15 do 18, v letnem času pa od 8 do 12 
in od 16 do 19. 

VII. Posi ovalni čas ob nedeljah in državnih praznikih 

13. člen 
Ob nedeljah in državnih praznikih morajo biti 

odprte: 
1. mehanične delavnice in črpalke za pogonska 

goriva — v poletnem času — enako kot v delavnikih; 
2. trafike in prodajalne časopisov od 8 do 12; 
3. potovalne pisarne poletni čas enako kot v 

delavnikih; 
4. lekarna, mora imeti v zimskem kot poletnem 

času dežurno službo od 8 do 12. 
Vsi drugi obrati so v nedeljah in državnih praz- 

nikih lahko zaprti. 

VIII. Kazenske določbe 

14. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujejo od- 

govorne osebe gostinskega podjetja ali gostišča, če 
imajo svojo obrate odprto v času, ko bi morali biti 
zaprti. 

IX. Končne določbe 

15. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

Ljudskega odbora mestne občine 'Bled o obratoval- 
nem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih 
(Uradni list LRS, št. 20/53). 

16. člen 
Ta odlok začne veljali z dnem objavo v urad- 

nem listu LRSc. 

St. I — 1118/1-54 
Bled, dne 24. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapns 1. r. 
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39. 

Na podlagi 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
29. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ. št. 13/54) je ljudski odbor mestne občine 
Idrija na seji dne 20. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem fjnansiranjn proračunskih izdatkov 

ljudskega odbora mestne občine Idrija v prvem 
trimesečju 1955 

Dokltr ne bo sprejel ljudski odbor mestne ob- 
čine Idrija družbenega plana in proračuna za leto 
1955, se bodo finansirali proračunski izdatki ljudske- 
ga odbora mestne občine Idrija po dvanajstinah pro- 
računa za leto 1954, vendar najdalje do 31. mar- 
ca 1955. 

• 
Izdatki ljudskega odbora mestne občine Idrija 

se bodo začasno finansirali s temile viri dohodkov: 
1. z delom presežka proračuna iz leta 1954; 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva; 
3. z delom dopolnilne dohodnine samostojnih po- 

klicev in premoženja; 
4. z dohodki mestnega prometnega davka in taks; 
5. z davkom od dediščin in daril; 
6. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

finansirajo iz mestnega proračuna in drugih 
proračunskih dohodkov. 

• 
Dohodki in izdatki po tem. odloku v prvem tri- 

mesečju 1955 so sestavni del proračuna za leto 1955. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 5/10 
Idrija, dne 20. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

40. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 78. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, št. 19/52) ter v skladu s 66. členom uredbe 
o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah, 25. čle- 
nom uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjet- 
jih ter 48. členom uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostižčih je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica 
na SVI. seji dne 27. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovalnem času trgovin, gostišč in obrtnih 

delavnic 

1. člen 
Ljudski odbor mestne občine Nova Gorica pred- 

pisuje s tem odlokom: 
1. najkrajši obratovalni čas za prodajalne, obrt- 

ne delavnice in druge gospodarske organizacije, ki 
poslujejo s strankami; 

2. najkrajši in najdaljši obratovalni čas za go- 
stinska podjetja in gostišča. 

V tem predpisanem najkrajšem času morajo biti 
obrati odprti  za stranke. 

Vsaka sprememba ali prestavitev predpisanega 
obratovalnega časa je nedovoljena. 

2. člen 
Obratovalni čas je različen pozimi in poleti. 

Zimski čas traja od 1. oktobra do 31. marca, poletni 
čas pa od 1. aprila do 30. septembra. 

3. člen 

I. Prodjaln© morajo biti odprte: 
a) prodajalne sadja in zelenjave: 
ob delavnikih pozimi od 7.30 do 12. in od 14.30 do 

17.30 ure, 
ob delavnikih poleti od 6.30 do 12. in od 16. do 

18. ure; 
b) prodajalne svežega mesa: 
ob delavnikih pozimi od 7.30 do 11. in od 14.30 do 

17.30 ure, 
ob delavnikih poleti od 6.30 do 11. in od 16. do 

18.30 ure; 
ob nedeljah in dela prostih dnevih poleti od 6. 

do 9. ure; 
ob ponedeljkih popoldne ne obratujejo. 
V Rožni dolini, Pristavi in Kromberiku lahko svet 

za gospodarstvo LO MO Nova Gorica na prošnjo go- 
spodarskih organizacij spremeni obratovalni čas pro- 
dajalnam pod b); 

d) prodajalne kruha: 
ob delavnikih pozimi od 6. do 11.30 in od 15. do 

17.30 ure, 
ob delavnikih poleti od 5.30 do 11. in od 15. do 

17.30 ure; 
č) prodajalne mleka: 
ob delavnikih pozimi od 6. do 11. ure, 
ob delavnikih poleti od 5.30 do 10.30 ure; 
ob nedeljah in dela prostih dnevih pozimi in po- 

leti od 6. do 9. ure; 
d) trafike in prodajalne časopisov: 
ob delavnikih pozimi od 7.30 do 12. in od 14.30 

do 18. ure, 
ob delavnikih poleti od 7. do 12. in od 15. do 

18. ure; 
nekatere ob nedeljah in dela prostih dnevih pozi- 

mi in poleti od 10. do 12. ure. 
Nedeljski obratovalni čas je določen za prodajo 

časopisov. Katere prodajalne bodo odprte, določi 
okrajna trgovska zbornica; 

e) črpalke za pogonska goriva in maziva: 
vse dni podnevi in ponoči nepretrgoma; 
f) živila in delikatese ter vse druge prodajalne: 
pozimi: od ponedeljka do petka od 8. do 12. in 

od 14. do 17.30 ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure; 

poleti:  od ponedeljka do petka od 7.30 do 12. in 
od 15. do 18. ure, 
ob sobotah od 7.30 do 12.30 ure. 

Ob državnih praznikih in na novo leto ter ob 
drugih dela prostih dnevih lahiko tajništvo za go- 
spodarstvo LO  MO na predlog pristojne  trgovske 
zbornice določi krajši ali daljši obratovalni čas. 

Določbo pod točkami a) do f) tega člena ne velja- 
jo za trgovska podjetja na debelo in skladišča, za 
katera predpiše obratovalni čas delovni kolektiv po 
potrebi svojih odjemalcev. 

Za prodajalne pod točko f) velja sobotni popol- 
dan kot dela prost dan. 
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IL Obrtne delavnice 
Obrtno delavnice, ki poslujejo s strankami, mo- 

rajo biti odprte pozimi od ponedeljka do petka od 
8. do 12. in od 13. do 17. ure, poleti od ponedeljka do 
petka od 7. do 12. in od 14. do 17. ure, ob sobotah 
pozimi in poleti od 7. do 13. ure» 

Tajništvo za gospodarstvo lahko določi na pred- 
log obrtno zbornico za posamezne obrtne stroke nede- 
ljoni obratovalni obratovalni čas od 6. do 14. ure. 

Brivsko-frizersko delavnice  morajo biti  odprte: 
pozimi: od torka do petka od 8. do 12. in od 14. 

do 18. ure, 
ob sobotah od 8. do 12. in od 14. do 20. ure, 
ob nedeljah od 8. do 14. ure; 

poleti:  od torka do petka od 7. do 12. in od 16. 
do 19. ure, 
ob sobotah od 7. do 12. im od 16. do 21. ure, 
ob nedeljah od 7. do 13. ure. 

Obrtne delavnice smejo biti odprte izven pred- 
pisanega obratovalnega časa, čo sklene tako delovni 
kolektiv obrtnega podjetja. 

Tajništvo za gospodarstvo LO MO sme na proš- 
njo posameznim obratom z odločbo spremeniti obra- 
tovalni čas, čo je to potrebno glede na krajevne po- 
trebe ali iz drugih opravičenih razlogov. 

III. Gostinski obrati 
Gostinski obrati morajo biti odprti ob delavnikih, 

nedeljah in dela prostih dnevih, kot sledi: 
a) hotelska in druga prenočišča podnevi in po- 

noči nepretrgoma, 
b) restavracije pozimi in poleti do 24. ure, 
c) kavarno pozimi in poleti do 24. ure, 
d) gostilne in bifeji pozimi od 22. ure, poleti do 

23. ure. 
Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred 5. uro 

zjutraj. 
Kavarne morajo biti odprte najpozneje ob 6. uri. 

restavracije, gostilno in bifeji pa najpozneje ob 7. 
uri zjutraj in poslujejo nepretrgoma dopoldne in po- 
poldne do konca obratovalnega časa. 

Restavrcije, gostilne in bifeji morajo biti zaprti 
pozimi in poleti najpozneje ob 24. uri, kavarne ob 1. 
uri po polnoči, gostišča zaprtega tipa pa ob 21. uri. 

Slaščičarne gostinske narave morajo biti 'odpr- 
te ob delavnikih od 8. do 13. in od 14. do 20. ure, ob 
nedeljah in drugih dola prostih dnevih pa od 8. do 
13. ure. 

Druge slaščičarne morajo biti odprte kot trgovi- 
ne pod f). Te slaščičarne morajo biti odprto tudi ob 
sobotah popoldne. 

V okviru gornjih predpisov določa obratovalni 
čas za posamezne gostinske obrate delovni kolektiv. 

4. člon 
Tajništvo za gospodarstvo LO MO sme v izjem- 

nih primerih, kot n. pr. zaradi adaptacije, inventure 
in podobno, če je to nujno potrebno, dovolili, da se 
obrat zapro med obratovalnim časom. 

Prav tako lahko dovoli v izjemnih primerih go- 
stinskim obratom tudi podaljšanje obratovalnega ča. 
sa proti plačilu predpisane takse. 

5. člen 
Obratovalni čas mora biti r obratu vidno ob- 

javljen. 
Ce je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

danega na podlagi prejšnjega člena tega odloka,' mo- 

ra biti na vidnem mestu objavljeno, koliko časa bo 
obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje ter številka in 
datum dovoljenja. 

6. člen 
Ob državnih, prvomajskih in novoletnih prazni- 

kih in tudi ob posebnih množičnih prireditvah, festi- 
valih in podobno lahko določi tajništvo za gospodar- 
stvo LO MO na predlog prireditelja ali pristojne go- 
stinske zbornice za gostinske obrate tudi daljši obra- 
tovalni čas. Predlog o tem je treba vložiti vsaj 3 dni 
poprej. 

7. člen 
Najpozneje četrt ure pred uro, ki je določena za 

zapiranje gostinskega obrata, se ne smejo več izda- 
jati pijače in hrana. 

8. člen 
Za kršitev določb 3. odstavka III. točke 3. člena 

tega odloka se kaznuje odgovorna oseba z denarno 
kaznijo v znesku do 2.000 din. Kršitve drugih določb 
so kaznujejo po predpisih višjih državnih organov. 

9. člen 
Ta odlok velja od 1. septembra 1954 dalje in se 

objavi v >Uradnem listu LRSc 

St.  1331/4-54 
Nova Gorica, dne 27. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

41. 

Na podlagi 1. odstavka 25. člena ter 12. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) ter na podlagi 2., 4. 
in 28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13/54) je ljudski odbor mestne občine 
Nova Gorica na XIX. seji dne 16. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu mestne občine Nova Gorica 

za leto 1954 

1. člen 
Dodatni proračun mestne občine za leto 1954 

obsega: 
1. dodatni proračun mestne občine: 

z dohodki v znesku 10,449.604 
z izdatki v znesku 10,449.604 

2. člen 
Ta dodatni proračun je sestavni del proračuna 

mestne občine za leto 1954. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1348/34-54 

Nova Gorica, dne 16. decembra 1954. 

Podpredsednik LO MO: 
Anton  Košir 1.  r. 
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42. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je ljudski dbor mestne občine Nova Gorica 
na XIX. seji dne 16. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 8. volilni 

enoti za volitve v ljudski odbor mestne občine Nova 
Gorica. 

8. volilna enota obsega Erjavčev drevored brez 
hiše št. 4, Kolodvorsko pot, Zelezničarsko pot in Stre- 
liško pot do hiše št. 30. 

2. člen 
Ker se je odbornik LO MO za 8. volilno enoto 

Ušaj Hinko iz Nbve Gorice, Kolodvorska pot št. 5, 
odpovedal mandatu in je ljudski odbor mestne ob- 
čine njegovo odpoved sprejel, mu je mandat pre- 
nehal. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 13. fe- 
bruarja 1955. a 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS*, na 

oglasni deski LO MO v Novi Gorici in na krajevno 
običajni način v 8. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 

St. 1736•-54 
Nova Gorica, dne 16. decembra  t954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

43. 

Ljudski odbor mestne občine Novo mesto je na 
podlagi 23. člena in 2. točke 78."člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju 
ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ. št. 56-483/53). 25. členom uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št. 5-48/53) in 48. členom uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) ter 
3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških (Urad- 
ni list FLRJ, št. 46-428/51) na seji dne 16. decembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovalnem časn trgovin, gostišč in obrtnih 

delavnic na območju mestne občine Novo mesto 

L Splošne določbe 

1. člen 
Ljudski odbor mestne občine Novo mesto pred- 

pisuje s tem odlokom: 
1." najkrajši poslovalni čas za trgovine, proda- 

jalne, lekarne, obrtne delavnice in druge gospodarske 
organizacije na območju mestne občine, ki poslujejo 
s strankami: 

2. najkrajši in najdaljši poslovalni čas za gostin- 
ske obrate, v katerem morajo biti podnevi in smejo 
biti ponoči odprti. 

V tem predpisanem najkrajšem času morajo biti 
navedeni obrati odprti za stranke poleti in pozimi, 
dopoldne in popoldne. 

Določbe tega odloka ne veljajo za tiste obrate, 
za katere veljajo posebni predpisi o poslovalnem 
času. 

2. člen 
Trgovine in obrti smejo biti odprti preko pred- 

pisanega najkrajšega poslovalnega časa, če tako 
sklene delovni kolektiv. 

3. člen 
Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 

ljudskega odbora mestne občine Novo mesto sme v 
izjemnih primerih dovoliti spremembo poslovalnega 
časa; gostinskim obratom sme proti plačilu z odlokom 
ljudskega odbora mestne občine Novo mesto o vpe- 
ljavi mestne takse in prometnega davka (Uradni list 
LRS, št. 15-256/54) predpisane takse tudi podaljšati 
poslovalni čas kakor tudi dovoliti posameznim obra- 
tom, da obratovalnico zaradi preureditve ali obno- 
vitve poslovnih prostorov, inventure in podobno, če 
je to nujno potrebno, zapro med poslovalnim časom. 

4. člen 
Najkrajši poslovalni čas je različen poleti in 

pozimi. 
Poletni čas traja od 1. maja do 30. septembra, 

zimski čas pa od 1. oktobra do 30. aprila. 

5. člen 
Ce so v istem prostoru ali prostorih, ki so med 

seboj zvezani, različni obrati, velja za vse tisti po- 
slovalni čas, ki velja za glavni obrat. 

Ta določba ne velja za gostišča. 

6. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen na 

vhodu v obrat. 
Ce je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

izdanega na podlagi 3. člena tega odloka, morajo biti 
na vidnem mestu v obratu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje, 
ter številka in datum dovoljenja. 

7. člen 
Glede prodajnega časa na tržnem prostoru in na 

sejmišču veljajo predpisi odloka ljudskega odbora 
mestne občine Novo mesto o tržnem in sejemskem 
redu v Novem mestu (Uradni list LRS, št. 15-259/54). 

II. Trgovine in prodajalne 

8. člen 
Trgovine in prodajalne, kolikor niso spodaj po- 

sebej navedene, morajo biti odprte: 
v poletnem času: 
ob ponedeljkih in sobotah nepretrgoma od 7. do 

t4. ure; 
druge delavnike od 7. do 12. in od 16. do 18.30 ure; 
v zimskem času: 
ob ponedeljkih in sobotah nepretrgoma od 8. do 

15. ure; 
druge delavnike od 8. do 12. in od 14. do 17.30 ure. 



Štev. 1 — 13. I. 1955 URADNI LIST Stran 33 

1. Papirnice: 
ob ponedeljikih in sobotah nepretrgoma od 7.30 

do 14.30 ure; 
druge delavnike pa od 7.30 do 12. in od  14. do 

17. ure. 
2. Prodajalne mleka: .-» 
poleti in pozimi ob delavnikih nepretrgoma od 

7. do 15. ure; 
ob nedeljah in dela prostih dnevih od 7. do 

12. ure. 
3. Prodajalne kruha: 
poleti ob delavnikih od 6. do 12.30 in od 14. do 

18. ure; 
pozimi ob delavnikih od 6.30 do 12.30 in od 14. do 

18. ure. 
4. Slaščičarne: 
dnevno, tudi ob nedeljah in državnih praznikih 

ter drugih dela prostih dnevih, nepretrgoma poleti 
od 6. do 17. ure; 

pozimi od 6.30 do 17. ure. 
5. Mesnice: 
v poletnem času: 
ob ponedeljkih nepretrgoma od 6. do 13. ure, 
ob sobotah nepretrgoma od 6. do 14. ure, 
druge delavnike od 6. do 12. in od 16. do 18. ure; 
v zimskem času: 
ob ponedeljkih nepretrgoma od 6. do 13. ure, 
ob sobotah nepretrgoma od 6.30 do 15. ure, 
druge delavnike od 6. do 12. in od 15. do 17. ure. 
6. Trafike: 
poleti od 6.30 do 12. in od 16. do 18.30 ure, 
pozimi od 7.30 do 12. in od 16. do 18.30 ure, 
ob nedeljah in dela prostih dnevih mora biti ena 

trafika odprta dopoldne od 8. do 12. ure. 
Vrstni red določi podjetje >Tobak«, Novo mesto. 
7. Lekarne: 
poleti in pozimi nepretrgoma ob delavnikih od 

8. do 18. ure z dežurno službo za recepte od 18. do 
8. ure zjutraj; 

ob nedeljah in dela prostih dnevih dopoldne od 
8. do 12. ure z dežurno službo za recepte od 12. do 
8. ure zjutraj. 

III. Servisne poslovalnice 

9. člen 
Poslovalni čas črpalk pogonskega goriva in ma- 

zivnih olj ter garaž znaša 24 ur na dan. 

IV. Obrtne delavnice 

10. člen 
Obrtne delavnice, ki poslujejo s strankami, mo- 

rajo biti odprte: 
poleti od ponedeljka do petka od 6.30 do 12. in 

od 15. do 18. ure; 
pozimi pa od 7.30 do 12. in od 14. do 18. ure; 
ob sobotah pa poleti od 6.30 do 12. in pozimi od 

7.30 do 13. ure. 
Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 

lahko določi na predlog obrtne zbornice za okraj 
Novo mesto za posamezne obrtne stroke nedeljen po- 
tovalni čas od 6. do 14. ure. 

11. člen 
1. Brivske in frizerske delavnice morajo biti 

odprte: 
v poletnem času: 
ob sobotah od 7. do 12. in od 15. do 19. ure, 

ob nedeljah od 7. do 11. ure, 
druge delavnike od 7. do 12. in od 16. do 19.30 ure; 
v zimskem času: 
ob sobotah od 7.30 do 12. in od 14. do 19. ure, 
ob nedeljah od 7.30 do 12. ure, 
druge delavnike od 7.30 do 12. in od 14. do 18. ure. 
Ob  ponedeljkih  so njihovi  obrati  lahko zaprti. 
2. Fotografske delavnice morajo biti odprte: 
poleti od 7. do 12. in od 16. do 19. ure, 
pozimi od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
ob nedeljah pa samo dopoldne. 
3. Mlinarji meljejo po potrebi podnevi in ponoči 

v času, ko imajo zadostno količino vode. 

12. člen 
Avtomehanične, mehanične, kovaške in podkov- 

ske delavnice morajo biti odprte tudi čez poldne, 
kadar je treba izvršiti neodložljivo popravilo ali jih 
oskrbeti s potrebnimi nadomestilnimi deli ali pod- 
kovati konja. 

V. Gostinski obrati 

13. člen 
Gostinski obrati smejo biti odprti ob delavnikih 

in nedeljah ter dela prostih dnevih takole: 
a) hoteli in prenočišča vse dni podnevi in ponoči 

nepretrgoma; 
b) restavracije, gostišča, bifeji in gostilne: 
ob sobotah in nedeljah do 24. ure, druge dni • 

tednu do 23. ure, imenovani obrati, ki v večernih 
urah nimajo prometa, se smejo zapirati že ob 21. uri; 

;) kavarne od 6. ure zjutraj do 1. ure po polnoči, 
poleti so lahko odprte tudi do 2. ure po polnoči; 

č) delavske restavracije in gostišča zaprtega tipa 
smejo biti odprte največ od 5. do 8. in od 12. do 
21. ure." 

Restavracije, gostišča, bifeji in gostilne se ne 
smejo odpirati pred 5. uro, morajo pa se odpreti naj- 
pozneje ob 7. uri in morajo biti odprte nepretrgoma 
ves predpisani poslovalni čas. 

14. člen 
Gostinski obrati smejo biti odprti vso noč pred 

državnimi prazniki: 
od 30. aprila na 1. maj, 
od 1. maja na 2. maj, 
od 21. julija na 22. julij, 
od 28. novembra na 29. november, 
od 29. novembra na 30. november, 
od 31. decembra na 1. januar 
ter pred občinskim praznikom 
od 28. oktobra na 29. oktober. 

15. člen 
Ob posebnih množičnih prireditvah, festivalih in 

podobnem določi poslovalni čas tajništvo za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve LO MO na predlog pri- 
reditelja ali gostinske zbornice za okraj Novo mesto. 

Predlog mora biti predložen tajništvu za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve najmanj 3 dni pred 
nastopom primera. 

16. člen 
Najpozneje pol ure pred uro, ki je določena za 

zapiranje gostinskih obratov, se gostom ne smejo več 
izdajati pijače in hrana. 
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Najpozneje četrt ure po določeni zapiralni uri 
se mora gostinski prostor izprazniti in zapreti, koli- 
kor ni določena izjema v naslednjih dveh členih. 

Ob času, ki je predpisan za zapiranje obratov, 
se morajo zapreti vsi vhodi v poslovne prostore, ki 
so določeni za promet s strankami. 

Strežno osebje mora uro, ko se lokal zapre, go- 
stom napovedati. 

17. člen 
Kolodvorska restavracija ima lahko po potrebi 

še nočno dežurno službo. 
Restavracije v hotelih in prenočiščih smejo po- 

streči gostom, ki pridejo z vlakom, avtobusom in 
avtomobilom, tudi po času, ki je določen za zapiranje 
gostinskih obratov, a najdalje eno uro po prihodu 
vlaka, avtobusa oziroma avtomobila. 

18. člen 
Od nedelje na ponedeljek in pred letnimi semnji 

so lahko odprta čez noč gostišča in gostilne za ljudi, 
ki prihajajo na semenj iz drugih krajev. 

Izjema o postrežbi iz drugega odstavka 17. člena 
tega odloka velja tudi v teh primerih. 

VI. Kazenske določbe 

19. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2000 din odgovorna oseba: 
1. če poslovalni čas na objavljen pri vhodu v 

obrat; 
2. če v primeru, kadar je obrat izjemoma zaprt, 

niso objavljeni podatki iz drugega odstavka 6. člena 
tega odloka; 

3. če je gostinski obrat odprt brez dovoljenja po 
času, ki je določen za zapiranje gostinskih obratov. 

20. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
S tem dnem preneha veljati odlok ljudskega od- 

bora mestne občine Novo mesto o obratovalnem času 
gospodarskih podjetij na območju mestne občine 
Novo mesto (Uradni list LRS, št. 26-312/53). 

, St. 1877/11-54 
Novo mesto, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič 1. r. 

44. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
51-102/53) je občinski ljudski odbor Adlešiči na 18. 
seji dne 4. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

t. čkn 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 10. volilni 

enoti občine Adlešiči, ki obsega vasi Zuniči, Pavno- 
viči in Vukobrati, ker je prenehal mandat odborniku 
2uniču Petru, kmetu iz 2unič št. 20, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve   bodo v nedeljo, dne 30. januarja   1955. 

3. člen 
Ta odlok so objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 10. volilni enoti. 
St. 263/5-54 
Adlešiči, dne 4. decembra 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Ivan Požek 1. r. 

45. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Podlehnik na seji 
dne 5. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo so nadomestne volitve v IV. volilni 

enoti občinskega ljudskega odbora Podlehnik, ki ob- 
sega vas Jablovec, ker je prenehal mandat Vaupotič 
Mariji, odborniku občinskega ljudskega odbora, ki 
je bila izroljena v tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 30. januarja 1955. 

r 

III 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v IV. volilni enoti. 
St. P-396/1-54 
Podlehnik, dne 5. novembra 1934. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef Satler 1. r. 

46. 

NAVODILO 
za izdajanje legitimacij za uporabo popustov 
v železniškem, rečnem in pomorskem prometu 

pri potovanjih na letni dopust v letu 1955 

Podaljšanj« veljavnosti, spremembe in dopolnila 

Z odlokom Generalne direkcije jugoslovanskih 
železnic št. 6236/54 (TS 24-54) je podaljšana veljav- 
nost navodil (Uradni list LRS, št. 44-512/55) za 1. 1955 
s temi spremembami in dopolnili: 

Na koncu 1. točke se doda: 
f) pogodbeni prodajalci voznih kart kakor tudi 

člani njihove ožje družine, kolikor ne uživajo tega 
popusta na kakršni drugi podlagi; 

g) učenci v gospodarstvu z neprekinjenim delov- 
nim razmerjem 11 mesecev, kolikor no uživajo tega 
popusta na kakšni drugi podlagi. 

Otroci oseb pod a, c in f uživajo popust za letni 
dopust samo do dovršenega 18. leta starosti oziroma, 
ako so trajno nesposobni za delo, tudi po 18. letu 
starosti. 

V 2. točki se na koncu v nadaljevanju doda: 



Štev. i — 13. I. 1955 URADNI LIST Stran 35 

»Prekinjenje delovnega razmerja ob prehodu iz 
enega podjetja v drugo oziroma po odslužitvi voja- 
škega roka in ponovnega nastopa na delo ne sme biti 
daljše kakor lOJni.« 

V šestem odstavku 3. točke je treba znesek 1200 
dinarjev povečati na 2000 dinarjev mesečno. 

Besedilo 4. točke se v celoti črta in zamenja z 
naslednjim: 

»Popust za potovanje na letni dopust se uporab- 
lja na podlagi legitimacijo K-15, ki, jih prodajajo 
železniške postaje po ceni 15 dinarjev za kos.« 

Legitimacije K-15 se izdajajo za koledarsko leto 
in veljaj* tri mesece od dneva potrditve podjetja, 
ustanove itd. v določenem razpredelku na spodnjem 
delu prve strani.« 

V 5. točki se na treh mestih črta >P-30, P-31<, 
ca koncu točke pa doda nov odstavek: 

»Za nosače, Žagarje drv za kurjavo in čistilce 
obutve dostavljajo sezname zà potrditev legitimacij 
K-15 krajevni odbori sindikata delavcev in uslužben- 
cev komunalnih podjetij in ustanov. Legitimacije 
K-15 potrdita neposredno pred odhodom na dopust 
za aavedene osebe v določenem razpredelku legiti- 
macijo vodja sveta za komunalne zadeve mestnih 
ljudskih odborov in krajevni odbor sindikata delav- 
cev in uslužbencev komunalnih podjetij in ustanov 
z žigom in podpisom.« 

V drugem odstavku 7. točke se črta »P-30 in P-31«. 
V 8. točki se črta drugi odstavek in zamenja z 

naslednjim: 
»izjemoma lahko direktor ZTP dovoli zamenjavo 

izgubljene ali slučajno uničene legitimacije K-15 
samo za aktivne delavce in uslužbence državnih pod- 
rtij in ustanov, izgubljena legitimacija pa se mora 
razglasiti za neveljavno v Službenem glasniku GDJZ. 
~a oglasne stroške je treba plačati 50 dinarjev na 
tekoči račun številka 320-•-1•5 na naslov tiskarskega 
Podjetja JZ v Sabotici, ,•• hrbtu čeka pa je treba 
natančno označiti, za kaj se pošilja denar.« 

' V U. točki se črta celotno besedilo in zamenja 
z naslednjim: 

>potrebno število legitimacij K-15 naročajo po- 
staje od ekonomata svojega železniškega transpotf- 
nega podjetja po predpisih pravilnika 181. 

Prepoveduje se prodaja in uporaba legitimacij 
P-30 in p_3i za jzrabo popusta za letni dopust v 
letu 1953. Železniška transportna podjetja predpišejo 
Postopek oziroma navodila za vrnitev neveljavnih 
obrazcev legitimacij.« 

V 12. točki predvidene prehodne določbe veljajo 
analogno tudi za leto 1955; zato veljajo legitimacije 
izdane v letu 1954, če je bilo potovanje v odhodu že 
začeto v letu 1954, za povratek v letu 1955 v roku 
5 mesečne veljavnosti legitimacije. 

V celotnem besedilu navodil je treba »direkcije 
za železnice« popraviti v »železniško transportno pod- 
jetje«. 

»Da se preprečijo zlorabe z legitimacijami K-15, 
ki so bile ugotovljene v velikem številu leta 1954, 
morajo šefi postaj in železniška transportna podjetja 
poostriti kontrolo pri potrjevanju legitimacij in pre- 
gledu seznamov, vsak konkretni primer zlorabe pa 
najstrože obravnavati.« 

K tem navodilom daje železniško transportno 
podjetje, da se poostri pregled legitimacij, še tale 
pojasnila: 

Podjetja, ustanove in uradi morajo naročati legi- 
timacije vse leto samo na najbližji železniški po- 
staji svojega sedeža; ob novem letu ji morajo pred- 
ložiti seznam vseh svojih upravičencev in njihovih 
ožjih družinskih članov. Železniške postaje so upra- 
vičene potrjevati legitimacije samo za tista podjetja, 
ustanove in urade, od katerih so prejele seznam 
in imajo sedež v okolišu postaje, v nasprotnem pri- 
meru pa morajo potrditev legitimacije zavrniti. 
Osnovne šole morajo naročati legitimacije samo po 
svojem okrajnem svetu za kulturo in prosveto. Pod- 
jetja, ki imajo svoja predstavništva, delovišča ali 
podružnice, so upravičena naročati legitimacije tudi 
za osebje predstavništev, delovišč in podružnic na 
tisti železniški postaji, kjer je sedež centrale pod- 
jetja ali ustanove. V Ljubljani in Mariboru izdajata 
in potrjujeta legitimacije samo postaji Ljubljana 
in Maribor. 

Ker leži novo priključeno ozemlje (bivše cone 
A in B) na območju več železniških postaj, se morajo 
postaje sporazumno s podjetji in uradi dogovoriti 
glede pristojnosti potrjevanja legitimacij, da jih usta- 
nove itd. ne bi predlagale v potrditev na raznih 
železniških postajah. 

Za vsa pojasnila glede legitimacij za letni dopust 
se morajo podjetja, ustanove in uradi obračati na- 
ravnost na železniške postaje, ne pa na železniško 
transportno podjetje, ker to takih vlog ne bo ob- 
ravnavalo. 

St. VII/2b-320/54 
Ljubljana, dne 22. decembra 1954. 

Železniško transportno podjetje Ljubljana 

i?. 

Na podlagi 3. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLR], štev. 
51-426/53) izdaja tovarna emajlirane posode v Celju 

ODLOČBO 
o industrijski kovinarski ioli tovarne emajlirane 
posode v Celja kot finančno samostojnem zavoda 

i 
Industrijska kovinarska šola tovarne emajlirane 

posode v Celju, do sedaj proračunska ustanova, in 
šolske delavnice industrijske kovinarske šole tovar- 
ne emajlirane posode, do sedaj gospodarska usta- 
nova s samostojnim ffnansiranjem, se združita r 
en finančno samostojen zavod: industrijska kovinar- 
ska šola tovarne emajlirane posode v Celju. 

Sedež zavoda je v Celju. 

Naloga zavoda je praktično in teoretično vzga- 
janje kvalificiranih delavcev kovinske in skleninar- 
ske stroke. 

3 
Zavod bo gospodaril s premoženjem, A kaierim 

sta gospodarila do sedaj industrijska kovinarska Sola 
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in Šolske delavnice industrijske kovinarske šole to- 
varne emajlirane posode v Celju. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade   delavcev   in   uslužbencev, 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in velika popravila. 

Zavod upravlja šolski odbor, ki šteje 9 članov, 
vštevši ravnatelja, in se oblikuje po veljavnih pred- 
pisih o upravljanju splošno izobraževalnih in stro- 
kovnih šol. 

Ravnatelja zavoda imenuje tovarna emajlirane 
posode v Celju v sporazumu z okrajnim ljudskim 
odborom v Celju. 

6 
Državnega organa za zadeve in naloge zavoda bo 

določil okrajni ljudski odbor Celje. 

Zavod bo gospodaril s premoženjem, s katerim 
so gospodarile doslej učne delavnice kovinarske 
vajenske šole v Storah, in s premoženjem, ki ga da 
na razpolago ustanovitelj zavoda. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad   za   nagrade   delavcev   in   uslužbencev, 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev  in  velika popravila. 

Zavod upravlja šolslki odbor, ki šteje 13 članov, 
vštevši ravnatelja, in so oblikuje po veljavnih pred- 
pisih o upravljanju splošno izobraževalnih in stro- 
kovnih šol. 

Ravnatelja zavoda imenuje Železarna Store v 
sporazumu z okrajnim ljudsikim odborom Celje. 

Ta odločba velja od dneva objave, uporablja pa 
se od 1. januarja. 1954. 

Tovarna emajlirane posode Celje 

Direktor: 
Vladimir Veber I, r. 

To   odločbo   je   potrdil   okrajni   ljudski   odbor 
Celje z odločbo št. 1/1-12234/1 z dne 3. XI. 1954. 

Plače delavcev in uslužbencev se določajo po 
posebnem pravilniku o plačah, ki ga predpiše usta- 
novitelj zavoda. 

Državnega organa  za  zadeve in  naloge zavoda 
bo določil okrajni ljudski odbor Celje. 

48. 

Na podlagi 3. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Železarna Store 

ODLOČBO 
o metalurški industrijski šoli v  Storah  kot 

finančno samostojnem zavodu 

1 
Ustanovi se industrijska šola za metalurško in, 

kovinarsko stroko in se združi z učnimi delavnicami 
kovinarske vajenske šole v Storah, doslej ustanovo s 
samostojnim finansiranjem, v en finančno samosto- 
jen zavod: metalurška industrijska šola v Storah. 

Sedež zavoda je v Storah. 

Naloga zavoda je praktično in teoretično vzga- 
janje kvalificiranih delavcev kovinarske in meta- 
lurške stroke. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. septembra 1954. 

Store, dne 10. julija 1954. 

Železarna Štore 

Direktor: 
Andrej Svetek 1. r. 

To   odločbo   je   potrdil   okrajni   ljudski   odbor 
Celje z odločbo št. 1/1-8234/2-54 z dno 3. XI. 1954. 

POPRAVEK 

V odloku za izvajanje uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš v okraju Radovljiva (Uradni list LRS, 
št. 4S-74Qfri) se v 3. členu pod a) pravilno glasi: 

»občini Radovljica in najmanj 65% v drugih 
občinah,« 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta TomSlča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno lOOOdln — Posamezna Številka: 12 din do 8 strani, vcakc nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo in uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica lia, poštni predal 33S — Telefon uprave 23-573 — Cek. račun: 601-»Z«-157 
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Leto XII V LJUBLJANI, dne 20. januarja 1955 Številka 2 
VSEBINA! 

14. Odločba o Imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 
Koper 

15. Odlok' o prenosu obveznosti in sredstev iz republiškega 
kreditnega sklada za investicije v okrajne oziroma mestne 
kreditne sklade za investicije. „,„„„„ 

16. Odločba o tem, katere kmetijske gospodarske organizacije 
se poleg že razglašenih Štejejo v letu 1954 za  poskusne 
obrate. ,.  , „   .. 

17. Odločba o delni spremembi odločbe o ustanovitvi Sadjar- 
sko-vinarske poskusne postaje Brestrnica kot finančno 
samostojnega zavoda. 

18. Odločba o Tekstilnem institutu kot finančno samostojnem 
zavodu. . 

19. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o razglasitvi 
Revizijskega zavoda LB Slovenije za finančno sam. zavod. 

20. Odločba o pripravljalnem tečaju za opravljanje privatnih 
izpitov na Ekonomski srednji šoli v LJubljani. 

Odloki ljudskih odborov: 
49. Odlok o razglasitvi nadomestnih volitev v 68. volilni enoti 

mesta LJubljane. 
50. Odlok o spremembah odloka o oblikovanju investicijskega 

sklada In o posojilnih pogojih za gospodarske Investicije 
mesta  Maribora. 

51. Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij  in gostišč v okraju Celje. 

52. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od sa- 
mostojnih poklicev In premoženja za leto 1954 v okraju 
Črnomelj. 

53. Odlok  o  ustanovitvi  finančne  Inšpekcije  okraja  Gorica. 
54. Odlok o stanovanjski tarifi za okraj Gorica. 
55. Odlok o ustanovitvi tržne inspekcije okraja Gorica. 
58. Odlok  o  spremembi  jn   dopolnitvi  odloka  o  proračunu 

okraja Gorica za leto 1954. 
•. Odlok o obveznem vodenju poslovnih knjig v zasebnih 

gostiščih okraja Kranj. 
•. Odlok   o   začasnem   flnanslranju   proračunskih   izdatkov 

okraja Kranj v I. trimesečju 1955. 
B9- Odlok o začasnem flnanslranju proračunskih potreb okraja 

Krško v I   trimesečju 195S. 
60. Odlok o dodatnem proračunu okraja Krško za leto 1954. 
61. Odlok o spremembah družbenega plana okraja Krško 

za leto 1954. 
62. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine samo- 

stojnih poklicev za okraj L'Jutomer. 
63. odlok o'razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega po- 

vračila stroškov za službena potovanja oziroma terenska 
dela v okraju Ljutomer. 

«4. Odlok o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za uradna 
potovanja v mejah okraja Ljutomer. ' 

65. Odlok o začasnem flnanslranju v L tromesečju 1955 v 
okraju Maribor okolica. 

ce. Odlok o začasnem flnanslranju proračunskih potreb 
okraja Murska Sobota za Januar 1955. 

67. Odlok o dodatnem proračunu okraja Murska Sobota za 
leto 1954. 

68. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem 
planu okraja Novo mesto za leto 1954. 

69. Odlok o začasnem flnanslranju proračunskih Izdatkov 
okraja Novo mesto za prvo trimesečje 1955. 

70. Odlok o dopolnitvi odloka o obvezni tuberkulinlzacljl go- 
vejo živine v okraju Postojna. 

71. Odlok o ustanovitvi zaprtih pripustnih krogov in o redu 
iva pripustnih postajah v okraju Postojna. 

72. Odlok o spremembi odloka o uvedbi pavšalne skočnlne 
za plemenske bike v okraju Ptuj. 

73. Odlok o popisu ži.vlne v okraju Ptuj. 
74. Odlok o drugi spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Sežana za leto 1954. 
75. Odlok o dodatnem proračunu okraja Sežana za leto 1954. 
76. Odlok o začasnem flnanslranju izdatkov za  Januar 1955. 
77. Odlok o popisu živine, perutnine in čebelnih panjev v 

okraj« Sežana. 
78. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pavšalnem po- 

vračilu stroškov za uradna potovanja v mejah okraja 
Sežana. 

79. Odlok o flnanslranju proračunskih potreb, v okraju Šoštanj 
v I. trimesečju 1955. 

80. Odločba o razglasitvi doma onemoglih v Metliki za 
finančno samostojen zavod. 

81. Odločba o razglasitvi doma onemoglih v Lukavcih za 
finančno samostojen zavod. 

82. Odločba o razglasitvi doma onemoglih Raklčan za finačno 
samostojen zavod. 

83. Odločba o ustanovitvi otroškega vrtca v Mostu na Soci. 
84. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov gospodarske delavnosti, samostojnih poklicev in 
premoženja za leto 1954 na območju LO MO Bled. 

85. Odlok o prodaji stanovanjskih hiš splošnega ljud*kega 
premoženja na Javni dražbi LO MO Idrija. 

86. Odlok o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega liu3sktS3 
premoženja na območju LO MO Kranj. 

87. Odlok o ustanovitvi sklada za kreditiranje investicij ter o 
nJega poslovanju in uporabi v mestni občini Nova Gorica. 

88. Odlok o spremembah odloka o opravljanju gostinskih sto- 
ritev Izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij In 
gostišč v mestni občini Trbovlje. 

98. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o obratovalnem 
času trgovskih, obrtnih in gostinskih obratovalnic V 
mestni občini Trbovlje. 

90. Odločba o ljudski knjižnici na Jesenicah kot finančno 
samostojnem zavodu. 

14. 
Na podlagi 24. člena zaikona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov je Republiška volilna komi- 
sija LRS na seji dne 18. januarja 1955 sprejela 

ODLOČBO 
o imenovanju okrajne volilne komisije 

za okraj Koper 
V okrajno volilno komisijo za okraj Koper se 

imenujejo: 
za predsednika: Grom Pavel, predsednik okraj- 

nega sodišča Koper; 
za namestnika: Srehorec dr. Stane, sodnik 

okrajnega sodišča Koper; 
za tajnika: Dintinjana dr. Vlado, uslužbenec 

okrajnega ljndskega odbora Koper; 

za   namestnika:    B i t e ž n i k   Bogomil,   direktor 
Zavoda za socialno zavarovanje, Koper; 

za člana:   Janožič  Ciril, uslužbenec ljudskega 
odbora mestne občine Koper; 

za namestnika:  Fusilli Leo, učitelj, Koper; 
za člana:   Z e g a   dr. Božidar, uslužbenec okraj- 

nega ljudskega odbora Koper; 
za namestnika:  Valentič  Fabij, tajnik občin- 

skega ljudskega odbora Koper okolica; 
za člana:  Vičič Srečko, tajnik okrajnega ljud- 

skega odbora Koper; 
za namestnika:  Cink  Stojan, r.službenec okraj- 

nega ljudskega odbora Koper. 
Št. 2/1-55 
Ljubljana,' dne 18. januarja 1955. 

Tajnik: Predsednik: 
Dr. Josip GlobevnUc 1. r.     Dr. France Hočevar 1. r. 



Stran 3S URADNI LIST Štev. 2 — 20. I. 1955 

15. 

Na podlagi 2. točke 3. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o družbenem planu Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št. 43-157/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije tale 

odlok: 

iz republiškega kreditnega sklada za investicije 
se prenesejo v okrajne oziroma mestne kreditne 
sklade za investicije tele obveznosti in sredstva: 

1. v okrajni sklad okraja Celje: 
za elektrifikacijo podeželja 7,200.000 
za zadružne domove 2,100.000 

2. v okrajni siklad okraja Črnomelj: 
za zadružne domove 2,400.000 
za komunalne objekte 70,126.301 

3. v okrajni sklad okraja Gorica: 
za zadružne domove 2,100.000 
za komunalne objekte             _ 60,000.000 

4. v okrajni sklad okraja Kočevje: 
za >Ključavničarstvo« • 2,830.707 
za elektrifikacijo podeželja 4,000.000 
za zadružne domove 1,600.000 
za komunalne objefcte 75,000.000 

5. v okrajni sklad okraja Koper: 
za komunalne objekte 240,000.000 

6. v mestni sklad mesta Kranj: 
za zadružne domove 2,400.000 
za elektrifikacijo 800.000 
za komunalne objekte 50,000.000 

7. v okrajni sklad okraja Krško: 
za elektrifikacijo podeželja 4,000.000 
za zadružne domove 2,700.000 

8. v mestni sklad mesta Ljubljane: 
>2ito«, Ljubljana 10,000.000 
>TransporU, Ljubljana 150,000.000 
za zadružne domove 5,600.000 

9. v okrajni sklad okraja Ljutomer: 
za zadružne domove 2,400.000 
za komunalne objekte 50,000.000 

10. v okrajni sklad okraja Maribor okolica: 
za elektrifikacijo podeželja 2,000.000 
za -zadružne domove 2,000.000 

11. v okrajni sklad okraja Murska Sobota: 
za elektrifikacijo podeželja 4,000.000 
za zadružne domove 4,000.000 
za komunailne objekte 60,000.000 

12. v okrajni sklad okraja Novo mesto: 
za elektrifikacijo podeželja 4,500.000 
za vodovod 12,000.000 
za komunalne objekte 77,000.000 

13. v okrajni sklad okraja Postojna: 
za zadružne domove 6,000.000 
za elektrifikacijo podeželja 1,500.000 

14. v okrajni sklad okraja Ptuj: 
za   elektrifikacijo  podeželja 1,600.000 
za zadružne domove 4,800.000 
za komunalne objekte 50,000.000 

15. v okrajni sklad okraja Radovljica: 
za zadružne domove SO0.O0O 

16. v okrajni sklad okraja Sežana: 
za zadružne domove                          , 3,600.000 
za komunalne objekte 90,000.000 

17. v okrajni sklad okraja Slovenj Gradec: 
za zadružne domove                    - 1,800.000 

18. v okrajni sklad okraja Šoštanj: 
za elektrifikacijo podeželja 2,400.000 
za zadružne domove 800.000 

19. v okrajni sklad okraja Trbovlje: 
za zadružne domove 400.000 

II 
Narodna banka FLRJ, centrala za LRS v Ljub- 

ljani izvrši ta odlok. 
III 

Ta odlok  velja od  dneva  objave v  »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U-6/55 
Ljubljana, dne 12. januarja 1955. 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

16. 

Na podlagi 6. točke XVI. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1954 je Izvršni svet Ljud- 
sike skupščine LR Slovenije 

ODLOČIL 
1. Poleg kmetijskih posestev, ki so bila razgla- 

šena za poskusne obrate z odločbo z dne 14. avgusta 
1954, št. 1026/1-54 (Uradni list LRS, št 32-128/54), 
in z odločbo z dne 15. novembra 1954, št. 1026/3-54 
(Uradni list LRS, št. 45-169/54), se razglasijo zaradi 
neizgrajenosti za poskusne obrate še tale kmetijska 
posestva: 

Okraj Ljubljana okolica: 
Semenogojsko posestvo Selo, Šentvid pri Stični, 

Okraj Murska Sobota: 
Kmetijsko gospodarstvo Raikičan, 

Okraj Ptuj: 
Kmetijsko in vrtnarsko gospodarstvo Ptuj, 

Okraj Šoštanj: 
KDZ Bočna, 
KDZ »Savinja«, Mozirje, 
KDZ Šmartno ob Dreti. 
2. Ce dosežejo posestva iz 1. točke te odločbe do- ' 

biček, morajo po 4. točki XXIII. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1954 plačati celotno amor- 
tizacijo pred  delitvijo dobička. 

3. Ta odločba velja od. dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St.  1026/3-54 
Ljubljana, dne 7. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

17. 

Wa podlagi 2, člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53) iz- 
daja  Izvršni   svet  Ljudske   skupščine  LR  Slovenije 

ODLOČBO 
o delni spremembi odločbe o ustanovitvi 

Sadjarsko-vinalrske poskusne posluje Brestrnica *kot 
finančno samostojnega zavoda 

1. Odločba o ustanovitvi Sadjarsko-vinarske po- 
skusne postaje Brestrnica kot finančno samostojnega 
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zavoda (Uradni list LRS, št. 55/54) se spremeni v 1. in 
2. točki tako, da se prečiščeno besedilo navedenih 
določi) v odločbi glasi: 

1 
Ustanovi se Sadjarsko-vinarsika poskusna postaja 

Brestrnica kot finančno samostojen zavod. 

Zavod služi za namene Kmetijskega inštituta 
Slovenije in vodi in upravlja vzorno sadjarsko in 
vinogradniŠtko posestvo ter poskusno drevesnico in 
trsnico. 

Zavod je pod strokovnim nadzorstvom Kmetij- 
skega inštituta Slovenije.« 

2. Ta odločba velja taikoj. 

St. 51/2-55 
Ljubljana, dne 10. januarja  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijaa Brecelj 1. r. 

18. 

Na podlagi 2. • 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLR] štev. 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
rekublike Slovenije 

ODLOČBO 
o Tekstilnem inštitutu kot finančno samostojnem 

zavodu 
\ 

1 
Tekstilni inštitut, ki je bil z odločbo Izvršnega 

sveta Ljudske skupščine LRS, št. 653/2-53 z dne 3. 
avgusta 1953 ustanovljen kot gospodarska ustanova s 
samostojnim finansiramjenn, nadaljuje z delom kot 
finančno samostojen zavod. 

Sedež zavoda je v Mariboru. 

2 
Tekstilni   inštitut opravlja  tele   zadeve: 
1. Znanstveno proučuje tehnološke, organizacij- 

ske in ekonomske probleme, ki so važni za razvoj 
tekstilne industrije; 

2. standardizira in izboljšuje ter uvaja nove teh- 
nološke postopke v tekstilni industriji; 

3. daje tekstilnim podjetjem strokovne nasvete, 
ekspertize, izdeluje nove in rekonstrukcijske pro- 
jette ter reorganizacije z ekonomsko dokumentacijo 
v vseh področjih delavnosti  tekstilne  industrije; 

4. preizkuša material za tekstilno stroko. 
Za opravljanje teh nalog sme inštitut samostojno 

organizirati v svojih laboratorijih, ateljejih m eks- 
perimentalnih delavnicah ali pa v okviru obstoječth 
podjetij poizkusno proizvodnjo surovin, polizdelkov 
ali finalnih produktov kakor tudi posebne uslužnost- 
ne storitve za napredek tekstilne industrije. 

3 
Zavod   gospodari   s   premoženjem.   ^   katerim   je 

doslej gospodaril. 
.   4 

Zavod  ima  tele  sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev 

(sklad za nagrade); 

2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Zavod upravlja upravni odbor. Upravni odbor 

ima sedem člainov; dva izvoli delovni kolektiv izmed 
uslužbencev in delavcev zavoda, štiri pa imenuje 
Združenje podjetij tekstilne industrije LRS izmed 
svojih članov. 

Predstojnik zavoda je direktor, ki ga imenuje 
organ, pristojen za zadeve in naloge zavoda. Direk- 
tor je po svojem položaju član upravnega odbora. 

Plače uslužbencev in delavcev se določajo po 
posebnih predpisih, ki jiT izdd Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS. 

7 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Državni 
sekretariat za  gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954 dalje. 

St.   1547/2-34 
Ljubljana, dne 15. januarja 1953 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

19. 

•Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. štev. 
51-426/33) izdaja Izvršni svet Ljudske skuščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi in dopolnitvi odločbe o razglasitvi 
Revizijskega   zavoda  LR   Slovenije   za   finančno 

samostojen zavod 

1 
V 4. točki odločile o razglasitvi Revizijskega za- 

* voda LR Slovenije za finančno samostojen zavod 
(Uradni list LRS, št. 27-105/54) se doda nova podtočka, 
ki se glasi: 

>c) sklad za vzgojo in izpopolnjevanje kadrov«. 

V 6. točki se besedilo prvega stavka zamenja s 
temle besedilom: , 

>Plače uslužbencev se določijo po posebnih pred- 
pisih, ki jih izda Izvršni svet LRS«. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1953. 

St. 1548/7-54 
Ljubljana, dne 15. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 
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20. 

Na podlagi 8. in 14. člena uredbe o strokovnih šo- 
lah (Uradni list FLR], št. 39/52) udaja Svet za pro- 
sveto in kulturo LRS 

ODLOČBO 
o pripravljalnem tečaju za opravljanje privatnih 

izpitov na Ekonomski srednji šoli v Ljubljani 

i 
Na ekonomski srednji šoli v Ljubljani se usta- 

novi v šolskih letih 1954/55, 1955/56 enkratni dveletni 
pripravljalni tečaj za opravljanje privatnih izpitov 
na tej šoli. 

V tečaj se lahko vpiše do 40 tečajnikov. 

2 
V pripravljalni tečaj so sprejmejo osebe z do- 

vršeno nižjo gimnazijo ali tej po stopnji ustrezno 
šolo, ki so aktivno sodelovale v NOV od leta 1941,1942 
ali 1943 in so bile od leta 1945 stalno zaposlene v 
predstavniških telesih in njihovih organih, kakor tu- 
di v določenih družbenih organizacijah v FLRJ ter 
se zaradi tega doslej niso mogle posvetiti študiju. 

Pod pogoji iz prednjega odstavka se lahko sprej- 
mejo v pripravljalni tečaj osebe, ki niso končale niž- 
je gimnazije ali njej po stopnji ustrezne šole, če 
opravijo sprejemni izpit iz slovenskega jezika in 
matematike v obsegu, ki je predpisan z učnim na- 
črtom za nižje .gimnazije. 

3 
V tečaju je treba pouk organizirati tako, da bo 

mogoče v dveh letih predelati učno snov, predpisano 
za 4 letnike ekonomske srednje šole. Predmetnik in 
učni načrt predpiše Svet za prosveto in kulturo LRS. 

4 
Ob koncu vsakega polletja opravljajo tečajniki 

izpite za posamezne letnike tako, da opravijo v štirih 

izpitnih rokih izpite iz snovi za 4 letnike ekonomske 
srednje šole. 

Predsednika in člane izpitnega odbora za vsak 
posamezni letnik imenuje Svet za prosveto in kultu- 
ro LRS. 

5 
Po uspešno opravljenih izpitih za vse štiri letni- 

ke opravljajo kandidati diplomski izpit. 

Absolventi tega tečaja pridobijo z dovršenim di- 
plomskim izpitom izobrazbo popolne srednje strokov- 
ne šole. 

7 
Pripravljalni tečaj za opravljanje privatnih izpi- 

tov na ekonomski srednji šoli v Ljubljani se vzdr- 
žuje iz sredstev predračuna Sveta za prosveto dn kul- 
turo LRS. 

8 
Izjemno od določbe 23. člena začasnega pravilni- 

ka o opravljanju privatnih, razrednih, popravnih in 
dopolnilnih izpitov (objave Sveta za prosveto in kul- 
turo LRS, št. 7/1951) so tečajniki v celoti oproščeni 
plačevanja honorarjev predsedniku in članom izpit- 
nih odborov. 

9 
Pripravljalni tečaj vodi ravnatelj Ekonomske 

srednje šole v Ljubljani. 

10 
Ta odločba velja od 1. oktobra 1954. 
St. 4020/1 
Ljubljana, dne i. oktobra 1934. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Dolie Vogelnik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
49. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudstoh odborov (Uradni Ust LRS, št. 31-102/53) 
ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je 
mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 52. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
MLO v Ljubljani z dne 7. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Ker je umrl odbornik mestnega zbora za 68. vo- 

lilno enoto Skrjanc Ivan. Ljubljana, Brod 33, mu je 
prenehal mandat. / 

2. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 68. volilni 

enoti za  volitve v mestni zbor mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane. 

•   68. volilna enota obsega teren Vižmarje-Brod. 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 6. marca 

1955. 
3.člen    . 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu  LRS<, v 
mestnem >GIasniku<, na oglasni deski MLO v Ljub- 

ljani  in  na  krajevno običajni  način  v  68.  volilni 
enoti. 

4. člen 
Odlok  začne  veljati  takoj   po  objavi. 
Tajn št. 12/1-55 
Ljubljana, dne 7. januarja 1955. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

50. 
Na podlagi 23. in 117. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52), v zvezi s 17., 24. in 27. členom uredbe o .po- 
sojilih za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, 
št. 4-30/54) ter v zvezi z določbami XIX. poglavja druž- 
benega plana MLO za leto 1954, je mestni ljudski od- 
bor Maribor na 42. skupni seji obeh zborov dne 
2. d-cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o oblikovanju investicijskega 

sklada in o posojilnih pogojih ia gospodarske 
investicije 

1. člen 
Prvi odstavek 3. člena odloka o oblikovanju in- 

vesticijskega sklada in posojilnih pogojih za gospo- 
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darske investicije (Urdani list LRS, št 35-527/54) se 
spremeni in glasi: 

Rok za vračilo posojil iz investicijskega sklada 
ne sme biti daljši od 10 let. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. II-7893/2-54 
Maribor, dne 27. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Lcdinek 1. r. 

51. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 57., 58. in 59. členom uredbe o 
gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 6-63/54) je okrajni ljudski odbor Celje na skup- 
ni seji obeh zborov dne 3. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o   opravljanju   gostinskih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o dajanju 

hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

l.člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč na sej- 
mih, priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in 
prometnih krajih in v podobnih prilikah je potrebno 
dovoljenje, ki ga izda tajništvo za gospodarstvo 
okrajnega  ljudskega odbora. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačami in le za določen čas oziroma najdalje, do- 
kler traja prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu se izda na prošnjo gospo- 

darske organizacije, ki namerava opravljati kake 
storitve, samo za postrežbo z jedjo in pijaco in 
le za določen čas, največ pa za čas trajanja pri- 
reditve, zaradi katere jo dano dovoljenje. Prošnja 
mora obsegati utemeljitev, ime in priimek vodeče 
osebe ter izjavo lastnika zemljišča, da prosilcu dovo- 
ljuje uporabljati  svoje zemljišče. 

3. člen 
Gostinske storitve izven poslovnih prostorov se 

lahko opravljajo samo pod vodstvom osebe, ki ima 
strokovno izobrazbo vsaj polkvalificiranega gostin- 
skega delavca. 

Dovoljenje se ne more izdati: 
1. če prosilec ne more nuditi dovolj poroštva za 

kulturno  postrežbo, 
2. če ni dovolj poroštva, da bodo izpolnjeni hi- 

gienski pogoji, ki so predpisani s tem odlokom. 
Pri manjših prireditvah lahko tajništvo za go- 

spodarstvo obveznosti iz prvega odstavka tega člena 
spregleda. 

4. člen 
Pri opravljanju gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov mora biti izobešena firma, jedila mo- 
rajo biti zavaravona proti mrčesu in prahu, na raz- 
polago mora biti čista voda za umivanje kozarcev ter 
posebej voda za umivanje rok z brisačo, Osebje mora 
imeti zdravstveno legitimacijo. 

5. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih slavnostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah kakor tudi, kadar so vse sobe gostinskih 
prenočišč, zlasti v zdraviliščih Rogaška Slatina, Do- 
brna, Laško in Rimske Toplice, zasedene, oddajajo 
potnikom, turistom in letoviščarjem opravljene sobe 
v njihovih zasebnih stanovanjih. 

6. člen 
Za oddajanje opremljenih sob je potrebno do- 

voljenje, ki ga izda občinski ljudski odbor bivališča 
zasebnika, ki oddaja sobe. 

7. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, 

ki ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za 
gostinsko delavnost in mora zasebnik zanj imeti 
dovoljenje za izdajanje prenočišč po uredbi o za- 
sebnih gostiščih. 

8. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potni- 

kom po 4. členu tega odloka, morajo v 14 dneh pri- 
glasiti pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru 
število in opis opremljenih sob, ki jih nameravajo od- 
dajati, in  cene, po katerih  bodo oddajali   sobe. 

9. člen 
Na podlagi priglasitve po prejšnjem členu od- 

redi občinski ljudski odbor komisijski pregled pri- 
glašenih sob. 

Komisijo morajo sestavljati zastopniki sanitarne 
inšpekcije, gostinske zbornice in turistične organiza- 
cije. Tako sestavljena komisija zapisniško ugotovi, 
ali so pregledane sobe glede na splošne predpise ne- 
oporečne in primerne za sprejem gostov. Odločitve 
komisije so za občinski ljudski odbor glede izdaje 
dovoljenja obvezne. 

10. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere je komi- 

sija ugotovila, da izpolnjujejo pogoje, izda občinski 
ljudski odbor dovoljenje, priglašene sobe pa vpiše 
v poseben seznam. 

Seznam mora obsegati: lastnikovo ime in pri- 
imek, poklic in stalno prebivališče, število sob in 
postelj ter ceno vsake sobe. Po en izvod seznama 
pošlje občinski ljudski odbor še pred začetkom se- 
zone turističnemu društvu (recepciji zdravilišča), 

,   okrajni  gostinski  zbornici  in   tržni  inšpekciji  OLO. 

11. člen 
Priglašeno sobe, za katere izda občinski ljudski 

odbor dovoljenje, so obremenjene s turistično takso. 
Opremljene sobe se lahko oddajajo z zajtrkom 

ali brez njega, dajanje drugih obrokov in pijač za 
plačilo pa se šteje za gostinsko delavnost. 

12. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo hrano naj- 

več 5 abonentom. 
Kolikor zasebna gospodinjstva dajejo hrane več 

kot 5 abonentom, se šteje to za gostinsko delavnost 
in je zanjo potrebno dovoljenje po predpisih o zaseb- 
nih gostiščih. 

13. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 

prekršek: 
kdor opravlja brez dovoljenja gostinske storitve 

izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč; če opravlja   gostinsko   podjetje ali  gostišče 
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gostinske storitve izven poslovnih prostorov, brez do- 
voljenja, se kaznuje po uredbi o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih: 

imetnik dovoljenja za opravljanje gostinskih 
storitev izven poslovnih prostorov, ki ne izpolnjuje 
pri opravljanju gostinskih storitev higienskih in 
zdravstvenih predpisov ali drugače nekulturno po- 
sluje, kolikor za taka dejanja ni z drugimi predpisi 
določena kazen; 

kdor daje potnikom, turistom in letoviščarjem 
opremljene sobe brez dovoljenja občinskega ljud- 
skega odbora. 

Kdor ne izpolnjuje pn svojem poslovanju higi- 
enskih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekul- 
turno posluje, se mu dovoljenje za oddajanje sob 
lahko odvzame. 

14. člen 
Ta odlok velja za okraj Celje, razen za mestno 

občino Celje. 
15. člen 

Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 
objavi pa se v >Uradnem listu LRS'. 

St. 1/1-12564/1 
Celje, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

52. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena v zvezi z 
8. točko 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52), prvega odstavka 6. čle- 
na uredbe o dohodnini (Uradni list FLRj, št. 56-482/53) 
ter v zvezi z 2. točko petega dela XL. poglavja zve- 
znega družbenega plana za 1. 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 13-146754) je olkrajni ljudski odbor Črnomelj po 
sklepu okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 
8. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženja za leto 1954 

1. člen 
V okraju Črnomelj se za leto 1954 določijo tele 

stopnje dohodnine od samostojnih poklicev in pre- 
moženja: 

Stopnja 
Davčna stopnja dopolnilne dohodnine 

nižja      višja 
do      10.000 1              2 

nad      10.000 do      20.000 1,5            2,5 
nad      20.000 do      30.000 2              3 
nad      30.000 do      50.000 3              5 
nad      50.000 do      80.000 5              7 
nad      80.000 do    120.000 10            12 
nad     120.000 do    160.000 15             18 
nad     160.000 do    200.000 20            25 
nad    200.000 do    250.000 26            31 
nad    250.000 do    300.000 32            37 
nad    300.000 do    400.000 39            45 
nad    400.000 do    500.000 45            51 
nad    500.000 do    600.000 51             57 
nad     600.000 do    700.000 55            60 
nad    700.000 do    800.000 56            61 
nad    800.000 do 1.000.000 57            62 
nad 1,000.000 58            63 

a. člen 
Po nižji lestvici se obdavčijo: 
1. dohodki: 
a) od uporabe zemljišč v nekmetijske namene, 

(kopanje peska, gramoza ter kamenja, žganje opeke, 
apna dn oglja ter podobno); 

b) od postranske delavnosti v kmetijstvu (reja 
perutnine, čebelarjenje, domača obrt, nabiranje zdra- 
vilnih zelišč in gozdnih sadežev in podobno). 

Dohodki pod a) in b) so obdavčeni samo, kolikor 
se štejejo po republiških predpisih kot višji od obi- 
čajnih tako, da ima tako delo pomen posebne in stal- 
ne pridobitne delavnosti; 

2. dohodki od nekmetijskih delavnosti, kakor so:, 
merica od mlatilnic, čistilnikov, mlinov, potočnih mli- 
nov, žganjarskih kotlov in podobno; 

3. zakupnina zemljišč, kolikor presega katastrski 
dohodek; 

4. dohodki od obrti tistih obrtnikov, ki jim je 
davčna osnova pavšalirana; 

5. dohodki od izvrševanja poklicev oseb z zdrav- 
stvenega področja (zdravniki, veterinarji in podobno) 
s pogojem, da so stalno zaposlene tudi v javnih zdrav- 
stvenih in socialnih ustanovah. 

Po višji lestvici so obdavčeni vsi drugi dohodki, 
ki spadajo pod redno obdavčbo. 

3.člen 
Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo pri 

zneskih do 100.000 din na polnih tisoč dinarjev, tako 
da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih tisoč di- 
narjev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč dinarjev. 
Osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na polnih pet 
tisoč dinarjev, taiko da se zneski do 2.500 din -zaokro- 
žijo na nižjih pet tisoč dinarjev, zneski nad 2.500 din 
pt na višjih pet tisoč dinarjev. 

Davek po višji stopnji ne sme biti večji od davka 
po najbližji nižji stopnji, povečanega za razliko pr: 
davčni osnovi, zaradi katere bi se morala uporabiti 
višja davčna stopnja. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in ve- 

lja od  1. januarja 1954. 

St. 1-45•1-54 
Črnomelj, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zanič 1. r. 

53. 

Na podlagi drugega odstavka 15. in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-99/5&) ter 2. odstavka 3. člena uredbe o finanč- 
ni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 43-367/53) je okraj- 
ni ljudski odbor Gorica na sikupni seji obeh zborov 
dne 21. decembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije 

okraja Gorica 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Gorica se usta- 

novi okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Gorica. 
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2. člen 
Okrajna finančna inšpekcija nadzoruje: 
a) izvajanje predpisov o finančnem poslovanju 

gospodarskih organizacij in finančno samostojnih za- 
vodov ; 

b) izvajanje predpisov, ki urejajo finančne ob- 
veznosti fizičnih in pravnih oseb, Id so ukvarjajo s 
samostojno gospodarsko delavnostjo; 

c) delo organov državne uprave glede izvajanja 
predpisov o ugotavljanju, obračunavanju in pobira- 
nju dohodkov iz gospodarstva in od prebivalstva. 

3. člen 
Področje okrajne finančne inšpekcije obsega ves 

okraj Gorica, vštevši mestno občino Nova Gorica. 

4. člen 
Finančna inšpekcija opravlja svoje naloge po 

inšpektorjih. Inšpektorje imenuje okrajni ljudski 
odbor Gorica v sporazumu z republiškim državnim 
seikretarjem za gospodarstvo. 

5. člen 
Inšpeiktorji finančne inšpekcije so za svoje delo 

odgovorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudske- 
ga odbora Gorica. Svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Gorica ima pravico, dajati smer- 
nice, navodila in naloge finančni inšpekciji glede 
opravljanja  zadev iz  njene pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Gorica neposredno nadzoruje delo 
inšpekcije ter ji lahko daje naloge v zvezi z oprav- 
ljanjem inšpekcije. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1/1-131/35-1954 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

Si. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 64. 
člena zaikona o okrajnih ljudsikih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19/52) in v zvezi z določbami 16. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 29/54) jo okrajni ljudski odbor Gorica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 21. 
decembra   1954  sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi 

l.člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi: 
v I. okolišu glede na število točk in površino sta- 

novanja, v II. in III. okolišu glede na površino in ka- 
tegorijo,  v  katero je stanovanje uvrščeno. 

Za I. okoliš je vrednost ene točike za m2 0.24 din. 
Za II. in III. okoliš so cene: 

Kategorija in cene za m* v dinarjih 
Okoliš       I        II III    IV       V      VI     vri 
II 22        19 16     13 10        7 3 
• 17 14.50       12       9.50       7        4.50       2 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem členu 

so ne  upošteva površina sob nad 30 m1 ter zaprtih 
hodnikov nad 20 m2. 

3.člen 
Najemnine po tem odloku se bodo plačevale od 

1. avgusta 1954 dalje. 
4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. II/7-20S5/8-54 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

55. 

Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona o 
okrajnih ljudsikih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in 2. odstavka 3. člena uredbe o tržni in- 
špekciji (Uradni list FLRJ, št. 43-368/53) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na skupni seji obeh zborov dne 
21. decembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Iržne inšpekcije okraja Gorica 

1 člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Gorica se usta- 

novi okrajna tržna inšpekcija. 
Inspekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Gorica, 

2. člen 
Okrajna tržna inšpekcija naposredno nadzoruje 

izvajanja zveznih, republiških in okrajnih predpisov 
in ukrepov, s katerimi se urejata trgovski blagovni 
promet in opravljanje storitev v okraju Gorica. 

3. člen 
Tržna inšpekcija opravlja svoje naloge po inšpek- 

torjih. Inšpektorje imenuje okrajni ljudsld odbor v 
sporazumu z republiškim državnim sekretarjem za 
gospodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji tržno inšpekcije so za svoje delo od- 

govorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora ima pravico, dajati tržni inšpekciji smernice, na- 
vodila in naloge glede opravljanja zadev iz njene 
pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo tržne 
inšpekcije ter ji labJko daje naloge v zvezi z oprav- 
ljanjem inšpekcije. 

5. člen 
Dokler ljudski odbor mestne občine s posebnimi 

pravicami Nova Gorica ne izda z dovoljenjem Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine LRS svoj odlok o 
ustanovitvi tržne inšpekcije, opravlja okrajna tr'žna 
inšpekcija v tej občini vse v 2. členu tega odWka na- 
vedene naloge. 

6. člen 
Ta odWk velja takoj. 

Št, 1/1-2722/2-1954 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 
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56. 

Okrajni ljudski odbor Gorica je na podlagi 19. 
člena in 3. toöke 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. in 
28. člena lemeljnega zakona o proračunih (Uradni Est 
FLRJ, št. 13-147/54) na ločenih sejah obeh zborov 
dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu 

okralja Gorica za leto 1954 

1. člen 
1. člen   odloka   o   proračunu   okraja    Gorica 

za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 41-611/54)  se spre- 

meni tako, da znašajo • okrajnem proračunu pod 
točko I: 

dohodki 523,812.000 din 
izdatki   523,812.000 din 

2. člen 
Ta odlolk velja od dneva, ko je bil sprejet na seji 

okrajnega ljudskega odbora. 

St. 1/1-3439/2-54 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec I. r. 

Rekapitulacija dodatnega proračuna OLO Gorica za leto 1954 

Razdelek 2. del 4. del 5. del 6. del 8. del Skupaj 

1. Tajništvo OLO 

•. Tajništvo za 
gospodarstvo 

3. Tajništvo za prosveto in 
kulturo 

4. Tajništvo za zdravstvo in soc. 
politiko 

5. Tajništvo za notranje 
zadeve 

os. 
op. 
os. 
of. 

f. 

2.13S.O0O 
4,640.000 
2,294.000 

950.000     20,000.000 

9,512.000 9,512.000 
1,067.000 1,067.000 

665.000 665.000 
1,000.000 3,138.000 

4,640.000 
2.294.0C0 

20,950.000 

1,000.000 1,000.000 

Skupaj 2,138.000     6,934.000      950.000     20,000.000 

57. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
6. člena uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, 
št. 14/54) ter v zvezi s 3. in 8. členom temeljnega za- 
kona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-42S/51) je 
okrajni ljudski odbor Kranj na skupni seji obeh 
zborov dne 29. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o obveznem vodenju poslovnih knjig v zasebnih 

gostiščih 

1. člen 
Vsa zasebna gostišča v okraju Kranj morajo vo- 

diti tele poslovne knjige: 
a) knjigo o nabavljenem materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu in stroških, in si- 

cer po obrazcih, kot jih je založila Gostinska zbor- 
nica LRS. 

2. člen 
V knjigo o nabavljenem materialu se v ustreznih 

rubrikah vpiše nabava vseh alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač, živil in drugega prodajnega materiala 
na podlagi računov, ki se opremijo z zaporedno šte- 
vilko vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. Za blago, 
za katero gostišče ni moglo dobiti računa, sestavi 
račun gostišče samo ter v njem tudi navede, zakaj 
je samo sestavilo račun. 

Knjiga o nabavljenem materialu se mora meseč- 
no skleniti, tako da je razvidna začetna zaloga, na- 
bavljeno v mesecu, prodano v mesecu in zaloga ko- 
nec meseca. 

13.244.000     43.266.000 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1, r. 

3.člen 
V knjigo o dnevnem prometu in stroških se v 

ustreznih rubrikah vpišejo dnevni iztržki prodanih 
storitev, davek od prometa storitev po tarifi B, stro- 
ški, razni drugi stroški ter njihov seštevek. 

Dnevni promet se knjiži na podlagi dnevnega 
obračuna, v katerem sta po posameznih storitvah raz- 
vidna količina, prodajna cena in iztržek. Ti računi se 
opremijo z zaporedno številko vknjižbe in hranijo po 
vrstnem redu. 

Knjiga o dnevnem prometu so mesečno sklene, 
ta/ko da se seštejejo iztržki. 

Računi za stroške se opremijo z zaporedno šte- 
vilka vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. 

. 4. člen 
Poslovne knjige morajo biti kontrolnim organom 

vedno na razpolago. Voditi jih je treba tako, da so iz 
njih razvidne- zaloge in poslovni uspeh gostišča. 

5. člen 

Poslovne knjige morajo imeti strani označene z 
zaporednimi številkami, pred kakršnimkoli vpisom pa 
jih mora potrditi finančni organ okrajnega ljudskega 
odbora Kranj. 

6. člen 
Pravilno vodene poslovne knjige so osnova za do- 

ločitev družbenih dajatev, ki jih ima gostišče. 

7. člen 
Zaradi pomanjkljivega ali lažnega vodenja pred- 

pisanih poslovnih knjig se vodja zasebnega gostišča 
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ali druga odgovorna oseba kaznuje z denarno kaznijo 
do 3.000 din, kolifkor dejanje ni kaznivo po drugih 
predpisih. 

8. člen 
Ta odlok  ne  velja   za  mestni  občini   Kranj  in 

Škof ja Loka. 
9. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 8356/-54 
Kranj, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

58. 

Na podlagi 29. člena temeljnega zakona o prora- 
čunu (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) ter 17. in 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Kranj na 
seji obeh zborov dne 29. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem  finansiranju  proračunskih  izdatkov 

okraja Kranj v prvem trimesečju 1935 

i. člen 
Dokler ne bosta sprejeta družbeni plan in pro- 

račun za leto 1955, se bodo finansirali proračunski 
izdatki okraja Kranj po dvanajstinah okrajnega pro- 
računa za leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 
1955. 

2. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

porabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del 
proračunskih dohodkov in izdatkov okraja za leto 
1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 8595/1-54 
Kranj, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

ra Krško, izvirajočimi  iz leta  1954, in s terminskim 
kreditom,  najetim  pri  Narodni banki. 

3. člen 
Izdatki, izvršeni  na podlagi  tega odloka, so se- 

stavni del proračuna za leto 1955. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc, uporablja pa se od 1. januarja  1955. 

St. 19921/2 
Krško, dne 25. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

60. 

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/54) in 17. člena zakona o 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) jé okraj- 
ni ljudski odbor Krško na skupni seji obeh zborov 
okrajnega ljudskega odbora sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu okraja Krško za leto 1954 

1. člen 
Po dodatnem proračunu znašajo 

dohodki 15,017.000 din 
izdatki   15,017.000 din 

2. člen 
. Za izvršitev dodatnega proračuna okraja Krško 

veljajo določbe zakona o proračunih in odloka o 
okrajnem proračunu, sprejetega dne 27. aprila 1954. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
St 19921/3 
Krško, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič l.r. 

59. 

Na podlagi 12., 15., 17. in 64. člena zakona o ljud- 
skih odborih in 29. člena zakona o proračunih izdaja 
okrajni ljudski odbor Krško 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih potreb okraja 

Krško v I. trimesečju 1955 

1. člen 
Do sprejetja okrajnega proračuna za 1.1955, a naj- 

dalje do 31. marca 1955, se finansirajo proračunske 
potrebe okraja Krško na podlagi trimesečnega plana 
izdatkov, sestavljenega na podlagi proračuna okraja 
Krško za leto 1954. 

2. člen 
Izdatki, izvršeni v I. trimesečju 1955, se krijejo 

z razpoložljivimi sredstvi okrajnega ljudskega odbo- 

61. 

Na podlagi 16. člena ter 2. toake 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Krško na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 23. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi družbenega plana okraja Krško 

za leto 1954 

1. člen 
21. poglavje družbenega plana okraja Krško za 

leto 1954 se spremeni tako, da se v 15. in 16. členu 
glasi takole: 

Denarna sredstva okrajnega ljudskega odbora 
Krško in njihova osnovna razdelitev v letu 1954 
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c) 
č) 

15. člen 
V letu 1954 bo okrajni ljudski odbor razpolagal 

s skupnimi sredstvi v znesku 682,689.000 din, ki se bo- 
do zagotovila iz tehle virov: 

a) delež od skupnega prometnega davka, 
ki ga plačajo gospodarske organizaci- 
je, izvzemld zadružne organizacije v 
okraju 

b) delež prometnega davka, ki ga plača- 
jo zadružne organizacije, zasehni obra- 
ti in zasebniki v ofkraju 
dopolnilna dohodnina od kmetijstva 
dopolnilna  dohodnina obrti  in   samo- 
stojnih poklicev 

d) zemljarina gospodarskih organizacij 
e) del dobička gospodarskih organizacij 
f) davek od tuje delovne sile 

g) davek od priložnostnih zaslužkov 
h) državne takse 
i) dohodki uradov in ustanov 
j) drugi dohodki 

k) neuporabljena sredstva po drugi stop- 
nji AS iz leta 1953 

1) presežek   proračunskih   dohodkov   iz 
leta 1953 

m) neuporabljena sredstva za stanovanj- 
sko in komunalno delavnost 

din 

16371 

48.000 
126.000 

16.000 
2.000 

317.715 
2.000 

200 
15.700 

300 
2.430 

94.231 

19.300 

22.442 

16. člen 

Sredstva v višini 682,689.000 din, s katerimi razpo- 
laga v letu 1934 okrajni ljudski odbor, se bodo upo- 
rabila za tele namene: 

a) udeležba LRS na dohodkih okraja din 
Krško                                                         88.000 

b) prenos v sklad za kreditiranje inve- 
sticij 39.114 

c) prenos v sklad za komunako graditev     52.992 
č) izdatki za presveto, zdravstvo, ceste in 

državno upravo 295.415 
d) kritje proračunskih potreb občanskim 

ljudskim odborom 60.802 
e) za kritje negospodarskih investicij po 

proračunu za leto 1954 " 129.513 
f) prenos v siklad za pomoč poplavljen- 

cem 16.833 
V 9. ölen 17. poglavja odloka o družbenem planu 

ta. okraj Krško za leto 1954 (Uradni list LRS, štev. 
34-54) se vstavi: 

Udeležba OLO %      Udeležba gospod, 
organizacije % 

Elektrarna 
Brestanica 60 40 

2. člen 
Ta odlok začne veljati  po objavi  v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 19921/3 
Krško, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

62. 

Okrajni ljudski odbor Ljutomer je na podlagi 15. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/1953) ter 
VI. točke odloka Izvršnega sveta LRS o uporabi plan- 
skih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 
3/1954) na predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljuto- 
mer na skupni sejd obeh zborov dne 1. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 

dohodkov samostojnih poklicev 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od dohod- 

kov samostojnih poklicev se predpisuje tale davčna 
lestvica: 

Osnova      % 

do 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
10.000 
11.000 
12.000 
15.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 

Dop. 
davek 

Osnova % 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
341 
352 
396 
408 
455 

e468 
518 
532 
546 
600 
615 
672 
688 
748 
765 
828 

47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
6-1.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
SO.OO0 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 

1,8 
1,9 
1.9 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5.6 
5,7 
5,8 
5,9 
6 
6,1 
6,2 
63 

Dop. 
davek 

846 
912 
931 

1.000 
1.071 
1.144 
1.219 
1.296 
1.375 
1.456 
1.539 
1.624 
1.711 
1.80O 
1.891 
1.984 
2.079 
2,176 
2.275 
2.376 
2.479 
2.584 
2.691 
2.800 
2.911 
3.024 
3.139 
3.256 
3.375 
3.496 
5.619 
3.744 
3.871. 
4.000 
4.131 
4.264 
4.399 
4.536 
4.675 
4.816 
4.959 
5.104 
5.251 
5.400 
5.551 
5.704 
5.859 
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Osnova Dop. 
davek 

Osnova Dop.       Osnova      % Dop. Osnova      % Dop. 
davek davek davek 

94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
153.000 
140.0QO 
145.000 
150.000 
153.000 
160.000 
163.000 
170.000 
175.000 
180.000 
183.OC0 
(90.000 
195.O00 
200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230 000 
235.000 
240.000 
245.000 
230.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
355.000 
340.000 
345.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
370.000 
575.000 
380.000 
585.000 
590.000 

b,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7 
•.5 
8 
8.5 
9 
9,5 

10 
10,5 
11 
•.7 
12,4 
13,2 
14 
(4,7 
15,4 
16,2 
17 
17,7 
'.8,4 
19,2 
20 
20,7 
21,4 
22,2 
23 
23,7 
24,4 
25,2 
26 
26.5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
51 
51,5 
32 
32,3 
32,6 
32,9 
33,2 
33,6 
34 
34,3 
34,6 
34,9 
35,2 
35,6 
36 
36,2 
36,4 
56,7 
57 
37,2 
37,4 

6.016 
6.175 
6.336 
6.499 
6.664 

e  6.831 
7.000 
7.875 
8.800 
9.775 

10.800 
11.875 
13.000 
14.175 
15.400 
16,965 
18.600 
20.46C 
22.400 
24.235 
26.180 
28.350 
30.600 
32.74Î 
34.960 
37.440 
40,000 
42.435 
44.940 
47.730 
50.600 
53.325 
56.120 
39.220 
62.400 
61.925 
67.500 
70.123 
72.800 
75.525 
78.300 
81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.0O0 
98.515 

101.060 
105.635 
106.240 
109.200 
112.200 
114.905 
117.640 
120.405 
123.200 
126.580 
129.6O0 
152.130 
134.680 
137.625 
140.600 
143.220 
145.860 

395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
4S5.OO0 
490.000 
495.000 
500.000 
503.000 
510.000 
513.000 
520.000 
523.000 
530.000 
535.000 
540.000 
543.000 
550.000 
553.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
533.000 
590.000 
593.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
.620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
64Î.O0O 
650.000 
655.000 
660.000 
665,000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
705.000 
710.000 
715.000 

37.7 
38 
38,3 
38,6 
38,9 
39,2 
39,5 
39,8 
40,1 
40,4 
40,7 
41 
41,3 • 
41,6 
41,9 
42,2 
42,5 
42,8 
43,1 
43,4 
43,7 
44 
44,25 
44,5 
44,75 
45 
45,25 
45,5 
45,75 
46 
46,25 
46,5 
46,75 
47 
47,25 
47.50 
47,75 
48 
48,25 
48,50 
48,75 
49 
49,1 
49,2 
49,3 
49,4 
49,5 
49,6 
49,7 
49,8 
49,9 
50 
50,1 
50,2 
50,3 
50,4 
50,5 
50,6 
50,7 
50,8 
50,9 
51 
51,1 
51,2 
51.3 

148.915 
152.000 
155.115 
158.260 
161.435 
164.640 
167.875 
171.140 
174.435 
177.760 
181.115 
184.500 
187.915 
191.360 
194.835 
198.340 
201.875 
205.440 
209.035 
212.660 
216.315 
220.000 
223.462 
226.950 
230.462 
234.000 
257.362 
241.150 
244.762 
248.40C 
232.062 
235.750 
259.462 
263.200 
266.962 
270.730 
274.562 
278.400 
282.262 
286.150 
290.062 
294.000 
297.055 
300.120 
503.195 
306.280 
309.375 
312.480 
315.595 
318.720 
321.855 
325.000 
328.153 
331.320 
334.495 
337.680 
340.875 
344.080 
347.29- 
350.520 
353.755 
537.000 
360.255 
363.520 
366.795 

720.000 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
730.000 
755.000 
760.000 
765.000 

51.4 
51.5 
51,6 
51,7 
51,8 
51,9 
32 
52,1 
52,2 
52,5 

370.080 
373.375 
376.680 
579.993 
383.320 
386.635 
390.000 
393.335 
396.720 
400,093 

770.000 
'775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

52,4 
52,5 
52,6 
52.7 
52,8 
52,9 
53 

403.480 
406.875 
410.290 
413.695 
417.120 
420.555 
424.000 

nad  800.000  55% + 75% 
razlika nad 800.000 

2. člen 

Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 
plača dopolnilna dohodnina v eni kakor v drugi obli- 
ki, plača dopolnilno dohodnino po sfopnji, ki ustreza 
sešteviku prvih in drugih dohodkov. 

Ce se davčnermi zavezancu predpisuje dohodnina 
od kmetijstva ali dohodnina od samostojnega poklica 
po pavšalni davčni osnovi za davčno leto vnaprej, 
poleg tega pa ima dohodke tudi iz drugih virov, ki 
se ugotovijo in obdavčijo po preteku leta, ne vplivajo 
na odmero dopolnilne dohodnine od kmetijstva ozi- 
roma od samostojnega poklica po pavšalni davčni 
osnovi dohodki iz drugih virov. Prav tako ne vpliva 
na stopnjo dopolnilne dohodnine od dohodkov iz dru- 
gih virov višina davčne osnove dohodnine od kmetij- 
stva oziroma pavšalne davčne osnovne samostojnih 
poklicev. 

3. člen 
Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave v 

okviru predpisov  129. cilena uredbe o dohodnini. 

4. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožajo takole: 
Osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na tisoč 

din tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 500 din pa navzgor. 

Osnove nad 1O0.OOO din se zaokrožujejo na pet 
tisoč din, in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din 
pa navzgor. 

5. člen 
. Davek po vilji davïni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere bi se morala uporabiti višja 
davčna stopnja. 

6. člen 
Ta odlok vèlja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc, uporabi pa se za odmero dopolnMne do- 
hodnine od samostojnih poklicev za leto 1954. 

Rt. 11-4777/40-54 
Ljutomer, dne 1. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 
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63. 

Na podlagi 15. člena in 1. točke 69. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, šter. 
19.-89/52) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na seji 
okrajnega zbora dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega povra- 
čila stroškov za službena potovanja oziroma1 terenska 

dela v okraju Ljutomer 

1. •1•• 
Olok o določitvi pavšalnega povračila stroškov 

za službena potovanja oziroma terenska dela na ob- 
močju okraja Ljutomer z dne 13. avgusta, 1953, štev. 
1-3131/7-53 (Uradni list LRS, št. 29-352/53) se razve- 
ljavlja. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. jaguarja 1955. 

Ljutomer, dne 21, decembra  1954. 
St 1-6192/45-54 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r.   • 

64. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) je 
Okrajni ljudski odbor Ljutomer na skupni seji obèh 
zborov dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za uradna 

potovanja v mejah okraja Ljutomer 

i. člen 
Odlok o višini  dnevnic za uradna  potovanja v 

mejah okraja Ljutomer z  dne  11. maja  1954, štev. 
1-3435/27-54  (Uradni  list LRS, št. 29-431/54).  se raz- 
veljavlja. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 1-6192/46-54 
Ljutomer, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

65. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih '(Uradni list LRS, št. 19-89/52) v 
zvezi z 29. členom temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) izdaja okrajni ljud- 
ski odbor Maribor okolica na redni skupni seji obeh 
zborov dne 21. decembra 1954 

ODLOK 
o začasnem finansiranju v I. trimesečju 1955 

I 
Da bi se omogočilo začasno finansiranje uradov 

in ustanov okrajnega ljudskega odbora Maribor oko- 
lica, dokler ne bosta sprejeta proračuun za leto 1955 
in družbeni plan OLO za leto 1955, se določa, da se 
bo finansiranje uradov in ustanov začasno vršilo po 

strukturi in v sorazmerju s proračunom za leto 1954, 
vendar največ tri mesece. 

Dohodki in izdatki med finansiranjem v I. tri- 
mesečju 1955 so sestavni del proračuna za leto 1935, 
kolikor po 30. členu zakona o proračunih ne spadajo 
v zaključno poslovanje za računsko leto 1954. 

II 
Predlog proračuna za leto 1955*mora biti pravo- 

časno predložen obema zboroma okrajnega ljudskega 
odbora, tako da ga bo mogel OLO obravnavati in 
sprejeti najpozneje do 20. marca 1955. 

Od 1. aprila 1955 se mora izvajaiti finansiranje 
po novem proračunu. 

St 1-82/1-55. 
Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

66. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
29. člena temeljnega zaikona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Murska 
Sobota na XX. skupni seji obeh zborov OLO dne 
23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih potreb 

okraja Murska Sobota za januar 1955 

1. čkn 
Do sprejetja proračuna za leto 1955 se bodo pro- 

računske potrebe okraja Murska Sobota začasno fi-' 
nansirale na podlagi mesečnega proračunskega plana 
za januar 1955 v Skladu s proračunom za leto 1954 
in pa njegovih splošnih določbah. 

2. člen 
Proračunski plan za januar 1955 znaša: 

dohodki 27,074.500 din 
izdaitki 27,074.500 din 

3. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, potrebnih oziroma 

porabljenih na podlagi tega odloka so sestavni del 
proračunskih dohodkov in izdatkov po proračunu 
okraja Murska Sobota za leto 1935. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 8749/5-54 , 
Murska Sobota, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 
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67. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člene zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in na 
podlagi 2„ 4. in 28. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni 
ljudski odbor Murska Sobota na skupni seji obeh 
zborov dne 23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu okraja Murska Sobota 

za leto 1954 

1. člen 

1. Okrajni dodatni proračun za leto 1954 obsega: 
dohodke v znesku        10,530.000 din 
izdatke v znesku 10,550.000 din 

2. Dodatni predračuni finančno samostojnih za- 
vodov obsegajo; 

dohodke v znesku 950.000 din 
izdatke v znesku 931.639 din 
s presežkom dohodkov       16.361 din 

2. člen 
Ta dodaitni proračun je sestavni del okrajnega 

proračuna za leto 1954. 

3. člen 
Ta odlok v,elja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

listu LRS«, 

St. 12626/16-54 
Maraka Sobota, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

Dodatni proračun 
okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota 

za leto 1954 

Dohodki : 

« te e 

"C 
o 

•s Dohodki u 
'H M 

a o S> a 
•• • •• P* 

2. del — Dohodki od prebivalstva: 
3. razdelek: — Takse 

2—5     1   Državne takse 

3. Razdelek 
2. Del: 

7,000.000       7,000.000 

7,000.000 
7,000.000 

4. dol — Drugi dohodki 
1. razdelek — Predsedstvo 

1   Drugi dohodki 
1. razdelek 
4. del 

3,550.000 3,550.000 
3,550.000. 
3,950.000 

Rekapitulacija 

2. del — Dohbdki od prebivalstva   7,000.000 
4. del — Drugi dohodki    3,550.000 

Izdatki : 

a a —» a a 
'~ o Izdatki u •*-* 
^ N SI t-t 
a 0 0 a 

O, •• OH P-> 

2. razdelek — Svet za gospodarstvo 
8. del — Izdatki državne uprave 
2. poglavje — Uprava cest 

Funkcionalni izdatki 
8—16 1 Vzdrževanje cest 

IIL razreda 2,300.000 2,300.000 
2. poglavje: 2,300.000 
8. t.JI — .2,300.000 
2. raz-îelek — 2,300.000 

3. razdelek — Javna varnost 
8. del — Izdatki državne uprave 
1. poglavje — Državna uprava 

Osebni izdatki 
-19   1   Osnovne plače 

1. poglavje 
8. del 
3. razdelek 

1,050.000 1,050.000 
1,030.000 
1,030.000 
1,050.000 

5. razdelek — Svet za zdravstvo 
in socialno politiko 

5. del — Socialno skrbstvo 
1. poglavje — Svet 

Funkcionalni izdaitki 
5—SO   9   Oskrbnine mladoletni- 

kov v domovih 700.000 
/          1. poglavje: 

5. del — 

700.000 
700.000 
700.000 

6. del — Zdravstvena zaščita 
1. poglavje — Zdravstvo 

Funkcionalni izdatki: 
6—85   9   Bolniški stroški 

1. poglavje 
6. del 
5. razdelek 

6,500.000 6,500.000 
6,500.000 
6,500.000 
7,200.000 

Rekapitulacija 

Razd. — del 
II. razdelek 

Svet za 
gosp, 

III. razdelek 
Javna varnost 

V. razdelek 
Svet za zdr. 
in soc. pol. 

Skupaj: 

Skupaj: 

(r 000 din) 

oseb. 
oper. 
funke. 

osebni 

funkc. 

osebni 
funkc. 

8   Skupaj 

700     6,500 

700     6,500 

2,300 

1,050 

1,050 
2,300 

2,300 

1,050 

7,200 

1,050 
9,500 

700  . 6,500     3,350   10,550 

Murska Sobota, dne 25. decembra 1934,     , 

Predsednik OLO: 
Franc Fogl 1. r. 

Skupaj: 10,550.000 ) 
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68, 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskim odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) izdaja 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na predlog sveta 
za gospodarstvo na 14. skuipni seji obeh zborov dne 
21. decembra 1954 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Novo mesto za leto 1954 

1. člen 
1. VIII. poglavju odloka o družbenem planu okra- 

ja Novo mesto se na konou 1. odstavka doda: 
% 

24. »Novoles«, Novo mesto      " 70—30 
25. Projektivno podejtje. Novo mesto 60—M) 
26. Vojno   gradbeno   podjetje   »Tempo«, 

Novo mesto 55—45 
27. Gradbeno podjetje »Trudbenik«, Novo 

mesto 55—45 
28. Podjetje za vzdrževanje proge, Novo 

mesto 20—80 
29. Vse kmetijske zadruge in njihovi ne- 

kmetijski obrati 10—90 
2. Točka 4 se spremeni in glasi: 
»Okraj na dobičku kmetijskih posestev, železni- 

ških prevoznih podjetij, podjetij telefonskega, tele- 
grafskega in telefonskega prometa ni udeležen.« 

3. Na koncu 1. odstavka IV. poglavja se doda: 
24. >Novoles«, Novo mesto 90% 
25. Projektivno podjetje, Novo mesto 60% 
26. Vojno gradbeno podjetje >Tempo«, No- 

vo mesto 68% 
27. Gradbeno  podjetje  »Trudbenik«,   •vo 

mesto 68% 
28. Podjetja   za   vzdrževanje   proge.  Novo 

mesto 90% 
4. Pod zaporedno št. 19. se odstotek za Gozdno 

gospodarstvo Novo mesto spremeni od 36 na 90%. 
5. Na koncu 1. odstavka V, poglavja se doda: 
13. Trgovsko podjetje »Tobak«, Novo mesto   2,2% 
14. Komisijska trgovina, Novo mesto 6   % 
15. Drogerija, Novo mesto 8  % 
16. Kmetijske zadruge: 

Sela-Sumberk, Straža, Sentlovrenc, Sent- 
ruipert, Smihel, Trebnje, Velika Loka, 
Veliki Gaber in Zagradec 3   % 

17. Kmetijske zadruge: 
Ambras, Brusnice, Dobrnič, Dolenjdce 

Toplice, Dvor, Hinje, Mirna, Mokro- 
nog in  Novo mesto 3.5% 

18. Kmetijske zadruge: 
Birčna vas, Mirna peč, Otočec, Stopiče, 

škocjan, Šentjernej.  Urina  sela in 
Vrhpolje 4  % 

19. Kmetijska zadruga Trebelno ; 4,3% 
20. Kmetijska zadruga: Dobrava, Podgrad, 

Smolenja vas, Žužemberk 4,5% 
21. Kmetijska zadruga Smarjeta 5   % 

mesto, in Trgovsko podjetje »Tobak«, Novo mesto, 
od 1. julija 1954 m za Drogerijo, Novo mesto od 
1. septembra 1954, 

St. 1-3729/4-54 
Novo mesto, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik 0LÓ: 
Viktor Zupančič 1. r. 

69. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih ter 15., 29. in 52. člena temeljnega 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, it, 13-147/54), 
izdaja okrajni ljudski odbor Novo mesto na skupni 
seji obeh zborov dne 21, decembra 1954 

ODLOK 
o začasnem  finansiranju   proračunskih  izdatkov 

okraja Novo mesto za prvo trimetečje 1955 

I 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Novo 

mesto družbenega plana in proračuna za leto 1955, 
se bodo financirali proračunski izdatki okraja Novo 
mesto po dvanajstinah okrajnega proračuna za leto 
1954, vendar najdalje do 51. marca 1955. 

II 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali s temi viri dohodkov: 
1. z delom dobička  gospodarskih organizacij; 
2. z delom dopolnilne  dohodnine od   kmetijstva; 
3. z delom dohodnine od samostojnih poklicev in 

premoženja; 
4. z dohodnino od državnih   taks; 
5. z dohodnino od priložnostnih dohodkov; 
6. z zemlj arino; 
7. z lastnimi dohodki državnih organov in usta- 

nov, ki se finansirajo iz okrajnega proračuna. 

III 
Proračunski izdatki se izvršujejo po mesečnih 

blagajniških planih po predsedniku ljudskega od- 
bora. 

IV 
Zneski dohodkov in izdakov, pobrani oziroma po- 

rabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del okraj- 
nega  proračuna  za  leto  1955. 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 1-30/1-55 
Novo mesto. 21, decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupanrič 1. r. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954, za 
»Novoles«,  Novo mesto,  Komisijsko  trgovino,  Novo 
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70. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z določba- 
mi pravilnika za izvrševanje odredbe o zatiranju in 
preprečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list 
FLRJ, št. 51/49) je okrajni ljudski odbor Postojna na 
seji obeh zborov dne 18. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o obvezni tuberkulinizaciji go- 

veje živine v okraju Postojna 

1. člen 
V odloku o obvezni tuberkulinizaciji goveje ži- 

vine v okraju Postojna (Uradni list LRS, št. 15/53) se 
za tretjim členom doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

Pri nakupu plemenske živine mora vsak kupec 
zahtevati od prodajalca potrdilo o izvršeni tuberku- 
linizaciji, ki pa ne sme biti starejše od dveh mesecev. 
Ce kupec tega potrdila ni prejel od prodajalca, 
mora v 8 dneh po sklenjeni kupni pogodbi zahtevati 
pri pristojnem veterinarju tuberkulinizacijo kupljene 
goveje živine. 

Tuberkulozne živali se smejo zaklati samo v 
klavnicah, ki so pod veterinarskim nadzorstvom. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 657/98 
Postojna, dne 18. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčic 1. r. 

71. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in z uporabo 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, številka 
46-428/51) je okrajni ljudski odbor Postojna na seji 
obeh zborov dne 18. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi zaprtih pripustnih  krogov 1• o redu 

na pripustnih postajah v okraja Postojna 

1. člen 
Da se prepreči širjenje nalezljivih spolnih bo- 

lezni pri goveji živini (zlasti trichomonasa) se za čas. 
dokler je nevarnost za širjenje teh bolezni, predpi- 
sujejo tile ukrepi: 

a) Plemenice (krave in telice) v okraju Postojna 
se morajo pripuščati samo k stalnemu vnaprej dolo- 
čenem« plemenjaku. Plemenice -tvorijo skupaj s ple- 
menjakom, ki so mu dodeljene, zaprt pripustni krog. 

b) V vsakem pripustnem krogu mora biti za- 
dostno število plemenjakov. 

2. člen 
Pripustne kroge določi svet za gospodarstvo OLO 

s posebno odredbo po zaslišanju kmetijskih zadrug 
in kmetijske in veterinarske inšpekcije. 

Ob tej priliki se izvrši veterinarski pregled spol- 
nih organov plemenic; plemenice se ušesno oštevil- 
čijo, napravi se seznam plemenic in izroči pripustni 
postaji. 

Na isti način se določijo sedeži pripustnih po- 
staj za vsak pripustni krog in število plemenjakov 
na pripustnih postajah. 

3. člen 
Za ustanovitev pripustne postaje je potrebno do- 

voljenje; izda ga tajništvo za gospodarstvo OLO po 
predlogu strokovne komisije za licenciranje ple- 
menjakov. 

Dovoljenje se lahko izda državnim, zadružnim in 
zasebnim kmečkim gospodarstvom, ki izpolnjujejo 
pogoje uredbe o odbiri plemenske živine (Uradni list 
LRS, št. 32-1S6/4?) in pravilnika o vzdrževanju ple- 
menjakov in o plačevanju skočnine (Uradni list LRS, 
št. 41-212/48) ter pravilnika o, priznanju plemenjakov 
in o razveljavljanju izdanih pripustnic (Uradni list 
LRS, št. 47-254/48). 

4. člen 
Pripustne postaje smejo imeti samo priznane 

(licencirane) bike. 
Dovoljenje za izločitev in odstranitev plemenja- 

kov iz pripustne .postaje izda tajništvo za gospodar- 
stvo OLO Postojna po predlogu okrajne veterinarske 
in kmetijske inspekcije. 

5. člen 
Živinorejci morajo uporabljati za pripuščaoje 

krav in telic le plemenjake določene pripustne po- 
staje. 

Pripustne postaje morajo odkloniti pripust vsake 
krave ali telice, ki ne spada v njihov pripustni krog, 
razen v opravičljivih primerih na podlagi pismenega 
potrdla uradnega veterinarja. Tako potrdilo o zdrav- 
stvenem pregledu in stanju se predloži tudi za vsako 
novo plemenico, ki pride v pripustni krog. 

6. člen 
Po dveh zaporednih brezuspešnih pripustih mora 

pripustna postaja zahtevati od lesnika plemenice ve- 
terinarsko spričevalo o zdravstvenem stanju pleme- 
nice. Brez takega spričevala je tretja pripustitev pre- 
povedana. Prav tako mora pripustna postaja odklo- 
niti pripust, če se zapazijo bolezenslki znaki na spo- 
lovilih.     * 

7. člen 
Pripustne postaje morajo uporabljati vse pred- 

pisan© in ustrezne varnostne ukrepe, ki so potrebni 
za zdravstveno varstvo plemenjakov. Ta navodila 

,   izdaja po potrebi okrajna   veterinarska   inšpekcija. 
Bilke za pleme mora redno štirikrat na lièto pre- 

gledati uradni veterinar posebej glede na spolne bo- 
lezni. Redni pregledi so marca, junija, septembra in 
decembra. 

8. člen 
Pripustne postaje morajo imeti za pripuščanje 

primerno urejiene stojnice (stante). 

9. ölen 
Pripustne postaje morajo voditi natančen pre- 

gled o vseh skokih bikov v predpisanih skočnih zapis- 
nikih za vsakega bika posebej. Navodila o tem izda 
okrajna kmetijska inšpekcija v sporazumu z okrajno 
veterinarsko inšpekcijo. 

10. člen 
Tajništvo za gospodarstvo OLO sme odvzeti do- 

voljenje za pripuštao postajo vsem fizičnim in prav- 
nim osebam, ki ne izpolnjujejo določb tiega odloka. 

11. člen 
Za prekršek se kaznuje fizična ali pravna oseba, 

ki prekrši določbe 3., 4., 5., 6., 7. in 9. člena tega od- 
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löka z denarno kaznijo do 3.000 din, kolikor ni de- 
janje kaznivo po drugih republiških ali zveznih 
predpisih. 

12. člen 
Ta odlok velja -takoj. 

Št. 657/100 
Postojna, dno 18. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

72. 

Na podlagi 15. člena in 15. točike 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52), v zvezi s 7. in 9. členom pravilnika o 
vzdrževanju plemenjakov in o načinu plačevanja 
skočnine (Uradni list LRS, št- 41/48) je okrajni ljud- 
ski odbor Ptuj na sejah okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 30. decembra 1954, na predlog živi- 
norejskega odbora sveta za gospodarstvo OLO Ptuj 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka' o uvedbi pavšalne skočnine 

za plemenske bike v okraju Ptuj 

1. člen 
V odloku o uvedbi pavšalne skočnine za plemen- 

ske bike v Okraju Ptuj (Uradni'lisi LRS, št. 36-697/54) 
se 2. člen spremeni, tako, da se glasi: 

Vsak živinorejec (lastnik, uživalec, zaupnik, 
imetnik, upravnik itd.) mora vnaprej plačevati za 
vsako kravo in vsako nad eno leto staro telico pavšal- 
no skočnino. Pavšalna skočnina znaša za vsako gove- 
jo živino 350 dinarjev. 

Kot osnova za plačilo skočnine se računa število 
krav in nad eno leto starih telic na dan 1. januarja. 
Med letom nastale spremembe se ne upoštevajo. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1-6741/3-54 
Ptuj, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež L r. 

75. 

' Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. čjlena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/54) in 4. in 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list LRS, št. 46/51) je okrajni ljudski 
odbor Ptuj na ločenih sejah obeh zborov dne 30. de- 
cembra 1954 sprejel' 

ODLOK 
o popisu živine v okraju Ptuj 

1. člen 
V času od 16. do 20. januarja 1955 bo v vsem 

okraju Ptuj popis živine, perutnine in čebelnih pa- 
njev. Popisovalo se bo po stanju na dan 15. januar- 
ja 1955. 

2. Člen 
Popisana bodo: 
a) vsa splošno družbena, zadružna in zasebna 

kmetijska gospodarstva; 

b) samo tiste državne, zadružne in družbene usta- 
nove, podjetja in organizacije, ki niso organizirane 
kot kmetijski proizvajalci, pa imajo živno, perutnino 
ali čebelne panje; 

c) vsa gospodinjstva nekmetovalcev, ki imajo ži- 
vino, perutnino ali čebelne panje. 

3. člen 
Popis bo vodila okrajna popisna komisija, ki jo 

imenuje okrajni ljudski odbor. Prav tako tudi vsak 
občinski ljudski odbor imenuje občinsko popisno ko- 
misijo, ki bo vodila popis na območju občine. 

4. člen 
Občinski ljudsiki odbori morajo občinskim popis- 

nim komisijam dati na razpolago potrebno število 
popisovalcev in kontrolorjev. 

5. člen 
Popisovalo se bo po obrazcih in navodilih, ki jih 

je predpisal Zvezni zavod za statistiko in evidenco. 

6. člen 
Popisovalci, inštruktorji in popisne komisije se 

morajo držati navodil Zavoda za statistiko in eviden- 
co LRS za izvedbo tega popisa. 

7. člen 
Odgovorni voditelji splošno družbenih in zadruž- 

nih posestev, gospodarji kmetijskih gospodarstev, ka- 
kor tudi vsi drugi lastniki živine, perutnine in če- 
belnih panjev morajo dati popisovalcem natančne 
podatke na vsa vprašanja, ki so v popisnici. 

8. člen 
Kdor namenoma onemogoča izvedbo tega popisa 

ali no da zahtevanih podatkov ali ne da natančnih 
podatkov, kakor tudi popisovalci, ki ne bodo opra- 
vili svoje naloge vestno, bodo kaznovani z denarno 
kaznijo do 3.000 din. Upravno kazenski postopek vodi 
sodnik za prekrške pri OLO Ptuj. 

9. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave' v >Uradnem listu 

LRSc 
St. 1-8656/3-54 
Ptuj, dne 30. deembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze FrangeŽ 1. r. 

74. 

Okrajni ljudski odbor Sežana je na podlagi 16. 
Člena in 2. točke 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 29. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o drugi spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Sežana za leto 1954 

1. člen 
Y drugi točki XIII. poglavja, se spremeni za go- 

spodarsko panogo 112 — proizvodnja  in  predelava 
premoga   —   odstotek   ostanka   dobička   po   odbitku 
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zveznega davka in rezervnega sklada tet sklada za 
vzdrževanje rudnega bogastva ter se ta ostanek do- 
bička razdeli med okrajem in gospodarsko organiza- 
cijo v temle razmerju. 

podjetju pripada 57%, okraju pa 43%. 

2. člen 
V XXII. poglavju se prvi odstavek prve točke 

dopolni in se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 
Občinskim ljudskim odborom pripada del dobič- 

ka, ki ga plačujejo okrajnemu ljudskemu odboru 
vse gospodarske organizacije, ki .poslujejo na njiho- 
vem območju, razen gradbenih podjetij, podjetij eks- 
ploatacije gozdov in podjetij za proizvodnjo in prede- 
lavo premoga. 

3. člen 
XXIII. poglavje se v celoti spremeni ter se njego- 

vo prečiščeno besedilo glasi: 
Skupna sestara okraja Sežana in viri sredstev: 
•V letu 1954 bo razpolaga! okraj Sežana s skupnimi 

sredstvi   v   višini  286,967.000  dinarjev. 
Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov (v ti- 

sočih dinarjev): 
a) Sredstva iz leta 1953: 
presežek proračunskih dohodkov      15.459 
presežek investicijskega sklada 1.729 
presežek sklada za stanovanjsko 

komunalno graditev 1.168 
neizkoriščeni del presežka 

akumulacije in  skladov 12.000 
davek od sklada za plače, plačan 

po 5. februarju 1954 2.SO0 
Skupaj sredstva iz leta 1953 33.156 
b) Sredstva po planu za leto 1954: 
del dobička gospodarskih organi- 

zacijski pripada okraju (po od- 
bitku splošnega dopolnalnega 
prispevka za socialno zavaro- 
vanje) 54.322 

5% od prometnega davka držav- 
nega  sektorja 3.500 

50%   od   prometnega   davka   za- 
družnega sektorja 7.000 

50% od prometnega davka na vino 
in žganje 2.800 

50% od prometnega davka privat- 
nega sektorja 5.000 

50% od davčnih vrednotnic 200 
dopolnilna dohodnina kmetov           16.944 
dopolnilna   dohodnina   od   samo- 

stojnih poklicev, premoženja in 
v stalnih zneskih                              3.360 

zaostala dohodnina iz preteklih let     1.263 
zemlja rina 500 
davek od dediščin in daril                  2.5O0 
državne takse                                      13.000 
lokalne takse                                        3.500 
lokalni prometni davek                       5.400 
dohodki  uradov in  ustanov 300 
razni proračunski dohodki                  1.200' 
dotacija   Ljudske   republike   Slo- 

venije                                              135.000 
Skupaj sredstva po planu za leto 

1954 253.811 
Skupaj vsa sredstva okraja 286.967 

4. člen 
XXIV. poglavje se v celoti spremeni ter njegovo 

prečiščeno besedilo glasi: 

Uporaba sredstev okraja Sežana: 
Sredstva, s katerimi razpolaga okraj Sežana v 

letu 1954, se bodo uporabila za tele namene (v tisočih 
dinarjev«): 

a) Izdatki okrajnega in občinskih proračunov: 
za negospodarske investicije 29.200 
za prosveto in kulturo 59.964 
za socialno skrbstvo 28.060 
za zdravstveno zaščito 23.996 
za državno upravo 120.679 
za proračunsko rezervo 4.297 
Skupaj  izdatki okrajnega  in ob- 

5i.nsk.ih proračunov 266.196 
b) Okrajni kreditni sklad: 20.771 
Skupaj                                                              286.967 

5. člen 
XXV. poglavje se dopolni tako, da se določijo do- 

tacije iz okrajnega proračuna tudi temle občinam (v 
tisočih dinarjev): 

mestni občini Sežana 2.000 
občini Herpelje 450 
Skupni znesek dotacij občinam znaša torej 

11,890.000 dinarjev. 
6. člen 

V XXVI. poglavju se spremeni v celoti odstavek a) 
ter se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

a) negospodarske investicije, ki bodo finansirane 
po okrajnem proračunu (v tisočih dinarjev): 

za zdravstvo 4.845 
za prosveto in kulturo 5.200 
za socialno skrbstvo 600 
za komunalno delavnost 1.785 
za gradnjo cest 6.900 
za stanovanjsko graditev 3.000 
za državno upravo 1,970 
Skupaj negospodarske investicije 

po okrajnem proračunu 24.300 
7. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St.  1-5918•-1954 
Sežana, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

75. 
IN a podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakona 

t o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) v zvezi s 4. in 23. členom temeljnega zakona 
o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okraj- 
ni ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajnega 
zbora in abora proizvajalcev dne 29. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu okraja Sežana za Jcto 1954 

i. člen 
Dodatni proračun okraja Sežana za leto 1954 s 

posebnimi prilogami obsega: 
dohodke v znesku     33,120.000 din 
izdatke v znesku      33,120.000 din 

Ta dodatni proračun se vključi v redni proračun 
okraja Sežana za leto 1954 kot njegov sestavni del. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. Ï-5918/10-1954. 
Sežana, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 
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76. 

Okrajni ljudski odbor Sežana je na podlagi 
17. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) in 29. člena temeljnega zakona 
o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 29. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranjn izdatkov za januar 1955 

1. člen 
Ker še ni sprejet odlok o okrajnem proračunu 

za leto 1955, se odredi začasno finansiranje izdatkov 
za januar 1955 po blagajniškem planu, v mejah pro- 
računa iz leta 1954. 

Za (kritje izdatkov najame okraj Sežana kratko- 
ročni kredit v višini do 20,000.000 din pri Narodni 
banki FLRJ, podružnici v Sežani. 

2. člen 
Kadar bo sprejet okrajni proračun za leto 1955, 

se bodo izdatki in dohodki med začasnim finansira- 
njem vnesli v okrajni proračun kot njegov sestav- 
ni del. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-5918/11-1954 
Sežana, dne 29. decembra 1954. 

Presednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

77. 

Okrajni ljudski odbor Sežana je na podlagi prvega 
odstavka 15. člena zakona o krajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 3. in 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) na skupni seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 29. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o popisu živine, perutnine in čebelnih panjev 

v okraju Sežana 

1. Člen 
V času od 16. do 20. januarja 1955 bo popis živi- 

ne, perutnine in čebelnih panjev v okraju Sežana po 
stanju na dan 15. januarja 1955. 

2. člen 
Popisovala se bo živina, perutnina in čebelni pa- 

nji, in sicer: 
a) pri vseh splošno-družbenih, zadružnih in za- 

sebnih kmetijskih gospodarstvih; 
b) pri državnih, zadružnih in družbenih ustano- 

vah, podjetjih in organizacijah, ki sicer niso organi- 
zirane kot 'kmetijski proizvajalci, ki pa imajo živino, 
perutnino ali čebelne panje; 

c) pri gospodinjstvih neikmetovalcev, ki imajo 
živino, perutnino ali čebelne panje. 

3. člen 
Za izvedbo popisa se ustanovijo komisije, in 

sicer: 
a) okrajna popisna komisija pri okrajnem ljud- 

skem odboru, ki ima predsednika in pet članov; 

b) občinske popisne komisije pri vsakem občin- 
skem ljudskem odboru iz predsednika in potrebnega 
števila članov. 

Okrajno popisno komisijo imenuje okrajni ljud- 
ski odbor; občinske popisne komisije imenujejo ob- 
činski ljudski odbori. 

4. člen 
Občinski ljudski odbori morajo zagotoviti občin- 

skim popisnim komisijam potrebno število popisoval- 
cev in kontrolorjev. 

Za popis se uporabijo navodila in obrazci, ki jih 
je predpisal Zvezni zavod za statistiko in evidenco. 

5. člen 
Popisne komisije, popisovalci in inštruktorji se 

morajo strogo držati navodil za izvedbo popisa. 

6. člen 
Odgovorni voditelji splošno-družbenih in zadruž- 

nih posestev, lastniki kmetijskih gospodarstev kakor 
tudi vsi drugi lastniki živine, perutnine in čebelnih 
panjev so dolžni dati popisovalcem natančne odgovo- 
re na vsa vprašanja, ki  jih vsebuje popiinica. 

7. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 dinarjev: 
a) kdor namenoma onemogoči popis; 
b) kdor na zahtevo popisovalca ne da zahtevanih 

in natančnih podatkov; 
c) popisovalec, ki svojo naloge ne izvrši vestno 

in točno. 
8. člen 

Ta odlok volja talkoj. 
St. 1-5918/13-1954 
Sežana, dne 29. decembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

78. 

Na podlagi 15. in 64. člena .zakona o dkrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/1952) jo 
okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dno 29. decembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o prenehanju veljavnosti odloka o pavšalnem 

povračilu stroškov za uradna potovanja v mejah 
okraja Sežana 

1. člen 
Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna 

potovanja v mejah okraja Sežana z dne 15. febru- 
arja 1954, št. 1-1001/3-1954-11 (Uradni list LRS, štev. 
8-123/54), preneha veljati dne 31. decembra 1954. 

2. člen 
Ta odlok velja talkoj. 
St. 1-5918/14-54 
Sežana, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 
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79. 

Na podlagi 16. in 17. alena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
29. člena zaikona o proračunih (Uradni list FLR], št. 
58-570/51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 23. de- 
cembra  1934 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih potreb v okraju Šoštanj 

v prvem trimesečju 1955 

1. člen 
Do izdaje okrajnega proračuna za leto 1933 se 

bodo proračunske potrebe okrajnega ljudskega od- 
bora Šoštanj finansirale po dvanajstinah okrajnega 
proračuna za leto 1954. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se krijejo s temi 

viri dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarsidh organizacij, 
2. z  dolom dopolnilne dohodnine od  kmetijstva, 
3. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
4. z delom davka od tuje delovne sile, 
5. z zemljarino, 
6. z delom dohodkov od državnih taiks, 
7. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

finansirajo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem četrt- 

letju  1935 so sestavni del proračuna za leto 1955. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati  z dnem objave v  »Urad- 

nem  listu  LRS<,  izvaja  pa  se od   1.   januarja   1955. 
Št.  6742/1-54 
Šoštanj, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

80. 

Na podlagi 6. točike 64. člena zakona o o.krajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. 
in 4. člena za.kona o socialnih zavodih (Uradnih list 
LRS. št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne 
uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLR J. št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Črno- 
melj na skupni seji obeh zborov dne 8. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi doma onemoglih v Metliki za finančno 

samostojen zavod 

Dom onemoglih v Metliki, ki je bil dosjej okraj- 
ni proračunski zavod, se razglasi za finančno samo- 
stojen splošni  socialni  zavod. 

Dom ima nalogo, da daje starim, bolnim in one- 
moglim oskrbovancem iz okraja Črnomelj stolno 
oskrbo v domu in zdravstveno varstvo. 

Dom gospodari s premoženjem, s katerim je go- 
spodaril doslej. 

4 
Dom ima tele sklade: 

a) siklad za nagrade delavcev in  uslužbencev, 
b) sklad za lastne   investicije, 
c) amortizacijski  sklad. 

5 
Dom   upravlja   upravni   odbor,   sestavljen   je   iz 

sedmih članov, vštevši upravnika doma. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO Črnomelj. 
Upravnika doma  imenuje okrajni  ljudski odbor 

Črnomelj. 
6 

Za  zadeve in  naloge doma  je  pristojen  svet  za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Črnomelj, 

7 
Ta odločba velja od 1. januarja  1955. 
St. 1-4765/2-54 
Črnomelj, dne 8. decembra  1954. 

Predsednic OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

81. 

Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. 
in 4. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list 
LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne 
uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLR], št. 51-462/53) je okrajni ljudski odbor Ljutomer 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 21. decembra  1954 sprejel 

*    ODLOČBO 
o razglasitvi doma onemoglih v Lukavcih zn finančno 

samostojen zavod 

1 
Dom onemoglih v Lukavcih, doslej okrajni pro- 

računski zavod, se razglasi za finančno samostojen 
splošni socialni zavod. 

Sedež zavoda je v Lukavcih. 

Naloga zavoda je oskrbovati in negovati stare in 
onemogle osebe obeh spolov. 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je do- 
slej gospodaril. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev in uslužbencev 
sklad za lastne investicije, 
amortizacijski sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki ima 7 članov. 
Clane upravnega odbora zavoda imenujo s"et za 

ljuds.ko zdravstvo in socialno politiko OLO Ljutomer, 
Upravnik zavoda je po svojem položaja član 

upravnega odbora. 
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Upravnika zavoda imenuje po zaslišanju uprav- 
nega odbora okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Ljuto- 
mer. 

8 
Ta odloöba velja od 1. januarja 1955. 
St. IV-17/Ì-55 
Ljutomer, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

82. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
2. in 4. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list 
LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne 
uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Murska 
Sobota na skupni seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 25. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi doma onemoglih  Rakičan za finančno 

samostojen zavod 

1 
Dom onemoglih Rakičan, doslej okrajni proračun- 

ski zavod, se razglasi za finančno samostojen splošni 
socialni zavod. 

Sedež zavoda je v Rakičanu. 

Naloga zavoda je oskrbovati in negovati stare in 
onemogle osebe obeh spolov. 

3 * 
Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je 

doslej gospodaril. 
4 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije. 
c) amortizacijski sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki ima 7 članov. 
Clane upravnega odbora zavoda imenuje svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Murska 
Sobota. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

6 
Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudslki odbor 

Murska Sobota. 
7 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Murska 
Sobota. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955 in se objavi 

v »Uradnem listu LRS«. 
St. 12726/1-54 
Murska Sobota, dne 2fi. decembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Pavel Korošec 1. r. 

83. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbo o finanč- 
no samostojnih zavodih (Uradni list FLR], številka 
51-426/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 7. 
maja 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi otroškega vrtca v Mostu na Soči 

Ustanovi so otroški vrtec s sedežem v Mostu na 
Soči kot finančno samostojen socialno-vzgojni zavod. 

2 
Otroški vrtec ima nalogo, da skrbi za duševno in 

telesno vzgojo predšolskih otrok. 

3 
Otroški vrtec ima pravico gospodariti s premo- 

ženjem, ki mu ga je dodelil svet za prosveto in kul- 
turo OLO Tolmin. 

4 
Otroški vrtec ima: sklad za nagrade delavcev in 

uslužbencev, sklad za lastne investicije in amortiza; 
cijslki sklad. 

5 
Otroški  vrtec upravlja  upravni  odbor, ki  šteje 

•»kupno z upravnikom pet članov. 
Clane  upravnega odbora  imenuje  svet  za  pro- 

sveto in kulturo ÔLO Tolmin. 
Upravnika imenuje okrajni ljudski odbor Tolmin. 

6 
Za zadeve in naloge otroškega vrtca je pristojen 

svet za prosveto in kulturo OLO Tolmin. 

7 
Ta odločba velja od 1. junija 1954. 
St. 1-1386/5-54 
Tolmin, dne 7. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

84. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
2. odstavka 23. Člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin {Uradni List LRS, št. 19-90/52) ter 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 
56-482/53) v zvezi s točko XVII/3 zakona o družbenem 
planu LRS za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 14-43/54) 
na seji z dne 19. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od dohodkov 

gospodarskih delavnosti, samostojnih poklicev 
in premoženja za leto 1934 

1. člen 
Na območju mestne občine Bled velja za obraču- 

navanje dopolnilne dohodnine od dohodkov gospodar- 
skih delavnosti, samostojnih poklicev in premoženja 
za leto 1954 v celoti davčna lestvica in druge do- 
ločbe od 1. do 6. člena odloka o Joločitvi stopenj 
dopolnilne dohodnine od dohodkov gospodarskih de- 
lavnosti, samostojnih poklicev in premo/.••• za 1. 1954. 
ki ga je izdal OLO' Radovljica (Uradni list LRS, 
št. 50-773/54). 
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2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, dopolnilna dohodnina pa se odmerja po 
predpisanih stopnjah za leto 1954. 

St. 1-536/8-54 
Bled, dne 20. decembru 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

85. 
Na podlagi 2. odstaivka 23. člena zakona o ljud- 

skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) in 5. člena uredbe o prodaji stanovanj- 
skih hiš M splošnega ljudskega premoženja (Uradni 
list FLRJ, št. 17-101/53) je ljudski odbor mestne 
občine Idrija na seji dne 20. decembra 1934 sprejel 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hiš splošnega ljudskega pre- 

moženja na javni dražbi 

1. člen 
Eno in dvostanovanjske hiše iz sklada splošnega 

ljudskega premoženja se na območju ljudskega od- 
bora mestne občine Idrija lahko prodajo na podlagi 
predpisov uredbe o prodaji stanovanjskih hiš iz 
splošnega ljndskega premoženja ter na podlagi pred- 
pisov tega odloka. 

2. člen 
Stanovanjske hiše, ki se dajo v prodajo, oceni 

cenilna komisija, ki  jo imenuje  ljudski  odbor. 
Komisija ima najmanj 5 člane. Vsaj dva člana 

morata biti gradbena strokovnjaka. 

• 3. člen   . 
Po ocenitvi teh hiš razpiše tajništvo za gospodar- 

stvo ljudskega odbora mestne občine javno dražbo. 
Cenilna vrednost posameznih hiš je izklicna cena na 
javni dražbi. 

V razpisu javne dražbe se navede: označba hiše, 
najmanjši sprejemljivi ponudek, višina Varščine, ki 
so mora položiti pred dražbenim narokom, čas in kraj 
javno dražbe ter plačilni pogoji. Drugi podatki o sta- 
nju poslopja, pritiklin in lege so interesentom na raz- 
polago pri tajništvu za gospodarstvo mestne občine. 

Razpis javne dražbe se objavi na oglasnih deskah 
ljudskega odbora mestne občine ter v Slovenskem po- 
ročevalcu. 

Od dneva objave javne dražbe na razglasnih 
deskah ljudskega odbora mestne občine pa do dneva, 
ko bo javna dražba, mora preteči najmanj 20 dni. 

4. člen 
Vsak ponudnik mora položiti variano, ki znaša 

10 % izklicne cene, najpozneje pred pričefkom javne 
dražbe pri finančnem odseku ljudskega odbora mest- 
ne občine. Ponudnik se mora iz/kazati na javni dražbi 
s potrdilom, da je položil varščino, sicer ne more 
dražiti. 

Ponudnik je praviloma lahko vsak državljan 
FLRJ. 

K dražbi se ne smejo prepustiti tisti, o katerih se 
utemeljeno sumi, da hiše ne mislijo odkupiti za lastne 
namene, temveč jo hočejo kupiti zaradi preprodaje 
ali iz kakšnega  podobnega  spekulativnoga   namena. 

5. člen 
Dražbeni narok, ki ga vodi nnčclnik tajništva za 

gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine nli taj- 

nik ljudskega odbora mestne občine, se opravi pra- 
viloma v poslopju mestne občine, le iz važnih raz- 
logov se more odrediti draibeni narok pred hišo, ki 
je dana v prodajo. 

Vsak ponudnik ima pravico pogledati cerdbai za- 
pisnik in zahtevati natančnejšo podatke o hiši, ki je 
dana v prodajo. 

'Vodja dražbe navede ob začetku družbenega, 
naroka, katera hiša se prodaja in koliko znaša naj- 
nižji sprejemljivi ponudtik, ter obrazloži plačilne 
pogoje. 

Na poziv vodje dražbenega naroka dajejo ponud- 
niki svoje ponudbe, vsak ponudnik je vezan na svojo 
ponudbo, dokler se ne poda večja ponudba. Dražbo 
so konča, če se tudi po drugem pozivu v 10 minutah 
ne poda večja ponudba. Tedaj naznani vodja dražbe 
zadnjo ponudbo in izreče dražbo za končano. Za 
sprejeto se stoje ponudba najboljšega ponudnika. 

Varščina, ki jo je dal ponudnik, čigar ponudba 
jo bila sprejeta, se šteje za dopolnitev poslednjega 
obroka kupnine, ki ga mora plačati v celoti ob pod- 
pisu kupoprodajne pogodbe, vsem drugim ponudni- 
kom pa se vrne varščina po končanem dražbenem 
naroku; to se vpiše v dražbeni zapisnik, ki ga pod- 
pišejo vodja dražbe, zapisnikar in 2 overitelja, ki jih 
imenuje  izmed  svojih članov  gospodarski  svet. 

Obročna odplačila se smejo dovoliti le tistim, 
ki so sodelovali v NOB, bodisi v sestavu NOV ali pa 
z organiziranim aktivnim delom, začenši z letom 
1941, 1942 ali 1943, družinskim članom borcev, ki so 
padli v NOB, vojaškim vojnim invalidom, izseljen- 
cem-povratnikom. 

6. člen 
Z dnem dražbe preidejo na kupca vse pravice, pa 

tudi vsa javna bremena in nevarnosti, združene z, 
lastništvom prodane hiše. Ljudski odbor mestne ob- 
čine sestavi s kupcem kupoprodajna pogodbo za pro- 
dano hišo, obenem pa izda odločbo, s katero daje 
zemljišče, na katerem stojita prodana hiša in njeno 
dvorišče, kupcu v brezplačno in trajno uporabo. 

Kupoprodajna pogodba mora obsegati določbo, da 
ljudski odbor mestne občine dovoljuje, da zemljiško- 
krjižno sodišče odpre nov zemljiškoknjižni vložek za 
prodano hišo in vpiše kupca kot lastnika hiše. Zem- 
ljiško knjižno sodišče tudi vpiše za lastnika brez- 
plačno in trajno uporabo zemljišča, ki mu ga dodeli 

> ljudski odbor mestne občine s svojo odločbo, v zem- 
ljiški vložek te nepremičnine. 

Ljudski odbor mestne občine mora določiti r 
kupni pogodbi, da si pridržuje pravico vknjižbe za- 
stavne pravice v zemljiškoknjižnem vložku prodane 
hišo za neplačani del kupnine. 

7. člen 
Kupec dobi lastninsko pravico hiše prosto dote- 

danjih bremen. Kupec nima pravice zahtevati varšči- 
no zato, ker so bili podatki o prodani stanovanjski 
hiši ali njenih pritiklinah nepravilni. Kupec je dol- 
žan zavarovati kupljeno hišo pri Državnem zavaro- 
valnem zavodu in sicer za vso prometno vrednost, 
najmanj pa do višine kupnine. 

8. člen 
Na zahtevo tistega, ki stanuje v hiši, za katere 

iiakup je bila dana ponudba na javni dražbi, lahko 
ljudski odbor mestne občine sklene, da se hiša proda 
njemu, čeprav se ni udeležil javne dražbe, pogoji pa 
morajo biti enaki najugodnejšim pogojem za mestno 
občino, kar jih  je bilo ponuđenih na jarnj  dražbi. 
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Taiko zahtevo mora podati najemnik te hiše naj- 
pozneje v dreh dneh po dražbemem naroku. 

9. člen 
Ce se prve javne dražbe nista udeležila najmanj 

2 ponudnika ali če je bil pri prvi dražbi dosežen naj- 
manjši sprejemljivi ponudek, določi ljudski odbor 
mestne občino ponovno dražbo. Ce se kakšna hiša ni 
mogla prodati na javni dražbi, lahko ljudski odbor 
mestne občine določi, da se proda na drug način, mo- 
ra pa tudi določiti zanjo nižjo ceno, kot pa je bila 
ugotovljena cenilna vrednost. 

10. člen 
Za vloge, odločbe, pogodbe in druge akte v zvezi 

s prodajo stanovanjskih hiš po določbah uredbe o 
prodaji stanovanjskih hiš splošnega ljudskega pre- 
moženja in tega odloka se ne plačajo nikakršne takse 
po zakonu o taksah, prav talko se ne plačujejo sodne 
takse v zvezi z vknjižbo lastninske in zastavne pra- 
vice in ne prometni davek. 

11. člen 
Vsa denarna sredstva pridobljena s prodajo sta- 

novanjskih hiš po tem odloku, se vložijo na poseben 
račun pri NB — podružnici Idrija in jih mora upo- 
rabljati mestna občina le za vzdrževanje in zidanje 
stanovanjskih hiš. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRSc. 
5t 5/11 
Idrija, dne 20. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

86. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin ter 3. člena 
uredbe o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljud- 
skega premoženja (Uradni List FLRJ, št. 17/53) je 
ljudski odbor mestne občine Kranj na 30. seji dne 1. 
oktobra 1954 in na 34. seji dne 3. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega 
premoženja  na  območju   ljudskega  odbora   mestne 

občine Kranj 

1. člen 
Ljudski odbor mestne občine določi, katere hiše 

iz splošnega ljudskega premoženja se prodajo. Vse 
za prodajo določene stanovanjske hiše mora oceniti 
cenilna komisija, ki jo imenuje ljudski odbor mestne 
občine. 

Cenilno komisijo sestavljajo predsednik, ki je 
član ljudskega odbora, gradbeni referent in en grad- 
beni strokovnjak. 

2. člen 
Pa ocenitvi za prodajo določenih hiš razpiše taj- 

ništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve ljud- 
skega odbora mestne občine javno dražbo. Razpis 

• mora obsegati: označbo hiše. čas in kraj javne draž- 
be, cenilno vrednost hiše, najmanjši sprejemljivi po- 
nudek, plačilne pogoje in višino varščine,- ki jo mora 
položiti ponudnik pred dražbenim  narokom. 

Ponudba izpod 80% cenilne vrednosti se ne sprej- 
me. Cenilna vrednost posamezne hiše je hkrati iz- 
klicna cena na javni dražbi. 

Razpis javne dražbe se objavi v časopisu >Glas 
Gorenjske* in na oglasnih deskah ljudskega odbora 
mestne občine. 

Interesenti si lahko pred javno dražbo ogledajo 
vse prostore v hišah, ki se prodajajo, druge podatke 
pa jim na njihovo zahtevo da tajništvo za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve ljudskega odbora mestne 
občine Kxanj. 

Od dneva razglasa na oglasni deski pa do dneva 
javne dražbe mora preteči najmanj 30 dni. 

3. člen 
Varščina znaša 10% cenilne vrednosti posamezne 

hiše. Ponudnik jo mora položiti najpozneje eno uro 
pred pričetkom javne dražbe pri upravi za dohodke 
ljudskega odbora mestne občine, ki mu izda potr- 
dilo. Ponudnik ki se na javni dražbi ne izkaže s 
potrdilom o položeni  varščini, ne more dražiti. 

Na javni dražbi lahko draži vsak zasebnik, ki je 
državljan FLRJ, posamezne družbene organizacije in 
posamezna društva. 

K dražbi ne more biti pripuščen član družine in 
bližnje sorodstvo lastnika, ki mu je bila hiša za- 
plenjena. 

4. člen 
Vodja dražbe je uslužbenec uprave za dohodke, 

ki ga določi načelnik tajništva za gospodarstvo in 
komunalne zadeve. 

Draži se praviloma v prostorih mestne občine. 
Vodja dražbe mora dati dra'žilcem na dan dražbe na 
vpogled cenilne zapisnike hiš, ki so predmet dražbe. 

O dražbi se piše sproti zapisnik. Zapisnikar je 
pravni referent tajništva za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve. 

5. člen 
Ob začetku dražbenega naroka objavi vodja 

dražbe, katere hiše se bodo na tem naroku prodajale, 
ter najnižje ponudke in plačilne pogoje za posamezne 
hiše. / 

Ponudniki dajejo na poziv vodje dražbenega na- 
roka vsaik svojo ponudbo, na katero je vezan ponud- 
nik toliko časa, dokler drugi ne'ponudi več. Dra'žba 
se konča, če tudi po drugem pozivu po preteku 10 
minut nihče ne ponudi več. Konec dražbe za vsako 
posamezno hišo razglasi vodja dražbe. 

6. člen 
Varščina, ki jo je po 3. členu tega odloka položil 

ponudnik, čigar ponudba je bila sprejeta, se šteje v 
prvi obrok kupnine. Vsem drugim ponudnikom se 
varščina vrne takoj po končani dražbi, ko podpišejo 
zapisnik. Vrnitev varščine se vpiše v dražbeni za- 
pisnik, ki ga podpišejo poleg ponudnikov še vodja 
dražbe in zapisnikar. 

7. člen 
V 8 dneh po preteku dražbenega naroka mora 

položiti najvišji ponudnik pri upravi za dohodke 
ljudskega odbora mestne občine najmanj 20% kup- 
nine, ostanek pa v polletnih obrokih, ki so določeni 
r plačilnih pogojih za vsako posamezno hišo. 

Plačilne pogoje določi pred razpisom javne draž- 
be ljudski  odbor. 

Udeležencem v narodnoosvobodilnem boju v letih 
1941, 1942 in 1943 in drugim osebam, naštetim v 6. a) 
členu uredbe o dopolnitvi uredbe o prodaji stano- 
vanjskih   hiš   iz   splošnega   ljudskega   premoženja 
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(Uraditi list FLRJ. št. 51/53) lahko ljudski odbor po- 
dajša rok 8 dni do dovoljenja dolgoročnega kredita 
za nakup hiš. 

Osebam iz tretjega odstavka tega člena se sme 
dovoliti obročno odplačilo največ za 15 let, če znaša 
kupnina do 500.000 din, za 20 let pa, če kupnina pre- 
sega 500.000 din. 

8. člen 
Ljudski odbor sklene s kupcem kupoprodajno po- 

godbo, obenem pa mu izda odločbo, s katero dodelju- 
je njemu in njegovim pravnim naslednikom zem- 
ljice, na katerem stoji prodana hiša, v brezplačno 
in trajno uporabo. 

Z dnem javno dražbe preidejo na kupca vse pra- 
vice, javna bremena in nevarnosti, ki so združene z 
lastništvom prodane hiše. 

9. ölen 
O razpisu javne dražbe obvesti tajništvo za go- 

spodarstvo in komunalne zadeve najmanj 15 dni pred 
dražbenim narokom vse najemnike, stanujoče v hiši, 
ki se- bo prodala na javni dražbi. 

Uživalci stanovanj imajo predkupno pravico, ne 
da bi jim bilo treba dražiti, vendar le s pogojem, da 
položijo varščino, se udeležijo dražbe in takoj po 
končani dražbi izjavijo, da prevzamejo ponudbo naj- 
višjega ponudnika. 

10. člen 
Kupec mora zavarovati kupljeno hišo pri Dr- 

žavnem zavarovalnem zavodu za vso prometno vred- 
nost, najmanj pa do višine kupnine, vse do poravna- 
ve dolžne kupnine. 

ti. člen 
Ce se kakšna hiša ni mogla prodati na javni 

dražbi ali če se prve dražbo nista udeležila najmanj 
dva ponudnika lahko ljudski odbor mestne občine 
razpiše ponovno javno dražbo ali pa odredi, da se 
"'•'la proda na drug način. V takem primeru more 
določiti  tudi  nižjo ceno od cenilne. 

li. člen 
Vse vloge, odločbe, pogodbe in drugi na prodajo 

hiš iz splošnega ljudskega premoženja se nanašajoči 
spisi in rešitve so prosti vseh talks in davka od pro- 
meta dobrin. 

15. člen 
Denarna sredstva, pridobljena s prodajo stano- 

vanjskih hiš po tem odloku, se vložijo pri Narodni 
banki — podružnica Kranj mesto na poseben račun, 
ki ga sme ljudski odbor mestne občine uporabljati 
le za zidanje in  vzdrževanje stanovanjskih hiš. 

14 člen 
Ta odlok začno veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 3900/2-54 
Kranj, dne 6. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Haîncr 1. r. 

87. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena m 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 10. členom 
temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13/54) ter 27. členom uredbe o posojilih za gospo- 
darske investicijo (Uradni list FLRJ, št. 4/54) je ljud- 
ski odbor mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za kreditiranje investicij ter o 

njega poslovanju in uporabi 

1. člen 
Ustanovi se sklad za kreditiranje investicij mest- 

ne občine Nova Gorica. 

2. člen 
V sklad za kreditiranje investicij se stekajo tile 

dohodki: 
1. dohodki iz kazni in odvzema premoženjske ko- 

risti, izrečenih proti gospodarskim organizacijam, ki 
po kazenskih določbah posameznih uredb pripadajo 
mestni občini; 

2. dohodki iz prodaje osnovnih sredstev, ki nasta- 
nejo z b'kvidacijo ali reorganizacijo gospodarske eno- 
te v mestni občini Nova Gorica; 

3. dohodki, ki so določeni z družbenim planom 
mestne občine  v  ta  namen. 

3. člen 
Sredstva   tega   sklada   se   uporabljajo: 
1. za dolgoročno kreditiranje gospodarskim orga- 

nizacijam; 
2. za subvencioniranje nerazvitih socialističnih 

obrti; 
3. za komunalne investicije. 

• 
4. člen 

Investicijska posojila iz mestnega sklada za 
kreditiranje investicij daje podružnica Narodne ban- 
ke FLRJ v Novi Gorici po smernicah sveta za gospo- 
darstvo LO MO Nova Gorica. 

Rok natečajev bo določila Narodna banka FLRJ 
v Novi Gorice sporazumno s svetom za gospodarstvo 
LO MO Nova Gorica. 

5. člen 
Natečaja za dajanje kreditov iz sklada za kredi- 

üranje investicij se lahko udeleže vsa gospodarska 
podjetja v mestni občini Nova Gorica po pogojih 
uredbe o posojilih za gospodarske investicije (Uradni 
list FLRJ, št. 4/54). 

6. člen 
Najdaljši odplačilni rok za posojila iz mestnega 

sklada za kreditiranje investicij je 10 let. 

7. člen 
Najnižja obrestna mera je 3%. 

8. člen 
Ta odlok velja taikoj in se objavi v >Uradnem 

listu LRS«. 

St. 1673/1-54 
Nova Gorica, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik GaforijelčiC L r. 
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88. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 48. člena uredbe 
o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 6/54) je ljudski odbor mestne občine Trbovlje na 
25. seji dne 23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o opravljanju gostinskih stori- 
tev izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 

gostišč 

1. člen 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven 

poslovnih prostorov gostinskih podjetij in gostišč, 
objavljen v Uradnem listu LRS, št. 43-662/54, se tako 
spremeni, da se besedilo 5. člena tega odloka glasi: 

Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske stori- 

tve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij ali 
gostišč. Ce opravljajo gostinska podjetja ali gostišča 
gostinske storitve izven poslovnih prostorov brez do- 
voljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih podjet- 
jih in gostiščih; 

2. imetnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne iz- 
polnjuje pri opravljanju gostinskih storitev higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ter pogojev, pod ka- 
terimi se dovoljenje izda, kolikor za ta dejanja ni z 
drugimi predpisi določena kazen. 

2. člen 
Ta odlok velja lakój. 
St. 318/28 
Trbovlje,   dne  23.   decembra   1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

89. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zaikona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 48. člena uredbe 
o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 6/54) je ljudski odbor mestne občine Trbovlje na 
XXV. seji dne 23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi  in  spremembi odloka  o obratovalnem 
času trgovskih, obrtnih in gostinskih obratovalnic v 

mestni občini Trbovlje 

1. člen 
Odlok o obratovalnem času trgovskih, obrtnih in 

gostinskih obratovalnic na območju ljudskega odbora 
mestne občine Trbovlje, objavljen v Uradnem listu 
LRS, št. 35-530/54, se dopolni tako, da se 6. členu doda 
4. točka, ki se glasi: 

i. gostišča zaprtega tipa od 5.—8. ure in od 12. do 
23. ure. 

2. člen 
V 11. členu istega odloka se prvi odstavek izpusti, 

drugi odstavek pa tako spremeni, da se glasi: 
2. gostinsko podjetje, gostišče in lastnik zaseb- 

nega gostišča, ki ima svoj lokal odprt v času, ko ne 
bi smel biti odprt. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Št 318/29 
Trbovlje,   dne  23.  decembra   1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

90. 
Na podlagi 32. člena in 17. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52), 2. in 10. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) ter v sporazumu z mestnim sindikalnim 

• svetom Jesenice je ljudski odbor mestne občine Jese- 
nice na XXXII. seji dne 7. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ljudski knjižnici na Jesenicah kot finančno 

samostojnem zavodu 
1 

Sindikalna knjižnica na Jesenicah se razglasi za 
kulturno-prosvetni finančno samostojni zavod >Ljud- 
ska knjižnica<  (v nadaljnjem besedilu »knjižnica«). 

Sedež knjižnice je na Jesenicah. 
2 

Knjižnica izposoja knjige proti odškodnini. 

3 
Knjižnica gospodari s premoženjem, s katerim je 

dosedaj gospodarila kot sindikalna knjižnica. 

Knjižnica ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcem in uslužbencem (sklad 

za nagrade), 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Knjižnico upravlja upravni odbor, ki je sestav- 

ljen iz sedmih članov, vštevši upravnika knjižnice. 
Upravni odbor imenuje svet za prosveto in kulturo 
LO MO Jesenice izmed bralcev in drugih državljanov. 

6 
Upravnika knjižnice imenuje ljudski odbor mest- 

ne občine Jesenice. 
7 

Plače uslužbencev se določajo po predpisih te- 
meljne uredbe o nazivih in plačah uslužbencev 
državnih organov oziroma uredbe o nazivih in plačah 
uslužbencev v prosvetno-znanstveni službi. 

Plače delavcev se določajo po predpisih o plačah 
delavcev zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

8 
-    Za zadeve in naloge knjižnice je pristojen  svet 

za prosveto in kulturo ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice. 

r    9 
Ta odločba začne veljati 1. decembra 1934. 
St. I/1-2O0O/3-54 
Je«cn;cc, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 
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Leto •• V LJUBLJANI, dne 27. januarja 1955 Številka 3 
VSEBINA 

106. 21. Odločba Republiške volilne komisije LRS o razpisu gla- 
sovanja o odpoklicu ljudskega odbornika 16. volilne enote 
OLO Krško 

22. Odredba o določitvi števila učencev oziroma gojencev na 
šolah In drugih zavodih. 

Odloki ljudskih odborov: 

91. Odlok o zaščitnem pasu mestnega vodovoda MLO LJub- 
ljana. 

92. Odlok o razpisu  nadomestnih  volitev  v  48.   volilni  enoti 
,     MLO LJubljana. 

(93) Odlok o oprostitvah m olajšavah za zdravstvene storitve 
^"^ v Javnih zdravstvenih zavodih   samoplačnikom v mestu 

Maribor. 
94, Odlok o tržnem in sejemskem  redu OLO Celje. 

93. Odlok o razveljavitvi odloka o pavšalnem povračilu stro- 
škov za službena potovanja na območju okraja Celje 
okolica. 

95. Odlok ospremembi odloka o družbenem planu okraja 
Celje za leto 1954. 

97. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1., 17., 14. In 4. 
volilni enoti okraja  Celje. 

98. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Gorica  za  leto  1954. v 

99. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o družbenem 
planu okraja Kranj za leto 1D34. 

100. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o vpeljavi ob- 
činskih taks in prometnega davka v okraju Krško. 

101. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za do- 
hodke od premoženja za leto 1934 okraja Ljutomer. 

102. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov v okraju Maribor okolica. 

103. Odlok o popisu živine v okraju Novo mesto. 

104. Odlok o obratovalnem času trgovskih, gostinskih In obrt- 
nih  obratovalnic  v  okraju  Postojna. 

103. Odlok o razveljavitvi odloka o višini dnevnic In o pav- 
šalnem povračilu stroškov za službena potovanja v 
okraju Radovljica. 

107. 

103. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

123. 

124. 

123. 

Odlok o poslovalnem času v trgovinah, gostiščih In 
obrtnih delavnicah v okraju Sežana. 

Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji cest III. reda 
v okraju Slovenj Gradec. 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu 
okraja Tolmin za leto 1954. 

Odlok o spremembah In dopolnitvah družbenega plana 
olirà J a Tolmin za leto 1954. 

Odlok o finanslranju proračunskih izdatkov OLO Tolmin 
v prvem trimesečju leta 1955. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev in premoženja za okraj 
Trbovlje. 

Odločba o razglasitvi dečjih jasli splošne bolnice v Ma- 
riboru za finančno samostojen zavod. 

Odločba  o  razglasitvi dečjih  jasli MLO Maribor  za  fi- 
nančno samostojen  zavod In  o  preimenovanju v  dečje 
Jasli »Center«. 

Odločba o ustanovitvi dečjih Jasli »Tabor« v Mariboru. 

Odločba   o   ustanovitvi   dečlih   Jasli   »Melje-Košakl«   v 
Mariboru. 

Odločba o ustanovtvi zdravstvene postaje v Beltincih. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Krlževclh. 

'dločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Dubrovniku. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Gradu. 

Odločba  o  ustanovitvi  zdravstvenega  doma  v Lendavi. 

Odlok o določitvi turističnega okoliša mesta Bled. 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. volilni enoti 
LO MO Izola. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organih 
upravljanja in o določitvi hiš, ki epadajo v stanovanjsko 
skupnost na območju mestne občine Kamnik. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od pre- 
moženja za LO MO Murska Sobota. 

Odločba o ustanovitvi Uprave komunalne delavnosti 
v  mestni  občini  Izola. 

21. 

ODLOČBA 
Republiške volilne komisije LRS o razpisu glasovanja 

o odpoklicu ljudskega odbornika 

Republiška volilna komisija LRS je preskusila 
p.edlog skupine proizvajalcev za odpoklic ljudskega 
odbornika zbora proizvajalcev okrajnega ljudskega 
odbora Krško v 16. volilni enoti in izdaja na podlagi 
132., 133. in 134. člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov 

odločbo: 

1. Potrjuje se predlog skupine proizvajalcev za 
odpoklic Vo j t ko v sky Franca Emila, elek- 
trotehnika, stanujočega v Vidmu-Krško, Aškerčeva 
ulica 6, odbornika zbora proizvajalcev okrajnega 
ljudskega odbora Krško, izvoljenega dne 7. novem- 
bra 1953 v 16. volilni enoti. 

2. Glasovanje o odpoklicu v 16. volilni onoti za 
volitve v zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega 
odbora Krško bo v nedeljo, dne 13. februarja 1955. 

St. 1/2-55 
Ljubljana, dne 24. januarja 1955. 

Republiška volilna komisija 
Tajnik: , Predsednik: 

Dr.. Josip Globevnik 1. r.        Dr. France Hočevar 1. r. 

22.   . 
Na podlagi 2. odstavka 4. točke odloka o poseb- 

nih dodatkih za učno in vzgojno osebje (Uradni list 
LRS, št.  38/54)   izdaja  Svet  za  prosveto  in  kulturo 
LRS 

ODREDBO 
o določitvi števila učencev oziroma gojencev na šolah 

in drugih vzgojnih zavodih 
I. Učnemu in vzgojnemu osebju na šolah in dru- 

gih vzgojnih zavodih pripada posebni dodatek po 1. 
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stavku 4. toöke odloka o posebnih dodatkih za uôno 
in vzgojno osebje, če število učencev oziroma gojen- 
cev v oddelku ali razredu presega s to odredbo do- 
ločeno število, in sicer: 

1. na osnovnih šolah, če je v oddelku ali razredu 
več kot 40 učencev: 

2. na posebnih vzgojnih zavodih: 

a) v zavodu za slepo mladino, če je v oddelku 
več kot 12 učencev; 

b) v zavodu za gluho mladino, če je v oddelku 
več kot 10 učencev; 

c)*v zavodu za invalidno mladino, če je v oddel- 
ku več kot 15 učencev; 

č) v vzgajališčih in prehodnih domovih, če je v 
oddelku več kot 15 gojencev; 

d) v pomožnih šolah, če je v oddelku več kot 15 
učencev; 

e) v zavodih za slepe, gluhe in duševno zaostale 
predšolske otroke, če je v posameznem oddelku več 
kot 5 otrok j 

3. v mladinskih, dijaških in vajenskih domovih 
ter internatih: 

a) v dnevnih domovih za šolarje, če je v posa- 
mezni skupini več kot 25 šolarjev; 

b) v dijaških domovih, če je v posamezni skupi- 
ni več kot 30 dijakov nižje dimnazije oziroma več 
kot 50 dijakov višje gimnazije; 

c) v vajenskih domovih ali internatih, če je v po- 
samezni  skupini  več  kot 40 gojencev-vajencev. 

II. V zavodih iz 2. in 3. podtočke I. točke te odred- 
be, ki jih ni šteti za vzgojne zavode, pripada posebni 
dodatek samo tistemu učnemu in vzgojnemu osebju, 
ki opravlja na zavodu učno ali vzgojno delo. 

III. Ta odredba velja od dneva objave v >Urad- 
nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. oktobra 1954 
dalje. 

St. 2213/6-54 
Ljubljana, dne 22. oktobra 1954. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in  kulturo LRS: 

Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 

91. 

Na podlagi 15. točke 65. člena in 117. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS št. 19/52) v zvezi z 2. in 4. členom 
uredbe o uporabi zemljišč za gradbene namene 
(Uradni list LRS, št. 44/53) ter po predlogu sveta za 
komunalne in gradbene zadeve MLO izdaja mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane po sklepu 
52. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajal- 
cev z dne 7. januarja 1955 

ODLOK 

o zaščitnem pasu mestnega vodovoda 

1. člen 

Zaradi centralne preskrbe pitne vode na območju 
MLO v Ljubljani se ustanovijo zaščitna ozemlja, ki 
imajo namen obvarovati obstoječe vodne vire in nji- 
hovo razširitev v bodočnosti kakršnih koli škodljivih 
vplivov. 

2. člen • 

Da se zavaruje črpanje podtalne vode, se za se- 
daj določa dvoje zaščitnih ozemelj, eno za črpališče 
v Klečah, skupno s črpališčem v Šentvidu, drugo za 
črpališče v Hrastju. 

3. člen 

Za zavarovanje podtalnice v Klečah in Šentvidu 
«e razglaša za zaščiteno ozemlje, ki je omejeno na 
severu z desnim bregom Save — zahodna meja par- 
cele št. 596•, 596/2 — poljska pot parcela št. 773/1 . 
proti severozahodu — poljska pot parcela št. 1256 — 

poljska pot parcela št. 1247 — jugozahodna meja 
parcela št. 775 — severozahodna meja in jugozahodna 
meja parcela št. 828 — severozahodna meja- parcela 
št. 842 in 843 — severozahodna meja parcele št. 848 
in 849 — jugozahodna meja parcele št. 849 — severo- 
zahodna meja parcele št. 859, 862, 863 in 864 — južna 
meja parcela št. 864 — zahodna meja parcele žt. 870, 
ß68 in 867/5 — poljska pot parcela št. 1243, vse par- 
cele v k. o. Vižmarje. 

Poljska pot parcela št. 1181 v jugovzhodni meji — 
jugovzhodna meja parcele št. 350 — poljska pot par- 
cela št. 1185 — jugovzhodna meja parcel št. 364, 365, 
508, 507, 503, 502, 501, 500, 499, 498 — poljska pot 
parcela št. 1197- v jugozahodni smeri — poljska pot 
parcela št. 557/2 do gorenjske železnice smer Jese- 
nice—Ljubljana, gorenjska železnica proti Ljubljani, 
vse parcele v Ik. o. Šentvid. 

Gorenjska železnica proti Ljubljani do jugo- 
vzhodne meje parcela št. 473 — jugovzhodna meja 
parcela št. 473 — poljska pot parcela št. 1646 v jugo- 
vzhodni smeri — poljska pot parcela št. 1661 v severo- 
vzhodni smeri — poljska pot parcela št. 528 v jugo- 
vzhodni smeri do Gutsmanove ulice •••••1• št. 1878 — 
po Gutsmanovi ulici v severovzhodni smeri do južne 
meje parcele št. 31 — južna meja parcela št. 31, vse 
parcele v k. o. Dravlje. 

Južna meja parcela št. 31 k. o. Dravlje — južna 
meja parcela št. 725 k. o. Brinje prek Vodovodne 
ceste — poljska pot parcela št. 724 k. o. Brinje v 
vzhodni smeri do kamniške proge — kamniška proga 
v severni smeri — zahodna meja parcela št. 65/2 in 
302 k. o. Jezica — poljska pot parcela št. 1262 in 1347 
k.o. Jezica — vzhodna posestna meja parcela št. 282 do 
poti 284/2 k. o. Jezica —- pot 284/2 do kamniške želez- 
nice — kamniška železnica do reke Save. 
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4. člen 
V zaščitnem ozemlju, navedenem v 3. točki tega 

odloka ločimo zazidljiva pasa zgolj za graditev in- 
dustrijskih objektov in telesnovzgojnih naprav. Gra- 
ditev industrijskih objektov je mogoča ob progi Ljub- 
ljana—Jesenice v pasu širine 250 m, telesnovzgojnih 
naprav pa ob desnem bregu reke Save. Graditev in- 
dustrijskih objektov in telesnovzgojnih naprav je 
vezana na poprejšnjo pritrditev sanitarne inšpek- 
cije MLO. 

5. člen 
V naseljih Kleče in Savije, ki sta v zaščitnem 

ozemlju, navedenem pod 3. točko tega odlolka, je do- 
voljena zazidava na podlagi minimalnega zazidalnega 
načrta urada za regulacijo MLO v Ljubljani. 

6. člen 
Za črpališče v Hrastju se razglaša za zaščiteno 

ozemlje, ki je omejeno na poljsko pot parcela št. 1239 
k. o. Šmartno ob Savi v jugozahodni smori — poljska 
pot iparcola št. 1244 k. o. Šmartno ob Savi in 982 k. o. 
Šmartno ob Savi v jugovzhodni smeri — preko Šmar- 
tinsko ceste — Aerodromska cesta parcela št. 989 k. o. 
Šmartno ob Savi — južna posestna meja parcela 
št. 888, 8S9, 890/1, 890/2 vse parcele k. o. Moste — 
južna posestna meja parcela št. 891 k. o. Moste — 
poljska pot parcela št. 999 k. o. Moste v vzhodni 
smeri — poljska pot 997 k. o. Moste v severni smeri — 
poljska pot pare. št. 12-65 k. o. Šmartno ob Savi — 
poljska pot 1268 k. o. Šmartno ob Savi — poljska pot 
1261 k. o. Šmartno ob Savi v severovzhodni smeri 
do severovzhodne meje parcela št. 776 k. o. Šmartno 
ob Savi — severovzhodna in severozahodna meja 
parcela št. 775 k. o. Šmartno ob Savi — severovzhod- 
na in severozahodna meja pare. št. 783/3 k. o. Šmartno 
ob Savi — poljska pot pare. št. 1239 k. o. Šmartno ob 
Savi v severozahodni smeri — cesta parcela št. 1246 
k. o. Šmartno ob Savi v jugozahodni smeri do stika 
jugozahodne meje parcela št. 516 k. o. Šmartno ob 
Savi s to cesto — od te točke v ravni črti do stika 
jugozahodne meje parcela št. 166 k. o. Šmartno ob 
Savi s potjo parcela št 180 k. o. Šmartno ob Savi — 
po tej poti v jugozahodni smeri do severne meje par- 
cela št. 171 k. o. Šmartno ob Savi — severna meja 
parcela št. 171 in 179 obe k. o. Šmartno ob Savi — 
jugovzhodna meja parcela št. 182 in njena severo- 
vzhodna meja do stika severovzhodne meje parcela 
št. 195 k. o. Šmartno ob Savi z mejo pare. št. 195 k o. 
Šmartno ob Savi — jugovzhodna meja parcela št. 195 
k. o. Šmartno ob Savi do posestne meje pare. št. 194/1 
in 194/6 obe parceli k. o. Šmartno ob Savi — od te 
točke v ravni črti do stilka meje med parcelo št. 356 
in 557 obe parceli k. o. Šmartno ob Savi z jav.no potjo 
parcela št. 1239 k. o. Šmartno ob Savi — javna pot 
parcela št. 1239 k. o. Šmartno ob Savi. 

7. člen 
Nezavidljivi del zaščitnega pasu pod 3. členom 

odloka in ozemlje navedeno pod 6. členom odloka, 
ki je v celoti nezazidljivo, je mogoče uporabljati 
zgolj v kmetijske namene. 

9. člen 
Vsa gradbena dovoljenja, ki bi bila izdana proti 

predpisom tega odloka so nična. 

10. člen 
Ta odlok velja od dne, ko ga je sprejel mestni 

ljudski odbor v Ljubljani, in se objavi v >Glasniku« 
in >Uradnein listu LRSc. 

Tajn št. 22/1-55 
Ljubljana, dne 7. januarja 1955. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

92. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona v spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradai list LRS, štev. 
31-102/53) 1er 6. točke 68. člena zaikona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev MLO 
Ljubljana je mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljane na 53. skupni seji mestnega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev z dne 14. januarja  1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 48. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

2. člea 
Ker se je odbornik zbora proizvajalcev za 48. 

volilno fvnoto Smrokar Ludvik iz Ljubljane, Trata 
št. 12, odpovedal mandatu in je zbor proizvajalcev 
njegovo odpoved sprejel, mu je prenehal mandat. 

Nadomestne volitve bodo v petek, dne 11. marca 
1955. 

3. člen 
Ta  odlok se objavi  v  >Uradnem  listu LRS«, v 

mestnem >Glasniku«, na oglasni deski MLO v Ljub-' 
Ijani   in   na   krajevno  običajni   način   v   48.   volilni 
enoti. 

4. člen 

Odlok začne veljati takoj po objavi. 

Taja št. 12/2-55 -' 
Ljubljana, dne 14. •••••••• 1955. 

Predsednik MLO: 

Dr. Marijan Dermastia I. r. 

8. člen 
Sestavni del tega odloka je pregledna situacija 

ozemlja obeh zaščitnih pasov, risana v merilu 1:25.000, 
in situacija v katastrskem merilu za prizadete katastr- 
ske občine. 
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95. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 118. čle- 
na zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 24. točko 
odloka o finainsiranju in poslovanju zdravstvenih, za- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85i/53) je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na 43. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dno 16. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvah in olajšavah za zdravstvene storitve v 
javnih zdravstvenih zavodih samoplačnikom v mestu 

Maribor 

l.člen 
Poleg oseb, .ki so po zveznih in republiških pred- 

pisih popolnoma ali deloma oproščene plačevanja 
stroškov za zdravstvene storitve, «e popolnoma opro- 
ščajo plačevanja stroškov za zdravstvene storitve 
tile: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, aiko 
davčni predpis od premožena ali dohodka bolnikove 
družinske skupnosti ne presega 200 dim letno na ene- 
ga družinskega člana, 

b) predšolska mladina ter šolska mladina osnov- 
nih in srednjih šol za medicinsko indicirano preven- 
tivno zobno zdravljenje in vse obvezne ambulantne 
preglede, 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena s predpisi 
višjih organov, 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
T zdravstvenih zavodih, čeprav ni zdravljenje v 
zdravstvenih zavodih predpisano, 

d) bolniki za zdravljenje v zdravstvenih zavodih, 
če se je šele naknadno ugotovilo, da ne gre za nalez- 
ljivo bolezen, zaradi katere so bili napoteni v zdrav- 
stveni zavod, 

e) otroci, ki so v zdravstveni ali počitniški kolo- 
niji, ne glede na to, koliko so stari, 

f) tisti, ki zdravijo prirojene, a popravljive teles- 
ne napake, 

g) tisti, pri katerih je zdravstvena služba ob mno- 
žičnih sanitarno-epidemioloških akcijah ugotovila 
nujnost zdravljenja bolezni zaradi zboljšanja sploš- 
nega zdravstvenega stanja prebivalstva (golšavost, 
črevesni  zajedavci,  množične  avitaminoze), 

h) poškodovanci ob elementarnih nesrečah in po- 
škodovanci ob drugih množičnih nesrečah, ki se pri- 
petijo brez njihove krivde, 

i) babice, 'ki prejemajo preživnino na podlagi od- 
loka o začasni dodelitvi preživnine babicam (Uradni 
list LRS, st. 23-79/53). 

2. člen 
Tistim, ki-imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega se plača davelk, se določi delna oprostitev od 
plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

če znaša davčni predpis 
od  premoženja   ali  do- 
hodka   na   družinskega 

člana letno 

bolnik plača od cene, 
predpisane  za  zdrav- 

stveno  storitev 
«•25% 201 do 350 din 

50% ' 351 do 600 din 
75% 601 do 800 din 

Če znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na družinskega člana bolnika letno 801 din ali 

Teč, plača bolnik polni znesek cene, predpisane za 
zdravstveno storitev v javnih zdravstvenih zavodih. 
Davčni predpis se računa samo od članov, ki niso so- 
cialno ali kako drugače zavarovani. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo plačevanja stroškov za zdrav- 
stvene storitve tisti, ki bi bili zaradi trenutnih sla- 
bih socialnih, pridobitnih ali drugih razmer gospodar- 
sko ogroženi, če bi morali plačaiti stroške za zdrav- 
stvene storitve deloma ali v celoti. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoz z reševalnimi vo- 

zili se oproščajo popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v zdravstve- 
nih zavodih obvezno po zveznih ali republiških pred- 
pisih, 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c), č), d), e), 
f), h) in i) 1. člena tega odloka, toda le, če je odredil 
prevoz pristojni zdravnik, 

c) porodnice v nujnih primerih, če je nalog za 
prevoz zdravstveni zavod odredil pristojni zdravnik 
ali babica, 

č) v nujnih primerih bolniki, ki uživajo brezplač- 
no zdravstveno pomoč na podlagi predpisov višjih 
organov. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč in osikrba v ambulanti ter na 

bolnikovem domu, 
b) zdravniška pomoč m oskrba v bolnišnicah in 

drugih  zdravstvenih  zavodih, 
c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala, 
č) prejemanje ortopedskih in drugih zdravstve- 

nih pripomočkov, kopališko-klimatstko zdravljenje ter 
izredni zdravniški pregledi; te zdravstvene storitve 
dovoljuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko MLO Maribor le v izjemnih primerih ter po pro- 
sti presoji. 

6. člen 
Oprostitve in olajšave po tem odloku se prizna- 

vajo upravičencem na podlagi potrdila o upravičeno- 
sti. To potrdilo morajo predložiti upravičenci zdrav- 
stvenemu zavodu ob prvem iskanju zdravstvene po- 
moči, razen v nujnih primerih, ko potrdilo lahko 
predložijo najkasneje v osmih dneh po prejemu obra- 
čuna za opravljeno zdravstveno storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve plačila za opravljano zdravstveno storitev, 
ki mora obsegati okoliščine in razloge za oprostitev 
in obseg oprostitve, izda upravičencu po točki a) 1. 
člena in po 2. členu tega odloka tajništvo za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor na pod- 
lagi potrdila o višini davčne osnove, stalnim oskrbo- 
vancem MLO Maribor pa na podlagi bančnega odrez- 
ka o prejemanju mesečne pomoči. 

Osebam iz took b), c), č), d), e), f), g), h) in i) 1. 
člena tega odloka izda potrdilo o upravičenosti taj- 
ništvo za ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO 
Maribor na podlagi mnenja pristojnega zdravnika 
oziroma zdravstvenega zavoda. 
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8. člen 
Odločbo o priznanju ali odklonitvi popolne ali 

delne oprostitve plačevanja za opravljeno zdravstve- 
no storitev po 3. členu tega odlolka izda na predlog 
terenske socia>lno zdravstvene komisije tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

9. člen 
Proti vsem ukrepom tajništva za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko MLO Maribor po tem odloku 
je mogoča pritožba v 15 dneh po prejemu pismenega 
sporočila, da jo prosilcu prošnja odklonjena ali da 
mu je lo deloma ugodeno, na komisijo za socialno 
pomoč MLO Maribor. 

10. člen 
Določbe toga odloka se no nanašajo na tiste, ki 

so socialno ali kako drugače zavarovani. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS< 

St. V-8916/2-54 
Maribor, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Lcdinok 1. r. 

94. 

Na podlagi drugega odstavika 15. člena za'kona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 3., 8. in 14. členom temeljnega za- 
kona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) ter 
78. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih 
in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53) je okraj- 
ni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov due 3. no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu 

i. člen 
Ta odlok velja za vse tržno in sejemske prostore 

v okraju Celje, njih ureditev in pa za to, kaj, kako 
in kdaj se sme prodajati na trgih in sejmih. 

LO MO Celje izda samostojno tržni in sejemski 
red. 

Drugi občinski odbori določijo sami za svoja ^ob- 
močja sejemske in tržne prostore, tržni čas in tržno 
1er sejemsko tarifo. 

2. člen 
Tržni čas in sejmo določijo občinski ljudsiki od- 

bori v skladu s krajevnimi potrebami, upoštevaje pri 
tem dosedanjo običaje. 

3. člen 
Dosedanji sejmi v posameznih krajih ostanejo 

kakor do sedaj, zlasti pa: 
Šmarje pri Jelšah: živinski in kramarski sejmi: 

8. januarja, 20. marca, 21. junija, 17. avgusta, 16. sep- 
tembra in 4. decembra; 

Lemberg: živinski in kramarski sejmi: 23. marca, 
15. aprila, 12. maja, 3. junija, 4. julija, 5. avgusta, 25. 
oktobra in 23. novembra; 

Slov. Konjice: živinski in kramarski sejmi: 5. ja- 
nuarja, 9. februarja, 1. marca, 4. aprila, 5. maja, 24. 
junija, 31. julija, 31. avgusta, 29. septembra, 4. novem- 
bra in 3. decembra. 

Podčetrtek: živinski in kramarski sejmi: 14. ja- 
nuarja, 22. februarja, 17. marca, 15. aprila, 3. in 25. 
maja, 25. junija, 1. in  17. julija,  10. in 29. avgusta, 
1. in 16. oktobra, 21. novembra in 12. decembra; 

Polje ob Sotli: živinski in kramarski sejmi: 16. fe- 
bruarja, 8. maja, 14. avgusta, 6. oktobra in 6. decem- 
bra; 

Pilštanj: živinski in kramarski sejmi: 9. februar- 
ja, 8. marca, 26. aprila, 16. maja, 9. junija, 31. julija, 
20. avgusta, 29. septembra in 5. novembra; 

Braslovče: živinski in kramarski sejmi: 20. febru- 
arja, 15. maja in 11. novembra; 

Dobje: živinski in kramarski sejmi: 19. aprila, 
Q3. maja, 16. julija, 20. avgusta, 6. septembra in 25. 
novembra; 

Laško: svinjski sejmi: vsak prvi ponedeljek v 
mesecu,- živinski in kramarski sejmi: 24. februarja, 
15. aprila, 15. maja, 24. junija, 24. avgusta, 21. sep- 
tembra, 11. novembra in 21. decembra; 

Pelrovče: živinska in kramarska sejma: 17. janu- 
arja in 16. julija; 

Šentjur pri  Celju: živinski in kramarski  sejmi: 
2. januarja, 10. februarja, 12. marca, 24. aprila, 4. 
maja, 22. junija, 12. avgusta, 24. septembra, 28. okto- 
bra, 19. novembra in 10. decembra; 

Planina: živinski in kramarski sejmi: 11. janu- 
arja, 5. februarja, 1. marca, 2. aprila, 12. maja, 15. ju- 
nija, 12. julija, 10. avgusta, 6. septembra, 15. oktobra, 
3. novembra in 3. decembra; 

Vitanje: živinski in kramarski sejmi: 3. marca, 
25. maja, 20, julija, 14. septembra, 2. novembra in 
27. decembra; 

Vojnik: živinsiki in kramarski sejmi: 23. januar- 
ja, 15. aprila, 16. maja, 4. julija, 7. septembra in 18. 
oktobra; 

Vransko: živinski  in kramarski  sejmi: 3. marca, 
15. aprila, 29. septembra, in 15. novembra; 

Storo (Teharje): živinski in kramarski sejmi: 
21. januarja, 22. februarja, 26. marca, 12. maja, 26. 
julija, 12. oktobra, 24. novembra in 19. decembra; 

Slivnica: živinski in kramarski sejmi: prvi pone- 
deljek v mesecih: februarju, aprilu, juniju, avgustu, 
oktobru in decembru; 

Pristava: živinski in kramarski sejmi: 9. januar- 
ja, 6. februarja, 5. marca, 2. aprila, 4. junija, 9. julija, 
6. avgusta, 3. septembra, 1. oktobra, 5. novembra in 
3. decembra; 

Kozje: živinski in kramarski sejmi: 13. januarja, 
16. februarja, 25. aprila, 21. junija, 24. julija in 8. de- 
cembra; 

Rogatec: živinski in kramarski sejmi: 24. febru- 
arja, 21. marca, 25. aprila, 13. junija, 24. avgusta, 14. 
septembra in 1. decembra. 

Zusem: živinski in kramarski sejmi: 23. marca, 
13. aprila, 29. maja, 28. junija, 26. julija, 15. sepiem- 
bra in 22. olktobra. 

Ce pride kateri sejem na državni ali od države 
priznani pravnik, je sejem naslednji dan. 

Razen navedenih sejmov lahko ljudski odbori 
občin po predlogu zborov volivcev in po zaslišanju 
pristojno trgovinsko zbornice vpeljejo še druge 
sejme. 

4. člen 
Tržni prostor se določi v sporazumu s sanitarno 

inšpekcijo, sejemski prostor pa v sporazumu z vete- 



Stran 66 URADNI LIST Štev. 3 — 27. I. 1055 

rinarsko inšpetkcijo OLO Celje. Ze obstoječe tržne in 
sejemske prostoto morajo občinski ljudski odbori pri- 
lagoditi predpisom tega odloka v 3 mesecih od ob- 
jave tega ediaka. 

5. člen 
Tržno blago se sme prodajati samo na za to do- 

ločenih mestih na trgu ali sejmu. 
Sveže meso in vodne živali se na odprtih trgih 

ne smejo prodajati. 
Od živali se smajo na trgu prodajati le perutnina, 

ptice, zajci in podobne male živali, in to v 7aprtih 
košarah, pri tem pa morajo prodajalci paziti, da 
se živali ne mučijo. 

Klanje teh živali na trgu je prepovedano. 
Vsa živina, ki se pripelje na sejem za prodajo, 

se kategorizira po kvaliteti v pet skupin. Za katego- 
rizacijo živine je pristojna komisija, ki jo imenuje 
občinski ljudski odbor. V komisiji mora obvezno so- 
delovati veterinar. 

6. člen 
Na trgih in sejmih smejo prodajati svoje blago 

trgovska podjetja in trgovine, ki imajo zato posebno 
dovoljenje od tajništva za gospodarstvo OLO Celje, 
dalje pa tudi neposredni proizvajalci sami, vštevš: 
družinski člani, ali pa po osebju, ki je z njim: v 
stalnem delovnem  razmerju. 

Prekupčevanje ni dovoljeno. 
Prodajalci vina in žganja morajo imeti potrdilo 

pristojnega občinskega ljudskega odbora, da je vino 
oziroma žganje njihov pridelek in da imajo zanj 
poravnane obveznosti ali pa da so oproščeni teh. V 
potrdilu mora biti imenovana količina, ki jo proda- 
jalec namerava prodati na enem mestu. Prodajalci 
vina in žganja morajo oddati potrdila o izvoru in 
količini vina in  žganja. 

Živina se mora prignati na sejemski prostor do 
12. ure; odgon živine s sejmišča se lahko začne šele 
po 12. uri. 

7. člen 
Vino se sme prodajati kupcem le v količinah nad 

51, žganje pa nad 11, in to v posodah, ki jih prineso 
kupovalci s seboj. 

8. člen 
Kupovati na tržnih prostorih smejo posamezniki 

za svoje potrebe in potrebe svoje družine, občinski 
ljudski odbori pa smejo dovoliti, da na trgih kupu- 
jejo tudi gostilne, menze, zavodi in drugi. 

9. člen 
Vsak prodajalec sme prodajati samo na enem 

prostoru. Cc hoče prodajalec prodajati na stalnem 
mestu ali v zaprti lopi, mora zato skleniti z občin- 
skim ljudskim odborom pogodbo. Stalni prodajalci 
lahko s privoljenjem občinskega ljudskega odbora 
sami postavijo take lope ali klopi. Obliko in velikost 
predpiše ljudski odbor. 

Blago se sme prodajati samo na prodajnih mizaih 
ali na vozilih; na tleh se sme prodajati samo lončena 
in lesena roba. Prodajalci morajo imeti robo razlo- 
ženo na  vidnem mestu. 

Za uporabo prodajnega mesta se plača poseben 
prispevek — stojnina. Višino stojnine določijo občin- 
ski  ljudski 'odbori. 

10. člen 
Sejmišča morajo biti ograjeni prostori s poseb- 

nim vhodom in posebnim izhodom, tako da je omo- 
gočeno kontroliranje potnih listov. 

Pri vhodu na sejmišče mora biti primerna zgrad- 
ba (uta) za uslužbence in za veterinarja. 

Prostor mora biti razdeljen talko, da so posa- 
mezne vrste živali ločene. 

'Vsi prodajalci živine morajo imeti za živino 
predpisane živinske potne liste. Živino mora pred od- 
hodom na sejmišče pregledati dežurni veterinar. Na 
sejmišče se sme spustiti živina šele potem, ko se pro- 
dajalec izkaže s pravilno izdanim predpisanim živin- 
skim potnim listom, in potem,, ko je živino veterinar 
spoznal za zdravo. 

11. člen 
Vsi prodajalci na sejmiščih in trgih morajo imeti 

vidno označene cene. 
Blago se sme meriti samo na kilograme, litre in 

metre. Vse druge mere so prepovedane. 

12. člen 
Na trgih in sejmiščih se mora vzdrževati snaga, 

tako da se ne ogroža ljudem zdravje. Tržne mize 
morajo biti čiste, živila pa se smejo prodajati samo 
na čistih, nepopisanih papirjih ali pa na opranih 
listih vinske trte. Poljski pridelki morajo biti oči- 
ščeni zemlje. 

Prodajalki živil morajo biti čisti, stalni proda- 
jalci mleka in mlečnih izdelkov morajo imeti bele 
predpasnike, biti morajo pokriti  in osebno čisti. 

Pokvarjeno blago se ne sme puščati na trgu. 

13. člen 
Živila in alkoholne pijače, ki se prodajajo, mo- 

rajo biti nepokvarjeni. Vsa živila morajo biti v poso- 
dah zavarovane pred ponesnaženjem, soncem, pada- 
vinami in prahom. Sadje mora biti zrelo in "ne sme 
biti gnilo ali črvivo. Nagnito, črvivo sadje in sadje 
za kuho se lahko prodaja, vendar ločeno od zdra- 
vega. 

14. člen 
Psov ni dovoljeno voditi po trgu in sejmišču. 

15. člen 
Občinski ljudski odbori določijo nadzorne usluž- 

bence na trgih in sejmiščih. Te osebe imajo poleg 
drugega pravico prepovedati vsako, nadaljnjo prodajo 
blaga, če bi prodajalci ne upoštevali higienskJkih 
predpisov, ki jih predpisuje ta odlolk za prodajo na 
trgih in sejmiščih, obvestiti pa mora nemudoma sa- 
nitarno inšpekcijo zaradi nadaljnjih ukrepov. 

16. člen 
Poleg organov pristojnega občinskega ljudskega 

odbora izvajajo nad vsemi tržišči in sejmišči v skladu 
z ustreznimi zafkonitimi predpisi inšpekcijo tudi sa- 
nitarna, veterinarska in tržna inšpekcija po svojih 
inšpekcijslkih organih. 

17. člen 
Kršitev predpisov 1., 2., 3. in 4. odstavka 5. člena, 

1., 2. in 4. odstavGca 6. člena, 7. člena, 1. in 2. odstavka 
9. člena, 3. odstavka 10. člena, 11., 12, in 13. člena tega 
odloka so kaznuje  z  denarno kaznijo do  3.000 din. 

18. člen 
Organi, ki so določeni v 16. členu za inšpekcijo, 

laMco brez zaslišanja ü brez posebne odločbe o 
kaznovanju predpišejo in izterjajo kazen od tistih, ki 
jih zalotijo pri storitvi lažjh prekrškov, določenih 
s tem odlokom. Za predpis in izterjanje morajo imeti 
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ti organi posebno pooblastilo svojega ljudskega od- 
bora. O vplačani kazni se izda potrdilo. Zoper izter- 
janje denarne kazni ni pritožbe. 

Za lažje prekrške se šteje kršitev določb tega 
odloka, zaradi katerih ni bilo Škodljivih posledic ali 
pa so posledice neznatne. 

Pooblaščeno osebe iz prvega odstavka lahko iz- 
terjajo takoj na mestu: 

a) po 100 din — za prodajo in kupovanje na 
javnem prostoru izven tržnega ali sejmskega pro- 
stora in za prikrivanje blaga za prodajo, 

b) po 100 din za prodajo izven veljavnega tržnega 
ali sejemskega časa in za vodenje psov na trg in 
sejmišče. 

19. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka izda svet za 

gospodarstvo OLO Celje. 

20. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. 1/1-12675/1-54 
Celje, dne 3, novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

95. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Celje na skupni seji obeh 
zborov dne 24. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o pavšalnem povračilu 
stroškov za službena potovanja na območju 

okraja Celje okolica 

1. Člen 
Razveljavi se odlok o pavšalnem povračilu stro- 

Skov za službena potovanja na območju okraja Celje 
okolica z dne 22. septembra 1953, št. 1/1-6048/1-53 
(Uradni list LRS, št. 38-455/53). 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955, objavi pa, se 

v »Uradnem listu LRS«. 

St. 1/1-12866/2-54 
Celje, dne 24. decembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

96. 

Na podlagi 16. in 64. člena zalkona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, žt. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
24. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Celje 

za leto 19U 

1. člen 
Delitev dobička, določena v XII. poglavju tretje- 

ga dela pod naslovom »Ekonomski ukrepi za izvršitev 

plana okrajnega ljudskega odbora Celje za leto 1954« 
se pod točko b) izpremeni pri deležu posameznih 
gospodarskih organizacij in okrajnega ljudskega 
odbora, in sicer pri Tovarni kovanega orodja Zreče 
od 25 na 55 in 75 na 45. 

Določeni deleži veljajo od 1. januarja 1954. 

2. člen 
Sredstva skladov, določena v XXI. poglavju čc- 

trtegu dela pod naslovom »Denarna sredstva okraj- 
nega ljudskega odbora Celje in njihova osnovna 
razdelitev v letu 1954« se pri skladu za povzdigo 
gozdov spremenijo tako. da se 2. točka Sklad za 
povzdigo gozdov glasi takole: 

Sredstva sklada za povzdigo gozdov se bodo 
uporabila v tele namene: 

Sklad     251,275.462 
a) prispevek republiki  (35% od g. t.)      71,119.000 
b* stroški  drevesnic 7,483.700 
c) obnova in nega gozdov 36,125.392 
č) varstvo gozdov 2,953.000 
d) urejanje  gozdov 13,705.000 
e) gozdna tehnična dela 63.339.258 
f) investicije v nedržavnem sektorju      12,191.000 
g) stroški uprave za gozdarstvo 31,257.175 

238,173.525 

Presežek: 13,101.937 

3. člen 
Ta odlok   velja  od osmega  dneva po sprejetju, 

objavi pa se v »Uradnem bstu LRS«. 

St. 1/1-51/1-55 
Celje, dne 24. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman I. r. 

97. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, številka 
31-102/55) je oikrajni ljudski odbor Celje na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
24. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev   / 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v zbor proizva- 

jalcev v I. volilni enoti, ker se je odbornik Cedilnik 
Franc izselil r Bosno, v XVII. volilni enoti, ker je 
odbornik Aškerc Lndvik prešel iz delovnega kolek- 
tiva Tekstilne tovarne »Volna<, Laško v delovni ko- 
lektiv Kovinskega podjetja, Žalec, v XIV. volilni 
enoti, ker je odbornik Kos Rafael prežel iz delovnega 
kolektiva Tovarne kovanega orodja, Zreče v delovni 
kolektiv Tovarne emajlirane posode v Celju, ter v 
IV. volilni enoti, ker je odbornik Pilih Jurij prešel 
iz delovnega kolektiva Splošnega gradbenega pod- 
jetja »Betone — gradbišče Store v delovni kolektiv 
»Rog« v Kočevju. 

2. člen 
Nadomestne Volitve bodo v torek, dne 15. febru- 

arja  1955. 



Stran 63 URADNI LIST Štev. 3 — 27. I. 1955 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in v 

L, XVII., XIV. in IV. volilni enoti. 
St. 1/1-64/1-55 
Celje, dne 24. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

98. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih, je okrajni ljudski od- 
bor Gorica na ločenih sejah okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev  dne 21. decembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Gorica za leto 1954 

1. člen 
Družbeni plan okraja Gorica za leto 1954, ki je 

bil   sprejet   na   ločenih   sejah   okrajnega   zbora   in 
zbora proizvajalcev dne 10. aprila 1954, se spremeni 
talko: 

I 
V 1. točki XII. poglavja se spremenijo 

odstotki deleža gospodarskih organizacij, ki znašajo: 
Gospodarska organizacija Delež v % 
a) Industrija 

Elektro - Gorica, Nova Gorica 42 
Soške elektrarne Gorica, Nova Gorica 31 
Tovarna cementa in salonita, Anhovo 12 
Livarna, Solkan 25 
Tovarna poljedelskega orodja, Batuje 100 
Solkanska industrija apna, Solkan 66 
Podjetje »Opeka«, Bilje                                             •     28 
Goriške opekarne, Bilje 26 
Industrija •••• in marmora »IMA«, Miren 100 
Tovarna pohištva, Nova Gorica 56 
Invalidsko mizarsko podjetje »Istok«, Miren 68 
Lesno industrijsko podjetje »LIP«, Ajdovščina 40 
Tekstilna tovarna, Ajdovščina 26 
Tovarna usnja, Miren 34 
Tovarna čevljev »Jadran«, Miren 100 
Sadno-likerski kombinat »Flores«, Šempeter 45 
Mlinsko podjetje, Ajdovščina 16 
Gozdno gospodarstvo, Gorica 60 

b) Gradbena 
SGP Gorica, Nova «Gorica 53 
SGP Primorje, Ajdovščina 48 
Projöktbiro Gorica, Nova Gorica 50 

c) Prometna 
Podjetje za vzdrževanje železniške proge, 

Nova Gorica 100 
Podjetja za popravila voz in strojev, 

Nova Gorica 55 
Podjetje »Avtopromet«, Gorica 51 
Podjetje »Avtoobuova«, Šempeter 56 

č) Izvozna — uvozna 
Primorje-export, Nova Gorica 23 

d) Obrtna 
»Pohištvo« Branik in vsa remontna podjetja 50 
Vse pekarne, Zivinopromet, Nova Gorica, klavni 

podjetji v Ajdovščini in Vipavi, mizarska 
delavnica Selo pri Črničah in mizarska de- 
lavnica Podnanos 60 

Vsi mlini in storitveni obrtni obrati:  krojaški,     % 
šiviljski, čevljarski in kovinski obrati 100 

Vsi drugi obrtni obrati razen zasebnih obrti 75 

II 
Prva točka XIV. çoglavja se spremeni in glasi: 
Vse gospodarslke organizacije lahko porabijo za 

plačilni sklad iz dobička znesek, ki ga dobijo, če upo- 
rabijo zvezno lestvico iz 6. člena uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah uredbe o plačah delavcev in 
uslužbencev gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 18-198/54). 

'Ves presežek gre v sklad za samostojno razpo- 
laganje. 

Ill 
V 2. točki XIV. poglavja se spremenijo odstotki 

od prometa, po katerih ustvarjajo trgovska podjetja 
in trgovine svoj plačilni sklad: 

% 
Grosistično trgovsko podjetje Gorica, Šempeter 1,7 
Trgovsko podjetje »Vino Gorica«, Solkan 3,6 
Trgovsko podjetje »Grosist« Primorka, SoLkan 1,8 
Trgovsko podjetje »Gorica avto«, Nova Gorica 1,8 
Trgovsko podjetje »Tobak Gorica«, Nova Gorica 1,7 
Trgovina  »Usnje«, Nova  Gorica 6,2 
Trgovina »Železo oprema«, Nova Gorica 4,4 
Trgovina »Elektron«, Nova Gorica 4,7 
Trgovina »Droga steklo«, Nova Gorica 6,6 
Drogerija  »Planinka«,  Nova  Gorica 6,5 
Trgovina   »Tekstilna   konfekcija«,  Nova  Gorica 2,8 
Trgovina »Moda«, Nova Gorica 2,8 
Trgovina »Manufaktura«, Nova Gorica 2,3 
Trgovina »Tekstil«, Nova Gorica 2,8 
Trgovina »Modna tkanina pri parku«, N. Gorica 2,3 
Trgovina z jestvinami  »Žabji  kraj«, N. Gorica 6,2 
Trgovina »Prehrana«, Nova Gorica 4,9 
Trgovina »Pri smreki«, Pristava — Nova Gorica 6,2 
Trgovina  »Delikatesa«,  Nova Gorica 5 
Trgovina  »Živila«, Nova Gorica 5 
Trgovina »Jestvine pri kolodvoru« Nova Gorica 5 
Trgovina »Štanda«, Nova Gorica 3,7 
Trgovina »Trgometa'1«, Nova Gorica 4,5 
Trgovsko podjetje »Naša knjiga«, Nova Gorica 7,7 
Trgovsko podjetje, Miren 5,7 
Trgovsko podjetje »Hubelj«, Ajdovščina 4,7 
Trgovsko podjetje »Vipava«, Vipava 4,6 
Trgovsko podjetje »Dam-daj«, Anhovo 5 
Zadružno mleikarsko podjetje »Mlekarna«, 

Podnanos 9 
Zadružno lesno podjetje, Volčja draga 15 
Trgovsko -podjetje   »Les  Ljubljana«,  posloval- 

nica Solkan 3,2 
Trgovina »Sadje zelenjava«. Nova Gorica 11 
Trgovina z mešanim blagom »Izbira«, Sempeier 6   ' 
Trgovina z živili »Jestvine«, Šempeter 6 
Trgovina z živili »Živila«, Šempeter 5,5 
Trgovina  s  tekstilnim  blagom   »Manufaktura«, 

Sempeter 2,8 
Trgovina s kovinskimi izdelki in železnino »Ze- 

leznina«, Šempeter 7 
Trgovina »Hranila«, Nova Gorica 5 
Vsa druga trgovska podjetja 6 

rv 
V 3. točki XIV. poglavja se spremenijo odstotki 

od cen gostinskih storitev za ustvaritev plačilnega 
sklada: 
Hotel »Soča«, Kanal 19 
Hotel »Poldanovec«, Lokve 19 
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% 
Hotel >Sabotin«, Nova Gorica 19 
Gostilna Šempeter 16 
Kavarna Šempeter 20 
Buffet Rožna dolina, Nova Gorica             , v, 16 
Restavracija »Planika«, Ajdovščina              ,: 16 
Kavarna »iZvezda«, Ajdovščina 15 
Gostilna »Pod lipo*, Ajdovščina 15 
Vsa druga gostinska podjetja in gostišča 17 

'V 
V 2.  točki XV. poglavja se spremenijo odstotki 

in zneski dohodkov občin, in sicer: 
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Ajdovščina 66 43 — _ 
Branik 41 10 — — 
Col 100 50 582 — 
Čepovam 100 50 1.396 — 
Crni vrh 78 30 —   
črniče 100 40 __ i 

Dobrovo 50 17 __ _» 
Grgar 90 15   _ 
Kal nad Kanalom    100 50 635 _ 
Kanal ob Soči 85 50 _ __ 
Kojsiko 52 15 — — 
Kostanjevica 100 50 1.080 — 
Miren 80 .30 — • — 
Nova Gorica 84 50   10 
Renče 90 10 __ _ 
Sempas 100 30' — — 
Šempeter 75 25 — — 
Vipaiva 63 20 — — ' 
Zali hrib 52 18 —     i 

VI 
5. točka XXI. poglavja se spremeni in glasi: 

V okrajni vodnogospodarski sklad plačujejo go- 
spodarske organizacije, razen vodne in toplotne- 
elektrarne, združeno v elektrogospodarsko skupnost 
Slovenije za uporabo vode iz rek in potokov 2 pro- 
mile od celotnega družbenega proizvoda zato, da jim 
opravlja kakršnokoli fizikalno ali kemično delo, aiko 

.uporabljajo več kot 10.000m' vode letno. 
Za odplake plačujejo od svojega družbenega 

proizvoda: 
Tovarna usnja, Miren 3 promile 
Vse druge i gospodarske organizacije     2 promile 
Obveznost za plačevanje prispevkov za uporabo 

vode velja od 1. aprila 1954 dalje. 

VII 

.Zaradi gornjih sprememb se spremenita tudi 
XXIII. poglavje — Denarna sredstva okrajnega ljud- 
skega odbora Gorica in njihova osnovna razdelitev 
v letu 1954 in XXIV. poglavje — Uporaiba sredstev 
okrajnega ljudskega odbora'Gorica. 

XXIII. poglavje 

A. Sredstva, ustvarjena v okraju 

1. V letu 1954 bo razpolagal okrajni ljudski odbor 
Gorica s skupnimi sredstvi v višini 6S2.984 (v tisoč 
dinarjih). 

2. Ta sredstva se bodo zagotovila iz tehle virov: 
v OOO din 

a) od dobička gospodarskih organizacij 481.984 
b) del prometnega davka, 9S.200 

in sicer: 
1. del prometnega davika 

privatnikov 14.90» 
2. dpi prometnega davka 

^ zadrug 8.000 
' 5. del prometnega davka 
.   T od vina in žganja 26.700 
' v     4. del prometnega davka 

od lesa 5.600 
•     5. del prometnega davka 

v gospodarskih organizacij 42.000 

r        6. vrednotnico 1.000 
'   c) zemljaTina 6.200 

č) dopolnilni davefk od dohodka 
kmečkega prebivalstva 43.000 

d) dopolnilni davek od dohodka 
samostojnih poklicev in premoženja 13.000 

e) davek od dediščin in daril 3.000 
f) takso 17.000 
g) dohodki uradov in ustanov     ' 3.100 
h) drugi dohodki                            - 13.500 

B. Dohodka, neobseženi v temeljni 
razdelitvi 

a) lokalne takso 3.000 
b) občinsiki prometni davek 6.000 
c) sklad za vzdrževanje stanovanjskih hiš        6.200 

t 

c  '    C Dohodki, preseženi iz preteklega leta, 
in presežki v letu 1954 , 

a) neporabljeni proračunski dohodki 55.450 
b) presežek amortizacije, akumulacije 

in skladov iz preteklih let 227.914 
c) neporabljeni del sklada za vzdrževanje 

stanovanjskih hiš 6.600 

XXTV. poglavje 

Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora 
Gorica 

Sredstva v višini 682.984 (v tisočih din), s katerimi 
razpolaga v lotu 1954 okrajni ljudski odbor Gorica 
bodo uporabljena: 

od sredstev pod A. XXIII. poglavja: 
a) 19% prispevek republiki Sloveniji od 

slkupnih dohodkov okraja (vštevši de- 
leža dobička gospodarskih organizacij) 
752.003 din, ki bodo ustvarjeni v okraju 
leta 1954 142.880 

b) prosveta, zdravstvo, ceste, drž. uprava 
in  rezerva okrajnega ljudskega odbora 
Gorica 403.573 
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c) prosveta, zdravstvo, ceste, uprav in 
rezerva občinskih in mestnih ljudskih 
odborov 91.533 

č) okrajne investicije iz proračuna 38.500 
d) za investicije iz leta 1953 6.498 

2 
XXIII. Od   sredstev  pod  B 

občinski ljudski odbori: 
1. za komunalne investicije 
2. za vzdrževanje stanovanjskih hiš 

poglavja   uporabijo 

9.000 
6.200 

3 
Od sredstev pod C •••. poglayje in od pre- 

sežkov iz leta 1954 uporabijo: 
a) okrajni ljudski odbor: 

1. za investicije iz leta 1953 70.880 
2. za okrajni kreditni sklad za investicije   190.315 

b) občinski ljudski odbori: 
i. za investicije 2C.169 
2. za vzdrževanje stanovanjskih hiš 6.800 

VIH 
1.  točka XXVII. poglavja se spremeni 

in se glasi: 
1. VodnogospodaTski sklad 16.388 
Sredstva vodnogospodarskega sklada se 

bodo uporabila za tele namene: 
a) osebni in operativni izdatki 284 
b) regulacija in varovalni pasovi reke 

Vipave in potokov 13.604 

c) poizkusno namakanje in preučevanje 
podtalne vode 1.500 

c1 subvencija ribogojnici 1.000 

2. člen 
Ta  odlok  velja   takoj,   spremenjeni  odstotki  in 

zneski pa se uporabljajo od 1. januarja 1954. 

St. •22-16/54 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec I. r. 

99. 

Na podlagi 16. in 64 člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Kranj na seji obeh zborov dne 
22. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o družbenem planu okraja Kranj za leto 1954 

I 
Upoštevaje višino sredstev, ki bodo zaradi spre- 

membe republiških planskih instrumentov na raz- 
polago za negospodarske investicije, se v 8. točki 
II. dela plan negospodarskih investicij po posameznih 
objektih spremeni in dopolni, talko da se glasi: 

(v 1000 din) 

Občina Investicijski objekt 
Rebalansiiani 

plan Novi plan 

Besnica Cesta Jamnilk—Dražgoše 
Cerklje Sola Zalog 

Stavba Ljudske milice 
Gorenja vas Elektrifikacija Hotavlje—Leskovica 
Gorice Sola Trstenik 
Jezersko Elektrifikacija 
Naklo Sola Duplje 

Prosvetni dom Naklo 
Poljane Cesta Poljane—••••••• 

Sola Javorje 
Sola Malensiki vrh 

Preddvor Vodovod Bela 
Elektrifikacija Kokre 

Predoslje Dom Ljudske milice 
Selca Urbanistični načrt in projekt občinske hiše 
Smlednik Popravilo šol 
Sovodenj Sola Sovodenj 

Elektrifikacija 
Šenčur Cesta Šenčur 
Zali log Elektrifikacija Potok—Ravne 

Sola Zabrdo 
Zminec Elektrifikacija Log 
Žabnica Elektrifikacija Pevno 
Železniki Sola Dražgoše 

Šolsko stanovanjsko poslopje 
Ziri Elektrifikacija Zirovski vrh 

i 

6.291 7.191 
4.000 4.000 

— 2,904 
5.200 3.200 
9.000 9.000 
6.075 6.075 
3.450 3.450 
1.500 1.500 
8.000 8.000 
1.500 1.500 
1.500 1.500 
2.000 1.861 

800 — 
830 827 
600 600 

1.450 1.450 
1.400 1.400 

540 108 
1.750 1.750 
4.900 3.200 

880 480 
3.862 570 
2.300 1130 
5.365 4.115 
4.100 4.100 
4.040 3.847 

Skupaj Ob«. LO: 81.339 74.758 
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Rebalansirani Novi 
Občina Investiciski objeikt plan plan 

OLO Kranj Oprema poročnih sob 1.000 1.300 
Projelkt stavbe OLO 1.000 500 
Izpopolnitev kal. oper. in dr. 3.853 3.853 
Projekti cest 1.880 1.500 
Oprema strojnoga parka Uprave cest 19.300 21.016 
Adaptacija osnovnih šol 17.853 20.000 
Projekti šol 731 731 
Instrumentarij za zdravstvo 2.500 2.500 

v Dom onemoglih Preddvor 2.000 4.500 

Skupaj OLO: 50.117 56.500 

Skupaj Obe. LO in OLO: 131.450 131.258 

LO MO Kranj 100.000 124.362 
LO MO Triič 32.000 51.956 
LO MO Škof j a Loka 7.380 22.732 

Investicijo skupaj: 270.830 330.503 

II 
1. V tretjem delu odloka, točka 1. a, se za zad- 

njim odstavikom doda nov odstavek, ki se glasi: 
>Svet za gospodarstvo OLO se pooblašča, da na 

podlagi letnega poročila o periodičnem obračunu in 
razdelitvi celotnega dohodka poveča stopnje za iz- 
računanje deleža na dobičku tistim gradbenim pod- 
jetjem, ki pri obstoječi stopnji ne dosežejo toliko 
dopolnilnega plačilnega sklada s socialnim zavarova- 
njem, kalkor jim pripada po zvezni lestvici.« 

2. V tretjem delu se tooki l.fo doda nov odstavek, 
ki se glasi: 

»Enako se pooblašča gospodarski svet OLO, da 
določi stopnjo za izračupanje skupnega plačilnega 
süclada trgovinskih odsekov kmetijskih zadrug in 
plačilni sklad za druge delavnosti kmetijskih zadrug.« 

3. V tretjem delu točke 1. d — Trgovina se v dru- 
gem odstavku stopnje naslednjih trgovskih podjetij 
spremenijo in glasijo: 

% 
Trgovsko podjetje »Merkur«, Kranj 1,20 
Trgovsko podjetje »Preskrba«, Kranj 1,80 
Trgovsko podjetje »Klasje«, Kranj 1,20 
Trgovsko podjetje, Selca 3,70 
Trgovsko podjetje »Tkanina«, Kranj 2,50 , 
Trgovsko podjetje, Ziri 4,50 
Knjigarna, Skofja Loka 7,00 
»Delikatesa«, Kranj 11.00 
Trgovina »Gorenje«, Kranj 3,00 

V istem odstavku so za že dovoljenimi dopolnit- 
vami, t. j. za alineo »Agroservis«, Kranj - Labore, 
dodajo tele nove alinee: 

% 
Trgovina »Gozd«, Železniki 5,00 
Trgovina »Sora«, Železniki 5,00 
Trgovina »Jelovica«, Češnjica 5,00 
Trgovina »Zlato polje«, Kranj 5,20 
Trgovsko podjetje »Les«, Ljubljana, 

skladišče Skofja Loka 2,30 
Trgovina »Pri Ziherlu«, Skofja Loka 5,20 
Trgovina »Potrošnik«, Kranj 5,20 

Gornje nove stopnje za podjetji »Preskrba«, 
Kranj in »Tkanina«, Kranj veljajo od 1. julija 1954. 
za trgovsko podjetje  »Klasje«, Kranj od  1. avgusta 

1954, za druga podjetja pa od 1. januarja 1954 oziroma 
od dneva, ko je bilo podjetje ustanovljeno. 

4. V tretjem delu točka 1. e se v prvem odstavku 
stopnje naslednjih gostinskih podjetij spremenijo in 
se glasijo: 

% 
Hotel »Evropa«, Kranj 19,50 
Dom na Jezerskem, Jezersko 18,20 
»Delikatesa«, ••••• 12,00 
Restavracija, Kranj 19,00 

Na koncu istega odstavka se za doslej določenimi 
dopolnitvami, t. j. za alineo Gostišča »Stari Mayer«, 
Kranj dodajo tele nove alinee:  * 

% 
Gostilna »Krona«, Šlkofja Loka 12,50 
Gostilna »Pri kolodvoru«, Skofja Loka     12,50 

Gornje spremembe veljajo od 1. januarja 1954, 
dopolnitve pa od ustanovitve podjetij dalje. 

5. V tretjem delu se na koncu prvega poglavja 
uvrsti nova točka g), ki se glasi: 

»Glede na predpisani odvzem nadplansko doseže- 
nih dobičkov obdržijo podjetja iz panog industrija 
in gozdarstvo samo tisti del svojega v letu 1954 ustvar- 
jenega sklada za samostojno razpolago, ki se dobi 
na podlagi planiranega zneska dobička posameznih 
podjetij ob upoštevanju v družbenem planu OLO 
(Uradni list LRS, št. 35/54 in 42/54) določene stopnje 
za izračunanje in razdelitev deleža podjetij na do- 
bičku. Če posamezna podjetja sredstev sklada za 
samostojno razpolaganje ne ustvarijo v planirani 
višini, uporabijo za svoje potrebe ves doseženi znesek. 

Sredstva siklada za samostojno razpolaganje, ki 
jih podjetja iz panog industrija in gozdarstvo do- 
sežejo preko zneskov, pripadajočih jim po prejšnjem 
odstavku, odvedejo podružnice NB na zbirni račun 
št. 711 — »Delež LRS na dohodkih okrajev in mest« 
pri podružnici NB 624 Kranj. 

Podjetja iz panog, ki niso omenjene v prvem 
odstavlku te točke, porabijo dosežena sredstva sklada 
za samostojno razpolaganje brez omejitve za svoje 
potrebe. 

Svet za gospodarstvo OLO se pooblašča, da raz- 
liko, ki nastaja med vsoto obveznosti do podjetij, 
določenih po gornjih treh odstavkih, nasproti kvoti 
po republiškem rebalansu družbenega plana, razdeld 



Stran 72 URADNI LIST Štev. 3 — 27. I. 1935 

sporazumno s sveti za gospodarstvo LO MO tistim 
•podjetjem, ki so v letu 1954 v okviru večjega ustvar- 
jenega sklada za samostojno razpolaganje uporabila 
za razširjeno reprodukcijo več sredstev, kaikor jim 
je priznano po gornjih določbah. 

Izjemoma se pooblaščajo sveti za gospodarstvo 
LO MO, da lahko za kritje primanjkljajev pri finan- 
siranju komunalnih investicij odvzamejo grosističnim 
trgovskim podjetjem del nadplanskih sredstev inve- 
sticijskih skladov, doseženih nad obvezno dotacijo 
tega sklada v višini 0,5% od povprečnih obratnih 
sredstev v letu 1954. 

6. V tretjem delu se prvi del poglavja 2. >Delež 
občinskih ljudskih odborov na dohodkih okraja<, 
obsegajoč točke a), b), c), d), e), f) in prve štiri od- 
stavke točke g), spremeni in glasi: 

>Občinskim ljudskim odborom pripada za kritje 
njihovih proračunov: 

a) del tehle proračunskih dohodkov, pobranih na 
območju OLO izven mestnih občin: dopolnilne do- 
hodnine kmetijskih gospodarstev, zaostalo in tekoče 
dopolnilne dohodnine samostojnih poklicev in premo- 
ženja, prometnega davka zadružnega in zasebnega 
sektorja, davika od dediščin in daril ter dohodkov 
od državnih talke v tehle odstotkih: 

ljudsikih odborov do višine  tehle  globalnih zneskov 
(v 1000 din): 

% % 
Besnica 2 Selca 4 
Cerlklje 20 Smlednik 5 
Gorenja vas 4 Sovodenj 2 
Gorice 3 Šenčur 9 
Jezersko 1 Zali log 3 
Mavčiče 2 Zminec 3 
Naklo 8 Zaibnica 6 
Poljane 4 Železniki 4 
Preddvor *   4 Ziri 6 
Predoslje 5 

b) Celotni dohodek uradov Ln ustanov ter vsi 
razni proračunski dohodki, pobrani na območju ob- 
činskega ljudskega odbora. 

c) Delež prometnega davka državnega seiktorja, 
pobranega na območju OLO po odbitku deleža mest- 
nih občin, in sicer: 

% % 
Besnica 3,24 Sovodenj               1,29 
Gorenja vas 2,45 Zminec                  0,32 
Gorice 3,24 Zali log                 2,91 
Jezersko 4,04 Železniki              .3,24 

Ziri                        424 Poljane 4,85 
Selca 0,32 

č) Delež na ostanku dobička, ki  pripada  01 
Kranj po odbitku deleža mestnih občin v tehle < 
stotkih: 

% % 
Besnica 3,05 Smlednik              0,26 
Gorenja vas 1,57 Sovodenj              0,51 
Gorice 3,79 Zali log                 1,38 
Jezersko 2,36 Zminec                 0,16 
Naklo 1,78 Zaibnica                 0,21 
Poljane 4,36 Železniki               3,99 
Preddvor 0,86 Ziri                        1,76 
Selca 0,14 

Gornje deleže obračunajo podružnice Narodne 
banke iz dela posameznih dohodkov, ki preostane 
po odbitku deleža LRS, 

Podružnice Narodne banlke obračunavajo gornje 
deleže pri posameznih dohodkih v korist občinskih 

Besnica 8.891 Selca 2.901 
Cerklje 10.970 Smlednik 3.177 
Gorenja vas 6.663 Sovodenj 3.008 
Gorice 10.990 Šenčur 4.753 
Jezersko 7.656 Zali log 5.748 
Mavčiče 1.300 Zminec 2.061 
Naklo 7.565 Zabnica 3.938 
Poljane 15.400 Železniki 11.815 
Preddvor 4.037 Ziri 7.847 
Predoslje 2.594 

Presežiko dohodkov, ki jih za leto 1954 posamezni 
občinski ljudski odbori dosežejo preko zgoraj na- 
vedenih globalnih zneskov, odvedejo podružnice NB 
na zbirni račun št. 711 — >Dele'i LRS na dohodkih 
okrajev in mest« pri podružnici NB 624 Kranj. 

Občinski ljudski odbori uporabijo za kritje svo- 
jih proračunov tudi proračunske presežike iz leta 1953. 

7. V tretjem delu so v poglavju 3 >Delež mestnih 
občin s posebnimi pravicami« spremenijo v točki b), 
c) in d) odstotki deležev, kakor sledi: 

V točki b) delež mestnih občin Kranj in Tržič 
na dobičku: 

Kranj: delež so poveča od 53 odstotkov na 62,98 
odstotka, 

Tržič: delež se zniža od 77 odstotkov na 71,29 
odstotka. 

V zadnjem odstavku točke b) se delci LO MO 
Skofja Loka na delu ostanka dobiSka, ki pripada 
OLO po odbitku deleža mestnih občin, poveča od 
7,4 na 9,2 odstotka. 

V točki c) se deleži mestnih občin na skupno 
pobranem prometnem davku na njihovem območju 
po odvedbi zveznega in republiškega deleža spreme- 
nijo, kaikor sledi: 

Kranj: odstotek se zmanjša od 41 odstotkov na 
24,6 odstotika, 

Tržič: odstotek so poveča od 42 odstotkov na 
78,1 odstotka, 

Skofja Loka: odstotek se poveča od 55 odstotkov 
na 100 odstotkov. 

Mestni občini Skofja Loka pripada poleg tega 
še delež 6,98 odstotka od tistega dela ostanka pro- 
metnega davka državnega sektorja, ki pripada okraj- 
nemu ljudskemu odboru po odbitku deleža mestnih 
občin. 

Zadnji odstavek točke c) so spremeni ter glasi: 

Deleže mestnih občin pod a), b) in c) obračunajo 
podružnice NB iz dela dohodkov, ki preostane po 
odbitku deleža LRS.« 

•V točki d) se spremeni delež mestnih občin na 
skupnih dohodkih državnih taks, pobranih na ob- 
močju OLO, kakor sledi: 

Kranj: delež se zviša od 37 odstotkov na 41,8 
odstotka, 

Tržič: delež se zniža od 13 odstotkov na 11.6 
odstotka, 

Skofja Loka: delež se zniža od 13 odstotkov na 
11,6 odstotka. 
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Na konca istega poglavja, se doda nov odstavek, 
ki se glasi: 

»Podružnice Narodne banke obračunavajo deleže 
na posameznih dohodkih v korist mestnih ljudskih 
odborov do višine tehle globalnih zneskov (v 1000 din) : 

Kranj 273.157 

Tržič 100.956 
Škof ja Loka 63.344 

Presežke dohodkov, ki jih za leto 1954 posamezni 
ljudski odbori mestnih občin dosežejo preko zgoraj 
navedenih globalnih zneskov, odvedejo podružnice 
Narodne banke na zbirni račun št. 711 — »Delež LRS 
na dohodkih okrajev in mest« pri podružnici NB 624 
Kranj. 

Ljudsiki odbori mestnih občin uporabijo za kritje 
svojih proračunov tudi proračunske presežke iz 
leta 1953.« 

8. V tretjem delu se za 3. poglavjem uvrsti novo 
poglavje 3 a), ki se glasi: 

»Delež OLO na skupnih dohodkih okraja«. 

Od dela okrajnih proračunskih dohodkov, ki se 
po obračunu deležev občinskih ljudskih odborov in 
ljudskih odborov mestnih občin po 2. in 3. poglavju 
III. dela zbirajo na račun proračunskih dohodkov 
OLO, porabi OLO za svoj proračun 237,229.000 din. 
Poleg tega porabi OLO za svoj proračun še prenese- 
na lastna sredstva iz leta 1953 54,942.000 din. Presež- 
ki dohodkov, ki se na računu OLO zbirajo iz gor- 
njih virov preko zgoraj navedenih globalnih zneskov, 
se odvedejo na zbirni račun 711 — »Delež LRS na 
dohodkih okrajev in mest« pri podružnici NB 624 
Kranj. 

Od skupnega znesika sredstev, ki se zberejo na 
računu 711 — »Delež LRS na dohodkih okrajev in 
mest«, preodikaže podružnica NB 624 v korist LRS 
tista del, ki tej pripade pri upoštevanju republiške 
lestvice. Morebitni presežek sredstev na račun 711 
se po dokončnem obračunu odvede na račun prora- 
čunskih dohodkov OLO, bodo se pa ta sredstva v 
prvi vrsti porabila za pokritje morebitnih primanj- 
kljajev na objektih, ki jih planira družbeni plan; 
o razdelitvi teh sredstev bo odločal okrajni ljudski 
odbor. , 

• 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1954, razen sprememb v 3. in 4. točki I. dela tega 
odloka, kjer jo različna časovna veljavnost spre- 
memb   določena že v samem  besedilu   tega  odloka. 

St. 860471 
Kranj, dne 22, d&cembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmclj 1. r. 

100. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 6 
člena uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni davek (Uradni list 
FLRJ, št. 19/53) ter 2. člena uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ, št. 55/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Krško na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi občin- 
skih   taks  in  prometnega  davka   (Uradni  list  LRS, 

št 40-597/34) 

1. člen 
II. del odloka »Tarife« tar. št. 5 se dopolni taiko, 

da se pod zaporedno številko 9 tarifne številke do- 
dajo še tarifne številke:   - 

10. za trgovska podjetja na debelo 1.200 din 
11. za trgovska podjetja na drobno 

in trgovine na drobno 700 din 
12. za trgovske agencije, posredniška 

podjetja in posredniške pisarne 4.800 din 

LRS« 

2. člen 
Odlok volja od dneva objave v »Uradnem listu 

St. 16221/2 
Krško, dne 13. oktobra 1934. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

101. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zwkona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) ter 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, št. 56-482/53) ter v zvezi s VI. točko od- 
loka Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o upo- 
rabi planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list 
LRS, št. 3-8/54) je okrajni ljudski odbor Ljutomer 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra na 
predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljutomer sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 
za dohodke od premoženja za leto 1954 

I 
Za obračunavanje  dopolnilne dohodnine   za  do- 

hodke  od  premoženja  in   premoženjskih   pravic   se 
predpisuje' tale  davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 4 40 10.000 4 400 
2.000 4 80 11.000 4 440 
3.000 4 120 12.0.0O 4 480 
4.0Û0 4 160 13.000 4 520 
5.000 4 200 14.000 4 560 
6.000 4 240 15.000 4 600 
7.000 4 280 16.000 4 640 
8.000 4 320 17.000 4 680 
9.000 4 360 18.000 4 720 
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Osnova % Davek Osnova % Davek       Osnova % Davek        Osnova % Davek 

19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
23.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73ÌOO0 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5.7 
5,8 
5,9 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
7,2 
7.4 
7,6 
7,8 
8 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 
9 
9,2 
9,4 
9,6 
9.8 

10 
10,3 
10,6 
10,9 
11,2 
11,5 
11,8 
12.1 
12,4 
12,7 
13 
13.3 
13,6 
13,9 
14,2 

760 
800 
840 
880 
920 
960 

1.000 
1.040 
1.080 
1.120 
1.160 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.575 
1.656 
1.759 
1.824 
1.911 
2.000 
2.091 
2.184 
2.279 
2.376 
2.475 
2.576 
2.679 
2.784 
2.891 
3.000 
3.162 
3.328 
3.498 
3.672 
3.850 
4.032' 
4,218 
4.408 
4.602 
4.800 
5.002 
5.208 
5.418 
5.632 
5.850 
6.072 
6.298 
6.528 
6.762 
7.000 
7.313 
7.632 
7.957 
8.288 
8.625 
8.968 
9.317 
9.672 

10.033 
10.400 
10.775 
11.152 
11.537 
11.928 

85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
155.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
343.000 
350.000 

14,5 
14.8 
15.1 
15,4 
15,7 
16 
16,3 
16,6 
16,9 
17,2 
17,5 
17,8 
18,1 
18,4 
18.7 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,75 
25,50 
26,25 
27 
27,75 
28.50 
29,25 
30 
30,75 
31,50 
32.50 
53.50 
34,50 
35,50 
36.50 
57,50 
38.50 
39,50 
40,50 
41,50 
42,25 
43 
43,75 
44,50 
45,125 
46 
46.75 
47,50 
48,23 
49 
49,50 
50 
50,50 
51 
51,50 
52 

. 52,50 
53 
53,50 
54 

12.325 
12.728 
13.137 
13.552 
13.973 
14.400 
14.833 
15.272 
15.717 
16.168 
16.625 
17.088 
17.557 
18.032 
18.513 
19.000 
20.475 
22.000 
23.575 
25.200 
26.875 
28.600 
30.575 
32.200 
34.075 
36.000 
38.362 
40.800 
43.312 
45.900 
48.562 
51.300 
54,112 
57.000 
59.962 
63.000 
66.625 
70.350 
74.175 
78.100 
82.125 
86.250 
90.475 
94.800 
99.225 

103.750 
107.737 
111.800 
115.937 
120.150 
124.437 
128.800 
133.237 
137.750 
142.337 
147.000 
150.975 
155.000 
159.075 
163.200 
167.375 
171.600 
175.675 
180.200 
184.575 
189.000 

355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
•m.ooo 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 

54,50 
55 
55.50 
56 
56,50 
57 
57,50 
58 
58,50 
59 
59,25 
59,50 
59,75 
60 
60,25 

193.475 
198.000 
202.575 
207.200 
211.875 
216.600 
221.375 
226.200 
251.075 
236.000 
239.962 
243.950 
247.962 
252.000 
256.062 

430.000 
435.O00 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

60,50 
60,75 
61 
61,25 
61,50 
61.65 
61,80 
61.95 
62.10 
62,25 
62,40 
62.55 
62,70 
62,85 
63 

260.150 
264.262 
268.400 
272.562 
276.750 
280.507 
284.280 
288.067 
291.870 
295.687 
299.520 
303.367 
307,250 
311.107 
315.000 

Od osnove nad 500.000 din so obračunava dohod- 
nina po stopnji 65% oziroma od vsakih nadaljnjih 
5.000 din osnovo 3.250 din davka. 

II 
Osnove za obračunavanje   dopolnilne   dohodnino 

od premoženja se zaokrožujejo taikole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na celih 
tisoč din tako, da se zneski do 500 din zaolkrožijo na 
nižjih tisoč din, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na celih 
pet tisoč dinarjev tako, da so zneslki do 2.500 din 
zaokrožijo na nižjih pet tisoč dinarjev, zneski nad 
2.500 din pa na višjih pet tisoč dinarjev. 

III 
Ce ima davčni zavezanec dohodke iz več virov, 

za katere so predpisane posebne stopnje dopolnilne 
dohodnine, veljajo za obdavčitev določbe 10. člena 
uredbe o dohodnini. 

IV 
Davek po višji davčni stopnji no sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se .morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

Pri odmori dohodnine se priznajo davčne olaj- 
šave po 129. členu uredbe o dohodnini. 

VI 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSt, uporablja pa se za odmero dopolnilno do- 
hodnine od premoženja za leto 1954. 

St. I 4777/40/54 
Ljutomer, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1.  r. 
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102. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) m 57., 
58. in 59. člena uredbe o gostinskih podjetjih in go- 
stiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) je okrajni ljudslki 
odbor Maribor okolica na XIX. skupni seji dne 1. 
oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih pro- 
storov,  o  oddajanju   opremljenih   sob   potnikom   in 
turistom ter o dajanju hrane abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

I.   Opravljanje   gostinskih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov 

1. člen 
Gostinske storitve se lahko opravljajo izven po- 

slovnih prostorov gostinskih podjetij in gostišč, in si- 
cer na sejmih, priložnostnih shodih, prireditvah, go- 
spodarskih razstavah in podobno. 

2. člen 
Dovoljenje za opravljanje storitev po prvem čle- 

nu se daje gospodarskim, zadružnim, družbenim in 
množičnim organizacijama, predvsem pa tistim orga- 
nizacijam, ki imajo lastna gostinski podjetja in go- 
stišča. 

Dovoljenje izdaja tajništva za gospodarstvo 
okrajnega ljudskega odbora, ki lahko predpiše dolo- 
čene higienske, sanitarne in druge pogoje v zvezi s 
kulturno postrežbo in dovoljenje ne izda, če prosilec 
ne daje zadostnega poroštva, da bodo ti pogoji iz- 
polnjeni. 

II. Oddajanje sob potnikom in turistom 

5. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob izletih, shodih, proslavah oddajajo potnikom in 
turistom opremljene sobe, in to v okviru svojega za- 
sebnega stanovanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec navadno stanuje. 

4. člen 
Za oddajamje opremljenih sob po prejšnjem čle- 

nu jo potrebno dovoljenje; izda ga občinski ljudski 
odbor bivališča  zasebnika, ki oddaja  sobe. # 

5. člen 
Oddajanje opremljenih sob potnikom in turistom 

morajo zasebniki v roku, ki ga določi pristojni ob- 
činski ljudski odbor, priglasiti temu odboru in na- 
vesti število sob in postelj ter ceno. 

6. člen 
Občinski ljudski odbor odredi na podlagi prigla- 

sitve po prejšnjem členu komisijski pregled prijav- 
ljamih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne pred- 
pise neoporečne in primerne za sprejem gostov. 

V komisiji za pregled sob morajo biti zastopnik 
gostinske zbornice in zastopnik občinskega ljudskega 
odbora. 

7. Člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

dn izpolnjujejo pogoje, izda občinski ljudski odbor 
dovoljenje, obenem pa vpiše priglašene sobe v se- 
znam opremljenih sob 

Seznam, ki ga vodi občinski ljudski odbor, mora 
obsegati lastnikov priimek in ime, poklic in stalno 
bivališče, število sob, število postelj in ceno. 

8. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v ti- 

ste sobe, za katere je pristojni občinski ljudski od- 
bor izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznam oprem- 
ljenih  sob po 4. Členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega, dajanje drugih 
jedil ali pijač pa ni dovoljeno. 

III.  Oddajanje hrane abonentom  v zasebnih 
gospodinjstvih 

9. član 
Ce imajo zasebna gospodinjstva na hrani več 'kot 

pet a'boinentov, ki niso njihovi stalni stanovalci, se to 
šteje za gostinsko delavnost in je zanjo potrebno do- 
voljenjo po predpisih uredbe o zasebnih gostiščih. 

IV. Kazenske in končne določbe 

10. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

5.000 din: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih pîostorov gostinskih podjetij in 
gostišč  (2. člen); 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe brez dovoljenja občinskega ljudskega odbora. 

Ce opravljajo gostinska podjetja ali gostišča go- 
stinske storitve izven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij oziroma gostišč brez dovoljenja, se kaznu- 
jejo po uredbi o gostinskih podjetjih in  gostiščih. 

11. člen 
Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 

1.000 din: 
1. kdor v predpisanem roku ne priglasi vseh 

opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom in turistom, 
2. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 

še drugo hrano in pijačo, 
3. kdor zaračuna za oddane opremljene sobe vdšjo 

ceno, kot je navedel v prijavi. 
Lastniku opremljenih sob, ki ne «polnjuje pri 

svojem poslovanju higienskih in zdravstvenih pred- 
pisov ali drugače nekulturno posluje, se dovoljenje 
za oddajanje sob la'hko odvzame. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS*. 

St. 1-4459/2-54 
Maribor, dne  f. oktobra   1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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103. 

Na podlagi 5. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na 14. skupni seji 
obeh zborov dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o popisu živine v okra'ju Novo mesto 

1. člen 
Odreja se popis živine v okraju Novo mesto v 

času od 16. do 20. januarja 1955 s stanjem na dan 
15. januarja 1955. Ta popis zajema živino, perutnino 
in čebelne panje. 

2. člen 
Popisana bodo: 
a) splošno družbena, zadružna in privatna kmetij- 

ska posestva; 
b) samo tiste državne, zadružne in družbene 

ustanove, podjetja in organizacije, ki niso organizi- 
rane ikot kmetijski proizvajalci, pa imajo živino, pe- 
rutnino ali čebelne panje; 

c) vsa gospodinjstva nefcmetovalcev, ki imajo ži- 
žino, perutnino ali čebelne panje. 

3.člen 
Popis bo vodila okrajna popisna komisija, ki jo 

intenuje okrajni ljudski odbor. Prav tako naj vsak 
občinski ljudski odbor imenuje občinsko popisno 
komisijo, ki bo vodila popis v občini. 

4. člen 
Občinski ljudski odbori morajo dati občinskim 

popisnim komisijam na razpolago potrebno število 
popisovalcev in kontrolorjev. 

5. člen 
Popis še izvede po obrazcih in navodilih, ki jih 

je predpisal Zvezni zavod za statistiko in evidenco. 

6. člen 
Popisovalci, inštruktorji in popisne komisije se 

morajo strogo držati navodil za izvedbo tega popisa. 

7. člen 
Odgovorni voditelji splošno družbenih in zadruž- 

nih posestev, gospodarji kmetijskih gospodarstev in 
vsi drugi lastniki živine, perutnine in čebelnih pa- 
njev .morajo dati popisovalcem natančne odgovore 
na vsa vprašanja, ki so v popisnici, 

8. člen 
Kdor namenoma onemogoča izvedbo tega popisa 

ali ne da zahtevanih podatkov ali ne da pravih po- 
datkov, in popisovalci, ki ne bodo opravljali skrbno 
svoje naloge, bodo kaznovani po zakonu o prekrških. 

9. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem 

listu LRS« in »Dolenjskem listu«. 

St. 1-10869/1-54 
Novo mesto, dne 20. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

104. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 66. člena uredbe 
o trgovanju ter o trgovskih podjtetjih in trgovinah 
(Uradni list FLRJ, št 56/55), 48. člena uredbe o go- 
stinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 6/54) in 25. člena uredbe o obrtnih delavnicah 
in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5/54) je 
okrajni ljudski odbor Postojna na seji obeh zborov 
dne IS. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času trgovskih, gostinskih in obrtnih 

obratovalnic v okraju Postojna 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Obratovalni čas trgovskih, gostinskih in obrtnih 

obratovalnic določajo delavski sveti oziroma delovni 
kolektivi trgovskih podjetij in trgovin, gostinskih 
podjetij in gostišč ter lastniki zaisebnih obrtnih delav- 
nic in zasebnih gostišč. 

Trgovske in obrtne obratovalnice morajo biti od- 
prte v času, ki je določen s tem odlokom, gostinska 
podjetja in gostišča pa morago in smejo biti odprta 
v času, ki ga določa ta odlok ter velja ta čas kot 
najdaljši poslovahu čas. 

2. člen « 
Gostinska podjetja in gostišča lahko za posamez- 

ne posebne prilike zaprosijo za podaljšanje obrato- 
valnega časa. 

Dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa 
izda pristojni občinski ljudski odbor. 

3. člen 
Glede na letni  čas je obratovalni  čas  različen. 
Za letni čas se po tem odloku šteje čas od 1. maja 

do 30. septembra, za zimski pa čas od 1. oktobra do 
30. aprila. 

B. Obratovalni čas ob delavnikih 

I.  V  trgovini 

4. člen 
1. Trgovinske obratovalnice so odprte, če v na- 

slednjih odstavkih oziroma členih ni drugače dolo- 
čeno, vsak dan, razen ob nedeljah in državnih praz- 
nikih, — v zimskem času od 8. do 12. in 14. do 17. ure, 
v poletnem času pa od 7.30 do 12. in od 15. do 18. ure. 

2. Prodajalno svežega mesa v zimskem času od 
7. do 12. in od 15. do 17. ure, v poletnem času pa od 
6. do 11. in od 16. do 18. ure. 

Ob četrtkih popoldne so prodajalne svežega mesa 
lahko zaprte. 

3. Trafike v zimskem času od 7. do 12. in od 15. 
do 18. ure. Isto velja v poletnem času. 

4. Mlekarne v zimskem času od 7. do ii. ure, v 
poletnem času pa od 6. do 11. ure. 

5. Prodajalne kruha v zimskem času od 7. do 12. 
in od 15. do 18. ure, v poletnem času od 6. do 11. in 
od 16. do 18. ure. 

6. Prodajalne sadja in zelenjave v zimskem času 
od 8. do 12. in od 14. do 17. ure, v poletnem času pa 
od 7. do 12. in od 15. do 18. ure. 

7. Slaščičarne, 3d prodajajo svoje izdelke na 
trgovsiki način, so odprte kot trgovske obratovalnice 
pod točko 1. 
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8. Prodajalne časopisov v zimskem času od 7. do 
13. in od 15. do 18. ure, v poletnem času pa od 7. do 
13. in od 15. do 19. uje. 

5. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in trgih velja- 

jo predpisi o sejemskih in tržnih redih. 

6. člen 
Trgovinske obratovalnice, naštete pod 1. in 6. 

točko, so ob sobotah odprte od 8. do 13. ure, popoldne 
pa so lahko zaprte. 

7. člen 
Načelnik oddelka za gospodarstvo 0L0 Postojna 

lahko na predlog trgovske obratovalnice ali pristojne 
trgovinske zbornice določi za trgovinske obratoval- 
nice drugačen obratovalni čas, kot je določen js tem 
odlokom, predvsem za dneve priznanih državnih 
praznikov, izrednih inventur ali adaptacij v poslov- 
nih prostorih. 

II.  V  gostinstvu 

8. člen 
1. Hoteli in prenočišča morajo v okviru svoje 

zmogljivosti sprejeti gosta ob vsakem času. 
2. Menze so odprto od 6. do 8., od 12. do 15. in 

od 18. do 21. ure. 
3. Restavracije v zimskem času od 7. do 23. ure, 

v poletnem času pa od 6. do 24. ure. 
4 Gostilne v zimskem času od 7. do 22. ure, v 

poletnem času pa od 6. do 23. ure. Gostilne, kjer v 
večernih urah ni pričakovati prometa, se lahko za- 
prejo ob 21. uri. 

5. Kavarne v zimskem času od 6. do 24. ure, v 
poletnem času od 6. do 1. ure. 

6. Bifeji so odprti v zimskem času od 6. do 22. 
ure, v poletnem času pa od 6. do 23. ure. 

7. Točilnice v zimskem času od 7. do 21. ure, v 
poletnem času pa od 7. do 22. ure. 

8. Bari so odprti v zimskem in poletnem času od 
22. do 4. ure. 

9. Penzioni v zimsikem času od 7. do 21. ure, v 
poletnem času pa od 6. do 22. ure, na prenočitev p« 
je sprejeti gosta ob vsakem času. 

10. Slaščičarne, ki poslujejo na gostinski način, 
so odprite v zimskem in polotneim času od 7. do 
20. ure. 

11. >Putnik< — Postojna v zimskem času od O. 
do 12. in od 15. do 18. ure, v poletnem času pa od 
8. do 12. ter od 15. do 19. ure. Ob opoldanski pre- 
kinitvi se vpelje dežurno službo. 

9. člen 
Gostinska podjetja in gostišča prenehajo streči 

najpozneje četrt ure pred časom, ki je določen za 
zapiranje. Četrt ure po času, ki je določen za zapi- 
ranje, pa morajo gostje zapustiti poslovne prostore 
gostišč. 

10. člen 
Za dneve pred priznanimi državnimi prazniki, za 

dnevte posebnih prireditev, inventur in adaptacije 
poslovnih prostorov določi obratovalni čas pristojni 
občinski ljudski odbor na predlog prireditelja ali 
okrajne gostinske zbornice. 

11. člen 
V noči od 31. decembra na 1. januar smejo biti 

restavracije, kavarne, gostilne in bari odprti vso noč. 

12. člen 
Gostišča ob železniških postajah 11. Bistrica, Piv- 

ka, Postojna in Rakek morajo prilagoditi obratoval- 
ni čas prometu železniških in avtobusnih postaj. 

13. člen 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpreti pred 

5. uro zjutraj, morajo pa se odpreti najpozneje ob 
7. uri zjutraj. 

III. V obrti 

14. člen 
Obrtne obratovalnice, ki poslujejo neposredno z 

naročniki, morajo biti odprte tako kakor trgovske 
obratovalnice. 

15. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena pa morajo 

biti odprte brivnice v zimsikem času ob torkih, sre- 
dah, četrtkih in petkih od_8. do 12. in od 14. do 18. 
ure, v poletnem času pa od 7. do 12. in od 15. do 18 
ure, ob sobotah pa od 7. do 12. in od 13. do 19. ure, 
in sioer v zimskem in letnem času. Ob ponedeljkih so 
brivnice lahko zaprte. 

16. člen 
Fotografske delavnice so odprte ob torkih, sre- 

dah, četrtkih, petkih in sobotah od 8. do 12. ure in 
od 14. do 18. ure, in sicer v vseh letnih časih. Ob ne- 
deljah so odprte po potrebi ves dan sporazumno s 
kolektivom. Ob ponedeljkih so lahko zaprte. 

17. člen 
Obratovalni čas za obrtne obratovalnice, določen 

s tem odlokom, velja le takrat, če pristojni občinski 
ljudski odbor ne predpiše drugačnega obveznega po- 
slovalnega časa, 

C. Obratovalni čas ob nedeljah in priznanih 
praznikih 

18. člen 
. 1. Prodajalne svežega mesa so odprte samo v po- 

letnem času od 7. do 10. ure. 
2. Mlekarne v zimskem času od 7. do 10, v polet- 

nem času pa od 6. do 9. ure. 
3. Prodajalne sadja in zelenjave v zimskem času 

od 8. do 10. v poletnem času pa od 7. do 10. ure. 
4. Prodajalne kruha v zimskem času od 7. do 10.. 

v poletnem Času pa od 6. do 10. ure. 
5. Prodajalne časopisov v zimskem in poletnem 

času od 8. do 11. ure. 
6. Brivnice v zimskem in poletnem času od 7. do 

12. ure. 
19. člen 

Za gostinska podjetja ia gostišča velja čas, Od je 
določen v 8. členu tega odloka oziroma čas, ki ga 
določi pristojni občinski ljudski odbor po določbah 
10. člena tega dloka. 

Urnik obratovanja mora biti objavljen na vidnem 
mestu v obratovalnici. 

20. člen 
.   Določbe tega odloka ne veljajo za mestno občino 

Postojna. 

Č. Kazenske določbe 

21. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje zaradi 

prekrška gostinsko podjetje ali gostišče, če je od- 
prto v času, ko ne bi smelo biti odprto. 
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D. Končne določbe 

22. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o obratovalnem času za gospodarska podjetja na ob- 
močju okraja Postojna (Uradni list LRS, št. 18-169/53) 
in odlok o dopolnitvi odloka o obratovalnem času go- 
spodarskih podjetij v okraju Postojna (Uradni list 
LRS, št. 28-421/54). 

23. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 

St. 657/101 
Postojna, dne 18  decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

105. 

Na podlagi 15. in bi. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni 
ljudsiki odbor Radovljica na ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 16. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o višini dnevnic in o pavšalnem 
povračilu  stroškov za službena potovanja v okraju 

Radovljica 

l.člco 
Razveljavi se odlok o višini dnevnic in o pavšal- 

nem povračilu stroškov za službena potovanja v okra- 
ju Radovljica z dne 15. novembra 1953, št. 4583/4-53 
(Uradni list LRS, št. 41-485/33). 

2. člen 
Ta odlok  se objavi  v  >Uradnem  listu   LRS«  in 

velja od 1. januarja 1955. 

St. 824/1-55 
Radovljica, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

106. 

Okrajni ljudski odbor Sežana je na podlagi dru- 
gega odstavka 15. člena zalkona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 66. čle- 
nom uredbe o trgovanju ter o trgovinskih podjetjih 
in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/55) 48. čle- 
nom uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 6-63/54), 25. členom uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 
5-48/54) ter 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. de- 
cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovalnem času v trgovinah, gostiščih in obrtnih 

delavnicah v okraju Sežana 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Poslovalni čas v trgovinah, gostiščih in obrtnih 

delavnicah ' določajo delovni kolektivi  sami oziroma 
zasebni lastniki obrtnih delavnic in zasebnih gostišč. 

Ta odlok določa le: 
1. najkrajši poslovalni čas, v katerem morajo biti 

odprte trgovine in obrtne delavnice, 
2. najkrajši poslovalni čas, v katerem morajo, in 

najdaljši poslovalni čas, v katerem smejo biti odprta 
gostišča. 

Gostišča lahko za posamezne primere zaprosijo 
za podaljšanje poslovalnega časa. Doroljnje izda taj- 
ništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

2. člen 
Poslovalni čas je različen pozimi in poleti. Poletni 

čas se šteje od 1. maija do 30. septembra, zimski čas 
pa od 1. oktobra do 30. aprila. 

3. člen 
Poslovalni čas mora biti v vsakem obratu ob- 

javljen na vidnem mestu. 

B. Poslovalni čas ob delavnikih 

I. Trgovine 

4. člen 
a) Prodajalne svežega mesa in suhega mesa ter 

mesnih izdelkov (mesnice) morajo biiti odprte razen 
ob ponedeljkih: 

v poletnem času od 6. do 11. in od 16. do 18. ure, 
v zimskem času od 7. do 12. in od 15. do 17. ure. 
Ob ponedeljkih smejo biti v poletnem in zim- 

skem času zaprte. 
Ta poslovalni čas velja za tiste prodajalne, ki 

poslujejo vsak dan; take, ki poslujejo največ dvakrat 
v tednu morajo biti odprte ob določenih dneh od 
7. do 11. ure. 

b) Prodajalne mleka in mlečnih izdelkov moraijo 
biti odprte: 

v poletnem času od 6. do 10. ure, 
v zimskem času od 7. do 11. ure. 
c) Prodajalne kruha morajo biti odprte: 
v poletnem času od 6. do 11. ure in od 16. do 

18. ure, 
v zimskem času od 7. do 11. in od 14. do 17. ure. 
č) Prodajalne slaščičarskih izdelkov morajo biti 

odprte ne glede na letni čas nepretrgoma od 7. do 
20. ure. 

d) Prodajalne tobačnih izdelkov (trafike) morajo 
biti odprte: 

v poletnem času od 6. do 11. in od 16. do 19. ure, 
v zimskem času od 7. do 12. in od 15. do 18. ure, 
e) Vse druge trgovine morajo biti odprte: 
v poletnem času od 7. do 12. in od 15. do 17. ure, 
v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 17. ure. 

II. Gostišča 

5. člen 
Gostišča morajo biti odprta ne glede na letni čas 

ob delavnikih, nedeljah in priznanih praznikih od 
7. do 22. ure nepretrgano; ne smejo pa se odpirati 
pred 5. uro in ne smejo biti odprta preko 24. ure, 
razen hotelov in nočišč, ki smejo biti odprta časovno 
neomejeno. 

Gostišča na železniških in avtobusnih postajah 
smejo biti odprta preko zgoraj določenega najdalj- 
šega poslovalnega časa tudi pol ure pred prihodom 
prvega in eno uro po prihodu zadnjega vlaka oziroma 
avtobusa. 
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Gostišča smejo biti odprta vso noč ob telile dne- 
vih: od 30. aprila na 1. maj, od 1. maja na 2. maj, 
od 21. julija na 22. julij, od 28. novembra na 29. no- 
vember, od 29. novembra na 30. november in od 
31. decembra na 1. januar. 

III. Obrtne delavnice 

6. člen 
Obrtne delavnice morajo biti odprte kot trgo- 

vine, vendar: 
a) brivnice morajo biti odprte: 
v poletnem času od 7. do 12. in od 16. do 19. ure, 
v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 
Ob sobotah in dnevih pred priznanimi prazniki 

morajo biti odprte do 20. ure. 
Ob ponedeljkih smejo biti zaprte: 
b) fotografske delavnice morajo biti odprte: 
v poletnem času od 7. do •. in od 14. do 17. ure, 
v zimskem času od 8. do 12. in od 13. do 17. ure. 
Poslovalni čas, določen s tem odlokom za obrtne 

delavnice, velja le, če zanje drugače ne določijo pri- 
stojni ljudsfci odbori po drugem odstaviku 25. člena 
uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih 
(Uradni list FLRJ. št. 5-48/54). 

C. Poslovalni čas ob nedeljah in priznanih 
praznikih 

7. člen 
Ob nedeljah in priznanih praznikih smejo biti 

trgovine in obrtne delavnice zaprte, vendar: 
a) prodajalne svežega mesa (mesnice) morajo biti 

odprte : 
v poletnem času od 6. do 11. ure, 
v zimskem času od 7. do 11. ure; 
b) prodajalne slaščičarskih izdelkov, ki morajo 

biti odprte od 7. do 19. ure ne glede na letni čas; 
c) fotografske delavnice morajo biti odprte od 

7. do 12. ure ne glede na letni čas; 
č) brivske in frizerske delavnice morajo biti od- 

prte od 7. do 12. ure ne glede na letni čas. 
V Sežani mora biti ob nedeljah in priznanih praz- 

nilkih odprta izmenoma ena trafika od 8. do 11. ure. 

C. Posebne noločbe 

8. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

se pooblašča, da sme v posameznih primerih ali 'za 
določene dni na splošno, če to zahtevajo potrebe, po 
predlogu okrajne trgovinske, in gostinske zbornice s 
posebno odredbo določiti tudi drugačen poslovalni 
čas, kot je določen s tem odlokom. 

D. Kaizenske določbe 

9. ölen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 dinarjev: 
a) odgovorna oseiba v gostišču, ki drži obrat odprt 

po času določenem za zapiranje gostišč (5. člen), 
b) vodja trgovine, gostišča ali obrtne delavnice, 

ki nima objavljenega poslovalnega časa na vidnem 
mestu. 

E. Končne določbe 

10. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o obratovalnem času trgovskih, eostinskih in obrtnih 

obratov   v   okraju   Sežana   št.  1-860/10-1935   z   dne 
18. aprila  1953 (Uradni list LRS, št.  16-151/53). 

11. ölen 
Ta odkok začne  veljati osmi  dan po objavi v 

»Uradnem listu LRS*. 

St. 1-5621/8-54 
Sežana, dne 15. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

107, 

Na podlag 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 
2. točko odločbe o kategorizacija cest III. reda (Urad- 
ni list LRS, št. 40/51) na predlog okrajne uprave za 
ceste je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 20. 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z 
dne 18. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o kategorizaciji cest IIL reda 

v okraju Slovenj Gradec 

1. člen 
V seznamu cest III. reda v okraju Slovenj Gra- 

dec v odloku o kategorizaciji cest III. reda v okra- 
ju Slovenj Gradec (Uradni list LRS, št. 19/55) se do- 
ločba, ki govori o cesti št. 1801 glasi zdaj takole: 
St. ceste Ime (smer) ceste Dolžina v km in m 

1801       Slovenj Gradec—Podgorje        24.124 
—Suhi   dol—Križan   (Ple- 
sivec)—Sleme (Plešivec) 

2. ölen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1/3-5097/1-54 
Slovenj Gradec, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št. 1474/3-5* z dne 15. januarja 1955. 

108. 

Na podlagi 18. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o olkrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. odstavika 28. člena temeljnega zakona o 
proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okraj- 
ni ljudski odbor Tolmin na ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev OLO Tolmin dne 20. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu okraja 

Tolmin za leto 1954 

l.člen 
1.  člen  odloka  o proračunu  okraja  Tolmin  za 

leto 1954 (Uradni list LRS, št. 19-304/54, št 36-543/54 
in 46-702/54) se spremeni in se glasi: 

Okrajni proračun za leto 1954 s posebnimi pri- 
logami obsega: 

I. okrajni proračun din 
z dohodki v znesku 456,509.977 
z izdatki v znesku <<56,509.977 
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II. predračun finančno samostojnih 
zavodov 
z dohodki v znesku 28,046.840 
z izdatki v znesku 45,807.940 
in presežkom izdatkov 17,761.100 

III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku 174,208.000 
z izdatki v znesku 165,948.000 
in presežkom dohodkov         ""- 8,260.000 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet na lo- 

čenih sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
OLO Tolmin in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 

St. 1-177/120-54 
Tolmin, dne 20. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
'• ~\r' Franc Skok 1. r.     i 

109. 

Na podlagi 16. člena, druge točke 6. člena in v 
zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v skladu z določba- 
mi zveznega družbenega plana za leto 1954 (Uradni 
list FLRJ, št. 13-146/54) jo okrajni ljudski odbor Tol- 
min na ločenih sejah obeh zborov dne 20. decembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 

okraja Tolmin za leto 1954 

5. odstavek XI. poglavja se spremeni tako, da 
se njegovo besedilo nadomesti z besedilom: 

»Iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij se 
dovoljujejo krediti za gospodarske investicije po do- 
ločbah odloka o poslovanju in uporabi okrajnega 
slklada za kreditiranje investicij, ki ga izda okrajni 
ljudski odbor.« 

V 3. točki XIII. poglavja se plačilni sklad v od- 
stotkih od doseženega prometa za trgovska podjetja 
spremeni, kot sledi: 

Trgovsko podjetje »Vino«, Idrija 3,5%, 
Zadružno trgovsko podjetje »Planika«, Tolmin, 

TV. trimesečje 7,8%. 
'V odloku o spremembah in dopolnitvah družbe- 

nega plana okraja Tolmin' za leto 1954 (Uradni list 
LRS, št. 47-721/54) se lestvica v prvem odstavku za- 
menja z novo lestvico: 

Če doseženi del dobička 
za   razdelitev  presega 

planiranega  za 

10—20% 
20—40% 
40—60% 
60—80% 
80—100% 

proko 100% 

odstopa   OLO   od   pre- 
sežka svojega deleža na 
delu dobička za razdeli- 

tev nad planiranim 

5% 
10% 
17% 
24% 
31% 
38% 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1-396/60-1954 
Tolmin, dne 20. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

110. 

Na podlagi 17. člena in 3. odstavka 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št 19-89/52) in 29. člena temeljnega zakona o prora- 
čunu (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Tolmin na ločenih sejah okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 20. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin v prvem trimesečju leta 1955 

l.člen 
Dokler ne sprejme okrajni ljudski odbor Tolmin 

družbenega plana in proračuna za leto 1955, se bodo 
finansirali proračunski izdatki okrajnega ljudskega 
odbora Tolmin po dvanajstinah proračuna za leto 
1954, vendr najdalje do 31. marca 1955. 

2. člen 
Izdatki oikrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

nasirali iz tehle virov dohodkov: 
1. iz dela dobička gospodarskih organizacij; 
2. iz dela dopolnilne dohodnine od kmetijstva; 
3. iz dela dopolnilne dohodnino samostojnih po- 

klicev in premoženja; 
4. iz dela dohodkov od državnih taks; 
5. iz dohodkov državnih organov in ustanov, ki 

se finansirajo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem trime- 

sečju 1955 so sestavni del proračuna za leto 1955. 

4. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955 in se objavi 
v »Uradnem listu LRS«. 

St. 1-3929/1-1954 
.Tolmin, dne 20. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

111. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), v 
zvezi s 6. členom uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56-482/53) ter 6. točke odloka Izvršnega 
sveta LRS o uporabi planskih instrumentov za leto 
1954 (Uradni list LRS, št. 5-8/54) je okrajni ljudski 
odbor v Trbovljah na seji obeh zborov dne 22. de- 
cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
p davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od dohodkov samostojnih poklicev in premoženja 

1> člen 
Za bračunavanje dopolnilne dohodnine samostoj- 

nih poklicev in premoženja se predpisuje tale davčna 
lestvica: 

(davek = dopolnilni davek) 
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Osnova % Davek Osnova % Davek      Osnova % Davek Osnova Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.O00 
6.000 
7.O00 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.OO0 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,05 
2,10 
2,15 
2,20 
2,25 
2,30 
2,35 
2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,60 
2,65 
2,70 
2,75 
2,80 
2,85 
2,90 
2,95 
3 
3,06 
3,12 
3,18 
3,24 
3,30 
3,36 
3,42 
3,48 
3,54 
3,60 
3,66 
3,72 
3,78 
3,84 
3,90 
3,96 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 

" 360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 
635 
672 
710 
748 
788 
828 
870 
812 
936 

1.000 
1.045 
1.092 
1.139 
1.188 
1.237 
1.288 
1.340 
1.392 
1.445 
1.500 
1.561 
1.622 
1.685 
1.750 
1.815 
1.882 
1.949 
2.018 
2.089 
2.160 
2.233 
2.306 
2.381 
2.458 
2.533 
2.614 

67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
93.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
255.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 

4.02 
4,08 
4,14 
4,20 
4,26 
4,52 
4,38 
4,44 
4,50 
4,56 
4,62 
4,68 
4,74 
4,80 
4,86 
4,92 
4,98 
5,04 
5,10 
5,16 
5,22 
5,28 
5,34 
5,40 
5,46 
5,52 
5,58 
5,64 
5,70 
5.76 
5,82 
5,88 
5,94 
6 
6,30 
6,60 
6.90 
7,35 
7.80 
8,25 
8,80 
9,35 
9,90 

10,60 
11,30 
12 
12,90 
13,80 
14.70 
15,60 
16,50 
17,40 
18,50 
19,20 
20,05 
20,90 
21,75 
22,60 
23,45 
24,40 
25,15 
26 
26,66 
27,32 
27,98 
28,64 

2.693 
2.774 
2.836 
2.940 
3,025 
3.110 
5.197 
3.285 
3.375 
3.466 
3.557 
3.650 
5.745 
3.840 
3.937 
4.034 
4.133 
4.234 
4.535 
4.438 
4.541 
4.646 
3.753 
4.860 
4.969 
5.078 
5.198 
5.302 
5.415 
5.530 
5.642 
5.762 
5.880 
6.000 
6.615 
7.260 
7.933 
8.820 
9.750 

10.723 
11.880 
13.090 
14.555 
15.900 
17.3Ï5 
19.200 
21.285 
25.460 
25.725 
28.OS0 
30.525 
53.060 
35.685 
38.400 
41.102 
43.890 
46.763 
49.720 
52.763 
56.120 
59.103 
62.400 
65.517 
68.300 
71.349 
74.464 

265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 " 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
560.000 
365.000 
570.000 
375.000 
580.000 
385.000 
590.000 
595.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 

. 475.000 
480.000 
485.000 
490.000 

29,30 
29,96 
30.62 
31,78 
31,94 
32,60 
32,66 
33,06 
33,76 
34,26 
54,76 
55,26 
55,76 
36.26 
36,76 
57,26 
37,76 
38,26 
38,76 
39,26 
39,76 
40,26 
40,76 
41,26 
41,76 
42,26 
42,76 
43,26 
43,60 
43,93 
44,27 
44,61 
44,93 
45,28 
45,62 
45,96 
46,29 
46,63 
46,97 
47,30 
47,64 
47,98 
48,32 
48,65 
48,99 
49,33 

77.645 
80.892 
84.205 
88.984 
91.029 
94.540 
96.347 
99.780 

102.968 
106.206 
109.494 
112.832 
116.220 
119.658 
123.146 
126.684 
130.272 
153.910 
137.598 
141.336 
145.124 
148.962 
152.850 
156.788 
160.776 
164.814 
16S.902 
173.040 
176.580 
180.113 
183.720 
187.362 
190.995 
194.704 
198.447 
202.224 
205.990 
209.835 
213.414 
217.580 
221.526 
225.506 
229.520 
233.520 
237.602 
241.717 

493.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
550.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
655.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
695.000 
690.000 
695.000 
700.000 

nad 

700.000 

49,66 
50 
50,25 
50,50 
50,75 
51 
51,25 
51,50 
51,75 
52 
52,25 
52,50 
52,75 
55 
53,25 
53,50 
53,75 
54 
54,25 
54,50 
54,75 
55 
55,25 
55,50 
55,75 
56 
56,25 
56,50 
56,75 
57 
57,25 
57,50 
57,75 
58 
58,25 
58,50 
58,75 
59 
59,25 
59,50 
59,75 
60 

64% 

245.817 
250.000 
255.762 
257.550 
261.562 
265.200 
269.062 
272.950 
276.862 
280.800 
284.762 
288.750 
292.762 
296.800 
300.862 
304.950 
309.062 
313.200 
317.362 
321.550 
323.762 
350.000 
334.262 
338.530 
342.862 
347.200 
351.562 
333.950 
360.362 
564.800 
369.262 
573.750 
378.262 
582.800 
387.362 
391.950 
595.562 
401.200 
405.852 
410.550 
415.262 
420.000 

2. člen 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od samostojnih poklicev in premoženja so zaokro- 
žujejo takole: 

a) osnove do lOO.OOOdin se zaokrožujejo na celih 
tisoč dinarjev tako, da so zneski do 500 din zaokro- 
žijo na nižjih tisoč dinarjev, zneski nad 500 dinar- 
jev pa na višjih tisoč dinarjev, 

b) osnove nad lOO.OOOdin se zaokrožujejo na 
celih pet tisoč dinarjev talko, da se zneski nad 2.500 
dinarjev zaokrožujejo na višjih pet tisoč dinarjev, 
zneski do 2.500 dinarjev pa na nižjih pet tisoč din. 

Davek pn višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se mo- 
rala uporabiti višja davčna stopnja. 
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3. •1•• 
Ta odlok   velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS*, uporablja pa se od 1. januarja  1954. 

St. 6410/1 
Trbovlje, dne 22. decembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

112. 

Na podlagi 32. člena in 6. točke 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest m mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zaikona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. 
členom temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na 44. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi dečjih jasli splošne bolnice v Mariboru 

za finančno samostojen zavod 

1 
Dečje jasli splošne bolnice s sedežem v Mariboru, 

Tržaška 13, ki so bile doslej proračunski zavod, se 
razglasijo za finančno samostojen socialno-zdravstve- 
ni zavod. 

2 
Dečje jasli 'so socialno-zdravstven zavod za 

oskrbo zdravih otrok v starosti od 6 tednov do 3 let v 
času, ko so njihove matere zaposlene  na  delu. 

Naloge dečjih jasli so: zagotoviti otrokom pra- 
vilen duševni in telesni razvoj; z nego in vzgojo otrok 
preprečevati bolezni in umrljivost otrok ter v družini 
širiti zdravstvene kulturne navade. 

Zavod ima pravico, gospodariti s premoženjem, 
s 'katerim je gospodaril doslej kot proračunski za- 
vod. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad   za   lastne   investicije, 
c) amortizacijska sklad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima pet članov. 
Člane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
zdravstvo in eocialno politiko MLO Maribor. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

6 
Upravnika zavoda imenuje mestni ljudski odbor 

Maribor.' 
7 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

8 
Ta odločba velja od  1.  januarja   1955. 

St. IV-27/1-55 
Maribor, dne 24. decembra 1994. 

PredsedniJc MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

113. 

Na podlagi 32. člena in 6. točke 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. 
čleoiom temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na 44. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi dečjih jasli MLO Maribor za finančno 
samostojen zavod in o preimenovanju v dečje jasli 

»Center« 

1 
Dečje jasli MLO Maribor s sedežem v Mariboru, 

Aškerčeva 1, ki so bile doslej mestni proračunslki za- 
vod, se razglasijo za finančno samostojen social- 
no-zdravstveni zavod in se preimenujejo v dečje jasli 
»Center«. 

2 
Dečje jasli so socialno-zdravstven zavod za 

oskrbo zdravih otrok v starosti od 6 tednov do 3 let v 
času, ko so njihove matere zaposlene  na delu. 

Naloge dečjih jasli so: zagotoviti otrokom pra- 
vilen duševni in telesni razvoj, z nego in vzgojo otrok 
preprečevati bolezni in umrljivost otrok ter v družini 
širiti  zdravstvene kulturne navade. 

Zavod ima pravico, gospodariti s premoženjem, 
s katerim je gospodaril doslej kot proračunski za- 
vod. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad  za  lastne  investicije, 
c) amortizacijski  sfldad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima pet članov. 
Člane upravnega odbora imenuje svet za .ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

6 
Upravnika zavoda imenuje mestni ljudski odbor 

Maribor. 
7 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St. V-5647/4-54 
Maribor, dne 24. decembra  1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 
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114. 

Na podlagi 32. člena in 6. točke 63. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zaikona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. 
členom temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na 44. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi dečjih jasli »Tabor« v Mariboru 

1 
Ustanovo'so dečje jasli >Tabor< kot finančno sa- 

mastojen socialno-zdravstvcni zavod. 
Sedež dečjih jasli je v Mariboru. Jezdarska 8. 

Dečjo jasli so socialno-zdravstven zavod za 
oskrbo zdravih otrok v starosti od 6 tednov do 3 let v 
času, ko so njihove  matere  zaposlene  na delu. 

Naloge dečjih jasli so: zagotoviti otrokom pra- 
vilen duševni in telesni razvoj, z nego in vzgojo otrok 
preprečevati bolezni in umrljivost otrok ter v družini 
širiti zdravstvene kulturne navade. 

115. 

Na podlagi 32. člena in 6. tofkc 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. 
členom temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na 44. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. decembri 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi dečjih jasli »Mclje-Košakk v Mariboru 

1 
Ustanove  se dečjo jasli   >Melje-Košakic   kot  fi- 

nančno samostojen socialno-zdravstveni zavod. 
Sedež dečjih jasli je v Mariboru, Meljska 74. 

2 
Dečjo jasli so socialno-zdravstven zavod za 

oskrbo zdravih otrok v starosti od 6 tednov do 3 let v 
času, ko so njihove matere zaposlene na delu. 

Naloge dečjih jasli so: zagotoviti otroikom pra- 
vilen duševni in telesni razvoj, z nego in vzgojo otrok 
preprečevati bolezni in umrljivost otrok ter v družini 
širiti  zdravstvene  kulturne navade. 

Zavod  ima  pravico,  gospodariti  s premoženjem, 
ki nu ga dodeli mestni ljudski odbor Maribor. 

Zavod ima .pravico,  gospodariti s  premoženjem, 
ki mu ga dodeli mestni ljudsiki odbor Maribor, 
bor. 

iZavod ima  tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad  za   lastne   investicije, 
c) amortizacijski   slklad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima pet članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

Upravnika zavoda imenuje mestni ljudsiki odbor 
Maribor. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St. V-9076/11-54 
Maribor, dne 24. decembra  1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

Zavod ima  tele  sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad   za   lastne   investicije, 
c) amortizacijski  sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki ima pet članov. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

6 
Upravnika zavoda imenuje mestni ljudski odbor 

Maribor. 
7 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. V-9076/12-54 
Maribor, dne 24. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

116. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. člena 
temeljne uredbe o finančno samostoj'nih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na skupni s&'ji obeh zborov dne 23. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Beltincih 

1 » 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Murski So- 

boti, 'ki je bil ustanovljen z odločbo OLO Murska So- 
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bota z dne li. II. 1933, št. 1535/2-53, se izloči zdrav- 
stvena postaja v Beltincih in so ustanovi kot finanč- 
no samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Beltincih. 
Sedež zavoda je v Beltincih. 

bota z dne 11. II. 1953, št. 1535/2-53, se izloči zdrav- 
stvena postaja v Križevčih in se nstanovi kot finanč- 
no samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Križevčih. 
Sedež zavoda je v Križevčih. 

Naloga zdravstvene postaje je, da na svojem ob- 
močju: 

a) nudi zdravstveno pomoč v ambulanti in na 
domu; 

b) zdravstveno pregleduje šolsko mladino in učno 
osebje; 

c) prijavlja nalezljive bolezni, odreja vse sani- 
tarno-epidemiološke ukrepe zoper prenos nalezljivih 
bolezni, predlaga sanitarni inšpekciji potrebne hi- 
gienske ukrepe, preventivno cepi, prijavlja zastru- 
pitve z živili in skrbi za izvajanje vseh nalog zdrav- 
stvenega doma s področja preventivnega zdravstva; 

č) nadzira delo babic, pregleduje vse noseče v 4. 
in 8. mesecu nosečnosti in sodeluje pri porodih na 
poziv babice ali porodnice; 

d) nadzira delo vsega podrejenega strokovnega 
osebja; 

e) opravlja in nadzira mrliško pregledniško 
službo; 

f) sodeluje v vseh zdravstvenih akcijah na svo- 
jem območjn; 

g) opravlja še druge strokovne naloge, ki mu jih 
naloži pristojni zdravstveni dom; 

h) poroča nadzornim organom in zdravstvenemu 
domu o svojem delu. 

3 
Zdravstveni postaji v Beltincih se dodeljuje v 

gospodarjenje premoženje sektorske ambulante v 
Beltincih. 

4 
Zdravstveno postajo opravlja upravni odbor, ki 

šteje 7 članov. Člane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor. 

5 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Murska Sobota. 

6 { 
Ta odločba velja od 1. januarja 1935 in se objavi 

T »Uradnem listu LRS<. 
St. 12629/1-54 
Murska Sobota, dne 23. decembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Pavel Korošec 1. r. 

117. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

1 judstkih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. člena 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na skupni seji obeh zborov dne 23. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Križevčih 

1 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Murski So- 

boti, ki je bil ustanovljen z odločbo OLO Murska So- 

Naloga zdravstvene postajo je, da na svojem ob- 
močju: 

a) nudi zdravstveno pomoč v ambulanti in na 
domu; 

b) zdravstveno pregleduje šolstko mladino in učno 
osebje; 

c) prijavlja nalezljive bolezni, odreja vse sani- 
tarno-epidemiološke ukrepe zoper prenos nalezljivih 
bolezni, predlaga sanitarni inšpekciji potrebne hi- 
gienske ukrepe, preventivno cepi, prijavlja zastru- 
pitve z živili in skrbi za izvajanje vseh nalog zdrav- 
stvenega doma s področja preventivnega zdravstva; 

č) nadzira delo babic, pregleduje vse noseče v 4. 
in 8. mesecu nosečnosti in sodeluje pri porodih na 
poziv babice ali porodnice; 

d) nadzira dela vsega podrejenega strokovnega 
osebja; 

e) opravlja in nadzira mrliško prcgledniško 
službo; 

f) sodeluje v vseh zdravstvenih aikcijah na svo- 
jem območju; 

g) opravlja še druge strokovne naloge, ki mu jih 
naloži pristojni zdravstveni dom; 

h) poroča nadzornim organom in zdravstvenemu 
domu o svojem delu. 

3 
Zdravstveni  postaji v Križevčih se dodeljuje v 

gospodarjenje   premoženje   sektorske   ambulanto   v 
Križevčih. 

4 
Zdravstveno postajo opravlja upravni odbor, ki 

šteje  7 članov.    Clane  upravnega  odbora   imenuje 
oikrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor. 

5 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Murska Sobota. 

6 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955 in se objavi 

v »Uradnem listu LRS<. 
St.  12630/1-54. 
Murska Sobota, dne 25. decembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Pavel Korošec 1. r. 

118. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. Člena 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na skupni seji obeh zborov dne 23. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o 'ustanovitvi zdravstvene postelje v Dobrovniku 

1 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Murski So- 

boti, ki jé bil ustanovljen z odločbo OLO Murska So- 
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bota z dne il. II. 1933, št. 1533/2-55, se izloči zdrav- 
stvena postaja T Dobrovniku in se ustanovi kot fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Dobrov- 
niku. 

Sedež zavoda je v Dobrovniku. 

2 
Naloga zdravstvene postaje je, da na svojem ob- 

močju: 
a) nudi zdravstveno pomoč v ambulanti in na 

domu; 
b) zdravstveno pregleduje šolsiko mladino in učno 

osebje; 
c) prijavlja nalezljive bolezni, odreja vse sani- 

tarno-epidemiološke ukrepe zoper prenos nalezljivih 
bolezni, predlaga sanitarni inšpekciji potrebne hi- 
gienske ukrepe, preventivno cepi, prijavlja zastru- 
pitve z živili in skrbi za izvajanje vseh nalog zdrav- 
stvenega doma s področja preventivnega  zdravstva; 

č) nadzira delo babic, pregleduje vse noseče v 4. 
in 8. mesecu nosečnosti in sodeluje pri porodih na 
poziv babice ali  porodnice; 

d) nadzira delo vsega podrejenega strokovnega 
osebja; 

e) opravlja in nadzira mrliško pregledniško 
službo; 

• f)  sodeluje v vseh zdravstvenih aikcijah na svo- 
jem območju; 

g) opravlja še druge strokovne naloge, ki mu jih 
naloži pristojni zdravstveni dom; 

h) poroča nadzornim organom in zdravstvenemu 
domu o svojem delu. 

3 
Zdravstveni postaji v Dobrovniku se dodeljuje v 

gospodarjenje premoženje sektorske ambulante v 
Dubrovniku. 

4 
Zdravstveno postajo opravlja upravni odbor, ki 

šteje 7 članov. Člane upravnega odbora imenuje 
okra ini ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor. 

5 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
0L0 Murska Sobota. 

6 
Ta odločba velja od 1. januar/a 1955 in se objavi» 

v »Uradnem listu LRSc 
St. 12631/1-54 
Murska Sobota, dne 23. decembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Pavel Korošec 1. r. 

119. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. Člena 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na skupni seji obeh zborov dne 23. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Gradu 

1 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Murski So- 

boti, ki je bil ustanovljen z odločbo OLO Murska So- 

bota z dne 11. II. 1933, št. 1535/2-53, se izloči zdrav- 
stvena postaja v Gradu in se ustanovi kot finančno 
samostojen  zdravstveni  zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Gradu. 
Sedež zavoda je v Gradu. 

2 

Naloga zdravstvene postajo je, da na svojem ob- 
močju: 

a) nudi zdravstveno pomoč v ambulanti in na 
domu; 

b) zdravstveno pregleduje šolsko mladino in učno 
osebje; 

c) prijavlja nalezljive bolezni, odreja vse sani- 
tarno-epidemiološke ukrepe zoper prenos nalezljivih 
bolezni, predlaga sanitarni inšpekciji potrebne hi- 
gienske ukrepe, preventivno cepi, prijavlja zastru- 
pitve z živili in skrbi za izvajanje vseh nalog zdrav-' 
stvenega doma s področja preventivnega zdravstva; 

č) nadzira delo babic, pregleduje vse noseče v 4. 
in 8. mesecu nosečnosti :n sodeluje pri porodih na 
poziv babice ali porodnice; 

' d) nadzira  delo  vsega podrejenega  strokovnega 
osebja; 

e) opravlja in nadzira mrliško pregledniško 
službo; 

f) sodeluje v vseh zdravstvenih aikcijah na svo- 
jem območju; 

g) opravlja še druge strokovne naloge, ki mu jih 
naloži pristojni zdravstveni dom; 

h) poroča nadzornim organom in zdravstvenemu 
domu o svojem delu. 

3 
Zdravstveni   postaji   v   Gradu   so • dodeljuje   • 

gospodarjenje   premoženje   sektorske   ambulante   v 
Gradu. 

4 
Zdravstveno postajo opravlja upravni odbor, ki 

šteje  7 članov.    Clane  upravnega  odbora  imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor. 

5 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO. Murska Sobota. 

6 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955 in se objavi 

r »Uradnem listu LRS«. 

St. 12632/1-54 
Murska Sobota, dne 23. decembra 1934. 

Podpredsednik OLO: 
Pavel Korošec 1. r. 

120. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. člena 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na skupni seji obeh zborov dne 23. 
decembra 1934 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Lendavi 

1 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Murski So- 

boti, ki je bil ustanovljen z odločbo OLO Murska So- 
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bota z dne 11. II. 1953, št. 1535/2-53, se izloči zdrav- 
stveni dom v Lendavi im se ustanovi kot finančno sa- 
mostojen zdravstveni  zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Lendavi. 
Sedež zavoda je v Lendavi. 

Naloga zdravstvene postaje je, da na svojem ob- 
močju: 

a) proučuje zdravstveno stanje ljudstva; 
b) organizira in  izvaja zdravstveno varstvo; 
c) nadzira in izvaja zdravstveno varstvo nosečih, 

dojenčkov, mater, predšolske in šolske mladine; 
č) skrbi za splošno higieno in za splošno izbolj- 

šanje zdravstvenega stanja ljudstva; 
d) preprečuje in zatira- socialne in nalezljive bo- 

lezni; 
e) širi zdravstveno prosveto v sodelovanju z ljud- 

sikimi odbori, množičnimi organizacijami in strokov- 
nmi društvi; 

f) zibra v sporazumu z republiškim organom 
zdravstveno statistiko in evidencoo zdravstvenem sta- 
nju ljudstva in o delu vseh zdravstvenih zavodov svo- 
jega območja, jo obdeluje in po analizi predlaga pri- 
stojnim ljudskim odborom ukrepe za zmanjšanje 
obolevanj in  umrljivosti; 

g) sestavlja načrt omrežja zdravstvenih zavodov 
na svojem območju in predlaga ljudskemu odboru 
program investicij; 

h) nadzira delo zdravstvenih zavodov na svojem 
območju, razen zavodov, ki so podrejeni neposredno 
ljudskemu odboru; 

i) skrbi za skladnost dela vseh zdravstvenih za- 
vodov na svojem območju in sodeluje z zavodom za 
socialno zavarovaaje; 

j) nadzira delo zdravstvenega osebja v zasebnem 
poklicu ; 

k) skrbi za strokovni napredek zdravstvenega 
osebja; 

1) sodeluje s strokovnimi društvi zdravstvenega 
osebja; 

m) qpralja delo sanitarne inšpekcijo po sanitar- 
nih inšpektorjih, ki jih določi okrajni ljudski odbor. 

n) uporablja reševalno postajo v Lendavi. 

Zdravstvenemu domu v Lendavi se dodeluje v 
gospodarjenje premoženje vseh zdravstvenih zavo- 
dov v Lendavi, razen lekarne. 

4 
Zdravstveni dom v Lendavi upravlja upravni od- 

bor, ki .šteje 9. članov. Člane upravnega odbora ime- 
nuje okrajni ljudski odbor. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo -in socialno politiko OLO Murska 
Sobota. 

6 
Zdravstveni dom v Lendavi posluje po določbah 

te odločbe od 1. januarja 1955. 
Ta odločba se objavi v >Uradnem listu LRS*. 

St. 13633/1-54 
Murska Sobota, dne 25. decembra 1934. 

Podpredsednik OLO: 
Pavel Korošec 1. r. 

121. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 55. in 163. členom 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) 
na seji z dne 19. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi turističnega okoliša  mesta Bled 

1. člen 
Turistični okoliš mesta Bled se določi tako, da 

naselja Grad, Zagorice, Zeleče, Mlino in Rečica spa- 
dajo v turistični okoliš mesta, vsa druga naselja: 
Bohinjska Bela, Kupljeflik, Soteska, Bodešče, Koritno, 
Ribno in Selo pa so izven turističnega mestnega 
okoliša. 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se uporabljajo pri 

odmeri dohodkov od zgradb, in sicer za priznanje 
oprostitev po 4. točki  55. člena uredbe o dohodnini. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. I-12S2/1-54 
Bled, dne 20. decembra 1934. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1.  r. 

122. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS. šte- 
vilka 51-102/53) je ljudski odbor mestne občine Izola 
na seji dne 27. decembra 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

r 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. volilni 

enoti ljudskega odbora mestne občine Izola, ker se 
je odbornik ljudskega odbora mestne občine Ben- 
venuti Mario odpovedal mandatu zaradi stalne izse- 
litve z območja ljudskega odbora in je ljudski odbor 
mestne občine Izola njegovo odpoved sprejel. 

II 
Nadomestne volitve za 6. volilno enoto bodo v 

nedeljo, dne 13. februarja 1935. 

•1 
Ta odlok velja takoj in se objavi v >Uradnem 

listu LRS«, na oglasni deski mestne občine in v 6. 
volilni enoti. 

St. 1-3077/1-54 
Izola, dne 27. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Gobbo Nerino-Gîno 1. r. 



Štev. 3 — 07. I. 1955 URADNI LIST Stran 87 

123. 
Na podlagi drugega odstavka 25. člena in 2. točke 

78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin  (Uradni list LRS, št. 19/52)  v zvezi s J., 4. in 
5. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah ured- 
be   o   upravljanju   stanovanjskih   hiš   (Uradni   list 
FLRJ, št. 29-344/54)  je ljudski odbor mestne občine 
Kamnik na 24. seji dne 27. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o organih upravljanja in o določitvi hiš, ki spadajo 
v stanovanjsko skupnost na območju mestne občine 

Kamnik 
1. člen 

Spremeni in dopolni se 1. člen odloka o organih 
upravljanja in o določitvi hiš, ki spadajo v ^stano- 
vanjsko skupnost na območju mestne občine Kamnik 
(Uradni list LRS, š,t. 25-378/54) tako, da se glasi: 

Za upravljanje stanovanjskih hiš, ki so splošno 
ljudsko premoženje, zadružna last ali last družbenih 
organizacij, in zasebnih hiš, ki se vključijo v stano- 
vanjsko skupnost, se ustanovijo v mestni občini Kam- 
nik štiri stanovanjske skupnosti, in sicer: 

I, stanovanjska skupnost, za hiše, ki jih je za 
svoje delavce in uslužbence sezidala ali prevzela v 
upravo tovarna upognjenega pohištva »Stol«, Kamnik; 

II. stanovanjska skupnost za hiše tovarne kovin- 
skih izdelkov in livarne »Titan«, Kamnik; 

III. stanovanjska skupnost za hiše podjetja 
»Kamnik« v Kamniku; 

IV. stanovanjska skupnost za vse druge hiše 
splošnega ljudskega premoženja, za hiše, ki so za- 
družna last, last družbenih organizacij in zasebnih 
hiš. ki se vključijo v stanovanjsko skupnost. 

Za vse štiri stanovanjske skupnosti pa se ime- 
nuje ena stanovanjska uprava. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. P-1672/27-54 
Kamnik, dne 27. decembra 1934. 

Predsednik LO MO: 
Allred Janko 1. r. 

Osnova Davek Osnova       %        Davek 

124. 
Na podlagi 23. člena, 2. odstavka in 78. čle- 

na zakona o' ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), v zvezi s , 
6. členom uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, 
št. 56-482/53) ter VI. točke odloka Izvršnega sveta 
LRS o uporabi planskih instrumentov za leto 1954 
(Uradni list LRS. št. 3-8/54 je ljudski odbor meetne 
občine v Murski Soboti na XXV. redni  seji sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od premoženja 
.    1. ölen 

Za obračunavanje dopolnilne dolodnine od pre- 
moženja se predpisuje tale davčna lestvica: 

(Davek — dopolnilni davek) 

Osnova       %       Davek        Osnova       %       Davek 

1.O00 2 
2.000 2 
3.000 2 
4.000 2 
5.000 2 

20 
40 
60 
80 
100 

6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
10.000 

120 
140 
160 
180 
200 

11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
53.000 
34.000 
55.000 
36.000 
37.000 
38.000 
59.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 

2,3 
2,6 
2,9 
3.2 
3.5 
5,8 
4.1 
4,4 
4,7 
5 
5,3 
5.6 
5,9 
6.2 
6.5 
6.8 
7.1 
7.4 
7.7 
8 
8,3 
8,6 
8.9 
9,2 
9.5 
9.8 

10,1 
10,4 
10,7 
U 
11,3 
11,6 
11,9 
12,2 
12,5 
12,8 
13,1 
13,4 
13,7 
14 
14,4 
14,8 
15,2 
15,6 
16 
16,4 
16,8 
17,2 
17,6 
18 
18,4 
18,8 
19,2 
19,6 
20 
20,4 
20,8 
21,2 
21,6 
22 
22,4 
223 
23,2 
23,6 
24 
24,4 

253 
312 
377 
448 
525 
608 
697 
792, 
893 

1.000 
1.113 
1.232 
1.357 
1.488 
1.625 
1.768 
1.917 
2.072 
2.233 
2.400 
2.573 
2.752 
2.957 
5.128 
5.325 
3.528 
3.737 
3.932 
4.173 
4.400 
4.633 
4.872 
5.117 
5.368 
5.625 
5.868 
6.157 
6.432 
6.713 
7.000 
7.344 
7.696 
8.056 
8.424 
8.800 
9.184 
9.576 
9.976 

10.384 
10.800 
11.224 
11.676 
12.096 
12.544 
13.000 
13.464 
13.936 
14.416 
14.904 
15.400 
15.904 
16.416 
16.935 
17.464 
18.000 
18.544 

77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
66.000 
87.000 
89.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
93.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
150.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
160.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250-000 
253.000 
260.000 
265.000 
270.000 
2•5.0•0 
280.000 
2S3.000 
290.000 
295.000 
3O0.0OO 
305.000 
310.000 

24,8 19.096 
25,2 19.636 
25,6 20.224 
26 20.800 
26,4 21.384 
26,8 21.976 
27,2 22.576 
27,6 23.184 
28 23.000 
23,4 24.426 
28.8 25.056 
29,2 25.696 
29,6 26.334 
30 27.000 
30,4 27.664 
30,8 23.356 
51,2 29.016 
51,6 29.704 
52 30.400 
52,4 31.104 
52,8 31.816 
33,2 32.556 
35,6 33.264 
34 54.000 
34,6 36.330 
55,2 38.720 
35,8 41.170 
36,4 43.680 
57 46.250 
57,6 48.880 
38,2 51.570 
53,8 54.320 
39,2 56.840 
39,8 59.700 
40,5 62.775 
41,2 65.920 
41,9 69,155 
42,6 72.420 
43,3 75.775 
44 79.200 
44,7 82.695 
45,4 86.260 
46,1 89.895 
46,8 93.600 
47,3 96.965 
47,8 100.380 
48,3 103.845 
48,8 107.360 
49,3 110.920 
49,8 114.540 
50,3 118.205 
50,8 121.920 
51,3 125.685 
51,8 129.500 
52,3 133.565 
52,8 157.280 
53,3 141.245 
53,8 145.260 
54,3 149.523 
54,8 155.440 
55,5 157.605 
55,8 161.820 
56,3 166.0»? 
56,8 170.400 
57.2 174,460 
57,6 176.560 
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Osnova % Davek Osnova % Davek 

315.000 58 
320.000 58,4 
325.000 58,8 
330.000 59,2 
555.000 59,6 
540.000 60 
345.000 60,4 
550.000 60,8 
355.000 61,2 
560.000 61,6 
365.000 62 
570.000 62,4 
575.000 62,8 
580.000 65,2 
585.000 65,6 
590.000 64 
593.000 64,4 
4C0.O0O 64,8 
405.000 65,1 

182.700 
186.880 
191.100 
195.560 
199.66C 
204.000 
208.380 
212.800 
217.260 
221.76C 
226.500 
250.880 
255.500 
240.160 
244.860 
249.600 
254.580 
259.200 
265.655 

410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
450.000 
455.000 
440.000 
445.000 
430.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

65.4 268.140 
65.7 272.635 
66 277.200 
66.3 281.775 
66.6 286.380 
66,9 291.015 
67,2 295.680 
67.5 300.575 
67.8 5O\l0O 
68.1 309.855 
68.4 314.64C 
69.7 519.453 
69 524.500 
69.5 329.175 
69.6 554.080 
69.9 559.015 
70.2 545.980 
70,5 548.975 
70.8 354.000 

2. člen 
Pri osnova nad 500.000 din se predpisuje od raz- 

like 90%, to je, od vsakih nadaljnjih 5000 din osnove 
še 4500 din več. 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 se zaokrožijo na tisoč dinar- 
jev, in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
:ia nižjih tisoč, znosiki nad 500 din pa na višjih tisoč; 

b) osnove nad 100.000 se zaokrožijo na pet tisoč 
dinarjev taiko, da se zneski do 2500 din zaokrožijo 
na nižjih pet tisoč, zneski nad 2500 din pa na višjih 
pet tisoč. 

3. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporabi pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnine od premoženja za leto 1954. 

St. 2575/54 
Murska Sobota, dne 14. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

125. 
Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 

samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
ter 22. člena in 16. točke 50. člena zakona LRS o ob- 
činskih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
jo ljudski odbor mestne občine Izola na seji dne 
27. decembra 1954 izdal 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Uprave komunalne delavnosti 

v mestni občini Izola        * 

1. Ustanovi se finančno samostojni zavod »Uprava 
komunalne delavnosti« ljudskega odbora mestne ob- 
čine Izola, v skrajšanem besedilu »Uprava komunalne 
delavnosti, Izola«. 

Sedež zavoda je v Izoli. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: 
ljani — Naročnina:  letno 1000 din  —  Posamezna  Številka  1 
Drednlätvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica Ha, poštni 

2. Poslovni predmet zavoda je zlasti: Vzdrževa- 
nje parkov in javnih nasadov, občinskih cest ni potov, 
mestnih ulic in kanalizacije, javne razsvetljave in 
vodnjakov. Vzdrževanje čistoče v mestu in mestnih 
ulicah, javnih straniščih, kopališčih in obale; pobira- 
nje ter odvažanje odpadkov; upravljanje in vzdrže- 
vanje javne tehtnice, stanovanjskih hiš in zemljišč 
splošnega ljudskega premoženja, pokopališč; oprav- 
ljanje dimnikarske službe; plakatiranje; pobiranje 
pristojbin za odvažanje odpadkov; za dimnikarske 
storitve in plakatiranje in pobiranje najemnin od 
stanovanj in zemljišč splošnega ljudskega premoženja. 

3. Zavod dobi v upravo del premične in nepre- 
mične imovine, ki jo je do sedaj uporabljajo in uprav- 
ljalo Komunalno uslužnostno podjetje v Izoli ter pre- 
moženje, ki mu ga dodeli ljudski odbor mestne ob- 
čine Izola na podlagi posebnega popisa. 

4. Zavod »Uprava komunalne delavnosti« je prav- 
na oseba. 

5. Pri zavodu se ustanavljajo tile skladi: 
sklad za nagrade delavcev in uslužbencev »sklad 

za nagrade«, 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za večja popravila (sklad za nadomestitev). 
6. Zavod ima kolektivni ter individualni organ 

uprave. 
Kolektivni organ uprave je upravni odbor, ki ga 

imenuje LO MO Izola in ga sestavljajo tupravni,k 
zavoda ter štirje člani; dva člana predlaga komisija 
oziroma Društvo za olepševanje mesta, dva pa delovni 
kolektiv zavoda. Delovna doba upravnega odbora 
traja eno leto. 

Individualni organ uprave zavoda pa je upravnik, 
ki ga imenuje LO MO Izola. 

?. Delavce in uslužbence zaveda sprejema m raz- 
rešuje upravnik zavoda v sporazumu z upravnim 
odborom. Upravnik izdaja tudi odločbe o delovnih 
razmerjih. 

8. Dokler no bo s posebnimi predpisi drugače do- 
ločeno, prejemajo uslužbenci in delavci zavoda plače 
po predpisih, ki veljajo za plače uslužbencev in 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

9. iZa zadeve in nailoge zavoda je pristojen organ 
LO MO Izola. 

10. Zavod mora po veljavnih predpisih predložiti 
prijavo za registracijo. 

11. Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 1-32/1-55 
Izola, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Gobbo Nerino-Gino 1. r. 

PREGLED  »URADNEGA LISTA FLKJ« 
St. 1. i one 5. Januarja 1355: 

1. Uredba, da za zadruge upodabljajočih umetnikov ne velja 
uredba o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih in uredba 
o trgovanlu ter   o   trgovskih podjetjih in trgovinah. 

2. Odlok o službeni obleki v pomorstvu In notranji plovbi. 
3. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembi tarli za prevoz 

blaga na progah Jugoslovanskih železnic. 
4. Odločba o spremembi odločbe o spremembah in dopolnit- 

vah Seznama vrst blaga in količnikov za obračunavanje 
razlik pri cenah pri Izvozu. 

5. Odločba o dopolnitvi tarife za prevoz blaga po progah 
Jugoslovanskih železnic. 

6. Pravilnik  o   strokovni  izobrazbi   statističnih   uslužbencev. 
7. Odredba o izplačilu Imetnikom »Partizanskega spominskega 

znaka 19«« za stroške letnega dopusta. 
S. Navodilo o sredstvih evidence zdravstvenega zavarovanja. 

tvo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v Ljub- 
2  din  do 8  strani,  vsake  nadaljnje' 4  strani  6  din   več  — 
predal 336 — Telefon uprave 23-579 - Cek. računi 601-»Z«-157 



Poštnina plačana v gotovini 

URADNI î f.CT- 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

CENA 60 dia      /f   "A 

Leto XII V LJUBLJANI, dne 3. februarja 1955 Številka 4 
VSEBINA: 

TŽ52 Zakon o družbenem planu Ljudske republike Slovenije        128, 
za leto 1955. 

•. Zakon   o  proračunu   Ljudske   republike   Slovenije   (re- 
publiškem proračunu) za leto 1955. 

25. Zakon o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi republiš- 
kega proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1953. 

28. Zakon o volitvah ljudskih  poslancev  v Ljudsko skup- 
ščino  Ljudske  republike  Slovenije  na  območju  okraja 
Koper. 

27. Zakon o podeljevanju Prešernovih nagrad. 
28. Zakon o obratnih ambulantah v gospodarskih organi- 

zacijah. 
29. Odlok o začasnem financiranju republiških potreb v Ja- 

nuarju 1855. 
30. Odlok o voznih olajšavah na avtobusih za učence v go- 

spodarskih šolah. 
31; Odredba o varstveni dobi ter o najmanjših dolžinah lov- 

nih rib in rs kov. 

Odloki' ljudskih  odborov: 
126. Odlok o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega po- 

vračila stroškov za službena potovanja oziroma terenska 
dela na območju okraja Murska Sobota. 

127. Odlok o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 
davka na proizvode in storitve zasebnih obrtnikov in 
drugih zasebnih oseb v okraju Tolmin. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

Odlok o prodaji časopisov v mestu Celju. 
Odlok o turistični taksi za tiste, ki se mudijo kot turisti 
na območju ljudskega odbora mestne občino Celje. 
Odlok o začasni določitvi tarife občinskega prometnega 
davka  na  proizvode  in storitve  zasebnih obrtnikov  in 
drugih zasebnih oseb v mestni občini Idrija. 
Odlok o varstvu vodnih naprav in čiščenju vodotokov v 
mestni občini Kamnik. 
Odlok o prodaji stanovanjskih hiš splošnega  ljudskega 
premoženja v mestni občini Nova Gorica. 
Odlok o ustanovitvi sklada za zidanje stanovanjskih hiš 
v mestni občini Novo mesto. 
Odlok o začasnem plačevanju občinskega prometnega 
davka po zaseblh obrtnikih In drugih zasebnih osebah v 
mestni občini Novo mesto. 
Odlok o uvedbi očlnskega prometnega davka v mestni 
občini Tržič. 
Odločba o razglasitvi mladinskega doma »Tončke Cečevec 
v Celju za finančno samostojen zavod. 
Odločba o otroških Jaslih »Janlnac v Kranju kot finanč- 
no samostojnem socialnem zavodu. 
Odločba  o razglasitvi mladinskega  doma  Franceta  Pre- 
šerna v Kranju » finančno samostojen zavod. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2., 3. In 7. volilni 
enoti občino Tišina. 

23. 
UKAZ 

Na podlagi ilj. točke 72. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni svet Ljudske slkupščine Ljudske -republike 
Slovenije družbeni plan Ljudske republike Slovenije za leto 1955. ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 27. januarja 1935 
in ki se glasi: 

DRUŽBENI PLAN LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1955 

Prvi del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
V LETU 1954 

Značilnosti, ki so vplivale na razvoj  gospodar- 
stva v Federativni ljudski republiki  Jugoslaviji, so, 
bile vidne tudi v gospodarstvu LR Slovenije. 

1. v LR Sloveniji je bilo doseženo nadaljnje po- 
većanje industrijsko proizvodnje, zlasti proizvodnje 
za široko potrošnjo, ki je dosegla v letu 1954 doslej 
najvišjo raven. 

Na kmetijsko proizvodnjo v LR Sloveniji niso v 
taki meri vplivale vremensko razmere, tako da je 
bik skupna kmetijska proizvodnja za 7 % večja kot 
v letu 1953. To povečanje pa zaradi nepomembnih 
količin ni unofdo vplivati na zboljšanje preskrbe v 
FLRJ. 

2. Povečanje industrijske in kmetijske proizvod- 
njo jo omogočilo tudi povečanje izvoza, ki je bil za 
13% večji od izvoza, doseženega v letu 1953. Na večji 
obseg jo vplival predvsem povečan izvoz industrij- 
skih in radarskih proizvodov, ki obsegajo v letu 1954 
žo 81,7 % celotnega izvoza LR Slovenije. 

3. V letu 1954 se je zelo povečala investicijska 
graditev, ki bo predvidoma dosegla vrednost neto in- 
vesticij 45.7 milijard dinarjev. To povečanje je bilo 
doseženo z večjimi sredstvi, ustvarjenimi na območju 

LR Slovenije. Tako povečanje investicij, ki so znašale 
28.4°/« od narodnega dohodka LR Slovenije, pomeni 
preostro delitev narodnega dohodka v korist investi- 
cij, kar je vplivalo na povečanje cen in zvišanje živ- 
ljenskih stroškov. 

4. Ekonomski instrumenti, ki so veljali v letu 
1954, so omogočili večjo sprostitev tržišča, njihovo 
uvajanje, ki se je izvršilo šele aprila, pa je povzro- 
čilo določene težave že pri samem začetku, predvsem 
v zunanji trgovini. Pomanjkljivosti instrumentov so 
so pokazale tudi v preostri delitvi dohodkov podjetij. 

5. Pomanjkljiv plačilni sistem ni v zadostni meri 
stimuliral proizvajalce k povečanju produktivnosti, 
tako da je povprečna produktivnost v industriji LRS, 
ki se' je v letu 1953 povečala za 5.7'/«, letos stagnirala 
oziroma povečala le za 1%, v gradbeništvu pa je še 
nadalje padla. 

6. Na razvoj gospodarstva v LR Sloveniji je po- 
leg tega vplivala tudi energetska kriza, posebno v 
začetku leta, in elementarne katastrofo v nekaterih 
krajih. 

1 

Industrijska   proizvodnja 
Industrijska proizvodnja, ki je dosegla v 1. 1953 

v primerjavi z letom 1952 velik vzpon, je v letu 1954 
šo dalje naraščala. 



Stran 90 URADNI LIST St. 4 — 3. II. 1955 

Povečanje proizvodnje v razmerju z letom 1953 
znaša 11% oziroma 27"/« v razmerju z letom 1952. 

Po posameznih strokah se je fizični obseg indu- 
strijske in rudarske proizyodnje preminjal tako: 

Indeksi 
Stroka 1953     1954 

1952     1953 

111 — proizvodnja električne energije 107 114 
112 — proizvodnja in predelava premoga 100 114 
113 — proizvodnja in predelava nafte 120 100 
114 — črna metalurgija 120 108 
115 — barvasta metalurgija 104 106 
116 — proizvodnja nekovin 102 114 
117 — kovinska industrija 119 112 
119 — elektroindustrija 163 122 
120 — kemična industrija 106 104 
121 — industrija gradbenega materiala 137 101 
122 — lesna industrija 127 109 
123 — industrija papirja 120 104 
124 — tekstilna industrija 112 117 
125 — industrija usnja in obutve 99 113 
126 — industrija gume 122 107 
127 — živilska industrija 114 114 
129 — tobačna industrija 114 111 

Skupaj • ÏÏT 
Planirani obseg industrijske proizvodnje je bil 

T letu 1954 po že nepopolnih podatkih presežen za 
1%. Postavljeni plan je bil presežen zlasti v proiz- 
vodnji električne energije, premoga (nedeljsko delo), 
nekovin, lesne industrije, papirja in celuloze, tek- 
stilne in tobačne industrije. Za planirano proizvod- 
njo pa zaostajajo proizvodnja in predelava nafte (za- 
radi pomanjkanja deviz so zakasnele investicije), 
barvasta metalurgija (zaradi poizkusnega obratova- 
nja in nejasne situacije v razdelitvi električne ener- 
gije v Kidričevem), elektroindustrija (zaradi težav 
pri nabavi maieriala) in kemična industrija (zaradi 
manjše proizvodnje žveplene kisline in drugih pro- 
izvodov). 

Do leta 1953 se je povečala proizvodnja osnovne 
industrije in v zvezi s tem proizvodnja sredstev za 
delo. Tako zaznamujemo leta 1952 do 1953 posebne 
skoke v tehle strokah; proizvodnja nafte, črna meta- 
lurgija, kovinska industrija, elektroindustrija, indu- 
strija gradbenega materiala, lesna in gumarska in- 
dustrija. v letu 1954 je prišlo do znatnih sprememb 
glede na strukturo povečanja proizvodnje, tako da 
zaznamujemo večji tempo pri dvigu proizvodnje bla- 
ga za Široko potrošnjo, in sicer v elektroindustriji, 
premogu, nekovinah, tekstilni, usnjarski in tobačni 
industriji, medtem ko je v letu 1954 v drugih strokah 
naraščal tempo povečavanja fizičnega obsega proiz- 
vodnje v manjšem obsegu. 

Sprememba v dinamiki proizvodnje je razvidna 
tudi iz tele jprimerjave: 

Indeksi 
J953    _1954 
1952    1953 

proizvodnja sredstev za delo . 128      109 
proizvodnja reprodukcijskega materiala    110      110 
proizvodnja blaga za široko potrošnjo 96      118 

Povečana proizvodnja zlasti izdelkov predeloval- 
ne industrije, posebno še blaga za široko potrošnjo, 
razširjen eortiment in boljša kvaliteta so omogočili 
v letu 1954 močno povečanje izvoza industrijskih iz- 
delkov. 

Povečanje industrijske proizvodnje je bilo do- 
seženo ne samo z boljšo izrabo obstoječih kapacitet, 
temveč tudi s pričetkom obratovanja novih in z raz- 
širitvijo obstoječih kapacitet. 

V letu 1954 je pričela obratovati tovarna glinice 
in aluminija v Kidričevem, in sicer najprej s proiz- 
vodnjo glinice, v septembru pa z elektrolizo aluminija. 
Proizvodnja je bila še v znamenju poskusnega 'obra- 
tovanja. Zaradi nezadostnih količin razpoložljive 
električne energije bo mogla elektroliza v začetku 
obratovati le z Va kapacitet. 

V proizvodnji električne energije je pričel obra- 
tovati II. agregat hidrocentrale Vuzenica s kapacite- 
to 16 M\Vh in ob prehodu v leto 1955 drugi agregat 
hidrocentrale Medvode s kapaciteto 8.5 MWh. V zve- 
zi z izgraditvijo električne razdelilne mreže sta bili 
dokončani dve veliki razdelilni postaji, in sicer Pe- 
kre in Kleče. 

Pri proizvodnji premoga je prišel do veljave no- 
vi jašek v rudniku Velenje, ki je pričel obratovati 
konec leta 1953, v letu 1934 pa je omogočil, da se je 
količina izkopanega lignita povečala za več kot 300 
tisoč ton. 

V črni metalurgiji je pričel v avgustu obratovati 
novi elektroplavž v Železarni Store s kapaciteto 20 
tisoč ton grodlja, zaradi pomanjkanja električne 
energije pa je mogel obratovati samo omejeno. 

V kemični industriji se je povečala proizvodnja , 
žveplene kisline, ker je pričela obratovati nova na- 
prava za žvepleno kislino v Cinkarni Celje. Ta bo 
omogočala boljšo izrabo odpadnih plinov, ki so dose- 
daj kvarili ozračje v Celju, tako dn se bo povečala 
kapaciteta žveplene kisline od 5.000 na 20.000 t letno. 
Večje količine razpoložljive žveplene kisline in 
adaptacije, ki so v Cinkarni Celje v teku, omogočajo, 
da se bo povečala tudi proizvodnja umetnega gnojila 
superfosfata za 30.0001. 

V Rudniku svinca Mežica je pričela v letu 1954 
obratovati nova žičnica z nakladalnimi napravami in 
nova težkotekočinska eeparacija. To pomeni prvi del 
sanacije tega rudnitka, kar je omogočilo, da je rudnik 
lahko pričel racionalneje izkoriščati siromašnejše ru- 
de, in predelavo večje količine starih odpadkov 
(hald). 

V proizvodnji nekovin je pričela obratovati nova 
pralnica kremenčevega peska v Novem mestu, ki bo 
omogočila pridobivanje kvalitetnejšega kremenčeve- 
ga peska. S pričetkom obratovanja nove žage za ka- 
men v Ljubljani bo možna večja uporaba naravnega 
kamna za obloge v gradbeništvu. 

V kovinski industriji je pomembna predvsem pre- 
selitev Tovarne koles »Rog« v nove prostore, kar je 
skupaj z novimi stroji omogočilo pričetek serijske 
proizvodnje kompletnih koles. V letu 1954 bo na ta 
način predano tržišču okoli 8.000 koles, s tem da bo 
ta količina v prihodnjih letih še naraščala. V drugih 
podjetjih so investicije iz prejšnjih let omogočile 
naraščanje proizvodnje v nekaterih tovarnah, kakor 
so n. pr. Strojne tovarne Trbovlje. Litostroj Ljublja- 
na, Tovarna kovanega orodja Zreče itd. 

V tekstilni industriji je pričela obratovati nova 
barvarna   v   Ajdovščini,   ki   omogoča   oplemenitev 
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3,500.000m* tkanin, tako da se bo zmanjšala količina 
surovih tkanin, ki so se doslej izvažale po nižji ceni. 

'V usnjarslki industriji je podjetje >Konus« pričelo 
proizvajati umetno usnje, kar omogoča izkoriščanje 
odpadkov. Ce se bo ta delavnost še razširila, bo to 
vplivalo tudi na znižanje stroškov pri izdelovanju 
obutve. 

V živilski vndustriji so adaptacije m nove na- 
prave v tovarnah >Floresc, Šempeter in »Arngoni«, 
Koper, omogočile konzerviranje paradižnika v kvali- 
teti, ki ustreza zahtevam zunamjega tržišča. Pomemb- 
na je tudi nova naprava v Tovarni Ampelea v Izoli, 
ki omogoča predelovanje ribjih odpadkov v visoko- 
vredno krmilo. 

Povečanje industrijske proizvodnje na obstoje- 
čih in novih kapacitetah je bilo doseženo v glavnem 
z večjim številom delovne sile in le v neznatni meri 
z dvigom proizvodnosti dela. 

število zaposlenih v industriji se je v prvih 10 
mesecih leta 1954 nasproti istemu razdobju leta 1953 
povečalo v povprečju za 12.000 oseb, kar je skoraj 
dvakratno število planiranega povečanja  zaposlenih. 

Proizvodnost dela se je dvignila v letu 1954 v 
primerjavi z letom 1955 le za 1 odstotek. To pomeni, 
da je nastopila v letu 1954 skoraj stagnacija kljub 
konstantnemu naraščanju proizvodnosti, kar zazna- 
mujemo v LR Sloveniji od prenehanja administrativ- 
nega upravljanja v gospodarstvu. Glavni vzrok temu 
je bil gospodarstvu neprimeren sistem nagrajevanja, 
ki ni dopuščal plačevanja po učinku, je pa stimuliral 
prekomerno vključevanje delovne sile, ki ni bilo 
v skladu s stopnjo povečanja proizvodnje. Deloma 
so na zmanjšano povečanje proizvodnosti vplivale 
tudi motnjo v proizvodnji, kot so n. pr. pomanjkanje 
električne energije zaradi niizikega stanja vode v 
zimskih mesecih in defektov v elektrarnah v poletnih 
mesecih, neenakomerna preskrba z nekaterimi uvoz- 
nimi surovinami, neenakomerna porazdelitev dopu- 
stov na poletne mesece in podobno. 

Proizvodnost dela se je pa dvignila pri proizvod- 
nji premoga, nafte in nekovin, v elektroindustriji, 
tekstilni, usnjarski in tobačni industriji, v sikoraj 
vseh drugih strokah pa je proizvodnost padla. 

Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja je v letu 1954 dosegla 
predvideno vrednost 48 milijard din. Proti letu f953 
jo sicer narasla za okrog 1 odstotkov, vendar je pri 
tej primerjavi treba upoštevati, da je bila letina 1955 
podpovprečna zaradi znatne elementarne škode v 
vinogradništvu in sadjarstvu. 

Presojo o gibanju proizvodnje nam omogoča na- 
slednja primerjava za daljše obdobje po statističnih 
in ocenjenih podatkih: 

1947/51 1953 1954 

Kmetijstvo skupaj 100 90,3 98,1 

Od tega: 
poljedelstvo 100 108,9 108,9 
sadjarstvo 100 53,3 66,7 
vinogradništvo 100 34,4 75,0 
živinoreja 100 100,6 101,2 

Kmetijska  proizvodnja  v  letu   1954 je še  vedno 
le na  predvojni   ravni. Vzrok temu  je  starostna iz- 

črpanost in okuženost nasadov in zmanjšanje kme- 
tijskih površin po letu 1940 za približno 30.000 ha ali 
5 odstotke. Zmanjšanje je največje v hribovitih legah, 
kjer se je razširil gozd na račun pašnikov, košenin 
in njiv, manjše pa v ravninskih legah, kjer so se 
zmanjšale njivske in travniške površine zaradi grad- 
bene delavnosti. 

Nedvomno pa bi bila proizvodnja še manjša, če 
v zadnjih letih ne bi bili intenzivirali poljedelske 
in  živinorejske proizvodnje. 

Večja vrednost proizvodnje na površinslko enoto 
je deloma posledica prehoda od manj intenzivnih 
kultur (žita) k intenzivnejšim (vrtnine), deloma pa 
povečanja hektarskih donosov. Prj žitu so hektarski 
donosi dosegli predvojno povprečje, pri krompirju 
pa so ga presegli, kar moremo pripisati izdatnejšemu 
gnojenju in semenarstvu. 

Povečanje hektarskih donosov za glavne kulture 
v LR Sloveniji  (v mtc/ha): 

1939 1947/31 1953 1954 

pšenica 11,0 11,5 12,8 11,3 
koruza 15,6 14,4 16,1 15,6 
krompir 65,0 101S 105,5 103,0 

Povečanje   njivskih  helktarskih  donosov   je  bi'lo 
doseženo   kljub   zmanjšanju   števila   kmečkega   pre- 

1939 1954 
Površina njiv 

na kmečkega prebivalca 0,35 ha 0,42 ha 120 
Površina travišč 

na kmečkega prebivalca       0,80 ha      0,95 ha      121 

Povečanje proizvodnje na površinsko enoto ob 
sočasnem zmanjšanju števila kmečkega prebivalstva 
dokazuje, da se po osvoboditvi povečuje proizvodnost 
v kmetijstvu. To je bilo doseženo z večjo uporabo 
gnojil in varovalnih sredstev, nadalje z delavnostjo 
kmetijskih zadrug v mehanizaciji, semenarstvu, se- 
lekciji živine, varstvu rastlin, obnovi nasadov itd. 

Oskrba s kmetijskimi potrebščinami 

Poraba gnojil v vagonih: 

1939 1952 1953 1954 

1200 2000 4000 3500 

Zaradi podražitve v začetku leta 1954 poraba 
gnojil ni dosegla predvidene ikoličine. S ponovno po- 
cenitvijo gnojil konec 1954 pa je potrošnja zopet 
naraščala. 

Poraba vairovalnih sredstev: 

1952 1955 1954 
t    milij. dim t    inilij. din t    milij. din 

550 2400 200 2600 230 3200 

Domača proizvodnja kmetijskih strojev je bila 
zadostna (razen traktorjev). Podobno kot pri gnojilih 
je nastal tudi pri kmetijskih strojih v letu 1954 za- 
stanek v prometu, proti koncu leta pa se je z izdat- 
nejšimi regresi normaliziral. 

Kreditiranje 

Za investicije v kmetijstvu je bilo v letu 1954 
namenjenih znatno več sredstev kot prejšnja leta. 
Nastala je tudi sprememba v načinu kreditiranja. 
Uveljavilo se je kreditiranje na podlagi rentabilitet- 
nega ra&una. 
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(V milijonih dinarjev) 
1952       1953       1954 

Krediti iz zveznega 
in republiškega 
investicijskega siki ada 

Lastni skladi kmetijskih 
organizacij 

Druga sredstva 

1017 606 2713 

180 548 700 
— — 80 

1197       1154 3493 

Investicijski krediti, ki so bili že porabljeni v 
letu 1954, so se porabili za tele namene: 

v milijonih din % 
Gospodarska poslopja                        572 21 
Oprema                                                 567 14 
Živina                                                     187         r '       7 
Nasadi                                                 294         ^ 11 
Večji objekti                                    1206 44 
Melioracije                                           87 3 

2713 100.0 

Med večjimi objekti so: tovarna močnih krmil 
v Ljubljani, sadni skladišči s hladilnimi napravami 
v Ljubljani in Gorici, vinske kleti v Gorici in Črnom- 
lju, klavnica v Ljubljani, dograditev mlekarn v No- 
vem mestu, Murski Soboti in Ljubljani itd., 

Iz strukture vidimo, da je Vs investicijskih kredi- 
tov namenjenih za gospodarske objekte • le V« za 
potrebo neposredne proizvodnje. To razmerje je še 
neugodno, vendar za začetno fazo investiranja v kme- 
tijstvo nujno, saj je treba zgraditi prepotrebne ob- 
jekte za shranjevanje im predelavo kmetijskih pro- 
izvodov. 

Kmetijsko zadružništvo 

V letu 1954 so kmetijske zadrugo nadalje pove- 
čale družbeno lastnino z raznimi večjimi kmetijskimi 
proizvajalnimi sredstvi ter tako še odločilneje po- 
segle v preobrazbo kmetijstva. 

Kmetijske zadruge so v poljedelstvu organizirale 
proizvodnjo semen v tolikšni meri, da z njo že učin- 
kovito vplivajo na dvig hektarskih donosov. Tako je 
na primer dosegla proizvodnja semenskega krom- 
pirja v letu 1954 okrog 1200 vagonov ali blizu 50% 
za redno zamenjavo .potrebne količine. V letu 1954 so 
zadruge začele graditi tri večja semenska skladišča. 

Varstvo rastlin je talko po obsegu kakor po kako- 
vosti napredovalo. Spričo splošne okuženosti sadnega 
drevja in krompirišč bo treba sedanjo tehnično opre- 
mo zadrug še povečati ter usposobiti več kadra za 
izvajanje zaščitnih aikcij. 

Sprejemanje živine v rodovnik, molzna kontrola, 
vzreja plemenjakov, umetno osemenjevanje in drugi 
zootehnični ukrepi se v okviru kmetijskega zadruž- 
ništva uspešno izvajajo. 

V sadjarstvu in vinarstvu so v letu 1954 dosegle 
kmetijske zadruge precejšnje uspehe v škropljenju 
nasadov. Medtem ko je bila obnova nasadov držav- 
nih in zadružnih kmetijskih posestev zastavljena v 
letu 1954 na površini okrog 800 ha, se je pri zasebnih 
gospodarstvih šele začela. 

Kmetijske zadruge in njih obrati so bile po druž- 
benem planu za leto 1954 oproščene davka od do- 
bička, s čimer so bile ustvarjene nadaljnje možnosti 
za razširitev njihove delavnosti na področju kmetij- 
ske proizvodnje. 

Dohodnina od kmetijstva 

V letu 1954 so je davčna odmera prvič izračunala 
na podlagi katastrskega dohodka. Namesto komisijske 
ocenitve davčne osnove je bilo s tem uporabljeno 
objektivnejše merilo, ki hkrati stimulira proizva- 
jalca, da presega povprečno krajevno proizvodnjo, 
na kateri temelji katastrski dohodek oziroma do- 
hodnina. Čeprav ugotovljeni katastrski dohodek, ki 
jo bil za posamezne kulture preračunan s preprostej- 
šim postopkom iz bivšega čistega dohodka, za večino 
kmeökih gospodarstev ustreza, se je vendar pokazalo, 
da ga bo treba natančneje ugotoviti. Boljši bonitetni 
razredi zemljišč so namreč po sedanjem postopiku 
preveč obremenjeni, slabši pa premalo. Manjšo ne- 
sikladnosti so Ikažejo tudi med katastrskim dohodkom 
posameznih kultur. Tako na primer so sadovnjaki 
in vinogradi nekoliko preveč obremenjeni, travniki 
pa premalo. Storjeni so ukrepi, da se te pomanjklji- 
vosti v letu 1955 odpravijo. Poleg popravkov osnov 
za izračunavanje katastrskega dohodka pa bo z 
uvedbo občinskih doklad mogoče zajeti del večjih 
dohodkov kmečkih gospodarstev, Iki so rezultat bolj- 
ših trznili pogojev. 

Gozdarstvo 

Za izboljšanje gozdnega in lesnega gospodarstva 
je bilo v letu 1953/54 poleg določb družbenega plana 
LR Slovenijo uveljavljenih več pomembnih ukrepov. 
Med najvažnejše, ki so bili izdani v Ljudski republiki 
Sloveniji, spadajo: * 

zakon o gozdovih in 
navodilo o ureditvi gozdarske službe v okrajih 

in mestih; 
uredba o sečnjah gozdnega drevja; 
zakon o skladih za obnovo gozdov in 
uredba o plačevanju prispevikov v sklade za ob- 

novo gozdov. 
Zaradi zagotovitve določb družbenega plana glede 

proizvodnjo jamskega in celuloznega lesa iglavcev 
je bil nadalje izdan 

zakon o omejitvi predelave lesa iglavcev, na nje- 
govi podlagi pa 

uredba o izvrševanju zakona o omejitvi prede- 
lave lesa iglavcev. Zaradi izvedbe določbe o ukinitvi 
odvečnih polnojarmeuiških obratov ter zaradi ure- 
ditve trgovine in prometa z lesom, 

odlok o ponovni registraciji podjetij, ki se bavijo 
s proizvodnjo in prometom z lesom. 

Večina teh ukrepov ima trajen pomen. Kot takšni 
pomenijo temelj ekonomske politike, ki se izvaja v 
gozdnem in lesnem gospodarstvu. 

Zaradi dolgoletne prekomerno sečnje glede na 
prirastek so gozdovi danes gospodarsko že talko 
oslabeli, da znaša gospodarska izrabljenost gozdnega 
zemljišča v povprečju LR Slovenije komaj še okoli 
40 odstoKkov. 

Obenem z gospodarslko oslabitvijo pa je padala 
tudi fizična odpornost gozdov, kar je zlasti po- 
membno za Slovenijo, kjer leže gozdovi pretežno v 
alpskem in kraškem svetu ter imajo zaradi tega po 
večini varovalni pomen. 

Zaradi tega se je postavila pred narodno gospo- 
darstvo Slovenije naloga, da se čimprej zniža sečnja 
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gozdov  na  količino letnega prirastka,  kar  je  tudi 
glavni pogoj za uspešno obnovo gozdov. 

Po letu 1951 se je sečnja gozdov naglo zmanjše- 
vala. To zniževanje je omogočilo, da se je sečnja 
zmanjšala tudi v letu 1954 za nadaljnjih 10%, tako 
da smo v tem letu posekali samo okoli 130% prirastka. 
V primerjavi s prejšnjimi leti je to brez dvoma velik 
uspeh. 

Predvidevalo so je, da bo v letu 1934 v državnih 
gozdovih doseženo ravnovesje med sečnjo in prirast- 
kom. Sedanje ugotovitve pa kažejo, da bo sečnja 
gozdov prekoračena tudi v državnih gozdovih, kjer 
so v tem letu še vedno posekali okoli 103% prirastka. 
Vzrok temu moremo iskati v vetrolomih in snego- 
lomih, ki so bili v tem letu občutni, in v velikih po- 
trebah tržišča po lesni masi. 

V letu 1954 se jo znižala sečnja tudi v nedržavnih 
gozdovih. Ceni,se, da je to znižanje doseženo skoraj 
v celoti pri manjši porabi kmečkih gospodarstev. 
Nasprotno temu pa se ceni, da bo predvidena sečnja 
za blagovni promet znova visoko prekoračena, za 
okoli 50%, kar kaže, da sečnje v zasebnih gozdovih 
tudi v tem letu kljub vsem novim ukrepom še nismo 
obvladali. Zaradi tega se mora težišče skrbi za ob- 
novo v letu 1955 bolj kot v letu 1954 prenesti na 
področje zasebnih gozdov, kar je spričo tega, da 
obsegajo ti okoli 65% celotne gozdne površine Slove- 
nije, še posebno pomembno. 

V letu 1954 so bila opravljena obsežna dela na 
področju obnove gozdov. Obseg pogozdovanj po vred- 
nosti se jo povečal za 50%, melioracije gozdov za 
80%, nega gozdov za 10%, varstvo gozdov za 40%, 
urejanje gozdov za 100%. Močno se je povečal tudi 
obseg gozdnih graditev, in sicer gozdnih cest za okoli 
80%, zlasti pa so jo povečala graditev gozdarskih 
stavb, ki je narasla gledo na leto 1953 na trikratni 
obseg. 

Koliko bodo ta povečana sredstva, ki so so vlagala 
v gozdno gospodarstvo, prispevala k sanaciji našega 
gozdarstva in koliko so bila ta sredstva ekonomično 
porabljena, še ni mogoče ugotoviti. 

Preseganje plana sečnje v obeh sektorjih kakor 
tudi to, da no moremo natanko opredeliti ekonomič- 
nosti in rentabilnosti vloženih sredstev v gozdarstvo, 
kaže, da naša gozdarska služba še vedno ni kos po- 
stavljenim nalogam. 

Gradbeništvo 

V letu 1954 je gradbena operativa izvršila v LRS 
za 29.338 milijonov dinarjev gradbenih del in storitev 
ali 139% vrednosti del, izvršenih v letu 195-3. 

Od povečano proizvodnje odpade 12% na račun 
podražitve gradbenih storitev, tako da znaša dejan- 
sko povečanje fizičnega obsega gradbenih del 27% 
nasproti letu 1953. 

Poleg gornjo vrednosti so izvršila gradbena pod- 
jetja iz LR Slovenije še za 1,3 milijarde din del 
y LRH in LR BiH. 

Razmerje gradbenih del za potrebe družbenega 
standarda in kapitalne graditve je za LRS ostalo v 
letu 1954 isto, kot je bilo v letu 1953, t. j. 37,7% 
proti 62,3%. 

V gradbeništvu je bilo zaposlenih v LR Sloveniji 
v letu 1934 41.075 delavcev nasproti 27.416 v letu 1933. 

Vgrajena vrednost gradbenih del s storitvami 
na zaposlenega se je znižala v letu 1954 na 820.000 din 
nasproti 870.000 din v letu 1933. Kljub podražitvi 
gradbenih storitev je torej vrednost izvršenih del 
na delavca v letu 1954 manjša kot v letu 1953. Vzrok 
temu znižanju je občuten padec proizvodnosti dela. 

Glavni vzrok padca proizvodnosti je brez dvoma 
neustrezni plačilni sistem, ki ni omogočal nagraje- 
vanja po doseženem učinku. Majhni proizvodnosti 
so bilo vzrok tudi slabe vremenske razmere, izrab- 
ljena in večkrat tudi nezadostno uporabljena meha- 
nizacija itd. 

V letu 1954 je znatno naraslo tudi projektiranje, 
ki jo povečalo obseg svoje delavnosti do vrednosti 
690 milijonov din nasproti vrednosti 415 milijonov 
din v letu 1953. Tako povečanje projektantske delav- 
nosti je nastalo zaradi skrbnejše priprave investitor- 
jev za njihovo investicijsko graditev in bo ugodno 
vplivalo na gradbeno delavnost tudi v letu 1955. 

V letu 1954 se opaža znatno izboljšanje v kvali- 
teti izvršenih gradbenih del, na kar je v veliki meri 
vplivalo boljše nadzorstvo investitorjev nad izvaja- 
njem gradbenih del. 

Trgovina  in  gostinstvo 

Reorganizacija trgovinske mreže in formiranje 
plač na podlagi doseženega promota v trgovini in 
gostinstvu sta se pokazala kot pozitivna pri razvoju 
teh gospodarskih panog v letu 1954. 

Blagovni promet se je povečal v letu 1954 na- 
sproti letu 1953: 

v trgovini na drobno na 114% 

i      v trgovini na debelo na 113% 

;      v gostinstvu na 110% 

Stovilo gostov se je povečalo skupno za 7%. 

Reorganizacija trgovinske mreže ni v vseh 
primerih dosegla svojega namena. Nadaljnji obstoj 
podjetij z velikim štovilom poslovalnic, ki so s po- 
godbami preozko vezane na upravo podjetja lako 
pri nabavi blaga kot pri formiranju cen, ni -učinko- 
vito preprečil organizacijskega monopola trgovine 
na drobno. Polog tega pa jo dosledna osamosvojitev 
vsako najmanjšo poslovalnice kot samostojne trgovine 
onemogočala direktne nabave v industriji in jih s tem 
preveč vezala na grosistična podjetja. Ustanovitev 
velikega števila grosističnih podjetij pa zahteva 
ustvarjanje večjih zalog blaga, kar vpliva na večje 
stroško in s tem na zvišanje cen trgovinskih podjetij. 

Motnjam, ki so se pojavljale na tržišču kmetij- 
skih pridelkov, so v veliki meri kriva odkupna pod- 
jetja s kmetijskimi pridelki. Nesistematičnost pri 
odkupu, ki se izvaja po številnih odkupovalcih, ki 
delajo za provizijo od vrednosti odkupljenega blaga, 
umetno povečuje povpraševanje po blagu in povzroča 
dvig odkupnih cen. Poleg tega pa daje možnost po- 
sameznim nakupovailcem, da si ustvarijo prekomerne 
zaslužke na račun potrošnikov in kmetov. V območ- 
jih, kjer so kmetijske zadruge že vzele odkup v 
svojo roke in ga načrtno izvajajo vsaka na svojem 
območju, poteka odkup kmetijskih pridelkov bolje 
in v glavnem po dogovorjenih cenah. 
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Obrt 

Razvoj obrtništva je po osvoboditvi znatno za- 
ostajal za razvojem v drugih panogah gospodarstva. 
Čeprav je bilo doseženo v socialističnem selktorju 
močno povečanje, tako da zaposluje v letu 1954 že 
47% od vse zaposlene delovne silo v obrtništvu in 
je izvršil 52% vrednosti vseh storitev, je obrt kot 
celota šele v letu 1954 dosegla po številu zaposlenih 
stanje iz leta  1939. 

Uspešnejši razvoj obrtništva, zlasti v socialistič- 
nem sektorju, je predvsem zaviralo pomanjkanje 
strojev in orodja, uporaba istih planskih instrumen- 
tov za obrt kot za industrijo ter premajhna zaintere- 
siranost ljudskih odborov za ra'žširitev socialistične 
obrti. 

Na razvoj privatnega sektorja obrti pa je veliko- 
krat vtplivalo nepravilno razmerje do delovnega 
obrtnika. 

V letu 1954 zaznamujemo povečanje obrtniških 
storitev za več fcot 10% po realiziranih cenah. 

^Zaradi zaostalosti v razvoju obrtništva v večini 
strok in s tem premajhnih kapacitet je prišlo do 
pogostih pojavov monopolizma, ki se kažejo v ne- 
upravičeno visokih cenah storitev in v slabi kvaliteti. 

Investicije 

'V letn 1934 so se neto investicije izredno po- 
večale in bodo znašale 45.715 milijonov dinarjev 
(podatki še niso dokončni), t. j. za 53% več kot v 
letu 1953. 

Od porabljenih investicij je odpadlo: 
na opremo 45,6 % 
na graditev 46,8 % 
na drugo 7,6 % 

skupaj 100,0 % 

Investicije so se financirale iz tehle virov: 

1953 
znesek % 

1954 
znesek 

Investicije iz sredstev splošnega kreditnega skla- 
da in druge zvezne investicije 

Investicije iz sredstev republike in Ijudsikih 
odborov 

Od tega: 
proračunske investicije 4.484 
kreditni skladi 2.032 
pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski   — 
skladi podjetij in drugi  slkladi 9.909 

17.277 

16.425 

51,5 

48,5 

19.038 

26.677 
/ 

% 

41,8 

58,2 

% pove- 
čanja 

110 

161 

6.93*2 

9J241 

1.915 

8.589 

Skupaj neto  investicije 

Za 10% povečana vrednost investicij iz zveznih 
sflđadov se je v letu 1954 razdelila taiko, da so se 
nasproti letu 1953 zmanjšale investicije za osnovno 
industrijsko graditev za 4 %, povečale pa so se inve- 
sticije v kmetijstvu za 180 %. Poleg tega pa se je iz 
zveznih sredstev gradila avtomobilska cesta Ljublja- 
na—Zagreb. 

V strukturi investicij iz republiških sredstev ni 
bilo bistvenih sprememb. Ker večje število objektov, 
ki so se pred letom 1954 gradili kot ključni objekti, 
pri natečaju za leto 1954 ni prejelo potrebnih kredi- 
tov, nadaljevanje njihove graditve pa se ni moglo 
odložiti, je bilo iz republiških in lokalnih kreditov 
v ta namen porabljenih okoli 4.5O0 milijonov dinar- 
jev. Zaradi tega ni bilo mogoče v večji meri spre- 
meniti strukture investicij v korist družbenega stand- 
arda. Kljub temu je bilo iz republiških sredstev, t. j. 
iz proračuna in sklada za kreditiranje investicij, 
uporabljeno za objekte družbenega standarda skoraj 
4.000 milijonov  dinarjev. 

Za pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski je 
bilo porabljenih 1.915 milijonov dinarjev, t. j. 91 % 
od sredstev, ki so bila predvidena po planu. Tudi od 
teh sredstev je bilo porabljenih nad 800 milijonov 
dinarjev za objekte družbenega standarda. Med naj- 
važnejšimi objekti je treba omeniti dovršitev kra- 
škega vodovoda. 

33.702 45.715 

8 

135 

Potrošnja   prebivalstva   in   tržišče 

1. Po planu za leto 1954 je bilo predvideno, da se 
bo kupna moč prebivalstva povečala nasproti letu 
1953 za 1,8 %, da pa bodo pri tem cene v povprečju 
(za blago in storitve) padle za okrog 5 %, tako da bi 
se količinska potrošnja na enega prebivalca povečala 
za 9 %. 

Ocenjena izvršitev za leto 1954 kaže, da se je 
kupna moč prebivalstva povečala nad planirani nivo; 
cene za blago in storitve skupaj pa so v povprečju 
ostale na višini iz leta 1953 in ni bilo doseženo plami- 
rano znižanje. Tako kupna ••• kot cene so se torej 
formirale na višji ravni, kot je bilo predvideno. Ker 
pa je rasla kupna moč počasneje kot cene, se je tudi 
potrošnja na enega prebivalca realizirala nekoliko 
pod planirano. 

Kupna moč se je močno dvignila predvsem pri 
kmetih (za 27,3 %), in to deloma na račun večjih 
prodanih količin njihovih pridelkov (povečanje koli- 
čin za 6,9 %), predvsem pa na račun višjih cen (po- 
večanje za 16,5 %). Pri delavcih in uslužbencih in 
pri samostojnih poklicih se je kupna moč povečala 
za 11,2% oziroma 11,4%. Povečanje kupne moči de- 
lavcev in uslužbencev je deloma posledica višjih 
plač (dopolnilne plače, plače iz dobička), v glavnem 
pa   je   posledica   povečanega   števila   zaposlenih   (za 
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več kot 20.000). Kupna moč samostojnih poklicev se 
je dvignila predvsem v zaradi višjih cen obrtniških 
storitev  (cene so se v povprečju povišale za  12 %). 

Gornji podatki prikazujejo povprečno potrošnjo, 
ki kaže določen razvoj. Podrobnejša analiza potroš- 
nje prebivalstva v posameznih kategorijah pa kaže, 
da gre povečanje potrošnje v letu 1934 v glavnem na 
••••• kmetov in samostojnih poklicev v manjši meri 
pa v korist delavcev in uslužbencev. 

2. V letnem povprečju so se cene na drobno v 
letu 1954 nasproti letu 19-53 povečale oziroma zmanj- 
šale  tako: 

pri   živilih 
pri industrijskem blagu 
pri gostinstvu 
pri storitvah 
skupaj blago in storitve 

povečanje za 3,0 % 
zmanjšanje za 5,0 % 
povečanje za 4,4 % 
povečanje za 6,1 % 
ista raven kot v 
letu  1953. 

Zmanjšanje cen pri industrijskem blagu je v 
glavnem še vedno posledica močnega znižanja cen 
tekstilij v novembru 1953, talko da so njihove cene 
kljub stalnemu naraščanju v letu 1954 še vedno 
nižje od povprečja leta 1953 (do novembra, zlasti pa 
do avgusta 1933 so bile cene tekstili jam zelo visoke!). 
Gibanje cen v letu 1954 Dam najbolje kaže primer- 
java med cenami v oktobru  1954 z decembrom 1953 

December Uktobe 
1953 1954 

Živila 100 109,3 
Industrijsko blago lOf 107,1 
Gostinstvo 10( 101,0 
Stanovanja 100 152,5 
Obrtniške storitve 100 109,1 
Kulturne storitve 100 102,0 

Proizvajalčeve prodajne cene v industriji so bile 
v avgustu 1954 za 3 % nad povprečjem leta 1933 in za 
7,3 % višje od cen v decembru 1953. 

3. Vzroki za dviganje cen v letu 1954 so pred- 
vsem tile: 

a) Bistven vpliv na dviganje cen je imela slaba 
letina v kmetijstvu v vsedržavnem merilu (zlasti pri 
žilu). Ta vpliv jo bil močan zlasti v drugi polovici 
leta in bo trajal do nove letine. ' 

b) Stanje plačilne bilance je zahtevalo velikih na- 
porov za povečanje izvoza. Povečanje izvoza nekih 
proizvodov je povzročilo zmanjšanje ponudbe na 
notranjem trgu. Poleg tega je vplivala na dviganje 
cen tudi velika dinarska stimulacija za izvoz, ••• je 
omogočalo zlasti odkupnim izvoznim podjetjem, da 
so dvigala odkupne cene. Obenem pa je bil uvoz in- 
dustrijskega blaga za široko potrošnjo zelo otežko- 
čen, če ne. sploh nemogoč, kar je dajalo domačim 
proizvajalcem monopolističen položaj. Na dvig cen 
so vplivali tudi nestabilni devizni kurzi, ki so otež- 
kočali realne kalkulacije in navajali podjetja k 
ustvarjanju kalkulativnih rezerv. 

c) Za delitev narodnega dohodka je značilen ve- 
lik delež izdatkov za investicije in narodno obrambo 
brez ustreznega povečanja proizvodnje blaga za ši- 
roko potrošnjo. 

č) Pomanjkanje rezerv zlasti ob slabi letini, kot 
je bila v letu 1954, je onemogočalo intervencijo na 
trgu. 

d) Ker ima glede na razmerje med proizvodnjo 
in potrebami in glede omejenega uvoza veliko število 
proizvajalnih podjetij v FLRJ monopolističen pomen, 
so ta podjetja — ali spekulativno ali zaradi preostre 
delitve dobička med okraji in podjetji, ki zlasti v 
prvi polovici leta ni omogočala izplačila tarifnih po- 
stavk — dvigala cene, da bi dosegla velike dobičke. 
Na podlagi planskih instrumentov so se ti dobički 
stekali v zvezne in republiške sklade ter v sklade 
ljudskih odborov in podjetij, porabljeni pa so bili v 
glavnem za investicije Formiranje večjih denarnih 
sredstev pri istem obsegu proizvodnje že samo po 
sebi dviguje cene, vlaganje takih sredstev v investi- 
cije pa še nadalje deluje na dviganje cen. Nadalj- 
nje povečanje investicij in s tem nadaljnji dvig cen 
je zajezila imobilizacija presežkov sredstev iz leta 
1954. 

4. V letu 1954 so torej delovali faktorji, ki so 
dvigali denarni obtok (veliki izdatki za investicije in 
narodno obrambo, težave v plačilni bilanci in s tem 
velika dinarska stimulacija izvoza, ustvarjanje veli- 
kih dobičkov z dviganjem cen), kakor tudi faktorji, 
ki so omejevali blagovne sklade (slaba letina v kme- 
tijstvu, povečan izvoz končnih industrijskih proizvo- 
dov, majhen uvoz industrijskega blaga za široko po- 
trošnjo, pomanjkanje rezerv, majhna storilnost dela). 
Delovanje vseh teh falktorjev je omajalo ravnotežje 
na trgu in povzročilo dviganje cen, kar je delovalo 
negativno na razvoj gospodarstva, ustvarjalo nego- 
tovost v gospodarskih kalkulacijah, škodljivo vpli- 
valo na življenjski standard zlasti mestnega prebi- 
valstva in delovalo negativno na proizvodnost delo. 
To je omogočalo podjetjem, da so brez zniževanja 
proizvodnih stroškov in brez dviganja proizvodnosti 
lahko prišla do denarnih sredstev in dobičkov s po- 
dražitvijo izdelkov. 

Izvoz 

Po količini je izvoz LR Slovenije v letu 1954 za 
15 % večji kot v letu 1953 in za 32 % večji kot v 
letu 1952. 

Po vrednosti pa se je izvoz dvigal tako (v milijo- 
nih dinarjev): 

1952 9.335 100 
1953 10.487 112 100 
1954 11.815 128 115 

V petletju 1950—1954 se je izvoz po vrednosti 
skoraj podvojil (indeks za leto 1954 v razmerju z le- 
tom 1950 = 187), po količini pa se je zmanjšal (in- 
deks za leto 1954 v razmerju z letom 1950 = 94). To 
pomeni, da se je tudi struktura izvoza zboljšala 
približno za 100 %. 

Razvoj izvoza v letu 1954 kaže v primerjavi z 
letom 1953 tele značilnosti: 

Izvoz je po količini za približno 55.000 ton ali 
za skoraj 15 % večji, povečanje po vrednosti pa je 
znašalo približno  1.330 milijonov dinarjev  ali  12 %. 

•Večji relativni dvig izvoza po količini v razmer- 
ju do povečanja po vrednosti je posledica večjega iz- 
voza goriva (premoga je bilo izvoženega za približno 
3.600 vagonov več kot v letu 1953), večjega izvoza 
gradbenega materiala (opake) za približno 860 vago- 
nov in večjega izvoza nekaterih gozdnih sortimentov 
(drv za kurjavo in celuloznega lasa za približno 1780 
vagonov, izvoz rezanega lesa pa je bil za približno 
1.000 vagonov manjši). 
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Izvoz rezanega lesa je bil manjši po količini za 
16 %, po vrednosti pa za 14 %, vendar so predmeti 
na višji stopnji obdelave nadomestili večji del re- 
strikcije izvoza rezanega lesa. 

Najbolj značilno za leto 1954 pa je nadaljnje 
močno dviganje izvoza polproizvodov in končnih iz- 
delkov, ki se je s hitrejšim tempom pričelo v 
letu   1933. 

V barvasti metalurgiji je bil izvoz po količini 
približno na višini leta 1955 z nekoliko spremenjeno 
strukturo (manjši izvoz cinka in svinca in večji izvoz 
glinice), po vrednosti pa je za 12 % večji, deloma za- 
radi večjega izvoza glinice, predvsem pa zaradi kon- 
jukturnih cen  živega srebra. 

Najbolj razgiban pa je bil izvoz v letu 1954 v 
predelovalni industriji: v elektroindustriji (indeks 
za leto 1954 v razmerju z letom 1953 je približno 290), 
v kemični in živilski industriji (188), v usnjarski in- 
dustriji (135), v tekstilni industriji (118), v lesni indu- 
striji (brez rezanega lesa 114) in v kovinski indu- 
striji   (110). 

Vsa predelovalna industrija (brez rezanega lesa) 
je v letu 1954 povečala svoj izvoz za 26 %. 

Öd posameznih izdelkov je treba omeniti pred- 
vsem bombažne in stanične tkanine, ki so povečale 
svoj izvoz za približno 8 milijonov m2 v vrednosti 
300 milijonov dinarjev, surove in strojene kože, zla- 
sti pa razne končne izdelke lesne industrije, kjer se 
je povečal izvoz za približno 75 %, v živilski indu- 
striji pa vino, meso in druge izdelke. 

Izvoz vse industrije in rudarstva se je povečal v 
letu 1954 za 14 %, njihov delež v skupnem izvozu pa 
je narasel na 81,7 %. 

V letu 1954 je šlo v izvoz 52 novih artiklov iz 
kovinske, elektroindustrije, kemične, papirne, tekstil- 
ne in usnjarske industrije in črne metalurgije. 

Povečan izvoz industrijskih izdelkov je zahteval 
indi nadaljnjo razširitev zunanjih tržišč, kar pomeni 
za leto 1954 tudi pomemben napredek. 

Tudi kmetijstvo je prispevalo v letu 1954 k pove- 
čanju izvoza, čeprav ne v razmerju, v katerem se je 
povečal izvoz industrijskih in rudarskih izdelkov. 
Izvoz kmetijskih pridelkov in proizvodov je narasel 
v letu 1954 za 10 %, njihov delež v skupnem izvozu 
pa se je zmanjšal od 14,2 % na 13,8 %. Večino kme- 
tijskih pridelkov so izvozile zadružne organizacije. 

Za kmetijstvo v letu 1954 je značilen močan pa- 
dec cene hmelja (za 22 %), obenem pa močno pove- 
čanje izvoza živalskih proizvodov, zlasti jajc, katerih 
izvoz se je potrojil (povećanje bo znašalo približno 
1.3501 v vrednosti nad 200 milijonov dinarjev), 1er 
goveje živine, katere cena jo tudi narasla. Tako bo 
večji izvoz živalskih proizvodov, živine im drugih 
predmetov ne le nevtraliziral slabši finančni efdkt 
izvoza hmelja, temveč tudi prispeval k absolutnemu 
povečanju vrednosti izvoza. 

Med letom so bili storjeni nekateri ukrepi, s ka- 
terimi je bila povečana stimulacija za iizvoz: 

a) izvozniki so dobili večjo dinarsko in devizno 
spodbudo kot v letu 1953, 

b) dane so bile devizne in kreditne olajšavo za 
majhne rekonstrukcije v gospodarstvu z namenom, 
da ae odstranijo ozfka grla in poveča izvoz oziroma 
zmanjša uvoz, 

c) olajšano je bilo sMepamje kompenzacijskih 
poslov, 

č) sklenjeni so bili novi trgovinski sporazumi, ki 
so olajšali trgovino z novimi tržišči in 

d) ustanovljene so bile nove trgovinske institu- 
cijo v inozemstvu z namenom, da olajšajo trgovinske 
stike z novimi tržišči. 

Spodbujanje izvoza, ki je sicer v določenih me- 
jah vedno potrebno, zlasti pa pri pasivnosti naše 
trgovinske in plačilno bilance ob naraščajoči indu- 
strijski proizvodnji, ni bilo vedno v pravilnih mejah. 
Sistem koeficientov, ki je sicer v naši devizni situa- 
ciji potreben, se ni mogel in so tudi ne more hitro 
prilagoditi vsaki novi spremembi zunanjega in no- 
tranjega tržišča. Nekateri koeficienti so spodbujali 
izvoz tudi najmanj rentabilnega podjetja in na naj- 
slabše tržišče. To je šlo na račun notranje potrošnje 
in pomagalo rušiti stabilnost tržišča in cen. To se je 
zgodilo v letu 1954 zlasti s tekstilijami, mesom, 
jajci itd. 

Konec leta je bil devizni režim spremenjen, da 
bi se odstranile škodljive posledice prekomerne spod- 
bude in da bi se izvoz spodbujal z realnejšimi 
sredstvi. 

Izvozne cene so bile v letu 1954 za najvažnejše 
predmete našega izvoza precej stabilne in se ne raz- 
likujejo od cen, ki so bile dosežene v letu 1953. Ko-< 
likor je pri enem predmetu cena padla (hmelj), jo 
pri drugem narasla (živo srebro). 

10 

Kratkoročni   krediti 

Kratkoročna denarna sredstva, angažirana v go- 
spodarstvu, so se povečala v letu 1954 do konca okto- 
bra za 17,6 milijarde dinarjev, t. j. na 95,2 milijarde 
dinarjev, dovoljeni krediti pa za 25,6 milijarde din, 
skupno na 118,2 milijarde. 

Do povečanja kreditov je prišlo v vseh sektorjih 
in panogah gospodarstva,   . 

Na povečanje kreditov so vplivali tile vzroki: 
a) večja industrijska proizvodnja in zaloge v in- 

dustriji, ki so po obsegu narasle za 1,5 %, še bolj pa 
po vrednosti zaradi dviga cen surovin in pomožnega 
materiala; 

b) večji blagovni promet; 
c) sprememba v roku plačevanja obveznosti do 

skupnosti (po izstavitvi faktur namesto po realiza- 
ciji); medtem ko so gospodarske organizacije v letu 
1953 uporabljale nekaj časa realizirano obveznosti do 
skupnosti kot obratna sredstva, so jih morale v letu 
1954 plačevati delno iz kreditov; 

č) plačevanje surovin v naprej iz komercialnega 
uvoza, ki so se v letu 1953, kolikor so izvirale iz go- 
spodarske pomoči, plačevale šele ob nakupu; 

d) kreditiranje železniških podjetij po izvršeni 
decentralizaciji po teritorialnem načelu, medtem ko 
se je železniški promet v letu 1953 kreditiral cen- 
tralno; 

c) zmanjšanje avansov v gradbeništvu. 

Povečanje kreditov za obratna sredstva pa je v 
nekaterih podjetjih tudi posledica nepravilne porabe 
teh sredstev za investicije 
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Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

I. poglavje 

Industrija 

V industriji se predvideva povečanje proizvod- 
nje za 11 % nasproti doseženi proizvodnji za leto 
1954. 

Po posameznih strokah se predvideva tole po- 
večanje: 

Fizični obseg 
1954=100% 

Proizvodnja električne energije 113,0 

Proizvodnja premoga 105,6 

Proizvodnja nafte 137,0 

Črna metalurgija 108,0 
Barvasta metalurgija 130,0 

Proizvodnja nekovin 106,5 
Kovinska industrija 111,0 
Elektroindustrija 116,0 
Kemična industrija 126,0 
Industrija gradbenega materiala 115,0 
Lesna industrija 105,0 
Industrija papirja in celuloze 119,0 
Tekstilna  industrija 112,0 
Industrija usnja in obutve 110,0 
Gumarska industrija 120,0 
Živilska industrija 114,0 
Grafična industrija 100,0 
Tobačna industrija 100,0 

Glede na splošno povečanje industrijske proiz- 
vodnje se predvideva povečanje števila zaposlenih 
za 5 %, t. j. za približno 7.000 oseb. 

Glede na novi plačilni sistem, ki bo stimuliral 
proizvodnost dela glede na nove kapacitete in racio- 
nalizacije se predvideva poleg izboljšanja sortimenta 
in kvalitete tudi povečanje proizvodnosti dela za 6 %. 

Predvideva se nadaljnje povečanje izvoza indu- 
strijskih izdelkov, tako da se bo po vrednosti pove- 
čal za 20 % nasproti doseženemu izvozu v letu 1954. 

Da bi se dosegel predvideni obseg proizvodnje, 
produktivnosti dela in izvoza, je potrebno: 

a) da delovni kolektivi in ljudski odbori poskrbe 
za pravilno in čimprejšnjo uvedbo in izvajanje no- 
voga plačilnega sistema in tako omogočijo, da se bodo 
njegove prednosti pravilno pokazale pri povečanju 
proizvodnje in proizvodnosti dela, s tem pa tudi pri 
standardu zaposlenih v gospodarstvu; 

b) da delovni kolektivi z izboljšano organizacijo 
in povečano storilnostjo čimbolj izrabijo razpoložlji- 
ve surovino in kapaciteto v svojih podjetjih; 

c) da z izboljšanjem kvalitete, znižanjem proiz- 
vajalnih stroškov in pravilnimi trgovskimi prijemi 
še bolj razširijo svoja inozemska tržišča; 

č) da na podlagi povečane in racionalnejše pro- 
izvodnje ter produktivnosti dela znižujejo cene svo- 
jim izdelkom ter tako skrbe za razširitev notranjega 
tržišča. 

V elektrogospodarstvu se bo povečilla proizvod- 
nja za 13 %. Tako povečanje bo pri srednje suhem 
letu mogoče doseči le, če bodo pravilno uporabljene 
vso javne in industrijske elektrarne in če bodo novi 
agregati začeli z obratovanjem v planiranih rokih, 
in  sicer: 

a) HE Moste III. agregat 5 M\V, do povečanja 
rečnih voda pomladi, 

b) HE Dravograd III. agregat 8 MW, do ma- 
ja 1955, 

c) TE Trbovlje novi kotel in III. agregat 20 M\V, 
do decembra  1955, 

č) HE Vuhred I. agregat 20 M\V, do decembra 
1955, 

d) TE Šoštanj I. agregat 30 MW, do decembra 
1935. 

Za izboljšanje energetskega stanja je potrebno, 
da se izpopolnijo vsi razpoložljivi energetski viri 
industrijskih podjetij, s tem da se postavijo in do- 
končajo čimprej dodatni agregati, kjer je to mogoče, 
in sicer: 

v Tovarni rotacijskega papirja Videm — v zvezi 
z novim kotlom se bo postavil nov agregat 6,4 MW, 

v Železarni Jesenice — k obstoječemu kotlu se 
bosta postavila 2 agregata, skupno 5,5 MW, 

v Mariborskih tekstilnih tovarnah — k obstoje- 
čim kotlom se bosta postavila 2 agregata skupno 
3,6 MW, 

v Tiskanini Kranj — skupaj z novim kotlom se bo 
postavil 1 agregat 1,0 MW, 

v Tovarni papirja Količevo — k obstoječemu 
kotlu se bo postavil 1 agregat 1 MW, 

v Sladkogorski tovarni kartona, Sladki vrh — 1 
agregat 0,5 MW. 

Zaradi perspektivne rešitve energetskega stanja 
v Sloveniji se nadaljuje s pripravami za izgraditev 
akumulacijske centrale  »Lobnicat. 

Izpopolnitev industrijskih central pomeni renta- 
bilno racionalizacijo, ker se količina goriva, ki je že 
itak potrebna za sam tehnološki proces, ne bo bistve- 
no povečala. Postavitev večine agregatov pa pomeni 
v več primerih izrabo osnovnih sredstev, ki do sedaj 
drugod niso bila  v obratu. 

Razpoložljiva električna energija pa v letu 1955 
ne bo zadostovala za potrebe v industriji in za široko 
potrošnjo v LR Sloveniji v januarju in februarju. Po 
planu se predvideva povečanje potreb po električni 
energiji v LR Sloveniji za 39%. Razen v prvih mese- 
cih bodo to potrebe krite pod temi predpostavkami: 
da bo obratovala Tovarna glinice in aluminija v Kidri- 
čevem v zimskih mesecih zaradi pomanjkanja energije 
s tretjino, v poletnih mesecih pa z dvema tretjinama 
razpoložljivih kapacitet, karbidna peč v Rušah 9 me- 
secev in elektroplavž v Storah 6 mesecev in da bo 
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znašal prenos električne energije v zahodnobrvatski 
sistem 112 mi lij. kWh, kakor to predvideva zvezni 
družbeni plan. 

Za izvoz v inozemstvo predvideva plan samo pre- 
sežke, ki bi nastali pri višjem vodnem stanju po za- 
dovoljitvi potreb obeh sistemov. 

Če bo vodno stanje slabše od planiranega, če ter- 
moelektrarne pri obstoječem načinu sklepanja po- 
godb ne bi dobile zadostnih količin premoga in če 
bi se bistveno spremenila planirana potrošnja po ko- 
ristnikih, bo to povzročilo zmanjšanje industrijske 
proizvodnje v LR Sloveniji. 

Fizični obseg proizvodnje premoga se poveča za 
3,6 % po indeksu, po količini pa za 5,6 % nasproti 
realizaciji v letu 1954. Ker se povečujejo samo koli- 
čine nižje kaloričnega lignita, nastajajo razlike med 
obema indeksoma. 

Proizvodnja premoga se poveča za 3,6 % nasproti 
realizaciji v letu 1954, Ker so zaradi velikih potreb 
premogovniki v LRS obratovali tudi večino nedelj, 
je bila v letu 1954 dosežena maksimaljia proizvod- 
nja. Z upoštevanjem enakega načina dela je pri 
i p tih kapacitetah leta 1935 planirana enaka količina 
rjavega premoga. Investicijska graditev, ki je v teku 
r rudniku Velenje, pa omogoča, da se bo proizvodnja 
lignita povečala v letu 1955 za okroglo 200.000 t, to je 
za 24%. 

Kljub povečanju proizvodnje pa je za vskladitev 
proizvodnje in potrošnje potrebna racionalna poraba 
premoga in vsklajevanje izvoza z domačimi potre- 
bami. 

Za izboljšanje energetskega stanja v prihodnji 
zimi je nujno potrebnd, da se nadaljuje z izgrajeva- 
njem rudnika Velenje, ki predstavlja našo največjo 
premogovno 'osnovo in ki edini more zadovoljiti ra- 
stoče potrebe novih termoelektrarn, industrije in ši- 
roke potrošnje. 

Ljudski odbori naj nadaljujejo z razvijanjem 
manjših premogovnikov, kjer za to obstoje naravni 
pogoji in talko izboljšujejo krajevno preskrbo s pre- 
mogom. 

V letu 1954 so se v glavnih premogovnikih izvr- 
šili uspeli poizkusi z uvajanjem železnega oporja. 
Da se zniža potreba po jamskem lesu, se morajo pre- 
mogovniki priza'devati, da v letu 1955 uvedejo čim- 
bolj masovno uporabo tega oporja. To bo še posebej 
olajšano s tem, ker bo Strojna tovarna Trbovlje spre- 
jela to proizvodnjo, 

8 
V proizvodnji nafte se bo fizični obseg povečal 

na 137 %. V prvi polovici leta bo pričela obratovati 
kompresorska postaja; s tem bo omogočeno, da se 
bodo večje količime pb'na vtiskale v naftine sloje in 
se bo zato pričela povečana eksploatacija surove 
nafte, ki bo v letu 1955 že narastla za okoli 16.0001 
nasproti letu 1954. Nova degazolinaža bo omogočila 
pridobivanje večjih količin butana in propana, po- 
trebno pa je organizirati večjo porabo tega goriva v 
industriji in za široko potrošnjo. 

Predvidena večja sredstva za raziskovalno vrta- 
nje se bodo uporabila za raziskovanje novih terenov 
glede plina in nafte. 

Črna metalurgija bo povečala obseg proizvodnje 
za 8 %, Z boljšim izrabljanjem plavžev na Jesenicah 

in rednim obratovanjem novega elektroplavža v Sto- 
rah se bo povečala proizvodnja surovega železa za 
20.0001. Proizvodnja jekla bo napredovala v obstoje- 
čih agregatih, k temu bo pa pripomogla tudi nova 
desettonska elektropeč, ki bo .pričela obratovati v 
drugi polovici leta v Železarni Ravne. Novozgrajene 
instalacije v železarnah Jesenice in Ravne omogo- 
čajo razvoj proizvodnje črne metalurgije v smeri 
boljših izdelkov, kakor fine pločevine, vlečene žice 
in kvalitetnih jekel. 

10 
V barvasti metalurgiji se predvideva povečanje 

proizvodnje za 30 %. Predvideno povečanje se nana- 
ša predvsem na Tovarno glinice in aluminija v Ki- 
dričevem, ki je v letu 1954 dovršila poizkusno obra- 
tovanje ter bo v prihodnjem letu proizvedla 35.0001 
glinice in 7.5001 aluminija. Pri proizvod«ji glinice 
moremo računati le z 80 odstotno izrabo kapacitet 
zaradi težkoč pri novem tehnološkem procesu in 
prodaji. Proizvodnja aluminija pa je planirana s 
50 odstotno izrabo kapacitet, ker energetska bilanca 
ne dopušča večje porabe električne energije za elek- 
trolizo aluminija. 

Nove naprave v Rudniku Mežica bodo omogočile, 
da bodo v prihodnjem letu poleg enake količine rude 
predelovali tudi četrt milijona ton starih odpadkov, 
kar bo kljub zmanjšani vrednosti rude omogočilo rahlo 
povečanje proizvodnje svinca in 50 odstotno pove- 
čanje proizvodnje cinkovih koncentratov. 

Podjetje »Impolc bo zaradi pričetka obratovanja 
novih tovarn za predelavo bakra in zlitin zmanjšalo 
predelavo bakra za 5.0001 in povečalo predelavo alu- 
minija za 3.3001. Zaradi nedokončano preusmeritve 
v napravah, povečana'predelava aluminija ne more 
v celoti izravnati zmanjšano predelave bakra ter se 
zaradi tega presežek dela zmanjša za okoli 40 %. 

11 
Proizvodnja nekovin se bo povečala za 6,5 %, 

Novo zgrajena pralnica bo omogočila, da se bo še 
nadalje dvigala proizvodnja kremenčevega peska v 
Novem mestu. Na novo pa se ustvarja eksploatacija 
peslka na Muri v Puconcih. Povečani proizvodnji sa- 
nitarne keramike v Libo j ah mora slediti tudi izbolj- 
šanje kvalitete, ker bodo drugače nove kapacitete za 
proizvodnjo porcelana odvzele tržišče libojslkemu 
porcelanu. Za proizvodnjo cementa, salonita in ste- 
kla je značilno izboljšanje kvalitete, ki ne sine biti 
prehodno. Proizvodnja piranskih solin povečuje Sorti- 
ment te stroke še z morsko soljo. S pričelikom pro- 
izvodnje korunda v Rušah bo dana podlaga za pro- 
izvodnjo umetnih brusov iz domačih surovin. Zato je 
potrebno, da se industrija umetnih brusov prilagodi 
domačim surovinam. Lep napredek kaže proizvodnja 
optičnega stekla v ljubljanski tovarni. 

12 
Povečanje proizvodnje v kovinski industriji bo 

znašalo 11 %. To bo doseženo v prvi vrsti z boljšo 
izrabo novih kapacitet, ki so bile zgrajene v pre- 
teklih letih predvsem v gradnji strojev. K temu bo 
prispevala tudi odprava ozkih grl v proizvodnji po- 
sameznih podjetij. 

V splošnem predvideva plan povečano proizvod- 
njo vseh proizvodov kovinske industrije. Poleg tega 
upošteva plan tudi nadaljnje izboljšanje kvalitete 
in sortimenta, za kar so podane zlasti v kovinski in- 
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đustriji še velike možnosti. S tem pa bo mogoč še 
večji uspeh na zunanjih tržiščih, kjer so podjetja že 
zadovoljivo uveljavljajo. V večjem obsegu se pred- 
videva v letiu 1955 tudi izvoz proizvodov gradnje 
strojev. 

Po predlaganem planu bo znašala povprečna iz- 
raba kapacitet v kovinski industriji 65—80%. Potreb- 
no bo iskati možnosti, da se ikapacitete izrabijo v *Se 
večjem obsegu ter se tako zagotovi boljša preskrba 
domačega tržišča in poveča izvoz. Glede na povečano 
proizvodnjo črne metalurgije so podane možnosti za 
boljšo preskrbo s surovinami, kar bo vplivalo na 
enakomernejši potek proizvodnje. 

15 

V elektroindustriji se bo povečala proizvodnja 
za 16 %. To bo doseženo z boljšo izrabo kapacitet, z 
večjo storilnostjo in z razširitvijo proizvodnje pri 
novih proizvodih, ki bodo zamenjali uvoz oz. omogo- 
čili, da se poveča izvoz. Elektroindustrija pripravlja 
novo proizvodnjo majhnih transformatorjev za 
vmesno napetost, daljinskih stikal za elektromo- 
torje, močnostnih kondenzatorjev, novih tipov radij- 
skih aparatov itd. Dosedanja proizvodnja že spre- 
jeiih artiklov pa se bo povečevala zlasti pri razklop- 
nih aparatih za visoko in nizko napetost, galvanskih 
elementih, električnih aparatih, telefonskih centratali 
in tako dalje. 

14 

V kemični industriji se bo povečala proizvodnja 
za 2f) %, V tej industrijslki stroki, ki se do sedaj ni 
močneje razvijala, se predvideva za prihodnje leto 
večje povečanje proizvodnje, predvsem kot rezultat 
novo zgrajenih kapacitet za žvepleno kislin-A in umet- 
na gnojila v Ginkarni Celje. Proizvodnja umetnih 
gnojil v Celju in Rušah, kjer se bo za izdelovanje 
dušičnih gnojil uporabljal tudi amoniak iz nove to- 
varne v Goraždah, se bo povečala nasproti letu 1954 
za 57 %. To povečanje pa bo dalo pravi efekt v kme- 
tijstvu le, če bodo kmetijske organizacije in proizva- 
jalci umetnih gnojil zaostrili tudi vprašanje stand- 
ardnih kvalitet. Glede na povečano porabo in izvoz 
se povečuje tuda proizvodnja drugih proizvodov ke- 
mične industrije. V planu še ni predvidena proizvod- 
nja vodikovega superoksida v podjetju Belinda, če- 
prav bi se dale nove naprave s sorazmerno majhnimi 
deviznimi sredstvi usposobiti za proizvodnjo že v 
začetku druge polovice leta 1955. 

15 

V industriji gradbenega materiala se predvideva 
povečanje za 15 %. 6 planirano proizvodnjo se pro- 
izvodnja zidakov približuje maksimalni proizvodnji, 
ki je bila dosežena v letu 1949. Za to proizvodnjo pa 
zaostaja proizvodnja strešnikov. Zalo bi bilo potreb- 
no, da se opekarno preorientirajo tudi na to proiz- 
vodnjo, da bi se doseglo normalno razmerje v ope- 
karskih izdelkih. Dvig proizvodnjo pri cementnih in 
asfaltnih izdelkih ter pri marmornih ploščah se pred- 
videva zaradi vloženih investicj v prejšnjih letih. 
Kljub velikemu povpraševanju zaradi graditve cest 
in kljub dobri surovinski osnovi se kapacftete za 
proizvodnjo granitnih kock na Pohorju no izrabljajo 
v zadostni meri. Oba granitoloma na Pohorju morata 
nujno povečati svojo proizvodnjo, posebno še, ker 
je na teh območjih na razpolago zadosti delovne sile. 

16 
V letu 1955 se bo proizvodnja lesne industrije 

povečala za okoli 5 %. Pri tem se bo proizvodnja 
žaganega lesa znižala za 8 %, še nadalje pa se bo 
povečala proizvodnja lesno predelovalne industrije, 
in sicer za okroglo 14%. Zlasti se bo povečala pro- 
izvodnja umetnih plošč, pohištva • končnih lesnih 
izdelkov. To povečanje bo omogočilo zaposlitev de- 
lovne sile iz žagarskih obratov, ki bodo morali zmanj- 
šati proizvodnjo ali pa se bodo morali opustiti. 

V zvezi z navednim je potrebna v lesni indu- 
striji  tale  preusmeritev: 

da so v zvezi z ukrepi za obvladanje sečnje go- 
zdov, za zagotovitev proizvodnje potrebnih količin 
jamskega in celuloznega lesa in za stabilizacijo les- 
nega tržišča ukinejo odvečni in zastareli polnojanne- 
niški obrati in venecijanske žage. S posebnimi pred- 
pisi je potrebno v tem letu zagotoviti ukinitev naj- 
manj ,50"/» kapacitet polnojarmeniških žag, hkrati pa 
se ne bi smel brez posebnega dovoljenja zgraditi no- 
ben tak nov obrat. 

Glede na razpoložljivo lesno-maso je treba ome- 
jiti nove graditve, razširitve in rekonstrukcije lesnih 
predelovalnih obratov, če bi to zahtevalo povečano 
porabo lesne mase. 

Pregledati se mora lesna industrija in industrij- 
ska predelava lesa ter to spraviti v sklad s proizvod- 

Sno zmogljivostjo gozdov in porabo lesa sploh. V tem 
letu  je  treba  sestaviti  plan o  razvoju  gozdnega  in 
lesnega gospodarstva. 

LesUa industrija naj preusmeri dosedanje priza- 
devanje za povečanje kapacitet na notranjo reorga- 
nizacijo, na izboljšanje proizvajalnega postopka, na 
znižanje proizvajalnih stroškov, na znižanje porabe 
surovine, t. j. lesa, ter na izboljšanje kvalitete pro- 
izvodnje. 

17 
V proizvodnji papirja in celuloze se planira po- 

večanje proizvodnje za 19 %. Povečala se bo proiz- 
vodnja celuloze, ker se računa z obratovanjem dveh 
novih kuhalnikov v Goričanah in na Vidmu. V drugi 
polovici leta bo začela obratovati nova tovarna rota- 
cijskega papirja na Vidmu, s čimer se bo povečala 
proizvodnja lesovine, razen tega bo v letu 1955 izde- 
lanih 5.0001 rotacijskega papirja. Skupna kapaciteta 
novega podjetja bo znašala 20.0001 rotacijskega pa- 
pirja ter bodo s tem v prihodnjih letih v celoti zado- 
voljeno potrebe FLRJ po časopisnem papirju. Tako 
bodo odpadle težkoče, s katerimi se bori naš dnevni 
tisk. 

18 
Vv tekstilni industriji se predvideva povečanje 

proizvodnje za 12°/o. To bo pri razpoložljivih surovi- 
nah iz uvoza doseženo v glavnem z boljšo izrabo 
strojev in s pogostejšim. uvajanjem tretje izmene. 
Pri bombažnih tkaninah se predvideva do sedaj naj- 
večja proizvodnja, namreč 92 milijonov m1, od kate- 
rih je predvideno približno 30"/» za izvoz. V letu 1955 
bodo r podjetju Induplati Jarše pričeli obratovati 
novi predilni stroji in statve za predelavo konoplje. 
Podjetji Mariborska tekstilna tovarna in Svilanit 
Kamnik bosta s postavitvijo starih strojev, "ki so bili 
na drugih mestih že deloma izločeni iz obratovanja, 
omogočili povečanje proizvodnje preje, bombažnih in 
rayonskih tkanin. Z novimi investicijami v Tiskanini 
Kranj pa se bodo vskladile kapacitete tkalliice in 
oplemenilnice, tako da se bodo pri povečani proiz- 
vodnji lahko oplemenile vse tkanine, s čimer se bo 
vrednost proizvodnje povečala za okroglo 30%. 
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19 
Proizvodnja usnja in obutve se bo povečala za 

10%. Ker se je tej industrijski stroki posrečilo v 
letu 1954 v znatnejših količinah plasirati svoje pro- 
izvode na inozemskih tržiščih, se predvideva v letu 
1955 še večji izvoz, kar bo omogočilo večjo izrabo 
kapacitet, ki so jih doslej razmeroma malo izrabljali. 

Da bi zadržali in razširili svoje pozicije pri iz- 
vozu usnja, je treba posvetiti mnogo pažnje kvaliteti 
izdelanega  usnja  in  galanterije. 

Po uspelih poizkusih v letu 1954 se predvideva v 
podjetju >Konus< v Slov. Konjicah v letu 1955 redna 
proizvodnja umetnega usnja iz usnjenih odpadkov. 
Ker so te odpadke do sedaj uničevali, umetno usnje 
pa lahko uspešno zamenjuje naravno in s tem zmanj- 
šuje potrebe po uvozu surovih kož, bi se ta vrsta 
predelave morala organizirati na širši podlagi z no- 
vimi  instalacijami  in  tehnološkimi  procesi. 

20 
Proizvodnja gumenih izdelkov se bo povečala za 

20 %. Novo nabavljeni stroji, montirani v prejšnji 
tekstilni tovarni, omogočajo, da bo podjetje Sava 
Kranj povečalo proizvodnjo pnevmatik in tehnične- 
ga blaga. Ko se bo podjetje v novih prostorih do- 
končno kompletiralo z opremo, nabavljeno v inozem-• 
stvu, se bo lahko razvilo v pomembno gumarsko indu- 
strijo. Zato pa je treba nadaljevati začete investicije. 

21 
Živilska industrija povečuje obseg proizvodnje 

za 14 %. Najpomembnejša sprememba v tej stroki je 
pričetek obratovanja nove tovarne močnih krmil v 
Ljubljani s kapaciteto 52.000 ton krmil letno, ki pa 
bo v letu 1955 zaradi pomanjkanja surovin in poiz- 
kusnega obratovanja proizvedla le 20.000 ton proiz- 
vodov. S tem bo dana podlaga za povečanje in kva- 
litetno izboljšanje naše živinoreje. Uspeh te nove 
proizvodnje bo v našem gospodarstvu prišel do izraza 
šele takrat, če se bodo pravilno razporejale surovino 
za to proizvodnjo kot tudi proizvodi sami. 

Kljub slabši letini se predvideva manjše pove- 
čanje pri drugih proizvodih, ker so računa na uvoz 
surovin, kakor žit in .oljaric, razen pri pivu, kjer 
se bo proizvodnja nekoliko zmanjšala. Povečane ka- 
pacitete, za predelavo paradižnika v Izoli in Ajdov- 
ščini bodo omogočale povečano predelavo povrtnin. 
Povrtnine, ki so dosedaj večkrat propadale, se bodo 
na ta način uspešno plasirale za izvoz. 

t II. poglavje 

Kmetijstvo 

Vrednost kmetijske proizvodnje se bo v letu 1955 
predvidoma povečala na 50,5 milijarde din ali za 
4,8 °/o nasproti letu 1954. To bo doseženo z vrsto 
ukrepov za pospeševanje kmetijäke proizvodnje, z 
ureditvijo trgovanja s kmetijskimi proizvodi ter s 
povečanjem industrijske proizvodnje blaga za zame- 
njavo s podeželjem. 

1 
1. Zagotovljenih jo okrog 44.000 vagonov gnojil ' 

T zveznem merilu, zarad; česar moramo računati, da 
bo v .LR Sloveniji dosegla uporaba predvidoma 7.000 
vagonov, kar je dvojna količina v letu 1954 porab- 
ljenih gnojil. Pri ceni 4—6 din je rentabilnost na- 
bave ob  pravilni   uporabi  očitna.  V tehničnem  po- 

gledu ni ovire za predvideno večjo porabo gnojil, saj 
so bili v zadnjih letih po Sloveniji številni gnojilni 
poskusi, ki so dali odlično rezultate. 

Smotrna poraba navedeno količine gnojil bi lah- 
ko povečala pridelek krompirja za 6000 vagonov, žita 
za 3000 vagonov, krme za 12.400 in sadja za 2400 
vagonov, e čimer bi kmečki proizvajalci povečali 
svoj dohodek za 1,5 milijarde din pri nekoliko nižjih 
prodajnih cenah, kot so bile v letu 1954. 

Zadostna proizvodnja varovalnih sredstev, ki jim 
jo bil regres tudi povečan, bo omogočila učinkovito 
zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev. 

Proizvodnja kmetijskih strojev in orodja po se- 
danjih cenah omogoča, da bodo kmetijske zadruge in 
posestva izpopolnile svoj strojni park. Kmetje bodo 
lahko nabavili po znižanih cenah potrebne vprežne 
stroje in orodje. 

V zveznem merilu se regres za gnojila, varovalna 
sredstva, kmetijske stroje in gorivo poveča za celotno 
FLRJ od 6 milijard v letu 1954 na 13,6 milijard v letu 
1955. Pri predvideni uporabi teh sredstev v LR Slo- 
veniji v letu 1955 bo znašal regres okoli 1,5 milijarde 
dinarjev, kar je toliko kot polovica celotne kmečke 
dohodnine. Tolikšen regres pomeni torej izdatno po- 
moč za dvig kmetijske proizvodnje. 

Nekateri ljudski odbori in zadruge regresirajo 
iz svojih sredstev tudi nabavo cementa za silose in 
gnojišča, za kar v zveznem in republiškem merilu ni 
bilo na razpolago sredstev. 

2. Ustanovijo se skladi za pospeševanje kmetij- 
stva in sicer: 

republiški sklad v višini 125 milijonov dinarjev 
ali 20 % osnovno dohodnine in 

okrajni skladi, v katere bodo okrajni ljudski 
odbori odgajali najmanj 15'/» dopolnilne dohodnine. 

Republiški sklad bo namenjen za pospeševanje 
kmetijstva in živinorejo ter za dotacije in •••••^ 
ganđo. 

Sredstva okrajnih skladov za pospeševanje kme- 
tijsfva služijo v podobne namene v merilu okrajev. 

5. Za investicijske kredite je v zveznem merilu 
predviđenih 16 milijard dinarjev proti 14,5 milijar- 
dam v letu 1954, za predelovalno iudustrijo pa 7,6 mi- 
lijardo proti 6.6 v letu 1954. 

Investicijski krediti bodo na razpolago v enake 
namene kot v letu 1954. Predpisani so ugodni odpla- 
čilni roki. 

Da bi so dvignila kmetijska proizvodnja, naj se 
dajejo v bodoče po kmetijskih zadrugah v večji meri 
krediti zasebnim gospodarstvom za nabavo opreme 
za obnovo nasadov, ureditev gnojišč, silosov in v po- 
dobno namene. Znatna sredstva v ta namen lahko 
zberejo samo zadruge s pomočjo hranilnih vlog za- 
družnikov. 

Da so zagotovi uspešnejši nastop pri licitaciji in- 
vesticijskih kreditov, se bo treba na natečaje bolje 
pripraviti kot doslej. Temeljne važnosti je, da se 
lotijo vso kmetijsko organizacije izdelave ureditvenih 
načrtov, brez katerih ni mogočo graditi posameznih 
objektov. Zlasti velja to za novo ustanovljena kme- 
tijska posestva in za kmetijske zadruge, ki namera- 
vajo graditi semenska skladišča, eadno in vinske 
kleti, mlekarne in druge objekte ter obnavljati na- 
sade zadružnikov. 

Povečana poraba sladkorja v Jugoslaviji zahteva 
večjo proizvodnjo sladkorne pese. V vzhodnem rav- 
ninskem delu Slovenije so dani pogoji za znatno raz- 
širitev te kulture. Zato je treba saditi več sladkorne 
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pese, prav tako pa dokončati vse priprave za zgra- 
ditev sladkorne tovorne na tem območju. To je za 
Slovenijo zlasti važno glede na povečanje krmske 
osnove za živinorejo kot glavno panogo kmetijstva v 
Sloveniji. 

4. Da se poveča obseg raziskovanj in zagotovi 
proizvodnja večjih količin kakovostnega semenskega, 
drevesnega in trsnega materiala ter plemenskih ži- 
vali', se je večje število kmetijskih posestev preosno- 
valo v finančno samostojne zavode. Preko teh selek- 
cijskih kmetijskih posestev se organizira proizvodnja 
naštetega izhodiščnega materiala tudi na ustreznih 
kmetijskih posestvih in v kmetijskih zadrugah. Takš- 
na posestva se bodo pogodbeno vezala na določene 
proizvajalne naloge. 

Za popularizacijo znanstvenih izsledkov se bo 
morala sedanja kmetijska služba izpopolniti. Okrajni 
ljudski odbori in zadružne zvezo naj pritegnejo še 
več kmetijskih strokovnjakov v sedanje pospeševalne 
skupine in jim poverijo nalogo, da bodo prenašali 
izsledke v prakso s prirejanjem demonstracijskih po- 
skusov na ppsameznih posestvih s predavanji in kraj- 
šimi tečaji, s publikacijami, s posvetovanji s strokov- 
nimi odbori zadrug in podobno. Kmetijski institut bo 
moral nuditi tem okrajnim pospeševalcem več nepo- 
sredne pomoči. 

Vso večji pomen pri širjen'ju strokovne izobrazbe 
dobivajo kmetijske šole. Kmetijske gospodarske šole 
eo zajele v letu 1953/1954 nad 6.000 kmečke mladine. 
Tudi v bodoče bodo ljudski odbori podprli ustanav- 
ljanje teh šol, ki so najprimernejša oblika množič- 
no strokovne vzgoje kmečko mladine. Zboljšati pa 
se bo moral pouk na teh šolah v tej smeri, da bodo 
nudile čim več praktičnih vaj v vsej proizvajalni 
sezoni. Doslej so delovale v glavnem v zimskem času. 

5. Da so hitreje povečajo lastna sredstva kmetij- 
skih posestev, so njihove družbene obveznosti v letu 
1955 znatno olajšane: odpravljene so obresti na 
osnovna sredstva, obresti rja obratna sredstva pa zni- 
žane na 2%. Sprejeto pa je.načelo, da vsa posestva, 
razen ncizgrajenih, plačujejo polno amortizacijo, kar 
je potrebno za vzdrževanje njihovih fizičnih kapa- 
citet. Prispevek za socialno zavarovanje za stalne de- 
lavce se zniža od 45 na 43 %, za priložnostne pa osta- 
ne neizpremenjeno (10°/o). i 

Gledo hektarskih pridelkov in proizvodnosti ži- 
vino zaznamujejo kmetijska posestva že precejšnji 
napredek. Zaradi večje uporabo sodobnih tehničnih 
sredstev presegajo približno za '/• povprečje zaseb- 
nega sektorja, kar kažejo naslednji statistični po- 
datki za leto 1953 (q/ho): 

Pšenica  (1.1954) 
Koruza 
Krompir 
Detelja 
Travniško seno 
Molznost za 1 kravo lit. 

Produktivnost dela pa je na kmetijskih posestvih 
še vedno slaba, čeprav je poslovanje po gospodar- 
skem računu žo izboljšalo varčevanje v vseh izdat- 
kih in tudi v izdatkih za delovno silo, ki je najmoč- 
nejša stroškovna postavka. Na 100 ha obdelovalne 
površine odpade še vedno 40 delavcev, kar je le ne- 
koliko  nad  produktivnostjo  večjih   zasebnih   gospo- 

Kmetijska Zasebni 
posestva sektor 

15,4 11,2 
19,9 16,0 

129,9 103,7 
52,5 36,9 
26,4 27,2 

2.500,0 1500,0 

darstev. Boljša organizacija dela, naslonjena na na- 
grajevanje po delovnem učinku, je najvažnejši ukrep 
za rentabilnejšo poslovanje kmetijskih posestev. To 
bo omogočal novi plačilni sistem za leto 1955. Ne- 
dvomno lahko tudi arondacija površin z zamenjavo 
in kupoprodajo, ki jo omogočajo novi predpisi, ob- 
čutno zmanjša proizvajalne stroške. Nadalje je za 
boljšo izrabo proizvodnih kapacitet potrebno, da se 
za upravnike kmetijskih posestev postavijo dobri 
kmetijski strokovnjaki in uredi njihovo nagrajeva- 
nje. Prav tako je za napredek posestev nujno, da se 
reši vprašanjo pridobivanja višjih kvalifikacij delav- 
cev, ki že več let delajo na posestvih. Od približno 
7.O00 delavcev je namreč 47 °/o nekvalificiranih, 32 % 
polkvalificiranih in le 21 •/• (kvalificiranih. 

Kmečka dohodnina se v letu 1955 nekoliko zviša, 
in sicer na 3.340 milijonov dinarjev, kljub temu da 
60 povečajo dohodki od kmetijstva v večji meri. 
Davčna lestvica se spremeni tako, da se nekoliko 
ublaži njena progresija, kar je razvidno iz naslednje 
primerjave lestvic dopolnilne dohodnine v letih 1954 
in 1955: 

Davčna osnova gospodarstev 19M 
minimum   maksimum 

1955 
i   min.    maks. 

do    30.000 0 4 3 5 
nad   30.000 do   50.000 3 7 4 9 
nad   50.000 do   80.000 5 10 7 13 
nad   80.000 do 120.000 7 14 11 17 
nad 120.000 do 160.000 10 18 15 21 
nad 160.000 do 200.000 13 23 19 25 
nad 200.000 do 250.000 16,5 '  29 23 29 
nad 250.000 do 3OO.000 20,5 35 27 32 
nad 300.000 do 400.000 24,5 43    • 30 37 
nad 400.000 do 500.000 30.5 49     , 33 42 
nad 500.000 do 600.000 35,5 54 36 46 
nad 600.000 do 700.000 • 40,5 58 33 48 
nad 700.000 45 60      . 40 50 

Z zakonom o kmetijskem zemljiškem skladu se 
je zmanjšala velikost kmečkih gospodarstveo na 
10 ha obdelovalne zemlje, to je na posest delovnega 
kmeta. Ker se dohodek v mejah te posesti ustvarja 
v glavnem z lastno delovno silo, ni več razloga za 
tolikšno progresijo, kot jo je imela sedanja davčna 
lestvica, posebno še za to, ker se obdavčitev izkori- 
ščanja tuje delovne sile izvaja še posebej. Blažja 
progresija bo tudi stimulirala blagovno proizvodnjo. 

Okrajni ljudski odbori lahko vpeljejo občinske 
doklade na osnovno dohodnino za občine, ki imajo 
boljše pogoje za voovčevanj» kmetijskih proizvodov. 
Znesek občinskih doklad je vštet v znesku kmetijske 
dohodnine. 

Ugotavljanje katastrskega dohodka bo treba v 
letu 1955 spopolniti s tem, da se bodo odpravile večje 
razliko med katastrom in stanjem v naravi, ter s 
tem, da se bodo katastrski dohodki posameznih kul- 
tur in bonitetnih razredov natančneje registrirali. V 
ta namen so okraji že predložili korekture doseda- 
njih lestvic katastrskega dohodka in z njimi odpra- 
vili omenjene neskladnosti (katastrski dohodek njiv, 
sadovnjakov in vinogradov je bil previsok, travni- 
kov in pašnikov pa  prenizek; pri  vseh kulturah so 
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bili   boljši   bonitetni   razredi   preveč    obremenjeni, 
slabši pa premalo). 

3 

Ob pogojih svobodnejše zamenjave blaga so se 
odkupne cene kmetijskih proizvodov medsebojno že 
precej izravnale, če izvzamemo cene žitu. Razpon 
med klavno živino boljše in slabše kakovosti je še 
premajhen. Nesorazmerno visoka je še cena sira in 
krmil. Nasprotno pa je s cenami v prodaji na drobno: 
niso izravnane, imajo tendenco naraščanja in so v 
primerjavi z odkupnimi cenami znatno previsoke. 
To je posledica izvoznih pogojev, predvsem pa ne- 
urejenost odkupnih podjetij, pa tudi trgovin za pro- 
dajo  kmetijskih  pridelkov. 

Izvozni koeficienti in višja raven cen kmetijskih 
proizvodov na zunanjem tržišču dovoljujejo odkup- 
nim podjetjem, da prekomerno dvigajo cene, kar 
vpliva na prekomerne podražitve na domačem tržišču ' 
v potrošnikovo škodo. Novi devizni režim te proble- 
me nekoliko urejuje. 

V naši trgovini bodo potrebni razni ukrepi (eno- 
ten nastop odkupnih podjetij), v prvi vrsti pa izlo- 
čitev nepotrebnih posrednikov, s tem da postopoma 
prevzemajo ves odkup kmetijskih proizvodov kme- 
tijske zadruge. Na ta način bi so gotovinski promet 
zamenjal z obračunavanjem po banki, malverzacije 
nepotrebnih prekupčevalcev pa bi bile nemogoče. 
Ekonomsko podlago za večjo stalnost cen in manjši 
razpon med odkupnimi in prodajnimi cenami bo 
omogočila večja kmetijska proizvodnja in mreža 
podjetij za konserviranje in predelavo kmetijskih 
proizvodov, ki jo začenjamo graditi. 

Razna podjetja za odkup kmetijskih proizvodov 
se morajo v večji meri kot doslej povezovati s kme- 
tijskimi zadrugami in po njih kontrahirati proizvod- 
njo s proizvajalci, jo podpreti z dajanjem avansov 
in brezobrestnih posojil, z oskrbo s semeni, z gno- 
jili in varovalnimi sredstvi itd. Isto velja za živilsko 
industrijo. Takšno delo podjetij, ki odkupujejo, za- 
hteva, da se njihov kader zanj izuči in v ta namen 
spopolni s kmetijskimi strokovnjaki. Danes se obra- 
čajo ta podjetja do kmeta mimo kmetijskih zadrug 
lo ob prodajni sezoni in s kadrom, ki v glavnem 
nima razumevanja za kmetijsko proizvodnjo. , 

III. poglavje 

Gozda rs tvo 

Da bi se pospešila obnova gozdov in utrdilo gozd- 
no in lesno gospodarstvo ter spravila v sklad poraba 
lesa s prirastkom gozdov, se v le.tu 1955 še nadalje 
zmanjšuje sečnja gozdov. Vendar je to zmanjšanje v 
primerjavi z dosedanjim znatno manjše zato, ker se 
že bližamo zlasti v državnih gozdovih tisti najmanjši 
sečnji, ob kateri ob sedanjem stanju še lahJko spra- 
vimo v sklad s sečnjo tudi porabo lesa. Skupna seč- 
nja se zmanjša za 12%, od tega za industrijo, rudar- 
stvo, promet, gradbe, izvoz in široko poraj» za 9% 
in za lastno porabo kmečkih gospodarstev za 14%. 
Glede na prirastek se zmanjša sečnja že na 116%, pri 
čemer se predvideva, da se bo v državnih gozdovih 
posekalo samo 96% od letnega prirastka, v drugih 
gozdovih pa v povprečju okoli 130%. Zmanjšanje seč- 
nje v zasebnih in zadružnih gozdovih je možno pred- 
videti zaradi nadaljnjega povečanja proizvodnje pre- 
moga in elektrifikacije vasi, večje proizvodnje in 
uvajanja bolj racionalniji kuhalnih in podobnih na- 

prav v gospodinjstvu ter zaradi bolj smotrne izrabe 
lesno gmote, zlasti lesnih odpadkov. 

Skladno s tem se predlaga kot največja kvota 
sečnje in izrabe gozdov skupaj 2,(85.000 m' 
od  tega  v  gozdovih  splošnega  ljudskega 

premoženja 635.000 m3 

v vseh drugih gozdovih pa 1,550.000 ma 

Predlagani obseg pri izrabi gozdov zadovoljuje 
potrebe industrije in predelave lesa, treba pa bo v 
tem letu še nadalje zmanjšati proizvodnjo žaganega 
lesa ter s tem v zvezi tudi število zastarelih in za 
smotrno izrabo lesa neprimernih žag. To se bo nado- 
mestilo po vrednosti s povečano proizvodnjo končnih 
lesnih izdelkov. Proizvodnja jamskega losa bo neko- 
liko manjša od realizacije 1934, zaradi česar bo mo- 
ralo rudarstvo nadaljevati ukrepe za zameno jam- 
skega lesa. Tudi drugi potrošniki, kot promet in 
gradbeništvo, se bodo morali zlasti zaradi manjše 
proizvodnje žaganega lesa iglavcev postopoma pre- 
usmeriti na druge snovi. Vprašanje o preskrbi tovarn 
celuloze in lesovine s potrebnimi količinami celuloz- 
nega lesa v letu 1955 se spričo predvidenega pričetka 
obratovanja nove tovarne rotacijslkega papirja na 
Vidmu še bolj zaostruje. Predvideva se, da bo mo- 
goče primanjkljaj nadomestiti deloma z nadaljnjim 
usmerjanjem oblovine iglavcev v to proizvodnjo ter 
z intenzivnejšo izrabo losne gmote iglavcev. 

Izvoz lesa se bo v letu 1935 še nadalje pospeševal 
samo z izvozom končnih lesnih izdelkov. 

Obnova gozdov bo usmerjena v letu 1955 pred- 
vsem na nego gozdov. Pogozdovanju z vrstami gozd- 
nega drevja z visokim prirastkom, in to tudi na ne- 
gozdnih zemljiščih, se bo posvetila še večja pozor- 
nosti topoli, vrbe in druge vrste). Z uvajanjem pra- 
vilnega redčenja in prebiranja gozdnih sestojev se 
bo usmerilo gozdarstvo na postopno proizvodnjo čim 
večjega  kvalitetnega prirastka. 

Zaradi nadaljnjega intenziviranja gozdnega go- 
spodarstva, zlasti pa zaradi razbremenitve in ohrani- 
tve že izčrpanih gozdov se bo pospeševala graditev 
gozdnih cest v oddaljena, za smotrno gospodarjenje 
šo zaprta gozdna območja. S tem bo mogoče izrab- 
ljati tudi te Sortimente lesa, ki so doslej propadali, 
in to zlasti drobni celulozni les iglavcev in jamslkii 
les. Tako se bodo zmanjšali tudi odpadki pri izrabi 
gozdov. Navedene naloge s področja gozdnega gospo- 
darstva bo mogoče izpolniti z nadaljevanjem, poglo- 
bitvijo in utrjevanjem gozdno gospodarske politike, 
ki jo je naikazal že družbeni plan za leto 1954. 

Z decentralizacijo gozdarske službe, prenosom 
uprave gozdov splošnega ljudskega premoženja na 
okrajne ljudske odbore in z vzpostavitvijo okrajnih 
uprav za gozdarstvo je dobila borba za obnovo go- 
zdov široko in uspešno politično in gospodarsko pod- 
lago. V letu 1935 jo treba te oblike še nadalje utrje- 
vati, pri tem naj se zlasti razmejijo in spravijo v 
sklad razmerja med okrajnimi upravami za gozdar- 
stvo ter gozdnimi gospodarstvi. 

Z uveljavljanjem zakona o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov je dobila ta borba tudi 
trajno materialno podlago. Vprašanje prispevkov v 
sklade je bilo rešeno z uredbo o plačevanju prispev- 
kov ter o uporabi skladov, s katero sc je zlasti ure- 
dilo vprašanje razdelitve presežka vrednosti kot re- 
zultata visokih tržnih cen losa med zasebnimi proiz- 
vajalci   in   družbo. 

Z zakonom o omejitvi predolave lesa iglavcev 
ter z uredbo, izdano na podlagi tega zakona, se pre- 
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prečuje negospodarska predelava in uporaba lesa 
iglavcev za kurjavo. Z uveljavljanjem tega zakona 
obenem z drugimi ekonomskimi ukrepi glede porabe 
lesa se bodo v letu 1955 zadovoljile potrebe po jam- 
skem in celuloznem lesu s kontingentirano sečnjo. 
Z določitvijo proizvodnje pragov ali pragovske oblo- 
vine pa je zagotovljena • tudi obnova železniških 
prog. 

Z obvladanjem in utrditvijo sečnje gozdov na 
realni višini je podana za leto 1935 tako za gozdne 
posestnike ali upravitelje gozdov kot za potrošnike 
— predelovalce lesa jasna perspektiva o količinah 
lesa, ki bodo v prometu. 

IV. poglavje 

Promet 

Povečana proizvodnja v FLRJ bo vplivala na po- 
večanje prometa v celoti, predvsem pa na povečanje 
železniškega tranzitnega prometa v Sloveniji. Raz- 
širjenje turizma ne bo sicer v letu 1955 bistveno po- 
večalo število opravljenih železniških potniških kilo- 
metrov, pomeni pa težko nalogo za železnico kalkor 
tudi za cestni promet, da bi dosegli v letu 1955 delno 
zboljšanje kulturnega prevoza ter hitrejše potovanje. 

Predvideni fizični obseg železnišikega prometa v 
letu 1955 kaže v primerjavi z letom 1954 povečanje 
števila odpravljenih potnikov za 2%, povečanje šte- 
vila potniških kilometrov za 1%, naloženega blaga 
za 4% ter povečanje število eksploatacijskih neto/t-km 
za 10%. Skupno število zaposlenih delavcev in usluž- 
bencev pri železniškem transportnem podjetju in na- 
membnih podjetjih se bo povečalo za 2%. 

Ker so železniške tarife v letu 1955 bistveno ne 
bodo spreminjale, predvideva zvezni družbeni plan 
le 2-odstotne obresti na osnovna sredstva ter opro- 
stitev plačevanja davka od dobička transportnih pod- 
jetij v skupnosti JZ. Zaradi nezadostnih sredstev za 
vzdrževanje predvideva zvezni plan uporabo amor- 
tizacijskega sklada v polnem znesku. Ker se je pri 
Železniškem transportnem podjetju Ljubljana pojav- 
lala do konca leta 1954 zguba, je potrebno, da se v 
letu 1955 uporabi tak način obračunavanja dohodkov, 
ki ustreza dejanskim dohodkom posameznih podjetij. 
Tako se bodo odpravile izgube, do katerih prihaja 
zaradi nepravilnega sistema obračunavanja. 

V letu 1955 bosta dokončani novi postajni poslop- 
ji v Mariboru in na Jesenicah. Odsek železniške 
proge Postojna—Rakek bo že uporaben za električno 
vleko, nadaljevala pa se bodo dela pri elektrifikaciji 
proge od Rakctka proti Borovnici. Prav tako se bodo 
nadaljevala gradbena dela v celjskem vozlišču, kar 
bo pozneje zelo olajšalo prometne težave v celjskem 
in velenjskem bazenu. Vpeljani bodo novi direktni 
vlaka Dunaj—Reka ter Dunaj—Trst ter bo odprt 
osebni obmejni promet pri Prevaljah. 

S priključitvijo koprskega okraja LR Sloveniji se 
pojavlja nujna potreba povezave Kopra z obstoječo 
železniško mrežo v Sloveniji. 

Javni cestni promet bo ostal v letu 1935 v glav- 
nem nespremenjen to pa zaradi izrabljenega voznega 
parka. Predvideno je sicer povečanje javnega tovor- 
nega in potniškega avtomobilskega prometa za 5%, 
to  pa  le   zaradi   zbr>ljšanega   stanja   avtomobilskega 

P-rka v koprskem okraju, kjer si bo v letu 1955 lo- 
kalni javni tovorni avtopromet povečal za 15%, potr 
niški pa za 23%: Povečalo se pa bo mehanično delo 
pri popravilu in vzdrževanju voznega parka za 10%. 
Sedanja vrednost osnovnih sredstev tovornega avto- 
mobilskega parka znaša le 14%, avtobusov pa 32% 
osnovne vrednosti. Javni cestni promet danes še ne 
more prevzeti v večjem obsegu tovornih prevozov 
celo na takih relacijah, kjer ni vzporednih železni- 
šikih prog. Ker se bodo v letu 1955 nadaljevala dela 
pri modernizaciji cest Maribor—Sežana in Senože- 
če—Koper ter gradila nova avtomobilska cesta Ljub- 
ljana—Zagreb, bodo s tem in z razvojem domače av- 
tomobilske industrije v izdatni meri izboljšanj te- 
meljni pogoji za razvoj cestnega prometa v Slove- 
niji. Za izboljšanje voznega parka so podjetja cestne- 
ga prometa oproščena zveznega davka od dobička, 
ki ga uporabijo za ustanovitev lastnih investicijskih 
skladov. 

3 
Poštno-telegrafski - telefonski promet se bo v 

letu 1935 povečal nasproti letu 1954 skupno za 1%. 
Poštni (pisemski, paketni in plačilni) in telegrafski 
promet sta že precej ustaljena ter se predvideva le 
malo povečanje, do 0.5%. Telefonski promet se bo pa 
povečal za 4%. 

PTT bo zaradi oprostitve plačevanja zveznega 
davka po zveznem planu, za leto 1935 vplačevala 50% 
od doseženega dobička v sklad za ultrakratke valov- 
ne zveze. V prvi etapi leta 1953 je predvidena zgra- 
ditev UKV .telefonske zveze na relaciji Ljubljana— 
Bled. Računa se lahko z zboljšanjem PIT službe, 
ker se je letos posrečilo podjetju PTT opremiti zad- 
nji dvo pošti v Sloveniji s telefonom, odpreti novo 
poštno avtomobilsko zvezo Črnomelj—Adlešiči, vzpo- 
staviti direktne telefonsike zveze s Trstom, Ptujem 
in Krškim, povečati zveze na odseku Ljubljana—Ce- 
lje—Maribor, odpreti novo avtomatsko centralo v 
Kamniku ter povečati mariborslko avtomatsko cen- 
tralo za 700 priključkov. Za leto 1935 je predvidena 
avtomatizacija telefonskih central v Domžalah, 
Mengšu, Trbovljah, Rušah, Gorici in Tolminu. Pred- 
videno je 2000 novih telefonskih prikljuökov ter po- 
večanje avtomatske telefonske mreže za 1530 priključ- 
kov. Prav tako je predvidena nabava novih avtobu- 
sov za prevoz redne pošte na relacijah Ljubljana— 
Idrija, Sežana—Koper ter Koper—Piran. 

V. poglavje 

Gradbeništvo 

V letu 1955 predvideva plan znižanje denarnega 
obsega pri gradbenih storitvah za 15% od vrednosti 
del izvršenih v letu 1934. To znižanje je posledica 
znižanja investicijskih sredstev. Ni'kalkor pa ne po- 
meni to vrednostno znižanje tudi enakega znižanja 
fizičnega   obsega   gradbenih   storitev. 

Predvideva se, da se bo dvignila produktivnost 
gradbene delavnosti, da bodo gradbena .podjetja mo- 
bilizirala obstoječe rezerve in da se bodo no ta način 
pocenile gradbene storitve. 

Da se proizvodnost v gradbeništvu poveča, je po- 
trebno, da se doseže pravilen kvalifikacijski sestav 
delavstva, Iti je bil v letu 1954 porušen zaradi nepri- 
mernega plačilnega sistema, da se racionalno organi- 
zira delo in poskrbi, da so vsa preddela pravočasno 
opravljena, da se nagrajuje po učinku, česar v letu 
1934 ni bilo, ter da se sistematsko pobija šušmarstvo. 
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V letu 1955 so dani vsi pogoji, da se dosedanji objek- 
tivni vzroki nižanja produktivnosti odstranijo. Ce- 
lotni plačilni sistem je organiziran tako, da omogoča 
plačevanje po učinku. Dalje je nabavila v letu 1954 
gradbena operativa nekaj mehanizacije, ki jo bo v 
letu 1955 še dopolnila in tako omogočila zmanjšanje 
ročnega dela. Od zavzemanja in zanimanja delovnih 
kolektivov pa bo odvisna racionalna organizacija de- 
la, znižanje materialnih stroškov z uporabo patentnih 
odrov, opažev in prefabriciranih elementov, racional- 
na utrditev notranjega transporta in s tem znižanje 
režijskih stroškov ter skrb za pravilno postavljene 
norme in za pravočasno izvršitev preddel. Za pravi- 
len potok gradbenih del pa je potrebno, da bo grad- 
beno podjetje pravočasno prejelo kompletne tehnič- 
ne dokumentacije. 

Z vsemi navedenimi ukrepi nameravamo preseči 
storilnost gradbeništva v letu 1953, ki je hila za 8% 
nad storilnostjo v letu 1954, in poceniti gradbene sto- 
ritve za 12%, to je na raven iz leta 1953. Pri tem ra- 
čunamo še na Zboljšanje kvalitete gradbenih del, za 
katero bodo dani vsi pogoji: zboljšanje kvalitete 
gradbenega materiala, ki je predvideno za leto 1955, 
in materialni interes izvajalca, ki ga bodo močneje 
kontrolirali gradbena inšpekcija, investitor in kolav- 
dacijska komisija. 

Razmerje gradbenih del za potrebe družbenega 
standa-rda do kapitalne graditve je planirano v letu 
1955 s 45% proti 55%, to je- zboljšanje za 7% v ko- 
rist družbenega standarda v primerjavi z letom 1954. 
Ta sprememba nastaja predvsem zaradi tega, ker se 
bodo v letu 1955 ustanovili posebni skladi»za graditev 
stanovanjskih hiš, ki bodo v LRS znašali najmanj 
2.800,000.000 din, ter bodo na ta način na razpolago 
znatno večja skupna sredstva za graditev družbenega 
standarda kakor v letu 1954. 

V okviru gradbenih podjetij in režijskih skupin 
bo zaposlenih okoli 24,500 delavcev ali 81% zapo- 
slenih v letu 1954. 

VI. poglavje 

Trgovina   in   gostinstvo 

1 
V letu 1955 so predvideva, da se bo nadaljevalo 

utrjevanje organizacijskih oblik trgovske mreže, ki 
so se pričele uvelja-ljati v letu 1954, s tem se bo pa 
tudi nadaljevalo izpopolnjevanje pri upravljanju v 
trgovini. ' 

Predvideva se, da se bo v letu 1935 blagovni pro- 
met na drobno dn na debelo povečal za 7%. To je v 
skladu s povečano kupno močjo in povečano indu- 
strijsko in kmetijsko proizvodnjo. 

Povečanje blagovnega prometa bo zahtevalo 
vključitev novih 400 zaposlenih in razširitev trgovske 
mreže. 

Z nadaljnjim izboljševanjem plačilnega sistema 
iz leta 1954 ter s premijami za znižanje stroškov bo 
podana možnost za večjo stimulacijo delovnih kolek- 
tivov za boljši način poslovanja. 

V gostinstvu se bo v letu  1955 povečal promet 
za 6%. 

Za dosego povečanega prometa bo treba: 
z  ustrezno propagando  seznaniti   turiste  tudi  s 

turističnimi kraji, ki so bili do sedaj manj obiskani. 

saj se lahko le na ta način poveča dotok turistov, ker 
so glavni turistični kraji za leto 1935 že razprodani; 

s podaljšanjem sezone v vseh turističnih krajih 
in z boljšo organizacijo notranjega poslovanja v go- 
stinstvu je treba omogočiti zniževanje cen in na ta 
način približati naše gostinstvo tudi širšemu krogu 
delovnih ljudi; 

s pravilnim razmerjem gostincev do gostov, večjo 
čistočo in redom je treba povzdigniti raven gostin- 
stva in turizma; 

z uvajanjem novih turističnih prometnih zvez, 
z izboljšanjem sedanjega prevoza turistov na želez- 
nici in v cestnem prometu je treba olajšati dostop v 
turistične kraje; 

z dviganjem strokovne in kulturne ravni gostin- 
skega kadra, kar bo mogoče zlasti v letu 1955 zaradi 
posebnega sklada za kadre/ ki bo v LR Sloveniji zna- 
šal okoli 30 milijonov dinarjev. 

Večji razmah gostinstva pa se lahko pričakuje 
predvsem tudi zato, ker je določanje vseh drugih 
družbenih obveznosti za gostinska in turistična pod- 
jetja v 1. 1955 prepuščeno okrajem. S tem se povečajo 
naloge in pristojnost okrajev, obenem pa so jim pre- 
puščena vsa sredstva gostinstva in turizma. Tako je 
podana materialna podlaga za nadaljnji razvoj go- 
stinstva in turizma, seveda le, če bodo okraji pra- 
vilno izrabili vse te možnosti. 

VII. poglavje 

Obrt 

S spremembami, ki so predvidene v družbenem 
planu FLRJ za leto 1955, bo omogočen pospešen raz- 
voj socialističnega sektorja obrti 

Obračunavanje prispevkov družbeni skupnosti v 
pavšalnem znesku bo zmanjšalo administracijo ter 
bo glede stroškov s tem izenačen socialistični sektor 
s privatnim. 

Ker je obrt oproščena plačevanja davka od do- 
bička in so obresti od osnovnih sredstev prepuščene 
ljudskim odborom, se bodo povečala sredstva za raz- 
voj  socialističnega obrtništva. 

Ker bodo ljudski odbori lahko samostojno dolo- 
čali višino amortizacije in obresti od osnovnih sred- 
stev za obrtništvo, jim je s tem omogočeno reševanje 
problemov, ki so doslej zavirali razvoj socialistične- 
ga sektorja obrtništva. 

Z vsemi navedenimi pravicami pa se prenaša na 
ljudske odbore tudi vsa odgovornost za razvoj 
obrti. 

Zato je potrebno, da ljudski odbori: 
1. uporabijo vsa sredstva, prejeta iz obrti v obli- 

ki obresti od osnovnih sredstev in deleža od dobič- 
ka, za ustanavljanje novih obrtnih delavnic in pove- 
čanje kapacitet obstoječih podjetij; 

2. s pravilnim obdavčenjem privatnega obrtnika ' 
spravijo  v   sklad  njegovo  obveznosti   do  družbe  z 
obveznostmi socialističnega sektorja. 

Samo z izvedbo nakazanih nalog bo mogoče do- 
seči, da se čim hitreje poveča obseg obrtnih storitev 
na višino, ki io zahteva nagel razvoj drugih gospodar- 
skih panog. S tem bo odpadel dosedanji monopol v 
posameznih strokah, cene pa se bodo oblikovale po 
dejanskih stroških proizvodnje na nižji ravni od do- 
sedanjih. Izenačenje obveznosti privatnega obrtnika 
z obveznostmi socialističnega sektorja pa bo ustvari- 
lo tudi pogoje za uspešnejšo konkurenco med obema 
sefktorjema. 
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Za leto 1935 je predvideno povečanje vrednosti 
obrtnih storitev za 5% proti ocenjeni izpolnitvi za 
leto 1954. Primerjava po letih je takale: 

Izpolnitev 
1953 

Ocena izpol- 
nitve 1954 

Plan 
1955 

26.500 
52% 

27.400 
24% 

"Vrednost storitev       24.034 
Od tega soc. sektor        50% 

Za hitrejši razvoj obrti je poleg razširitve obsto- 
ječih kapacitet treba povečati tudi skrb za pravilen 
dotok in vzgojo vajencev. 

VIIL poglavje 

Izvoz 
Plan izvoza za leto 1955 je po vrednosti za 18% 

večji od ocenjene izpolnitve v letu 1954 ter znaša (v 
milijonih dinarjev): 

.Izpolnitev Izpolnitev 
1953        1954 

(ocenjena) 

Plan 
1955 

Indeksi 
1954     1955 
1953     1954 

Industrijski 
proizvodi 

Kmetijski 
proizvodi 

8.699       9.618 

1.788       2.197 

11.573 

2.400 

111       120 

123       109 

Ves izvoz 10.487      11.815 13.973 113       116 

Predvideno povečanje izvoza temelji na predvide- 
nem povečanju industrijske in kmetijske proizvod- 
nje. 

Struktura izvoza se še nadalje zboljšuje, ker bo 
celotna količina v tonah za 9% manjša od količino 
vseh izvoženih proizvodov v letu 1954. To pomeni, da 
so bo povečal izvoz visoko vrednih predelanih izdel- 
kov, zmanjšal pa se bo izvoz surovin, predvsem lesa, 
kar kaže tudi primerjava (v odstotkih): 

Izpolnitev      Izpolnitev Plan 
1953 1954 1935 

(dokončna)     (ocenjena) 

Industrija 42.8 47.7 52.1 
Rudarstvo 2.7 2.7 3.2 
Metalurgija 19.0 19.0 22.3 
Rezan les 16.1 12.5    ' 8.7 
Kmetijstvo 145 13.8 12.8 
Gozdarstvo 52 4.5 0.9 

Ves izvoz 100.0 100.0 100.0 

Značilne spremembe v strukturi izvoza so: 
Pričenja   so   izvoz   polproizvodov   črne   meta- 

lurgije; 
povečuje se izvoz proizvodov barvaste metalur- 

gije, zlasti glinico in cinkove pločevine, deloma se 
pričenja izvoz aluminijevih polproizvodov, ki obeta 
za bodoče pomembnejše povečanje; 

povečuje se izvoz proizvodov kovinske industrije 
(posoda, žeblji, poljedelsko in ročno orodje, utenzi- 
Lije, žerjavi, naprave za centralno kurjavo, elektro- 
de, predmeti za široko potrošnjo, zlasti pocinkani 
pladuji. fitingi) ter se pričenja izvoz novih izdelkov, 
ki se doslej niso izvažali (turbine, strojne naprave 
in konstrukcije, sanitarne naprave, kolesa in deli 
koles, okovje, embalaža, kolesne dvojice, jeklene kro- 
gle, krožne žage, industrijski noži itd.); 

povečuje se izvoz proizvodov kemične industrije 
in elektroindustrije, zlasti raznih vrst soli, farmacevt- 
skih surovin in izdelkov, škrobnih izdelkov, kinopro- 
jektorjev, radijskih aparatov, telefonskih aparatov 
in električnih števcev, med novimi proizvodi pa so 
zlasti telefonske centrale, mali rotacijski stroji, radio 
in radioaknetične naprave, sestavni deli telekomu- 
nikacijskih naprav, svetilke in pribor za svetilke, 
električni aparati za vozila, termični aparati, instala- 
cijski material itd.; 

povečuje se izvoz proizvodov lesne industrije, 
zlasti pohištva, lesonitnih in panelnih plošč, parketa, 
strojil, zlasti pa končnih izdelkov, zmanjšuje se pa 
izvoz rezanega lesa; pričenja se tudi izvoz lesne mo- 
ke, ki je doslej nismo izvažali; 

povečuje se izvoz sulfitne celuloze v industriji 
papirja; 

povečuje se izvoz proizvodov tekstilne industrije, 
zlasti bombažnih in staničnih tkanin; 

povečuje se izvoz proizvodov usnjarske in obu- 
tvene industrije, zlasti zgornjega usnja, tehnične kon- 
fekcije, čevljev, ščetin; 

pričenja se v malem izvoz proizvodov gumarske 
industrije; 

povečuje se izvoz živilskih proizvodov, zlasti vi- 
na, iki se je zaradi svojih dobrih kakovosti uveljavilo 
v ZDA in si pridobilo novih odjemalcev v Braziliji, 
v skandinavskih državah in v državah Vzhodne Evro- 
pe, dalje izvoz /nesa in drugih proizvodov, odpade 
pa izvoz oljnih pogač, ki so nam potrebne kot močna 
krmila za živinorejo; z njimi lahko ustvarimo veliko 
večjo vrednost v obliki mesa in drugih živalskih pro- 
izvodov, Iti daleč presegajo vrednost izvoženih pogač; 

povečuje se izvoz pridelkov poljedelstva in sad- 
jarstva, zlasti živine; 

zmanjšuje se izvoz gozdnih sortimentov, zlasti 
celuloznega lesa in drv. 

Za čim boljšo izpolnitev izvoznega plana je po- 
leg predvidenega povečanja proizvodnje ob dvigu 
storilnosti oziroma znižanju proizvodnih stroškov po- 
trebno tudi, da si izvozniki in organi zunanje trgo- 
vine prizadevajo, da čim bolje spoznavajo zunanja 
tržišča, zboljšajo kvaliteto in razširijo Sortiment v 
skladu z zahtevami, da prodajo blago po najvišjih 
dosegljivih cenah. Proizvodna podjetja si morajo 
prizadevati, da se bodo pri svojih izdelkih za izvoz 
čimbolj približala dejanski rentabilnosti, kljub temu 
da jim postavljeni izvozni koeficienti in premije omo- 
gočajo ugodno kalkulacijo. 

Podjetjem, ki še niso sprejela določenih tehno- 
loških procesov, ki bi pa lahko proizvajala za izvoz, 
jo treba omogočiti proizvodnjo v kooperaciji z zuna- 
njimi podjetji, kar bi ugodno vplivalo tako na izvoz 
kot na notranje tržišče. 

Izrabiti je treba nadaljnjo možnosti izvoza z od- 
stranitvijo manjših grl v proizvajalnem procesu, kar 
bi se pokazalo v pomembnem finančnem efektu pri 
izvozu. Kreditiranje investicij za povečanje izvoza, 
ki se je uvedlo v letu 1954, lahko mnogo prispeva k 
rešitvi tega problema. 

Izvozniki in organi zunanje trgovine morajo utr- 
jevati in širiti svoje stike z zunanjim svetom; k temu 
pripomore med drugim tudi udeležba na važnih sej- 
mih, zlasti v območjih, na katerih so naše proizvodne 
zmogljivosti še premalo znane. K temu bo vsekakor 
mnogo prispevalo tudi gospodarsko razstavišče v 
Ljubljani, ki je na novo ustanovljeno in pripravlja 
za prihodnje leto več razstav. 
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IX. poglavje 

Investicije 
Računamo, da bo v letu 1955 obseg investicijske 

graditve v celoti manjši, kot je bil v letu 1934, Znat- 
no pa se bo spremenila notranja struktura investicij. 

Za investicijsko graditev v letu 1953 bodo kre- 
diti iz siplošnega družbenega sklada za temeljno in- 
dustrijsko graditev predvidoma zmanjšani za okroglo 
20% proti letu 1934. Sredstva za izgraditev kmetijstva 
pa bodo ostala približno ista, če upoštevamo neizrab- 
ljena sredstva iz leta 1934. Poleg tega pa ie iz zvez- 
nih sredstev predviden še znesek 750 milijonov de- 
narjev za gradbo ceste Rižana—Senožeče. 

Republiška sredstva za investicijsko graditev, Jji 
bodo znašala v letu 1953 skoraj 5 milijard, se bodo 
razpodelila za zdravstvene in prosvetne objekte, za 
investicije za pomoč Primorski, Kočevski in Dolenj- 
ski, za nadaljevanje graditve avtomobilske ceste ter 
za investicije v industriji in kmetijstvu, 

Poleg tega bodo okraji razpolagali za investicije 
še s približno 5 milijardami, ne upoštevaje sredstva 
za samostojno razpolaganje podjetij. 

V celotnih investicijskih vsotah je všteta po 
zveznem planu predpisana 6-odstotna rezerva. 

Posebnost letošnje investicijske politike je tež- 
nja, da se okrepi graditev objektov družbenega 
Standarda. V letu 1955 se bodo ustanovili posebni 
skladi za zidanje stanovanj. Iz republiških sredstev 
bo ustanovljen republiški kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš $ predvidoma 300 milijoni din. Iz 
eredstev ljudskih odborov in dela dobička gradbenih 
podjetij bodo ustanovljeni okrajni skladi za zidanje 
stanovanjskÄ hiš z okoli 2.20Û milijoni dinarjev. Iz 
dela dobička premogovnikov bodo usta/iovljeni še po- 
sebni skladi za zidanje stanovanjskih hiš s približno 
550 milijoni dinarjev. Poleg novo ustanovljenih skla- 
dov za zidanje stanovanjskih hiš pa obstojijo še vna- 
prej redni skladi za zidanje stanovanjskih hiš, ki se 
ustanovijo iz redne stanarine. Prav tako pa se bodo 
Stanovanja zidala tudi še iz sredstev, s katerimi pod- 
jetja samostojno razpolagajo. 

V letu 1955 bo predvidoma znašala vplačana 
amortizacija 24,8 milijard dinarjev ali 15% več kot 
v letu 1934. Glede izrabe amortizacijskih sredstev so 
predvidene znatne olajšave in ugodnosti. Tako bodo 
nekatere panoge v celoti lahko izrabile sredstva 
amortizacije, kar jim v letu 1954 ni bilo mogoče. Po 
oceni bo znašal del amortizacije, ki bo prost za iz- 
rabo, 18,9 milijard dinarjev, kar je za 18 % več kot 
leta 1954. 

V letu 1955 se tudi spreminja sam način Izrahe 
amortizacije. Sprošča se togi način, ki je obstajal še 
leta 1954, in bo dovoljeno, da se znesek, predviden 
za amortizacijo, izrabi v poljubnem obsegu za obnovo 
in vzdrževanje in ne več v določenem odstotku za 
obnovo in v določenem odstotku za vzdrževanje. Tudi 
v deviznem prometu so predvidene nekatere olajšave 
za izrabo amortizacije. 

X. poglavje 
Tržišče in cene, dohodki in izdatki 

prebivalstva, potrošnja 

V letu 1955 se predvideva oblikovanje cen v 
glavnem na višini leta 1954, in sicer pri živilih na 
višini povprečnih cen iz leta 1954, pri industrijskih 

proizvodih pa na višini cen v drugom polletju 1954. 
Pri poljedelskih proizvodih bodo sicer cene do nove 
letine ostale na višji ravni, toda z nastopom sezone — 
pri normalni letini v vsedržavnem merilu — bodo 
padle. 

Vogoj za stabilizacijo cen na predvideni višini je: 
1. dosega predvidenega povečanja industrijske in 

kmetijske proizvodnje in povečanja produktivnosti 
dela, 

2. izvršitev določenih ukrepov za stabilizacijo 
tržišča v zveznem merilu. 

Industrijska proizvodnja blaga za široko potroš- 
njo se bo v letu 1935 v FLRJ povečala za okrog 15 '/» 
nasproti izpolnitvi leta 1954. 

Predvideva se povečanje plačilnega sklada v 
Ljudski republiki Sloveniji za 13 %. To povečanje 
bo nastalo deloma zaradi povečanja storilnosti v go- 
spodarstvu, deloma pa zaradi povečanja števila za- 
poslenih. 

Denarni dohodki kmečkega prebivalstva se bodo 
v letu 1955 povečali z okrog 2'/o, in to zaradi večje 
količinske prodaje tržnih presežkov. Večjega pove- 
čanja ni pričakovati, ker so se zaradi zvišanja cen 
dohodki kmečkega prebivalstva znatno povečali že 
v letu 1954. 

Skupni dohodki in kupna moč prebivalstva ee 
bodo v letu 1955 povečali za 6,2 •/• naproti letu 1954. 

Povečano kupno moč prebivalstva bodo v letu 
1955 v celoti zadovoljili večji blagovni skladi in je 
zato blagovna denarna bilanca iz leta 1955 uravno-< 
vešena. V merilu FLRJ se računa s presežkom blaga 
za široko potrošnjo v višini 20 milijard dinarjev, kar 
pomeni rezervo, ki bo ugodno vplivala na ustali- 
tev cen. 

3 
Pri povečani kupni moči prebivalstva in večjih 

blagovnih skladih blaga za široko porabo se bo oseb- 
na poraba v letu 1955 količinsko povečala približno 
za 7%, in sicer v trgovini za okoli 8 %, v gostinstvu 
za okoli 6 %, pri storitvah pa za okoli 5 %. 

Količinska poraba na enega prebivalca se bo po- 
večala za okrog 6 %, in sicer pri delavcih in usluž- 
bencih za okoli 8°/o, pri kmetih pa ostane na pri- 
bližno sedanji ravni. 

Poraba se bo torej v večji meri povečala pri de- 
lavcih in uslužbencih. 

4 
Družbeni plan FLRJ predvideva tele ukrepe za 

ustalitev tržišča, ki pomenijo enega izmed glavnih 
pogojev za nadaljnji razvoj gospodarstva in za za- 
gotovitev predvidenega življenjskega standarda: 

1. Zveza, republike in ljudski odbori bodo morali 
v letu 1955 iz doseženih dohodkov obvezno ustvarjati 
rezerve, ki se bodo smelo uporabiti samo, če bo to 
dovoljevalo stanje na tržišču. Obenem bodo pa mo- 
rala podjetja izločati izredni dobiček, ki je nastal 
zaradi posebnih tržnih pogojev. Na ta način se bo 
preprečil ali vsaj omejil pritisk velikih denarnih 
sredstev na tržišče in cene, kar ee je primerilo v letu 
1954. 

Kreditna politika se bo izravnala s politiko sta- 
bilizacije tržišča in cen. 

2. Izvoz proizvodov za široko porabo se bo spra- 
vil v sklad s potrebami notranjega trga, in sicer 
tako, da se bo vsaka prekoračitev planiranega izvoza 
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nadomestila s povečanim uvozom reprodukcijskega 
materiala in s povečano proizvodnjo. Izvoz določenih 
kmetijskih in industrijskih proizvodov za široko po- 
rabo bo kontlngentiran. 

Dinarska stimulacija izvoza se bo spravila v 
sklad s politiko notranjih cen, tako da izvozniki ne 
bodo mogli cen bistveno spreminjati. Predvideva se 
zagotovitev stalnejših tečajev za uvoz surovin in te- 
meljnega  pomožnega  materiala. 

Poleg uvoza žit in maščob ter najnujnejših koli- 
čin kolonialnega živilskega blaga je predviden uvoz 
določenih količin industrijskih proizvodov za široko 
porabo, ki naj dopolnijo izbiro blaga na tržišču in 
delujejo proti monopolizmu domačih podjetij. 

3. Krog proizvodov, ki se jim določijo najvišje 
cene, se bo razširil še na nekatere surovine in pol- 
proizvode, katerih cene so važne za vzdrževanje 
splošne ravni cen. 

4. Izboljšala se bo organizacija pri trgovanju s 
kmetijskimi pridelki na debelo in ustvarili se bodo 
pogoji za izboljšanje opreme in tehničnih sredstev 
tega tržišča. 

XI. poglavje 

Družbeni   proizvod    in    narodni 
dohodek 

V letu 1955 se predvideva povečanje skupnega 
družbenega proizvoda za 8% v primerjavi z letom 
1954. 

Indeksi gibanja skupnega družbenega proizvoda: 

1954 1955 ,   1955 
1955 1953 '   1954 

119 
102 

108 
101 

Skupni družbeni, proizvod     110 
Prebivalstvo 101 
Skupni družbeni proizvod 

na prebivalca 109 116 107 
Od skupnega družbenega proizvoda, kj se poveča 

v letu 1955 za 16.512 milijonov, odpade (v milijonih 
dinarjev) na: 

1954 1955 

amortizacijo 
narodni dohodak 

25.218 
175.944 

Tretji   del 

27.936 
169.758 

EKONOMSKI UKREPI ZA  liZVRSITEV   PLANA 
LR SLOVENIJE ZA LETO 1955 

Da bi sp dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbenim planom Ljudske republike Slove- 
nije za leto 1955, se poleg ekonomskih ukrepov, ki so 
predpisani z zveznim družbenim planom za leto 1955, 
predpisujejo še tile ekonomski ukrepi: 

XII. poglavje 

Delež  Ljudske  republike Slovenije na 
dohodkih okrajev in mest 

Ljudski republiki Sloveniji pripada določen de- 
lež od skupnih dohodkov tistih okrajev in mest, kate- 
rih skupni dohodki, s katerimi razpolagajo, presega- 
jo letno 9.000 dinarjev na enega prebivalca. 

Med skupne dohodke okrajev in mest, od katerih 
pripada določen delež Ljudski republiki Sloveniji, 
spadajo: 

a) dpbiček gospodarskih organizacij, ki ostane po 
odbitku: 

zveznega davka od dobička, 
dobička iz morebitnega nedeljskega dela v pre- 

mogovnikih, 

anuitet od kreditov splošnega m republiškega In- 
vesticijskega, sklada, 

vplačila v rezervni sklad, 
vplačila v sklad za obnavljanje in vzdrževanje 

rezerv rudnega bogastva, 
dela dobička, ki ga premogovniki izločijo *a zi- 

danje stanovanjskih hiš po 7. razdelku XVI. poglavja 
tega družbenega plana, 

dela dobička, ki ga uporabijo gospodarske orga- 
nizacije za povišanje plač in premiranje delavcev 
in uslužbencev, vžtevši prispevek za socialno zavaro- 
vanje na podlagi okrajnega (mestnega) družbenega 
plana, 

vplačil v sklad za samostojno razpolaganje go- 
spodarskih organizacij po določbah okrajnega (mest- 
nega) družbenega plana, vendar največ do 4% od do- 
bička in 

po odbitku vseh drugih dajatev, ki  jih morajo 
gospodarske  organizacije   vplačevati   jz   dobička  na 
podlagi   zveznih   in   republiških  predpisov  v   korist 

eze aH Ljudske republike Slovenije ali v korist do- 
ločenih namenskih skladov; 

b) dopolnilna dohodnina od kmetijstva in dokla- 
de, dopolnilna dohodnina od samostojnjb, poklicev in 
premoženja in doklade, davek od uporabe tuje delov- 
ne sile ter zaostanki dohodnine iz leta 1954; 

c) del prometnega davka in del zneska od proda- 
nih vrednotnic, ki pripada okrajem in mestom na 
podlagi XIII. poglavja tega plana; 

ć) zemljarins; 
d) dohodki od državnih talks; 
e) davek od dediščin in daril; 
f) dohodki od uradov in zavodov; 
g) razni proračunski dohodki. 

Med skupne dohodke okrajev in mest ne spadajo: 
a) presežki vseh dohodkov v okraju in mestu iz 

leta   1954; 
b) prometni davek in takse, ki jih samostojno 

predpišojo in poberejo ljudski odbori f 
c) tisti dpi dobička kmetijskih zadrug •• zadruž- 

nih podjetij, ki ga okrajni (mestni) ljudski odbor 
prepusti kmetijski zadrugi oziroma zadružnim pod- 
jetjem za pqspesevanje kmetijstva; 

č) 50% od doWfika tistfi gospodarskih organiza- 
cij, ki so z zveznim družbenim planom oprošgpne 
plačevanja zveznega davka in celotni dobiček komu- 
nalnih podjetij; 

d) obresti od osnovnih sredstev gostinskih, turi- 
stičnih, obrtnih in komunalnih gospodarskih orga- 
nizacij. 

3 

Odstotek prispevka za kritje potreb Ljudske re- 
publike Slovenije, ki se plačuje od realiziranih do- 
hodkov, se izračunava na podlagi planiranih dohod- 
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tov okrajev in mest ter števila prebivalcev — po tej 
lestvici: 

Skupni % 
dohodki    prispevka 

Skupni % 
dohodki     prispevka 

nad nad 
9.000—10.000 17 29.000—30.000 59 

10.000—11.000 20 30.000—31.000 60 
11.000—12.000 25 31.000—52.000 61 
12.000—15.000 26 52.000—53.000 62 
15.000—14.000 29 53.000—34.000 65 
14.000—15.000 32 54.000—55.000 64 
15.000—16.000 55 55.000—36.00 65 
16.000—17.000 37 36.000—37.000 65,5 
17.000—18.000 39 37.000—38.000 66 
18.000—19.000 41 38.000—59.000 66,5 
19.000—20.000 45 59.000—40.000 67 
20.000—21.000 45 40.000-41.000 67,5 
21.000—22.000 47 41.000—12.000 68 
22.000—25.000 49 42.000—45.000 68,5 
25.000—24.000 51 43.000—44,000 69 
24.000—25.000 55 44.000—45.000 69,5 
25.000—26.000 55 nad        45.000 70 
26.000—27.000 56 Ljubljana mesto 45 
27.000—28.000 57 Maribor mesto 65 
28.000—29.000 58 

Odstotek, po katerem se plačuje ta prispevek, je 
proporcionalen. 

Kot planirani dohodki okrajev in mest se štejejo 
dohodki, ki so izkazani' v dokumentaciji družbenega 
plana Ljudske republike Slovenije za leto 1955. 

Ob združitvi okrajev oziroma mest odredi Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije na enaki 
podlagi enoten (ponderiran) odstotek prispevka okra- 
jev in mest. 

Okraj Koper in okraji, ki prejemajo od Ljudsko 
republike Slovenije dotacije za ooravnavo proračun- 
skih izdatkov tega prispevka ne plačujejo. 

XIV. .poglavje 

Stopnja   dohodnine 

Stopnja  temeljne dohodnine  znaša za leto  1955 
v Ljudski republiki Sloveniji 6%. 

Temeljna dohodnina za leto 1955 jo dohodek re- 
publiškega proračuna razen temeljne dohodnine, ki 
se pobere v okrajih Črnomelj, Kočevje, Koper, Lju- 
tomer, Murska Sobota, Novo mesto in Sežana in ki 
gre v korist proračunskih dohodkov teh okrajev. 

Stopnjo dopolnilne dohodnine določijo ljudski 
odbori okrajev, mest in mestnih občin s posebnimi 
pravicami. Stopnje dopolnilne dohodnine so progre- 
sivne. 

Pri določanju stopenj dopolnilne dohodnine od 
kmetijstva za leto 1955 se morajo držati ljudski od- 
bor   tehle minimalnih  in  maksimalnih  stopenj: 

Katastrski dohodek 
v dinarjih 

Stopnje dop.  dohodnine 
minimalne    maksimalne 

nad 

nad 

do 50.000 
50.000 M 50.000 
50 000 „ 80.000 
80.000 « 120.000 

120.000 •t 160.000 
160.000 M 200.000 
200.000 t» 250.000 
250.000 „ 300.000 
300.000 *» 400.000 
400.000 M 500.000 
500.000 „ 600.000 
600.000 ** 700.00 

700.000 

3 
4 
7 

11 
15 
19 
23 
27 
30 
53 
36 
38 
40 

5 
9 

15 
17 
21 
25 
2i9 
52 
57 
42 
46 
48 
50 

Način in roke vplačila tega prispevka določi Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije. 

XIII. poglavje 

Razdelitev  prometnega   davka 

Okrajem in mestom pripada za kritje njihovih 
proračunov: 

a) 1% od skupnega prometnega davika, ki ga v 
okraju oziroma mestu plačajo gospodarske organi- 
zacije, razen zadrug, zadružna podjetja in obrati, vin- 
ske kleti in odkupna podjetja; 

b) 50% od sknpnega prometnega davka, ki ga v 
okraju oziroma mestu plačajo zadruge, zadružna pod- 
jetja in obrati, vinske kleti, odkupna podjetja, za- 
sebni obrati in zasebniki ter 

c) 50% od dohodkov za prodane vrednotnice. 

Ljudska republika Slovenija odstopa okraju Ko- 
per celotni znesek prometnega davika in vrednotnic. 
kolikor pripada po zveznem družbenem planu za leto 
1955 njej. 

Za obdavčitev dohodkov od postranskih delavno- 
sti v kmetijstvu predpišejo ljudski odbori okrajev, 
n "st in mestnih občin s posebnimi pravicami za leto 
1955 akontacije. 

6 
Pooblašča se okrajni ljudski odbor Koper, da spo- 

razumno z Izvršnim svetom Ljudske skupščine LRS 
določi stopnje dopolnilne dohodnine za leto 1955. 

XV. poglavje 

Uporaba sredstev kreditnih skladov za 
investicije 

1 
V republiški kreditni sklad za jnvesticije se vpla- 

čuje 1,8% od deleža Ljudske republike Slovenije na 
dohodkih okrajev in mest ter anuitete od kreditov, 
ki se dajo iz tega sklada. 

Iz tega sklada izloči Narodna banka FLRJ, cen- 
trala za LR Slovenijo, za investicijske kredite za 
kmetijstvo znesek 150 milijonov dinarjev. 
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Pogoje za uporabo tega sklada predpiše Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS, pn čemer odplačilni rok 
ne sme biti daljši od 10 let. Izjemoma je rok lahko 
daljši  za komunalne investicije. 

Sredstva republiškega in okrajnih skladov_ za 
investicije se ne smejo uporabiti za pričetek graditve 
novih investicijskih objektov. 

V sklad za gospodarsko pomoč Primorski, Kočev- 
ski in Dolenjski se vplačuje 7% deleža Ljudske re- 
pablike Slovenije na dohodkih okrajev in mest. 

Iz tega sklada finansira Ljudska republika Slo- 
venija investicije, ki so namenjene razvoju in gospo- 
darskemu napredku teh območij. 

.Anuitete od kreditov iz tega sklada se stekajo v 
okrajne kreditne sklade za investicije tistih okrajev, 
na katerih območju so bile izvršene investicije. 

Pogoje za uporabo tega sklada predpiše Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije. 

XVI. poglavje 

Skladi 

1 
V okrajne in mestne sklade za obnovo gozdov 

se vplačuje od lesa iz gozdov splošnega ljudskega 
premoženja celotna vrednost lesa na panju, od lesa 
iz zadružnih in zasebnih gozdov pa prispevki po ta- 
rifi, bi je določena z uredbo o plačevanju prispevkov 
v sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter o 
uporabi teh skladov. 

Okrajni in mestni ljudski odbori vplačujejo v 
republiški gozdni sklad 35% od zneskov, ki so bili 
vplačani v okrajni oziroma mostni gozdni sklad. 

V republiški sklad za urejanje voda vplačujejo 
vodne elektrarne in javne toplotno elektrarne 0,90 din 
od oddane Kwh električne energije in od Kwh elek- 
trične energije, porabljene v lastnih obratih in na- 
pravah. 

Okrajni in mestni ljudski odbori določijo z okraj- 
nim (mestnim) družbenim planom prispevke za okraj- 
ni (mestni) sklad za urejanje Troda v okvirn določb 
zakona o skladih za urejanje voda. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije je 
pooblaščen, da zaradi smotrnejše uporabe okrajnih 
(mestnih) skladov za urejanje voda določi v izjemnih 
primerih po poprejšnjem posvetovanju s prizadetimi 
okraji uporabo teh skladov za določene vodnogospo- 
darske objekte na njihovem območju. 

Ustanovi se republiški sklad za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje. Vanj se vplačuje prispevek 
v višini 20% od zneska tiste temeljne dohodnine od 
kmetijstva, ki gre v dohodke Ljudsko republike Slo- 
venije. 

Pogoje za uporabo sredstev tega sklada predpiše 
Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije. 

V okrajne (mestne) sklade za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje se plačuje najmanj 15% od zneska 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva. 

Ustanovi se republiški kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. Sklad so formira v višini 3% od 
skupnih sredstev, s katerimi razpolaga Ljudska re- 
publika Slovenija. 

Pogoje za uporabo sredstev tega sklada predpiše 
Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije. 

Okrajni ljudski odbori bodo uporabili za zidanje 
stanovanjskih hiš najmanj 23% od skupnih sredstev 
za investicije, s katerimi razpolagajo. V ta sredstva 
se vračuna tisti del dobička gradbenih podjetij, ki 
po tretjem odstavku 62. člena uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 54-636/54) pripada ljudski republiki in okra- 
jem za zidanje stanovanj. 

Premogovniki ustanovijo svoje sklade za zidanje 
stanovanjskih hiš. Vanj vplačujejo 15% od dobička. 

XVII. poglavje 

Določitev   cen 

V letu 1955 se določijo tele cene: 

Minimalna povprečna cena lesa na pamju znaša 
za kubični meter 2.400 dinarjev. 

Državni sekretar za gospodarstvo jo poblaščen, 
da na podlagi to povprečne cene ter v XVIII. poglav- 
ju tega dela določenih količin za izrabo gozdov- spre- 
meni obstoječe minimalne cene lesa na panju, če so 
v nasprotju s to povprečno ceno, bodisi da izpremeni 
cene individualnim sortimentom ali da določi za ob- 
močje posameznega okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora ali gozdnega gospodarstva vrednost lesa na 
panju v absolutnem znesjcu. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije je 
pooblaščen, da izjemoma dovoli, da se dajo krediti 
iz sklada za urejanje voda in iz gozdnega sklada tudi 
za posamezne druge investicije, ki so posredno v zvezi 
z nameni teh skladov. 

V sklad za obnavljanje in vzdrževanje rezerv 
rudnega bogastva vplačujejo rudarska podjetja in 
podjetja za eksploatacijo nafte 2% od dobička. 

XVIII. poglavje 

Kontingentiran je izrabe gozdov 

Določajo se tele količine za izrabo gozdov • 
letu 1955. 

1. Za gozdove splošnega ljudskega premoženja 
pod upravo okrajnih ljudskih odborov, v katerih se- 
kajo les gozdna gospodarstva: 
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Količine v oblih gozdnih m* 

Območje Skupna V lem za 
OLO sečnja družbeni prodajo 

gozdov plan na drobno 

V tem glavni sortimenti 
jamski les      celulozui les    pragovska 
iglavcev iglavcev oblovina 

Celje 42.100 38.700 3.400 4.100 2.100 1.000 
Črnomelj 5.100 4.600 500 600 200 100 
Gorica 28.000 28.100 500 1.500 2.100 400 
Kočevje 90.900 86.700 4.200 5.100 9.•00 1.600 
Kranj 36.000 34.800 1.200 2.700 6.000 300 
Krško 25.000 22.000 3.000 300 500 700 
Ljubljana okolica 25.000 22.600 2.400 2.100 • 2.300 300 
Ljutomer 3.300 2.90O 400 500 — 50 
Maribor okolica 70.000 69.000 1.000 7.700 13.500 200 
Murska Sobota 4.300 4.000 300 300 — 500 
Novo mesto 43.300 39.800 3.500 2.900 3.900 700 
Postojna 88.000 85.100 2.900 4.000 9.600 1.100 
Ptuj 5.700 5.600 100 600 — 150 
Radovljica 47.000 46.500 500 3.000 11.500 - — 
Slovenj Gradec 44.000 43.000 1.000 4.000 9.700 — 
Šoštanj 36.000 53.500 2.500 5.000 4.800 500 
Tolmin 33.000 30.000 3.000 1.000 1.000 500 
Trbovlje 7.700 7.100 600 600 100 100 

Skupaj                                  635.000 604.000               31.000                 46.000                 77.000                    8.000 

2. Za druge gozdove  splošnega ljudskega premoženja ter za zasebne in zadružne gozdove: 

Območje                 Skupna V tem za                                V tem glavni sortimenti 
OLO                     sečnja družbeni            kmepko          jamski les      celulozni les     pragovska 

gozdov plan                porabo            iglavcev            iglavcev         oblovina 

Celje 145.400 41.000 104.400 8.200 7.000 1.100 
Črnomelj 34.300 6.800 27.500 1.000 100 1.000 
Gorica 38.000 14.000 24.000 2.500 500 300 
Kočevje 70.700 25.000 45.700 3.000 4.700 1.500 
Koper 5.700 600 5.100 — — — 
Kranj   • 103.000 50.000 53.000 5.000 12.000 500 
Krško 90.000 15.000 75.000 550 1.650 1.500 
Ljubljana mesto 2.400 1.200 1.200 300 100 — 
Ljubljana okolica 190.000 71.000 119.000 9.000 . 17.000 1.200 
Ljutomer 3S.000 8.000 30.000 1.200 200 300 
Maribor mesto 1.200 100 1.100 50 50 — 
Maribor okolica 151.000 56.000 93.000 9.000 14.000 900 
Murska Sobota 76.900 7.800 69.100 3.000 — 1.000 
Novo mesto 100.500 12.000 88.500 2.000 2.000 2.000 
Postojna 90.000 43.000 47.000 5.000 10.500 1.200 
Ptuj 75.000 15.000 60.000 2.300 200 500 
Radovljica 66.000 26.000 40.000 1.100 8.700 — 
Sežana 10.300 1.200 9.100 400 — — 
Slovenj Gradec 94.000 50.300 43.700 10.000 13.500 — 
Šoštanj 65.000 48.000 17.000 7.600 9.400 — 
Tolmin 60.000 22.000 38.000 1.200 1.000 4O0 
Trbovlje 42.600 16.000 26.600 2.600 400 800 

Skupaj 1,550.000 530.000 1,020.000 75.000 103.000 14.200 

Skupaj za vse 
gozdove 2,185.000 1,134.000 1,051.000 121.000 180.000 22,200 

Okrajni ljudski odbori morajo slcrbeti za to, 
da se v gozdovih splošnega ljudskega premoženja, 
v katerih sekajo les gozdna gospodarstva, posekajo 
količine lesa, določene v 1. točki. 

Skupne količine za izrabo gozdov so za gozdove 
iz 2. točke maksimalne. 

Količine sortimentov jamski in celulozni les iglav- 
cev ter pragovska oblovina so minimalne in se v 
okviru skupno določene sečnje smejo prekoračiti. 

Sortimenti jamskega in celuloznega lesa iglavcev 
ter pragovska oblovina se smejo dobavljati samo 
namembnim potrošnikom. 
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XIX. poglavje 

Republiški  proračun   in  skladi 

I. Skupna sredstva republike in viri sredstev 

1. 'V letu 1955 bo razpolagala Ljudska republika 
Slovenija s skupnimi sredstvi v višini 17.785 milijonov 
dinarjev. 

2. Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov: 
milijonov din 

a) del prometnega davka 
b) temeljna dohodnina 

od kmetijstva 
c) temeljna dohodnina od dohodkov 

samostojnih poklicev 
in premoženja 

č) delež Ljudske republike 
Slovenije na dohodkih okrajev 
in mest 

v     d) dohodki uradov in zavodov 
e) drugi dohodki 

2.362 

505 

182 

14.586 
25 

123 

II. Uporaba sredstev Ljudske republike 
Slovenije 

Sredstva v višini 17.785 milijonov dinarjev, s ka- 
terimi razpolaga v letu 1955 Ljudska republika Slove- 
nija, se bodo uporabila za tele namene: 

milijonov din 
a) izdatki republiškega proračuna 9470 
b) sklad za gospodarsko pomoč 

Primorski, Kočevski in Dolenjski 1000 
c) republiški kreditni sklad 

za investicije 265 
č) republiški sklad za zidanje 

stanovanjskih hiš 300 
d) prispevek zvezi od dohodkov 

republike 6750 
O uporabi sredstev, ki bi se natekla v proračun 

in posamezne sklade proko planiranih zneskov, od- 
loča Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije. 

III. Republiški proračun 

Izdatki republiškega proračuna bodo v 1. 1955 tile: 
Za prosveto, zdravstvo, ceste, 

milijonov din 
sodstvo, državno upravo 
in rezervo 5800 

Dotacije 310 
OLO Črnomelj 120 
OLO Ljutomer 50 
OLO Sežana 140 

Proračunske investicije 5560 
zdravstvo 670 
prosveta 510 
upravna zgradba Ljudske 

skupščine LR Slovenije 300 
investicijo republiške 

državne uprave 220 
graditev ceste 

Ljubljana—Zagreb 1500 
predor Ljubljanski grad 100 
letališče Brniki 60 

Skupno 9470 

Od skupnih dohodkov Ljudske republike Slove- 
nije pripada proračunu: 

4% od skupnega prometnega davka, ki ga plačajo 
gospodarske organizacije, izvzemši zadruge, zadružna 
podjetja in obrati, vinske kleti in odkupna po-djetja, 

50% od skupnega prometnega davka, ki ga pla- 
čajo zadruge, zadružna podjetja in obrati, vinske 
kleti, odkupna podjetja, zasebni obrati in zasebniki, 

50% od dohodka za prodane vrednotnice, 

temeljna dohodnina od kmetijstva, razen temeljne 
dohodnine, ki se po 2. razdelku XIV. poglavja tega 
družbenega plana odstopa okrajem, ter 20% temeljne 
dohodnine od kmetijstva, ki se po XVI. poglavju tega 
družbenega plana vplačajo v republiški sklad za 
pospeševanje kmetijske proizvodnje, 

temeljna dohodnina od samostojnih poklicev in 
premoženja, razen temeljne dohodnine, ki se po 2. raz- 
delku XIV. poglavja tega družbenega plana odstopa 
okrajem, 

42,95% dohodkov od deleža Ljudske republike 
Slovenije na  dohodkih okrajev in mest, • 

dohodki uradov in zavodov, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna, 

drugi proračunski dohodki. 

IV. Republiški kreditni '.klad za investicije 

Kreditni sklad za investicije znaša v letu 1935 
skupno 265 milijonov dinarjev in anuitete od kredi- 
tov, dovoljenih iz republiškega kreditnega sklada za 
investicije. 

Od skupnih dohodkov Ljudske republike Slove- 
nije pripada temu skladu 1«% dohodkov od deleža 
Ljudske republike Slovenije na dohodkih okrajev in 
mest. 

V. Sklad za gospodarsko pomoč Primorski, Kočevski 
in Dolenjski 

Sklad za gospodarsko pomoč Primorski, Kočevski 
in Dolenjski znaša v letu 1955 skupno 1000 milijonov 
dinarjev. 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila za na- 
daljevanje investicijskih objektov navedenih v druž- 
benem planu LR Slovenije za leto 1954. 

Temu skladu pripada 7% od deleža Ljudske re- 
publike Slovenije na dohodkih okrajev in mest. 

VI. Kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 

Sklad za kreditiranje stanovanjske graditve znaša 
v letu 1955 300 milijonov dinarjev. 

V ta sklad se vplačuje 2% od dohodkov od deleža 
Ljudske republike Slovenije na dohodkih okrajev in 
mest. ' 

VII. Prispevek  zvezi od dohodkov- republike 

Ta prispevek bo znašal 6750 milijonov dinarjev. 
'V ta namen se bo porabilo 46.25% od deleža Ljudske 
republike Slovenije na dohodkih okrajev in mest. 
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VIII. Sklad  za pospeševanje  kmetijske  proizvodnje 

Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje 
znaša v letu 1955 skupno 125 milijonov dinarjev. 

Od skupnih dohodkov Ljudske republike Slove- 
nije pripada temu skladu 20% tiste temeljne dohod- 
nine od kmetijstva, ki gre v dohodke Ljudske re- 
publike Slovenije. 

IX. Sklad za urejanje voda 

Sklad za urejanje voda znala v letu 1955 skupno 
900 milijonov dinarjev. 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila za vzdrže- 
vanje rek, za melioracije, za nabavo opreme in za 
predračunske izdatke Uprave za vodno gospodarstvo 
LRS, investicije in za rezervo. 

X. Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 

Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov znaša 
v letu 1955 skupno 875 milijonov dinarjev. 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila za do- 
tacije okrajnim skladom za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov, za pogozdovanje Krasa, za urejanje hudo- 
urnikov, pospeševanje hitro rastočih vrst gozdnega 
^revja, za prispevek za zgraditev Gozdarskega in- 
štituta, sestavo perspektivnega plana gozdnega in 
lesnega gospodarstva, za proračunske izdatke Uprave 

uza gozdarstvo LRS, za investicije in za rezervo. 

XX. poglavje 

Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1955 dalje. 

St. U-14/55 
Ljubljana, dne 28. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:    Ljudske sikupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

I. republiški proračun 

z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

din 
9.470,000.000 
9.470,000.000 

24. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije in 28. člena za- 
kona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58/51) raz- 
glaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske' repu- 
blike Slovenije zakon o proračunu Ljudske republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1933, ki ga 
je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije na seji Republiškega zbora dn na seji Zbora 
proizvajalcev dne 28. januarja  1955 in ki se glasi: 

ZAKON 
o proračunu Ljudske republike Slovenije 

(republiškem proračunu) 
za leto 1955 

1. člen 
Republiški proračun Ljudske republike Slovenije 

za leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 

din 
z dohodki v znesku 2.261,728.000 
izdatki v znesku 2.820,819.000 
presežkom dohodkov 5,468.000 
in presežkom izdatkov 564,559.000 

III. predračune posebnih skladov 
din 

z dohodki v znesku 1.920,000.000 
in izdatki v znesku 1.920,000.000 

2. člen 
Presežki dohodkov nad izdatki v predračunih 

finančno samostojnih zavodov v skiupncm znesku 
5,468.000 din gredo v republiški proračun. 

Presežki izdatkov nad dohodki v predračunih 
finančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
564,559.000 din se krijejo z dotacijami republiškega 
proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi iz prvega odstavka 

drugega člena, ki dosežejo v letu 1955 presežek do- 
hodkov nad planiranim presežkom dohodkov nad 
izdatki s tem, da z uspešno organizacijo dela do- 
sežejo večje dohodke, kot so po predračunu plani- 
rani, ali pa brez škode za kakovost storitev oziroma 
proizvodov zmanjšajo planirane izdatke, razdelijo 
doseženi presežek dohodkov nad izdatki, kot bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, 
tako da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka, 
z omejitvijo, da ta znesek ne sme presegati 10% zne- 
ska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Finančno samostojni zavodi, ki po svojem pred- 
računu nimajo planiranega presežka dohodkov nad 
izdatki, razdelijo po določbah prejšnjega odstavka 
doseženi presežek dohodkov nad izdatki. 

Če ima finančno samostojni zavod po odločbi 
o ustanovitvi še kak drug sklad, določi Izvršni svet, 
kolikšen del doseženega presežka dohodkov nad iz- 
datki, ki preostane po plačilu v sklad za nagrade, 
gre v letu 1955 v posamezne druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne doseže tako, kakor je določeno v prvem 
in drugem odstavku tega člena, bo razdeljen z zako- 
nom o sklepnem računu o izvršitvi republiškega pro- 
računa za leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni list 
LRS, št. 17/1953). 

4. člen 
Če se kakšen republiški organ ali zavod v letu 

1955 odpravi ali reorganizira, prenese Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS kredite, ki so bili določeni 
po predračunu takega organa ali zavoda, na tisti 
organ ali zavod, ki se mu poverijo naloge odprav- 
ljenega ali reorganiziranega organa ali zavoda. 
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Predračune novo ustanovljenih republiških orga- 
nov in zavodov kakor tudi izdaja novih predpisov, 
ki imajo za posledico povečanje izdatkov, potrjuje 
Izvršni svet Ljudske skupščine in jih predloži v pri- 
trditev odboroma za proračun Ljudske skupščine LRS. 

5. člen 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS'je pooblaščen, 

da kredite za negospodarske investicije, določene v 
posameznih razdelkih proračuna, dodeljuje v višini 
potreb na posamezne objekte šele po dokumentaciji. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je pooblaščen, 
da dodeljuje iz nerazdeljenega kredita, določenega 
v proračunu za subvencije družbenim organizacijam 
in društvom, subvencije posameznim družbenim orga- 
nizacijam in društvom po ugotovljenih potrebah. 

6. člen 
Izvršni svet Ljudsike'skupščine LRS je pooblaščen, 

da v času, ko odbora za proračun Ljudske skupščine 
LR Slovenije ne zasedata, jzvrši virmane med parti- 
jami istega poglavja in med posameznimi poglavji 
istega razdelka. 

Tako izvršene virmane predloži Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS v pritrditev odboroma za proračun 
Ljudske skupščine LR Slovenije. 

7. člen 
Nastavitve pri republiških organih in zavodih, 

za katere v proračunu niso predvideni krediti, se 
lahko izvršijo samo po poprejšnji pritrditvi Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS. 

8. člen 
Ta  zakon  velja od dneva  objave  v  »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1935. 
St. U-15./55 ' 
Ljubljana, ' dne 28. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine  ' 
Ljudske Tepublike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:   Ljudske skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

25. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske 'epublike Slovenije in 48. člena 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58/51) raz- 
glaša Izvršni svet Ljudsike skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije zaikon o potrditvi sklepnega računa o 
izvršitvi republiškega proračuna Ljudske republike 
Slovenije za leto 1953, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Re- 
publiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 
28. januarja 1955 in ki se glasi: 

ZAKON 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi republiškega 
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

Ljudsko republike Slovenije za leto 1953, sestavljen 
po predpisih 48.  člena  zakona o proračunih  m  39. 
člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Republiški sklepni račun za leto 1953 s sklepnimi 

računi zavodov s samostojnim financiranjem za leto 
1953 je sestavni del tega zakona. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po republiškem sklepnem računu v letu 1953: 
I. Po republiškem proračunu: 

dohodki 6.535,275.581 din 
izdatki 5.748,036.621 din 
Presežek dohodkov 

nad  izdatki 587,238.960 din 
II. Po sklepnih računih republiških zavodov s 

samostojnim financiranjem: 
dohodki 15.604,018.829 din 
izdatki 15.502,382.566 din 
presežek dohodkov 704,564.602 din 
presežek izdatkov 602,898.339 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po republiškem 

sklepnem računu za leto 1933 se porabi za kritje 
primanjkljajev po odloku o spremembah in dopol- 
nitvah zveznega družbenega plana za leto 1954 (Urad- 
ni list FLRJ, št. 26-1954, poglavje XXXVIII a). 

5. člen 
Presežek dohodkov republiških zavodov s samo- 

stojnim financiranjem se razdeli tako: ,. 

v republiški proračun se odda znesek 204,824.760 
v republiški investicijski kreditni sklad 226,882.842 
za razdelitev na sklade se prepusti za- 

vodom s samostojnim financiranjem 272,857.000 
Presežek izdatkov se krije iz republiškega pro- 

računa in iz lastnih sredstev finančno samostojnih 
zavodov. 

St. U-16/5? 
Ljubljana, dne 28.Januarja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:   Ljudske skupščine LRS: 
Miha Marinko' 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

26. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o volitvah ljudskih poslancev v Ljudsko skup- 
ščino Ljudske republike Slovenije na območju okraja 
Koper, ki gaje sprejela Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 
28. januarja 1955 in ki se glasi: 

ZAKON 
o volitvah ljudskih poslancev v Ljudsko skupščino 
Ljudske republike Slovenije na območju okraja Koper 

1. člen 
Zaradi  izvršitve  zakona  o razširitvi   veljavnosti 

ustave, zakonov in  drugih predpisov Ljudske repu- 
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büke Slovenije ria Koprsko območje, se opravijo na 
tem območju volitve ljudskih poslancev Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije po določbah 
zakona o .pravicah in dolžnostih ter o volitvah in od- 
poklicu   ljudskih   poslancev   Ljudske   skupščine LRS. 

2. člen 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS razpiše voli- 

tve za poslance, ki se izvolijo na območju iz 1. člena 
v Ljudsko skupščino LRS, in določi število poslancev, 
ki se izvolijo v Republiški zbor, in število poslancev, 
ki se izvolijo v Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine 
LRS v skupini industrije, trgovine in obrtništva. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS določi v spo- 
razumu z okrajnim ljudskim odborom Koper volilne 
enote za te volitve. 

3. člen 
Koprsko območje se za skupino kmetijstva vklju- 

či v volilno enoto, ki jo sestavljata okraja Postojna 
in Sežana. 

Ljudski poslanec, ki je bil izvoljen v Zbor pro- 
izvajalcev za skupino kmetijstva v okrajih Postojna 
in Sežana, predstavlja v Zboru proizvajalcev tudi 
proizvajalce iz skupine kmetijstva na Koprskem ob- 
močju. 

Poslanec iz prejšnjemu odstavka tega člena pri- 
dobi hkrati pravice člana Zbora proizvajalcev okraj- 
nega   ljudskega  odbora   Koper. 

4. člen 
Za izvršitev volitev na Koprskem območju po tem 

zakonu skrbi Republiška volilna komisija LRS. 

5. člen 
Ta   zakon   velja   od   dneva   objave   v   »Uradnem 

listu  LRS«. 
51. U-17/55 
Ljubljana, dne 28. januarja  1955. 

Izvršni  svet Ljudske  skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske  skupščine  LRS:    Ljudske  skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

27. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije zakon o podeljevanju Prešernovih nagrad, 
ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske repub- 
like Slovenije na seji Republiškega zbora dne 28. 
januarja 1955 in ki se glasi: 

ZAKON 
o podeljevanju  Prešernovih nagrad 

1. člen 
V trajno počastitev  spomina  največjega  sloven- 

skega  pesnika  Franceta  Prešerna  se  vsako leto na 

obletnico njegove smrti podelijo Prešernove nagrade 
za najboljša znanstvena in umetniška dela iz pre- 
teklega leta. 

2. člen 
Prešernove nagrade se podeljujejo iz Prešerno- 

vega sklada, ki se ustanovi pri Svetu za prosveto in 
kulturo LRS. . 

3. člen 
Sredstva Prešernovega sklada so: proračunsike 

dotacije, darila, volila in drugi nepredvideni do- 
hodki. 

4. člen 
Prešernov slklad upravlja Svet za prosveto in 

kulturo LRS. 
Prešernov sklad ima svoj predračun dohodkov 

in izdatkov. 
Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je 

sekretar Sveta za prosveto in kulturo LRS. 

5. člen 
Prešernove nagrade se podelijo za izvirna znan- 

stvena dela in znanstvena odkritja pri praktičnem 
delu ter za dela ustvarjalne in reproduktivne umet- 
nosti, ki so bila objavljena, razstavljena ali izvajana 
v preteklem  letu. 

6. člen 
Kandidate za Prešernovo nagrado lahko predla- 

gajo zavodi in organizacije. Za podelitev Prešernove 
nagrade se lahko potegujejo tudi   posamezniki   sami. 

Predlogi morajo biti vloženi pri Svotu za pro- 
sveto in kulturo LRS do konca leta. 

7. člen 

Vsako leto se podelita dve prvi nagradi po 
300.000 din in štiri druge nagrade po 150.000 din, in 
sicer ena prva in dve drugi nagradi za najboljša 
znanstvena dela ter ena prva in dve drugi nagradi za 
najboljša umetnjška dela. 

Prva nagrada se lahko podeli samo za posebno 
pomembna znanstvena dela in za izredna umetniška 
dela. 

8. člen 

Ce v kakšnem letu ne pride nobeno znanstveno 
delo ali nobeno" umetniško delo v poštev za podeli- 
tev prve nagrade ali čo ne pridejo v poštev znan- 
stvena oziroma umetniška dela za podelitev drugih 
nagrad, se za posamezno področje Prešernove na- 
grade ne podelijo oziroma se podeli samo ustrezno 
število nagrad. 

9. člen 

• Za obravnavanje predlogov za podelitev Prešer- 
novih nagrad imenuje Svet za prosveto in kuMuro 
LRS glavno komisijo in področje komisije za posa- 
mezna področja znanosti oziroma umetnosti. 

Glavno komisijo sestavljajo predsednik in osem 
članov, vsako področno komisijo pa predsednik in 
dva člana. 

Predsednik in člani glavne komisije se imenuje- 
jo za tri leta. Vsako leto mora biti na novo imeno- 
vana tretjina  članov. 
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Predsednik in člani področnih komisij se imenu- 
jejo za eno leto. 

Vsaka komisija sprejema svoje sklepe z dvo- 
tretjinsko večino glasov vseh svojih članov. 

10. člen 

Vsak predlog obravnava najprej ustrezna pod- 
ročna komisija in predlaga glavni komisiji kandidate 
za podelitev Prešernove nagrade z obrazložitvijo za 
vsakega posameznega kandidata. Področna komisija 
lahko predlaga za podelitev nagrade tudi osebe, za 
katere ni bil dan predlog po 6. členu tega zakona. 

Glavna komisija predlaga Svetu za prosveto in 
kulturo LRS enega kandidata za prvo nagrado in dva 
kandidata za drugi nagradi za znanstvena dela ter 
enega kandidata za prvo nagrado in dva kandidata 
za drugi nagradi za umetniška dela. praviloma izmed 
kandidatov, ki so jih predlagale področne komisije. 
Glavna komisija pa lahko predlaga tudi kaikšnega 
drugega kandidata. Predlog mora obrazložiti za vsa- 
kega posameznega kandidata. 

Ce Svet za prosveto in kulturo LRS glede kakšne- 
ga kandidata ne sprejme predloga glavne komisije, 
sporoči to glavni komisiji, da la namesto taikegn kan- 
didata lahko predlaga drugega. 

11. člen 

Svet za prosveto in kulturo LRS sklepa o pode- 
litvi Prešernovih nagrad na  seji. 

Imena nagrajencev je treba objaviti v dnevnem 
časopisju obenem z obrazložitvijo glavne komisije 
za vsakega nagrajenca. 

12. člen 

Natančnejše predpise za izvrševanje tega za- 
kona izda po potrebi Svet za prosveto in kulturo LRS. 

13. člen 

Ta za.kon velja od dneva objave v >Uradnem 
listu  LRS«. 

S tem preneha veljati odredba Ministrstva za 
prosveto LRS o podeljevanju nagrad za umetnost in 
znanost (Uradni list SNOS in NVS, št. 13-53/46). 

St. ••-•55 ' 
•     Ljubljana, dne 28. januarja 1933. 

Izvršni svel Ljudske skupščine 
Ljudske  republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske  skupščine  LRS:   Ljudske  skupščine  LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

28. 

UKAZ 

Na podlagi H. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije' razglaša 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije zakon o obratnih ambulantah v gospodar- 
skih organizacijah, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
škega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 28. 
januarja 1935 in ki se glasi: 

ZAKON 
o obratnih ambulantah v gospodarskih organizacijah 

Splošne določbe 

1. člen 

Obratne ambulante so zdravstveni zavodi, ki 
opravljajo preventivno zdravstveno službo v gospo- 
darskih organizacijah in dajejo zdravstveno pomo-t- 
ri jihovim delavcem  ;n  uslužbencem 

2. člen 

Gospodarska organizacija, v kateri je za.poslenih 
večje število delavcev in uslužbencev oziroma v ka- 
teri je podana večja nevarnost za zdravje zaposlenih 
ali podobne okoliščine, more imeti obratno ambu- 
lanto. 

Obratno uimbulanto. ima lahko tudi vsaka druga 
gospodarska organizacija ali več gospodarskih orga- 
nizacij skupaj. Ena gospodarska organizacija more 
imeti tudi več obratnih ambulant. 

Za ustanovitev obratne ambulante je potrebna 
pritrditev  pristojnega ljudskega odbora. 

Pristojni ljudski odbor lahko ustanovi obratno 
ambulanto za več gospodarskih organizacij v sporaz- 
umu s prizadetimi gospodarskimi organizacijami. 

Stroške za ustanovitev, investicije in investicij- 
sko vzdrževanje nosi gospodarska organizacija, ki je 
ustanovila obratno ambulanto. Ce ustanovi obratno 
ambulanto več gospodarskih organizacij skupaj ali 
ljudski odbor v sporazumu z gospodarskimi organi- 
zacijami, se določi s pogodbo, kolikšen del stroškov 
za ustanovitev, investicije in za investicijsko vzdrže- 
vanje obratne ambulante bo nosila posamezna gospo- 
darska organizacija oziroma ljudski odbor. 

Ce ljudski odbor odkloni pritrditev po tretjem 
odstavku tega člena, ima gospodarska organizacija 
pravico, pritožiti se v 15 dneh na Syet za zdravstvo 
in   socialno  politiko  LRS. 

3. člen 

Obratne ambulante so finančno samostojni zdrav- 
stveni zavodi; zanje veljajo predpisi © ustanavljanju, 
upravljanju in financiranju zdravstvenih zavodov, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Stroški za preventivno zdravstveno službo obrat- 
ne ambulante gredo v breme gospodarske organiza- 
cije, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače dolo- 
čeno. Ti  stroški  se določajo po posebnem  programu 
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del,  ki   ga   določi  obratna   ambulanta   v   sporazumu 
z gospodarsko organizacijo. 

Ustanovitelj obratne ambulante mora zagotoviti 
potrebna sredstva za primer primanjkljaja obratne 
ambulante in potrebne dotacije. Ce ustanovi obratno 
ambulanto več gospodarskih organizacij skupaj ali 
pa ljudski odbor v sporazumu z gospodarskimi orga- 
nizacijami, se določi s pogodbo, po kakšnem ključu 
bodo zagotovili ustanovitelji obratni ambulanti po- 
trebna sredstva za primer primanjkljaja obratne 
ambulante in potrebne dotacije. 

Delovno področje obratne ambulante 

4. člen 

Obratna ambulanta ima zlasti tele naloge: 
1. opravlja vso preventivno zdravstveno službo 

in higiensko nadzorstvo v gospodarski organizaciji, 
proučuje in nadzira higieno delavskih stanovanj in 
prehrane ter transport delavcev na delo in z dela, 
organizira patronažno službo za obolele in poškodo- 
vane delavce ter vodi socialno medicinsko delo med 
delavci in uslužbenci obrata; 

2. opravlja pregled oseb pred sprejemom na delo; 

3. opravlja  periodične  ter sistematske  preglede; 

4. proučuje vzroke nezgod, poklicnih in drugih 
obolenj v zvezi z delovnimi razmerami v obratu in 
življenjskimi pogoji na domu ter priglaša nezgode in 
obolenja po veljavnih predpisih; ' 

5. skrbi za varstvo mladine, žen, nosečnic in in- 
validov pri delu ter dajo strokovne predloge komi- 
iji za določanje delovnih mest; 

6. zdravi praviloma delavce in uslužbence gospo- 
darske organizacije, po posebnem dogovoru z zdrav- 
stvenim domom in gospodarsfko organizacijo pa tudi 
druge državljane; 

7. vodi evidenco dela nezmožnih zavarovancev 
ter nadzoruje potek njihovega zdravljenja tudi tedaj, 
če se zavarovanci zdravijo pri drugem zdravstvenem 
zavodu; 

8. nudi prvo pomoč ponesrečenim delavcem in 
uslužbencem ter poskrbi, če je treba za njihov pre- 
voz v bolnišnico; 

9. organizira in vodi v sodelovanju z organi Rde- 
čega križa in Protiletalske zaščite tečaje in dopol- 
nilne tečaje za prvo pomoč; 

10. pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z organi 
higiensko-tehnične zaščite gospodarske organizacije, 
z organi sanitarne inšpekcije in inšpekcije dela, z 
zdravstvenimi in drugimi ustreznimi zavodi za var- 
nost pri delu, z organi socialnega zavarovanja, z or- 
gani za posredovanje dela, z Rdečim križem in dru- 
gimi družbenimi organizacijami; 

11. najmanj dvakrat letno daje upravi obrata pi- 
smena poročila o ugotovitvah s področja svojega 
dela ter ustrezne predloge. 

5. člen 

Delavci in uslužbenci gospodarskih organizacij- 
se praviloma zdravijo v svoji obratni ambulanti. Če 
se zdravijo v drugem zdravstvenem zavodu, mora ta 
zdravstveni zavod to sporočiti obratni ambulanti. 

Upravljanje obratno ambulante 

6. člen 
Obratno ambulanto upravlja upravni odbor, ki 

ga imenuje pristojni ljudski odbor. 
V upravnem odboru mora biti vsaj polovica 

članov iz delovnega kolektiva gospodarske organi- 
zacije, ki jih predlaga delavski svet. 

7. člen 
Upravnika obratne ambulante imenuje pristojni 

ljudski odbor na predlog upravnega odbora obratne 
ambulanto in po poprejšnjem zaslišanju pristojnega 
zdravstvenega doma. 

Upravnik obratne ambulante mora biti zdravnik 
z opravljenim strokovnim izpitom; pri  svojem stro- 

• kovnem delu je samostojen. 

Strokovno osebje 

8. člen 
Obratna ambulanta mora imeti vsaj enega 

zdravniika splošne prakse, ki je posebej usposobljen 
za delo v obratnih ambulantah, ali zdravnika — spe- 
cialista za industrijsko higieno (obratni zdravnik) in 
drugo potrebno zdravstveno osebje. 

Obratne ambulante lahko za specialne preglede 
delavcev in uslužbencev honorarno namestijo tudi 
druge zdravnike-specialiste. 

Ureditev obratnih ambulant 

9. člen 
Obratne ambulante imajo lahko v svoji sestavi 

tudi zobno ambulanto in bolniški oddelelk. 
Obratna ambulanta mora imeti najmanj en pro- 

stor za ordinacijo, prostor za administracijo, čakal- 
nice in pripadajoče sanitarne prostore. Natančnejše 
tehnične in strokovne pogoje za ureditev obratnih 
ambulant predpiše Svet za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS. 

Nadzorstvo 

10. člen 
Delo obratnih ambulant strokovno nadzoruje 

svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pri- 
stojnega ljudskega odbora po strokovnjakih, ki jih 
za to določi. 

Prehodne in končne določbe 

11. člen 
Obratne ambulante, ki že obstojijo, morajo prila- 

goditi svojo organizacijo in delo določbam tega za- 
kona v šestih mesecih po objavi zakona. 

12. člen 
Za pristojni ljudski odbor po 2., 6., 7. in 10. čle- 

nu tega zakona se šteje ljndski odbor okraja, mesta 
in mestne občine s posebnimi pravicami. 

15. člen 
Natančnejše določbe za izvrševanje tega zakona 

predpiše po potrebi Svet za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS. 
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'    14. dien 
Ta  zakon  velja od  dneva objave  v  >Uradncm 

listu LRS«. 

St. U-19/55 
Ljubljana, dne 28. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:     Ljudske  skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

29. 

Na podlagi 29. člena zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 58/51) je Ljudska skupščina Ljudske 
republiko Slovenije na seji Republiškega zbora in 
na seji Zbora proizvajalcev dne 27. januarja 1955 
sprejela 

ODLOK 
o začasnem  financiranju  republiških  potreb 

v januarju 1955 

i 

•V januarju 1955 se financirajo potrebe republi- 
ških organov in proračunskih zavodov v mejah ene 
dvanajstine po proračunu Ljudske republike Slove- 
nije za  leto   1954  določenih  proračunskih  izdatkov. 

II 

Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del 
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1955. 

30. 

Na podlagi 1. točke 72. člena in 74. člena ustav- 
nega zakona LRS izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščino LRS 

ODLOK 
o voznih olajšavah na avtobusih za učence v 

gospodarskih šolah 

Učenci industrijskih, vajenskih, kmetijskih, go- 
spodinjskih in drugih gospodarskih šol se glede voz- 
nih olajšav na avtobusih izenačijo z dijaki, ki imajo 
pravico do 75% popusta: 

a) za 52 voženj vsak mesec na stalnih progah do 
razdalje 30 km. Popust velja le na progah, kjer ni 
železniških zvez in dokler traja pouk; 

b) za dve vožnji na leto v odhodni in dve vožnji 
v povratni smeri za prevoz od kraja stalnega bivali- 
šča do kraja, kjer se šolajo, če se šolajo izven svoje- 
ga stalnega bivališča. 

Dovolilnice za izdajo vozovnic s popustom izda- 
jajo pristojni šolski zavodi. 

2- 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955 dalje. 

St.  1128/5-54 
Ljubljana, dne 26. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

III 

Ta odlok velja od  1. januarja  1955. 

St. LS 30/1-55 
Ljubljana, dne 27. januarja 1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Predsednik 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

Predsednik 
Zbora proizvajalcev: 

Mavricij Bore 1. r. 

31. 

Na podlagi 21. člena zakona o sladkovodnem ribi- 
štvu (Uradni list LRS, št. 26-95/54) in po zaslišanja" 
Ribiške zveze Slovenije izdaja državni sekretar za 
gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o varstveni dobi ter o najmanjših dolžinah lovnih 

rib in rakov 

I 

Spodaj  naštete vrste  rih  se  ne  smejo loviti • 
varstveni dobi, in sicer: 

sulec — od 16. februarja do 31. oktobra, 
soška postrv — od 1. septembra do 31. marca, 
šarenka — od 1. decembra do 30. aprila v Savi 

od sotočja Bohinjke in Dolinke do jezu; HE Medvode, 
vse druge postrvi (tudi šarenka razen v spredaj 

naštetih vodah) — od 16. septembra do 30. aprila, 
lipan — od 1. januarja do 30. aprila, 
smuč — od 1. aprila do 31. maja, 
podust — od 1. marca do 30. aprila, 
ščuka — od 1. februarja do 15. aprila v tehle vo- 

dah, kjer je zaščitena: 
1. Blejsko jezero, 
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2. rokavi in mrtvice Save od jezu HE Medvode 
navzdol, 

3. Raca (pritok Kamniške Bistrice), 
4. Ljubljanica in njeni pritoki, razen Iščice od 

mostu na Havptmance navzgor, Iška nad Iško vasjo, 
Zelimeljščice, Gradaičice od mostu pri Bokalcah na- 
vzgor in Reke, 

5. Cerkniško jezero s pritoki od njih izlivov do 
mostov na cesti Cerknica-Gornje Jezero in Jezerski 
Obrh (Stržen), 

6. Rinža   in   Ribnica, 
7. Veliki  Breg s pritoki, 
8. Krka od Dvora navzdol s pritoki, razeii Težke 

vode, Radovlje od Skocijana navzgor in Studene, 
9. Mirna od mostu pri Tržišču navzdol in mirno- 

peška Temenica, 
tO. Kolpa od Starega trga navzdol s pritoki, ra- 

zen Krupe (pritok Lahînje), 
11. Voglajna in Slom, 
12. Dravinja od Slovenskih Konjic navzdol s pri- 

toki Ličnico in Polskavo od Zupeče vasi navzdol, 
13. Drava z  rokavi  in mrtvirami ter Pesnica, 
14. Mura s pritoki, rokavi in mrtvicami ter vse 

predkmurske vode. 

II 

Prepovedano je loviti ribe spodaj naštetih vrst, 
če nimajo tele Dajmanjše dolžine: 

sulec (Salmo hucho) 
potočna postrv  (Trutta fario) 
jezerska postrv (Tutta lacustris) 
potočna  zlatovščica   (Salmo fontinalis) 
jezerska  zlatovščica   (Salmo salvelinus) 
soška postrv (Trutta marmorata) 
šarenka (Trutta irridea) 
vse postrvi križanke 
lipan (Thymallus vulgaris) 

^    ščuka (Esox lncius) v vodah, kjer je za- 
ščitena 

emuč (Lucioperca sandra) 

75 cm 
26 cm 
30 cm 
24 cm 
26 cm 
35 cm 
24 cm 
26 cm 
30 cm 

50 cm 
to cm 

som (Silurus glanis) 
podust (Chondrostoma nasu«) 
bolen (Aspius rapax) 
mrena (Barbus fhiviatilis) 
krap (Cirpinus carpio) 
linj (Tinca vulgaris) 
platnica (Leuciscus virgo) 
ploščic (Abramis brama) 

50 cm 
26 cm 
26 cm 
26 cm 
20 cm 
20 cm 
20 cm 
20 cm 

Izjemoma veljajo za posamezne vrste rib in v 
posameznih vodah tele najmanjše mere, in sicer: 

sulec — v Savi od jezu HE Medvode na- 
vzgor, v Sori od jezu v Goričanah na- 
vzgor, v Gradaščici in v Savinji od Pod- 
vinskega jezu navzgor 55 cm 

potočna postrv — v pritokih Dravinje in 
Drave, razen Mislinje in Studenčnice 
pri Ptuju, v Iški, v Kokri od izvira do 
jezu pri Zgornji Fužini, v Tržiški Bi- 
strici od izvira do naravnega jezu na 
Slapu s pritokom Lomščico, v Beli (pri- 
tok Motnišnice), v Bači od jezu v Klav- 

'  žah navzgor, v Beli  (pritok Nadiže) in 
v Beli (pritok Idrijce) 24 cm 

ščuka — v Krki od mostu v Dvoru na- 
vzdol 60 cm 

Ribe se merijo z glavo do konca repne plavuti. 

III 
Plemeniti rak jelševec (Astacus fluviatilis) se ne 

sme loviti: samec od 1. novembra do 15. februarja, 
samica pa vse leto. 

Najmanjša mera za plemenitega raka je U cm. 
Meri se od oči do konca iztegnjenega reipa. 

IV 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 

St. 1/1-1247/3-54 
Ljubljana, dne 8. januarja 1955. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina I. r. 

Odloki ljudskih odborov 
126. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Murska Sobota na XX. skupni 
seji obeh zborov dne 23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega povra. 
čila stroškov za službena potovanja oziroma terenska 

dela na območju okraja Murska Sobota 

1. člen 
Razveljavi se odlok o določitvi pavšalnega povra- 

čila stroškov za službena potovanja oziroma terenska 

dela na območju okraja Murska Sobota z dne 20. av- 
gusta 1953. št. 1-6374/1-53 (Uradni list LRS, Številka 
30-362/53). 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 11919/1-54 
Murska  Sobota   dne 23. decembra   1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogi 1. r. 
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12?. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 64. 
člena zatona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) ter v zvezi z odločbo odstavka 
II. dela C tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 55^659/54) jo okrajni ljudski odbor Tolmin na seji 
obeh zborov dne 14. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 

davka na proizvode  in storitve zasebnih  obrtnikov 
in drugih zasebnih oseb 

1. člen 
Dokler ne bo s posebnim odlokom določena tarifa 

občinskega prometnega davka, so dolžni zasebni 
obrtniki in druge zasebne osebe na območju okraja 
Tolmin plačevati občinski prometni davek po bivši 
tarifi št. 89 dela A in tarifi B tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53, 13/54 in 25/54) na 
vso proizvode in na tiste storitve, ki niso našteti v 
tarifi št. 1 do 101 dela A oziroma v delu B tarife 
prometnega davka   (Uradni  list FLRJ, št.  55-659/54). 

2. člen 
Ta odlok   velja   od   dneva  objave  v  »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa  se od  1. januarja  1955 do 
uveljavitve     nove    tarife    občinskega     prometnega 
davka. 

St. I —  143/1-1955 , 
Tolmin, dne 14. januarja  1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

128. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne 
občine Celje na zasedanju dne 30. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK # 
o prodaji časopisov v mestu Celju 

1. člen 

Prodaja časopisov, revij in podobnih publikacij 
je na območju ljudskega odbora mestne občine Celje 
dovoljena samo v kioskih, knjigarnah, trafikah in pa 
v posebnih v ta namen urejenih prodajalnah. 

2. člen 

Prodaja na ulicah, ob izložbah in podobno je pre- 
povedana. Časopise pa smejo prodajati kolporterji, 
ki se stalno gibljejo na območju mesta in se ne zadr- 
žujejo na kakšnem stalnem prostoru. Kolporterji mo- 
rajo imeti za prodajo posebna dovoljenja, ki jih izda 
posebna komisija pri ljudskem odboru mestne občine 
Celje. 

3. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje, kdor 

prekrši  določbe  I. in 2. člena. Upravni  kazenski  po- 

stopek vodi  in  izreka  kazen  sodnik za prekrške: pri 
okrajnem ljudskem odboru Celje. 

4. člen 

Navodila za izvajanje tega odloka predpiše po 
potrebi svet za gospodarstvo in komunalne zadeve 
TO mestne občine Celje. 

5. člen 

Odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je spre- 
jel ljudski odbor, objavi pa se v »Biltenu« in v 
»Uradnem listu LRS«. 

St. II — 210/55 
Celje, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

129. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 3. člena uredbe 
o pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo 
takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 10/53) 
je IjudsTti odbor mestne občine Celje na seji dne 
30. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o turistični taksi za tiste, ki se mudijo kot turisti na 

območju ljudskega odbora mestne občine Celje 

1. člen 
Turist je vsakdo, ki v Celju nima stalnega biva- 

lišča in prenočuje tukaj vsaj enkrat. 

2. člen 

Turistična taksa se pobira od nočnin in jo plača 
vsak turist, k; proti plačilu prenočnine prenočuje v 
hotelu ali gostinskem podjetju, ki izdaja tujske sobe. 

3. člen 

Turistična taksa znaša za vsako noč: 
a) v glavni sezoni, od 16. junija do 31. avgusta, 

po 20 din od osebe, 
b) izven  glavne sezone po 15 din od osebe. 

4. člen 

Turistične takse ne plačajo tisti, ki jih kot svoje 
zavarovance pošilja na zdravljenje zavod za socialno 
zavarovanje, in invalidi, ki prihajajo na območje 
LO MO Celje na zdravljenje po zdravniški odredbi. 

LO MO Celje lahko določi še nadaljnje oprosti- 
tve oziroma olajšave pri plačevanju turistične stroke. 

5. člen 

Gostinska podjetja in gostišča morajo odvajati 
pobrano turistično takso ljudskemu odboru mestne 
občine Celje, ki jo uporabi tako, kakor je določeno 
v 5. členu uredbe o pravici ljudskih odborov, da lah- 
ko predpisujejo takse in prometni davek. 
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6. člen 

Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ki je bil 
sprejet, objavi pa se v »Biltenu«, glasilu LO MO 
Celje, in v >Uradnem listu LRS«. 

St. 6261/54 
Celje, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

130. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
II. odstavka, del C (V) uredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št 55-659/54), je LO MO Idrija na seji dne 
18. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 

davka na proizvode in storitve zasebnih obrtnikov 
in drugih zasebnih oseb 

1. člen 
Dokler ne bo s posebnim odlokom LO MO Idrija 

določena tarifa občinskega prometnega davka, so 
dolžni zasebni obrtniki in druge zasebne osebe na 
območju LO MO Idrija plačevati občinski prometni 
davek po bivši tarifi št. 89 dela A tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53, 13/54 in 25/54 na 
vse proizvode, ki niso našteti v tarifi št. 1 do 101 
dela A tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 55/54) oziroma od plačil za opravljene storitve po 
ustreznih tarifnih številkah iz dela B tarife pro- 
metnega davka iz leta 1954. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955 do uveljavitve 

nove tarife občinskega prometnega davka. 

St.  1/1 
Idrija, dne 18. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

131. 

Na podlagi prvega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
FLRJ, št. 19-90/52) ter 3., 8. in 51. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-438/51) 
je ljudski odbor mestne občine Kamnik na seji dne 
27. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o varstvu vodnih naprav in čiščenju vodotokov 

v mestni občini Kamnik 

1. člen 
Da se zavarujejo vodne struge, obrežja in nasipi, 

Jezi in druge vodne naprave za urejanje vodotokov 
r mestni občini Kamnik, je prepovedano: 

1. metati v vodne struge in korita tekočih vod 
predmete, ki ovirajo normalen odtok vode; 

2. odlagati v vodo in vodna korita smeti in dru- 
ge odpadke, ki onečiščujejo vodo in bregove vodnih 
strug in zajezujejo vodo ob vodnih mrežah; 

3. na kakršen koli način poškodovati obrežja 
strug, zlasti z odvažanjem peska in gramoza z obrežij 
sploh in iz struge v 10-metrskem pasu nad jezovi; 

4. spreminjati vodne trüge in s tem ovirati nor- 
malen odtok vode; 

5. jemati kamenje, prodec, pesek, blato, zemljo 
in rastlinje iz vodnih strug je za lastno uprabo po- 
sameznih kmečkih gospodarstev in drugih gospodinj- 
stev dovoljeno le na mestih, ki jih odkaže LO MO 
Kamnik; za vsako večjo uporabo teh snovi v strugi 
Kamniške Bistrice je potrebno dovoljenje sekcije za 
gornjo Savo, uprave za vodno gospodarstvo LRS, v 
strugah drugih vodotokov pa dovoljenje LO MO 
Kamnik. 

2. člen 
Lastniki obrežnih zemljišč morajo vsaj vsako 

tretje leto očistiti obrežja in struge vodotokov drevja, 
grmičevja in rastlinja, ki ovira nemoten odtok viso- 
kih voda ali ogroža varnost obrežja. Lastniki obrež- 
nih zemljišč morajo obrežja in struge vodotokov 
tako očistiti tudi na zahtevo vodnogospodarskih or- 
ganov. 

Lastniki vodnih naprav (industrijskih naprav, 
mlinov, žag in drugi koristniki) morajo skrbeti za 
redno čiščenje dovodnih in odvodnih kanalov, da se 
ne zarastejo in zamulijo, ter vzdrževati obrežne 
škarpe. 

Razmejitev dovodnih in odvodnih kanalov, ki 
jih morajo čistiti koristniki vodnih naprav, določi 
svet za komunalne zadeve pri ljudskem odboru mest- 
ne občine Kamnik. 

Drevje, ki ne ovira odtoka vode, ee mora varo- 
vati, ker varuje bregove poškodb zaradi visokih voda 
in krasi pokrajino. 

3. člen 
Odvažanje kamenja, prodca in peska je za vse 

fizične osebe, ki ga rabijo za lastno manjšo uporabo, 
brezplačno, pravno in fizične osebe, ki bodo potrebo- 
vale gramoz ali pesek za gradbene ali obrtne na- 
mene, plačajo 10 din za ms kamenja, prodca ali peska 
v korist okrajnega vodnega sklada OLO Ljubljana 
okolica. 

4. člen 
Prekrški po 1. členu tega odloka so kaznujejo z 

denarno kaznijo do 2.000 din. 
Za prekrške zaradi neizvršitve določenih del po 

prvem in drugem odstavku 2. člena in zaradi kršitve 
Četrtega odstavka tega člena ee kaznujejo lastniki 
obrežnih zemljišč in lastniki vodnih naprav z denar- 
no kaznijo do 2.000 din. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreka kazni 
na prvi stopnji komisija za prekrške pri LO MO 
Kamnik po določbah temeljnega zakona o prekrških. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 1986/4-54 
Kamnik, dne 27. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 
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132. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 78. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) in 3. člena uredbe o pro- 
daji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega pre- 
moženja (Uradni list FLRJ, št. 17/53) je ljudski odbor 
mestne občine Nova Gorica na XIX. seji dne 16. de- 
cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hiš splošnega ljudskega 

premoženja 

1. člen 

Manjše stanovanjske hiše iz splošnega ljudskega 
premoženja, ki so namenjene za stanovanja ene ali 
dveh družin, se v mestni občini Nova Gorica lahko 
prodajo. Prodajo se na podlagi uredbe o prodaji sta- 
novanjskih hiš iz splošnega ljudskega premoženja 
(Uradni list FLRJ, št. 17/53) in na podlagi tega od- 
loka. 

2. člen 
Stanovanjske hiše iz 1. člena se lahko prod-jo 

na javni dražbi ali po posebnem postopku. 
Javno dražbo razpiše ljudski odbor mestne ob- 

čine. Razpis javne dražbe mora obsegati: 
a) kraj in čas javne dražbe; 
b) kratek opis  hiše,  ki  se  prodaja; 
c) izklicno ceno; 

č) višino kavcije, ki se mora položiti pred 
dražbo in 

d) plačilne pogoje. 
Razpis javne dražbe se mora objaviti v lokalnem 

časopisju in na oglasnih deskah LO MO vsaj 30 dni 
pred dražbo. 

3. člen 
Javno dražbo za prodajo hiš vodi dražbena ko- 

misija. Komisija ima predsednika in štiri člane, ki 
jih imenuje LO MO. 

4. člen 
Izklicna cena na javni dražbi je vrednost posa- 

mezne hiše po oceni cenilne komisije. 
Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe 

položiti kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene. Po- 
nudnik je praviloma lahko vsak državljan FLRJ, ki 
nima lastnega stanovanja in kupuje hišo za lastne 
potrebe. 

5. člen 
Dražba se vodi po temle postopku: 
Predsednik komisije, ki vodi dražbeni postopek, 

mora seznaniti vse ponudnike, katere hiše so napro- 
daj, koliko znaša izklicna cena za vsako posamezno 
hišo in kakšni so plačilni pogoji. 

Na poziv predsednika komisije dajejo ponudniki 
svoje ponudbe. Vsak ponudnik je vezan na svojo po- 
nudbo, dokler drug ponudnik ne ponudi več. Dražba 
se konča, če v 10 minutah po drugem pozivu pred- 
sednika komisije nihče ne poda večje ponudbe. Pred 
koncem dražbe mora predsednik še enkrat razločno 
naznaniti zadnjo najvišjo ponudbo, za tem pa izreče 
dražbo za končano. 

Razen najvišjemu ponudniku se vsem drugim po- 
nudnikom  vrne  položena  kavcija  takoj  po pončani 

dražbi. To se vpiše v dražbeni zapisnik, ki ga pod- 
pišejo predsednik, zapisnikar in vsi ponudniki. 

6. člen 

V treh dneh po končani dražbi sporoči LO MO 
pismeno najemniku hiše oziroma stanovanja, ki ima 
pogoje za kupca hiše oziroma stanovanja, da lahko 
v 8 dneh da svojo ponudbo. 

Ce najemnik v tem roku da pismeno ponudbo, 
ki je enaka ali pa večja od najboljše ponudbe drugih 
ponudnikov, lahko LO MO izda odločbo, da 6e hiša 
oziroma stanovanje v hiši odstopi najemniku. Ce na- 
jemnik v navedenem roku ne da ustrezne ponudbe 
in ne plača predpisane kavcije, se hiša oziroma sta- 
novanje da prejšnjemu  najboljšemu ponudniku. 

7. člen 

Ljudski odbor mestne občine sklene s kupcem 
kupoprodajno pogodbo za prodano hišo. Na podlagi 
podpisane kupoprodajne pogodbe ima kupec pravico, 
da vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico na 
hiši,  ki jo je kupil. 

S prenosom lastninske pravice na hiši si pridobi 
kupec pravico, uporabiti zemljišče, na katerem stoji 
hiša, in pa njeno dvorišče. 

8. člen 

Kupec mora ob podpisu kupoprodajne pogodbe 
položiti pri LO MO Nova Gorica najmanj 10% kup- 
nine. Preostali del kupnine pa mora plačati v goto- 
vini v enakih mesečnih obrokih v enem letu, če zna- 
ša kupnina do 500.000 din, oziroma v dveh letih, če 
kupnina presega 500.000 din. 

Gotovina, polozeqa za kavcijo, se sme uporabiti 
samo za odplačilo zadnjega obroka kupnine, ko je 
kupec izpolnil vse drugo obveznosti iz dražbenih 
pogojev. 

9. člen 

Ce kupec ne poravna pravočasno določenih ob- 
rokov kupnine, se za isto hišo razpiše ponovna draž- 
ba na kupčeve 6troške. Ponovno dražbo lahko kupec 
ustavi, ako pred dražbo poravna celotno kupnino. 
Pri ponovni dražbi se obdrži za kritje razlike, ki na- 

• stane z morebitno nižjo prodajno ceno hiše na drugj 
dražbi ustrezen del plačane kupnine. Ta razlika se 
krije iz kavcije in plačano kupnine kupca s prvotne 
dražbe. 

10. člen 

Tisti, ki so sodelovali v narodnoosvobodilnem 
boju bodisi v sestavu narodno osvobodilne vojske ali 
pa z organiziranim aktivnim delom, začenši z letom 
1941, 1942 ali 1943, družinski člani borcev, ki so padli 
r narodno osvobodilnem boju. vojaški vojni invalidi 
in izseljenci-povratniki lahko kupujejo stanovanjske 
hiše tudi na obroke, kolikor jim Narodna banka 
FLRJ dovoli dolgoročne kredite po določbah uredbe 
o dopolnitvi uredbe o prodaji stanovanjskih hiš iz 
splošnega ljudskega premoženja (Uradni list FLRJ, 
št. 31-264/53). 

11. člen 

Ljudski odbor mestne občine lahko na seji od- 
loči, da se osebam iz prejšnjega člena tega odloka 
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kakor tudi nekaterim sedanjim stanovalcem, ki sta- 
rujejo v hiši, ki se prodaja, že daljšo dobo, hiše 
prodajo po ocenjeni vrednosti brez javne dražbe. 

Ce se kakšna hiša ni mogla prodati na javni 
dražbi, lahko sklene ljudski odbor mestne občine na 
seji, da se hiša ne proda na javni dražbi. V tem skle- 
pu mora določiti tudi način, kako naj se proda taka 
hiša. Pri tem lahko določi nižjo ceno, kot je bila ugo- 
tovljena s cenitvijo. 

12. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St 1300/14-54 
Nova Gorica, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik  Gabrijelčjč  1.  r. 

133, 

Na podlagi 23. člena, 16. točke 78. člena in 118. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 10. člena temelj- 
nega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, štev. 
13-147/54) in 35. člena uredbe o posojilih za gospo- 
darske investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) je 
ljudski odbor mestne občine Novo mesto na 23. seji 
dne 16. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za zidanje stanovanjskih hiš 

v mestni občini Novo mesto 

1. člen 

Ustanovi se sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
v mestni občini Novo mesto (v naslednjem stanovanj- 
ski sklad). 

Namen stanovanjskega sklada je, da se podpre 
zidanje  stanovanjskih  hiš. 

2. člen 

Sredstva stanovanjskega sklada se nabirajo: 

a) iz sredstev, ki jih v ta namen določi mestna 
občina, 

b) iz kreditov, ki jih v ta namen najame mestna 
občina, 

c) iz sredstev, ki se dobijo s prodajo his iz sploš- 
nega ljudskega premoženja, 

č) iz sredstev, ki jih v ta namen prispevajo 
državni organi, 

d) iz sredstev, ki jih v ta namen prispevajo go- 
spodarske, zadružne in družbene organizacije ter 
zavodi in ustanove. 

3. člen 

Iz stanovanjskega sklada se dajejo posojila v 
prvi vrsti gospodarskim, zadružnim in družbenim 
organiracijam, zavodom in državnim organom na 
območju mestne občine Novo mesto za zidanje ozi- 

roma dozidanje stanovanjskih hiš ali blokov soraz- 
merno z višino finančnih sredstev, ki so jih prispe- 
vali v stanovanjski sklad, kakor tudi delavcem in 
uslužbencem ter uživalcem osebnih in družinskih 
pokojnin in invalidnin za zidanje oziroma dozidanje 
stanovanjskih hiš z največ dvema stanovanjema. 

Posojila ne morejo dobiti tisti, ki so že sami ali 
pa so njihovi družinski člani, pri katerh stanujejo, 
lastniki ali solastniki stanovanjske hiše, ne glede na 
to, ali je stanovanjska hiša po uredbi o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) 
vključena v stanovanjsko skupnost ali ne. 

4. člen 

Predlogu za dovolitev posojila mora vsak inve- 
stitor priložiti: 

a) potrjen gradbeni načrt s predračunom grad- 
benih del, 

b) načelno dovoljenje komisije za pripravo pred- 
logov in odlokov po 2. členu uredbe o uporabi zem- 
ljišč za gradbene namene (Uradni list LUS, številka 
44-143/53), 

c) odločbo o ožji lokaciji hiše, 

č)  gradbeno dovoljenje; 

zasebni investitor pa še: 

d) zemljiški izpisek stavbnega zemljišča, ki je 
njegova last ali mu je dodeljeno v trajno brezplačno 
uporabo za zidanje stanovanjske hiše in 

e) potrdilo, da ima zagotovljenih vsaj četrtino 
lastnih sredstev za zidanje v materialu ali v denarju. 

5. člen 

Ljudski odbor mestne občine Novo mesto daje 
posojila na podlagi tega odloka ter nadzoruje upo- 
rabo posojil. 

Odredbodajalec za izvajanje predračuna stano- 
vanjskega sklada je predsednik ljudskega odbora 
mestne občine Novo mesto. 

6. člen 

Natančnejši pogoji za dajanje, obrestovanje in 
vračanje posojil se določijo z razpisom. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 2024/1-54 
Novo mesto, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 

Boris Andrijanič 1. r. 



St. 4 — 3. II. 1935 URADNI LISI Stran 123 

134. 
Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) in 6. člena uredbe o pravicah ljudskih od- 
borov, da lahko predpišejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) ter na podlagi do- 
ločbe dela C (V) tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55-659/54) je ljudski odbor mestne ob- 
čine Novo mesto na 26. seji dne {8. januarja 1955 
sprejel % 

ODLOK 
o začasnem plačevanju občinskega prometnega davka 

po zasebnih obrtnikih in drugih zasebnih osebah 

1. člen 
Zasebni obrtniki in druge zasebne osebe morajo 

plačevati občinski prometni davek po biv?i tarifni 
številki 89 dela A tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55-474/53 ter št. 13-151/34 in št. S3- 
266/54) na' vse proizvode, ki niso našteti r tarifi šte- 
vilka 1—101 dela A tarife prometnega davka (Urad- 
ni list FLRJ, št. 55-659/54) oziroma odplačil za oprav- 
ljene storitve po ustreznih tarifnih številkah iz dela 
B tarife prometnega davka iz leta 1954 vse do tedaj, 
dokler ne bo določen občinski prometni davek. 

2. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. 117/1-55 
Novo mesto, dne 18. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanić 1. •. 

135. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 78. in 117. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor mestne 
občine Tržič izdal 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

1. člen 
Do izdaje nove tarife občinskega prometnega 

davka plačujejo zasebni obrtniki in druge privatne 
osebe ter samostojni poklici občinski prometni da- 
vek po stopnjah iz št. 89 dela A ter št. 10 in 11 dela 
B dosedanje tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55/53, 13/54, 25/54 in 34/54) od prometa ti- 
stih proizvodov in storitev, ki v novi tarifi promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54) niso posebej 
imenovani ali pa so v njej izvzeti od plačila promet- 
nega davka. 

'2. člen \ 
Mestni prometni davek, uveden z odlokom o 

uvedbi mestnih taks in prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 33-513/54) se pobira še nadalje. 

.3. člen 
Ta odlok  velja od dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. 124-6/55 
Tržič, dne 15. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

136. 
Ljudski odbor mestne občine Celje je na podlagi 

32. člena in 17. točke 78. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS. štev. 
19-90/52) ter 2. člena zakona o socialnih zavodih 
(Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. čle- 
nom temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ. Št. 51-426/53) na seji dne 22. no- 
vembra 1954 spreje] 

ODLOČBO 
o razglasitvi mladinskega doma »Tončke Cečeve« 

v Celju za finančno samostojen zavod 

1 
Mladinski dom >Tončke Cečeve« v Celju, ki je 

bil doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen splošni socialni zavod. 

Dom ima nalogo, da oskrbuje in vzgaja otroke 
od 3.  do 7. leta  starosti  in osnovnošolsko mladino. 

Dom ima pravico, gospodariti s premoženjem, • 
katerim je gospodaril doslej-kot proračunski zavod. 

Dom ima: sklad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Dom upravlja odbor, ki šteje 7 članov, vštevši 

upravnika doma. Clane upravnega odbora imenuje 
svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO MO 
Celje. 

Upravnika doma imenuje ljudski odbor mestne 
občine Celje. 

6 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO MO Celje. 

7 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 7207/2-54 
Celje, dne 22. novembra 1954. 

Predsednik LO .MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

137. 

Na podlagi 2. in 44. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. čle- 
nom temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) ter 17. točko 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št 19-90/52) je ljudsflci odbor 
mestne občine Kranj na 31. seji dne 12. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o otroških jaslih »Janina« v Kranju kot finančno 

samostojnem socialnem zavodu 
1 

Otroške jasli >Janina« v Kranju, ki so bile usta- 
novljene z odločbo ljudskega odbora mestne občine 
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Kranj z dne 24. septembra 1952, št. 3228/1-52, kot usta- 
nova s samostojnim finansiranjem, nadaljujejo z de- 
lom kot finančno samostojen socialno-zdravstveni 
zavod. 

Ime zavoda je: Otroške jali > Janina«. 
Sedež zavoda je v Kranju. 

Naloge zavoda je nega in oskrba dojenčkov in 
otroik do tretjega leta starosti. 

Zavod ima pravico gospodariti s premoženjem, 8 
interim je gospodaril doslej. 

Zavod ima: sMad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijslki 
sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj 

z upravnikom zavoda pet ôlanov. 
Člane upravnega odbora imenuje svet za ljud- 

sko zdravstvo in socialno politiko ljudskega odbora 
mestne občine Kranj. 

Upravnika zavoda imenuje ljudski odbor mestne 
občine Kranj. 

6 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko ljudskega od- 
bora mestne občine Kranj. 

7 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. ok- 

tobra 1954. 
Ta odločba  se objavi  v   >Uradnem  listu  LRS<. 
St. 4125/1-54 
Kranj, dne 12. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner L r. 

138. 

Na lodlagi 2. člena zakona o socialnih zavodih 
(Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. čle- 
nom temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) ter 1•. točko 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor mestne 
občine Kranj na 51. seji dne 12. oktobra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi  Mladinskega doma Franceta Prešerna 

v Kranju za finančno samostojen zavod 

1 
Dosedanji proračunski zavod Mladinski dom 

Franceta Prešerna v Kranju se razglasi za finančno 
samostojen splošni socialni zavod. 

Ime zavoda je: Mladinski dom Franceta Prešerna. 
Sedež zavoda je v Kranju. 

Dom oskrbuje in vzgaja socialno in moralno ogro- 
žene otroke do 14. leta starosti. 

Dom ima pravico, gospodariti s premoženjem, s 
katerim jo gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom ima: sklad za nagrade delavtev in usluž- 
bencev, sklad za lastno investicije in amortizacijslki 
sklad. 

5 
Dom upravni upravni odbor, ki šteje skupaj z 

upravnikom donia pet članov. 
ölane upravnega odbora imenuje svet za ljudslko 

zdravstvo in socialno politiko LO MO Kranj. 
Upravnika doma imenuje ljudski odbor mestne 

občine Kranj. 
6 

iZa zadeve in nalogo doma je pristojen svet za 
ljudsfko zdravstvo in socialno politiko LO MO Kranj. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
Št 4127/1-54 
Kranj, dne 13. okttobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

139. 

Občinski ljudski odbor na Tišini je na 31. redni 
seji dne 12. januarja 1955 na podlagi 20. in 117. čle- 
na zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov (Uradni list LRS, 
št. 31/1955) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Ker je prenehal mandat odbornikom občinskega 

jjudskega odbora Granfoln Kolomanu dz M. Črnec, 
Lutariču Evgenu iz Gradišča in Bokan Tereziji iz 
M. Petrovec, se za izpraznjena odborniška mesta raz- 
pisujejo nadomestne volitve, in sicer: 

v 2. volilni  enoti, ki  obsega V6o vas M.  Črnci, 
v 3. volilni enoti, ki obsega vso vas Gradišče, 
v 7. volilni enoti, ki obsega vso vas M. Petrovci. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 20. februarja  1955. 

, 3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način  r 2., 3. in 7. volilmi enoti. 

St. 61/1-55 
Tišina, dne 18. januarja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojz Čine 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS» — Direktor in odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomiiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnjo i strani G din več — 
Uredništvo in uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica Ha, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 - Cek. račun: 601-»Z«-157 
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URA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XII V LJUBLJANI, dne 10. februarja 1955 Šievilka 5 

£ 32/Zakon o zobozdravstveni službi. 
33. Odlok o ustanovitvi sveta  umetnläklh akademij. 
34. Odlok o ustanovitvi filmskega sveta pri podjetju Trlglav- 

fUm. 
35. Sklep o razrešitvi sodnikov Višjega gospodarskega so- 

dišča LRS, okrožnega gospodarskega sodišča In okrožnega 
sodlSča. 

36. Sklep o Izvolitvi sodnikov okrožnega, sodišča In o Izvolitvi 
sodnikov okrožnega  gospodarskega sodišča. 

37. Odlok o tarili za prodajo električne energije. 

3S. Odločba o Imenovanju republiške komisije za plače v 
gospodarstvu. 

39. Odločba o imenovanju članov strokovnega sveta pri 
Upravi za vodno gospodarstvo LRS. 

40. seznam Izvedencev — strokovnjakov za posamezne pa- 
noge gospodarstva. 

Odloki ljudskih odborov: 

14Q. Odlok o najemninah In skladih za upravo In vzdrževanje 
hiš v mestu Maribor. 

141. Odlok o spremembi odloka MLO Maribor o uvedbi taks 
In mestnega prometnega davka od prometa. 

142. Odlok o tržnem in sejemskem redu v okraju Črnomelj. 

VSEBINA: 
143. 

144. 

143. 

146. 

147. 

149. 

ISO. 

151, 

152. 

153, 

Odlok o poslovalnem času trgovskih in gostinskih obra- 
tov v okraju  Kranj. 
Odlok o stanovanjski tarili ter delitvi in uporabi najem- 
nin za stanovanjske In poslovne prostore v okraju Kranj. 
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o obratoval- 
nem času trgovinskih, obrtnih In gostinskih obratovalnic 
v okraju Krško. 
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi cest III. reda v 
okraju Ljutomer. 
Odlok  o   začasnem   financiranju   proračunskih   Izdatkov 
okraja Murska Sobota  v I. tromesečju 1953. 
Odlok o uvedbi  občinskega prometnega  davka v okraju 
Murska  Sobota. 
Odlok o začasnem pobiranju občinskega prometnega 
davka  v okraju  Postojna. 
Odlok o začasnem financiranju proračunsldh potreb 
mestne občine Bled. 
Odlok o začasnem financiranju mestne občine Jesenice 
v I. trimesečju leta 1953. 
Odlok o kategorizaciji cest IV. reda v mestni občini Po- 
stojna. 
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti, o organih stanovanjske skupnosti, o prevzemu 
stanovanjskih hiš v upravo in o najemnih pogodbah v 
mestni občini Trbovljs. 

V. 

32. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije zaikon o zobozdravstveni službi, ki ga je spre- 
jela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 
na seji Republiškega zbora dne 28. januarja 1935 in 
ki se glasi: 

ZAKON 
o zobozdravstveni službi 

Splošne določbe 

1. člem 
Zobozdravstvena služba kot panoga splošne 

zdravstvene službe skrbi za napredek zobozdravstve- 
nega stanja ljudstva s tem, da s sodobnimi znanstve- 
nimi metodami in s sodobnimi tehničnimi sredstvi 
in pripomočki preprečuje in zdravi bolezni zob, ustme 
votline in čeljusti. 

Zobozdravstvena služba mora posebno skrbeti za 
dobro  zobozdravstveno  stanje predšolske  in  šolske 

j mladine ter nosečih žen in porodnic. 
Zobozdravstvena služba širi zdravstveno prosveto 

m utrjuje zdravstveno zavest ljudstva, organizira 
zdravstvono-iprosvetne akcije in sodeluje z državni- 
n• organi, družbenimi organizacijami in strokovnimi 
društvi pri delu za napredek zdravstvenega stanja 
ljudstva. 

2. člen 

Zobozdravstvena služba se izvršuje v zobozdrav- 
stvenih zavodih. 

Zobozdravstveni zavodi 

3. člen 

Zobozdravstveni zavodi so: 
1. zobne ambulante, 
2. predšolske zobne ambulante, 
3. šolske zobne ambulante, 
4. zobne poliklinike, 
5. zobotehnični laboratoriji. 

4. člen 

Zobozdravstvene zavode lahko ustanavljajo ljud- 
ski odbori, gospodarske in družbene organizacije ter 
zavodi. 

•Za ustanovitev zobozdravstvenega zavoda morajo 
imeti gospodarske in družbene organizacije ter za- 
vodi poprejšnjo pritrditev pristojnega ljudskega od- 
bora, na katerega območju bo sedež zavoda. 

' 5. člen 

Zobna poliklinika je samostojen zdravstveni za- 
vod. Drugi zobozdravstveni zavodi so lahko samo- 
stojni ali pa so v sestavi drugega zdravstvenega 
zavoda. 
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6. člen 

Zobozdravstveni zavod se lahko ustanovi v kraju 
oziroma za območje, kjer to narekujejo krajevne po- 
trebe, če je zagotovljeno potrebno zobozdravstveno 
osebje in če so izpolnjeni tudi drugi predpisani 
pogoji. 

7. elea 

Vodja zobozdravstvenega zavoda mora biti pra- 
viloma zdravnik specialist za zobne in ustne bolezni 
ali zobozdravnik. 

'Vodja predšolske oziroma šolske zobne ambu- 
lante mora biti praviloma pedontölog oziroma orto- 
dont 

Vodja zobotehničnega laboratorija mora biti zobo- 
tehnik z opravljenim strokovnim izpitom. 

8. člen 

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, 
veljajo za ustanavljanje, upravljanje, fiinamciranje 
in delo samostojnih zobozdravstvenih zavodov pred- 
pisi, ki veljajo za druge zdravstvene zavode. 

9. člen 

Zobna ambulanta ima teile naloge: 
1. zdravi bolezni zob, ustne votline in čeljusti; 
2. sodeluje z drugimi zdravstvenimi zavodi pri 

ugotavljanju primarnih in sekundarnih obolenj zob, 
ustne Totline in čeljusti; 

3. opravlja vsa zobotehnična dela; 
4. širi zdravstveno prosveto; 
5. sistematično pregleduje prebivalstvo, zlasti 

mladino; 
6. skrbi za strokovno spopolnjevanje svojih stro- 

kovnih uslužbencev. 
V krajih, kjer ni predšolske ali šolske zobne 

ambulante, opravlja zobna ambulanta tudi delo pred- 
šolske oziroma šolske zobne ambulante; to delo pa 
mora opravljati ločeno od drugega dela in ob pose- 
bej za to določenih dnevih aH urah. 

10. člen 

Predšolska oziroma šolska zobna ambulanta ima 
glede predšolske oziroma šolske mladine poleg malog 
iz 1. do 4. im 6. točke 9. člena tega zakona Še tele 
naloge: 

1. pregleduje predšolske otroke oziroma učence 
vseh šol svojega območja, registrira stanje posamez- 
nika in določi obseg potrebnega zdravljenja zobovja 
in ustne votline, obvezno pa pregleda enkrat na leto 
učence v prvem in četrtem razredu osnovnih in sred- 
njih šol; 

2. daje ob pregledih, poseben pouk o higieni ust 
in zob. , 

11. člen 

Zobna poliklinika daje splošno zobozdravstveno 
in specialistično zobozdravstveno pomoč bolnikom iiz 
kraja, kjer je njen sedež in iz neposredne okolice. 
Okoliš določi državni organ, kj je pristojen za zade- 
ve in nalloge zavoda. Bolnikom iz drugih krajev daje 
samo specialistično zobozdravstveno pomoč na pod- 
lagi napotnic, ki jih izdajo pristojne zobne ambu- 
lante ali predšolske oziroma šolske zobne ambulante. 

12. člen 
Zobotehnični laboratorij izdeluje na podlagi od- 

tiskov terapevta (zdravnik speciabst za zobne in 
ustne bolezni, zobozdravnik in dentist) vsa protetična 
dela v snemni, nesnemni (fiksni), ortodontski in če- 
ljustno4ravmatološki protetiki. 

13. člen 
Zobna ambulanta, predšolska oziroma Šolska zob- 

na ambulanta mora imeti najmanj enega terapevta in 
eno zobarsko asistentko. 

Zobna poliklinika mora imeti najmanj pet tera- 
pevtov, izmed katerih morata biti praviloma najmanj 
dva zdravnika specialista za zobne in ustne bolezni 
ali zobozdravnika. 

14. člen 
Vsaka zobna ambulanta, predšolska oziroma šol- 

ska zobna ambulanta • zobna poliklinika mora imeti 
ordinacijsko sobo, čakalnico in sanitarije ter vso 
predpisano opremo. 

Pri zobni polikliniki se lahko ustanovi bolniški 
oddelek (stacionarij). 

Kakšno opremo morajo imeti posamezne virste zo- 
bozdravstvenih zavodov, predpiše Svet za zdravstvo 
in oocialno politiko LRS. 

15. člen 
Vsaka zobna ambulanta, predšolska oziroma šol- 

ska zobna ambulanta in zobna poliklinika mora pra- 
viloma imeti svoj zobotehnični laboratorij. 

Zobozdravstveno osebje 

16. člen 
'V zobozdravstvenih zavodih opravlja strokovno 

delo samo kvalificirano strokovno osebje, ki ima pred- 
pisano izobrazbo za svoj naziv. 

S posebnimi predpisi je določeno, kako se pri- 
dobi strokovna izobrazba za posamezne nazive v 
zobozdravstveni službi. 

17. člen 
Zdravuiik specialist za zobne in ustne bolezni 

opravlja vsa zobozdravstvena dela (konservative, pro- 
tetika, čeljustna kirurgija, travmatologija, ortodon- 
tija. paradentoza itd.). 

Zobozdravnik opravlja vsa zobozdravstvena dela 
iz prvega odstavka tega člena,' razen velike čeljustne 
kirurgije, v travmatologiji pa sme nuditi le prvo 
pomoč. 

Dentist (zobar) opravlja konservativno zdrav- 
ljenje, protetična dela, običajna dela oritodonuje, 
zdravljenje paradentoze in izdiranje zob ter nudi 
prvo pomoč v travmatologiji. 

Zobotehnik izvršuje vsa dela mostovne protetike 
(prevleke in krone vseh vrst ter mostiče vseh vrst 
v kovini in atrilatih), vsa dela snemne protetike 
(parcialne in totalne proteze) in enostavna ortodont- 
ska della v laboratoriju. Kovinske proteze, ortodont- 
ske, travnratološke in maksilofacialne aparate izde- 
luje in izvršuje keramična dela lahko samo zobo- 
telraik, ki je za ta dela usposobljen. 

Zobanska asistentka (instrumentarka) instrumen- 
tira terapevtu pri vseh zobozdravstvenih posegih, ne- 
guje aparate in instrumentarij, vodi zobozdravstveno 
administracijo ter statistiko. 
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18. člen 
Zdravnik splošne prakse lahko izdira zobe in nu- 

di prvo zobozdravstveno pomoč. 

19. ölen 
Zobozdravstveni zavod strokovno nadzoruje svet 

za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pristojnega 
ljudskega odbora po strokovnjakih, ki jih za to do- 
loči. Vsak zobozdravstveni zavod mora biti pregle- 
dan vsaj enkrat na leto. 

Nadzorstvo nad celotno zobozdravstveno službo 
v Ljudski republiki Sloveniji opravlja Svet za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS. 

20. člen 
Pristojni ljudski odbor dovoljuje zasebno zobo- 

zdravstveno pralkso, če je zmogljivost zaposlitve zobo- 
zdravstvemih delavcev v javnih zobnih ambulantah 
že polno izraibljena m dosežena potrebna kvaliteta, 
če so za zasebno pratkso delovni prostori in oprema 
urejeni po predpisih, ki veljajo za zobne ambulante, 
in če se ugotovi, da je poleg javne zobne ambulante 
še krajevna potreba za zaisehno pratkso. O tem odloča 
ljudski odbor po prosti presoji. 

Pristojni ljudski odbor lahko odvzame dovoljenje 
za opravljanje zasebne zobozdravstvene prakse, če 
preneha kateri od pogojev iz 1. odstavka tega člena. 

Delo terapevta, ki izvršuje zasebno zobozdrav- 
stveno prakso, strokovno nadzoruje svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko pristojnega ljudskega 
odbora po strokovnjakih, ki jih za to določi. 

Kazenske določbe 

21. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 

10.000 din ali z zaporom do 30 dni zobozdravstveno 
osebje: 

1. če izvršuje zasebno zobozdravstveno pralkso 
brez dovoljenja; 

2. če prekorači obseg svojega dela (17. člen); 
5. če prepreči ali ovira izvršitev strokovnega pre- 

gleda (19. in 20. člen). 

Prehodne in končne določbe 

22. člen 
Zdravniki splošne prakse, ki so se po prej ve- 

ljavnih predpisih posebej usposobili za zobozdrav- 
stvena dela in so izvrševati zobozdravstveno pralkso, 
lahko v mejah konservativnega zobozdravstva še na- 
dalje opravljajo ta dela. 

23. člen 
Za pristojni ljudski odbor po drugem odstavku 

4. člena in po 19. ter 20. Slenu tega zakona ee šteje 
ljudski odbor dkraja, mesta in mestne občine s po- 
sebnimi pravicami. 

24 člen 
Natančnejše določbe za izvrševanje tega zaikona, 

predpiše po potrebi Svet za zdravstvo in sociadno po- 
litiko LRS. 

25. člen 
dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha ve- 

jatj   začasni   pravilnik  o organizaciji   in   delovanju 

oddelkov za javno zobozdravstveno službo (zobo- 
zdravstvenih zavodov) pri zdravstveno-zaSCitnih zavo- 
dih (Uradni list LRS, Št. 75-277MĆ). 

26. člen 
Ta zakon veilja oçl dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 

St. U-20/5'3 
Ljubljana, dne 28. januarja 1953. 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sreta 

Ljudske skupščine  LRS:     Ljudsko skupščine LRS: 
Miha Marinko L r. Boris Kraigher 1. r. 

Da bi se začasno, dokler ne bo izdan republiški 
zakon o umetniških akademijah, uredilo vodstvo 
umetniških akademij v skladu s temeljnimi načeli 
splošnega zakona o univerzah, je Ljudska sikupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega 
zbora dne 28. januarja 1993 na podlagi« prvega od- 
stavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sveta umetniških akademij 

I 
Ustanovi se svet umetniških akademij kot skup- 

ni organ za splošno vodstvo Akademije za glasbo, 
Akademije upodatbljajočih umetnosti in Akademije 
za igralsiko umetnost v Ljubljani. 

Posamezne akademijo vodijo organi akademij, ki 
so določeni po dosedanjih predpisih, in sicer akadem- 
ski svet in relktor akademije. 

• 
Svet umetniških akademij sestavlja 11 članov, 

in sicer: 
sest članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske 

skupščine LRS izmed umetnikov, kulturnih in pro- 
svetnih in drugih javnih delavcev; 

en član, ki ga izvoli izmed svojih odbornikov 
»mestni ljudski odbor Ljubljana; 

rektorji vseh treh umetniških akademij; 
en član, ki ga izvolijo izmed sebe študenti vseh 

treh aikademij. 
Studenti volijo svojega zastopnika v svet nepo- 

sredno in tajno z listki. 

III 
Svet umetniških aikademij ima tele naloge: 
potrjuje izvolitve profesorjev, docentov in znan- 

stvenih sodelavcev umetniških akademij; 
daje mnenje k predračunom umetniških akade- 

mij in jih pošlje Izvršnemu svetu; 
sprejema sklepe- in priporočila, ki imajo skupen 

pomen za vodstvo vseh treh umetniških akademij ter 
za organizacijo pouka in umetniškega dela; 

potrjuje sklepe akademij o ustanovitvi, združitvi 
ali odpravi ustanov posameznih akademij; 

voli in razrešuje člane disciplinskega sodišča II. 
stopnje za profesorje in docente umetniških aka- 
demij; 
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izdaja predpise o disciplinski odgovornosti štu- 
dentov; voli in razrešuje člane disciplinskega sodi- 
šča II.'stopnje za študente; 

obravnava splošna vprašanja gmotnega stanja 
študentov; • 

daje pritrditev k pravilom študentovskrih dru- 
štev na umetniških aikademijah; 

opravlja splošno nadzorstvo nad upora'bo sploš- 
nega ljudskega premoženja, s katerim gospodarijo 
umetniške akademije. 

Clan sveta umetniških akademij, ki so ga izvo- 
lili študenti, ne glasuje o potrditvi izvolitve profe- 
sorjev in docentov, o volitvah in razrešitvah članov 
disciplinskega sodišča za profesorje in docente ter 
o sklepih in priporočilih glede učnih načrtov. 

IV 
Svet umetniških akademij prouči vprašanje bo- 

doče ureditve umetniških aikademij, da v tej zvezi 
svoje predloge Izvršnemu svetu in sodeluje pri pri- 
pravi republiškega zakona o umetniških akademijah. 

Svet umetniških akademij si izvoli izmed sebo 
predsednika* s  tajnim  glasovanjem. 

Predsednik sklicuje in vodi seje sveta. Sejo mora 
sklicati, če to zahteva tretjina članov sveta ali pa 
akademski svet posamezne akademije. 

VI 
Svet umetniških akademij dela kot celota in 

samo na sejah izvršuje pravice, ki mu pripadajo. 
Seja sveta je sklepčna, če je navzočih nad polo- 

vico vseh članov. Sklepe sprejema svet z večino gla- 
sov navzočih članov. 

Sklepe sveta umetniških akademij podpisuje 
predsednik sveta. 

VII 
Svet umetniških akademij lahko imenuje za pro- 

učevanje posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti 
komisije izmed svojih članov in drugih strokov- 
njakov. 

VIII 
Sklepi sveta umetniških akademij so za organe 

vseh treh umetniških akademij obvezni. 
Akademski svet posamezne akademije lahko ugo- 

varja pri Izvršnem svetu, če misli, da kakšen sklep 
sveta umetniških akademij ni v skladu z zakonom. 
Svoj ugovor poda akademski svet predsedniku sveta 
umetniških aikademij; ta ga mora s poročilom predlo- 
žiti Izvršnemu svetu. Svet umetniških akademij pa 
lahko na podlagi ugovora svoj sklep tudi sam spre- 
meni ali razveljavi. 

IX 
Pisarniško delo za svet umetniških akademij 

opravlja administracija tiste umetniške aikademiije, 
ki  jo določi  svet umetniških aikademij. 

Ta akademija da tudi na razpolago svetu umet- 
niških akademij potrebne prostore za njegovo delo. 

Svet umetniških akademij ima svoj predračun 
dohodkov in izdatkov v okviru predračuna Sveta za 
prosveto in kulturo LRS. Odredbodajalec za izvrše- 
vanje predračuna sveta umetniških akademij je pred- 
sednik sveta. 

X 
Akademski svet vsaike aikademije izvoli tričlan- 

sko disciplinsko sodišče prve stopnje za profesorje 
in docente in tričlansko disciplinsko sodišče prve 
stopnje za  študente* En  član   disciplinskega  sodišča 

za   študente  mora   biti   študent  ustrezne  umetniške 
akademije. 

XI 
Rektorji umetniških aJkademij določijo v sode- 

lovanju z univerzitetnim odborom Zveze študentov 
Jugoslavije, kako volijo študenti svojega zastopnika 
v svet umetniških aikademij, in poskrbijo, da bo iz- 
voljen zastopnik Študentov v svet umetniških akade- 
mij najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega 
odloka. 

XII 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS« in velja do izdaje zaikona o umetni- 
ških akademijah. 

St. LS 32/1-55 
Ljubljana, dne 28. januarja 1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Predsednik Miha Marinko 1. r. 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r.   - 

34. 

Na podlagi četrtega odstavika 22. člena ustavnega 
Izakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezd 
s 109. členom uredbe o ustanavljanju podjetij in 
obrtov (Uradni list FLRJ, št. 51-424/53) je Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Re- 
publiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 
28. januarja 1993 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi filmskega sveta pri podjetju 

Triglav-film 

1 
Pri podjetju Triglav-film se ustanovi filmski svet. 

2 
Filmski svet: 
1. sporazumno z upravnim .odborom in delav- 

skim svetom podjetja sestavlja program filmsikih del; 
2. opravlja splošno nadzorstvo nad tem, ali pod- 

jetje pravilno in smotrno uporablja sredstva, ki so 
mu bila dana kot dotacija. 

3 
Če med filmskim svetom in delavskim svetom 

pri sestavi programa filmskih del ne pride do spo- 
razuma, odloči Svet za prosveto in kulturo LRS. 

4 
Filmski svet šteje pet do petnajst članov. 
Člane filmskega sveta imenuje Izvršni svet Ljud- 

sko skupščine LRS izmed kulturnih, znanstvenih, 
prosvetnih, gospodarskih in  drugih javnih delavcev. 

Direktor podjetja je po svojem položaju član 
filmskega sveta. 

5 
Člani filmskega sveta se imenujejo za dve leti. 

Izvršni svet jih pa lahko razreši že pred potekom 
te dobe in imenuje namesto njih druge člane. 

6 
Filmski   svet si  izvoli  izmed   sebe   predsednika. 
Direktor podjetja ne more biti predsednik film- 

skega sveta. 
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Predsednik pripravlja, sklicuje in vodi seje 
sveta. 

Seje sklicuje predsednik sam od sebe ali na za- 
htevo tretjine članov sveta ali direktorja podjetja. 
Če predsednik ne skliče seje sveta, jo lahko skliče 
tisti, ki je to zahteval. 

Filmski svet sklepa- veljavno, če je navzočih nad 
polovico članov, sklepe pa sprejema z večino glasov 
navzočih članov. 

7 
Izvršni svet izda po potrebi natančnejše pred- 

pise za izvršitev tega odloka. 

8 
Ta   odlok   velja   z   Jnem   objave   v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. LS 53/1-55 
Ljubljana, dne 28. januarja  1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske  skupščine   LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
Predsednik 

•Republiškega zbora: 
Josip Rus 1. r. 

Predsednik 
Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

35. 

SKLEP 
o razrešitvi sodnikov Višjega gospodarskega sodišča 
LRS, okrožnega gospodarskega sodišča in okrožnega 

sodišča 

Na podlagi 58. in 59. člena zakona o gospodarskih 
sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 31/54) in 77. ter 78. 
člena zakona o sodiščih (Uradni list' FLRJ, št. 30/54) 
so bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije dne 28. januarja 1955 

razrešeni 

Jakopič Anton kot sodnik Višjega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani; • 

Bele Anton kot sodnik okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani; 

Juvanc Alojzij kot sodnik okrožnega sodišča v 
Novem mestu; 

Šifrer Savo kot sodnik okrožnega sodišča v 
Novem mestu. 

St. LS 34/1-55 
Ljubljana, dne 28. januarja 1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine  LRS: 

Miha Marinko 1. r. . 

36. 

SKLEP 
o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča in o izvolitvi 

sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča 

Na podlagi 49. člena zaikona o sodiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 30/54) in 30. člena zakona o gospodar- 
skih sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 31/54) so bili na 
skupni seji Republiškega zbora m Zbora proizvajal- 
cev Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije 
dne 28. januarja 1955 

izvoljeni 
za sodnike: 
I. pri okrožnem  sodišču  v  Ljubljani: 
1. Juvanc Alojz, sodnik okrožnega sodišča v No- 

vem mestu, 
2. Šifrer Savo, sodnik okrožnega sodišča v No- 

vem mestu; 
II. pri okrožnem sodišču v Mariboru: 

.   1. Golob   Milko,   sodnik   okrajnega   sodišča   I.  v 
Mariboru, 

2. Miklavčič Franc, sodnik okrajnega sodišča I. 
v Ljubljani; 

III. pri okrožnem sodišču v Novem mestu: 
1. Bele Anion, sodnik okrožnega gospodarskega 

sodišča  v  Ljubljani, 
2. Modic Stanislav, sodnik okrajnega sodišča v 

Novem mestu; 
IV. pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljub- 

ljani: 
1. Dobovišck Adolf, višji referent pri Carinar- 

nici v Ljubljani, 
2. Salberger Bogdan, sodnik pri okrajnem sodi- 

šču II. v Ljubljani. 
St. LS 35/1-55 
Ljubljana, dne 28. januarja   1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudsko skupščine  LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

37. 

Na podlagi drugega odstavka 2. razdelka XXVI. 
poglavja zveznega družbenega plana za leto 1955 
izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije 

ODLOK 
o tarifi za prodajo električne energije 

Tarifa 
za prodajo električne energije 

l. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Porabljena električna energija se obračunava po 
po eni^od spodaj navedenih tarif, in sicer: 
a) po tarifi za maloodjem; 
b) po tarifi za veleodjem; 
c) po tarifi za posebne odjemalce. 
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2. Po tarifi za veleodjem se obračunava poraba: 
a) odjemalcev, ki odjemajo letno 50.000 kWh ali 

več na istem prodajnem mestu ter so z doba- 
viteljem sklenili pogodbo o dobavi in prejemu 
električne energije; 

b) odjemalcev, ki sami proizvajajo električno 
energijo z lastnim generatorjem z učinkom 30 
kW ali več ter prevzemajo iz javnega omrežja 

' eamo dodatno ali pa rezervno energijo; 

c) odjemalcev, ki prevzamejo električno energijo 
zaradi preprodaje. 

3. Tarifa   za   posebne  odjemalce: 
a) po tarifi za elektrokemijo se obračunava po- 

raba električne energije porabnikov, pri ka- 
terih je električna energija bistvena in prak- 
tično nenadomestljiva sestavina kemičnega 
proizvodnega procesa; 

b) po tarifi za elektrometalurgijo se obračunava 
poraba električne energije porabnikov, ki so 
namenjeni predvsem za pridobivanje, rafinira- 
ranje, zlivanje, pretaljevanje in termično ple- 
menitenje kovin, pri katerih je električna 
energija bistvena sestavina proizvajalnega 
procesa; 

c) za elektrovleko v mestnem in medkrajevnem 
javnem prometu; 

č) za tehnične naprave (brez razsvetljave in gret- 
ja prostorov) znanstvenih inštitutov ustanov. 
Odjemalci se'razvrste v kategorije a), b) in 
c), če znaša inštalirana moč njihovih porabni- 
nikov za te namene najmanj 500 kW, v kate- 
gorijo č) pa s pogojem, da se obvežejo prevzeti 
letno najmanj 50.000 kWh. 
Poraba energije v zgoraj omenjene namene 
se mora ugotavljati ločeno od  druge porabe. 

4. Poraba vseh drugih odjemalcev se obračunava po 
tarifi za maloodjem. 

5. Po določbah te tarife se ne obračunava izmenja- 
va električne energije med LR Slovenijo in LR 
Hrvatsko ter oddaja električne energije v ino- 
zemstvo. 

6. Kolikor je po določbah te tarife višina cene odvisna 
od porabe električne energije v dnevnem in noč- 
nem času oziroma od porabe v zimskem ali po- ~ 
letnem času, traja: 
a) dnevni čas (podnevi) od 6. do 22. ure; 
b) nočni čas (ponoči) od 22. do 6. ure; 
c) zimski čas (pozimi) od 1. oktobra do 31. marca; 
č) poletni čas (poleti) od 1. aprila do 30. septem- 

bra. 

7. Porabljena električna energija se praviloma za- 
računava in izplačuje mesečno. Dobavitelj pa je 
upravičen ta rok podaljäati ali pa skrajšati na 
polovico oziroma tretjino meseca, Če je rok 
skrajšan, izstavi dobavitelj med mesecem delne 
fakture, razen tega pa ob koncu meseca še konč- 
no mesečno fakturo. V mesečni fakturi se zneski 
iz delnih faktur odračunajo. 

8. Električna energija po tej tarifi se dobavlja na 
podlagi pravilnika o splošnih pogojih za preskr- 
bo z električno energijo iz javnega omrežja LRS 
z dne 24. decembra 1952 (Uradni list LRS, št. 
1-4/53). 

•. TARIFA ZA MALOODJEM 

1. Prodajna cena električne energije sestoji: 
a) iz prispevka; 
b) iz cene za porabljene kWh. 

2. Prispevek se odmerja po tarifnih enotah ter ee 
plačuje mesečno vnaprej. 
Prispevek se zaračuna za ves mesec, če je bil 
priključek priglašen pred 15. v mesecu oziroma 
če je bil priključek odglašen po 15. y mesecu, si- 
cer pa se prispevek za tisti mesec ne zaračunava. 

3. Tarifa za maloodjem se deli v tele kategorije: 
a) gospodinjstvo (G) 
b) razsvetljava poslovnih prostorov (R) 
c) razsvetljava društvenih prostorov (D) 
č) motorji in aparati (M) 
d) poljedelski motorji (P) 
e) zadružništvo (Z) 
f) javna razsvetljava (J) 

4. Po tarifni kategoriji za gospodinjstvo se obraču- 
nava poraba električne energije v gospodinjske 
namene, t. j. za razsvetljavo stanovanj s pripa- 
dajočimi stranskimi in gospodarskimi prostori ter 
za razsvetljavo dostopov k stanovanjskim hišam; 
za pripravljanje hrane, za pranje, likanje in ši- 
vanje; za čiščenje stanovanj; za gretje in hlaje- 
nje, za radijske in gramofonske aparate; za dvi- 
gala in motorje centralne kurjave v pretežno sta- 
novanjskih hišah; za črpanje vode za gospodinj- 
ske potrebe, če moč črpalnega motorja ne prese- 
ga 1 kW, in podobno. 
Isto velja za otroške, dijaške, delavske in invalid- 
ske domove ter za domove onemoglih in upoko- t 

jencev. Poraba energije v upravnih prostorih na- 
' vedenih domov se obračunava po tarifni katego- 

riji za razsvetljavo poslovnih prostorov. 
Kot pretežno stanovanjska hiša se šteje tista, v 
kateri zavzemajo stanovanja več kot 50 odstot- 
kov skupne površine prostorov. 

5. Po tarifni kategoriji za razsvetljavo poslovnih 
prostorov se obračunava poraba električne ener- 
gije za razsvetljavo, če ta ne spada pod 4., 6., 9. 
in 10. točko tega poglavja. 
Enako se obračunava poraba električne energije, 
ki ee priložnostno rabi za termične aparate v po- 
slovnih prostorih, kolikor se ti aparati ne upo- 
rabljajo v pridobitvene namene. 

6. Po tarifni kategoriji za razsvetljavo društvenih 
prostorov se obračunava poraba električne ener- 
gije v prostorih, ki jih izključno uporabljajo 
množične, prosvetne, telesnovzgojne, sindikalne, 
strokovne in gasilske organizacije, če se ne upo- 
rabljajo za pridobitvene namene. leto velja za 
športne prostore navedenih organizacij na pro- 
stem. 

7. Po tarifni kategoriji za motorje in aparate se 
obračunava poraba električne energije za vse mo- 
torje • aparate, kolikor ti ne spadajo pod 4., 5., 
6., 8. in 9. točko tega poglavja, kakor tudi takrat, 
kadar se z električno energijo proizvajana svetlo- 
ba rabi neposredno v proizvajalne namene (n. pr. 
v kopirnih zavodih, pri fotografih itd.). 

8. Po tarifni kategoriji za poljedelske motorje se 
obračunava poraba električne energije za motorje, 
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ki so namenjeni za predelavo pridelkov it last- 
nega kmetijskega gospodarstva,'če se odjemalec 
obveže, da bo plačeval prispevek po tej tarifni 
kategoriji neprekinjeno najmanj eno leto. Če od- 
jemalec te obveze ne da in če ima predelava obrtno 
naravo, se poraba energije obračunava po 7. točki 
tega poglavja. 

9. Po tarifni kategoriji za zadružništvo se obraču- 
nava poraba električne energije za razsvetljavo 
prostorov kmetijskih zdrug (splošnih, delovnih, 
sadjarskih, vinarskih in podobno) ter za motorje 
in aparate ki jih uporabljajo izključno kmetij- 
ske zadruge. 
V to tarifno kategorijo pa se ne uvrstijo zadružni 
obrati, kakor so gostilne, trgovine, kina, pekarne, 
mlini, žage in podobno. 

10. Po tarifni kategoriji za javno razsvetljavo se 
obračunava poraba električne energije za raz- 
svetljavo ulic, cest in trgov v naseljih. 
V to kategorijo lahko dobavitelj na odjemalcev 
predlog uvrsti tudi porabo energije za razsvet- 
ljavo uličnih izložb in reklamno razsvetljavo na 
prostem, če se ta hkrati ne uporablja za razsvet- 
ljavo lokala. 

11. Odjemalce uvršča v ustrezne maloodjemne kate- 
gorije dobavitelj. O sporih o uvrstitvi odloči pri- 
stojno sodišče. 

12. Kategorije, navedene pod točko 3. tega poglavja, 
razen razsvetljave društvenih prostorov in javne 
razsvetljave, imajo po dve stopnji: 
a) stopnjo z nižjo ceno za kWh in višjim pri- 

spevkom (nižja stopnja — n); 
h) stopnjo z višjo ceno za kWh in nižjim prispev- 

kom (višja stopnja — v) 

13. Tarifno stopnjo si lahko odjemalec izbere sam. 
Ce si odjemalec do konca meseca, v katerem je 
priglasil priključek, ne izbere tarifne stopnje, ga 
dobavitelj uvrsti v višjo stopnjo. Odjemalcu se 
prizna pravica, da si naknadno izbere nižjo ta- 
rifno stopnjo, če dokaže, da brez lastne krivde ni 
mogel pravočasno priglasiti svoje odločitve. 
Sprememba tarifne stopnje, izvršena na odjemal- 
čevo zahtevo, ne velja za nazaj. 

14. Izjemoma ima dobavitelj pravico, izbrati tarifno 
stopnjo, v tehle primerih: 
a) če odjemalec odjema rezervno ali dodatno 

energijo v dopolnitev energije iz lastne po- 
gonske naprave; 

b) če odjemalec odjema električno energijo ne- 
upravičeno. 

15. Tarifno stopnjo, ki jo je izbral odjemalec ali do- 
ločil dobavitelj, lahko odjemalec menja samo 1. 
|anuarJa. *• aprila, 1. julija in 1. oktobra z ome- 
jitvijo, da lahko 1. aprila preide samo na nižjo 
stopnjo, t. oktobra pa samo na višjo stopnjo. Od- 
jemalčeva odločitev je za dobavitelja obvezna, če jo 
dobavitelju pismeno sporoči najpozneje do konca 
prejšnjega trimesečja 

16. Odjemalec mora dobavitelju dati vse podatke, ki 
so potrebni, da se določi prispevek. Najpozneje 
"O prvega naslednjega branja števcev mora spo- 
ročiti dobavitelju vsako spremembo, ki vpliva na 

,        višino prispevka ali  na obseg porabe električne 

energije. Prijavna dolžnost je šele tedaj izpol- 
njena, če dobavitelj pismeno potrdi prejem pri- 
jave. 

17. Če odjemalec nastalih sprememb, ki so odločilne 
za zvišanje prispevka, ne naznani pravočasno, za- 
računa dobavitelj prispevek za vsako neprijav- 
ljeno enoto po stopnji, ki že velja za njegov od- 
jem. Pri tem se za vsako nepriglašeno enoto od- 
meri prispevek po postavkah za prvo tarifno eno- 
to. Tako določeni prispevek se zaračunava samo 
za nazaj od dneva nastale spremembe. Če se čas 
nastanka ne da določiti, se prispevek zaračunava 
od dneva, ko je bil zadnjič določen prispevek, 
največ pa za 12 mesecev nazaj. 

18. Spremembe, ki so odločilne za znižanje prispev- 
ka, upošteva in obračuna dobavitelj po določbah 
2. točke tega  poglavja od dneva priglasitve dalje. 

19. Odjemalcu se za vsako odjem no mesto zaračuna 
najmanj ena  tarifna  enota  (začetna). 

20. Če odjemalec prejema električno energijo po več 
priključkih, se v tarifnem pogledu šteje vsako 
odjemno mesto kot samostojen odjemalec. 

21. Če se poraba več odjemalcev zaračunava po 
skupnem števcu, se po postavkah za prvo tarifno 
enoto zaračunava toliko enot 7i vsako kategorijo, 
kolikor je samostojnih odjemalcev,*!, j. zaključe- 
nih stanovanj, poslovnih prostorov in društvenih 
prostorov. 

22. Pri neupravičenem odjemu električne energije se 
množina porabe določi na podlagi ugotovitve le- 
gitimiranega dobaviteljevega zastopnika; pri tem 
se šteje, da so porabniki neupravičenega odje- 
malca bili priključeni: žarnice in likalniki 6 ur, 
drugi porabniki najmanj 12 ur dnevno. Če pri- 
četek manipulacije ni nesporno ugotovljen, se 
šteje, da je manipulacija trajala od dneva zad- 
njega uradnega pregleda odjemalčevih naprav, 
vendar pa z omejitvijo, da se zaračuna največ za 
12 mesecev za nazaj. 

Gospodinjstvo (G) 

23. Tarifne postavke za gospodinjstvo znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo Gn     Gv 
' za prvo tarifno enoto 75 din   30 din 

za vsako nadaljnjo enoto 30 din   — 
b) cena za 1  kWh '2 din   15 din 

24. Kot tarifne enote veljajo: 
a) vsak stanovanjski prostor ne glede na to, v 

kakem obsegu je izvedena v njem električna 
napeljava; 

b) pri stanovanjskih prostorih nad 40 m* vsaka 
začeta talna površina po 40 m1; 

c) pri vodovodnih črpalkah ter motorjih za dvi- 
gala in centralno kurjavo tarifne enote, ugo- 
tovljene po določbah tarifne kategorije za mo- 
torje in aparate. 

25. Kot tarifne enote se ne štejejo: 
a) prostori s talno površino pod 6 m1; 
b) neopremljene veže in odprte verande, stopni- 

nišča, kopalnice, stranišča, kleti in kletni pro- 
stori, pralnice, drvarnice, podstrešja in podob- 
ni prostori; 
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c) garažo in gospodarski prostori, n. pr. kašče, 
shrambe, hlevi, skednji in podobno. 
Prostori, navedeni pod točkama b) in c), se ne 
štejejo kot tarifne enote, če se uporabljajo sa- 
mo za označene namene in se ne izkoriščajo 
v obrtne namene. 

26. Kuhinja se šteje kot tarifna enota, četudi nima 
talne površine 6 m2. 

27. Prispevek se zaračunava: 
a) če v 25. točki tega poglavja navedene prostore 

uporablja več strank, 
b) če so veže in stopnišča opremljena za bivanje. 

V teh primerih se v pretežno stanovanjskih 
hišah kot tarifna enota šteje vsakih začetih 40 
m2 skupne talne površine navedenih prostorov. 

28. V pretežno poslovnih ali pa društvenih hišah se 
poraba energije v prostorih, navedenih pod 25. toč- 
ko tega poglavja, obračunava po kategoriji za raz- 
svetljavo poslovnih ali društvenih prostorov. 
Enako se obračunava poraba energije v navede- 
nih prostorih tudi v pretežno stanovanjskih hi- 
šah, če se ta meri po števcu poslovnega ali pa 
društvenega prostora. 

29. Co se prostori, navedeni v 25. točki tega poglavja 
uporabljajo za obrtne namene, se v njih porab- 
ljena električna energija zaračunava po postav- 
kah za razsvetljavo poslovnih prostorov oziroma 
po tarifi za motorje in aparate. 
Isto velja, če se posamezni prostori v stanova- 
njih uporabljajo za obrtne ali poklicne namene 
(n. pr. delavnice, ateljeji, prodajalne, pisarne, po- 
svetovalnice, ordinacije, čakalnice itd.). 

Razsvetljava poslovnih prostorov (R) 

30. Tarifne postavke za razsvetljavo poslovnih pro- 
storov znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo        Rn Rv 

za prvo tarifno enoto                 200 din 100 din 
za vsako nadaljnjo enoto         160 din — 

b) cena za 1 kWh je                         8 din 20 din 

31. Kot tarifna enota velja vsakih začetih: 
20 m* skupne talne površine prodajaln, pisarn, 

delavnic čakalnic, učilnic, gostišč, bolni- 
ških sob, ordinacij, poslovnih in podobnih 
prostorov; 

60 m* skupne   talne   površine  dvoran,   zboroval- 
nic, skladišč itd.; 

100 m2 skupne talne  površine hlevov, lop, kleti, 
stopnišč, hodnikov itd. 

32. Pri reklamni razsvetljavi (izložbah, napisih, ilu- 
minacijah itd.) in pri razsvetljavi na prostem ve- 
lja vsakih začetih 150 W moči priključenih svetil 
kot tarifna enota; pri tem se žarnice do 60 W ra- 
čunajo kot 40 W, žarnice nad 60 W pa se raču- 
najo po nominalni moči. 

Razsvetljava društvenih prostorov (D) 

33. Tarifne postavke za razsvetljavo društvenih pro- 
storov znašajo: 
a) mesečni prispevek 100 din 
b) cena za 1 kWh 8 din 

Motorji in aparati (M) 

34. Tarifne postavke za motorje in aparate znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo Mn Mv 

za prvo tarifno enoto 500 din 300 din 
za vsako nadaljnjo enoto 250 din 10 din 

b) cena za 1 kWh je 8 din 20 din 

35. Tarifna enota je polovica tarifnega kW. Tarifni 
kW se zaokrožijo na polovico kW navzdol ali na- 
vzgor. 
Za preračunavanje velja raamerje: 

1 KM~lkVA = 0,75kW. 

36. V tarifne kW se ne računajo motorčki in aparati 
do skupne moči 250 W, če se poraba teh naprav 
meri skupno s porabo obračunano po kaki drugi 
kategoriji. 

37. Ce ima odjemalec več naprav, ki lahko istočasno 
uporabljajo električno energijo, se določijo ta- 
rifni kW takole: 
najmočnejša naprava se upošteva v celoti, 
naslednja po moči z 2/3, 
vse druge pa z 1/3. 

38. Ce je s posebno tehnično ureditvijo onemogočeno 
uporabljati vse naprave istočasno, se za določitev 
tarifnih kW upoštevajo tiste močnejše skupine, 
ki lahko istočasno uporabljajo električno ener- 
gijo. 

39. Ogrevnlne naprave (n. pr. naprava za kuhanje, 
peko, praženje, razžarevanje, kaljenje, varjenje, 
likanje itd.) se vračunajo v tarifne kW, če se 
uporabljajo v poslovne namene. 

40. Če odjemalec uporabi 90 odstotkov prevzete elek- 
trične energije ponoči, kar se mora ugotavljati z 
dvotarifnim števcem, se mu zaračuna le 1/3 pri- 
spevka, ki je obračunan v skladu s prejšnjimi do- 
ločbami. 

41. V krojaških obratih, ki imajo samo en likalnik, 
se zaračuna samo polovico prispevka, ki je obra- 
čunan v skladu s prejšnjimi določbami. 

42. Če pri javnih vodovodih, ki se obračunavajo po 
določbah nižje stopnje te kategorije, povprečna 
cena v kakem meseceu presega 15 din za 1 kWh, 
se zniža prispevek tako. da doseže povprečna cena 
15 din za 1 kWh. To znižanje se ne sme doseči v 
breme prispevka za prvo tarifno enoto; ta ostane 
v vsakem primeru nedotaknjen. 
Poraba javnega vodovoda se mora registrirati po 
števcu, ki je namenjen izključno za ta odjem. 
Za javne vodovode se štejejo komunalni vodovo- 
di za preskrbo stanovanjskih naselij. 

43. Na način, določen pod 42. točko tega poglavja -se 
zniža prispevek pri mlinih, če prekorači povpreč- 
na cena 25 din za 1 kWh, in sicer ne glede na 
stopnjo, v katero je tisti odjemalec uvrščen. 

Poljedelski motorji (P) 

44. Tarifne postavke za poljedelske motorje znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo Pn Pv 

za prvo tarifno enoto 100 din 50 din 
za vsako nadaljnjo enoto 20 din 5 din 

b) cena za 1 kWh je 8 din 20 din 

45. Tarifne enote se izračunavajo po določbah tarif- 
ne kategorije za motorje in aparate (M). i 
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46. Odjemalec sme uporabljati poljedelski motor za 
predelavo tujih pridelkov le, če poprej pismeno 
priglasi to dobavitelju. Dobavitelj je upravičen 
zaračunati v takem primeru dodatni prispevek v 
znesku 100 din mesečno za predelavo pridelkov 
vsakega posameznega gospodarja. 

47. Če odjemalec uporablja poljedelski motor za pre- 
delavo tujih pridelkov brez prijave, se mu zara- 
čuna dodatni prispevek za 12 mesecev za nazaj 
ali pa se uvrsti v tarifno kategorijo za motorje in 
aparate (M). 

Zadružništvo (Z) 

48. Tarifne postavke za zadružništvo znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo      Zn Zv 

za prvo tarifno enoto                   100 din   50 din 
za vsako nadaljnjo enoto            20 din     5 din 

b) cena za 1 kWh je 5 din   20 din 

49. Tarifne enote se za motorje in aparate ugotav- 
ljajo po določbah tarifne kategorije M. Za pro- 
store pa po določbah tarifne kategorije R. 

Javna razsvetljava (J) 

50. Tarifne postavke za javno razsvetljavo znašajo: 
a) mesečni  prispevek  tvori  najemnina  za doba- 

viteljeve števce in stikalne ure. Višina najem- 
nine je  enaka postavkam, ki so navedene v 
54. točki tega poglavja. 

h) cena za 1 kWh je 6 din. 

51. Ce se po postavkah te kategorije obračunava po- 
raba energije za razsvetljavo izložb in reklamno 

• razsvetljavo, •• ta poraba ugotavlja pavšalno v 
odvisnosti od jakosti priključenih svetil. Ce se 
pa energija registrira po števcu, mora biti inšta- 
lacija opremljena s primernimi napravami, ki 
zagotavljajo, da so svetila priključena najmanj 
do polnoči. 

Dodatne tarifne postavke 
5- Odjemalcem, ki odjemajo električno energijo za go- 

spodinjstvo in imajo lastni dvotarifni števec, se 
ponoči porabljene kWh zaračunajo pri nižji stop- 
nji po 1 din, pri višji pa po 5 din, če nočna po- 
raba presega 10 odstotkov dnevne porabe. Pod 
istimi pogoji se zaračunava odjemalcem po ka- 
tegorijah za Razsvetljavo poslovnih prostorov za 
Motorje in aparate, za Poljedelske motorje ter za 
Zadružništvo ponoči prevzete kWh pri nižji stop- 
nji po 2 din, pri višji pa po 8 din. 

53. Dobavitelj zaračunava odjemalcem prekomerno 
P^jabo jalovega toka po ceni 2 din za kVArh pri 
nižji etopnji in po ceni 5 din za kVArh pri višji 
stopnji. Za prekomerno porabo jalovega toka se 
šteje poraba, ki presega 62 odstotkov od porab- 
ljene vatne energije (cos <p — 0,85). 

54. Za dodatne merilne naprave, ki niso odločilne za 
fakturiranje, se zaračunava najemnina. 

Mesečna najemnina znaša: 
za enofazni števec 100 din 
za vćčfazni števec 300 din 
za stikalno uro 200 din 

55. K obračunu  za  neupravičen odjem po določbah 
22 tega poglavja in k obračunu nepriglašenih ta- 
rifnih enot po določbah 1? tega poglavja se pri- 
računajo stroški kontrole v višini: 
300 din za neupravičeno porabo do 250 kWh ali 

do 2 nepriglašenih tarifnih enot, 
500 din za neupravičeno porabo do 750 kWh ali 

do 4 nepriglašenih tnrifnih enot, 
1000 din za neupravičeno   porabo   nad   750   kWh 

ali nad 4 nepriglašenih tarifnih enot. 

III. TARIFA ZA VELEODJEM 

1. Prodajna cena električne energije sestoji: 
a) iz prispevka, ki se odmerja po višini konice, 
b) iz cene za porabljene kWh. 

2. Prispevek se obračunava letno pri odjemalcih, ki 
odjemajo iz javnega omrežja energijo kot do- ' 
datno ali pa rezervno, če njihova lastna proizvod- 
nja električne energije v preteklem letu znaša 
več kot 25 odstotkov iz javnega omrežja odvzetih 
kWh. Letni prispevek znaša za vsak kW računske 
letno konice: 
a) pri meritvah na visokonapetostni 

strani dinarjev 13.500 
b) pri meritvah na nizkonapetostni 

strani dinarjev 14.400 

3. Pri drugih veleodjemalcih se prispevek obraču- 
nava mesečno. Mesečni prispevek za vsak kW 
mesečno konice znaša: 
a) pri meritvah na visokonapetostni strani: 

pozimi 1500 
poleti 750 

b) pri meritvah na nizkonapetostni strani: 
pozimi 1600 
poleti 800 

4. Visoka napetost je napetost razdelilnega visoko- 
napetostnega omrežja, na katero je odjemalec 
priključen direktno ali po transformaciji oziroma' 
primarna napetost transformatorja, ki transfor- 
mira energijo na najvišjo odjemalčevo obratno 
napetost. 

5. ftjesečna konica je najvišja povprečna moč v ko- 
ledarskem mesecu, ki je trajala 15 minut. V vsa- 
kem primeru se upošteva pri obračunu prispevka 
najmanj polovica pogodbene moči, četudi bi re- 
gistrirana konica bila manjša. 

6. Računska letna konica je enaka povprečju 3 naj- 
višjih mesečnih konic obračunskega leta oziroma 
pogodbene dobe. 

7. Če merilne naprave posebej registrirajo dnevno 
in nočno konico, se presežek nočne konice nad 
dnevno v obračunu prispevka upošteva samo z 
1/3 merjenega presežka. 
Navedeni postopek za obračun nočne konice lah- 
ko dobavitelj uporabi za obračunavanje konice, 
dosežene v nedeljskem času (od 14. ure v soboto 
do 6. ure v ponedeljek), če je dobaviteljev organ 
na odjemalčevo prijavo odčital števec ob začetku 
in koncu nedeljske porabe. To smiselno velja tu- 
di za državno praznike. 
Stroške dodatnega branja števcev je dobavitelj 
upravičen odjemalcu posebej zaračunati. 



Stran 134 URADNI UST Štev. 5 — 10. II. 1953 

8. Pri odjemalcih, navedenih pod 2. točko tega po- 
glavja, se mesečne konice, dosežene v poletnem 
času, računajo z 2/3 vrednosti. 

9. Za ugotavljanje letne računske konice se ne upo- 
števa mesečna konica, nastala v mesecu, v ka- 
terem odjemalec opravi revizijo svojih naprav za 
proizvodnjo električne energije, če je bil čas re- 
vizije določen sporazumno z dobaviteljevo bre- 
menilno službo. Prispevek za zadevni mesec se 
obračuna samostojno. 

10. Ce ob defektu na odjemalčevih napravah za pro- 
izvodnjo električne energije, ki traja manj kot 
100 ur, odjemalec sporazumno z bremenilcem do- 
seže večjo konico, kakor pri normalnem obrato- 
vanju, se presežek upošteva pri obračunu meseč- 
ne konice po obrazcu: 
l°/o presežka konice X ure trajanje defekta. 
Presežek mora  praviloma  ugotoviti dobaviteljev 
organ. 
Če odjemalec priključi ob defektu svoje porab- 
nike na javno omrežje brez bremenilčeve privo- 
litve, se dosežena konica zaračuna v celoti. 

11. Ce odjemalec pod 2. točko tega poglavja med po- 
godbeno dobo med kakim mesecem priključi no- 
ve porabnike, katerih moč znaša nad 25 odstotkov 
moči do tedaj instaliranih porabnikov, se zanj z 
mesecem priključitve novih porabnikov prične 
nova obračunska doba. 

12. Letni prispevek se plačuje v mesečnih obrokih, 
ki zapadejo ob koncu vsakega meseca. 
Mesečni obrok letnega prispevka za 1 kW, ki je 
enak 1/12 letnega, se pomnoži s številom v tistem 
obračunskem letu preteklih mesecev in tako dob- 
ljeno število pomnoži s povprečno vrednostjo treh 
največjih mesečnih konic v tekočem obračun- 
skem letu. Če še niso pretekli 3 meseci, se smi- 
selno upošteva povprečje mesečnih konic do ta- 
krat preteklih mesecev. 
Obrazec računa je: 
mesečni obrok letnega prispevka za 1 kW X število 
preteklih mesecev X računska konica. 
Od tega zmnožka se odšteje v preteklem mesecu 
na enak način izračunani znesek. Ostanek plača 
odjemalec na račun letnega prispevka. 

13. Kilovati konice, ki je odločilna za obračun, se 
zaokrožijo na celo število. 

14. Cena za porabljeno kWh znaša: 
pozimi 15 din 
poleti 6 din 

15. Ce odjemalec omogoči s primernimi merilnimi 
napravami ločeno ugotavljanje dnevne in nočne 
porabe električne energije, se mu ponoči prevzeta 
energija zaračuna po znižani nočni ceni, Če nočni 
odjem presega 10 odstotkov dnevnega odjema. 

Znižana nočna cena za 1 kWh znaša: 
pozimi 8 din 
poleti 2 din 
Pri veleodjemalcih, ki nimajo primernih naprav 
za registracijo nočne in dnevne porabe, se vsa 
poraba obračunava po višji dnevni ceni. 

16. Dobavitelj zaračuna odjemalcu prekomerno po- 
rabo jalovega toka, t. j., če poraba le-<tega pre- 
sega 62 %  porabljene vatne energije  (cos <p = 0,85). 

17. Cena za 1 kVArh znala: 
pozimi 2,60 din 
poleti 1,20 din 

18. Po pogojih določbe 15. točke tega poglavja znaša 
znižana nočna cena za 1 kVAhr: 

1,60 din pozimi 
poleti 0,40 din 

19. Če se poraba jalovega toka meri na nizkonape- 
tostni strani, se k ugotovljeni mesečni porabi 
kVArh doda poraba jalovega toka v transforma- 
torju. 
Pri  odjemalcih,   ki   imajo  posebno  transformator- 
sko postajo, se ta poraba ugotavlja tako, da se po- 
množi   nominalna  moč  transformatorja s  spodaj 
navedenimi mesečnimi urami: 
za transformator učinka 50 kVA       67 h 

75 kVA 63 h 
100 kVA 60 h 
160 kVA 56 h 
200 kVA 54 h 
250 kVA 53 h 
300 kVA 52 h 
400 kVA 50 h 
500 kVA      47 h 

Za transformatorje vmesnih učinkov se mesečne 
ure interpolirajo in se zaokrožijo na celo število. 
Za transformatorje z močjo od 500 kVA, se me- 
sečne ure določajo za vsak primer posebej. Če 
odjemalec nima posebne postaje, se z istimi me- 
sečnimi urami množi angažirana moč transforma- 
torja, ki je enaka doseženi konici, deljeni s fak- 
torjem moči odjemalčeve porabe. 

20. Če ima odjemalec več priključkov, se na posa- 
meznih mestih merjene konice aritmetično sešte- 
jejo. 

21. Za dodatne števce in stikalne ure se zaračunava 
najemnina po določbah 54. točke drugega poglavja 
in se prišteva k prispevku. 

22. Za premogovnike se porabljena električna ener- 
gija obračunava v emisln tega poglavja tarife, ve- 
ljajo pa tele tarifne postavke: 
letni   prispevek  iz   točke  2a   tega 
poglavja v znesku 10.800     din 
letni  prispevek   iz  točke  2b   tega 
poglavja v znesku 11.700     din 
mesečni prispevek iz točko 3a tega 
poglavja v zneska 1.200      din 

oziroma 600     din 
mesečni prispevek iz točke 3b tega 
poglavja v znesku 1.300 din 

oziroma 650 din 
cena za porabljeno 1 kWh iz točke 
14 tega poglavja v znesku li din 

oziroma 5 din 
znižana  nočna cena  za  i  kWh •• 
točke 15 tega poglavja v znesku 6     din 

oziroma 2     din 
cena za porabljeno 1 kVArh iz toč- 
ke 17 tega poglavja v znesku 2,20 din 

oziroma 1,00 din 
znižana nočna cena za 1 kVArh iz 
točke 18 tega poglavja v znesku 1,20 din 

oziroma 0/40 din 
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IV. TARIFA ZA POSEBNE ODJEMALCE 

1- V tem poglavju navedene tarifne postavke velja- 
jo samo za odjemalce, ki so sklenili z dobavite- 
ljem pogodbo o prevzemu energije za namene, 
določene po 3. točki prvega poglavja. 

2. Postavke tega poglavja, razen tarifne kategorije 
za znanstvene inštitute, veljajo za meritve na vi- 
soki napetosti v skladu s 4. točko tretjega po- 
glavja. 

3. Če veleodjemalec (2. točka prvega poglavja), ki 
je hkrati posebni odjemalec (3.b točka, prvega po- 
glavja) tudi sam z lastnim generatorjem proiz- 
vaja električno energijo, se mu električna ener- 
gija, ki je dobavljena iz dobaviteljevega omrež- 
ja, zaračunava po tarifnih postavkah za veleod- 
jem (tretje poglavje) oziroma po tarifnih postav- 
kah za posebne odjemalce (četrto poglavje) v raz- 
merju, v kakršnem je skupna dobaviteljeva in 
lastna energija  porabljena za en ali drug namen. 

*• Tarifne postavke za elektrokemijo znašajo: 
a) za delovno energijo za 1 kWh: 

Pozimi 3,00 din 
Poleti 1,45 din 

1>) za jalovi tok za 1 kVArh: 
Pozimi 0,60 din 
Poleti 0,30 din 

5   TCnl'v' " "-ollcina porabljenega jalovega toka se določa po 
določbah 16. točke tretjega poglavja. 

o. Llektrična energija, ki jo porabijo odjemalci za 
elektroenergijo, se ob upoštevanju določb tretjega 
poglavja te tarife zaračunava po tehle postavkah: 
a) letni prispevek 5400      din 
b) mesečni prispevek pozimi 600      din 

mesečni prispevek poleti 300      din 
c) cena za 1 kWh     pozimi podnervi 6      din 

pozimi ponoči 4      din 
poleti podnevi 2,50 dia 
poleti ponoči 1,00 din 

č) cena za 1 kVArh pozimi podnevi 1,20 din 
pozimi ponoči 0,80 din 
poleti podnevi   • 0,50 din 
poleti ponoči 0,20 din 

7- Tarifne postavke za odjemalce, ki prejemajo ener- 
gijo za elektrovleko znašajo: 

za medkrajevni promet za 1 kWh 6 din 
za mestni promet za 1 kWh 7 din 
Prispevek se ne zaračunava. 

8- Znanstveni inštituti, navedeni pod točko 3č prvega 
poglavja plačujejo porabljeno električno energijo 
po ceni 6 din 1 kWh. Prispevek se ne zaračunava. 
Najmanjša količina električne enrgije, ki jo morajo 
ti inštituti plačati, znaša letno 50.000 kWh, četudi 
v koledarskem letu tolikšne količine niso porabili. 

V. POSEBNE DOLOČBE 

!• Cc se iz • kakršnegakoli vzroka poraba električne 
onorg-ije ne more meriti z merilnimi napravami, od- 
ločilnimi za obračun, se poraba oceni ter obračuna 
Po določbah tega poglavja. 

Pavšalno ugotavljanje porabe pri maloodjemalcih 

2. Za priključke malih aparatov (zvončni transforma- 
torji, sinhronske ure in podobno), katerih porabe 
merilne naprave ne zaznamujejo, se zaračunava 10 
din na mesec za vsako napravo kot prispevek. 

3. Poraba porabnikov se ocenjuje mesečno: 
za žarnice do 15 W na 1 kWh 

25 in 40 W                           na 2 kWh 
60 W na 3 kWh 
75 W na 4 kWh 

100 W na 5 kWh 

za žarnice višjih učinkov na 50 ur gorenja 
za žarnice javne razsvetljave: 

za celonočno na 360 ur gorenja 
za polnočno na 180 ur gorenja 

za žarnice reklamne in izložbene razsvetljave 
na 200 ur gorenja 

za radijske aparate na   8 kWh 
za likalnike v gospodinjstvu na   7 kWh 
za likalnike v obrti do moči 700 W na 20 kWh 

preko moči 700 W na 40 kWh 

za kuhalnike, grelce in pekače po priključeni vred- 
nosti, in sicer: 

za najmočnejši porabnik        na 80 ur porabe 
za drugi po moči na 40 ur porabe 
za tretji po moči na 20 ur porabe 

za kmetijske motorje za 1 tarifni ha na 2 kWh. 

4. V tarifne hektare se vštejejo površine zemljišč, ki 
se dado kmetijsko izkoriščati, in sicer njive, trav- 
niki, vinogradi, sadovnjaki in vrtovi. Štejejo se tu- 
di v najem vzeta zemljišča. 

5. Će se poraba kmetijskega motorja ocenjuje pavšal- 
no, mora odjemalec pismeno priglasiti dobavitelju 
vsako predelavo tujih pridelkov vnaprej. Dobavitelj 
oceni v takem primeru dodatne kWh, ki so za to 
delo potrebne. 
Ce je uporabil odjemalec kmetijski motor za pre- 
delavo tujih pridelkov, ne da bi to pismeno pri- 
glasil dobavitelju, se mu za tako delo zaračuna po- 
raba električne energije po ocenitvi dobavitelja, 
najmanj pa v višini dvanajstmesečnega pavšalnega 
zneska, ki mu je določen za kmetijski motor. 

6. Poraba kuhalnik plošč se ocenjuje z različnim šte- 
vilom ur porabe, če se le te lahko ločeno upo- 
rabljajo. 

7. Pavšalno ugotovljena poraba po 3. točki tega po- 
glavja se obravnava po kategoriji tarife, ki ustreza 
vrsti odjema. Tako ugotovljena poraba električne 
energije se obračuna hkrati s prispevkom, in sicer 
za isto razdobje. 

8. Uporaba električnih peči v pavšalu ni dovoljena. 
Kdor kljub temu na pavšalni priključek priključi 
oziroma priklopi električno peč ali uporablja ku- 
halnik za ogrevanje prostorov, se mu inštalacija 
odklopi, ugotovljena večja poraba se posebej zara- 
čuna, kakor na neupravičen način odvzeta električ- 
na energija. V pavšalu se smejo uporabljati ku- 
halniki do največ 1000 W moči za eno ploščo, skup- 
na moč vseh hukalnikov v pavšalu pa ne sme pre- 
segati 1500 W. 

9. Uporaba nepriglašenih porabnikov ali porabnikov 
večje moči, kakor je bila priglašena za ugotovitev 
pavšalne porabe, se šteje za neupravičen odjem. 
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Merjenje električne energije za različne kategorije 
maloodjema po istem števcu 

10. Ce se poraba električne energije za različne kate- 
gorije maloodjema meri po skupnem števcu, se po- 
raba obračunava na tale način: 
a) pri skupno merjeni porabi za kategorijo R, D, 

M, Z in P mora biti za vse kategorije izbrana 
ista cena za kWh, prispevek pa se ugotavlja lo- 
čeno za  vsako kategorijo; 

b) če je v skupno merjeni porabi udeležena tudi 
poraba kategorije G, se poraba drugih kategorij 
oceni pavšalno in obračuna v smislu odstavka 
a. Razlika med tako obračunano porabo in iz- 
kazom števca pa se obračuna po izbrani stopnji 
kategorije G. 

11. Merjenje porabe za Javno razstavljavo skupno s 
porabo za druge namene ni dopustno. Prav tako ni 
dopustna uporaba različnih stopenj iste kategorije, 
če se poraba električne energije meri po istem 
števcu. 

Ugotavljanje konice za vcleodjeinalce in posebne 
odjemalec 

12. Dokler iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče priklju- 
čiti števca z napravo za merjenje konice do 1. okto- 
bra 1955 ugotovi dobavitelj 15 minut trajajočo ko- 
nico obtežbe, po kateri se izračunava prispevek, z 
obstoječimi merilnimi napravami in uro. Cas me- 
ritve konice lahko dobavitelj poljubno izbere, od- 
jemalec pa ima pravico, se sam ali pa po poobla- 
ščencu  udeležiti te meritve. 
Po navedenem terminu, se konica ugotavlja na pod- 
lagi inštalirane moči odjemalčevih porabnikov. Pri 
tem se moč najmočnejšega porabnika upošteva v 
celoti, drugega pq moči za 2/5 vrednosti, naslednjih 
pa z 1/3. Istočasno se upošteva faktor moči. Dokler 
ta ni ugotovljen velja razmerje 1 kVA = 0,75 kW. 

13. Ce veleodjemalec, kateremu se konica ugotavlja po 
instalirani moči porabnikov, priključi nove porab- 
nike oziroma porabnike večje moči, brez prijave 
dobavitelju, se mu ti porabniki upoštevajo za obra- 
čun konice s polno vrednostjo. Tako ugotovljena 
konica se zaračunava za nazaj od dneva priklju- 
čitve oziroma od zadnje ugotovitve osnov za iz- 
račun konice, vendar pa z omejitvijo, da se zara- 

čuna največ za 12 mesecev. 

14. Ce odjemalec na istem predajnem mestu odjema 
energijo, ki se obračunava po tarifi za veleodjem 
in po tarifi za posebne odjemalce ter se konica 
registrira skupno, se po postavkah za veleodjem 
obračunava konica, ki jo je dosegla poraba po ta- 
rifi za veleodjem, kar se mora praviloma registri- 
rti posebej. Po postavkah za posebne odjemalce se 
zaračunava razlika med skupno konico in konico 
veleodjema. 
Če se konica veleodjema iz tehničnih razlogov ne 
da posebej registrirati, se skupna konica deli na 
veleodjem in posebni odjem sorazmerno s porabo 
kWh. 

Ugotavljanje porabe jalovega toka 

15. Če se poraba jalovega toka ne registrira, se ta obra- 
čunava na podlagi meritev. Meritev izvede doba- 
vitelj, bodisi na lastno pobudo ali pa na odjemal- 

čevo zahtevo; odjemalec ima v obeh primerih pra- 
vico, udeležiti se meritev sam, ali pa po zastopniku. 
Čas za meritev izbere dobavitelj. Na podlagi me- 
ritve se zaračunava poraba jalovega toka od prvega 
dne v mesecu, v katerem je bila meritev oprav- 
ljena, do ponovne meritve. 
Dobavitelj mora najkasneje v 14 dneh po prejemu 
odjemalčevega naročila izvršiti ponovno meritev. 
Stroške za ponovno meritev mora odjemalec po- 
vrniti dobavitelju, če je od odjemalca naročena me- 
ritev pokazala, da se faktor moči v primerjavi s 
prejšnjo meritvijo ni izboljšal. 

16. Meritve se opravljajo z začasno vzgrajenimi števci 
za jalovi tok ali pa z dvema enofaznima števcema 
vezanima v Alironovem stiku. Meritev mora trajati 
najmanj 24 ur. 

17. O meritvah po 16. točki tega poglavja se mora se- 
staviti zapisnik; podpišeta ga odjemalec in usluž- 
benec dobavitelja, ki je meritve izvršil. 
Če meni odjemalec, da so meritve nepravilno izvr- 
šene, da v zapisnik svojo pripombo ali pa vloži 
ugovor v 8 dneh po prejemu fakture za porabo 
jalovega toka. 
Ugovor se vloži pri dobavitelju. Ce dobavitelj ugo- 
voru ne ugodi, ga mora odstopiti Elektroenergetski 
inšpekciji pri Državnem sekretariatu za gospodar- 
stvo LRS v odločitev. 

18. Pri veleodjemalcu, ki je istočasno tudi posebni od- 
jemalec, se poraba jalovega toka zaračunava po 
postavkah tretjega poglavja te tarife, če se ta re- 
gistrira skupno. 

19. Ce za meritev porabe jalovega toka ni dvotarifnega 
števca, se nočna poraba jalovega toka oceni v so- 
razmerju s porabo vatne energije, če se ta ločeno 
registrira podnevi in ponoči. 

20. Če ima odjemalec dvotarifni števec za delovno ener- 
gijo, se poraba jalovega toka v transformatorju, 
določena v skladu z 19. točko tretjega poglavja, 
razdeli med dnevno in nočno porabo v razmerju 2:1. 

Ocenitev indirektnega odjema 

21. Indirektni odjem je oddaja električne energije dru- 
gim dobaviteljevim odjemalcem, ki se napajajo 
preko merilnih naprav veleodjemalcev in niso v 
sklopu njihovih zgradb in naprav. 

22. Direktnemu odjemalcu se zaračuna: 
a) količina kilovatnih ur, ki jo izkazuje merilna 

naprava, zmanjšana za količino kilovatnih ur, 
zaračunanih indirektnemu odjemalcu. 
Zaradi izgub prenosa se poraba indirektnega od- 
jemalca poveča pri. odštevanju za 15%, če se 
obseg indirektnega odjema ugotavlja izven 
transformatorske postaje direktnega odjemalca; 

h) višina kW konice, ki jo izkazuje skupna me- 
rilna naprava, zmanjšana za 2/3 konico indirekt- 
nega odjemalca. Če prejema indirektni odjema- 
lec električno energijo po tarifi za maloodjem 
in se konica ne meri, se šteje, da ima indirektni 
odjemalec 300 obratnih ur na mesec, ter se nje- 
gova konica ugotavlja z delitvijo mesečne po- 
rabe kWh s številom obratnih ur; 

c) količina jalovega toka, ki jo izkazuje skupna 
merilna naprava, zmanjšana za količino kVÄrh, 
ki jo porabi indirektni odjemalec, če se njegova 
poraba obračunava po tarifi za veleodjem; 
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č) če se direktnemu veleodjemalcu zaračunava po- 
noči prevzeta električna energija po znižani ceni, 
se pri tem upošteva nočna poraba indirektnega 
odjemalca. Ce se ta ne meri se šteje, da je indi- 
rektni odjemalec porabil 10% celotnega svojega 
odjema  ponoči. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

1. Ta odlok velja od 1. I. 1955. S tem dnem preneha 
veljati tarifa za prodajo električne energije (Uradni 
list LRS, št. 12/54). Ne glede na to pa ostanejo v 
veljavi fakture za maloodjem, ki so bile v mesecu 
januarju 1955 izstavljeno na podlagi dosedanje 
tarife. 

2. Dodatno k 15. točki drugega poglavja te tarife sme 
odjemalec poljubno menjati tarifno stopnjo kate- 
gorij, pri katerih so spremenjene tarifne postavke 
do 51. marca 1955, vendar do dneva prijave iz- 
stavljene fakture ostanejo v veljavi. 

St. U 21/1-55 
Ljubljana, dne 21. januarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecclj 1. r. 

38. 

Na podlagi 10. člena uredbe o spremembah m do- 
polnitvah uredbe o plačah delavcev in uslužbencev 
gospodarskih organizacij izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine  Ljudske  republike  Slovenije 

ODLOČBO 
o imenovanju republiške komisije za plače 

v gospodarstvu 

I 
Za zadeve v zvezi s plačami v gospodarstvu, ki 

so v pristojnosti republiških državnih organov, se 
ustanovi stalna republiška komisija za plačo v go- 
spodarstvu. 

II 
Komisijo sestavljajo: 

1. Franco   Popit,   član Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LR Slovenije, kot predsednik, 

in člani: 
2.»ing. Ludvik  Kromžar,  drž. podsekretar za 

gospodarstvo, 
3. ing.   Božidar    Gii š tin,    direktor   zavodov 

»Litostroj«, 
4. Mirko   Jamar,   višji  referent republiškega 

zavoda za gospodarsiko planiranje, 
5. Mavrici j   Bore,   tajnik   republiškega   sveta 

^vezo sindikatov za Slovenijo, 
6. Roman Alb recht, član republiškega sveta 

^veze sindikatov za Slovenijo, 
7. ing. Miloš    V e h o v a r,    tajnik    Trgovinske 

zbornice LRS, 
8. Jože   Stvarnik,   tajnik   Kmetijske    zbor- 

nice LRS, 

9. Bogo  Dragar,  predsednik sekcije za cestni 
promet Prometne zbornice LRS. 

10. Ivan    Jorncjčič,    tajnik   Gostinske   zbor- 
nice LRS, 

11. Avgust    Hribar,    član   Izvršnega   odbora 
Obrtne zbornice LRS. 

St. S-420/2-55 
Ljubljana, dne 22. januarja  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brccelj 1. r. 

39. 

Na podlagi 6. člena uredbe o ustanovitvi, orga- 
nizaciji in delu Uprave za vodno gospodarstvo LRS 
(Uradni list LRS, št. 9-23/54) izdaja Izvršni svet Ljnd- 
siko skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o imenovanju članov strokovnega sveta pri Upravi 

za vodno gospodarstvo LRS 

I 

Za člane strokovnega sveta pri Upravi za vodno 
gospodarstvo LRS se imenujejo: 

1. Čopič ing. Henrik, 
2. Funkl ing. Lojze, 
3. Goljevšček dr. ing. Milovan, 
4. Guzelj ing. Stojan, 
5. Jelačin ing. Ivan, 
6. Kleindienst ing. Matej, 
7. Kotnik ing. Viktor, 
8. Kovačič ing. Emil, 
9. Mastnak ing. Martin, 

10. Premrou dr. Branko, 
11. Puppis ing. Karel, 
12. Sketelj ing. Janko, 
13. Camolini ing. Rudolf. 

II 

Ta odločba velja od dneva objavo v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1226/3-55 
Ljubljana, dne 8. februarja 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 
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40. 

SEZNAM  IZVEDENCEV 

Na podlagi 92. člena zakona o gospodarskih, so- 
diščih (Uradni list FLRJ. št. 31/54) 

postavlja 

predsednik Višjega gospodarskega sodišča LRS tele 
izvedence-strokovnjake za posamezne panoge gospo- 
darstva in v tehle krajih: 

Panoga 111: Proizvodnja in razdelitev električne 
energije: 

za vise območje LRS: 
Inštitut   za   elektrogospodarstvo 
pri SAZU v Ljubljani, 
Inštitut za splošno elektrotehni- 
ko na fakulteti za elektrotehniko 
TVS v Ljubljani, 
dr. ing. Avčin France, 
Inštitut za jaki tok na fakulteti 
za  elektrotehniko TVS v Ljub- 
ljani, 
Inštitut za šibki tok na fakulteti 
za  elektrotehniko • TVS v Ljub- 
ljani, 
dr. ing. Lasič Dušan; 

za Ljubljano mesto in Ljubljano okolico: 
ing. Sonc Stanko, prof. na Teh- 
nični srednji šoli v Ljubljani; 

za okraje: 
Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer,  Murska  Sobota 
in Slovenj Gradec: 
ing. Uršic Julij, energetik, >Elek- 
trac, Maribor mesto, 
Benedikt    Tone,    elektrotehnik, 
Maribor, Kajuhova 21; 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
ing. Zupane Franc, »Elektro-Ce- 
lje<, Celje; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
ing. Kuralt Jože, tehnični vodja 
podjetja >Selveg<, Koper, 
Hvala  Miloš,  uslužbenec  »Elek- 
troenergetskega sistema«, Kanal. 

Panoga 112: Proizvodnja in predelava premoga: 

za okraje: 

za okraje: 

za vse območje LRS: 

za okraje: 

Laboratorij za toplotno tehniko 
na rudarsko-metalurški fakulteti 
TVS v Ljubljani; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Mursika Sobota, Ptuj, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Benec Alojz, termotehnik, kuril- 
nica JDZ, Maribor, 
Skormik Vladimir, termotehnilk, 
kurilnica JDZ v Mariboru; 

za okraje: 

za okraje: 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
ing. Mali Ludvik, Rudnik rjave- 
ga premoga, Laško; 

Koper, Gorica, Postojna, Sezama 
in Tolmin: 
Valič  Stanko,  direktor  plinarne 
v Piranu, 
ing. Stular Franc, glavni inženir 
rudnika Sečovlje. 

Panoga 113: Proizvodnja in predelava nafte: 

vse območje LRS: 
Inštitut za orgainsko-kemijsiko 
energijo na kemijski fakulteti 
TVS v Ljubljani. 

Panoga 114: Crna metalurgija, 

Panoga 115: Metalurgija raznobarvnih kovin, 

Panoga 117: Industrija kovinske in druge 
predelave: 

aa vse območje LRS: 

za okraje: 

Metalurški  inštitut  na  fakulteti 
za rudarstvo in metalurgijo TVS, 
Ljubljana, 
dr. i" g. Ciril Rekar, 
ing. Bogomir Wolf, 
Inštitut za mehansko tehnologijo 
na fakulteti za strojništvo TVS, 
Ljubljana, 
ing. Lobe Feliks, 
ing. Andrée Leopold; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,  Murska  Sobota,  Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
ing. Jagodic Pavel, >Impol«, Slo- 
venska Bistrica, 
ing. Milavec Egidij, »Metalna<, 
tovarna konstrukcij in strojnih 
naprav, Maribor (za jeklene kon- 
strukcije), 
ing. Saupah Adolf, delavnica že- 
lezniških vozil »Boris Kidrič«, 
Maribor (za proizvodnjo lokomo- 
tiv, vagonov dn vagonetov), 
ing. Ciglenšek Jože, Tovarna 
avtomobilov, Maribor-••••• (za 
proizvodnjo avtomobilov in do- 
stavnih delov), 
ing. Zalokar Ivan, Tovarna avto- 
mobilov, Marihor-Tezno (za pro- 
izvodnjo avtomobilov in sestav- 
nih delov), 
Fifolt Karel, Maribor, Slovenska 
ulica 28 (za proizvodnjo pisalnih 
in računskih strojev), 
Gajšek Julij, državni obrtni moj- 
ster, Maribor, Vita Kraigherja 17 
(za popravilo avtomobilov in po- 
ljedeskih strojev), 
Bergant Stane, mehanik, Mari- 
bor, Partizanska 21 (za proizvod- 
njo koles in sestavnih delov); 
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za okraje: 

za okraje: 

Celje, Krško, Šoštanj in TrboT- 
lje: 
Voga Milko, Železarna Store; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Klopčič Oskar, direktor tovarne 
ključavnic »Lamac, (Koper) De- 
kani, 
mg. Horvatov N.. Tovarna leso- 
vinskih plošč, Ilirska Bistrica. 

Panoga 116: Proizvodnja,  oplemenitenje  in   pre- 
delava nemetalnih kovin: 

za vse območje LRS: 

za okraje: 

Inštitut za anorgansko kemijsko 
tehnologijo na fakulteti za kemi- 
jo in fiziko TVS v Ljubljani; 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
Dvojmoč Jože, obratovodja To- 
varne Liboje pri Celju (za kera- 
mično industrijo). 

Panoga 119: Elektroindustrija: 

za vse območje LRS: 
Inštitut za jaki tok na fakulteti 
za elektrotehniko TVS v Ljub- 
ljani, 
Inštitut za šibki tok na fakulteti 
za elektrotehniko TVS v Ljub- 
ljani, 
Inštitut za elektrozveze, Ljub- 
ljana; 

za okraje: 

za okraje: 

Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica,  Črnomelj, Kočevje,  Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
ing. Plazzeriano   Rudolf,   »Elek- 
trosignaU, Ljubljana; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Cač Ivan, direktor Mestnega pod- 
jetja lokalnega gospodarstva. 
Koper. 

Panoga 120: Kemična industrija: 

za vse območje LRS: 
Inštitut za anorgansko kemijsko 
tehnologijo na  fakulteti  za ke- 
mijo in fiziko TVS v Ljubljani, 
ing. Hribernik Elgelbert, 
Inštitut   za   organsko   kemijsko 
tehnologijo na  fakulteti  za ke- 
mijo in fiziko TVS v Ljubljani, 
dr. ing. Kočevar Franjo, 
Inštitut za analitsko kemijo na 
fakulteti   za   kemijo   in   fiziko 
TVS v Ljubljani, 
dr. ing. Guzelj Ladislav, 
Inštitut  za  tekstilna   vlakna  na 
fakulteti za kemijo in fiziko TVS 
v Ljubljani, 

za okraje: 

za okraje: 

dr. ing. KočevaT Franjo, 
Inštitut za usnje na fakulteti za 
kemijo in fiziko TVS v Ljubljani, 
ing. Vizovišek Ivan. 
Fizikalni  inštitut  »Jožefa Stefa» 
na< pri SAZU. Ljubljana, 
Kemični inštitut pri SAZU, Ljub- 
ljana, 
Zavod za farmacevtsko razisko- 
vanje, Ljubljana; 

Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica,  Črnomelj,  Kočevje,  Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
ing.   Knop,    tovarna    »Belinkac, 
Ljubljana, 
Jamnik Jože, Tovarna kleja, 
Ljubljana, 
Markovšek Emil, Papirnica Vevče, 
Kosmina Dušan, Papirnica KoB- 
čevo; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
ing. Teržan Josip, Tovarna duši- 
ka, Ruše (za umetna gnojila, za- 
ščitna sredstva, za kmetijstvo in 
anorgansko kemijo), 
ing. Prevolnik Jože, Tovarna du- 
šika. Ruše (za umetna gnojila in 
zaščitna sredstva za kmetijstvo), 
ing. Knop Vojo, industrijska šola, 
Ruše (za umetna gnojila in za- 
ščitna sredstva), 
ing. Ferlan Maks, Tovarna duši- 
ka, Ruše (za organske kemikali- 
je, lepila in barvila ter premaz- 
na sredstva), 
Wutt Tugo, tovarna zlatoroge, 
Maribor (za kemična sredstva v 
gospodinjstvu in v pisarnah), 
Rajgelj Jože, Tovarna papirja dn 
kartona, Sladki vrh (za papir in 
celulozo) ; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
ing. Derganc Mitja, tehnični vod- 
ja Warn" »Sailvetti«, Piran. 

Panoga 121: Industrija gradbenega materiala: 

za okraje: 

za vse območje LRS: 

za okraje: 

Zavod za raziskovanje materiala 
in  konstrukcij  LRS,  Ljubljana; 

Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica, Črnomelj, Kočevje, Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
Ambrož Alojz, direktor Ljubljan- 
skih opekarn, Ljubljana (za ope- 
karniško industrijo), 
ing. Kersnik Janez, profesor na 
srednji -radbeni šoli v Ljubljani 
(za opekainiško industrijo). 
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za okraje: 

za okraje: 

Cebulj Ivan, direktor opekarne 
Bobovk pri Kranju (za opekar- 
niško industrijo), 
ing. Kavs Ludvik, uslužbenec re- 
publiške inšpekcije dela v Ljub- 
ljani (za industrijo kamna in 
marmorja), 
Dolenc Jože, direktor Kresniške 
industrije apna, Kresnice (za in- 
dustrijo apna), 
prof. Pur Drago, strokovni refe- 
rent pri Strokovnem združenju 
podjetij gradbene stroke in in- 
dustrije gradbenega materiala 
LRS, Ljubljana (za industrijo 
apna) ; 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
Stojan  Ciril,  direktor opekarne 
Zgornja Lužnica pri Žalcu; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
ing. Valentinčič Zora, tovarna ce- 
menta in salonita »15. septem- 
ber«, Anhovo, 
Melihar Bogdan, direktor grad- 
benega podjetja »Gradbenik«, 
Izola, 
Zidar Milan,  »Opekarna-kamno- 
lom«, Ilirska Bistrica, 
Bole Jože, gradbeni tehnik, grad- 
beno podjetje »Ograd«, Sežana. 

za okraje: 

Panoga 122: Lesna industrija: 

ra vse območje LRS: 

za okraje: 

Inštitut  za  gozdarstvo in  lesno 
industrijo LRS, Ljubljana, 
Zavod za raziskovanje materiala 
in  konstrukcij  LRS,  Ljubljana; 

Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica, Črnomelj, Kočevje, Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
Kremesec Rudi, Združenje lesno- 
industrijskih podjetij, Ljubljana, 
Barolt Tone, direktor Lesnoindu- 
strijskega podjetja, Ljubljana, 
ing. Jug Oskar, Industrijski biro, 
Ljubljana, 
Lukman Rajko, »Les-Ljubljama«, 
Ljubljana, 
Kramaršič Vlado, strok, združe- 
nje lesnoindustrijskih podjetij, 
Ljubljana, 
Kač Adolf, LIP Novo mesto, 
Roth Leo, kombinat lesne indu- 
strije, Novo mesto, 
Brus Drago, okrajna lesna indu- 
strija »Zora«, Črnomelj, 
Podpečan Franc, kmetijsko gozd- 
no posestvo, Kočevje, 
Slane Jože, LIP Preddvor, 
Sedlar Anton, LIP Bled; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,   Murska   Sobota,   Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Godnič Alojz,  Lesnoindustrijsko 
podjetje,   Maribor   (za   žagarsko 
predelovalno industrijo), 
Pasek    Jože,    Lesnoindustrijsko 
podjetje, Slovenj Gradec (za ža- 
garsko predelovalno  industrijo), 
ing. Karba Davorin, Lesnoindu- 
strijsko podjetje, Maribor (za ža- 
garsko proizvodnjo), 
Simonie Simon, industrijski teh- 
nik, »Oprema«, Maribor (za pro- 
izvodnjo pohištva), 
Rataj   Slavko,   »Oprema«,   Mari- 
bor (za proizvodnjo pohištva), 
Rakuša  Ferdo,  industrijski  teh- 
nik, »Oprema«, Maribor (za pro- 
izvodnjo pohištva), 
ing. Tanšek Jože, Ptuj, Ljutomer- 
ska 17 (za žagarsko predelovalno 
industrijo; 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
ing.   Najžar   Ladislav,   direktor 
LIP, Šentjur pri Celju; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Stravs    Vid,    direktor    tovarne 
»STIL«, Koper, 
Kolar Maks, Lesnoindustrijsko 
podjetje, Postojna, 
Gombač Janko, komercialist, »Mi- 
zarska delavnica«, Divača, 
Sajevic Anton, obratovodja to- 
varne pohištva »E. Kardelj«, No- 
va Gorica, 
Hlede Mario, predsednik zadruge 
mizarskih obrtnikov, Solkan, 
Bašin   Zdravko,   tajnik   zadruge 
mizarskih obrtnikov, Solkan. 

Panoga 123: Industrija lesa, celuloze in papirja: 

za vse območje LRS: 
Inštitut za  celulozo in  papir v 
Vevčah pri Ljubljani, 
ing. Bonač Stane, Papirnica Vevče, 
ing. Maširević Djordjc, Inštitut za 
celulozo in papir v Vevčah; 

za okraje: 

zaokraje: 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Venturini  Angel,  tovarna  veza- 
nih plošč »Javor«, Pivka. 

Panoga 124: Tekstilna industrija: 

za vse območje LRS: 
Tekstilni inštitut v Mariboru, 
Inštitut  za  tekstilna   vlakna  na 
oddelku za kemijo in fiziko teh- 
niške fakultete v Ljubljani, 
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dr. ing. Kočevar Franjo, izredni 
profesor na fakulteti za kemijo 
in   fiziko  TVS   v  Ljubljani   (za 
bombažne   tkanine   in  tekstilno 
stroko v splošnem). 
Orin Milan,  »Tisikaninac, Kranj 
(za bombažne tkanine), 
Fajdiga Anton, »Induplatic, Jaiše 
(za laneno vlakno in predivo), 
Rebernik Franc, »Induplati«, Jar- 
še (za laneno in konopljeno tka- 
nino), 
Vogler Leon, tehnični vodja »Ple- 
tenine«:, Ljubljana (za trikotažo), 
Galof 'Valter, Industrija sukna, 
Zapuže (za laneno predivo in 
vlakno), 
Mikič Kamilo, »Novoteks«, Novo 
mesto (za laneno predivo in 
vlakno), 
Strlič Emil, »Slovenija-Tekstil«, 
Ljubljana (za tkanine iz umet- 
nega vlakna in tkanine svilene 
preje), 
Hakelj Viljem, tovaxna penila 
»Mura«, Murska Sobota (za kon- 
fekcijo perila), 
Žitnik Franc, Predilnica Tržič 
(za tekstilno stroko v splošnem), 
Orešič Franjo, Tekstilni inštitut 
v Mariboru (za tekstilno stroko 
v splošnem), 
Mulec Jože, »Inteks«, Kranj, 
Jančič  Rudolf,  »Angorac,  Ljub- 
ljana (za pletilno stroko); 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
ing. Pebani Evgen, Tekstilni in- 
štitut, Maribor (za preizkušnjo 
tekstilnega materiala), 
ing. Burger Gvido, Tekstilni in- 
štitut, Maribor  (za pletilstvo); 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
Mlinar Boris, direktor tekstilne 
tovarne »Volna«, Laško; 

Koper, Gorica; Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Vodenik Milko,  tekstilni   tehnik 
tovarno pletenin; Sežana, 
Belinger Franc, poslovodja trgo- 
vine  »Manufaktura«,  Solkan, 
Kamenšček Pavel, direktor tek- 
stilne tovarne, Ajdovščina, 
Sket   Pavel,  komercialist  trgov- 
skega podjetja »Nanos«, Prestra- 
nek. 

Panoga 125: Usnjarska industrija: 

za vse območje LRS: 
Usnjarski tehnikum, Domžale, 
Kumer   Franc,   direktor   usnjar- 
skega tehnikama, Domžale; 

za okraje: 

za okraje: 

za okraje: 

za Ljubljano mesto in Ljubljano okoUco: 
Rant Jelko, *Toko«, Domžale; 

za okraje: 
Maribor mesto, Maiubor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Dovjak Franjo, Maribor, Orož- 
nova ulica 10 (za proizvodnjo 
usnja), 
Grgurevič Nikola, državni čev- 
ljarski mojster, Maribor, Trg 
svobode 6 (za proizvodnjo čev- 
ljev); 

za okraje: 

za okraje: 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Rozman Viljem, poslovodja tr- 
govskega podjetja »Soča«, Koper, 
Saksida Ivan, uslužbenec tovar- 
ne čevljev. Miren pri Gorici; 

Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lie: 
Vangust KareL »Konus«, Sloven- 
ske Konjice. 

Panoga 127: 2ivilska industrija: 

za vse območje LRS: 

za okraje: 

Centralni higienski zavod, Ljub- 
ljana; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Berzersiki Franjo, tovarna »Sa- 
na«, Hoče (za predelavo sladkor- 
ja in kakaovca), 
Bezjak Stanislav, tovarna olja. 
Slovenska Bistrica (za oljne pro- 
izvode), 
Brumen Jože, direktor Mlinske- 
ga podjetja, Maribor (za mlin- 
sko in testeninsko industrijo), 
Kolarič Konrad, obratovodja 
Mlinskega podijet(ja, Maribor (za 
mlinsko in testeninsko indu- 
strijo), 
Raikuša- Karel, Maribor, Koroška 
cesta 24 (za proizvodnjo teste- 
nin, keksov, parno in električno 
pečenje), 
Pečovnik  Gustav,  tovarna mes- 
nih izdelkov, Košaki  (za mesno 
predelovalno industrijo). 
Ceh  Jakob, tovarna mesnih iz- 
delkov, Košaki (za mesno prede- 
lovalno industrijo), 
ZorSič   Jožica,   kemični   tehnik. 
Industrija  'živilsikdh   proizvodov, 
Maribor (za vredno industrijo), 
Kac   Franc,   Pivovarna   Maribor 
(za proizvodnjo piva), 
Mršek Andrej, direktor Mlinske- 
ga podjetja v Ptuju (za mlinsko 
industrijo) ; 
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za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Keber Drago, Koper (za mlinar- 
stvo), 

/ Jurič  Stefan,  upravnik   pekarne 
>Center«, Izola (za pekarstvo), 
Hudales Alojzij, direktor tovar- 
ne >Ex Ampeleac, Izola (za in- 
dustrijo predelave rib), 
Martelanc Miro, tovarna >Arri- 

, gonič Izola (za predelavo sadja 
in zelenjave). 

Panogi 211 in 212: Poljedelstvo in ekonomije: 

za vse območje LRS: 
Kmetijski  inštitut LRS v Ljub- 
ljani, 
Inštitut za kmetijsko fitopatolo-i 
gijo na fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvo   in    veterinarstvo   v 
Ljubljani, 
prof. dr. ing. Janežič Franjo; 

za okraje: 

za okraje: 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,  Ljutomer,  Murska   Sobota 
in Slovenj Gradec: 
ing.   Zivko    Janko,    uslužbenec 
OZZ, Maribor  (za vse vrste po- 
ljedelskih rastlin), 
ing. Šiško Mirko, srednja  kme- 
tijska šola, Maribor (za vse vrste 
poljedelskih rastlin), 
ing. Leban Pavel, srednja kmetij- 
ska šola, Maribor  (za vse vrste 
poljedelskih rastlin), 
ing. Butinar Josip, srednja kme- 
tijska šola, Maribor (za vse vrste 
poljedelskih rastlin); 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
dr. Juriševič Franc, Okrajna za- 
družna zveza, Koper, 
ing. Nendel Bojan, državno po- 
sestvo, Prestranek, 
ing. Arh Jože, okrajni agronom, 
OLO Gorica, 
Tribošon Alojzij, višji kmetijski 
tehnik, OLO Gorica. 

Panoga 211: Hmeljarstvo: 

za vse območje LRS: 
Hmeljarski inštitut, Žalec, 
ing. Kač Alojz, šef Hmeljarske- 
ga inštituta, Žalec. 

Panoga 213: Sadjarstvo in sadovnjaki: 

za vse območje LRS : 
Kmetijski inštitut LRS, Zavod za 
sadjarstvo, Maribor, 
Inštitut za sadjarstvo in vinar- 
stvo na fakulteti za agronomijo; 
gozdarstvo in veterinarstvo v 
LjuWjami; 

za okraje: 
Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
ing. Lukman Franc, kmetijski 
svetnik, Inštitut za sadjarstvo v 
Mariboru (za drevesno proizvod- 
njo), 
ing. Ferline Pavel, agronom, In- 
štitut za sadjarstvo, Maribor (za 
kontrolo sadja), 
Lipovec Janko, višji kmetijski 
tehnik, Inštitut za sadjarstvo, 
Maribor (za predelavo sadja in 
sadno industrijo), 
Sauprl Dotfe, kmetijski tehnik, 
Inštitut za sadjarstvo, Maribor 
(za splošno sadjarstvo), 
Novak Franc, višji kmetijski teh- 
nik, OLO Ptuj (za splošno sad- 
jarstvo), 
Stajnko Franček, kmetijski refe- 
rent, OLO Ljutomer (za kontrt>lo 
sadja), 
ing. Zadravec Franc, agronom, 
OLO Ljutomer (za splošno sad- 
jarstvo); 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Stoka Zdravko, kmetijski tehnik, 
OLO Sežana, 
ing. Rozman Milan. Okrajna za- 
družna zveza, Postojna, 
Kokalj   Ivan,   kmetijski   tehnik, 
OZZ Sežana. 

Panoga 214: Vinogradništvo in vinogradi: 

za vse območje LRS : 
Kmetijski 'nštitut LRS: Zavod za 
vinarstvo v Mariboru, 
Inštitut za sadjarstvo in vinar- 
stvo na fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo, Ljub- 
ljana; 

za okraje: 

za   kraje: 

za okraje: 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Matefkovič Stanko, višji kmetij- 
ski tehnik, Inštitut za vinarstvo, 
••••••, 
ing. Judež Mihael, agronom. In- 
štitut za vinarstvo, Maribor, 
Sitar  Franc,  Inštitut  za  sadjar- 
stvo, Maribor, 
Novak Franc, višji kmetijski teh- 
nik, OLO Ptuj; 

.Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
ing. Prešeren Anton, Vinarsko- 
sadjarska postaja, Šempeter pri 
Gorici, 
ing. Orel Miran, 'Vinarsko-sad- 
jarska postaja, Šempeter pri Go- 
rici, 
ing. Volk Herman, agronom, OZZ 
Sežana. 
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Panogi 213 in 214: Sadjarstvo in vinogradništvo: 

za vse območje LRS: 
Kmetijski inštitut LRS, Ljublja- 
na (Zavod za sadjarstvo an vinar- 
stvo, Maribor), 
Inštitut ,za sadjarstvo in. vinar- 
stvo na fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvom veterinarstvo, Ljub- 
ljana, 
ing; Veselic Miran, fakulteta za 
agronomijo, gozdarstvo in vete- 
rinarstvo, Ljubljana, 
ing Adamič France, fakulteta za 
agronomijo, gozdarstvo in vete- 
rinarstvo, Ljubljana. 

Panoga 215: Zaščita rastlin: 

za vse območje LR$: 
Kmetijski inštitut LRS, Ljub- 
ljana. 

Panoga 216: Živinoreja: 

za vse območje LRS: 
Kmetijski inštituf LRS, Ljub- 
ljana, 
ing. Terčc Jože, Kmetijski inšti- 
tut LRS, Ljubljana; 

za Ljubljano mesto in Ljubljano okolico: 
Klarič Rudolf, Tovarna mesnih 
izdelkov, Ljubljana; 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
ing. Volk Herman, agronom, OZZ 
Sežana. 

Panoga 217: Zaščita živine: 

za vse območje LRS : 
,. Veterinarski    znanstveni    zavod 

Slovenije, Ljubljana; 
za okraje: 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
dr. Kozinc Maks, živinozdravnik, 
Maribor, Veterinarska ambulanta, 
dr. Žemljic Zvonko, živinozdrav- 
nik, Maribor, Lešnikova ulica 1. 

Panoga 218: Ribištvo: 

za vse območje LRS: 
Vodogradbcni laboratorij TVS v 
Ljubljani; 

za okraje: 
* Maribor mesto, Maribor okolica, 

Ptuj,  Murska  Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Tobias Bruno, mag. pharm., Ma- 
ribor, Trg revolucije 4, 
dr.,, Senekovič    Ivan,    Maribor, 
Maistrova ulica 12. 
Gajšok Božidar, Maribor, Trg 

• svobode 1; 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Komljanec Andrej, direktor pod- 
jetja »Ribat, Izola. 

Panoga 511: Vzgoja in nega gozdov, 

Panoga 312: Izkoriščanje gozdov, 

Panoga 313: Gozdna proizvodnja: 
za vse območje LRS: 

Inštitut za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS, Ljubljana; 

za Ljubljano mesto in Ljubljano okolico: 
ing. Svetličič Adolf, Zavod za pla- 
niranje LRS, Ljubljana, 
ing. Turk  Zdraviko,   Inštitut   za 
gozdarstvo   in   lesno   industrijo 
LRS, Ljubljana; 

•• okraje: 
Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 

, ing. Jalšovec Ceri, šef gozdne 
uprave na OLO Ljutomer 
Korent Drago, Maribor, Trubar- 
jeva 15, 
ing. Srebotnik Gvido, Maribor, 
Vita Kraigherja ulica 78; 

za okraje.: 
Celje, Krško, Šoštanj in Trbov- 
lje: 
ing. Najžar Vlado, direktor Les- 
noindustrijskega podjetja, Šent- 
jur; 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Straus Venceslav, uprava za go- 
zdarstvo OLO Postojna (za vzgo- 

. jo in nego gozdov), 
Garzarolli Marjan, direktor gozd- 
nega gospodarstva, Postojna (za 
izkoriščanje gozdov in gozdno 
proizvodnjo). 

Panoga 400: Gradbe: 

za vse območje LRS: 
Inštitut za urbanizem na fakul- 
teti za arhitekturo TVS v Ljub- 
ljani, 
ing. arh. Ravnikar Edvard, 
Inštitut za industrijsike gradnje 
na fakulteti za arhitekturo TVS 
v Ljubljani, 
ing. arh Mihevc Edo, 
Inštitut za stanovanjske gradnje 
na fakulteti za arhitekturo TVS 
v Ljubljani, 
ing. arh. Mihevc Edo, 
Inštitut za vodogradnje na fakul- 
teti za gradbeništvo in geodezijo 
TVS v Ljubljani, 
dr. ing. Goljevšček Milovan, 
Inštitut za promet (železnice-ce- 
ste) na fakulteti za gradbeništvo 
in   geodezijo  TVS  v   Ljubljani, 
dr. ing. Hrovat Alojzij, 
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za okraje: 

•• okraje: 

Inštitut za jeklene konstrukcije 
na fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo TVS v Ljubljana, 
dr. ing. Marinčeflc Miloš, 
Inštitut za fotogrametrijo na fa- 
kulteti za gradbeništvo in geode- 
zijo TVS v Ljubljana, 
ing. Cučeik Milan, 
Inštitut za tehniško mehaniko na 
TVS v Ljubljani, 
dr. ing. Kuhelj Anton, 
Inštitut za mehaniko tal na TVS 
v Ljubljani, 
dr. ing. Suklje Lujo, 
Inštitut  za  preiskavo  materiaila 
na TVS v Ljubljani, 
dr. ing. Avsec Dušan; 

Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica, Črnomelj, Kočevje, Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
Gabrijelčič Just, uslužbenec grad- 
benega podjetja »Tehnika«, Ljub- 
ljana (gradbene kalkulacije, ob- 
računi in predračuni), 
ing. Pirnat Adalbert, uslužbenec 
gradbenega  podjetja   »Projekt«, 
Kranj (za visoke gradnje), 
ing. Medved Ivo, uslužbenec Ate- 
ljeja  za arhitefkturo, Ljubljana, 
Čarkar je va 5 (za arhitekturo), 
ing. Treppo Lenard,  uslužbenec 
gradbenega   podjetja    »Gradiš«, 
Ljubljana (za visoke gradnje in 
statiko), 
Vrhovec Venčeslav, glavni inže- 
nir gradbenega podjetja »Slove- 
nija-ceste«, Ljubljana (za cestna 
dela), 
ing. Zerjal Tone, direktor grad- 
benega podjetja »Pionir«, Novo 
mesto (za visoke itn nizke grad- 
nje), 
Kamnikar Alojz, direktor lesno- 
konstrukcijskega podjetja »Te- 
sar«, Ljubljana (za lesene kon- 
strukcije); 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
ing. Slajmer Vladimir, višji grad- 
beni svetnik, MLO Maribor (za 
visoke in nizke gradnje ter in- 
štalacije), 
ing. Krajnčič Franc, uprava za 
ceste, Maribor (za cestna dela), 
ing. Dev Saša, direktor, »Mari- 
bor-Projekt«, Maribor (za arhi- 
tekturo), 
ing. Černigoj Milan, »Maribor- 
Projekt«, Maribor (za arhitek- 
turo), 
ing. Rajič Dušan, »Maribor-Pro- 
jekt«, Maribor (za statiko), 
ing. Pipan Boris, »Gradiš«, Vuze- 
nica (za visoke in nizke gradnje). 

ing. arh. Jelene Jože, Maribor, 
Gregorčičeva ulica 30 (za visoke 
gradnje), 
ing. arh. Tfofenik Herbert, Mari- 
bor, Vrbanska cesta (za visoke 
gradnje), 
ing. arh. Lovše Stane, Maribor. 
Kalvarijska cesta 1 (za visoke 
gradnje), 
Gajzer Herman, gradbeni tehnik, 
gradbeno podjetje »Drava«, Ptuj 
(za visoke gradnje). 

Panoga 511: Železniški promet: 

za okraje: 
Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica, Črnomelj, Kočevje, Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
Parvlič Ivan, tajnik sekcije za 
železniški promet, Ljubljana, 
Aleševčeva ulica 21, 
Podbregar Franc, referent za 
blagovno-tarifno službo, Direk- 
cija železnic, Ljubljana, Rožna 
dolina cesta VIH/2a. 

Panoga 515: Cestni promet 

za okraje: 
Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica, Črnomelj, Kočevje, Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
Leder Avgust, tajnik Prometne 
zbornice LRS, Ljubljana, 
Cerne Avgust, direktor, avtopre- 
vozniško podjetje »Gorjanci«, 
Novo mesto, 
Muren Alojz, direktor, »Avtoob- 
nova«, Ljubljana (za avtomeha- 
ničme delavnice iz panoge 117), 
Simčič Rafael, direktor, »Avto- 
servis«, Ljubljana (za avtomeha- 
nične delavnice iz panoge 117), 
Gerbajs Franc, tehnični vodja, 
»Karoserija«, Ljubljana (za avto- 
karoserijsko proizvodnjo iz pa- 
noge 117), 
Lavrič Teodor, tehn. vodja, karo- 
serijski obrat podjetja »SAP«, 
Ljubljana (za aivtokaroserijsko 
proizvodnjo iz panogo 117). 

Panoga 516: Poštni promel: 

za okraje: 
Ljubljana mesto, Ljubljana oko- 
lica, Črnomelj, Kočevje, Kranj, 
Novo mesto in Radovljica: 
Pioman Edvard, šef upravnega 
odseka, uprava podjetja za PTT, 
Ljubljana, 
Remo Maks, Šef odseka za zuna- 
nje naprave tehničnega oddelka, 
podjetje za PTT, Ljubljana. 

Panoga 611: Notranja trgovina na debelo, 

Panoga 612: Notranja trgovina na drobno: 
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za Ljubljano mesto: 

živilska stroka: 
Nebec Franc, »Prehrana«, Ljub- 
ljana, 
Levanič   Josip,   >Vinea<,   Ljub- . 
ljana, 
Klarič  Rudolf,  Tovarna  mesnih 
izdelkov, Ljubljana, 
Sefic  Ivo,  Trgovinska  zbornica, 
Kranj, 
Stanič  Mirko,  Trgovinska   zbor- 
nica LRS, Ljubljana, * 
Ukmar Franc, direktor, trgovsko 
podjetje >Delikatesa<, Ljubljana, 
Wolfova ulica 8; 

za sadje in zelenjavo: 
Pilik Janko, uslužbenec podjetja 
»Intertraosc, Ljubljana; 

za tekstilno stroko: 
Lesjak Franc, direktor, trgovsko 
podjetje »Tekstil-obutev«, Ljub- 
ljana, Nazorjcva 4, 
Pukel Rajko, poslovodja, trgov- 
sko podjetje »Tkanina«, Ljublja- 
na, Trubarjeva ulica 1; 

za železninsko stroko: 
Kolenc Jaka, direktor, »Merkur«, 
Kranj, 
Škof Jože, direktor, >Kovinac, 
Ljubljana, 
Scmenič Alojz, uslužbenec, »Teh- 
nometal«, Ljubljana, 
Knaflič -Bogdan, komercialni di- 

' rektor, Železarna  Jesenice, 
Kumer Andrej, direktor, trgov- 
sko podjetje »Tehnomctal«, Ljub- 
ljana, Titova 14, 
Rauh Rudolf, direktor, trgovsko 
podjetje »Zeleznina«, Ljubljana, 
Parmova ulica 33; 

za elektrotehnično stroko: 
Križ  Branko, uslužbenec. »Elek- 
trotehna«, Ljubljana, 
ing.   Pervanje    Albin,    direktor, 
»Elektronabava«, Ljubljana; 

za usnje in čevilje: 
Sindič Zlato, direktor, trgovsko 
podjetje »Usnje«, Ljubljana, Wol- 
fova ulica 1, 
Pečenko  Karel,  vodja  posloval- 
nice  »Konus«, Ljubljana, 
Jakil  Emil,  uslužbence  »Usnjec, 
Ljubljana, 
Veličkovič Aleksander, Ljublja- 
na, Celovška 28 a; 

za galanterijsko in modno stroko: 
Sefic Pavle, direktor, trgovsko 
podjetje »Izbira«, Ljubljana, Wol- 
fova ulica 1, 
Černeta Lojze, direktor, »Galan- 
terija«, Ljubljana; 

za gorivo: 
Kačič Metod, direktor, trgovsko 
podjetje »Kurivo«, Ljubljana, 
Masarykova 15; 

za čevljarsko stroko: 
Dolinair Drago, uslužbenec, »Pe- 
ko<, Tržič, 
Pire   Ivo,   komercialni   direktor, 
»Peko«, Tržič; 

za torbarsko stroko: 
Cemažar Jože, Ljubljana, Gro- 
harjeva ulica; 

za orodje in kuhinjsko posodo: 
Cerne Franc, poslovodja, trgov- 
sko podjetje >Kovina«, Ljublja- 
na, Stritarjeva 7; 

za kmetijske stroje in zaščitna sredstva: 
Kramar Franc, direktor, trgov- 
sko podjetje »Kmetijski maga- 
zine, Ljubljana, Parmova ul. 33; 

za prevo/.na sredstva: 

za pohištvo: 

Bahar Matija, direktor, trgovsko 
podjetje »Slovenija-avto«, Ljub- 
ljana, Frankopanska 11; 

Močnik Vlado, direktor, trgovsko 
podjetje »Na-Ma«, Ljubljana, 
Wolfova 1; 

za parfumerijo in kozmetiko: 
Kane Anton, komercialist, trgov- 
sko podjetje >Drogerija<, Ljub- 
ljana, Galusovo nabrežje 11; 

za suho in lončeno robo: 
Bcrnik Valentin, komercialist, tr- 
govsko podjetje »Tekstil«, Ljub- 
ljana; 

za tobačno stroko: 
Hrovatin Franc, komercialist, tr- 
govsko podjetje »Tobak«, Ljub- 
ljana; 

za knjigarne in papirnice: 
Dolžan Ivan, poslovodja, »Mla- 
dinska knjiga«, Ljubljana, Na- 
zorjcva 1; 

za okraje:       ' 
Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 

za sadje in sočivje: 

za živilsko stroko: 

ing. Lebam  PaveL srednja kme- 
tijska šola, Maribor, 
Cof Lojze, »Slovcnija-sadje«, Ma- 
ribor, 
Vidovič Janko, trgovsko podjetje 
OZZ (odkup poljskih pridelkov), 
Ptuj; 

Koren  Vilko,  trgovsko .podjetje 
»Brazda«, Maribor," 
Gombač Angel, trgovsko podjet- 
je »Gruda«, Maribor, 
Pernat Ludvik, trgovina z meSa.- 
nim blagom »Na-Ma«, Ptuj, 
Vehovec Franc, trgovsko podjet- 
je »Izbira«, Slovenj Gradec; 
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za manufakturno stroko: 
Cerne Ivo, Maribor, Gosposka 
ulica 18, 
Mavric Viktor, trgovsiko podjetje 
»Moda«, Maribor, 
Levičnik Hinko, trgovsko pod- 
jetje na debelo >Panonijac, Ptuj, 
Dakskobler Franc, ravnatelj, ve- 
leblagovnica »Žila«, Slovenj Gra- 
dec; 

za kovinsko stroko: 
Lavrič Jože, Maribor, Jurčičeva 
ulica 6, 
Breznik Rudolf, Maribor, • Parti- 
zanska cesta 1, 
Čuk  Franc,   upravnik,   trgovsko 
podjetje >Zeleznina<, Prevalje, 
Pevec Vlado, upravnik, trgovsko 
podjetje  »Zeleznina«, Ljutomer; 

za obutev, usnje in kože: 
Dolinšeik Drago, Maribor, Parti- 
zanska cesta 21; 

za knjigarne in papirnice: 
Govedić Gvido, trgovsko podjet- 
je >Papirc, Maribor; 

za parfumerijo in kozmetiko: 
Maver Aleksander, trgovsko pod- 
jetje >Alma<, Maribor, Tyrseva 
ulica 1; 

za mešano stroko: 
Arnuš Franc, Maribor, Partizan- 
ska 6, 
Cvilak Ivan, Maribor, Koroška 11; 

za kurivo: 
Stojan Vladimir, direktor, »Ku- 
rivo«, Maribor; 

Celje: 

notranja trgovina na debelo: 

Caglič Franc, »Potrošnik«, skla- 
dišče, Žalec; 

ZA špecerijsko stroko: 
Colmar Pavel, trgovsiko podjetje 
»Izbira«, Laško; 

za sadje in zelenjavo: 

za tekstilno stroko: 

Steblovnik   Edo,   trgovsko   pod- 
jetje OZZ, Celje; 

Sipek Evgen, »Volna«, Laško; 

za galanterijsko in modno stroko: 
Šimenc    Rudolf,    »Galanterija«, 
Celje; 

za nsaije in čevlje: 
Stupica Stane, »Usnje«, Celje; 

za kmetijske stroje in zaščitna sredstva: 
Som Otmar, Kmetijski magazin, 
poslovalnica, Celje; 

Šoštanj: 
Travner Avgust, poslovodja, tr- 

•» govina z mešanim blagom »Olj- 
ka<, Šmartno ob Paki; 

Trbovlje: 

ža živilsko stroko: 
Rozina Franc, direktor, trgovsko 
podjetje; 

za manufakturno stroko: 
Kosmos Jože, direktor, trgovsko 
podjetje   »Potrošnik«,   Hrastnik; 

za mešamo strolko: 
Korimšek Alojz, direktor, trgov- 
sko podjetje >Preskrbac, Trbov- 
lje; 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 

za živilsiko stroko: 
Cernie Maks, direktor, grosistič- 
no trgovsko podjetje Gorica, 
Šempeter pri Gorici, 
Tavčar Karel, uslužbenec, trgov- 
sko podjetje »Nanose, Postojna, 
Fakin Vladimir, komercialist, tr- 
govsko podjetje »Preskrba«, Se- 
žana, 
Fili Janko, komercialist, trgov- 
sko podjetje >Soča<, Most na 
Soči, 
Grgič Franc, tovarna mesnih iz- 
delkov, Postojna, 
Batista   Jože,  podjetje   »Zadruž- 
nike, Ilirska Bistrica, 
Boškovič Jovan, Mestno trgovine, 
Postojna; 

za mešano stroko: 
Ivainčič Cveto, direktor, podjetje 
»Klas«, Koper, 
Mader Maks, poslovodja, Mestna 
trgovska podjetja, Postojna, 
Čeh Oto, direktor, »Soča<, Koper, 
Karničnik Ivan, direktor, »Trgov- 
ski dom«, Koper, 
Strgar  Rado, direktor,  podjetje 
»Slavica«, Koper, 
Ličan   Aleksander,   direktor,  tr- 
govsko podjetje »Ilirija«, Ilirska 
Bistrica; 

za špecerijsko in kolonialno stroko: 
Majer Franc, direktor, »Primor- 
ka«, Izola; 

za sadje in zelenjavo: 
Surkalovič Mirko, šef komercia- 
le, »Fructus«, Koper; 

za delikatesno stroko: 
Dodič Ivan, direktor, »Jestvina«, 
Koper; 

za tekstilno stroko: 
Pirman   Ivan,   trgovski   potnik, 
»Slaivica«, Koper; 
Karničnik Ivan, direktor, »Trgov- 
ski dom«, Koper; 

za galanterijsko in modno stroko: 
Pogačnik Slavko, direktor, »Ja- 
dro«, Piran; 
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za usnje in čevlje: 

za gorivo: 

za železnino: 

Okretič Herman, direktor, »Mo- 
da«, Izola; 

Bevk Slavko, direktor, »Istra«, 
Koper; 

Herman Vinko, direktor, »Tehno- 
servis«, Koper, 
Ferjančič Ivan, poslovodja, tr- 
govsko podjetje »Hubelj«, Aj- 
dovščina, 
Klemene Miro, poslovodja, trgov- 
sko podjetje »Nanos«, Postojna, 
Božeslav Anton, uslužbenec, to- 
varna steklene galanterije, Her- 
pelje; 

za orodje in kuhinjsko posodo: 
Herman Vinko, direktor, »Tehno- 
servis«, Koper; 

za kmetijske stroje in zaščitna sredstva: 
Mikac  Anton,  kmetijski  tehnik, 
»Vino-sad«, Koper, 
dr. Kovačič Stanko, direktor. Za- 
vod   za  pospeševanje  gospodar- 
stva, Koper; 

za provozna sredstva: 

za pohištvo: 

Nuzdorfer Henrik, glavni komer- 
cialist, »Slavnik«, Koper, 
Suban   Ivan,  direktor,   »Avtoja- 
dran«, Koper; 

Cebron Srečko, direktor, »Mala 
oprema«, Izola; 

Radovljica: 

za živilsko stroko: 
Spendal Mirko, ravnatelj, trgov- 
sko podjetje »Rosea«, Jesenice, 
Delavska ulica 10; 

za manufakturno stroko: 
Beznec Bela, komercialist, trgov- 
sko podjetje z mešanim blagom 
na veliko in malo, Jesenice, Skla- 
diščna ulica 3; 

za mešano stroko: 
Dvojmoč Franc, ravnatelj, trgov- 
sko podjetje na debelo in drob- 
no, Radovljica, sedež Lesce; 

za železninsko stroko: 
Solar Anton, upravnik, trgovsko 
podjetje »Zeleznina«, Radovljica, 
Gorenjska cesta 1; 

Črnomelj: 

za živilsko, manufaikturno in kovinsko stroko: 
Vrtačnik Anton, upravnik, za- 
družno trgovsko podjetje OZZ, 
Črnomelj ; 

Novo mesto: 
za manufakturno in živilsko stroko: 

Barbo Rudi, poslovodja, kmetij- 
ska zadruga Skocjan pri Novem 
mestu; 

za mešano stroko: 
Mahorčič Karel, direktor, trgov- 
sko podjetje »Izbira«, Novo me- 
sto; 

za železninsko stroko: 

za parfumerijo in kozmetiko: 
Klančič Bruno, direktor, »Mavri- 
ca«, Izola; 

za tobačno stroko: 
Bolčič Stanko, direktor, »Tobak«, 
Koper; 

za knjigarne in papirnice: 
Rožanc Marcel, direktor, »Lipa«, 
Koper, 
Simoniti Peter, upravnik, knji- 
garna in papirnica »Nasa knji- 
ga«, Solkan; 

Kranj: 

za živilsko stroko: 
Terčon Albin, komercialist, trgov- 
sko podjetje »Preskrba«, Kranj; 

za manufakturno stroko: 
Gabron Ivan, komercialist, trgov- 
sko podjetje  »Tkanina«, Kranj; 

Kočevje: 

za živilsko stroko: 

Gričar Jože, direktor, trgovsko 
podjetje »Zeleznina«, Novo me- 
sto; 

Fajdiga Franc, poslovodja, trgov- 
sko podjetje, Ribnica; 

za usnjarsko stroko: 

za mešano stroko: 

Kuhar Teo, poslovodja, prodajal- 
na > Borovo«, Kranj; 

Šiling Drago, upravnik, EIPV-M- 

tehnično podjetje, Kranj; 

za manufakturno stroko: 
' Putrih Miha, poslovodja, trgov- 

sko podjetje, Mestni magazin, 
Kočevje; 

za 'železninsiko stroko: 
Butala Viktor, poslovodja, pod- 
jetje »Trgopromet«, Kočevje; 

za mešano stroko: 
Levstek Franc, poslovodja, KZ 
Sodražica; 

Ljubljana okolica: 
za mešano stroko: 

Gregorič Jože, direktor, trgov- 
sko podjetje  »Kočna«,  Kamnik; 

za tekstilno stroko: 
Kramar Miloš, komercialist, tr- 
govsko podjetje »Kočna«, Kam- 
nik; 

za špecerijsko stroko: 
Remškar Matija, direktor, trgov- 
sko podjetje »Preskrba«, Dom- 
žale. » 
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Panoga. 613 in 614: Izvoz — uvoz: 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Kerševan Drago, direktor, »Sploš- 
na trgovska« d. d4 Koper, 
Surlakovič   Mirko,   šef   komer- 
ciale, »Fructus«, Koper, 
Fabiani Peter, komercialist, Eks- 
port-import »Jadran«, Sežana, 
Keber  Dušan, direktor, tovarna 
lesovinskih plošč, Ilirska Bistrica, 
Pungartnik    Peter,    uslužbenec, 
»Eksport-Import«, Postojna, 
Vrečko Rudi, komercialist, Eks- 
port-import > Jadran«, Sežana, 
Kodermac Jožko, direktor, »Vino- 
Gorica«, .Solkan; 

Celje: ; 
ing. ligo Lojze, šef zunanje trgo- 
vine, tovarna emajlirane nosode, 
Celje. 

Panoga 618: Gostinstvo: 

za Ljubljano mesto: 
Hočevar Franc, upravnik, gostin- 
sko podjetje >Cinkole«, Ljub- 
ljana; 

za Ljubljano okolico: 

Kranj: 

Radovljica: 

Črnomelj : 

Novo mesto: 

Kočevje: 

za okraje: 

Celje: 

z» okraje: 

Zupančič Rudi, upravnik, gostin. 
sko podjetje, Dolsko pri Ljub- 
ljani; 

Koncilia Pavle, upravnik, gostin- 
sko podjetje >Pri Starem Mayer- 
ju«, Kranj; 

Vidic Janez, direktor, Grand ho- 
tel »Toplice«, Bled; 

Kralj Lojze, upravnik, gostinsko 
podjetje »Podzemelj«, p. Gradac 
v Beli krajini; 

Granda Miha, direktor, zdravi- 
liško gostinsko podjetje Dolenj- 
ske Toplice; 

Ponikvar Milan, direiktor, hotel 
»Pugled«, Kočevje; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,  Murs'ka  Sobota,  Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Pušenjak   Janko,   hotel   »Orel«, 
Maribor, 
Donža   Lojze,   direktor,   »Turist 
hotel«, Maribor, 
Zafcrajšek Ernest, Maribor, Slaj- 
merjev trg 7; 

Brodnik Franc, direktor, gostin- 
sko podjetje »Slovenski dom«, 
Rogaška Slatina; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 

Guštin    Julij,    direktor,    hotel 
»Central«, Portorož, 
Cvirn Ado, direktor, hotel »Pa- 
lace«, Portorož, 
Mavko Friderik, direktor, hotel 
»Metropol«, Piran, 
Didič N.. komercialist,  trgovsko 
podjetje »Vino«, Idrija, 
Kobeja Boris, uslužbenec, gostin- 
sko podjetje »Risnik«, Divača, 
Sorli  Slaviko,  tajnik,  trgovinska 
zbornica, Sežana. 

Panoga 619: Turizem': 

za vse območje LRS: 
ing. Weis Hugo, Turistična zveza 
Slovenije, Ljubljana, 
Pavlica  Lojze,   »Pntni'k«,   Ljub- 
ljana; 

za okraje: • 
Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,   Murska   Sobota,  Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
Kožuh  Marjan,  »Putnik«,  Mari- 
bor; 

Celje: 
Škof Mi Jan, uslužbenec, tajništvo 
gostin. zbornice za okraj Celje; 

za okraje: 
Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Kom an Boris, pomočnik komerc, 
»Slavnik«, Koper, 
Ceklin Franc,  upravni  referent, 
tajništvo  za  gospodarstvo  OLO 
Tolmin, 
Stepančič Avgust, direktor, »Kra- 
ška jama«, Postojna, 
Habe Franc, profesor, gimnazija, 
Postojna, 
dr. Žižek Ciril, pomočnik tajni- 
ka za gospodarstvo OLO Gorica. 

Panoga 700: Obrtništvo: 

za okraje: 
Koper! Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 
Tomaži č Henrik, »Slavnik«, Ko- 
per (za popravilo avtomobilov in 
poljedelskih strojev), 
Roželj Alojz, ključar, mojster, 
tovarna »Arrigoni«, Izola (za ko- 
vinske stroke), 
Sepie Franc, mizarski mojster, 
»Stil«, Koper (za mizarstvo); 

Trbovlje: . 
Leveč Oskar, direktor, Splošno 
mizarstvo, Trbovlje (za mizar- 
stvo), 
Skoberno Anton, upravnik, »Mo- 
da«, Trbovlje (za tekstilne iz- 
delke), 
Skrinar Alojz, upravnik »Čev- 
ljarstvo«, Trbovlje (za proizvod- 
njo čevljev); 

Šoštanj: 
Atelšek Ivan, poslovodja, kovin- 
sko podjetje, Gorenje, p. Smart- 
no ob Paki (za kovinsko stroko), 
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Perovec Anton, mizarski mojster, 
Druimirje,  p.  Šoštanj   (za stav- 
beno  in   pohištveno  mizarstvo), 
••••• Andrej, krojaški mojster, 
Šoštanj (za moške obleke), 
Grudnik Stanko, poslovodja, čev- 
ljarska  delavnica   z   ortopedijo, 
Šoštanj (za čevljarstvo), 
Koren Jože, poslovodja, pekama, 
Šoštanj (za pekarsko stroko), 
Brglez  Franc,  brivski in  frizer- 
ski mojster, Šoštanj (za frizersko 
stroko). 

Panoga: Knjigovodske  in   računovodske  zadeve: 

za vse območje LRS: 

za okraje: 

Celje: 

za okraje: 

Revizijski zavod LRS, Ljubljana, 
Druškovič Franc, Rožna dolina, 
cesta VII, št. 31, 
dr. Lajovic Ladislav, Ljubljana, 
Dvoržakova 8; 

Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,   Murska   Sobota,  Ljutomer 
in Slovenj Gradec: 
ing.   Degen   Friderik,   Maribor, 
Marčičcva ulica, 
Smerdu Miro, Maribor, Partizan- 
ska cesta 4, 
Jaš Herman, Maribor, Barvarska 
ulica 4; 

Bele Miroslav, računovodja, Že- 
lezarna Štore (za industrijsko 
knjigovodstvo), 
Hohnec Milan, uslužbenec. Nor. 
banka FLRJ, podr. 625 Celje (za 
trgovsko knjigovodstvo), 
Praust Ivan, računovodja, gostin- 
sko podjetje »Slovenski dom«, 
Rogaška Slatina; 

Koper, Gorica, Postojna, Sežana 
in Tolmin: 

Georgijevič Milan, finančni refe- 
rent, trgovinsko-gostinska zbor- 
nica, Koper, 
Kregar Karlo, šef računovodstva, 
tovarna »Stil«, Koper, 
Kobeja Boris, računovodja, Eks- 
port-import »Jadran«, Sežana, 
Lenrut Janez,  trgovsko podjetje 
»Nanos«, Prestranek, 
Ceglar Leopold, tovarna mesnih 
izdelkov,  Postojna, 
Zigon  Jožko, knjigovodja, grosi- 
stično  podjetje   »Gorica«,   Šem- 
peter pri Gorici, 
Vimpolšek   Anton,   finančni   in- 
špektor, OLO Gorica, 
Vanek Zdenko, knjigovodja,  tr- 
govsko podjetje »Flores«, Šempe- 
ter pri Gorici, 
Orel Viktor, referent za finančna 
vprašanja,    trgovinsko-gostinska 
zbornica. Gorica, 
Tomec Ivan, računovodja, Lesno- 
industrijskega podjetja, Postojna. 

Panoga: Kontrola mer in uteži: 
za vse območje LRS: 

Strlekar Viktor, Ljubljana, Prule 
št. 25 (izvedenec za kontrolo mer 
in uteži, za plinomere, vodo- 
mere in za izdelke iz lahkih 
kovin). 

Panoga: Zavarovalna stroka: 
za vse območje LRS: 

dr.   Čeme   Marijan,   Ljubljana, 
Resljeva cesta 18, 
dr. Lajovic Ladislav, Ljubljana, 
Dvoržaikova ulica 8. 

St. SU 16/55 
Ljubljana, dne 6. januarja 1955. 

Predsednik 
Višjega gospodarskega sodišča LRS: 

Jernej Stante L r. 

Odloki ljudskih odborov 
140. 

Na podlagi 16., 23., 45. a, 46., 47. in 74. člena ured- 
be o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 29/54), 23. in 136. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 19/52) ter 
*• in 8. člena temeljnega zaikona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/51) je mestni ljudski odbor Maribor 
na 43. seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
fine 16. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 najemninah in skladih za upravo in vzdrževanje 

hiš 

Najemnine 

1. člen 
Višina najemnine za stanovanjske prostore so iz- 

računa na podlagi površine sob, predsobe, hodnika v 

stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambo in drugih 
zaprtih prostorov. Pri izračunavanju se ne upošteva- 
jo kleti, podstrešja, drvarnice, pralnice, odprti bal- 
koni, terase, ki niso primerne za stanovanje, stopni- 
šča, hišni hodniki in podobno. 

Za 1 m1 površine se plačuje tale najemnina: 

I. kategorija   32 din        VI. kategorija   16 din 
II. kategorija   28 din       VII. kategorija   14 din 

III. kategorija   25 din     VIII. kategorija   12 din 
IV. kategorija   22 din        IX. kategorija   10 din 
V. kategorija   19 din    .     X. kategorija     7 din 

2. člen 

Za stanovanja v II. okolišu (vaška naselja) se na- 
jemnina zniža za 15%. 

Glede na pomanjkljivosti stanovanja lahko stano- 
vanjska uprava dovoli posameznim stanovalcem na 
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predlog hišnega sveta procentualni odbitek od ••• 
jemnine. Skupni znesek teh odbitkov ne sme za po- 
samezne stanovanjske skupnosti presegati tehle od- 
stotkov od skupne pobrane najemnine: 

Brezje 4%    Pobrežje 10% 
Center 4%    Studenci 4% 
Kamaica 10%     Tabor 4% 
Melje-Košaki 7%    Tezno 4% 

3.člen 

Skupna vsota odbitkov iz prejšnjega člena sme 
znašati za posamezno stanovanje največ 30 % najem- 
nine. Vendar skupni odbitki na posamezno stano- 
vanjsko skupnost ne smejo presegati odstotka odbit- 
kov po prejšnjem členu. 

4. člen 
Pri izračunavanju najemnine se skupna površina 

stanovanjskih prostorov zaokroži na cele kvadratne 
metre, skupna najemnina pa na 10 din, in sicer tako, 
da se do polovice kvadratnega metra zaokroži na- 
vzdvl, nad polovico kvadratnega metra pa navzgor, 
oziroma do 5 din navzdol, nad 5 dim pa navzgor. 

5. člen 
Najemna pogodba za poslovne prostore se sklepa 

po prostem dogovoru po odloku MLO o dajanju po- 
slovnih prostorov v najem (Uradni list LRS, št. 26/53). 

6. člen 
Zasebni lastnik hiše, ki je vključena v stanovanj- 

sko skupnost, dobi 10% najemnine, ki je bila pobrana 
v njegovi hiši na podlagi prejšnjih členov, vendar 
največ 6.000 din mesečno. Svet za komunalne zadeve 
lahko na prošnjo zasebnega lastnika, ki nima drugih 
zadostnih sredstev za preživljanje, zviša njegov del 
najemnine do 50% celotne najemnine, vendar z ome- 
jitvijo, da lastnik prejema za svoje potrebe največ 
•.000 din in za vsakega nepreskrbljenega člana dru- 
žine do 2.000 din mesečno. 

7. člen. 
Poleg najemnine morajo najemniki in podstano- 

valci plačati »troške, ki so potrebni za skupne na- 
prave (parna kurjava, dvigalo itd.), razdelitev teh 
stroškov na posamezne najemnike-uživalce določi 
hišni svet. 

Sklad za amortizacijo in vzdrževanje hiš 

8. člen 
Amortizacijski sklad in sklad za vzdrževanje iz 

točke a) in c) 69. člena uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš se združita v en sklad, ki se imenuje 
sklad za amortizacijo in vzdrževanje. V ta sklad se 
steka 70% najemnin hiš splošnega ljudskega premo- 
ženja, ki eo pod upravo skupnosti. Ta sklad je na- 
menjen po odbitku zneska, ki se odvaja v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš, za vzdrževanje hiše. 

Pri hišah zasebnih lastnikov, ki so vključene v 
stanovanjsko «flcupnost, in hišah, ki niso vključene v 
»tanovanjeko skupnost, a lastniki v njih ne stanujejo, 
je treba od «kupne vsote najemnine odbiti najprej 
znesek iz 6. člena tega odloka in nato še dospele ob- 
veznosti v zvezi s posojili, ki so bila najeta in upo- 
rabljena za obnovitev, vzdrževanje in zidanje hiše, 
če upnik nd zasebnik (1. in 2. točka 70. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš). Od vsote, ki pre- 
ostane, je treba odvesti 70% v sklad za amortizacijo 
in vzdrževanje. 

Od prispevkov za ta sklad se odvaja 10% v sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš, ki ga upravljajo stano- 
vanjske uprave. 

Sklad za hišno opravo 

9. člen 
V sklad za hišno upravo se plačuje 30% najem- 

nine po morebitnih odbitkih po 2. odstavku prejšnje- 
ga člena. Ta znesek se uporabi za hišne upravne stro- 
ške. Kot hišni upravni stroški so mdšl|jemi stroški sta- 
novanjske uprave za hiše, ki so pod to upravo, stro- 
ški za hišnika, stroški za čiščenje in vzdrževanje 
skupnih prostorov, razsvetljave skupnih prostorov, 
odvoz smeti, čiščenje dimnikov, zavarovanje hiše 
pred požarom, vzdrževanje kanalizacije in podobno. 

Za hiše, ki so pod upravo stanovanjske skupno- 
sti določi svet stanovanjske skupnosti, kolikšen od- 
stotek v okviru 30%, omenjenih v tem členn, se pla- 
čuje za kritje stroškov stanovanjskih uprav. 

10. člen 
Lastniki zasebnih hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost, ne odvajajo dela najemnine v 
sklade, navedene v 8. in 9. členu tega odloka, če sta- 
nujejo v svoji hiši. Ti lastniki prejemajo celotno na- 
jemnino za hiše, morajo pa od nje odvajati 70% 
najemnine za poslovne prostore v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš, ki ga upravljajo stanovanjske 
uprave. Lastniki pa morajo sami kriti stroške za 
hišno upravo. 

Ce zasebni lastnik ne stanuje v svoji hiši, ki ni 
vključena v stanovanjsko skupnost, se del najemni- 
ne, ki ne pripada lastniku, plačuje v sklade po 8. 
in 9. členu tega odloka. 

Razpolaganje s skladi 

11. člen 
0 uporaibi sredstev sklada za amortizacijo in 

vzdrževanje hiš odloča hišni svet, stanovanjska upra- 
va pa nadzira pravilno uporabo teh sredstev ter skle- 
pa tozadevne pogodbe, lahko pa to tudi prenese na 
hišni svet Spore, ki bi nastali zaradi uporabe sred- 
stev iz navedenih skladov, rešuje na I. stopnji svet 
stanovanjske skupnosti, na II. stopnji pa svet za ko- 
munalne zadeve. S skladom za hišno upravo razpo- 
laga stanovanjska uprava. 

S skladi po 8. in 9. člena odloka, ki so se formi- 
rali iz najemnin zasebnih hiš, ki niso vključene v 
stanovanjsko skupnost (II. odstavek 10. člena odloka) 
razpolaga lastnik v namene, določene z navedenimi 
členi tega odloka. Če zasebni lastnik vkljub kazni po 
točki b) 12. člena tega odloka noče uporabljati teh 
sredstev v določene namene, lahko svet za komunalne 
in gradbene zadeve MLO Maribor dovoli črpanje teh 
skladov na predlog stanovalcev hiše in po izkazani 
potrebi o črpanju teh skladov. 

Kazni 

12. člen 
Kolikor ni podan dejanski stan kaznivega deja- 

nja po kazenskem zakonu, se z denarno kaznijo do 
1.000 din kaznujejo: 

a) člani hišnega sveta, ki vedoma nepravilno 
predlagajo upravi stanovanjske Skupnosti odbitek 
od najemnine za posameznega uživalca; 
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b) zasebni lastnik hiše, ki •• odvaja dela najem- 
nine T sklad po 8., 9. in 10. členu tega odloka oziroma 
ki ne uporablja teh skladov v namene, za katere so 
določeni. 

Prehodne in končne določbe 

13. člen 
Iz stanovanjske skupnosti se lahko izločijo manj- 

še do tristanovanjske hiše, ki nimajo več kot 240 m2 

površine. 
14. člen 

Ce pride do nesporazuma med hišnim svetom in 
stanovanjsko upravo v zadevah, ki se nanašajo na 
upravljanje hiše, odloča na I. stopnji svet stanovanj- 
ske ukupnosti, na •. stopnji pa svet za komunalne 
in gradbene zadeve MLO. 

15. člen 
Stanovanjske uprave določijo hišniška mesta za 

stanovanjske hiše, in sicer za posamezne hiše ali za 
več hiš skupaj. 

16. člen 
Upravljanje stanovanjskih hiš nadzoruje svet, ki 

je pristojen za komunalne zadev«. 

17. člen 
Stanovanjsko hiše, ki se ne uporalblijajo v stano- 

vanjske namene, so morajo najpozneje do 1. I. 1958 
spet preurediti v stanovanjske namene ter morajo 
dosedanji koristniki to stanovanjske hiše do nave- 
denega roka izprazniti, rauen v primerih, ko so bile 
hiše v celoti preurejene do konca leta 1954, o čemer 
odloča posamič svet za komunalne zadere. 

18. člen 
Z veljavnostjo od 1. IV. 1954 se prenesejo sred- 

stva iz sklada za vizdrževanje hiš, ki se je formiral 
po uredbi o zvišanju najemnin za stanovanjske in 
poslovne prostore (Uradni list FLRJ, št. 54/52) ter po 
uredbi o dajanju poslovnih prostorov v najem (Urad- 
ni list FLRJ, št. 12/55) in na podlagi odloka MLO Ma- 
ribor o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš ter 
odloka MLO o oddajanju poslovnih prostorov v na- 
jem (Uradni list LRS, št. 25/53 in 26/53) v Sklad za 
amortizacijo in vizdrževanje po 8. členu tega odloka. 

Za hiše zasebnih lastnikov, ki po tem odloku ni- 
majo amortizacijskega sklada, se 1. odstavek tega 
člena ne uporablja, temveč imajo lastniki pravico, 
črpati omenjeni sklad po predpisih odloka o delitvi 
sredstev sklada za vzdrževanje hiš v mestu Maribora. 

19. člen 
Tarifa za novo najemnine začne veljati s 1. dnem 

meseca, ki sledi objavi tega odloka, druge določbe 
tega odloka pa začnejo veljati 8 dni po objavi v 
»Uradnem listu LRS«. 

St. 5753/9-54 
Maribor, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinck 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1417/9-54 z dne 3. L 
1955. 

141. 

Mestni ljudski odbor v Mariboru je na 42. seji 
obeh zborov z dne 4. decembra 1954 in na 45. seji z 
dne 14. januarja 1955 na podlagi 19. in 22. člena, 5. 
točke 65. člena ter 118. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) v zvezi s 6. členom uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) izdal po pritrditvi 
Izvršnega sveta LRS, št. 1285/2-54 z dne 23. novem- 
bra 1954 

ODLOK 
o spremembi odloka MLO Maribor o uvedbi mestnih 
taks in mestnega davka od prometa, št. P-7248/3-1953 

od 3. VIII. 1953 (Uradni list LRS, št. 34-403/53 

1. člen 

V tar. št. 6 A Taksne tarife se točka 4 črta. 

2. člen 

V tar. št 12 A Taksne tarife se v pripombi črta 
zadnji odstavek. 

3. člen 

Tar. št. 17 B Turistične takse se spremeni tako, 
da se spremenjeno besedilo glasi: 

Za prenočevanje vseh, ki se mudijo v Mariboru 
kot turisti in prenočujejo proti plačilu ustrezne na- 
jemnine v hotelih, prenočiščih, gostilnah in podobno, 
na noč in  posteljo: . 

a) v .turistični sezoni 15 din 

b) pred turistično sezono in po njej      10 din 

Pripombe: Turistična sezona po tem členu se do- 
loči za čas od 16. junija do 31. avgusta. 

Plačila turistične takse so oproščeni delavci in 
uslužbenci ob rednih letnih dopustih ter tisti, ki jih 
kot svoje zavarovance pošilja na zdravljenje Zavod 
za socialno zavarovanje, kaikor tudi invalidi, ki pri- 
hajajo v mesto Maribor na zdravljenje po zdravniški 
odredbi. 

Taksni zavezanci so dolžni predložiti obračun za 
pretekli mesec» upravi za dohodke MLO Maribor do 
vsakega 15. v mesecu. 

4. člen 
Tar. št. 6 C Tarife prometnega davka se črta. 

5. člen 

Ta odlok velja 8. dan po objavi v »Uradnem li- 
stu LRS<. 

St. P-1408/4-54 
Maribor, dne 14. januarja 1955. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 
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142. 

Na podlagi. 2. odstavika 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 19/52), 
78.—80. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56/53), 23. 
člena uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjet- 
jih (Uradni list FLRJ, št 5/54), zakona o zatiranju 
kužnih bolezni, (Uradni list FLRJ, št. 26/54) in 3., 8. 
in 41. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/51) je okrajni ljudski odbor Črno- 
melj na skupni seji obah zborov dne 8. decembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o  tržnem  in   sejemskem   redu   v  okraju   Črnomelj 

SPLOŠNE DOLOČBE 

•. člen 
S tem odlokom se urejajo sejmi v okraju Črno- 

melj in živilska trga v Črnomlju in Metliki. 
Sejmi so splošni. Na splošnih sejmih se prodaja 

'živina, kmetijski pridelki in obrtni izdelki ter izdelki 
domače obrti. 

A—I. Tržni čas in prostori 

2. člen 
Zivilski tržni dnevi so: 
1. v Črnomlju vsak sejemski torek in vsatk 

četrtek, 
2. v Metlika vsak torek. 
Ce je ta dan državni praznik, je tržni dan pred 

praznikom. 
3. člen 

Tržni čas traja od ranega jutra do 14. ure. 

4. člen 
Stalne prostore za živilski trg v Črnomlju določi 

ter sodobno uredi LO MO Črnomelj, v Metliki pa 
LO MO Metlika. 

Živila se lahko prodajajo samo na določenem pro- 
storu ali oddelku na tržišču. 

Tržno nadzorstvo določi prodajne prostore za po- 
samezne vrste živil; prav tako določi prostore za pro- 
dajo živil z vozičkov in vprežnih voz. Živila se ne 
smejo prodajati s tal. 

Za tržni prostor mora prodajalec plačati stojnino, 
ki jo določi tržno nadzorstvo. 

Posamezni prostori živilskega tržišča morajo biti 
označeni z vidnimi napisi. 

Prodajalec, ki ima večjo količino pokvarljivih ži- 
vil, sme ta živila z dovoljenjem tržnega nadzorstva 
prodajati tudi izven tržnega prostora. 

II. 2ivila, prodajalci, kupci 

5. člen 
Na živilskem trgu je dovoljeno prodajati vse vr- 

ste nepredelanih ali predelanih kmetijskih pridelkov, 
gozdne sadeže, divjačino, perutnino, kunce, ribe in 
druge vodne živali ter semena. 

Prodaja izdelkov domače obrti, obrtniških izdel- 
kov in  rabljenih predmetov ni  dovoljena. 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač. 

6. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci lastne kmetijske pri- 

delke, rejci perutnine in malih živali svojo prirejo, 

2. nabiralci cvetlic, semen m gozdnih sadežev, ki 
so blago sami nabirali, 

3. lovske in ribiške zadruge oziroma društva div- 
jačino • ribe, ki so jih sama nalovila oziroma 
ustrelila. 

Vsi navedeni lahko prodajajo le z družinskimi 
oziroma društvenimi člani ali sami; prodaja z naje- 
timi ljudmi je prepovedana. 

7. člen 
Zasebni potrošniki smejo kupovati za lastne po- 

trebe, za potrebe gospodarskih organizacij pa le nji- 
hovi za to pooblaščeni organi. 

Prekupčevanje z živili ni dovoljeno. 

III. Varstvo, čistoča in zdravje 

8. člen 
Vsi obiskovalci trga morajo paziti na red in či- 

stočo ter ravnati z živili taku, da ni ljudem ogroženo 
zdravje. 

Psov ni dovoljeno voditi po živilskem tržnem 
prostoru. 

Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 
ta prostor ni dovoljen. 

9. člen 
Prodajalci živil morajo biti čisti in snažno 

oblečeni. 
Zivil ni dovoljeno okušati in otipavati. 
Pokvarjenega blaga ni dovoljeno prodajati in ga 

mora tržni organ takoj odstraniti ter poskrbeti, da 
se talko blago na primeren način  uniči. 

Živila je treba zavijati v bel in čist papir. 

10. člen 
Mleko in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 

pred soncem, padavinami in mrčesom. Mlečni izdelki 
se smejo polagati le na bel prt ali čist bel papir. 

Prodajalci, ki stalno prodajajo mlečne izdelke, 
morajo imeti lase pokrite z belo čepico in morajo 
biti oblečene v bele halje. Vsi drugi prodajalci mo- 
rajo biti pokriti s čistim pokrivalom. 

Mleko se ne sme prenašati in prevažati na trg v 
takih posodah, v katerih bi izgubilo svoj prvotni 
okus in kakovost. 

11. člen 
Povrtaina mora biti osnažena prsti. Mokre, uvele 

in nagnite povrtnine ni dovoljeno prodajati. 

12. člen 
Sadje mora biti zrelo in ne sme biti gnilo ali 

črvivo. Nagnito sadje mora biti kot tako označeno. 

13. člen 
Perutnina in kunci se smejo prodajati le na za to 

določenem prostoru v kletkah, gajbicah ali košarah. 
Perutnina in kunci morajo biti živi. 

Vsaik prodajalec izven tukajšnjega okraja se mo- 
ra izkaeati s pismenim potrdilom veterinarskega or- 
gana o zdravstvenem stanju perutnine. 

Na živilskem tržnem prostoru ni dovoljeno kla- 
nje perutnine in kuncev. 

* B—I. Določitev sejmov in sejmišč 

14. člen 
Sejemski dnevi so: 
1. v Črnomlju vsaik drugi in četrti torek v me- 

secu, 
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2. v Metliki vsak prvi m tretji torek v 'mesecu, 
3. na 'Vinici vsak prvi in tretji ponedeljek v me- 

secu, 
4. v Dragatušu vsmko drugo sredo v meseou, 
5. v Adlešičih vsako prvo soboto v mesecu, 
6. v Semiču vsaik drugi ponedeljek v mesecu, 
7. v Gradacu vso drugo soboto v mesecu. 
V Metliki se uvaja konjski sejem, ki bo ob istih 

dneh kakor splošni sejmi. 
Ako navedeni dnevi pridejo na državni praznik, 

je sejem v Črnomlju prihodnji torek oziroma četrtek, 
v Metliki prihodnji torek, na Vinici prihodnji pone- 
deljek, v Dragatušu prihodnjo sredo, v Adlešičih pri- 
hodnjo soboto, v Gradacu prihodnjo soboto ter v Se- 
miču prihodnji  ponedeljek  v mesecu. 

Tedenske sejmice za prašiče v Črnomlju se od- 
pravijo in združijo s splošnimi mesečnimi sejmi. 

13. člen 
Sejemski čas traja od ranega jutra do 13. ure. 

II. Sejemski prostori 

16. člen 
Sejemsko prostor« določijo, upravljajo in vzdr- 

žujejo občinski ljudski odbori, na katerih ob- 
močju so. 

17. člen 
Sejmišča morajo biti na urejenih zemljišči, za 

živino pa še razdeljena s pregradami na štiri 
predele: 

a) na prostor za govejo živino, 
b) na prostor za drobnico, 
č) na prostor za vozove, s katerih se prodajajo 

prašiči in teleta, 
č) za prostor za prazne vozove. 
Za konjske sejme v Metliki mora biti poseben 

ograjen prostor. 

III. Blago, prodajalci in kupci 

18. člen 
Na sejmih je dovoljeno prodajati živino, drobni- 

co, nepredelane ali predelane kmetijske pridelke vseh 
vrst, drva, obrtne izdelke in izdelke domače obrti. 

Na konjskem sejmu v Metliki se lahko prodaja- 
jo le konji. 

19. člen 
Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač na 

drobno (krčmarjenje) in £e rabljenih predmetov. 

20. člen 
Prepovedano je izpostavljanje in prodaja blaga 

ter prigon in prodaja živine iz krajev, ki so uradno 
razglašeni za epidemična območja oziroma so razgla- 
šeni za okužene. 

21. člen 
Prepovedano je prekupčevanje z živino in dru- 

gim blagom. 
Krošnjarjenje ni dovoljeno. 

22. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci lastne kmetijske pri- 

delke, 
2. rejci živino in drobnico lastne prireje, 
3. obrtne organizacije in zasebni obrtniki lastne 

izdelke, 
fi. proizvajalci predmetov krajevne domače obrti 

lastne izdelke domače obrti, 

5. proizvajalci vina, jabolčnika in žganja lastni 
pridelek. 

Zasebni proizvajalci smejo prodajati svoje izdel- 
ke sami in po svojih družinskih članih, ne pa z naje- 
to delovno silo; gospodarske organizacije lahko pro- 
dajajo po svojih stalnih uslužbencih. ' 

25. člen 
Kupovati sme predmete, ki se prodajajo na sej- 

mih vsak posameznik kakor tudi gospodarska orga- 
nizacija za svoje potrebe. 

Za podjetja, katerih predmet poslovanja je trgo- 
vina z živino ali predelavo mesa, smejo kupovati ži- 
vino njihovi posebej za to pooblaščeni stalni nak.u- 
povalci. 

IV. Način prodaje 

24. člen 
Blago se sme prodajati samo s prodajnih klopic 

ali z vozil. Prodajanje blaga s tal ni dovoljeno v 
nobenem primeru. 

Vsak proizvajalec ima pravico samo do enega 
prodajnega mesta. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino — stornino. 

Stojnina se plača od površine zavzetega prosto- 
ra ali pa od vrednosti predmeta, ki se prodaja. Stoj- 
nino mora plačati prodajalec taikoj, ko zasede prostor. 
Višino stojnine določi pristojni občinski ljudski od- 
bori po 35. členu tega odloka. 

25. člen 
Stalni prodajalci lahko z dovoljenjem tržnega 

nadzorstva postavijo na odkazanih jim mestih lastne 
prodajne klopi, stojnice ali lope. Obliko klopi, stoj- 
nic in lop določi tržno nadzorstvo. 

Ce prodajalec stalno uporablja določeno prodaj- 
no mesto, lahko tržno nadzorstvo sklene z njim na- 
jemno pogodbo. 

Prodajalci so dolžni na trg prineseno blago raz- 
postaviti na vidnem mestu in na vsaki vrsti blaga 
natanko označiti ceno. 

Gospodarske organizacije ter zasebni obrtniki 
morajo na prodajnem mestu izobesiti svojo firmo 
oziroma naslov. 

26. člem 
Blago se sme meriti le s predpisanimi merili. Upo- 

rabljati se smejo le po veljavnih predpisih preizku- 
šene in potrjene merilne naprave. 

Ce kupec zahteva, mora prodajalec blago iz- 
meriti. 

27. člen 
Pri vhodu na sejmišče pregleda vso živino okraj- 

ni veterinar. 
Sumljiva živina se ne sme pustiti na sejmišče. 

Ravnanje s tako živino je prepuščeno veterinarske- 
mu organu. 

Dogom živine iz krajev, ki so uradno razglašeni 
za okužene, je prepovedan. 

28. člen 
Pri vhodu na sejmišče mora živinorejec oddati 

tam službujočim sejemskim organom živinski potni 
list in plačati proti potrdilu sejemsko pristojbino. 

29.člen 
Živinski potni list izda prodajalcu domača občina. 

Živinski potni list velja le 10 dni. 
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50. člen 
Na kupca prenesene ali kupcu izstavljeni novi ži- 

vinski potni list mora sopodpisati tudi na sejmišču 
poslujoči veterinar v potrditev, da se je kupčija skle- 
nila na sejmišču. 

Rejcu, ki ni prodal živine, se živinski potni list 
vrne. 

31. člen 
Predpisana sejmiška pristojbina in taksa za pre- 

nos in za izdajo novega živinskega potnega lista se 
objavlja na oglasni deski na sejmišču. 

32. člen 
Nakupovalci tovarn za predelavo mesa, klavnic 

• trgovskih podjetij za promet z živino smejo kupo- 
vati živimo le na sejmih. 

Nakup in prodaja klavne živine po hlevih in va- 
seh ni dovoljeno. 

V. Varstvo čistoče in zdravja 

33. člen 
Vsi obiskovalci sejmišča moraijo skrbeti za snago 

• ravnati s predmeti, ki so na sejmu, taiko, da ni 
ljudem ogroženo zdravje. 

Psov ni dovoljeno voditi po sejemskem prostoru. 
Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 

sejemski prostor ni dovoljen. 

SKUPNE DOLOČBE 

I. Nadzorstvo živilskega trga in sejmišča 

34. člen 
Nadzorstvo nad živilskimi trgi in sejmišči izda- 

dajo tržno nadzorstvo, sanitarna inšpekcija, okrajna 
veterinarska inšpekcije in tržna inškecija po svojih 
stalnih inšpekcijskih organih; tem organom se mo- 
rajo  prodajalci  in   kupci  pokoriti. 

II. Tržne in sejemske pristojbine 

35. člen 

A. Stojnine 
Za uporabo tržnega oziroma sejemskega prostora 

piačujejo   prodajalci   tržnemu  oziroma   sejemskemu 
nadzorstvu tole minimalno stojnino: 

1. od ročnega  vozička najmanj  40 din, 
2. od vprefinega voza najmanj 100 din, 
3. od živali: 

a) od prašičev najmanj 50 din za komad, 
b) od konj   in   govedi   najmanj   100   din   za 

komad, 
c) od ovac in koz najmanj 40 din za komad, 
č) od oddojkov  in jagnjet najmanj 20 din za 

komad. 

B.   Najemnine 
1. od stojnic 700 din mesečno, 
2. od drugače v tržne ali sejemske namene upo- 

rabljenega prostora 60 din od dvakratnega metra 
mesečno. 

Pristojni ljudski odbori mestnih občin oziroma 
občinskih ljudskih odborov lahko predpišejo višjo 
stojnino oziroma najemnino. 

III. Kazenske določbe 

36. člen 
Prekršek stori, kdor na živilskem trgu prodaja 

izdelke   domače   obrti,   obrtniške   izdelke,   raibljene 

pedmete in alkoholne pijače, in tisti, ki na sejmišču 
prodaja raibljene predmete. 

57. člen 
Nalkupovalci   gospodarskih   organizacij,    ki   niso 

njihovi stalni uslužbenci, storijo prekršek, če naku- 
pujejo predmete iz 1. odstavka 5. člena in 22. člena 
tega odloka. 

38. člen 
Prekršek stori, kdor na živilskem tržnem prosto- 

ru ali sejmišču meče odpadke izven za to določenega 
prostora; kdor na navedenih prostorih vodi pse ali 
hodi v pijanem stanju. 

39. člen 
Prekršek stori, kdor ob prodajanju živil na ži- 

vilskem tržnem prostoru m zadostil higienskih pred- 
pisov glede sebe in predmetov, ki jih prodaja, kakor 
to navaja 9., 10., 11. in 12. člen tega odloka. 

40. člen 
Prekršek stori, kdor perutnino ali kunce na ži- 

vilskem tržnem prostoru prodaja izven za to dolo- 
čenega prostora; prav tako prodajalec izven tu- 
kajšnjega okraja, ki se ne more izkazati s potrdilom 
veterinarskega organa o zdravju perutnine. Prekršek 
stori tudi tisti, ki na živilskem tržnem prostoru za- 
kolje perutnino ali kunca. 

41. člen 
Prekršek stori fizična oseba, ki ravna v nasprot- 

ju z 21. členom tega odloka, kolikor njeno dejanje 
ne predstavlja kaznivega dejanja po 226. ali 233. čle- 
nu kazenskega zakonika. 

42. člen 
Prekršek stori, kdor ne ravna po 4. odstavku 24. 

in 25. člena tega odloka; prekršek stori tudi zaseb- 
ni prodajalec, ki ne ravna po 3. odstavku 25. člena 
tega odloka. 

43. člen 
Prekršek stori veterinarski organ, ki pusti na 

sejmišče sumljivo ali bolno živino. 

44. člen 
Prekršek stori, kdor ravna v nasprotju s 26., 32. 

in 33. členom tega odloka. 
t 

45. člen 
Storilci iz 36.—Ü. člena tega odloka se kaznujejo 

z denarno kaznijo do 3.000 din. 
Upravni kazenski postopek vodi in kazni izreka 

sodnik za prekrške OLO Črnomelj. 

KONČNE DOLOČBE 

46. člen 
Pristojni ljudski odbori mestnih občin morajo 

nastaviti potrebno število tržnih nadzornikov ter jim 
določiti obseg pravic in dolžnosti ter poskrbeti za 
njihovo strokovno izobrazbo. 

47. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 3834/3-45 
Črnomelj, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 
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143. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je ipo zaslišanju 
trgovinske in obrtne zbornice za okraj Kranj na 
podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ìD 
drugega odstavka 66. člena uredbe o trgovanju ter 
o trgovskih podjetjih im trgovinah (Uradni list FLRJ, 
it 56-483/53) in 48. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) v 
zvetzi s 3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 29. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o poslovalnem času trgovskih in gostinskih obratov 

v okraju Kranj 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Poslovalni čas trgovskih in gostinskih obratov 

določajo njihovi delavski sveti oziroma delovni ko- 
lektivi ali lastniki zasebnih gostišč sami. Pri tem pa 
se morajo držati določb tega odloka o najkrajšem 
poslovalnem času (minimalni poslovalni čas), ki ve- 
ljajo za trgovske in gostinske obrate, in določb o 
najdaljšem -poslovalnem času (maksimalni poslovalni 
čas), kj veljajo le za gostinske obrate. 

2. člen 
V predpisanem najkrajšem poslovalnem času 

morajo biti trgovski in gostinski obrati odprti za 
stranke, gastimslki obrati pa tudi ne smeje biti odprti 
za stranke preko najdaljšega poslovalnega časa. 
Vsaka samovoljna sprememba ali prestavitev naj- 
krajšega ali najdaljšega poslovalnega časa je nedo- 
voljena in ikaœniva. 

3. aen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

sme, če to zahteva krajevna potreba ali drugi opra- 
vičljivi razlogi, spremeniti: 

1, z odredbo za daljšo dobo poslovalni čas za 
določene vrste obratov ali za vse obrate v določenem 
kraju; 

2. na prošnjo posameli mu obratu z odločbo po- 
slovalni čas. 

Tajništvo za gospodarstvo OLO Kranj sme v iz- 
jemnih primerih, zaradi adaptacije, inventure in pod., 
če je to nujno potrebno, dovoliti, da se obrat zapre 
med obratovalnim časom. Prav talko sme pred prizna- 
nimi državnimi prazniki, ob posameznih množičnih 
prireditvah, festivalih ali ob drugih izrednih prilož- 
nostih določiti na predlog prireditelja ali pristojne 
zbornice za določen kraj ah za določene vrste trgov- 
skih ali gostinskih obratov drugačen najkrajši po- 
slovalni čas kot je predpisan s tem odlokom, vendar 
največ za 6 dni. 

Tajništvo za notranje zadere OLO Kranj sme v 
izjemnih primerih dovoliti gostinskim obratom proti 
plačilu predpisane taikse po odloku OLO Kranj o 
uvedbi Občinskih talks in občinskega prometnega dav- 
ka v okraju Kranj (Uradni list LRS, št. 25-369/54) 
podaljšanje poslovalnega časa preko najdaljšega po- 
slovalnega časa. 

4. čl ein 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen. Ce je 

obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, izdanega 
na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka, 
morajo biti na vidnem mestu objavljeni podatki o 
tem, koliko časa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovolje- 
nje in številka in datum izdanega dovoljenja. 

5. člen 
Kot poletni čas po tem odloku šteje čas od 1. maja 

do vštetega 30. septembra. Kot zimski čas pa čas od 
1. oktobra do vštetega 30. aprila. 

B. Poslovalni čas 

6. člen 

Najkrajši poslovalni čas  trgovskih obratov   je  razviden iz razpredelnice: 

Vrsta 
trgovskega obrata 

Zimski 
ali letni 

čas 

Vse dtni v tednu 
razen 

sobote in nedelje 
dopoldne     popoldne 

Ob sobotah 
t 

dopoldne     popoldne 

Ob nedeljah 
in ob praznikih 

(priznanih) 
dopoldne     popoldne 

L Trgovisiki obrati: 
a) za katere ni do- 

ločeno kaj dru- 
gega 

zimski 
letni 

8—12 
7—12 

14—1730 
16—18.30 

7—12 
7—12 

b) v   Kokri   in   na 
Jezerskem zimski 8—12 poaedeljefk 

torek 
sreda 
petok 

vselej od 
14—17.30 

7—12      14—17.30 

letni 7—12 ponedeljek 
torek 
sreda 
petek 

vselej od 
16—18.30 

7—12      16—18.30 



Stran 156 URADNI LIST Štev. 5 — 10. II. 1955 

Vse dni v tednu Ob nedeljah 
Vrsta Zimski razen Ob sobotah in ob praznikih 

trgovskega obrata ali letni sobote in nedelje (priznanih) 
čas dopoldne popoldne dopoldne popoldne dopoldne     popoldne 

II. Prodajalne svežega 
in prekajenega 
mesa in rib 
a) splošno zimski 

letni petek 
15—19 

6—11 

6—12 

15—19 

15—19 
b) v Zireh in 

Železnikih ponedeljek 
torek 
sreda 

četrtek 
7—11 

petek 
6—11 

petek 
15—19 

6—11 13—19 

c) Gorenja vas, 
Smlednik, Jezer- sreda 
sko, Predoslje zimski 

letni 
7—11 
7—11 petek 

13—19 

6—11 

6—12 

13—19 

13—19 
•. Trgovine z zelenja- 

vo in sadjem 7—11 14—18 7—11 14—18 
IV. Prodajalne kruha 6.30—11 14—18 6.30—11 14—18 
V. Prodajalne mleka 

in mlečnih izdelkov 6—11 6—11 6—9 
VI. Slaščičarne 8—12 14—18 8—12 14—18 8—12           14—18 

VII. Trafike 6.30—11 14.30—17 6.30—11 14.30—17 

Poslovalni čas gostinskih obratov je razviden iz razpredelnice: 

Ob sobotah in nedeljah 
Vs e dni v tednu 

sobote in nedelje 
na dan pred priznanim •••••••• 

Vrsta obrata razen in ob . priznanih praznikih 
minimalni            maksimalni minimalni            maksimalni 

poslovalni čas      poslovalni čas poslovalni čas      poslovalni čas 

a) restavracije in gostilne na splošno 7—21 5—23 7—22 5—24 
b) penzion. gostišča 7—22 5—24 7—22 5—24 
c) bifeji                                                              7—21                       5—22                       7—21 5—22 
č) hoteli dn prenočišča                                    0—24                       0—24                       0—24 0—24 
d) menze in delavsiko uslužbensike restavracije le v času izdajanja rednih obrokov hrane. 

Restavracije, gostilne in bifeji ob železniških in 
avtobusnih postajah smejo začeti z obratovanjem tudi 
izven maksimalnega poslovalnega časa, in sicer pol 
ure pred prihodom vlaika oziroma avtobusa in smejo 
obratovati pol ure po odhodu vlaika oziroma avtobusa. 

Restavracije, gostilne in kavarne smejo 30. aprila, 
1. maja, 21. julija, 28. in 29. novembra, 31. decembra 
in -na dan občinskega praznika podaljšati obratova- 
nje do 5. ure zjutraj naslednjega dne. 

8. člen 
Gostinski obrati morajo nehati streči gostom naj- 

pozneje 5 minut pred časom, določenim za zapiranje. 
Poslovne prostore pa morajo izprazniti in zapreti 
najpozneje četrt ure po preteku tega časa. 

9. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje, se 

smejo na prostem igrati do 22. ure. V zaprtih pro- 
storih, v katerih se ne moti nočni počitek sosedov 

in kolikor mora ali sme biti gostinski obrat odprt, 
ta omejitev ne velja. 

10. člen 
Občinski ljudski odbori lahko zaradi čiščenja 

lokalov in odpočitka oscibja dovolijo, da gostinski 
obrati na njihovem območju izmenoma en dan v 
tednu ne obratujejo. 

C. Kazenske določbe 

11. člen 
Prekršitev določb tega odloka o minimalnem po- 

slovalncm času se kaznuje po 4. točki 101. člena 
uredbe o trgovinskih podjetjih in trgovinah oziroma 
po 78. členu uredbe o gostinskih podjetjih. 

Z denarno kaznijo do 3000 din se zaradi prekrška 
kaznuje odgovorna oseba, ki dopusti, da je gostinski 
obrat odprt preko najdaljšega poslovalnega časa, do- 
voljenega po tem odloku. 
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D. Končne določbe 

12. člen 
PosIovaLni čas, določen s tem odlokom, velja za 

okraj Kramj, razen za ljudske odbore mestnih, občin 
s posebnimi pravicami Kranj, Skofja Loka in Tržič. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSt. Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati 
odlok o obratovalnem času gospodarskih podjetij v 
okraju Kranj za poletni čas (Uradni list LRS, 
št. 20-204/32). 

St. 8355/1^54 
Kramj, dne 29. decemibra 1934. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmclj 1. r. 

144. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena, 5. točko 
64. in 108. člena zakona o oikrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št 19-89/52) ter v zvezi z II. in X. po- 
glavjem ter 90. in 92. členom uredbe o opravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) je 
okrajni ljudski odbor Kramj ma seji obeh zborov dno 
29. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi ter delitvi in uporabi najemnin 

za stanovanjsko in poslovne prostore 

1. člen 
Najemnima za posamezno stanovanje se izračuna 

talko, da so pomnoži število kvadratnih metrov stano- 
vanjske površine s številom took, določenim pri kate- 
gorizaciji stanovanja, in s količnikom, ki znaša v 
prvem okolišu 0,18 din, v drugem 0,15 din. 

V kateri okoliš spadajo posamezni kraji, so do- 
ločili pristojni občinski ljudski odbori. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

so pri stanovanjih 4. do všteto 7. kategorije no upo- 
števa površina sob in kuhinj preko 30 m1 ter hodnikov 
in predsob preko 15 m1. 

3. člen 
Najemnino za vsa stanovanja določi stanovanj- 

ska uprava in jo uradno objavi na vidnem mestu. 
To sporoči lastnikom oziroma upraviteljem hiš, ki 
morajo nato sami takoj obvestiti vse uživalce stano- 
vanj. Obvestilo mora obsegati podatke o površini, 
skupnem številu točk, uporabljenem količnilbu in 
višini najemnine. 

Uživalec stanovanja in hišni lastnik imata pra- 
vico do pritožbe zoper določitev stanovanjske najem- 
nine v 30 dneh po objavi najemnine. Pritožba se 
vloži pri stanovanjski upravi, o njej pa odloči svet 
za komunalno zadere oziroma svet za gospodarstvo 
občinskega ljudskega odbora. 

4. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelenjav- 

nih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 1 do 
3 din za kvadratni meter površine, za sadna drevesa 
pa po donosnosti. 

Ta prispevek določi stanovanjska uprava na 
predlog hišnega sveta oziroma lastnika hiše, če ta ni 
vključena v stanovanjsko skupnost. 

Prispevek za uporabo zelenjavnega vrta se ob- 
ravnava enako kot stanovanjska najemnina ter se 
tudi razdeli po istih načelih. 

5. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, so pred razdelitvijo najemnine 
na sklade izplača 10% od najemnine za stanovanja 
in od mesečno najemnine za poslovne prostore. 

Ce zasebni lastnik nima drugih sredstev za pre- 
življanje, mu lahko na njegovo obrazloženo zabtevo 
svet za komunalne zadeve oziroma svet za gospodar- 
stvo občinskega ljudskega odbora določi tudi večji 
del najemnine. Zoper odločbo je dovoljena pritožba 
na tajništvo za gospodarstvo OLO Kranj. 

6. člen 
Pred razdelitvijo najemnine po 8. in 10. členu se 

plačajo tudi morebitne zapadle obveznosti posojil, ki 
so bila uporabljena za obnovitev, vzdrževanje in 
zidanje  hiše, če upnik ni  zasebnik. 

7. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in sami v njih ne stanujejo, za- 
držijo 10% stanovanjsko najemnine, ostanek pa vpla- 
čujejo na svoj račun pri pristojni podružnici Narod- 
ne banke FLRJ do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Vplačana sredstva lahko lastniki uporabljajo le 
na podlagi računov za popravila hiše in hišno upravo, 
potrjenih od uprave stanovanjske skupnosti. 

8. člen 
Stanovanjska najemnina hiš, ki so vključene v 

stanovanjsko skupnost se raizdeli: 
1. 90% v amortizacijski sklad in sklad za vzdrže- 

vanje hiš, ki sta združena v en skupni sklad. 
2. 10% v sklad za hišno upravo. 
Svet za gospodarstvo OLÓ se pooblasti, da lah- 

ko po potrebi in po zaslišanju sveta stanovanjske 
skupnosti prizadete občine določi za posamezno ob- 
čino drugačno raizmerje za delitev najemnine. 

, 9. člen 
Stanovanjska uprava odvaja mesečno iz sklada 

za vzdrževanje in amortizacijo v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš občinskega ljudskega odbora 5%, 
ostalih 93% pa se uporabi za investicijsko vzdrževa- 
nje hiše (velika in srednja popravila), in sicer pred- 
vsem tistih delov in naprav v hiši, ki so namenjene 
za skupno uporabo (streha, stopnice, vodovodne in 
druge napravo in pod.)  ter za vsa tekoča popravila. 

10. člen 
Najemnina za poslovno prostore hiš, ki so vklju- 

čene v stanovanjsko skupnost, se deli ne glede na' 
lastništvo hiše tako, da se odvede 50% v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš občinskega ljudskega od- 
bora, 50% pa se razdeli na sklade po 8. členu tega 
odloka. 

11. člen 
Zasebni lastniki hiš, v katerih so poslovni pro- 

stori, ki pa niso vključene v stanovanjsko skupnost, 
odivedejo po odbitku 10% najemnine po 5. členu 
odloka celotno preostalo najemnino za poslovne pro- 
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store <lo 15. v mesecu za pretekli mesec pristojni 
podružnici  Narodne  banke. 

Vplačana   najemnina  se   razdeli: 
60% v sklad za zidanje stanovanjskih hiš občin- 

skega ljudskega odbora, 
4-0% na tekoči račun zasebnega lastnika, ki jih 

lahko uporabi za vzdrževanje • hišno upravo le po 
rloiočbah drugega odstavka 7. člena. 

12. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, oblikovanega 

iz prispevkov, vplačanih do 31. decembra 1954, po 
predpisih odloka o delitvj sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni list LRS, št. 19-172/55) se razdelijo: 

1. tisti del sredstev, s katerimi razpolagajo ob- 
činski ljudski odbori, se prenese, kolikor ni porabljen 
za vzdrževanje hiš in za stroške uprave hiš, v sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš občinskega ljudsikega 
odbora; 

2. tisti del sredstev, s katerimi raapolagajo last- 
niki hiš, ki so vključene v stanovanjsko skupnost, 
se prenese v sklad za vzdrževanje vsaike posamezne 
hiše in z njim razpolaga uprava stanovanjske skup- 
nosti; 

5. tisti del sredstev, s katerimi raapolagajo last- 
niki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko skupnost, 
lahiko uporabijo lastniki sami na način, predpisan 
z drugim odstavkom 7. člena. 

13. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000din: 
1. tisti zasebni lastnik ali član hišnega sveta, ki 

odvede nižji znesek, kot je določeno v 7., 8., 9., 10. 
in 11. členu tega odloka; 

2. član hišnega sveta oziroma odgovorni usluž- 
benec stanovanjske uprave: 

a) ki Izplača hišnemu lastniku višji ali nižji 
znesek, kot ga določa 5. člen tega odloka; 

b) ki ne uporablja skladov v namene, za katere 
so določeni, Če je potrebno, da se-ti skladi uporaibijo. 

14 člen 
Najemnina za stanovanja v hišah, ki so vključene 

v stanovanjsko skupnost, se plačuje pri stanovanjski 
upravi mesečno vnaprej, in sicer najpozneje do 10. 
v mesecu. 

15. člen 
Ta  odlok  velja od  dneva objave  v  »Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
S tem dnem neha veljati odlok o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš  (Uradni list LRS, št.  19-172/53). 

Si 8557/1-54 
Kranj, dne 29. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran KošmelJ 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske ekuipščino LRS z odločbo št, 1478/5-54 z dne 
18. januarja 1955. 

145. 

Na podlagi 15. člena in 5. točke 64. člena zaikona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list FLRJ, št. 19/52) 
in v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju ter o tr- 
govskih podjetijih • trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 
56/53), 48. členom uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) in 25. členom 
uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih 
(Uradni list FLRJ, št 5/54) ter 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, Št. 46/51) je 
okrajni ljudski odbor Krško na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 13. oktobra 1934 
sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o obratovalnem 
času trgovinskih, obrtnih in gostinskih obratovalnic 

v okraju  Krško 

Besedilo odloka o obratovalnem času trgovin- 
skih, obrtnih in gostinskih obratovalnic v okraju 
Krško, objavljenem v »Uradnem listu LRS<, št. 5/54 se 
spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno 
besedilo glasi: 

ODLOK 
o  poslovalnem   času   trgovskih   podjetij  in   trgovin, 
gostinslkih podjetij in gostišč ter obrtnih podjetij in 

obrtnih delavnic v okraju Krško 

A. POSLOV ALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovska podjetja in trgovine 

l.člen 
Trgovska podjetja in trgovine v okraju Krško 

morajo biti odprte, če v naslednjih členih ni drugače 
določeno, v poletnem času vsak dan od 7. do 12. im 
od 15.30 do 18. ure, raaen sobote, ko morajo biti tr- 
govska podjetja in trgovine odprte nepretrgoma od 
7. do 14. ure. V zimskem časn morajo biti trgovska 
podjetja in trgovine odprte vsak dan od 7.30 do 12. in 
od 14. do 17. ure, ••••• sobote, ko morajo biti trgov- 
ska podjetja in trgovine odprte nepretrgoma od 7.30 
do 14. ure. 

2. člen 
1. Prodajalne svežega in suhega mesa ter rib mo- 

rajo biti odprte v poletnem času vsak dan od 6. do 
11. in od 17. do 19. ure, v zimskem času pa od 7.30 
do 14. ure. 

2. Trgovine s kurivom morajo biti odprte v po- 
letnem in zimskem času vsak dan od 7. do 14. ure. 

3. Prodajalne sadja, zelenjarve im poljskih pridel- 
kov morajo biti odprte v poletnem času vsak dan od 
7. do 12. in od 16. do 19. ure, v zimskem času pa od 
8. do 12. in od 14. do 17. ure. 

4. Prodajalne kruha in mleka morajo biti v po- 
letnem času odprte vsak dan od 5.30 do 11. in od 17. 
do 19. ure, v zimskem čaisu pa od 6.30 do 12. in «d 15. 
do 17. ure. 

5. Prodajalne slaščičarskih izdelkov morajo biti 
odprto v poletnem času vsak dam nepretrgoma od 7. 
do 20. ure, v zimskem času pa od 8. do 17. ure. 

6. Garaže in črpalke pogonskega goriva in mazil- 
nih olj morajo biti odprte v poletnem času vsak dan 
nepretrgoma od 4. do 22., v zimskem času pa od 6. 
do 21. ure. 

7. Trafike in prodajalne časopisov morajo biti 
odprte v času, ki je določen v 1. člemi tega odloka. 
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3.člen 
Za obhodno prodajo blaga, kolikor je dovoljena, 

velja umik kakor za prodajo  v stalni  poslovalnici. 

4. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in tržnih pro- 

«torih, veljajo določbe sejemskih in tržnih redov. 

Obrtma podjetja in obr tn e delavnice 

5. člen 
Obvezni poslovalni čas obrtnih podjetij in obrtnih 

delavnic in mjegovo razporeditev določajo ljudski 
odbori mestnih občin in občinski Ljudski odbori. 

Gostinska  podjetja   im   gostišča 

6. člen 
Gostinska podjetja in gostišča morajo biti odprta: 
1. hoteli, prenočišča im drugi obrati, kolikor gre 

za oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. vsi gostilniški obrati do 23. ure; 
3. vsi kavarniški obrati do 24. ure; 
4. bifeji  m  okrepčevalnice do 22.  ure; 
5. bari od 22. do 5. ure. 
Poslovalni čas iz prejšnjega odstavka je najkraj- 

ši poslovalni čas, v katerem morajo biti gostinska 
podjetja in gostišča odprta in obenem najdaljši poslo- 
valni čas, do katerega smejo biti gostinska podjetja 
in gostišča odprta. 

Ce ni spredaj drugače določeno, se gostinska pod- 
jetja Ln gostišča ne smejo odpirati pred 5. uro zju- 
traj, morajo pa se odpreti Ob 6. uri zjutraj. 

V manjših krajih, kjer v večernih urah ni pri- 
čakovati prometa, so smejo gostinske obratovalnice 
zapirati ob 22. uri. 

Ob sobotah, nedeljah in dnevih pred državnimi 
prazniki in ua dan državnih praznikov se podaljša 
poslovalni čas za gostilne in obratovalnice vseh vrst 
za eno uro. 

V vseh gostinskih lokalih mora biti objava o po- 
slovalnem času  izobešena na vidnem mestu. 

7. člen 
Gostinska podjetja in gostišča na železniških in 

avtobusnih postajah ter obratovalnice s prenočišči 
smejo gostom, ki prispejo z vlakom ali avtobusom, 
postreči tudi po času, določenem za zapiranje v 6. 
členu tega odloka, vendar pa najdalj eno uro po pri- 
hodu vlaka ali avtobusa.       -' 

8. člen 
Po zapiralni uri se ne sme postreči ne z jedjo ne 

s pijačo, kolikor ni izrecno dovoljena izjema v 7. 
členu. No sme se postreči z večjo količino hrane ali 
pijače neposredno pred nastopom zapiralne ure, da 
bi se gost no zadrževal dalj v lokalu. Najpozneje 
četrt ure po zapiralni uri je treba obratne prostore 
izprazniti in zapreti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati. 

9. člen 
Dovoljene igre, na primer balinanje, kegljanje in 

podobno, se smejo na prostem igrati do 22. ure. V 
zaprtih prostorih, kjer to ne moti nočnega počitka, 
ta omejitev ne velja, vendar pa se mora igranje ne- 

, hati četrt ure pred koncem poslovalmega časa, ki ga 
določa ta odlok. 

10. člen 
V noči od 31. decembra na 1. januar smejo biti 

gostinska  podjetja  in  gostišča odprta  vso noč. 

M. člen 
Občinski   ljudski  odbori   so  pooblaščeni,   da  ob 

javnih prireditvah na posebno vlogo gostinskega pod- 
jetja ali gostišča podaljšajo poslovalni čas do konca 
prireditve. 

IL   Ob  nedeljah lin   državno  priznanih 
praznikih 

12. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti v zimskem in poletnem času odprte: 
1. prodajalne kruha, mleka, sadja in zelenjave 

od 7. do 11. ure; 
2. prodajalne svežega in suhega mesa ter rib od 

6. do 10. ure; 
3. trafike in prodajalne časopisov od 9. do 11. ure; 
4. delikatesne trgovine od 8. do 12. ure; 
5. garaže in črpalke pogonskega goriva in ma- 

žilnih olj od 6. do 21. ure. 

13. člen 
Gostinska podjetja in gostišča, razen okrepčeval- 

nic, poslujejo ob nedeljah in državno priznanih praz- 
nikih kakor d> delavnikih, upoštevajoč 6. in 7. člen 
tega odloka, okrepčevalnice pa le od 7. do 14. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

14. člein 
Določbo tega odloka so nanašajo na vsa trgov- 

ska podjetja in trgovine, gostinska podjetja in gosti- 
šča, ne glede na to, ali pripadajo državnem«, zadruž- 
nemu ali zasebnemu sektorju ali drugim ustanovam 
in ali je v njih zaposleno pomožno osebje. 

15. člen 
Za poletni čas se šteje čas od 1. aprila do 30. sep- 

tembra, za zimski čas pa čas od 1. oktobra do 31. 
marca. 

16. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

Krško sme <po potrebi z odredbo spremeniti (skrajšati 
ali podaljšati) poslovalni čas za določen čas za posa- 
mezne vrste podjetij ali za posamezne kraje. 

Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora Krško sme na posebno prošnjo posameznim 
trgovskim ali gostinskim podjetjem, trgovinam in go- 
stiščem, z odločbo dovoliti spremembo poslovalnega 
časa, če je to potrebno glede na krajevne potrebe ali 
iz drugih opravičljivih razlogov. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 
Ce trgovsko ali gostinsko podjetje, trgovina ali 

gostišče, ne posluje v določenem minimalnem poslo- 
valnem času. se kaznuje: trgovsko podjetje ali trgo- 
vina po uredbi o trgovanju ter o trgovskih podjetjih 
in trgovinah, gostinsko podjetje ali gostišče po uredbi 
o gostinskih podjetjih in gostiščih, obrtno podjetje 
ali obrtna delavnica pa po.uredbi o obrtnih delavni- 
cah in obrtnih podjetjih. 

Ce gostinsko podjetje ali gostišče posluje v času, 
ko^ne bi smelo biti odprto, se kaznuje lastnik, odgo- 
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vomi ravnatelj, upravnik ali  poslovodja z denarno 
kaznijo do 3.000 din. 

Upravni kazenski postopek za kazni iz drugega 
odstavka tega člena vodi in kazen izreka sodnik za 
prekrške pri okrajnem ljudskem odboru Krško. 

C. KONČNE DOLOČBE 

18. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati 

prejšnji predpisi o poslovalnem času trgovskih, obrt- 
nih in gostinskih obratovalnic. Ljudski odbori mest- 
nih občin in občinski ljudski odbori spravijo lastne 
predpise o poslovalnem času v sklad z določbami te- 
ga odloka. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 16229/1 
Krško, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r. 

146. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena ter 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi s predpisi 2. točke 
odločbe vlade FLRJ o kategorizaciji cest (Uradni list 
FLRj, št. 2/51) ter odločbe vlade LRS o kategorizaciji 
cest II. reda (Uradni list LRS, št. 40/51) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji obeh zborov 
dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o določitvi cest III. reda 

za okraj Ljutomer 

1. člen 
Poleg  cest,   naštetih   v   odloku   o  določitvi   cest 

III. reda za okraj Ljutomer (Uradni list LRS, številka 
27-316/53) se za javne ceste III. reda določijo še tele 
ceste: 

1974 Bučkovci—Tcrbegovci- 
Zihlava 

1975 Boreči—Logarovci 
0.000—2.150 — 2.150 
0.000—2.756 — 2.756 

2. člen 
Odlok velji. od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, po poprejšnji  pritrditvi  Izvršnega sveta LRS. 

St 1-39-54 
Ljutomer, dne 21. decembra 1954. c 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št. 126/3-55 z dne 29. januarja 1955. 

147. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-84/52) m 29. 
člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Murska So- 
bota na 21. skupni seji obeh zborov dne 21. januarja 
1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 

okraja Murska Sobota v I. trimesečju 1955 

1. člen 
Dokler okrajni ljudski odbor Murska Sobota ne 

sprejme družbenega plana • proračuna za leto 1955, 
se bodo financirali proračunski izdatki okraja Mur- 
ska Sobota po dvanajstinah okrajnega proračuna za 
leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 1955. 

2. člen 
Proračunski plan za I. trimesečje 1955 znaša: 

Dohodki 84,771.500 din 
Izdatki 84,771.500 din 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del 

proračuna za ,leto 1955. 
4. člen 

Ta odlok velja od dne objavo v »Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 20/3-55 
Murska  Sobota,  dne  21.  januarja   1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

148. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
uredbe v spremembah in dopolnitvah uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št. 56/54) je okraj- 
ni ljudski odbor Murska Sobota na XXI. skupni seji 
obeh zborov OLO dne 21. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

1. člen 
Do izdaje nove tarife občinskega prometnega 

davka plačujejo zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
ter samostojni poklici občinski prometni davek po 
stopnjah iz številke 89. ,dela A ter št. 10. in 11. dela B 
dosedanje tarife prometnega davtka (Uradni list 
FLRJ, št. 55/53, 13/54, 25/54 in 34/54) od prometa ti- 
stih proizvodov in storitev, ki v novi tarifi promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54) niso posebej 
imenovani ali pa so v njej izvzeti od plačila promet- 
nega davka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, vpeljan z odlokom o 

uvedbi okrajnih taks in prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 1/54 in 33/54) se plačuje še nadalje. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 

arja 1955 in se objavi v »Uradnem listu LRS«. 
St. 1/1-78/1-55 
Murska  Sobota,  dne  21.   januarja   1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 
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149. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zaikona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in po 
določbi V. dela tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55/54) je okrajni ljudski odbor Postojna 
na skupni seji obeh zborov dne 19. •••••••• 1953 
sprejel 

ODLOK 
o začasnem pobiranju občinskega prometnega 

davka 

1. člen 
Do izdaje nove tarife občinskega prometnega dav- 

ka morajo plačevati zasebni obrtniki in drugi zaseb- 
niki 1er samostojni poklici občinski prometni davek 
po stopnjah bivše tarife št. 89 dela A tarife promet- 
nega davka (Uradni List FLRJ, št. 55/53, 13/54) od 
vseh proizvodov, ki niso našteti v tarifi številka 1 do 
101 dela A tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55/54) oziroma od plačil za opravljene sto- 
ritve po ustreznih tarifnih številkah iz dela B tarife 
prometnega davka iz leta 1954, kolikor niso zajete 
ali navedene v dolu B tarife prometnega davka, ve- 
ljavne za leto 1955, vse dotlej, dokler ne bo določen 
občinski prometni davek. 

2. člen 
Občinski prometni davek, vpeljan z odlokom o 

Uvedbi občinskih taks in občinskega prometnega 
davka z dne 3. IX, 1954, se pobira še nadalje. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja so pa od 1. januarja 1935 dalje. 
St.   1-91/3 
Postojna, dne 19. januarja 1955. ; 

Predsednik OLO: 
Miro Jclerčič 1. r. 

150. XJV, 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
2•. člena in 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) ter 2. in 29. člena temeljnega zakona o pro- 
računu (Uradni list FLRJ, št. 13/54) na seji dne 19. ja- 
nuarja 1935 izdal 

ODLOK 
° začasnem financiranju proračunskih potreb mestne 

občine Bled 

1. člen 
Do izdaje proračuna ljudskega odbora mestne 

občine na Bledu za leto 1955 se bodo proračunske 
Potrebe mestne občine na Bledu za I. trimesečje 1955 
začasno financirale na podlagi mesečnih proračunskih 
Planov dohodkov in izdatkov v mejah dvamajstin pro- 
računa za leto 1954. 

2. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

Porabljeni na podlagi tega odloka so sestavni del 
Proračunskih dohodkov in izdatkov po proračunu 
cestne občine Bled za leto 1955. 

>     T '• ölen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 1-13/3-55 
Bled, 20. januarja 1935. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

151. 

Ljudski odbor mestne občino Jesenice je na pod- 
lagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) 
in 29. člena temeljnega zaikona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) na XXXV. seji dne 21. januar- 
ja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju v I. trimesečju leta 1955 

1. člen 
Dokler ljudski odbor mestne občine Jesenice ne 

bo spreje' družbenega plana in proračuna mestne ob- 
čine za leto 1935, se bodo financirali proračunski iz- 
datki po dvanajstinah proračuna ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice za leto 1954, vendar najda- 
lje do 31. marca 1953. 

2. člen 
Izdatki proračuna ljudskega odbora mestne ob- 

čine se bodo začasno financirali s temi viri dohodkov: 
a) del dobička gospodarskih organizacij, 
b) dopolnila dohodnina od kmetijstva, 
c) dopolnilna dohodnina od samostojnih poklicev 

in premoženja, 
č) davek od tuje delovne sile, 
d) dohodnina v stalnem znesku, 
e) dohodnina od priložnostnih dohodkov, 
f) državne takse, 
g) davek od dediščin in daril, 
h) lokalni prometni davek in lokalne takse, 
i) del dohodkov od uradov in ustanov. 

3. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov pobrani oziroma po- 

rabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del pro- 
računskih dohodkov in izdatkov mestne občine Jese- 
nice za leto 1955. 

4. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1/1-89/1 
Jesenice, dne 22. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
» Maks Dolinar 1. r. 

152. 

Na podlagi 23. in 2. točke 78. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-52) in v skladu s 3. odstavkom 2. točke odločbe 
o kategorizaciji javnih cest (Uradni list FLRJ, št. 
2/51) ter 2. odstavkom 2. točke odločbe o kategoriza- 
ciji cest II. reda (Uradni list LRS, št. 40/51) je ljud- 
ski odbor mestne občine Postojna na seji dne 2. no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest IV. leda v mestni občini 

Postojna 

1. člen 
Zaradi posebnega  gospodarskega in  prometnega 

pomena za mestno občino Postojna se za javne ceste 
IV. reda določijo ceste, navedene v priloženem se- 
znamu, ki je sestavni del tega odloka. 
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2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 1811/1-54 

Postojna, dne 2. novembra 1954. 
Predsednik LO MO: 

Jože Basa 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo OLO Postojna, 
št 40/156 z dne 18. XII. 1954. 

SEZNAM CEST IV. REDA 
v mestni občini Postojna 

St Dolžina v km in m 
ceste      Ime (smer) ceste 

1. Postojna—Stara  vas 
2. Rakitnik—Grobišče 
5. Rakitniik—Števan 
4. Matenja vas—Grobišče 
5. Veliki otok skozi  vas Za- 

gon <lo ceste III. reda 
št.   1170 

6. Veliki otok—Pivka  jama 
7. Od ceste I. reda št. 10 

slkozii vas Hrašče do iste 
ceste I.  reda 

8. Hrašče—Mali  otok 
9. Prestranek—Žeje 

10. Pod Lohačo sikozi vas Str- 
onca  do ceste  III.  reda 
št. 1169 

11. Prestranek: od osnovne 
šole do Zivinoprometa 

12. 'V Studenem: od posloval- 
nice KZ do ceste III. reda 
št.  1169 

13. Vrbi—Predjama 
14. Predjama—Landol 

od do Skupaj 
0,000 1.360 1.360 
0,000 1.850 1.850 
0,000 530 550 
0,000 1.630 1.650 

0,000 . 2.000 2.0OO 
0,000 2.650 2.650 

0,000 830 850 
0,000 750 750 
0,000 760 760 

0.000 1.400 1.400 

0,000 1.100 1.100 

0,000 670 670 
0,000 2.300 2.300 
0,000 3,400 3.4O0 

153. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 5. toSke 65. in 

117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90'52) v zvezi z določ- 
bami uredbe o opravljanju stanovanjskih hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 29-544/54) in 4. ter 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/31) 
je ljudski odbor mestne občine Trbovlje na 25. seji 
dne 23. decembra 1954 sprejel 

odlok 
o spremembah odloka o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti, o organih stanovanjske skupnosti, o pre- 
vzemu stanovanjskih hiš v upravo in o najemnih 

pogodbah. 
Odlok o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, 

o organih stanovanjske slkupnosti, o prevzemu sta- 
novanjskih hiš v upravo in o najemnih pogodbah, 
objavljen v »Uradnem listu LRS,< št 22-343/54, se 
spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno 
besedilo glasi: 

ODLOK 
o organih  upravljanja in določitvi hiš, ki spadajo 
v   stanovanjsko   skupnost,   o   pogojih   za   sklepamje 

stanovanjskih pogodb, o najemninah in skladih 

I. Temeljne določbe 
I. člen 

Za upravljanje stanovanjskih hiš. s pripadajočimi 
zemljišči, ki so splošno ljndsiko premoženje, zadružna 

last ali last družbenih organizacij, in zasebnih hiš, 
ki se bodo po tem odloku vključile v stanovanjsko 
skupnost, ustanovi ljudski odbor mestne občin« Trbov- 
lje eno stanovanjsko skupnost 

2. člen 
V stanovanjsko skupnost se ne vključijo hiše 

družbene lastnine, ki so industrijskega pomena in 
ki so znotraj ograjnega prostora industrijskih na- 
prav, čeprav so v teh hišah stanovanja, hiše, v ka- 
terih so stanovanja, ki so vezana na službeni položaj, 
samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih orga- 
nizacij ter zavodov, internati in zgradbe, namenjene 
za prenočišča delavcev. 

3. člen 
Od hiš zasebnih lastnikov se vOcljučijo v stano- 

vanjsko skupnost tiste hiše, ki imajo več kakor tri 
stanovanja in katerih notranja skupna stanovanjska 
površina presega 210 m2 stanovanjske površine. 

V teh hišah se poslovni prostori štejejo kot sta- 
novanja, koHkor jih eden ali več zavzema stano- 
vanjsko površino normalnega dvosobnega stanovanja, 
in se vračunajo v stanovanjsko površino po prejšnjem 
odstavku. 

4. člen 
Pri presoji števila stanovanj v hiši se je treba 

ravnati po prejšnjem členu in gradbenem načrtu ter 
uporabnem dovoljenju. 

Če so se na podlagi potrjenega gradbenega na- 
črta in uporabnega dovoljenja v hiši naiknadno iz- 
vršile prezidave, so te odločilne za določitev števila 
stanovanj. 

Kot stanovanja se ne štejejo kletna stanovanja, 
katerih prostori so v celoti pod nivojem zemljišča, 
ter stanovanja v neizgrajenih podstrešjih. 

5. člen 
Za vključitev hiše zasebnih lastnikov v stano- 

vanjsko skupnost izda ljudski odbor odločbo. 
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Držav- 

ni sekretariat za splošno upravo in proračun  LRS. 

6. člen 
Po pravnomočnosti odločbe prevzame hišo tri- 

članska komisija, ki jo imenuje svet stanovanjske 
skupnosti. Pri prevzemu mora biti navzoč lastnik 
oziroma njegov zastopnik, ki skupaj s člani komisije 
podpiše prevzemni zapisnik. 

Zapisnik mora biti sestavljen talko, da je iz njega 
razvidno, v kakšnem stanju je bila hiša ob prevzemu. 

Če lastnik ali njegov zastopnik zapisnika ne pod- 
piše ali se sploh ne udeleži prevzema, se to zapiše 
v zapisnik. 

7. člen 
Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so last sploš- 

nega ljudskega premoženja, zadružnih in družbenih 
organizacij, ter zasebni lastniki hiš, ki se vkljnčijo 
v stanovanjsko skupnost, morajo izročiti pristojni 
stanovanjski skupnosti, in hišnim svetom stanovanj- 
ske hiše v upravljanje z vsemi potrebnimi listinami 
in podatiki. 

II. Organi stanovanjske skupnosti 

A. H i š ni  s v e t i 

8. člen 
Za vsalko hišo v stanovanjski skupnosti se izvoli 

hišni sret; volijo ga vsi uživalci stanovanj in sosta- 
novalci. 
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Hišni svet se voli na sestanku, na katerem mora 
biti navzočih najmanj polovica volilnih upravičencev, 
na način, kakor to sami določijo; če se sestanka ne 
udeleži zadostno število upravičencev, se lahko pol 
ure nato izvedejo volitve ob vsnki udeležbi. 

Volilni upravičenci odločajo tudi o številu članov 
hišnega sveta v okviru veljavnih predpisov. 

Člani hišnega sveta izvolijo izmed sebe pred- 
sednika. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 
nih članov stanovanjski upravi. 

9. člen 
Hišni svet ukrepa na sejah, ki so najmanj enkrat 

mesečno, ob navzočnosti večine članov in odloča z 
večino glasov navzočih. O sestanku se piše kratek 
zapisnik. 

Vsak mesec enkrat skliče hišni svet sestanek 
vseh uživalcev in sostanovalcev, na katerem poroča 
o svojem delu in rešuje predloge uživalcev in so- 
stanovalcev ter morebitne spore. 

10. člen 
Prve volitve se morajo izvršiti v 15 dneh po 

uveljavitvi tega odloka, vnaprej pa vsako leto do 
15. januarja. Prve sestanke skliče ljudski odbor mest- 
ne občine, volitve pa izvede ljudski odbornik v svoji 
vol; I ni enoti po pooblaščencih, ki jih določi za vsako 
hišo. 

B. Si anov an j s k a  uprava 

11. člen 
Stanovanjska uprava opravlja poleg v uredbi o 

upravljanju stanovanjskih hiš v 36. in 37. členu do- 
ločenih nalog še tele zadeve: 

sklepa stanovanjske pogodbe in skrbi, da se iz- 
polnjujejo, 

pobira najemnino in izdaja pobotnico za prejeto 
Najemnino, 

postavlja hišnike in nadzoruje njihovo delo, 
izvršuje naloge hišnih svetov o popravilu stano- 

Tanj, 
vodi posamezno s/klade, 
vodi finančno poslovanje hišnih svetov, 
vodi administracijo hišnih svetov in sveta stano- 

v&njske skupnosti, 
opravlja vse tiste zadeve, ki jih ji ljudski odbor 

n«loži s posebnim predpisom. 

C. Svet  stanovanjske skupnosti 

12. člen 
V svetu stanovanjske skupnosti imajo svoje za- 

stopnike hišni sveti. 
Svet stanovanjske skupnosti ima največ 60 članov, 

okoliše hišnih svetov, ki volijo svojega zastopnika 
T svet stanovanjske skupnosti, bo ljudski odbor po- 
jejo določil. 
,     Člani stanovanjske skupnosti se volijo tako, ka- 
K°r to hišni sveti sami določijo. 

V svet stanovanjske skupnosti pridejo kot polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta pod- 
ln  v ozJrom!i kolektiva zavoda v primeru 3. odstavka 

"• člena uTedbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

13. člen 
Zastopniki za svet stanovanjske skupnosti se vo- 

Jo na volitvah hišnega sveta ali najkasneje v 15 dneh 
P° volitvah. 

14. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 

je navzočih nad polovico članov. Pri volitvah pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika sveta pa mora 
biti navzočih najmanj dve tretjini članov. 

Če na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, se opravijo v 5 dneh volitve na ponov- 
nem sestanku ne glede na število navzočih. 

15. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se sestane najmanj 

na vsake tri mesece enkrat. 
Sestankov sveta stanovanjske skupnosti se ob- 

vezno udeležuje zastopnik stanovanjske uprave. 
O vsakem sestanku sveta stanovanjske skupnosti 

se piše zapisnik. 
16. člen 

Hišni svet ali skupina hišnih svetov lahko od- 
pokliče svojega zastopnika v svetu stanovanjske 
skupnosti, ako je nedelaven in na sejah sveta oziroma 
hišnih svetov ne poroča o delu stanovanjskega sveta. 

III. O pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

17. člen 
Na območju ljudskega odbora mestne občine 

Trbovlje sklepa stanovanjske pogodbe stanovanjska 
uprava za stanovanja v hišah, ki se vključijo v stano- 
vanjsko skupnost, in lastniki hiš za stanovanja v 
hišah, ki se ne vključijo v stanovanjsko skupnost • 
najemniki in sostanovalci, ki na dan sklepanja stano- 
vanjske pogodbe zadoste v tem odloku navedenim 
pogojem. 

18. člen 
Ne more se skleniti stanovanjska pogodba po 

prednjem členu z uživalci stanovanj in sostanovalci, 
ki na območju LO MO Trbovlje: 

a) nimajo stalnega bivališča, 
b) nimajo namena trajno bivati, 
c) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

novanja. 
Stalno bivališče se izkaže s potrdilom prijavnega 

urada ljudskega odbora mestne občine, pravica do 
določenega stanovanja pod c) pa z dosedanjo na- 
jemno pogodbo, odločbo stanovanjskega urada aH 
kaikim drugim veljavnim pravnim predpisom. 

19. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

se sklepa le •» uživalci, ki imajo družino. 
Samska oseba lahko sklene le podnajemno po- 

godbo in le izjemoma stanovanjsko pogodbo za naj- 
več enosobno stanovanje, ako ji je iz utemeljenih 
razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

20. člen 
Začasne pogodbe so sklepajo z uživalci stanovanj 

v hišah gospodarskih organizacij, ustanov in uradov, 
če delavci in uslužbenci na dan sklepanja pogodbe 
niso več v službenem razmerju in je to razmerje 
prenehalo po njihovi krivdi ali volji ter s tistimi 
uživalci stanovanj, ki so jim stanovanja s pravno- 
močno odločbo odpovedana. 

21. člen 
Z lastnikom hiše. ki pride v stanovanjsko skup- 

nost, se ne sklene stanovanjska pogodba. Hišni svet 
ali od njega pooblaščena stanovanjska uprava sklene 
pismeno pogodbo s takim hišnim lastnikom po VII. po- 
glavju  uredbe o upravljanju  stanovanjskih "hiš. 

Prvi odstavek tega člena velja tudi za tiste uži- 
valce oziroma sostanovalce, ki z veljavno listino do- 
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kažejo, da jim pripada pravica do breztplačnega stano- 
vanja. 

22. člen 
Stanotvanjske   pogodbe,   ki   so  sklenjene   v  na- 

sprotju s tem odlokom, razglasi pristojni organ ljud- 
skega odbora mestne občine Trbovlje za neveljavne. 

IV. O razdelitvi najemnin in skladih 

23. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število took, površino ter tarifo, ki je dolo- 
čena s posebnim odlokom. 

Najemnina se plačuje do vsakega petega v me- 
secu za naprej. 

24 člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

se •• upošteva površina sob preko 30 m* ter zaprtih 
hodnikov in predsob nad 20 m*. 

23. člen 
.    Uživalci   stanovanj   plačujejo  za   uporabo  vrtov 

pri  hišah  poseben   letni   prispevek  od   1   do 3  din 
za m2. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli na sklade po istih načelih. 

26. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v stano- 

vanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine na 
sklade izplača od mesečne najemnine: 

do 10.000 din — 10%, 
od 10.000 do 20.000 din — 8 %, toda ne manj kot 

1.000 din, 
nad 20.000 din — 6 %, vendar njegovi skupni pre- 

jemki najemnine ne smejo presegati 6.000 din. 

27. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti na 
pedlog sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politi- 
ko določi večji odstotek (do 50 % najemnine), vendar 
skupni znesek vseh prejemkov ne sme presegati 
6.000 din. 

28. člen 
Najemnina se razdeli: . 
najmanj 50% v amortizacijski sklad, 
najmanj 20% za vzdrževanje, 
do 30% za hišno upravo. 

29. člen 
Hišni svet ali pa od njega pooblaščena stanovanj- 

ska uprava odvaja mesečno iz amortizacijskega skla- 
da 20 % v sklad za zidanje stanovanjskih hiš pri ljud- 
skem odboru mestne občine Trbovlje. 

30. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, kj so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih in 
zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja stano- 
vanjska uprava v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
50%, ostalih 50% pa se razdeli: 

najmanj 50 % v amortizacijo, 
najmanj 30 % za vzdrževanje, 
do 20% za hišno upravo. 

31. člen 
Zasebni lastniki hiš, v katerih so poslovni pro- 

stori in tka niso vključene v stanovanjsko skunnost, 

plačujejo v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50% 
najemnine od poslovnih prostorov. 

32. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne sta- 
nujejo, morajo po odbiDku v 26. in 27. členu tega 
odloka določenih znesikov vplačati najkasneje do 5. 
v mesecu 10% stanovanjske najemnine v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš, razen tistih lastnikov, 
ki kljub sodni odpovedi ne morejo stanovati v lastni 

.hiši, ostanek pa plačujejo na poseben račun v Na- 
rodni banki FLRJ do vsalkega 15. v mesecu za pre- 
tekli mesec. 

Vplačana sredstva lahko potem uporabijo na pod- 
lagi od stanovanjske uprave potrjenih računov za 
popravila in upravljanje hiše. 

33. člen 
Dosedanji  sklad za  vzdrževanje hiš se za hiše, 

ki so vključeno v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
70% v amortizacijski sklad, 
30 % v sklad za vzdrževanje. 

34. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsiko 

skupnost, lahko izčrpajo razpoložljiva sredstva dose- 
danjega siklaida za vzdrževanje hiš po prodipisih, ki 
jih je izdal ljudski odbor. 

V. Prehodne in končne določbe 

35. člen 
Nove stanovanjske pogodbe po tem odloku se 

morajo skleniti najikasneje do 1. I. 1955; s tem dnem 
se začne zaračunavati tudi najemnina po posebnem 
odloku o stanovanjsiki tarifi na območju ljudskega 
odbora mestne občine Trbovlje. 

36. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 din: 
1. kdor odstrani ali namerno pokvari pntikline 

stanovanj ali jih prikriva, kolikor ni dejanje kaznivo 
po drugih predpisih; 

2. kdor pred volitvami ali na samih volitvah 
onemogoča ali moti izvolitev hišnega sveta; 

3. kdor od pogodbenih strank iz 17. člena tega 
odloka noče skleniti stanovanjske pogodbe z drugo 
stranko, ki izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe 
po tem odloku; 

i. tisti hišni lastnik ali član hišnega sveta ali 
organi stanovanjske uprave, ki določijo nižjo ali 
višjo najemnino, kot jo določa odlok o stanovanjski 
tarifi, ki izplačajo hišnemu lastniku višji ali nižji 
znesek kot je določen v 26. in 27. členu tega odloka; 

5. enako se kaznuje tudi tisti zasebni lastnik ali 
član hišnega sveta ali organ stanovanjske uprave, ki 
odvaja nižji znesek, kot je to določeno v 28., 29., 30., 
31. in 32. členu tega odloka. 

37. člen 
Ta odlok začne veljati z dn,cm objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St.  2737/2 
Trbovlje, dne 31. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta TomSiea«. vsi v LJub- 
ljani — Naročnine: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica lia. poštni predal 33G - Telefon uprave 23-579 - Cek. račun: C01-»Z«-157 



Poštnina plačana • gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

narodne  ••» 
Cei: ino v  -••& 

Leto XII V LJUBLJANI, dne 17. februarja 1955 Številka 6 
VSEB 

Odloki ljudskih odborov: 
154. Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnino In skla- 

dih okraja Kočevje. 
155. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o družbenem 

planu okraja LJubljana okolica za leto 1954. 
15«. Odlok o poslovalnem času trgovin, gostišč In drugih po- 

slovalnic v okraju Ljutomer. 
157. Odlok o začasnem financiranju investicij iz okrajnega 

kreditnega sklada v letu 1955 okraja Murska Sobota. 
155. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine okraja 

Novo mesto. 
159. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o uvedbi okraj- 

nih taks in prometnega davka OLO Postojna. 
160. Odlok o spremembi odloka o poslovalnem času trgov- 

skih podjetij in trgovin ter gostinskih podjetij in go- 
stišč v okraju Radovljica. 

1•; Odlok o uporabi prodlšč in obrežnih nasadov ob rekah 
in potokih okraja Radovljica. 

1*1 Začasni odlok o  uvedbi  občinskega  prometnega  davka 
v okraju Radovljica. 

INA: 
163. Odlok o začasnem linanclranju proračunskih Izdatkov 

okraja Radovljica v prvem trimesečju 1935. 
164. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Šoštanj za leto 1354. 
165. Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Majäperku. 
166. Odločba o razglasitvi doma učencev srednjih 5ol v Bo- 

hinjski Bistrici za finančno samostojen zavod. 
167. Odločba o razglasitvi vzgojnega zavoda v Kamni gorici 

^. za finančno samostojen zavod. 
i(£y)odločba o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 

Radovljica. 
UC3? Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma Jesenice. 
ÔTJ/ Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma Bled. 
/ 17J/ Odločba o ustanovitvi zdravstvenega  doma  Radovljica. 

172. Odlok o uvedbi začasnega mestnega prometnega davka 
od obrtniških izdelkov in storitev v mestni občini Kranj. 

173. Odlok o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 
ljudskega odbora mestne občine Tržič v prvem trime- 
sečju 1955. 

Odloki ljudskih odborov 
154. 3. člen 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
Y okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
'»-89/54) v skladu z določbami 16., 21., 71., 75., 90. 

1•1 93. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah 
H*edbo o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
jLi&J. št. 29-344/34) izdaja okrajni ljudski odbor 
^^čevje na seji obeh zborov dno 8. decembra  1954 

ODLOK 
0 stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnine in skladih 

1. člen 
Najemnina za stanovanje so določi glede na šte- 

Ta'° točk, površino stanovanja in okoliš, v katerem 
Je stanovanje. 
» Cena za točko v prvem okolišu, to jo na sede- 
•• občinskih ljudskih odborov, se določi na 0.20 din 
Za i točko na lm! stanovanjske površine. 

Cena za točko v drugem okolišu se določi 0.15 din 
Za  1 točko na  lim2  stanovanjske površine. 

2. člen 

t   Uživalci   stanovanj   plačujejo   za   uporabo   zele- 
njavnih vrtov pri  hišah poseben  letni  prispevek v 
nesku 2 do 5 din za m1. Za sadna drevesa in košnjo 

Pa se zaračunava po donosnosti; ta se ugotavlja za 
7sako leto posebej, 
i .v ^° prednji  tarifi določi   prispevek na  predlog 
'•suega sveta stanovanjska uprava, 
"rispevek so obravnava tako kot najemnina ter se 

^deli na sklade po načelih tega odloka. 

Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 
novanjsko skupnost, se od celotne najemnine izplača 
10 % zneska najemnine. Vendar pa, ako uprava sta- 
novanjske skupnosti ugotovi, da lastnik nima dru- 
gih sredstev za preživljanje, predlaga svetu za ko- 
munalne zadeve povišanje dela najemnine, vendar 
to povišanje ne sme presegati 50 % celotnega dela 
najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki pripada za- 
sebnemu lastniku po tem členu, ima zasebni lastnik 
pravico, pritožiti se na svet za komunalne zadeve 
okrajnega odbora. 

4. člen 

Najemnina za stanovanja, ki so r hišah, vklju- 
čenih v stanovanjsko skupnost, se razdeli: 

1. v amortizacijski  sklad 45 %, 

2. v sklad za vzdrževanje hiš 35 %, 

3. v sklad za hišno upravo 20 %. 

Iz amortizacijskega sklada se odvede r sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš 15 % tistega dela najem- 
nine, ki se vplačuje v amortizacijski sklad. Svc: ZA 
stanovanjsko skupnost lahko določi, da so zvišajo 
pr.spevki v amortizacijski sklad in sklad za vzdrže- 
vanje hiš in zmanjšajo stroški za hišno upravo. 

5. člen 

Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 
last splošnega ljudskega premoženja, družbenih, za- 
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družbenih organizacij,  ter  v  zasebnih hišah, ki  ta 
vključene v stanovanjsko skupnost, se razdeli: 

v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50 %, ostalih 
50 % pa se razdeli: 

1. v amortizacijski   sklad  50 %, 

2. v sklad za  vzdrževanje 50 %. 

6. člen 

(Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni pro- 
stori, a ni vključena v stanovanjsko skupnost, od- 
vaja od celotnega dela najemnine za poslovne pro- 
store 70 % v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

7. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost, v katerih njihovi lastniki ne sta- 
nujejo, morajo odvajati 20 % od celotnega dela na- 
jemnine v sklad za zidanje stanovanjskih hiš, in to 
do vsakega 10. v mesecu, izvzemši lastnike hiš, ki 
kljub sodni odpovedi ne morejo stanovati v lastni 
hiši. 

O dolžnosti odvajanja gornjega odstotka najem- 
nine izda odločbo tajništvo za gospodarstvo in komu- 
nalne zadere okrajnega ljudskega odbora   Kočevje. 

8. člen 
Iz dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš se za 

hiše, ki so vključene v stanovanjsko skupnost, raz- 
deli: 

1. v amortizacijski sklad 70 %, 
2. v sklad za vzdrževanje 30 %. 

9. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 

'odloka okrajnega ljudskega odbora Kočevje o deli- 
tvi sredstev sklada za vzdrževanje hiž in postopku 
črpanja (Uradni list LRS, št. 20/55). 

10. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 din, kdor ravna v nasprotju s predpisi 1. od- 
stavka 3., 4., 5., 6. in 1. odstavka 7. člena. 

11. člen 
Najemnina po tem odloku se plačuje od 1. VIII. 

1954 dalje. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 

St. 682/6-54 

Kočevje, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1325/3-54 z dne 
20. XII. 1954. 

155. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na XXII. skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 31. januarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Ljubljana okolica za leto 1954 
(Uradni  list LRS,  št.  27-398/54,  št.  57-554/54 

in št. 45-685/54) 

1. člen 
V XIV. poglavju — I. razdelek »Delež na dobičku 

gospodarskih organizacij« — se spremeni delež na 
dobičku niže navedenim gospodarskim organizacijam, 
izražen v stopnjah, ki znašajo: 

1. Panoga: Industrija 
Stroka % 
122 Lesna industrija 

Lesno industrijsko podjetje, Ljubljana 35 

5. Panoga: Promet 
Avtopromet Kamnik 60 

Delež na dobičku vseh drugih gospodarskih orga- 
nizacij ostane neizpremenjen. 

V istem razdelku se za prvim odstavkom vstavi 
tale dva odstavka, ki postaneta drugi in tretji od- 
stavek tega razdelka: 

Tesarsko podjetje OZZ Ljubljana okolica — Mo- 
ste pri Komendi odvaja del dobička, ki bi pripadel 
okraju, v investicijski sklad okrajne zadružne zveze 
Ljubljana okolica. Ta sklad sme OZZ uporabiti le za 
pospeševanje kmetijstva v okraju Ljubljana okolica. 

Trgovsko podjetje OZZ Ljubljana okolica in 
Lesno podjetje OZZ Ljubljana okolica odvajata po 
vplačilu zveznega davka od dobička ves preostali 
dobiček v investicijski sklad OZZ Ljubljana okolica. 
Ta sklad se sme uporabiti le za potrebe, navedene 
v prejšnjem odstavku. 

V istem poglavju se v II. razdelku spremenijo 
odstotki od dela dobička, ki jih smejo uporabiti niže 
navedene gospodarske organizacije za plačilni sklad, 
takole: 

1. Panoga: Industrija 
Stroka % 
111 Proizvodnja Elektroenergije 

»Elektro« Ljubljana okolica, Ljubljana 90 
122 Lesna industrija 

Lesno industrijsko podjetje Ljubljana 90 
124 Tekstilna industrija 

Tovarna sanitetnega materiala, Vir 45 

5. Panoga: Promet 
Avtopromet Kamnik 80 

Odstotki od dela dobička, ki jih smejo uporabiti 
za plačilni sklad druge gospodarske organizacije, 
ostanejo neizpremenjeni. 

2. člen 
V XIX. poglavju — »Sredstva za investicije« — 

postane dosedanji odstavek posebni razdelek z na- 
slovom »A. Okrajni kreditni sklad za investicije«- 
Za tem razdelkom se doda nov razdelek, ki se glasi: 
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B. Sklad za financiranje komunalne delavnosti 
in družbenega standarda 

V sporazumu z gospodarskimi organizacijami se 
ustanovi pri okrajnem ljudskem odboru Ljubljana 
okolica sklad za financiranje komunalne delavnosti 
in družbenega standarda; vanj prispevajo gospodar- 
ske organizacije iz skladov za samostojno razpolaga- 
nje tele zneske: 
Stroka V 000 din 

Hi »Elektro« Ljubljana okolica, Ljubljana 1.100 

116 Tovarna gumbov, Kamnik 50 
Tesnilka, Medvode • 1.500 
Rudnik barita, Pleše 200 
Keramično kemična industrija, Kamnik 500 

117 »Titane Kamnik 2.000 
Tovarna kovanega orodja, ••••• 50 
»Mlinostroj«, Domžale        '                                    200 

119 »Elma«, Črnuče 2.300 

120 »Kamnik«, Kamnik 17.500 
»Color«, Medvode 3.5O0 
»Helios«, Domžale 800 
Kemična tovarna, Domžale 1.500 

121 Kresnišku industrija apna, Kresnice 500 

122 Kombinut lesne industrije, Logatec 1.500 
Lesna industrija, Domžale 100 
Lesna industrija, Polhov Gradec 200 
Lesno industrijsko podjetje, Podpeč 3.000 
»Sto!«, tovarna upognjenega pohištva, 

Duplica 15.000 
Tovarna glasbil, Mengeš 100 
»Zales«, Litija 375 

123 Tovarna celuloze, Goričane 3.000 
Tovarna papirja, Količevo 5.000 

124 »Induplati«, Jarše 3-500 
»Motvoz in platno«, Grosuplje 500 
»Rašica«, tovarna čipk in pletenin, 
Gameljne 500 
»Svilanit«, Kamnik 1.000 
Tekstilna tovarna, Medvode 1.5O0 
Tovarna filca, Mengeš 200 
Tovarna sanitetnega materiala, Vir 500 
»^rak«, Mengeš 3O0 
»Universale«, Domžale 50 

!®3 Industrija usnja, Vrhnika 1.500 
»Toko«, Domžale 500 
Tovarna usnja, Kamnik 5.000 
Tovarna usnja, Šmartno pri Litiji 1.200 

l'2? Mesno podjetje. Stična 230 
Mlinsko podjetje, Domžale 1.000 
Živilska industrija, Kamnik 500 

412 Okrajno gradbeno podjetje, Domžale 1O0 
Dolenjsko gradbeno podjetje, Grosuplje       1.500 
Okrajno gradbeno podjetje, Ljubljana 200 

Skupaj 79.775 

3. člen 
V XXI.  poglavju  —  »Skladi«  — se  v  razdelku 

À ^ad za obnovo, gojitev in varstvo gozdovi za 
sedmim odstavkom doda  nov odstavek, ki se glasi: 

" sredstev okrajnega gozdnega sklada se izloči 
^esek  fco.000.OQO  din   (šestdeset  milijonov  dinarjev) 
a kritje neporavnanega prispevka za potrebe Ljud- 
je republike Slovenije. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa so od 1. ja- 

nuarja 1954. 

St. 5992/5-54 
Ljubljana, dne 51. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Beroč 1. i. 

156. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52), v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju ter 
o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLR], 
št. 56-483/53), 48. členom uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-65/54) in 25. čle- 
nom uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjet- 
jih (Uradni list FLRJ, št. 5-48/54) ter 3. in 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovaluem času trgovin, gostišč in drugih 

poslovalnic v okraju Ljutomer 

A, Splošne določbe 

1. člen 
Trgovske poslovalnico morajo biti odprte v času, 

ki ga določa ta odlok, gostinska podjetja in gostišča 
pa morajo in smejo imeti odprte svoje poslovalnice 
samo v določenem času. 

2. člen 
Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 

odbora Ljutomer sme v izjemnih primerih (zaradi 
adaptacije, inventuro in podobno), če je nujno po- 
trebno, dovoliti, da se obrat zapre med poslovalnim 
časom. Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudske- 
ga odbora Ljutomer lahko v izjemnih primerih go- 
stinskim obratom podaljša poslovalni čas. Prav tako 
lahko tudi podaljša trajanje prireditev družbenih 
organizacij. 

3. člen 
Poslovalni čas je različen poleti in pozimi. Po- 

letni čas traja od 1. aprila do 30. septembra, zimski 
čas pa od 1. oktobra do 31. marca. 

4. člen 
Trgovine smejo biti odprte preko predpisanega 

najkrajšega poslovalnega časa, če tako sklene delovni 
kolektiv. 

5. člen 
Poslovalni fas mora biti vidno objavljen. 
Ce jo obrat za.^rt zaradi izjemnega dovoljenja, 

izdanega na podlagi 2. člena tega odloka, morajo biti 
na vidnem mestu v obratu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje 
ter številka in datum dovoljenja. 

B. Poslovalni čas ob delavnikih 

I. Trgovske   poslovalnice 

6. člen 
Trgovske poslovalnice, za katere v tera odloku 

;ii določeno kaj drugega, morajo biti odprte: v polet- 
nem času vsak dan, razen sobote, od 7. do 12. in od 
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16. do 19. ure, v zimskem času vsak dan, razen sobote, 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

Ob sobotah morajo biti trgovske poslovalnice 
odprte ne glede na letni čas nepretrgoma od 7. do 
13. ure. 

7. člen 
1. Trgovine z železnino, steklom in barvami ter 

porcelanom, trgovine z usnjem ter trgovine z repro- 
dukcijskim materialom smejo biti odprte: v poletnem 
času vsak dan nepretrgoma od 7. do 15. ure, v zim- 
skem času vsak dan nepretrgoma od 8. do 16. ure. 

2. Prodajalne svežega in suhega mesa ter mesnih 
izdelkov morajo biti odprte: v poletnem času vsak 
dan, razen sobote, od 6. do 11. ure, v zimskem času 
vsak dan, razen sobote, od 7. do 12. ure. Ob sobotah 
so te prodajalne odprte ne glede na letni čas od 6. 
do 12. in od 15. do 17. ure. 

3. Prodajalne kruha, mleka in mlečnih izdelkov 
morajo biti odprte ne glede na letni čas od 6. do 11. 
in od 15. do 18. ure. 

4. Slaščičarne morajo biti odprte v poletnem času 
nepretrgoma od 7. do 20. ure, v zimskem času pa 
od 8. do 18. ure. 

•. Gostinske poslovalnice 

8. člen 
Gostinske poslovalnice morajo biti odprte: 
1. gostinski obrati v Ljutomeru, Gornji Radgoni 

in kraju Slatina Radenci ob delavnikih do 23. ure, 
ob sobotah, nedeljah, državnih in od države prizna- 
nih praznikih do 24. ure. Po potrebi smeta biti gostin- 
ska obrata Prlek in Jeruzalem v Ljutomeru ter po 
en obrat v Gornji Radgoni in Slatina Radenci, ki ga 
določita pristojna občinska ljudska odbora, dnevno 
odprti do 1. ure; 

2. v drugih krajih v okraju Ljutomer od delav- 
nikih do 22. ure, ob nedeljah, sobotah, državnih in 
od države priznanih praznikih pa do 24. ure; 

3. točilnice vinarske zadruge Ljutomer oib delav- 
nikih od 7. do 20. ure, ob nedeljah, državnih in od 
države priznanih praznikih pa od 7. do 12. ure; 

4. okrepčevalnica »Servis« Ljutomer v zimskem 
času ob delavnikih od 7. do 20. ure, ob nedeljah, 
državnih in od države priznanih praznikih pa od 
7. do 12. ure; v poletnem času ob delavnikih kot drugi 
gostinski obrati v Ljutomeru, ob nedeljah, državnih 
in od države priznanih praznikih pa od 7. do 12. ure; 

5. okrepčevalnica na železniški postaji Ljutomer 
ter okrepčevalnica pri postaji mesta Ljutomer smeta 
postreči gostom tudi po času, določenem za okrepče- 
valnice, vendar najdalj pol ure po odhodu zadnjega 
vlaka. 

Gostinski obrati, v katerih v večernih urah ni 
pričakovati prometa, se smejo zapirati v poletnem 
času ob 21. uri, v zimskem času ob 20. uri. 

Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred 5. uro 
zjutraj, morajo pa se odpreti najpozneje ob 7. uri. 

Gostinski obrati smejo biti odprti vso noč ob 
tehle dneh: od 30. W. na 1. V., od 1. V. na 2. V., 
od 21. VII. na 22. VIL, od 28. XI. na 29. XL, od 29. XI. 
na 30. XI. in od 31. XII. na 1. I. 

9. člen 
Po uri, ki je določena za zapiranje, se ne sme 

več postreči niti z jedjo niti s pijačo. Najkasneje 
pol ure po času, ki je določen za zapiranje, je treba 
lokale gostinskih obratov izprazniti in zapreti. 

III. Obrtne delavnice 

10. člen 
Obvezni poslovalni čas v obrtnih delavnicah in 

obratnih organizacijah in njegovo razporeditev pred- 
pišejo občinski ljudski odbori s svojimi odloki. 
Dokler ti ne izdajajo predpisov o tem, velja za obrt- 
ne organizacije in delavnice še nadalje sedanji po- 
slovalni čas. 

IV. Druge poslovalnice 
11. člen 

Črpalke za pogonska goriva in maziva olja mo- 
rajo biti odprte pozimi in poleti ob delavnikih, ne- 
deljah in priznanih praznikih nepretrgoma podnevi 
in ponoči. 

Za prodajalnice tobaka in monopolnih predmetov, 
prodajalne časopisja in industrijske obrate velja 
6. člen tega odloka. 

12. člen 
Prodajanje blaga na sejmih in tržnih prostorih 

je določeno s sejemskim tržnim  redom. 

C Poslovalni čas ob nedeljah, državnih in od države 
priznanih praznikih 

Ob nedeljah, državnih in od države priznanih 
praznikih morajo biti vse trgovine in obrtne poslo- 
valnice zaprte, razen prodajaln svežega mesa, ki mo- 
rajo biti odprte v poletnem času od 6. do 11., v zim- 
skem času pa od 7. do 12. ure. 

Smejo pa biti odprte slaščičarne prav tako kot 
ob delavnikih ter prodajalne cvetja od 8. do 12. ure. 

C Posebne določbe 
14. člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer se pooblašča, da sme, če bo potrebno, s po- 
sebno odredbo določiti drugačen poslovalni čas, kot 
je določen v tem odloku. 

D. Kazenske določbe 

15. člen 
Prekršek stori in se kaznuje: 
1. z denarno kaznijo do 3000 din gostinsko pod- 

jetje, gostišče in lastniki gostišč, ki imajo svoje obra- 
te odprte v času, ko ne bi smeli biti odprti; 

2. z denarno kaznijo do 1000 din, kdor prekrši 
5. člen tega odloka. 

Končne določbe 

16. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o spremembah in dopolnitvah odloka o obratovalnem 
času za gospodarska podjetja na območju okraja 
Ljutomer, sprejet na tretji seji OLO Ljutomer dne 
2. avgusta 1952, št. I 1257-1213/52 (Uradni list LRS, 
št. 25-138/52) ter odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o obratovalnem času za gospodarska podjetja 
na območju okraja Ljutomer, sprejet na seji OLO 
Ljutomer dne 27. februarja 1954, št. 705-8/54 (Uradni 
list LRS, št. 22-334/54). 

17. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. I 6192/47-54 
Ljutomer, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 
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157. 
Dopol. Dopol. 

Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona o Osnova % davek Osnova % davek 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) in v zvezi s 15. in 26. členom uredbe o po- 12.000 1 120 205.000 15 30.750 
sojilih za gospodarsko investicije (Uradni list FLRJ, 14.000 1 140 210.000 16 53.600 
St. 4/54) je okrajni ljudski odbor Murska Sobota na 16.000 1 160 215.000 17 36.550 
XXI. skupni seji obeh zborov dno 21. januarja 1955 18.000 1 160 220.000 18 39.600 
sprejel 20.000 1 200 225.000 19 42.750 

ODLOK 22.000 1 220 230.000 20 46.000 
o začasnem financiranju investicij iz okrajnega 24.000 1 240 235.000 21 49.350 

kreditnega sklada v letu 1975 26.000 1 260 240.000 22 5&<*C0 

1. člen 28.000 1 280 245.000 22,5 55.125 
30.000 1 300 250.000 23 57.500 

Dokler ne bo sprejet družbeni plan okraja Mur- 32.000 1 320 235.000 25,5 59.925 
ska Sobota za leto 1955, se bodo sredstva na okraj- 34.000 1 340 260.000 24 62.400 
nem kreditnem skladu za leto 1955 zbirala: 36.000 1 360 265.000 24,5 64.925 

a) iz prenosa salda kreditnega sklada iz leta 1954, 38.000 1 380 270.000 25 67.500 
b) iz celotnih    vplačil    gospodarskih   organizacij 40.000 1,1 440 275.000 25,5 70.125 

iz dela dobička, ki pripada okraju iz leta 1954, 42.000 1.2 504 280.000 26    > 72.800 
c) iz vplačil anuitet in obresti za kredite, ki so 44.000 1,3 572 2S5.000 26,5 75.525 

tili dodeljeni v prejšnjih letih. 46.000 1,4 644 290.000 27 78.300 
č) iz drugih virov. 48.000 1.5 720 295.000 27,5 81.125 

2. člen 50.000 1,6 800 300.000 28 84.000 

Upravni odbor Narodne banke, .podružnica Mur- 52.000 1,7 884 305.000 28.5 86.925 

ska Sobota, lahko sporazumno s svetom za gospodar- 54.000 1,8- 972 510.000 29 89.900 

stvo OLO Murska Sobota razdeli do sprejetja druž- 56.000 1,9 1.054 315.000 29,5 92.925 

benega plana do dvajset milijonov dinarjev ustvar- 58.000 2 1.160 520.000 30 96.000 

jenih sredstev kreditnega sklada za gospodarske in- 60.000 2,1 1.260 325.000 30,4 98.800 

vesticije,   komunalno   delavnost   in   za   refundacijo 62.000 2,2 1.364 330.000 30,8 101.640 

obratnih   sredstev  gospodarskih  organizacij,   porab- 64.000 2,3 1.472 335.000 5f,2 104.520 

ljenih za investicije v letu 1953. 66.000 2,4 1.584 340.000 31,6 107.440 
63.000 2,5 1.700 345.000 32 110.400 

3. člen 70.000 2,6 1.820 350.000 32,4 113.400 

Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem 72.000 2,7 1.944 355.000 32,8 116.440 

listu LRS«. 74.000 2,8 2.072 360.000 33,2 119.520 

St. 1/1-77/1-55 
Murska Sobota, dne 21. januarja 1955. 

76.000 2,9 2.204 365.000 33,6 122.640 
78.000 
80.000 

3 
3,1 

2.340 
2.480 

370.000 
375.000 

34 
34,4 

125.800 
129.000 

Predsednik OLO: 82.000 3,2 2.624 360.000 34,8 132,240 

Franc Rogl 1. r. 84.000 3,3 2.772 385.000 35,2 135.520 
86.000 
88.000 

3,4 
3,5 

2.924 
3.0S0 

390.000 
395.000 

33,6 
36 

138.840 
• 142.200 

158. 90.000 3.6 3.240 400.000 36,4 145.600 

Okrajni ljudski odbor Novo mesto izdaja na pod- 
^•Si  15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 
°- člena uredbe o dohodnini  (Uradni list FLRJ, št, 

92.000 
94.000 

3.7 
3,8 

3.404 
3.572 

405.000 
410.000 

36,8 
37,2 

149.040 
152.520 

96.000 3,9 
4 

3.744 415.000 37,6 156.040 
98.000 3.920 420.000 38 159.600 

^53)  ter VI.  točke odloka Izvršnega  sveta LRS o 100.000 4,5 
5 
5,5 
6 

'     4.500 425.000 38,4 163.200 
^Porabi planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni 
"•st LRS, št. 3/54) na predlog sveta za gospodarstvo 
OLO Novo mesto na seji okrajnega zbora in zbora 

105.000 
110.000 
115.000 

5.250 
6.050 
6.900 

430.000 
435.000 
440.000 

38,8 
39,2 
39,6 

166.840 
170.520 
174.240 

Proizvajalcev dne 21. decembra 1954 120.000 6,5 7.800 445.000 40 178.000 

ODLOK 125.000 7 8.750 450.000 40,4 161500 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 130.000 
135.000 

7,5 
8 

9.750 
10.800 

455.000 
460.000 

40,8 
41,2 

185.640 
169.520 

I 140.000 8,5 11.900 465.000 41,6 193.440 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
godkov   samostojnih   poklicev   se   predpisuje   tale 
davčna lestvica: 

145.000 9 13.050 470.000 42 197.400 
150.000 9,5 14.250 Ì75.000 ' 42,4 201.400 
155.000 10 15.500 480.000 42,8, 205.440 

—.  160.000 
165.000 

10,5 
11 

16.800 
18.150 

485.000 
490.000 

43,2 
43,6 

209.520 

~                         Dopol.                                     Dopol. 213.640 

^fwja      %        davek         Osnova       %        davek 170.000 11.5 19.550 495.000 44 217.800 
175.000 
180.000 

12 21,000 500.000 44,5 
45 

222 500 

*-°°0        1                10             6.000        i                60 12,5 22.500 510.000 229.500 
2-°00         i                 20              7.000         1                 70 185.000 13 24.050 520.000 45,5 236.600 

^000         1                 30              8.O0O         1 ,               80 190.000 13.5 25.650 530.000 46 243.800 

.^000         1                 40              9.000         1                 90 195.000 14 27.300 540.000 46,5 251.100 
5-000        1                 50            10.000         1               100 200.000 14.5 29.000 550.000 47 258.500 
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Osnova % 
D opol. 
davek Osnova 

Dopol. 
%        davek 

Osnova       %       Davek Osnova       % Davek 

560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 
630.000 
&40.000 
650.000 
660.000 
670.000 
680.000 

47,5 
48 
48,5 
49 
49,5 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
503 
51 
51,2 
51,4 

266.000 
273.600 
281300 
289.100 
297.000 
305.000 
311.240 
517.520 
523.640 
530.200 
336.600 
343.040 
349.520 

690.000 
700.000 
710.000 
720.000 
730.000 
740.000 
750.000 
760.000 
770.000 
780.000 
790.000 
800.000 

51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,4 
52,6 
52,8 
55 
55,2 
53,4 
53,7 
54 

356.040 
562.600 
369.200 
375.840 
382.520 
389.240 
396.000 
402.800 
409.640 
416.520 
424.250 
452.000 

Pri osnovi nad 800.000 din od razlike 66%, t. j. 
od vsakih nadaljnjih 10.000din osnove še 6600 din 
dopolnilne dohodnine. 

II 

Za obračun dopolnilne dohodnine dohodkov od 
premoženja je predpisana  tale davčna  lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
15.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
32.000 
34.000 
56.000 
38.000 
40.000 
42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
52.000 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
5,2 
3,4 
3,7 
4 
42 
4,5 
4,7 
5 
5,2 
5,5 
5,7 
6 
6,2 
6,5 
6,7 
7 
7,2 
7,5 
7,7 
8 
8,2 
8,5 
8,7 
9 
9,6 

10,2 
10,8 
11,4 
12 
12,6 
13,2 
15^ 
14,4 
15 
15,6 

20 
40 
60 
80 

100 
180 
224 
272 
533 
400 
462 
540 
611 
700 
780 
8S0 
969 

1.080 
1.178 
1.300 
1.407 
1.540 
1.656 
1.800 
1.925 
2.080 
2.214 
2.380 
2.525 
2.7O0 
3.072 
3.468 
3.888 
4.532 
4.800 
5.292 
5.808 
6.348 
6.912 
7.500 
8,112 

54.000 
56.000 
38.000 
60.000 
62.000 
64.000 
66.000 
68.000 
70.000 
72.000 
74.000 
76.000 
78.000 
80.000 
82.000 
84.000 
86.000 
88.000 
90.000 
92.000 
94.000 
96.000 
98.000 

1O0.O00 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 

16,2 
16,8 
17,4 
18 
18,4 
18,8 
192 
19.6 
20 
20,4 
20,8 
21,2 
21,6 
22 
22,6 
23,2 
25,8 
24,4 
25 
25,8 
26,6 
27,4 
28,2 
29 
30 
51 
52 
35 
34 
35 
36 
37 
57,7 
38,6 
39,2 
40 
41 
42 
43 
44 
44,7 

8.748 
9.408 

10.092 
10.800 
11.408 
12.038 
12.672 
15.328 
14.000 
14.688 
15.392 
16.112 
16.848 
17.600 
18.552 
19.488 
20.468 
21.472 
22.500 
25.736 
25.004 
26.304 
27.636 
29.000 
31.500 
34.100 
36.800 
39.600 
42.500 
45.500 
48.600 
51300 
54.665 
57.750 
60.760 
64.000 
67.650 
71.400 
75.250 
79.200 
82.695 

190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
500.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
525.000 
530.000 
555.000 
340.000 
545.000 

45,5 
46,2 
47 
47,6 
48,2 
48,8 
49,4 
50 
50,6 
51,2 
513 
52,4 
55 
53,6 
54,2 
54,8 
55,4 
56 
56,4 
56,8 
57,2 
57,6 
58 
58,4 
583 
59,2 
59,6 
60 
60,4 
60,8 
61,2 
61,6 

86.450 
90.090 
94.000 
97.580 

101.220 
104.920 
108.680 
112.500 
116.380 
120.320 
124.520 
128.380 
152.500 
156.680 
140.920 
145.220 
149.580 
154.000 
157.920 
161.880 
165.880 
169.920 
174.000 
178.120 
182.280 
186.480 
190.720 
195.000 
199.320 
203.680 
208.080 
212.520 

350.000 
355.000 
360.000 
565.000 
570.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
595.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.600 
430.000 
455.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

62 
623 
62,6 
62,9 
63,2 
65,5 
65,8 
64,1 
64,4 
64,9 
65 
65,2 
65,4 
65,6 
65,8 
66 
66,2 
66,4 
66,6 
663 
67 
67,1 
67.2 
67,5 
67,4 
67,5 
67,6 
67,7 
67,8 
67,9 
68 

217.000 
221.165 
225.360 
229.585 
233.840 
238.123 
242.440 
246.785 
251.160 
255.565 
260.000 
264.060 
268.140 
272.240 
276.360 
280.500 
284.660 
288.840 
295.040 
297.260 
301.500 
305.303 
309.120 
312.945 
316.780 
320.625 
324.480 
328.345 
332.220 
356.105 
340.000 

Pri osnovi nad 500.000 din 84% od razlike, to je 
od vsakih nadaljnjih 5.O00 din osnove še 4.200 din 
več. 

III 
1. Osnovo za obračunavanje dopolnilne dohod- 

nine se zaokrožijo takole: 
a) osnove do 10.000 se zaokrožijo na tisoč dinar- 

jev, in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
na tisoč din navzdol, zneski nad 500 din pa na tisoč 
din navzgor; 

b) osnove od 10.000 do 100.000 din se zaokrožijo 
na dva tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski 
do 1000 din zaokrožijo na dva tisoč din navzdol, zne- 
ski nad 1000din pa na dva tisoč navzgor; 

c) osnove od 100.000 do 500.000 din se zaokrožijo 
na pet tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 
2.500 din zaokrožijo na pet tisoč navzdol, zneski nad 
2.500din pa na pet tisoč navzgor; 

č) osnove od 500.000 do 800.000 din se zaokrožijo 
na deset tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski 
do 5000 din zaokrožijo na deset tisoč navzdol, zneski 
nad 5000 din pa na deset tisoč navzgor. 

2. od premoženja: 
osnove do 30.000din se zaokrožijo na tisoč dinar- 

jev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 500 din pa navzgor; 

osnove od 50.000 din do 100.000 din se zaokrožijo 
na 2000 din, in sicer do 1000 din navzdol, nad 1000 
dinarjev pa navzgor; 

osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5000 din, 
m sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 dinarjev pß 
navzgor. 
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IV 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere bi se morala uporabiti višja 
davčna stopnja. 

V 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto  1954. 

St. IV-312-1955 
Novo mesto, dne 25. januarja  1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

159. 

Na podlagi 15. člena, 8. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pra- 
vici ljudskih odborov, da predpisujejo takse in pro- 
metni davek ter 2. člena uredbe o prometnem davku 
je okrajni ljudski odbor Postojna na sejah okraj- 
lega zbora in zbora proizvajalcev dne 3. septembra 
^54 sprejel 

odlok 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o uvedbi okrajnih 

taks in prometnega davka 

Besedili odloka o uvedbi okrajnih taks in pro- 
metnega davka, objavljenega v Uradnem listu LRS, 
»t. 43/1953, ter odloka o spremembah odloka o uvedbi 
°krajnih talks in prometnega davka, objavljenega v 
Uradnem listu LRS, št. 4/1954, se spremenita in do- 
polnita   tako,   da   se  odlok  v   prečiščenem  besedilu 

ODLOK 
0 uvedbi občinskih taks in občinskega prometnega 

davka 

1. člen 1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

P° veljavnih predpisih, se pobirajo r okraju Po- 
gojna še takse in prometni davek, ki so predpisani 
s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
. Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 
ločbah tega odloka, so dohodek občinskih proraču- 
nov. Uporaibiti se morajo samo za komunalno gradi- 
?* (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za 

foanje zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov 
in komunalnih objektov), za graditev cest, mostov 
la Podobno. 

Način uporabe se določa z občinskim proračunom. 

3. člen 
Občinski prometni davek pripada tistim obči- 

nara na katerih območju je bil plačan, 
j. ,•akse, ki se plačujejo po tem odloku občinskim 
Judskim odborom za njih uradna dejanja ali za 
radna dejanja njihovih organov, pripadajo v celoti 

Pristojnim občinskim ljudskim odborom, 
i Takse, ki se plačajo okrajnemu ljudskemu od- 
od^ ^e   rajz^,eliJo  na  posamezne  občine  po  tehle 

Begunje i% jelSane 2% 
£1<>ke 4 % Loška dolina 4 % 
J-erknica 4,% F^a 11X 
poiane 2% Planina 2% 
Toki a Bistrica 13 % Postojna 21 % 
J slanica 

4. člen 
Taksa se plačuje v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh znamk (taksnih) ne more 
kupiti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora kupiti lokalne taksne znamke in jih 
uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čujejo takse v gotovini. Prometni davek se plačuje 
v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisani v tem odloku. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji 
o tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

6S-48 /46) uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55/53) z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolni tv arai se primerno uporabljajo tudi glede 
taks in prometnega davka, predpisanih s tem odlo- 
kom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi načelnik za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRSc 

II. del: Tarifa 

A. Takse 
Tar. Si 1 

5 %      Rakek 2% 

TA vloge, ki  se naslovijo na okrajni affi 
občinski ljudski odbor, se plača: din 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbo 20 
b) za vsako pritožbo 90 

Tar. št 2 
j» 

Za vse odločbe, ki jih izda okrajni ali ob- 
činski ljudski odbor, se plača TJ 
razen za odločbe, ki spadajo po tar. St. 
5, 6, 7, U, 13, 14 in 15. 

Tar. št • 
Za v«a potrdila, ki jih izda okrajni ali ob- 

činski ljudski odbor, razen za živineke 
potne liste, se plača 30 

za potrdilo o lastnini in zdravju živine (ži- 
vinski potni listi) za prenos lastnine na 
kupca: 
a) za drobnico, od glave 10 
b) *a vso drugo živino, od glave 50 

Tar. št i 
Za odhod uslužbencev okrajnega ali občin- 

skega ljudskega odbora iz urada na za- 
htevo stranke, razen kadar gre za sta- 
novanjske zadeve ali zadeve neznalne 
vrednosti, se plača: 
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100 
200 
500 

a) za pregled stavbišč ali prostora za    din 
napravo 200 

b) za pregled vse zgradbe ali posamez- 
nih, prostorov, da bi se izdalo upo- 
rabno dovoljenje: 

do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

c) za vsako pot uslužbencev izven 
uradnih prostorov na zahtevo zaseb- 
nikov, ne glede na število usluž- 
bencev 100 

Tar. št. 5 
Za odločbe, s katerimi se dajejo dovoljenja 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za vsako trgovsko poslovalnico na 

debelo 1.200 
2. za vsako trgovsko poslovalnico na 

drobno 720 
3. za agenturske, komisijske obrate in 

trgovska zastopstva ter druge po- 
sredniške obrate 4.800 

4. za odpremniška (špediterska) pod- 
jetja 2.400 

5. za prevoznike z živalsko opremo in 
ročne prevoznike 720 

6. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
7. za zasebne poslovalnice odvetnikov, 

zdravnikov, in'ženirjev, živinozdrav- 
nikov, geometrov, babic in podobnih 
prostih poklicev 480 

8. za proizvodnjo umetnih mineralnih 
voda 4.800 

9. za gostinske obratovalnice: 
a) za  restavracije,  gostilne   (ljudske 

* kuhinje), v katerih ne točijo al- 
i koholnih pijač 4.800 

b) za restavracije, kavarne, krčme, 
točilnice in kleti, v katerih se to- 
čijo alkoholne pijače 12.000 

c) za hotele 2.400 
č) za penzione in prenočišča 1.200 
d) za bare 48.000 
e) za mlekarne in obrate, v katerih 

točijo samo čaj in Jcavo 1.200 

10. za podjetja za prevoz potnikov in 
blaga: 
a) avtobusna 1.200 
b) avtotaksije 600 
c) fiakarska 240 

11. za dimnikarje 600 

12. za podjetja za čiščenje: 
a) jam in kanalov 240 
b) za   dezinfekcijo   in   dezinsekcijo    480 

13. za starinarnice 720 

14. za trgovine z orožjem, municijo, raz- 
strelivom kakor tudi za obrtne obra- 
te,  ki  proizvajajo  orožje,  municijo 
ali razstrelivo 960 

15. za odpiranje, prenos ali dajanje v 
najem lekarne ali drogerije 1.200 

16. za proizvodnjo farmacevtskih prepa-    din 
ratov 4.800 

17. za  prodajalce  monopolskih  predme- 
tov na drobno 240 

18. za   proizvodnjo   električno   energije     480 
19. za opravljanje bančnih in menjalnih 

poslov 7.200 
20. za informacijske pisarno 12.000 
21. za   potniške,    turistične,    pomorske, 

rečne in izseljenske agencije 3.600 
22. za   pisarno   za   posredovanja   kupo- 

prodaje nepremičnin 12.000 
23. za kinematografe 2.400 
24. za opravljanje tovarniške 

proizvodnje 24.000 
25. za izvrševanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža 900 

Pripombe: 
a) Takse po tej tarifni postavki mora- 

jo biti plačane tolikokrat, kolikor 
strok   je   obseženih   v   dovoljenju. 

b) Za dovoljenje za delo v pomožnem 
lokalu (podružnici, pomožni delav- 
nici itd.) se plača ista taksa kot za 
glavno obratovalnico. 

Tar. št 6 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin se 

plača: 
1. za potrditev vseh listin: 

za prvo polo 40 
za vsako nadaljnjo polo 25 

Pripomba  I. 
Ce se potrjuje več izvodov iste listine, se 

za prvi izvod plača taksa iz te tar. št., 
za vsak nadaljnji izvod pa po 40 din 
od izvoda, ne glede na število strani. 

Pripomba II. 
Ce se potrjuje samo podpis, se plača za 

potrditev   vsakega   podpisa   ali   pečata 
taksa 25 
2. za potrditev cenitve posestva 250 
3. za potrditev vseh poslovnih knjig 

(trgov.),   bančnih   in   podobnih,   od 
lista 2,50 

Pripomba: 
Te takse so oproščene knjige, ki jih 

vodijo zasebniki izključno le zaiadi potre- 
be državne administracije (trošarinski 
dnevnik, knjiga o prometnem davku, knji- 
ga o prometu deviz in valut in podobno). 

4. za potrditev načrta, kopiranega od 
državnih organov, če to prosijo za- 
sebniki , 500 

5. za potrditev pogodbe pri državnih 
organih: 
a) od   na   novo   sklenjenih pogodb, 

katerih vrednost znaša: 
do   10.000 din 75 
od   10.000 do   50.000 din 150 
od   50.000 do 150.000 din" 300 
od 150.000 do 250.000 din 500 
preko 250.000 dm XU% 
Ce je vrednost neocenljiva 125 
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b) za potrditev nadaljevalnih pogodb    dm 
se plača 50% takse iz točke a)  to 

tar. številke 
c) za potrditev pooblastila 45 

Pripomba: 
Ta taksa se ne plača za potrditev učno 

pogodbe po zakonu o vajencih. 
6. za   potrditev   heliografskega   načrta 

(risbe) s platna od m2 100 

Tar. št 7 
Za odločbe o kazni v postopku o prekrških, 

za katere je pristojen okrajni sodnik 
za prekrške, se plača 250 

Tar. št 8 
Za glasbo v gostinskih in podobnih lokalih 

(javnih), če se ne pobira vstopnina, 
se plaća: 
a) za glasbo, v trajanju do enega dne        200 
b) za glasbo, ki se izvaja ob določenih 
dneh ali prilikah, vendar več kot enkrat 
na mesec, mesečno 500 

Tar. št 9 
Za uporabo pločnika in drugih javnih po- 

vršin  v pridobitvene namene plačajo: 
gostinski obrati, letno od m? 10 
lastniki malih stojnic, dnevno 50 
lastniki velikih stojnic, dnevno 200 
lastniki stalnih stojnic, letno 2.000 
kioski, letno 3.000 
vrtiljaki, dnevno 100 
čistilci čevljev, letno 1.000 

Pločnik in drugi javni prostori se mo- 
rajo uporabljati le po poprejšnji prijavi, 
ob kateri mora biti plačana tudi taksa. 
Družbenim organizacijam sme načelnik od- 
delka za gospodarstvo OLO ob njih prire- 
ditvah dovoliti znižanje taikse za 10—80%. 

Tar. št 10 
Za reklame, ki se zaradi materialnih ko- 

risti obesijo ali kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na zidove ali v 
notranjosti javnih lokalov, na ogra- 
jah, na vozilih za javni promet in po- 
dobno, se plača taksa, ki znaša glede 
na velikost reklame: 

do •• m* 400 
do lm* 800 
do 4 m1 1.500 
nad 4 m* 2.5O0 

Pripomba: 
Ta taksa se ne plača za reklame in 

oglase na kulturno umetniške prireditve, 
Ba katerih se ne točijo alkoholne pijače 
m niso zdru'žene s plesom. 

Tar. št 11 
^a registracijo   motornih   vozil   se   plača 

taksa, ki znaša na leto: 
•• vsak avtomobilski priklopnik, avto- 

bus in trolejbus 2.000 
•• vsako motorno kolo s priklopnikom 

ali brez njega 1.000 

Tar. št 12 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih organih in zavodih, gospodar- 
skih in drugih organizacijah se plača 
taksa, ki znaša glede na vrednost dela, 
za katero se daje ponudba: din 

za vrednost do      20.000 din 500 
za vrednost do    100.000 din 1.000 
za vrednost do    500.000 din 2.000 
za vrednost do 1,000.000 din 3.000 
za vrednost nad    1,000.000 din   poleg 

3.000 še 0,015% od presežka nad 
1,000.000 din. 

Pripomba:  Takso  mora plačati ponud- 
nik najpozneje ob začetku dražbe. 

Tar. št 13 
(Za dovoljenje za kopanje peska, kamenja, 

zemlje in za žganje apna se plača 
taksa, ki znašal 
za kopanje peska 500 
za kopanje gramoza 400 
za kopanjo kamenja 200 
za kopanje zemlje 500 
za žganje apna 500 
Ta taksa se plača za dovoljenje, kate- 

rega veljavnost traja mesec dni po izdaji. 
Za celoletno dovoljenje se plača taksa v 
šestkratnem znesku gornjih postavk. 

Tar. št 14 
Za dovolitev podaljšanja obratovalnega ča- 

sa v gostinskih obratih se plača za em    . 
večer 500 
Taksni zavezanec je gostinski obrat, ki 

mora   takso  plačati  ob  izdaji  dovoljenja. 

Tar. št 15 
Za dovoljenje za priložnostno točenje alko- 

holnih pijač se plača 500 

B.   Prometni   daveik 

Tar. št 1 
Od potrošnje alkoholnih pijač pri gostinskih 

podjetjih in obratih se plača 3% od prodajne cene. 

Tar. št 2   ' 
Od vstopnic za kinematografske predstave, za 

fizkulturno in druge prireditve, h katerim je dovo- 
ljen vstop proti vstopnini, za veselice, za vrtiljakev 

cirkuške predstave, modne revije, artistične nastope 
in podobno se plača 5 % od cene za vstopnino. 

Tar. št 3 
Od nakupa in prodaje nepremičnin »e plača 10% 

od stopenj, ki jih predpisuje uredba o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic (Uradni list FLRJ. 
št. 4/55). 

Tar. št 4 
Od svetlobne neonske reklame se plača letno 

500 din 
Pripomba: 
Davčni zavezanec je koristnik reklame, ki mora 

tako reklamo priglasiti in plačati zanjo davek v 15 
dneh po tem, ko začne uporabljati io svetlobno 
reklamo. 
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Tar. št 5 
Od reklam v kinematografih se plača 5% od 

cene za objavo. 

Tar. št 6 
Od loterij in drugih iger na srečo se plača 10% 

izdanih srečk oziroma plačanih vložkov, vendar s 
to omejitvijo, da davei skupno z odstotkom, ki se 
predpiše prireditelju po uredbi o loterijah v korist 
proračuna, ne sme znašati več kot 25%. Ta davek 
se plačuje tudi za tiste igre na srečo, ki jih dovoli 
zvezni ali republiški finančni organ. Davčm zave- 
zanec je prireditelj. Davčna obveza nastane ob kon- 
cu prodaje srečk in je davek plačljiv v 24 urah po 
koncu prodaje. 

Pripomba: Ta prometni davek se ne plača od lo- 
terij in drugih iger na srečo, ki jih prireja Jugo- 
slovanska loterija. 

St. 657/72 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar 1. r. 

160. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 27. januarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o poslovalncm času  trgovskih 
podjetij in trgovin ter gostinskih podjetij in gostišč 

v okraju Radovljica 

1. člen 
8. člen odloka o poslovalnem času trgovinskih 

podjetij in trgovin ter gostinskkih podjetij in go- 
stišč v okraja Radovljica (Uradni list LRS, številka 
39-589/54) se spremeni • glasi: 

»Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba gostinskega podjetja in 
gostišča, ki ima gostišče ali gostinsko podjetje ponoči 
o/lprto preko časa, določenega v 5. členu. 

Kazni izreka sodnik za prekrške.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z objavo v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 5311/7-54 
Radovljica, dne 17. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan L r. 

161. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
je okrajni ljudski odbor na seji okrajnega zbora dn 
zbora   proizvajalcev dne  27.  januarja   1955   sprejel 

ODLOK 
o uporabi prodišč in obrežnih nasadov ob rekah 

in potokih okraja Radovljica 

1. člen 
Da se ohranijo obrežni nasadi in prepreči ruše- 

nje obrežij ob rekah in potokih ter s tem zavaru- 

jejo vodnogospodarske naprave in obdelovalna zem- 
lja, je mogoče izrabljati prodišča in obrežne nasade 
ob Savi ter drugih rekah in potokih samo po pred- 
pisih tega odloka. 

2. člen 
Za uporabo proda v večjem obsegu (obrtna upo- 

raba) je potrebno dovoljenje, ki ga daje pristojni 
ljudski odbor občine oziroma mestne občine. Če gre 
za uporabo proda na Savi, da ljudski odbor tako do- 
vljenje v soglasju z vodnogospodarsko sekcijo za 
gornjo Savo, tako da ta sekcija po svojem rečnem 
nadzorniku določi kraje, kjer je dovoljena obrtna 
uporaba prodišča, in količino proda, ki se sme od- 
vzeti s posameznih prodišč. 

Koristniki po tem členu morajo prod plačati po 
dnevni ceni, ki se določi obenem z dovoljenjem. Iz- 
kupiček gre v sklad za urejanje voda ljuskega od- 
bora. 

3. člen 
Drobna uporaiba proda, ki nima značaja obrtne 

uporabe, je dovoljena in brezplačna, izvršuje pa se 
lahko tako, da pristojni ljudski odbor občine oziroma 
mestne občine določi mesta, kjer je taka uporaba 
dvoljena. 

4. člen 
Pri uporabi proda se morajo koristniki držati 

navodil in prod uporabljati tako, kakor določi ljud- 
ski odbor oziroma rečni  nadzornik. 

5. člen 
Rezati ali drugače uprabljati vrbovo in drugo 

protje (šibje) ob rekah in potokih v večjem obsegu 
(obrtna uporaba) je mogoče le z dovoljenjem ljud- 
skega odbora občine oziroma mestne občine. Za po- 
sek vrbe in drugega protja izven rečišča je potrebno 
tudi sečno dovoljenje pristojne uprave za gozdarstvo. 

Če gre za uporabo protja na Savi, se da dovo- 
ljenje in določi način uporabe v sporazumu z rečnim 
nadzornikom. 

Za obrtno uporabo protja plačajo koristniki od- 
škodnino po dnevni ceni, ki jo določi ljudski odbor 
obenem z dovoljenjem. Izkupiček gre v sklad za ure- 
janje voda. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za pre- 

kršek: 
1. kdor v večjem obsegu (obrtno) uporablja prod 

ali protje ob rekah in potokih brez dovoljenja, 
2. kdor uporablja prod ali protje drugače, kakor 

je določeno v dovoljenju. 
3. kdor uporablja prod na mestih, ki niso za to 

določena. 
Kazni izreka sodnik za prekrške. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS<. 
St. 5420/4-54 
Radovljica, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 
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162. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 3. člena uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55-474/53) in II. točke dela C (V) tarife pro- 
metnega davka (Uradni lisa FLRJ, št. 55-659/54) je 
okrajni ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 27. januarja 1955 
sprejel 

ZAČASNI    ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

1. člen 
Do izdaje novo tarife občinskega prometnega 

davka plačujejo zasebni obrtniki, osebe s samostoj- 
nimi poklici in drugi zasebniki občinski prometni 
davek po stopnjah iz tar. št. 89 dela A ter št. 10 ter 
H dela B dosedanje tarife prometnega davka (Uradni 
«st FLRJ, št. 55-474/53, 13-151/54 in 34-449/54) od pro- 
meta tistih proizvodov in storitev, za katere se po 
lovi tarifi (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54 prometni 
davek ne plača. 

2. člen 
Občinski prometni davek, vpeljan z odlokom o 

Uvedbi občinskih taks in prometnega davka (Uradni 
ust LRS, št. 42-636/54), se pobira še nadalje. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

FLRJ, št. 55-474/53) in tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 55-639/54) z vsemi morebitnimi 
Poznejšimi spremembami se primerno uporabljajo 
tudi glede prometnega davka, predpisanega s tem 
odlokom. 

4. člen 
Navodila za izvrševanje tega odloka izdaja po 

Potrebi svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora Radovljica. Za izvrševanje tega odloka skrbi 
davčna uprava okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica. 

5. člen 
Odlok velja za okraj Radovljica, razen za mest- 

°i občini Bled in Jesenice. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

hstu LRS«. Prometni davek, plaćan do uveljavitve 
"^ffa  odloka   po dosedanjih   predpisih,  se  ne   vrača. 

St. 391/1-55 
Radovljica, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

163. 

Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih 
0aborih   (Uradni   list  LRS.  št.   19-89/52)   in  29.  člena 
emeljnega  zakona o proračunih   (Uradni  list FLRJ, 
V ,5-147/54) je okrajni  ljudski odbor Radovljica na 

nI>ni seji obeh zborov dne 27. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
° začasnem  financiranju   proračunskih   izdatkov 

°••••• Radovljica v prvem  trimesečju  1955 

cirali proračunski izdatki okraja Radovljica po me- 
sečnih planih iz predloga proračuna za leto 1955 v 
mejah dvanajstin dohodkov in izdatkov proračuna 
za leto 1954, vendar najdalj do 31. marca 1955. 

2. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del 

proračuna za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja  1955. 
St. 424/1-55 
Radovljica, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

164. 

1. člen 
rač    '       r ne hnsta  sprejeta družbeni  plan  in pro- 

Un okraja Radovljica za leto 1955, se bodo finan- 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in 1. člena zakona o spremembah dn dopol- 
nitvah zakona o družbenem planu ljudske republike 
Slovenije za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 45-157/54) 
je okrajni ljudski odbor Šoštanj na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 23. de- 
cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Šoštanj za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št, 47-719/54) 

1. člen 
Delitev dobička, določena v XII. poglavju •. 

dela pod naslovom: »Ekonomski ukrepi za iivršitev 
plana okrajnega ljudskega odbora Šoštanj za leto 
1954«, se pod točko a) izpremeni pri udeležbi posa- 
meznih gospodarskih organizacij in okrajnega ljud- 
skega odbora, in sicer: 

Podj.% OLO» 
Gradiš, gradbišče Šoštanj 48 52 
Gradbenik Šoštanj 48 52 
Druga   gradbena    podjetja,   ki   imajo 

obrate na območju OLO Šoštanj        48 52 
KZ in vsi njihovi obrati 85 15 
Trgovsko podjetje OZiZ Šmartno ob PaJci   80 20 
Žaga Ljubno 35 65 

Točka c) se »spremeni in se glasi takole: 
Kmetijske zadruge, njih obrati in delavnice «o 

udeležene na doseženem dobičku s 85%, okrajni 
ljudski odbor Šoštanj pa s 15%. 

Zadružno trgovsko podjetij© OZZ Šmartno oi» 
Pakii je udeleženo na dobičku z 80%, okrajni ljud- 
ski odbor Šoštanj pa z 20%. 

2. člen 
Točka a) XIII. poglavja »Plačilni sklad v trgo- 

vini in gostinstvu« se spremeni pri posameznih go- 
spodarskih organizacijah in sicer: 

Knjigarna in papirnica Šoštanj od 4,1% na 4,5%. 
Trgovsko podjetje »Reprodukt« Šmartno ob Paki 

od 2,8 % na 3,6 %. 
3. člen 

Pod točko a XIV. poglavja se doda še stavek: 
Lestvica je objavljena v »Uradnem listu LRS«, šte- 
vilka 12/54. 

Pod točko b) se doda še tale stavek: Lestvica je 
objavljena v »Uradnem listu LRS«, št. 31/54. 
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4. člen 
V XVn. poglavju — Skupna sredstva okraja in 

viri sredstev — se spremenijo ti-le zneski, ki zna- 
šajo: 

A. V letu 1954 znašajo vsi dohodki okraja Šo- 
štanj z vsemi sredstvi v višini 738.480 din (v tisočih 
dinarjev). 

B. Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov 
(v tisočih dinarjev): 

a) Sredstva iz leta 1953: 
1. Presežek proračunskih dohodkov  1953 
2. Ostanek davka presežnih plač 
3. Ostanek  sklada   stanovanjsko-komunalne 

delavnosti 
4. Ostanek sredstev za financiranje 
5. Ostanek sklada zdravstvenih ustanov 
6. Ostanek presežne akumulacije   

Skupaj 
7. Porabljeno po planu v letu 1954 

13.388 
3.044 

237 
1.925 

151 
35.488 

54.212 
38.007 

8. Ostane 
b) Sredstva iz leta 1954: 

1. Ostanek dobička  gospodarskih organiza- 
cij, ki pripada OLO 
5 % dpp državni sektor 
50 % dpp zadružni in privatni sektor 
Dohodnina kmetov 
Dohodnina drugih poklicev 

6. Zemljarina 
7. Davek od dediščin in daril 
8. Dohodek uradov in ustanov 
9. Razni proračunski dohodki 

10. Drugi dohodki in takse 
11. Dohodki, od katerih se ne plačuje prispe- 

vek republiki 
12. Skladi   podjetij   za   samostojno   razpola- 

ganje •        

16.205 

450.149 
16.032 
36.700 
56.698 

5.426 
1.S00 
2.420 

600 
1.500 
6.000 

9.380 

133.570 

Skupaj dohodki 

Vsi dohodki 

722.275 

738.480 

II. Uporaba sredstev iz leta 1954, ki se formirajo 
v okraju Šoštanj, se spremenijo tile zneski, ki 
znašajo: 

Sredstva v višini 738.480, s katerimi razpolaga v 
letu 1954 okraj Šoštanj, se bodo uporabila v tele na- 
mene (v tisočih dinarjev): 
a) proračunski izdatki 188.200 
b) negospodarske investicijo OLO 31.200 
c) negospodarske investicije občin 67.900 
č) okrajni kreditni sklad za investicije v go- 

spodarstvu                                                           45.610 
d) skladi podjetij za samostojno razpolaganje  133.570 
e) prispevek za kritje potreb LRS  374.000 

Porabljena 840.480 
Primanjkljaj 102.000 

III. Delež občinskikh ljudskih odborov na do- 
hodkih okraja se pri dohodkih občinskih ljudskih 
odborov za dosežem delež na dobičku gospodarskih 
organizacij  svojega območja  spremeni  za 3.430 din. 

5. člen 
V XIX. poglavju — Skladi  in  sredstva skladov 

— se pod točko 2 >Sklad za obnovo, gojitev in var- 
stvo gozdov« spremenijo tile zneski, ki znašajo: 

a) Dohodki: 
1. Dohodki gozdne takse državnega 

sektorja 56.000 

2. Dohodki gozdne takse privatnega 
sektorja 33.795 

3. Prenos in leta 1953 10.506 
4. Prevzeti skladi občinskih ljudskih odbo- 

rov in kmetijskih zadrug iz leta 1953 17.427 
5. Izredni dohodki 2.997 

Skupaj dohodki 
35% prispevek republiki 
10%   prispevek   občinskim    ljudskim 

odborom   od   privatnega    sektorja 

Ostanek OLO 

b) Izdatki: 
1 Stroški za javno gozdarsko službo okraja 
2. Stroški za gozdna dela in druge investi- 

cije OLO v nedržavnem in zadružnem 
sektorju 

3. Stroški za gozdna dela in druge investi- 
cije GG Nazarje 

4. Izredni izdatki — dotacije 

120.725 
33.003 

3,299 

84.423 

10.479 

33.691 

37.802 
2.451 

6. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja  1954. 
St. 1-129/1-55 
Šoštanj, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

165. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 2. 
člena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Ptuj na skupni seji obeh zborov dne 30. 
decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Majšperku 

Iz okrajnega zdravstvenega doma v Ptuju, usta- 
novljenega z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ptuj z-dne 23. decembra 1952, se izloči zdravstvena 
postaja v Majšperku in se ustanovi kot finančno 
samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvene postaje je v Majšperku. 

Zdravstvena postaja v Majšperku ima nalogo, 
nuditi prebivalstvu z območja, ki ga določi svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Ptuj, 
zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. To nalogo opravlja po pomožni zdravstveni 
postaji v Makolah, obratni ambulanti z bolniškim 
oddelkom in zobni ambulanti v Majšperku, posveto- 
valnici za matere in otroke ter po področni babiški 
službi. 

3 
Zdravstveni postaji v Majšperku se v sporazumu 

z ökrajjmim zdravstvenim domom v Ptuju dodeljujejo 
v gospodarjenje osnovna sredstva, ki so jih že doslej 
uporabljale organizacijske enote, naštete v 2. točki 
te odločbe. 

4 
Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 

šteje skupaj z upravnikom 9 članov. 
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Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/33). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
no postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ptuj. 

5 
Za zadeve jn naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Ptuj. 

6 
Zdravstvena postaja v Majšperku posluje po do- 

ločbah te odločbe od 1. januarja 1953. 
St. 1-82/1-55 g 
Ptuj, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 

166. 

Na podlagi 22. in 61. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
2. in 44. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni 
list LRS. št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom te- 
meljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/35) je okrajni ljudski 
odbor Radovljica na skupni seji obeh zborov dne 
16. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi doma učencev srednjih šol v Bohinjski 

Bistrici za linančno samostojen zavod 

1 
Dom učencev srednjih šol v Bohinjski Bistrici, ki 

je bil ustanovljen z odločbo okrajnega ljudskega 
°dbora Radovljica z dne 30. junija 1952, št. 1285/4-52, 
kot proračunski zavod, se razglasi za finančno samo- 
stojen socialno-vzgojni zavod in se preimenuje v 
dijaški dom v Bohinjski Bistricic. 

Sedež zavoda je v Bohinjski Bistrici. 

Dijaški dom v Bohinjski Bistrici ima nalogo, da 
oskrbuje in vzgaja dijake nižje gimnazije v Bohinj- 
ski Bistrici, ki so iz socialnih in drugih razlogov ne 
•°•••• oskrbovati in vzgajati v družini. 

V dom sie sprejemajo dijaki iz okraija Radovljica. 

Dom ima pravico, gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril že doslej. 

4 
Dom ima  sklad za nagrade delavcev  in usluž- 

eucev, sklad za lastno investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
,     Dom upravlja upravni odbor, ki šteje sedem čla- 
n°v, vštevši upravnika doma. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za prosveto 
ln kulturo OLO Radovljica. 
R ,1    i'?vni'ka doma imenuje okrajni ljudski odbor 

6 
a zadevo in naloge doma je pristojen svet za 

• ^osveto in kulturo OLO Radovljica. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 134/1-55 
Radovljica, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

167. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/52) ter 
2. in 44. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni 
list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom te- 
meljne uredbe o finančno samostojnih zavodih (Urad- 
ni list FLRJ. št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor 
Radovljica na skupni seji obeh zborov dne 16. de- 
cembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi vzgojnega zavoda v Kamni gorici 

za finančno samostojen zavod 

Vzgojni zavod v Kamni gorici, ki jo bil doslej 
okrajni proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen socialno-vzgojni zavod. 

Sedež zavoda je v Kamni goricu 

Vzgojni zavod v Kamni gorici ima nalogo, da 
oskrbuje in vzgaja duševno zaostale otroke od 7. do 
15. leta starosti, ki zaradi duševne zaostalosti ne mo- 
rejo uspešno slediti pouku v osnovni šoli. Izjemoma 
se smejo sprejeti v zavod tudi mlajši oziroma sta- 
rejši otroci.     * 

3 I 
Zavod ima pravico, gospodariti s premoženjem, 

s katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Zavod ima sklad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje devet čla- 

nov, vštevši upravnika zavoda. 
Člane upravnega odbora imenuje svet za pro- 

sveto in kulturo OLO Radovljica. 
Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudski od- 

bor Radovljica. 
6 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo OLO Radovljica. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 134/1-55 
Radovljica, dne 16. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1, r. 
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168. 

Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 48. 
člena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLR], št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Radovljica na seji okrajnega zbora in 
zbora   proizvajalcev   dne   27.   januarja   1955   sprejel 

OD..      C B O 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 

Radovljica 

169. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLR], št. 51-426/53) je 
okrajni ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 27. januarja 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Jesenice 

Okrajni zdravstveni dom Radovljica, ki je bil 
ustanovljen z odločbo oikrajnega ljudskega odbora 
Radovljica, št. 799/1-53 z dne 15. februarja 1953 kot 
proračunski zavod s samostojnim financiranjem, 
preneha. 

2 
Premoženje, s katerim je doslej gospodaril okraj- 

ni zdravstveni dom Radovljica, ter aktiva in pasiva 
zavoda se razdelijo in prenesejo na nove zdravstve- 
ne domove Jesenice, Bled in Radovljica, ki se ustanove 
s posebnimi odločbami. 

Premoženje po prvem odstavku te točke prenese 
komisija, ki jo imenuje svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica. Prenos je treba opraviti do konca februar- 
ja 1955. 

Premoženje, ki ga je doslej uporabljala uprava 
okrajnega zdravstvenega doma, porazdeli na novo 
ustanovljene zdravstvene domove predsednik okraj- 
nega ljudskega odbora na predlog sveta za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko. 

Uslužbenci in delavci okrajnega zdravstvenega 
doma, ki so na delovnih mestih v organizacijskih 
enotah posameznega novo ustanovljenega zdravstve- 
nega doma, postanejo uslužbenci oziroma delavci 
ustreznega zdravstvenega doma. > 

Uslužbence in delavce pri upravi okrajnega 
zdravstvenega doma razporedi na delovna mesta v 
novo ustanovljenih zdravstvenih domovih predsednik 
okrajnega ljudskega odbora na predlog sveta za 
ljudsko  zdravstvo  in   socialno  politiko. 

4 
To odločbo izvrši  svet za  ljudsko zdravstvo in 

socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica. 

5 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS». 

St. 375/1-55 
Radovljica, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

Ustanovi se zdravstveni dom Jesenice kot fi- 
nančno samostojen ztlravstveni zavod s sedežem na 
Jesenicah. 

Zdravstveni dom Jesenice nudi* zdravstveno var- 
stvo prebivalstvu občin Jesenice, Dovje-Mojstrana, 
Kranjska gora in Žirovnica s tem, da zdravi hi pre- 
prečuje bolezni. 

3 
V zdravstvenem domu na Jesenicah so: 

1. Splošna ambulanta Jesenice I, 
2. splošna ambulanta Jesenice II, 
3. splošna ambulanta Jesenice lil, 
4. obratna ambulanta Železarne Jesenice, 
5. bolniški oddelek obratne  ambulante  Jesenice, 
6. zobna ambulanta Jesenice, 
7. poliklinika Jesenice s kirurškim, internim in 

ginekološkim oddelkom, 
8. specialistična okulistična ambulanta Jesenice, 
9. specialistična   otorinolaringološka   ambulanta 

Jesenice, 
10. specialistična pediatrična ambulanta Jesenice, 
11. higienska postaja Jesenice, 
12. posvetovalnica za matere in otroke Jesenice, 
13. posvetovalnica za matere in otroke Blejska 

Dobrava, 
14. posvetovalnica za matere in otroke Mojstrana, 
15. šolska ambulanta Jesenice, 
16. šolska zobna ambulanta Jesenice, 
17. antituherkulozni dispanzer Jesenice, 
18. antivenerični dispanzer Jesenice, 
19. otroški dispanzer Jesenice, 
20. babiška služba Jesenice^ 
21. zdravstvena postaja Kranjska gora s splošno 

ambulanto, zobno ambulanto, posvetovalnico za ma- 
tere in otroke in babiško službo Kranjska gora, 

22. pomožna zdravstvena postaja Žirovnica s 
splošno ambulanto Žirovnica in posvetovalnico za 
matere in otroke Brcznica. 

Zdravstvena postaja Kranjska gora in pomožna 
zdravstvena postaja Žirovnica sta posebni organiza- 
cijski emoti zdravstvenega doma Jesenice; njuno raiz- 
merje do zavoda se uredi z njegovimi pravili. 

Zdravstvenemu   domu   Jesenice   se   v   skladu   z 
2. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica, št. 375/1-55 z dne 27. I. 1955 o prenehanju zdrav- 
stvenega doma Radovljica dodeli v gospodarjenje 
premoženje, - katerim je doslej gospodaril okrajni 
zdravstveni dom Radovljica in so ga uporabljale 
organizacijskege   enote,   naištete   v   prvem   odstavku 
3. točke te odločbe. 
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Zdravstveni dom Jesenice ima tele sklade: 
a) sklad   za   nagrajevanje   delavcev   in   usluž- 

bencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom Jesenice upravlja upravni od- 
bor, ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. Clane 
upravnega odbora imenuje okrajni ljudski odbor 
Radovljica. 

7 
Zdravstveni dom Jesenice ima upravnika. Uprav- 

nika imenuje okrajni ljudski odbor Radovljica. 

Organ, pristojen za zadeve in naloge zdravstve- 
nega doma Jesenice, je svet za ljudsko zdravstvo 
ra socialno politiko okrajnega ljudskega odbora 
Radovljica. 

9 
Ta odločba velja od dneva objavo v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 576/1-55 
Rad    ljica, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

170. 

Na .podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
° okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19/89-5i2) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
Je okrajni ljudski odbor Radovljica na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 27. januarja 
l953 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Bled 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Bled kot finančno 

samostojen  zdravstveni  zavod  s sedežem  na  Bledu. 
2 

Zdravstveni dom Bled nudi zdravstveno varstvo 
Prebivalstvu občin Bled, Gorje, Bohinjska Bistrica 
JI* Srednja vas v Bohinju s tem, da zdravi in pre- 
P*ečuje bolezni. , 

3 
V zdravstvenem domu Bled so: 
1. splošna ambulanta Bled I, 
2- splošna ambulanta Bled II, 
3. zobna ambulanta Bled, 
4. higienska postaja Bled, 
5- šolska ambulanta Bled, 
6. šolska zobna ambulanta Bled, 
?• posvetovalnica za matere in otroke Bled, 
8- posvetovalnica za matere in otroke Gorje, 
9- babiška služba Bled, 

10. zdravstvena postaja Bohinj s splošno ambulan- 
B' ln.P°sve',°v'aln'co za matere in otroke v Bohinjski 

istrici, posvetovalnico za mattere in otroke v Srednji 
vasi in babiško službo Bohinj. 
za .r~ravs'vena   postaja  Bohinj   je  posebna organi- 

clJska enota zdravstvenega doma Bled; njeno raz- 
TJe do zavoda se uredi z njegovimi 'pravili. 

Zdravstvenemu domu Bled se v skladu z 2. točko 
odločbe okrajnega ljudskega odbora Radovljica, št. 
575/1-55 z dne 27. I. 1955 o prenehanju okrajnega 
zdravstvenega doma Radovljica dodeli v gospodarje- 
nje premoženje, s katerim je doslej gospodaril okraj- 
ni zdravstveni dom Radovljica in so ga uporabljale 
organizacijske enote, naštete v prvem odstavku 
3. točke te odločbe. 

5 
(Zdravstveni dom Bled ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom Bled upravlja upravni odbor, 
ki šteje 9 članov, vštevži upravnika doma. Clane 
upravnega odbora imenuje okrajni ljudski odbor 
Radovljica. 

7 
Zdravstveni dom Bled ima upravnika. Upravnika 

imenuje okrajni ljudski odbor Radovljica. 

8 
Organ, pristojen za zadeve in naloge zdravstve- 

nega doma Bled, je svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica. 

9 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. 577/1-55 
fintoviiira, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

171. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Radovljica na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 27. januarja 
1955 sprejel        » 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Radovljica 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Radovljica kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem r 
Radovljici. 

2 
Zdravstveni   dom   Radovljica   nudi   zdravstveno 

varstvo prebivalstvu občin Radovljica, Begunje, Črni- 
vec, Kropa in Podnart s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. 

3 
V zdravstvenem domu Radovljica so: 

1. splošna ambulanta Radovljica I, 
2. splošna ambulanta Radovljica •, 
3. obratna ambulanta »Veriga« Lesce, 
4. obratna ambulanta »Plamene Kropa, 
5. zobna ambulanta Radovljica, 
6. higienska postaja Radovljica, 
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7. šolska ambulanta Radovljica, 
8. šolska zobna ambulanta Radovljica, 
9. posvetovalnica za matere in otroke Radovljica, 

10. .posvetovalnica za matere in otroke Begunje, 
11. posvetovalnica   za   matere   in   otroke   Kropa, 
12. babiška služba Radovljica. 

Zdravstvenemu domu Radovljica se v skladu z 
2. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica, št. ••5/1-55 z dne 27. I. 1955 o prenehanju 
okrajnega zdravstvenega doma Radovljica dodeli v 
gospodarjenje premoženje, s katerim je doslej go- 
spodaril okrajni zdravstveni dom Radovljica in so 
ga uporabljale organizacijske enote, naštete v 3. točki 
te odločbe. 

5 
Zdravstveni dom Radovljica ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije. 
c) amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom Radovljica upravlja upravni od- 
bor, ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. Clane 
upravnega odbora 'imenuje okrajni ljudski odbor 
Radovljica. 

7 
Zdravstveni dom Radovljica ima upravnika. 

Upravnika imenuje okrajni ljudski odbor Radovljica. 

8 
Organ, pristojen za zadeve in naloge zdravstve- 

nega doma Radovljica, je svet za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko okrajnega ljudskega odbora 
Radovljica. 

9 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 378/1-55 
Radovljica, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

172. 

Na podlagi •. točke C tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, it. 55/54) in dragega odstavka 
23. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin je ljudski odbor mestne občine Kranj na 
36. seji dne 28. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi začasnega mestnega prometnega davka 

od obrtniških izdelkov in storitev 

1. člen 
Dokler ljudski odbor mestne občine ne bo sprejel 

odloka o uvedbi mestnega prometnega davka od obrt- 
niških izdelkov in svoritev, plačujejo zasebni obrtniki 
in druge zasebne osebe mestni prometni davek za 
izdelke po tarifni postavki 89 A tarife, za obrtne 
storitve pa po tarifni postavki 10 B tarife promet- 
nega davka, ki je veljala v letu 1954. 

2. člen 
Vplačani mestni prometni davek od obrtniških 

izdelkov in obrtniških storitev gre v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš in komunalno graditev. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955, objavi pa so 

v >Uradnem listu LRS«. 

St. 117/1-55 
Kranj, dne 28. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

173. 

Na podlagi 23. člena, 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/1952) ter 29. člena temeljnega za- 
kona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/1954) 
je ljudski odbor mestne občine Tržič na seji dne 
20. januarja 1955 sprejel    , 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 

ljudskega odbora mestne občine Tržič 
v I. trimesečju 1955 

1. člen 
Dokler ne bo ljudski odbor mestne občine Tržič 

sprejel družbenega plana in proračuna za leto 1955 
se bodo financirali proračunski izdatki LO MO Tržič 
po dvanajstinah proračuna za leto 1954, vendar naj- 
več 3 mesece, t. j. do 31. marca 1955. 

2. člen 
Izdatki proračuna LO MO Tržič se bodo začasno 

financirali s temile viri dohodkov: 
a) s presežkom proračuna iz leta 1954, 
b) z delom dobička gospodarskih organizacij, 

predvsem obrtnih in komunalnih podjetij, 
.     c) z delom dopolnilne  dohodnine od kmetijstev 
in pa od samostojnih poklicev ter premoženja, 

č) z dohodki mestnega prometnega davka in taks, 
d) z delom dohodkov od državnih taks in pro- 

metnega davka, 
e) z davkom od dediščin in daril, 
f) z dohodki državnih organov, zavodov in usta- 

nov ter drugih dohodkov. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku v I. trimesečju 

1955 so sestavni del proračuna z& leto 1955. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 319/11 
Tržič, dne 20. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 
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Uto XII V LJUBLJANI, dne 24. februarja 1955 Številka 7 
VSEBINA: 

41. Odlok o dohodnini v stalnem znesku za leto 1955. 
42. Odlok o določitvi roka za razpis rednih volitev delav- 

skih svetov. 
43. Odlok o prometnem davku od proizvodov Izkoriščanja 

gozdov panoge 313. 
44. Odločba o razglasitvi Hmeljske komisije za Slovenijo 

za. finančno samostojen zavod In o preimenovanju v 
Hmeljno komisijo za Slovenijo. 

45. Odločba o Imenovanju članov filmskega sveta pri film- 
skem podjetju Triglav film. 

Odloki ljudskih odborov: 

M4. Odlok o ustanovitvi mestne elektroenergetske Inspek- 
cije v mestu LJubljani. 

!75. Odlok o obveznem fluorografiranju prebivalstva v okraju 
Gorica. 

Vt. Odlok o začasni uvedbi občinskega prometnega davka 
od prometa proizvodov In od storitev zasebnih obrtnih 
delavnic ter od Izvrševanja samostojne poklicne delav- 
nosti v okraju Kranj. 

*W. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2., 8., 12. In 35. 
volilni enoti okraja LJubljana okolica. 

'17'. Odlok o uvedbi občinskega prometnega davka od pro- 
izvodov in storitev zasebnih obrtnih delavnic zasebnih 
c'jrtnikov in drugih zasebnikov v okraju LJubljana 
okolica. 

W>. začasni odlok'o občinskem prometnem davku, ki so ga 
dolžni plačevati zasebni obrtniki in druge zasebne osebe 
v okraju Ptuj. 

180. Odlok o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega po- 
vračila stroškov za službena potovanja oz. terenska dela 
na območju okraja Ptuj. 

181. Odlok o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 
okraja Ptuj. 

182. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb 
okraja Ptuj. 

183. Odlok o razpisu nadomestnih Volitev v 17. volilni enoti 
okraja Sežana. 

181. Odlok  o  ustanovitvi  finančne  inšpekcije  OLO   Sežana. 
185. Odlok o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih 

v okraju Sežana. 
186. Odlok o najvišji tarifi za dimnikarske storitve v okraju 
-^r-sTrbovlje. 

Q8Jy/bdločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Metliki. 
158. Odlok o oddajanju opremljenih sob potnikom in turi- 

stom v mestni občini Bled. 
189. Odlok o začasnem financiranju v prvem trimesečju 1955 

v mestni občini Celje. 
190. Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven, poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostiäö v mestni občini 
Kranj. 

191. Odlok o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 
mestne  občJne  Nova  Gorica  v  prvem  trimesečju  1955. 

192. Odlok o uvedbi občinskega prometnega davka v mestni 
občini Nova Gorica. 

193. Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 
---vsmestne občine Postojna za leto 1954. 
U9iyOđločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Tržiču. 
»S; Odlok o razpisu nadomestnih volitev v B. volilni enoti 

občine Stična. 

41. 

Na podlagi III. točke odloka o davčnih stopnjah 
dohodnine za loto 1955 (Uradni list FLRJ, štev. 55- 
TOI/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
je republike Slovenije 

ODLOK 
o dohodnini v stalnem znesku za leto 1955 

Dohodnino v stalnem znesku plačajo postreščki, 
*agarji, ulični prodajalci časnikov in drugih proizvo- 
*°7» snažilci obutve, ki nimajo stalnega delovnega 
njfcsta (lokala), obrtniki, ki opravljajo storitve brez 
stalnega delovnega mesta (lokala), in druge osebe, ki 
• ukvarjajo s podobnim delom pretežno ób uporabi 
dlesne delovne sile. 

rv- 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. U-34/55 
Ljubljana, dne 15. februarja 1955. 

Izvrsni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 
Boris Kraigher 1. P. 

II 
Davek v stalnem znesku znaša: 

jO v krajih do 5.000 prebivalcev 
") v krajih do 20.000 prebivalcev 
w v krajih do 50.000 prebivalcev 
<j) v krajih do 100.000 prebivalcev 
d) v- krajih nad 100.000 prebivalcev 

•1 

din na leto 
600 
900 

1.200 
1.800 
2.400 

ni 

zne ?••^•'  zavezanci,  ki  plačajo davek  v  stalnem 
sku na podlagi tega odloka, ne plačujejo p rome t- uesa davka. 

42. 

Na podlagi 3. točke navodila za volitve delavskih 
svetov in upravnih odborov gospodarskih podjetij 
(Uradni list FLRJ, št. 5-38/512) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o določitvi roka za razpis rednih volitev delavskih 

svetov 

1 
V Ljudski republiki Sloveniji so začne razpis 

rednih volitev delavskih svetov 20. februarja 1955. 
Razpis volitev mora biti končan najpozneje do 15. 
marca 1955, volitve pa morajo biti opravljene naj- 
pozneje do 31. marca. 

2 
Redne volitve delavskih svetov gradbenih pod- 

jetij morajo biti opravljene najpozneje do 15. maja 
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1955,    redne   volitve   gostinskih   in   turističnih   pod- 
jetij pa najpozneje do 51. maja 1955. 

V rokih, določenih s tem odlokom, razpišejo de- 
lavski sveti podjetij volitve in določijo dan volitev 
po 4. točki navodila za volitve delavskih svetov in 
upravnih odborov gospodarskih podjetij (Uradni lisi 
FLRJ, št 5-58/52). 

4 
Rok  za   razpis   rednih   volitev  delavskega   sveta 

podjetja za poštni,  telegrafski  in  telefonski  promet 
bo določil Izvršni svet po potrditvi sklepnega računa 
podjetja. 

5 
Ta odlok velja takoj. 
St. U 26/55 
Ljubljana, dne 15. «februarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
" »udske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

43. 

Na podlagi 19. člena uredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55-659/54) v zvezi s 3. pripombo k tar. št. 
100 dela A tarife prometnega davka izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o prometnem davku od proizvodov izkoriščanja 

gozdov panoge 313 

I 
Prometni davek se po tem odloku plačuje od 

vse proizvodnja pri izkoriščanju gozdov, razen od 
proizvodnje lesnoindustrijskih podjetij in gozdnih 
gospodarstev ter od kolja in hmeljevk, če jih kupijo 
potrošniki neposredno od proizvajalcev. 

• 
Prometni davek se plačuje v absolutnem znesku 

in merski enoti, in sicer: ,- 

1. za drva vseh vrst od prm 500 
2. za TT drogove  in  pilote 

vseh vrst od m3 1.000 
3. za tesane hrastove prage od m3 1.500 
4. za tesane bukove prage od m3 1.000 
5. za tesan les iglavcev od m' 3.000 
6. za orehove   hlode   za 

furnir od m3 1.500 
7. za oglje od prodajne cene      10% 
8. za druge gozdne sorti. 

mente od m3 1.000 

• 
Stopnje prometnega davOca po •. točki tega od- 

loka so enake za vso Ljudsko republiko Slovenijo. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 

odlok o prometnem davku -od proizvodov izkorišča- 

nja gozdov  panoge  513   (Uradni  list LRS,  štev.   10- 
26/54 in št.  16-57/54). 

St. U 25/1-55 
Ljubljana, dne 16. februarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudsko republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

44. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Hmeljske komisije za Slovenijo za 
finančno samostojen zavod in o preimenovanju 

v   Hmeljno komisijo za Slovenijo 

1 
Hmeljska komisija za Slovenijo, ki je bila usta- 

novljena z uredbo o ustanovitvi Hmeljske komisije 
za Slovenijo in o kontroli in kakovosti hmelja (Urad- 
ni list LRS, št. 27-161/50), se razglasi za finančno sa- 
mostojen zavod. 

Ime Hmeljske komisije za Slovenijo se spremeni 
tako, da se glasi: Hmeljna komisija za Slovenijo. Se- 
dež Hmeljne komisije je v Žalcu (okraj Celje). 

2 
Hmeljna komisija skrbi za dober sloves sloven- 

skega hmelja na domačem in svetovrlem tržišču, skrbi 
za 'zvajanje predpisov o obveznem oznamkovanju 
hmelja, proučuje vprašanja o pridelovanju hmelja, 
strokovno sodeluje s pristojnimi državnimi organi v 
stvareh, ki se tičejo pridelovanja hmelja (obnova in 
krčenje hmeljnikov, iztrebljanje divjega in podivja- 
nega hmelja in podobno) in predlaga potrebne ukre- 
pe, strokovno usmerja in nadzoruje pridelovanje * 
hmelja in trgovino s hmeljem. 

3 
Da Hmeljna komisija doseže namen iz- prejšnje 

točke, opravlja zlasti tele naloge: 
1. ocenjuje kakovost hmelja; 
2. znàmkuje hmelj in izdaja potrdila o izvoru 

hmelja; , 
3. uradno tehta vse količine hmelja, namenjenega 

za izvoz in za domačo uporabo; 
4. nadzoruje s hmeljem zasajene površine; 
5. ob sporih med proizvajalci in odkupnimi or- 

ganizacijami glede kakovosti hmelja daje strokovna 
mnenja o kakovosti hmelja; 

6. vodi statistiko o površinah, zasajenih s hme- 
ljem, o številu sadik, o količini pridelka, o količini 
oznamkovanega, prodanega in izvoženega hmelja ter 
o doseženih cenah; 

7. je strokovni organ v vseh vprašanjih hmeljar- 
stva LRS. 

4 
Hmeljna komisija gospodari s premoženjem, s ka" 

terim je gospodarila doslej Hmeljska  komisija. 

Hmeljna komisija ima tele sklade: 
1. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila; 
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2. sklad za nagrajevanje hmeljarjev in za pospe- 
ševanje hmeljarstva; 

3. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev; 
4. rezervni sklad. 

6 
Hmeljno komisijo upravlja upravni odbor, ki ima 

8 članov. Clane upravnega odbora imenuje organ, 
ki je pristojen za zadeve • naloge zavoda, izmed 
strokovnih uslužbencev zavoda, pridelovalcev hme- 
lja in hmeljskih strokovnjakov. 

Upravnika zavoda imenuje organ, ki je pristo- 
jen za zadeve m naloge zavoda. 

7 
Plače uslužbencev zavoda se določijo po predpi- 

sih o plačah uslužbencev državnih organov. 
Plače delavcev zavoda se določijo po predpisih 

° plačah delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in 
ustanovah. 

8 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Državni 

sekretariat za gospodarstvo LRS. 

9 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. S tem pre- 

neha 1., 2., 3., 4. in 5. člen uredbe o ustanovitvi Hmelj- 
ske komisije za Slovenijo in o kontroli kakovosti 
imelja. 

St.  1150-V54 
Ljubljana, dne 15. februarja 1955: 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

45. 

Na podlagi 4. točke odloka o ustanovitvi film- 
skega sveta je Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 
izdal 

ODLOČBO 
o imenovanju članov filmskega sveta pri filmskem 

podjetju Triglav film 

Za člane v filmski svet filmskega podjetja Tri- 
glav film se imenujejo: 

1. Apih Milan, 
2. prof. Brane Janko, 
3. Bratko Ivan, 
4. dr. Cvetko Dragotin, 
5. Fajfar Tone, 
6. Gostiša Lojze, 
7. a rh. Kobe Boris, 
8. Modic Lev, 
9. prof. Sega Drago, 

10. Stih Bojan, 
11. Sušteršič Rado. 

St. S-516/1-55 
Ljubljana, dne 19. februarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudsk» i-epublike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
174. 

Na podlagi 23., 65. in 117. člena zakona o ljud- 
eh odborih mest iii mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52), 5. člena uredbe o organizacija elektro- 
energetske inšpekcijske službe v Ljudski republiki 
Sloveniji (Uradni list LUS, št. 40-145/54), v sporazumu 
• državnim sekretarjem za gospodarstvo LRS iu na 
Predlog sveta za gospodarstvo MLO Ljubljana je 
•flestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana na 
s*upni seji olje), zborov dne 24. decembra 1954 
»Prejel 

ODLOK 
° ustanovitvi mestne elektroenergetske inšpekcije 

1. člen 
Ustanovi se mestna elektroenergetska inšpekcija. 
Inšpekcjja je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

m«stnega ljudskega odbora. 

2. člen 
•Mestna elektroenergetska  inšpekcija: 
L opravlja  vse  zadeve  po  predpisih o elektro- 

rgetski inšpekciji, ki spadajo po obstoječih pred- 
ah v pristojnost mestnega ljudskega odbora; 

**•  neposredno  nadzira   izvajanje  zveznih,   repu- 
c| , ~-•  •  mestnih predpisov  in  sklepov  s področja 
M...     "UP 

rtkih in 
(,L. tr

v°gospodarstva in elektroenergetskih naprav na 
mocju mestnega ljudskega odbora; 

3. daje dovoljenja za obratovanje, za rekonstruk- 
cije in za dementale elektroenergetskih naprav na 
območju mestnega ljudskega odbora; 

4. sodeluje pri revizijah investicijskih programov 
in projektov elektroenergetskih naprav ter pri teh- 
ničnih pregledih gradbenih objektov elektroenerget- 
skih naprav na obitočju mestnega ljudskega odbora; 

5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje po- 
rabe električne energije po navodilih sveta za go- 
spodarstvo mestnega ljudskega odbora in republiške 
elektroenergetske inšpekcije; 

6. opravlja druge zadeve, ki spadajo po predpi- 
sih ali odločitvi pristojnih organov v njeno pristoj- 
nost. 

Naloge navedene pod 2., 3. in 4. točko opravlja 
mestna elektroenergetska inšpekcija v obsegu, ki ga 
predpiše državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

3. člen 
Mestna elektroenergetska inšpekcija opravlja 

svoje naloge po inšpektorjih. 
Inšpektorje imenuje mestni ljudski odbor glavne- 

ga mesta Ljubljana v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za gospodarstvo LRS. 

4. člen 
Inšpektorji elektroenergetske inšpekcije so za 

svoje delo odgovorni svetu za gospodarstvo mestne- 
ga ljudskega odbora. 
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Mestna eglektroenergetska inšpekcija opravlja 
svoje naloge tudi po navodilih, ki jih prejme od 
sveta za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora 
in od republiške elektroenergetske inšpekcije. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo mestnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo elek- 
troenergetske inšpekcije. 

5. člen 
Ce ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepra- 

vilnosti ali, da niso bili izvršeni ukrepi, ki so bili 
določeni, odredi z odločbo, da se mora nepravilnost 
odpraviti oziroma da se morajo ukrepi izvršiti, ter 
določi pri tem rok, v katerem se mora to zgoditi, ko- 
likor veljavni predpisi ne določajo drugih  ukrepov. 

Zoper odločbo mestne elektroenergetske inšpekci- 
je je dovoljena v 15 dneh po njenem sprejemu pri- 
tožba na republiško elektroenergetsko inšpekcijo, če 
s posebnimi predpisi ni drugače določeno. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
Inšpekcija, ki je izdala odločbo, sme na stranki- 

no zahtevo odložiti njeno izvršitev. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St.  G-10224/2 
Ljubljana, dne 24. decembra  1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

175. 
Na podlagi prvega odstavka 15. člena in 64. člena 

zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na seji obeh zborov dne 31. ja- 
nuarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o obveznem Iluorografiranju prebivalstva 

v okraju Gorica , 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 

izvede obvezno fluorografiranje (rentgensko slikanje) 
prebivalcev okraja Gorica, ki bodo na dan začetka 
fluorografiranja stari nad 15 let. 

2. člen 
Fluorografiranje bo brezplačno. 

3. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

OLO Gorica se pooblašča, da za izvajanje tega od- 
loka izda potrebne ukrepe ter določi čas fluorografi- 
ranja v okraju Gorica. 

4. člen 
Z denarno kazniju do 3O0O din se kaznuje, kdor 

se ne udeleži fluorografiranja, čeprav je k temu ob- 
vezan, ali kdor sicer ovira ail preprečuje izvrševanje 
ukrepov na podlagi tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu -LRS«. 
St. 1/1-68/1-55 
Nova Gorica, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

176. 

Na podlagi 15. člena ter 8. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/89-52) ter V zvezi z II. odstavkom V. dela tarife 
davka od prometa (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) 
je okrajni ljudski odbor Kranj po priporočilu sveta 
za gospodarstvo na skupni seji obeh zborov dne 
31. januarja  1955 sprejel 

ODLOK 
o začasni uvedbi občinskega prometnega davka od 

prometa proizvodov in od storitev zasebnih obrtnih 
delavnic ter od izvrševanja samostojne poklicne 

delavnosti 

1. člen 
Dokler okrajni ljudski odbor ne predpiše po II. 

odstavku V. dela tarife davka od prometa (Uradni 
list FLRJ, št. 55-659/54) občinskega davka na promet 
proizvodov, ki jih proizvajajo in dajejo v promet 
zasebne obrtne delavnice in drugi zasebniki, in na 
storitve, ki jih opravljajo zasebne obrtne delavnice 
in drugi zasebniki, so oboji dolžni plačevati občinski 
prometni davek takole: 

a) po tar. št. 89 dela A tarife prometnega davka, 
ki se jo uporabljala v letu 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 55-474/53, 13-151/54 in 25-266/54) za vse proizvode, 
ki niso našteti v tarifnih številkah 1 — 101 dela A 
tarife prometnega davka, ki jo objavljena v Urad- 
nem listu FLRJ, št. 55-659/54; 

b) po tar. št. 10 in 11 dela B tarife prometnega 
davka, ki se jo uporabljala v letu 1954, od vseh pla- 
čil za opravljene storitve. 

2. člen 
Ce se za promet proizvodov plača prometni da- 

vek po tar. št. 1 do 101 dela A tarife prometnega dav- 
ka za leto 1955 po nižji stopnji, kot pa bi se plačal, 
ako bi se uporabila tar. št. 89 dela A tarife promet- 
nega davka za leto 1954, se plača za promet teh pro- 
izvodov tudi občinski prometni davek, in "sicer po 
stopnji, ki jo enaka razliki med stopnjama obeh 
navedenih tarif. 

3. člen 
Glede plačevanja, rokov, davčne osnove itd. se 

uporabljajo za občinski prometni davek po tem od- 
loku analogno vsi predpisi uredbe o prometnem dav- 
ku in tarifo prometnega davka kot njenega sestav- 
nega dela (Uradni list FLRJ, št. 55-659/514). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 864/1-55 
Kranj, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 
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177. 

Na podlagi 20. im 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
51-102/53) ter 6. točko 67. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi s sklepom zbora proizva- 
jalcev o prenehanju mandata, je OLO Ljubljana 
okolica na XXII. skupni seji obeh zborov dne 51. ja- 
nuarja 1955 siprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 2., 8., 12. in 

55. volilni enoti za volitve v zbor proizvajalcev 
okrajnega  ljudskega odbora Ljubljana okolica. 

2. člen 
Ker so se odborniki zbora proizvajalcev za 2., 

8. in 35. volilno enoto Kirbus Matija, Vrhnika, Idrij- 
ska cesta, Bajec Desan, Grosuplje 145 in Pintar 
Jože, Logatec 120, odpovedali mandatu in je zbor 
Proizvajalcev njihovo odpoved sprejel, odbornik zbo- 
ra proizvajalcev za 12. volilno enoto Svete Viktor, 
°odpeč 55, pa je umrl dne 7. X. 1954, jim je mandat 
Prenehal. 

Nadomestne volitve bodo v sredo, dne 30. mar- 
ca 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, v 

okrajnem glasilu »Glasnikt. na oglasni deski OLO 
Ljubljana okolica in pri vseh gospodarskih organiza- 
cijah ustreznih volilnih enot, 

4. člen 
Ta odlok velja takoj po objavi. 

St. 13479/1-54 in I/l PI 7/1 
Ljubljana, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

178. 

Na podlagi 15. člena 8. točke 64. člena zakona o 
°'krajnih ljuds.kih odborih ter 3. člena uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) in •. 
odstavka V. dela tarife prometnega davka (Uradni 
J*?* FLRJ, št. 55-659/54) je okrajni ljudski odbor 
poljana okolica na XXII. skupni seji okrajnega 
"°ra in zbora proizvajalcev dne 31. januarja 1935 

sprejel 
ODLOK 

** Uvedbi občinskega prometnega davka od proizvo- 
°v in storitev  zasebnih   obrtnih  delavnic  zasebnih 

obrtnikov in drugih zasebnikov 

1. člen 
.     Uvede se občinski prometni davek od proizvodov 

storitev zasebnih obrtnih delavnic zasebnih obrt- 
Jkov   in   drugih   zasebnikov   v  okraju   Ljubljana 
°Kolica. 

2. člen 

Se °o izdaje tarife občinskega prometnega davka 
ob P^ira v okraju Ljubljana okolica od zasebnih 

rtnih delavnic, zasebnih obrtnikov  ter drugih za- 

in 11 dela B tarife zveznega prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 13-151/54 in št. 25-266/54 od 
prometa tistih proizvodov in storitev, ki v tarifi 
zveznega prometnega davka, katera se uporablja od 
1. januarja 1955 (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) niso 
posebej imenovani in za katere se po- tej tarifi ne 
pobira zvezni prometni davek. 

3. člen 
Odlok o uvedbi okrajnih taiks in prometnega 

davka v okraju Ljubljana okolica (Uradni list LRS, 
št. 39-471/53 in Uradni list LRS, št. 15-343/54) ostane 
v veljavi, kolikor ni v "nasprotju z določbami tega 
odloka. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. I/l 09 3/1 M/C 
Ljubljana, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

.79. 

loč"1 • ,v očinski  prometni  davek  po stopnjah, do 
^enih s  tarifno številko 89 dela   A  in  tarif. št.  K 10 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) in II. točke V. dela — tarife 
občinskega prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 
55-659/54) je okrajni ljudski odbor Ptuj na ločenih 
sejah obeh zborov dne 31. januarja  1955 sprejel 

ZAČASNI     ODLOK 
o občinskem prometnem davku, ki so ga dolžni 

plačevati  zasebni  obrtniki  in   druge  zasebne  osebe 

1. člen 
Zasebni obrtniki in druge zasebne osebe so dolž- 

ne plačevati občinski prometni davok po stopnjah, 
navedenih v bivši tarifi št. 89 dela A tarife promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53 in 15- 
151/34 ter 25-266/54) za vse proizvode, ki niso našteti 
v tarifi številka 1—101 dela A tarife prometnega dav- 
ka (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) oz. od plačil za 
opravljane storitve po ustreznih tarifnih številkah 
iz dela B tarife prometnega davka iz leta 1954, vse 
dotlej, dokler ne bo objavljena tarifa občinskega 
prometnega davka na podlagi V. dela zvezne tarife 
prometnega davka. 

2. člen 
Občinsiki prometni davek se steka v proračun 

občine v kateri ima davčni zavezanec sedež svojega 
podjetja, če pa davčni zavezanec nima obrtne de- 
lavnice pa v proračunu občine, v kateri ima svoje 
prebivališče. 

3. člen 
Občinski prometni davek pobirajo občinsiki 

ljudski odbori vsak na območju svoje občine. 

4. člen 
Pripombe, navedene v biviši tarifni številki 89 in 

1—7 dela A tarife prometnega davka veljajo tudi pri 
obdavčevanju in odvajanju občinskega prometnega 
davka. 

Plačevanja občinskega prometnega davka so 
oproščeni tudi proizvodniki izdelkov domače hišne 
delavnosti (domača obrt). 
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5. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva objave  v  >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. 1-73/1-55 
Ptuj, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 

180. 

Na podlagi 15. člena in 1. točke 69. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) je okrajni ljudski odbor Ptuj na seji okraj- 
nega zbora dne 51. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega povra- 
čila stroškov za službena potovanja oziroma terenska 

dela na območju okraja Ptuj 

1. člen 
Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov 

za službena potovanja oziroma terenska dela na ob- 
močju okraja Ptuj z dne 11. septembra 1953, številka 
1-4766/1-53 (Uradni list LRS, št. 37-450/53) se raz- 
veljavi. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-166/1-55 
Ptuj, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 

181* 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. čle- 
na zakona; o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) ter 1. člena uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) je okrajni ljudski 
odbor Ptuj na ločenih sejah obeh zborov dne 31. ja- 
nuarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Ptuj 
; 1. člen 

Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 
Ptuj znaša: 

1. za uslužbence od V. plačilnega razreda na- 
vzgor 900 din; 

2. za uslužbence od IX. do VI. plačilnega razreda 
in za visokokvalificirane delavce 800 din; 

3. za druge uslužbence in delavce 700 din. 

2. člen 
Ta odlok velja za uradna potovanja, ki jih v 

mejah okraja Ptuj opravljajo uslužbenci in delavci 
uradov in zavodov, katerih službeno mesto je v okra- 
ju in katerih delavnost je omejena na območje okra- 
ja Ptuj. 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

ó dnevnicah za uradna   potovanja v mejah   okraja 

Ptuj z dne 26. februarja 1954, št. 1-1653/3-54 (Uradni 
list LRS, št. 14- 234/54). 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955. 
St. 1-168/1-55 
Ptuj, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 

182. 

Na podlagi 17., 19. in 2. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 29. člena temeljnega za'kona o prora- 
čunu (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Ptuj na ločenih sejah obeh zborov dne 
31. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih potreb 

okraja Ptuj   . 

1. člen 
Do izdaje proračuna okrajnega ljudskega odbora 

Ptuj za leto 1955 se bodo proračunske potrebe okraja 
Ptuj začasno financirale na podlagi mesečnih prora- 
čunskih načrtov dohodkov in izdatkov v mejah pro- 
računa okraja Ptuj za leto 1954. 

2. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

porabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del 
proračunskih dohodkov in izdatkov po proračunu 
okraja Ptuj za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1-169/1-55 
Ptuj, dne 31. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 

183. 
Na podlagi 123. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi z 20. 
in 117. členom zaikona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je okrajni ljudski odbor Sezama na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
8. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
V 17. volilni enoti za volitve v okrajni zibor okraj- 

nega ljudskega odbora Sežana se razpišejo nadomest- 
ne volitve, ker se jo ljudski odbornik Gombač Janko, 
izvoljen za odbornika okrajnega zbora v tej volilni 
enoti, odpovedal mandatu in je okrajni zbor na seji 
dne 8. februarja  1955 njegovo odpoved sprejel. 

Sedemnajsta volilna enota obsega naselja Mata- 
vun, Naklo, Dane pri Divači, Skocjan, Betanja, Rodik 
in Kaciče-Pared v občini Divača. 
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• 
Volitve bodo v nedeljo dne 20. marca 1955. 

• 
Ta odlok se objavi  v »Uradnem listu  LRSf in 

na oglasni deski občinskega ljudskega odbora Divača. 

St. 1-72/7-1955 
Sežana, dno 8. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

184. 

Na podlagi drugega odstavka 15/ člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter drugega odstavka 3. člena uredbe o fi- 
nančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 45-367/35) jo 
okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 8. februarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o  ustanovitvi  finančne inšpekcije okrajnega 

ljudskega odbora Sežana 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Sežana se ustano- 

vi okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija jo v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora. 

2. člen 
Okrajna finančna inšpekcija: 
a) nadzoruje izvajanje predpisov o finančnem 

poslovanju, gospodarskih organizacij, združb gospo- 
darskih organizacij in finančno samostojnih zavodov, 
ne nadzoruje pa izvajanja predračuna dohodkov in 
izdatkov teh zavodov; 

b) nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo fi- 
nančno obveznosti fizičnih in pravnih oseb, ki se 
ukvarjajo s samostojno gospodarsko delavnostjo; 

c) nadzoruje delo organov državne uprave glede 
Jzvajanja predpisov o ugotavljanju, .obračunavanju 
in pobiranju dohodkov iz gospodarstva in prebi- 
valstva; 

č) nadzoruje finančno poslovanje družbenih orga- 
nizacij, ki imajo poleg mesečnih vlog svojih članov 
tndi še'druge dohodke. 

3. člen 
Finančna inšpekcija opravlja svoje naloge po in- 

špektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v spo- 

razumu z republiškim državnim sekretarjem za ffo- 
sPodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje delo 

°<%ovorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
a irna ••••••• dajat; smernice, navodila in naloge 

, nčni inšpekciji glede opravljanja zadev iz njene 
Pristojnosti. 

lii J , ^11'^   tajništva   za   gospodarstvo   okrajnega 
s*ega odbora neposredno nadzoruje delo inšpek- 

cije ter ji lahko daje naloge v zvezi z opravljanjem 
inšpekcije. 

5. člen 
Ta odloik velja takoj. 

St. 1-72/10-1955 
Sežana, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

185. 

Na podlagi dragega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in 6. člena uredbe o zasebnih gostiščih 
(Uradni list LRS, št. 14-49/54) v zvezi s 3. in 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-428/51) je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 8. 
februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o vodstvu poslovnih  knjig  v zasebnih gostiščih 

v okraju Sežana 

1. člen 
Zasebna gostišča v okraju Sežana morajo voditi 

tele poslovne knjige: 
1. knjigo o nabavljenem materialu in drugih 

stroških, 
2. knjigo o dnevnem prometu. 

2. člen 
Vsak račun o nabavljenem materialu in vsak 

drug stroškovni račun mora biti vpisan kronološko 
pod zaporedno številko v ustrezno knjigo. 

'Vsi vpisani računi se morajo hraniti za tri leta 
nazaj. 

V blagajniško knjigo o dnevnem prometu se 
dnevno vpišejo iztržki vsakega dneva posebej koli- 
činsko in vrednostno. 

3. člen 
Poslovne knjige kontrolirajo finančni kontrolni 

organi in inšpekcija tržišča. 
Knjige je treba voditi tako, da so iz njih vedno 

razvidne zaloge in poslovni uspeh gostišča. 

4. člen 
Ob koncu leta se na podlagi knjig sestavi letni 

sklepni račun. 
5. člen 

Zasebna gostišča začnejo voditi poslovne knjige 
s prvim januarjem 1955. 

Poslovne knjige morajo biti vezane, oštevilčene 
in jih mora pred začetkom uporabe potrditi finančni 
organ okrajnega ljudskega odbora. 

6. člen 
Tajništvo za gospodarstvo OLO se pooblašča, da 

izda natančnejša navodila za vodstvo poslovnih knjig. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za pre- 

kršek lastnik zasebnega gostišča, če ne vodi redno in 
pravilno predpisanih poslovnih knjig in če ne hrani 
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računov toliko časa, kakor je predpisano v 2. členu 
tega odloka. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 

arja  1955. 
St. 1-72/11-1955 
Sežana, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

186. 

Na podlagi 15. člena in 5. točke 64. člena zakona 
o okrajni ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je sprejel okrajni 
ljudski odbor Trbovlje na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 32. decembra 1954 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
Za dimnikarske storitve v okraju Trbovlje lahko 

določajo socialistični in zasebni dimnikarski obrati 
(v nadaljnjem besedilu: dimnikarji) cene za posa- 
mezne vrste storitev do višine tarife, določene s tem 
odlokom. 

2. člen 
Za posamezne vrste dimnikarskih storitev ozi- 

roma ometanje in čiščenj« nažtetih objektov se pred- 
pisuje kot najvišja tarifa: j. 

1. odprto kuhinjsko ognjišče 35 
2. kmečka  kuhinja z dvojnim stropom 50 
3. plezalni   dimnik   vseh   kurilnih   naprav, 

razen naprav, navedenih pod 6. točko: 
a) v pritlični  hiši 45 
b) v hiši z več nadstropji, za vsako na- 

daljnje nadstropje „, 10 
4. angleški dimnik 35 
5. ruski ali valjastt dimnik: 

a) v pritlični hiši 14 
b) v hiši z več nadstropji, za vsako na- 

daljnje nadstropje 4 
6. dimna cev do 2 m 5 
7. dimnik   centralne  ogrevalne   naprave  ali 

pekovske parne peči: 
a) do vštetega I. nadstropja 30 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 8 
c) od etažnih peči gostinskih in zavodnih 

štedilnikov vseh vrst do I. nadstropja 14 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 4 

8. kanal   centralne  ogrevalne   naprave,   pe- 
kovske parne peči in zavodnih peči: 
a) do 5 m 70 
b) veliki, od 6 m naprej 120 

9." gospodinjski štedilnik, vštevši dimno cev 
do lm 20 

10. štedilnik v gostinskih obratih ali zavodih: 
a) mizni prosto stoječi ali z nastavkom 

srednjem gostinskem obratu, javni ku- 
hinji in podobno 50 

b) mizni veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih  restavracijah, jav- , 
nih kuhinjah, zavodih  in podobno 80 

11. ogrevalee vode (bojkr) 10 
12. grelci posod 15 
13. pralni kotel, kanalizacija za odvod dima 15 
14. navadna železna peč do 2 m cevi 14 
15. pei sistema >Lntz< ali podobna 25 

a) izredno velika                                                  40 
16. pekovska peč na premog ali drva: 

a) navadna, vštevši dimnik, kainal in duške 48 
b) dimnik, peči   (poda), za vsako nadalj- 

nje nadstropje 120 
17. pekovska parna peč: 

a) z eno etažo (pečjo) 76 
b) z dvema ali več etažami 100 

18. etažna   peč  za   centralno gretje,   vštevši 
dimne odvode 30 

19. centralna ogrevalna naprava, vštevši dim- 
ne odvode: 
a) z majhnim  kotlom  do 8 m* ogrevalne 

površine (do 9 členov) 60 
b) s   srednje   velikim   kotlom do 12 m2 

ogrevalne površine (do 14 členov) 100 
c) z velikim kotlom nad 15 m2 ogrevalne 

površine (nad 14 členov) 123 
20. odpiranje, izžiganje  in čiščenje  lončenih 

peči: 
a) brez zamazanja peči 175 
b) z zamazanjem 200 
c) za izžiganje  (na  uro,  za  vsakega de- 

lavca) 70 
21. pregled in strganje novih dimnikov v su- 

rovem stanju in ob končni izgraditvi 25 

3. člen 
Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo po na- 

ročilu ali v nujnih primerih ob nedeljah in prazni- 
kih, se lahiko zaračuna največ 50°/o, za nadurno in 
nočno delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, pa največ 
40% pribitka k tarifi iz prejšnjega člena. 

4. člen 
Za dela, ki jih dimnikar opravi v oddaljenosti 

nad 3 km od sedeža svojega obrata, sme zaračunati 
do 20%, v oddaljenosti preko 10 km do 30% in v 
oddaljenosti preko 20 km do 40% pribitka na ve- 
ljavno tarifo. 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 2. členu 
tega odloka, se določi odškodnina po medsebojnem 
sporazumu na podlagi porabljenega časa za oprav- 
ljeno delo. 

5. člen 
Dimniki, dimni odvodi, štedilniki in peči se mo- 

rajo redno ometati. Čiščenje dimnika v uporabi je 
obvezno vsaj/ enkrat mesečno. 

Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki jih 
dimnikar ne čisti, se plača 50% veljavne tarife iz 
2. člena tega odloka. 

Dimnikar vpiše vsako opravljeno delo v kon- 
trolno knjigo, stranke pa morajo dimnikarjeve stori- 
tve v kontrolni knjigi potrditi. Dimnikar mora na 
zahtevo plačnika dimnikarskih storitev izdati po- 
trdilo o plačilu z navedbo dimnikarskih storitev in 
tarifnih postavk. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se zaradi prekr- 

ška kaznujejo:  „ 
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a) dimnikar, ćo zahteva in sprejme pristojbino, 
čeprav ni opravil določenega dela ali ni opravil 
konkretnega pregleda; 

b) dimnikar, ki na plačnikovo zaihtevo ne izda 
potrdila o plačilu z navedbo storitev in tarifnih 
postavk. 

7. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za mestno občino 

Trbovlje. 
8. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 6421/1-54 
Trbovlje, dne 22. decembra 1954. 

Predsednik 0L0: 
Martin Gosak 1. r. 

187. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/32) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Črnomelj na skupni seji 
obeh zborov dne 8. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Metliki 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Metliki kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Metliki. 
Sedež zavoda je v Metliki. 

2 
Zdravstveni -dom v Metliki ima nalogo, ' nuditi 

Prebivalstvu z območja mestne občine Metlika in 
občine (Gradac zdravstveno varstvo s tem, da zdravi 
'D preprečuje bolezni. To nalogo opravlja dom s 
splošno in  zobno ambulanto v Metliki. 

5 
Zdravstvenemu  donni  v  Metliki  se  dodeljuje  v 

gospodarjenje inventar in instrumentarij splošne am- 
bulante  in   zobne  ambulante   v  Metliki,  ki   sta  bili 

• doslej organizacijski  enoti okrajnega zdravstvenega 
doma v Črnomlju. 

4 
Zdravstveni dom v Metliki ima: sklad za nagra- 

jevanje delavcev in uslužbencev, sklad za lastne in- 
vesticije in sklad za amortizacijo. 

5 
Zdravstveni dom v Metliki upravlja upravni od- 

^•. ki šteje sedem članov, vštevši upravnika doma. 
Clane upravnega odbora imenuje okrajni Ijud- 

s*i odbor Črnomelj. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 

Črnomelj. 
6 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma v Metli- 
^1 Je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
Politiko CLO Črnomelj. 

7 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. IV-4744/2-54 
Črnomelj, dne 8. decembra 1954. 

, Predsednik OLO: 
Janez 2unič 1. r. 

188. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na pod- 
lagi drugega odstavka 23. člena in 78. ter 117. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52), 58. in 59. člena uredbe 
o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 6-63/54) ter v zvezi z 19. členom odredbe o zaseb- 
nih gostiščih (Uradni list LRS, št. 14-49/54) na seji 
dne 23. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju opremljenih sob potnikom in turistom, 

o oddajanju hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih in opravljanju gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

i. člen 
Zastopniki lahko v turistični sezoni ali ob večjih 

svečanostih, zletih, shodih in podobnih proslavah na 
Bledu oddajajo potnikom in turistom opremljene so- 
be, ki jih imajo v okviru zasebnega stanovanja. 

Ce zasebniki imajo ali uživajo poleg svojega obi- 
čajnega zasebnega stanovanja še največ do dve sobi 
za oddajanje potnikom in turistom, se štejejo te sobe 
k rednemu zasebnemu stanovanju. 

2. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 1. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda\ tajništvo 
LO MO Bled. 

Zasebniki, ki oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe, ki ne spadajo k zasebnemu stano- 
vanju, kot je navedeno v 1. členu tega odloka, mo- 
rajo za oddajanje imeti posebno dovoljenje po od- 
redbi o zasebnih gostiščih. 

3. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo v roku, ki ga določi tajništvo 
LO MO Bled, priglasiti temu tajništvu število in 
kratek opis sob, ki jih nameravajo oddajati, in cene, 
po katerih jih bodo oddajali. 

4. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

tajništvo LO MO Bled komisijski pregled priglaše- 
nih sob, da se ugotovi, ali so sobe glede na tehnične 
in sanitarno-higienske pogoje primerne in neoporeč- 
ne za oddajanje potnikom in turistom. 

V komisiji za pregled morajo biti zastopniki LO 
MO Bled, sanitarne inšpekcije in turističnega 
društva. 

5. člen 

Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 
da izpolnjujejo pogoje, izda tajništvo LO MO Bled 
dovoljenje, hkrati pa vipiše prijavljene sobe r seznam 
opremljenih sob. 

Seznam mora obsegati: lastnikovo ime, priimek, 
poklic in stalno prebivališče, število oseb in postelj 
ter ceno vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje taj- 
ništvo LO MO Bled turističnemu društvu na Bledu 
in okrajni gostinsiki zbornici. 

Ce ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 
kljivosti kot tudi, da prijavljene cene niso primerne, 
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odredi tajništvo LO MO Bled, da se te pomamkljivo- 
sti odpravijo ter določijo nove cene. Po odpravi teh 
pomanjkljivosti in določitvi novih cen se šele izda 
dovoljenje. 

6. člen 

Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 
tiste sohe, za katere je izdano dovoljenje in ki so vpi- 
sane v seznam opremljenih sob po 5. členu tega 
odloka. 

Opremljene sohe se lahko oddajo potnikom in 
turistom z zatrkom ali brez njega, izdajanje drugih 
obrokov in pijač za plačilo pa se šteje za gostinsko 
delavnost. 

7. člen 

Co zasebna gospodinjstva nudijo hraino več kot 
10 abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci, se 
šteje to za gostinsko delavnost in je zanjo potrebno 
dovoljenje po predpisih odredbe o zasebnih go- 
stiščih. 

8. člen 

Svet za gospodarstvo LO MO Bled se pooblašča, 
da sme v izjemnih primerih dovoliti izdajanje hrane 
tudi večjemu številu abonentov, vendar največ dvaj- 
setim. 

9. člen 

Gostinske storitve se lahko opravljajo izven po- 
slovnih prostorov gostinskih podjetij in gostišč na 
sejmih, priložnostnih prireditvah, zabavah, veselicah 
ter na gospodarskih razstavah in podobno. 

10. člen 

Za opravljanje gostinskih storitev izvem poslov- 
nih prostorov je potrebno dovoljenje, ki ga izda taj- 
ništvo LO MO Bled. 

Dovoljenje se izdaja na prošnjo gospodarske ali 
družbene organizacije ali tistega, ki namerava oprav- 
ljati gostinske storitve izven poslovnih prostorov. 

11. člen 

Tajništvo LO MO Bled predpiše ob izdaji dovo- 
ljenja za opravljanje gostinskih storitev iz 10. člena 
izpolnitev določenih higienskih, sanitarnih in dru- 
gih pogojev, potrebnih v zvezi s kulturno postrežbo. 

Dovoljenje se ne izda prosilcu, če ne daje za- 
dostnega poroštva, da bodo ti pogoji izpolnjeni. 

12. člen 

Organi sanitarne inšpekcije morajo skrbeti za 
pravilno izvajanje tega odloka. 

13. člen 

Za vsako izdano dovoljenje se mora razen držav- 
ne takse po zakonu o taiksah plačati tudi predpisana 
mestna taksa. 

14. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
2.000 din: 

1. kdor v roku, predpisanem po 3. Členu ne pri- 
glasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom in 
turistom in kdor oddaja te sobe brez dovoljenja; 

2. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višje cene, kot jih je prijavil; 

3. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
tudi drugo hrano in pijačo; 

4. kdor opravlja brez dovoljenja gostinske stori- 
tve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč; 

•5. če opravljajo gostinska podjetja in gostišča 
gostinske storitve izven poslovnih prostorov brez do- 
voljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih. 

16. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

St. 1-746/3-54 
Bled, dne 25. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
•Jože Kap us 1. r. 

189. 

Na podlagi 25. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LUS, št. 19/52) ter 
29. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRj, št. 13/54), izdaja ljudski odbor mestne občine 
Celje na zasedanju dne 3. februarja 1955 

ODLOK 
o začasnem financiranju v prvem* trimesečju 1955 

1. člen •> 

Dokler ne sprejme ljudski odbor mestne občine 
Celje družbenega plana in proračuna za leto 1955, 
se bodo financirali proračunski izdatki po mesečnih 
planih dohodkov in izdatkov v mejah proračuna za 
leto 1954,  vendar najdalj do konca marca 1955. 

2. člen 

Na podlagi tega odloka pobrani in porabljeni 
zneski so sestavni del dohodkov in izdatkov proraču- 
na LO MO Celje za leto 1955. Za kritje izdatkov na- 
jame LO MO Celje po potrebi kredit pri Celjski 
mestni hranilnici, komunalni banki v Celju. 

3. člem 

Ta odlok začne veljati 8. dan po tem, ko ga je 
sprejel ljudski odbor mestne občine Celje, upora!)- 
lja se od 1. januarja 1955, objavi pa se v »Biltenu< 
in v >Uradnem listu LRS<. 

St. 11-382/1-55 
Celje, dne 3. februarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 
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190. 

Na podlagi 57. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/5-1), 3. in 
8. Člena temeljnega zakona o piekrških (Uradni list 
HJRJ, št. 46/51) in drugega odstavka 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin je ljudski 
odbor mestne občine Kranj na 36. seji dne 28. ja- 
nuarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč je po- 
trebno dovoljenje. 

Dovoljenje izda na prošnjo gostinskega podjetja 
ali gostišča po poprejšnjem zaslišanju gostinske zbor- 
nice in sanitarne inšpekcije načelnik oddelka za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve. 

Promet na mestih izven poslovnega sedeža je 
sestavni del prometa gostinskega podjetja ali gostišča. 

2. člen 
Družbene organizacije in društva lahko priredijo 

zabave ali veselice s prodajo alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač ter jestvinami na podlagi dovoljenja, 
ti ga izda načelnik oddelka za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve po poprejšnjem zaslišanju sanitarne 
inšpekcije. 

Dovoljenje je enkratno in velja samo za določeni 
dan, v njem mora biti naveden kraj, dan, ura začetika 
in konca prireditve. 

3. člen 
V prošnji za dovoljenje je treba navesti imena 

dveh oseb, ki bosta v prirediteljevem imenu osebno 
odgovarjala za red, pravilno poslovanje ter pravo- 
časno in točno plačilo davka od prometa z alkohol- 
nimi pijačami. 

4. člen 
Obratovanje na prostem se dovoli le, če je pri- 

reditveni prostor dovolj oddaljen od smetišč, hlevov 
• balkonov, s katerih se iztepava prah, če je za- 
varovan pred onesnaženjem, smradom in prahom, 
•k je dovolj razsvetljen, če je gostom na razpolago 
r neposredni bližini dovolj stranišč in če se s tem ne 
Orirajo splošni promet, javni red in mir. 

5. člen 
Izvajanje tega odloka bosta nadzorovali tržna in- 

spekcija pri LO MO Kranj in sanitarna inšpekcija 
Pri OLO Kranj. 

6. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

y°° dinarjev, kdor brez dovoljenja opravlja gostin- 
ske storitve izven poslovnih prostorov gostinskih 
ujetij in gostišč. 

Ce opravljajo gostinska podjetja oziroma gostišča 
8°stinske storitve izven poslovnih prostorov brez 
dovoljenja, se kaznujejo po predpisih uredbe o go- 
stlnskih podjetjih in gostiščih. 

7. člen 
U i   5  °dIok  velja  od   dneva  objave  v  >Uradnem llstu LRS«. 

|t. 513/1-55 
Kranj, dne 28. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

191. 

Na podlagi 25. in 76. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19/52) in 29. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 15/54) je ljudski odbor mestne 
občine Nova Gorica na XX. seji dne 25. januarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 

meste občine Nova Gorica v prvem trimesečju 1955 

1. člen 
Dokler ne sprejme ljudski odbor mestne občine 

Nova Gorica proračuna za leto 1955, se bodo finan- 
cirali proračunski izdatki mestne občine Nova Gorica 
po mesečnih planih te p dloga proračuna za leto 1955 
v mejah dvanajstin dohodkov in izdatkov proračuna 
za leto 1954. vendar najdalje do 31. marca 1955. 

2. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del 

proračuna za leto 1955. 
3. člen 

Ta odlok  velja od dneva  objave  v   >Uradnem 
lestu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 26/20-55 
Nova Gorica, dne 25. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijclčič 1. r. 

192. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) in 3. člena uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55/53 in 55/54) 
ter v zvezi z določbami dela C (V) tarife prometnega 
davkp (Uradni list FLRJ, št. 55/54) je ljudski odbor 
mestne občine Nova Gorica na XX. seji dne 25. ja- 
nuarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

1. člen 
Do izdaje nove tarife občinskega prometnega 

davka plačuj»jo zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
ter osebe samostojnih poklicev občinski prometni 
davek po stopnjah iz št. 89 dela A ter št. 10 in 11 
dela B dosedanje tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55/53, 13/54, 25/54 ter 34/54) od prometa 
tistih proizvodov in storitev, ki v novi tarifi promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54) niso posebej 
imenovani ali pa so v njej izvzeti od plačila promet- 
nega davka. 

2. člen 
Mestni prometni davek, vpeljan z odlokom LO MO 

Nova Gorica o uvedbi mestnih taks in prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 13-220/54) se plačuje še 
nadalje. 

3. člen 
Ta odlok  velja od  dneva objave  v >Uradnem 

listu LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. 217/1-55 
Nova Gorica, dne 25. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 
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193. 

Na podlagi 24. in 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19/52) je ljudski odbor mestne občine Postojna na 
seji dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 

mestne občine Postojna za leto 1954 

1. člen 
Na začetku 1. točke XII. poglavja družbenega 

plana mestne občine Postojna za leto 1954 se doda 
nov odstavek, ki se glasi: 

Gostinska podjetja in gostišča oblikujejo svoj 
plačilni sklad iz odstotka na cene gostinskih storitev. 

V drugem odstavku iste točke se črta besedo go- 
stilne« in namesto te vpise >gostinska podjetja-«. 

2. člen 
2. točka XII. poglavja se črta. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema na seji ljud- 

skega odbora mestne občine Postojna, uporablja pa 
se od 1. januarja 1954. 

St. 1417/9-54 
Postojna, dne 22. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

194. 

Na podlagi 52. člena in 17. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) je' ljudski odbor mestne občine Tržič na 
seji dne 20. januarja 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Tržiču 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Tržiču kot finanč- 

no samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Tržiču. 
Sedež zavoda je v Tržiču. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma v Tr- 
žiču spadajo ,tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma Kranj, ki je prenehal 
po odločbi okrajnega ljudskega odbora Kranj z dne 
29. decembra 1954, št. 8428/1-54: splošna in zobna am- 
bulanta v Tržiču ter dečji dispanzerji in posvetoval- 
nice za matere in otroke v Tržiču, Križah in Kovorju. 

Zdravstveni dom r Tržiču ima nalogo, nuditi pre- 
bivalstvu mestne občine Tržič zdravstveno varstvo s 
tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Kranj o ukinitvi okrajnega zdravstvenega doma 
Kranj z dne 29. decembra 1954, št. 8428•-54, ima 
zdravstveni dom v Tržiču pravico, gospodariti s pre- 
moženjem, 'ki so ga doslej uporabljale organizacijske 
enote ukinjenega okrajnega zdravstvenega doma 
Kranj, naštete v 2. točki te odločbe. To premoženje 
obsega: zgradbo z inventarjem in instrumentarijem 
dečjega dispanzerja v Tržiču ter inventar in instru- 
mentarij splošne in zobne ambulante .v Tržiču. 

5 
Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveni dom v Tržiču upravlja upravni od- 

bor, ki ima skupaj z upravnikom devet članov. 
Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 

nuje ljudski odbor mestne občine Tržič. 
Upravnik mora biti zdravnik. 

7 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO MO Tržič. 

8 
Ta odločba  velja  takoj,  uporab1 '•*   Y>O   se  od   1, 

januarja 1955. 
St. 296-2/55 
Tržič, dne 20. januarja  1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

195. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski ljudski odbor Stična na 2. seji dne 9. fe- 
bruarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v VI. volilni 

enoti občine Stična, ki obsega vasi Malo Hudo, Stran- 
ska vat. ob Višnjici in Sp. Drago, ker je prenehal 
mandat Kavsku Jožetu, odborniku Obč. LO, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 13. marca 1955. 

III 
Ta odlok so objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajen način v VI. volilni enoti. 
St. 144/1-55 
Stična, dne 17. februarja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Janez Seme 1. r. 
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URADNi Uüi 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

teto XII V LJUBLJANI, dne 3. marca 1955 Številka 8 
VSEBINA 

*6. Uredba o načinu in rokih vplačila  deleža Ljudske re- 
publike Slovenije na dohodkih okrajev in mest. 

47. Odlok o osnovah in stopnjah prispevka za kadre za leto        205. 
1355 v LR Sloveniji. 

«8. Odločba  o  Upravi  gojitvenih lovišč  LRS  kot  finančno 
samostojnem zavodu. ZOG. 

Odloki ljudskih odborov: 207. 
19$. Odlok   o   začasnem   financiranju   proračunskih   izdatkov 

okraja Gorica za I. trimesečje 1955. 203. 
197. Odlok   o   začasnem   plačevanju   občinskega   prometnega 

davka v okraju Gorica. 209. 
198. Odlok o spremembah odloka o tuberkullnlzacljl  goveje 

živino v okraju Kočevje. 210. 
193. Odlok o spremembah odloka o proračunu okraja Ljuto- 

mer za leto 1954. 211. 
200. Odlok   o   začasnem   financiranju   proračunskih   potreb 

okraja Ljutomer v I. trimesečju 1S55. 212. 
201. Odlok   o   dodatnem   proračunu   okraja   Novo   mesto   za 

leto 193«. 213. 
202. Odtok o spremembi in dopolnitvi odloka o oprostitvi in 

olajšavah samoplačnikov za zdravstvene storitve v okraju        214. 
Ptuj. 

203. Odlok o začasnem financiranju Izdatkov okraja Sežana        215. 
za februar in maree 1955. 

2M. Začasen odlok o uvedbi  občinskega  prometnega  davka 

na promet proizvodov ter na usluge in storitve zasebnih 
obrtnih delavnic in drugih zasebnikov v okraju Sežana. 
Odlok o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 
davka na proizvode in storitve zasebnih obrtnikov In 
drugih zasebnih oseb v okraju Šoštanj. , 
Odlok o spremembah In dopolnitvah družbenega plana 
okraja Tolmin za leto as55. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1., 18. In 33. vo- 
lilni enoti okraja Tolmin. 
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb 
okraja Troovljo v I. trimesečju 1955. 
Odlok o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije okraja Tr- 
bovlje. ' 
Odlok o ustanovitvi okrajne finančne inšpekcije okraja 
Trbovlje. 
Odlok o poslovalnem času trgovskih poslovalnic, gostišč 
In obrtnih delavnic v mestni občini Celje. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o najvišji tarifi 
za dimnikarske storitve v mestni občini Kamnik. 
Začasni odlok o uvtdbi občinskega prometnega davka v 
mestni občini Murska Sobota. 
Odlok o spremembi odloka o poslovalnem času trgovin, 
gostišč In obrtnih delavnic v mestni občini Nova Gorica. 
Odlok o poslovalnem času trgovskih in gostinskih ter 
obrtnih delavnic In obrtnih podjetij v mestni občini 
Tržič. 

io. 

' Na podlaci 5. točko XII. poglavja zakona o druž- 
nem planu LRS za leto 1955, v zvezi s 74. členom 
stavnega zakona o temeljih družbene in politične 
Ut_editvo in o organih oblasti Ljudske republike Slove- 
nje izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

UREDBO 
0 "ačinu in rokih vplačila deleža Ljudske republike 

Slovenijo na dohodkih okrajev in mest 

1. člen 
Za skupne dohodke okraja se štejejo vsi dohodki 

kraja, mestnih občin s posebnimi pravicami in občin 
aobmočju okraja, za skupne dohodke mesta pa vsi 

~*°«odki mesta in občin na območju mesta, navedeni 
naslednjih odstotkih tega člena. 
. Med skupne dohodke okrajev in mest, od katerih 

Pripada  določen  delež  Ljudski   republiki   Sloveniji, 
sPadajo: 

a) dobiček   gospodarskih   organizacij,   ki   ostane 
1)0 odbitku: 

— zveznega davka od dobička, 
— dobička iz morebitnega nedeljskega dela v pre- 

^Sovnikih, 
in   ~~~ anuitet od kreditov splošnega in republiškega 
avesticijskcga sklada, 

— vplačila v rezervni sklad, 
u; ' ~~ vplačik v sklad za obnavljanje in vzdrževa- 

IfZ
/?
rT ru<lneSa bogastva, 

*idaîr      a ^kička» ki ga premogovniki izločijo za 
gla7

Je stanovanjskih  hiš  po 7.  razdelku  XVI. po- 
Ja družbenega plana LRS za leto 1955, 

°••••"'     "   dobička,   ki   ga   uporabijo   gospodarske 
in us]1Z^'^e •• povišanje plač in premiranje delavcev 
•tovan*    ••••• vključno prispevek za socialno zava- 
pla„a

Ie na podlagi okrajnega (mestnega) družbenega 

— vplačil v sklad za samostojno razpolaganje 
gospodarskih organizacij po določbah okrajnega (mest- 
nega) družbenega plana, vendar največ do 4 odstotke 
od dobička in 

— po odbitku vseh drugih dajatev, ki jih morajo 
gospodarske organizacije vplačevati iz dobička na 
podlagi zveznih in republiških predpisov v korist 
zveze ali Ljudsko republike Slovenije ali v korist 
določenih namenskih skladov; 

b) dopolnilna dohodnina od kmetijstva in dokla- 
de, dopolnilna dohodnina od samostojnih poklicev in 
premoženja in doklade, davek od uporabo tuje delov- 
no sile ter zaostanki dohodnine iz leta 1954; 

c) tisti del prometnega davka, ki pripada okra- 
jem in mestom ila podlagi XIII. poglavja družbenega 
plana LRS za leto 1955; 

č) zemljarina; 
d) dohodki od državnih taks; 
c) davek od dediščin in daril; 
f) dohodki od uradov in zavodov; 
g) razni proračunski dohodki. 
Med skupne dohodke okrajev in mest po tej 

uredbi no spadajo: 
a) presežki vseh dohodkov na območju okraja 

in mesta iz leta 1954; 
b) prometni davek in takse, ki jih samostojno 

predpišejo in poberejo ljudski odbori; 
c) tisti del dobička kmetijskih zadrug in zadruž- 

nih podjetij, ki ga okrajni (mestni) ljudski odbor 
prepusti kmetijski zadrugi oziroma zadružnim pod- 
jetjem za pospeševanje kmetijstva; 

č) 50% od dobička tistih gospodarskih organizacij, 
ki so z zveznim družbenim planom oproščene plače- 
vanja zveznega davka in celotni dobiček komunalnih 
podjetij; 

d) obresti od -osnovnih sredstev gostinskih, turi- 
stičnih, obrtnih in komunalnih gospodarskih organi- 
zacij. 
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2. člen 
Delež Ljudske republike Slovenije se izračunava 

in vplačuje od skupnih dohodkov okrajev in mest 
po naslednjih proporcionalnih stopnjah: 

Delež 
Ljudske republike 

Okraj (mesto) Slovenije na skup- 
nih dokodkih 

okraja (mesta) 
okraj Cçlje 47% 
okraj Gorica 32% 
okraj Kranj 65% 
okraj Krško 20% 
mesto Ljubljana 45% 
okraj Ljubljana okolica 49% 
mesto Maribor 65% 
okraj Maribor okolica 37% 
okraj Postojna 23% 
okraj Radovljica 70% 
okraj Slovenj Gradec 58% 
okraj Šoštanj 37% 
okraj Tolmin 41% 
okraj Trbovlje 45% 

3. člen 
Okraji in mesta vplačujejo Ljudski republiki 

Sloveniji delež od skupnih dohodkov, obračunanih 
na podlagi dejanskega vplačila vseh dohodkov, ki se 
štejejo po tej uredbi med skupne dohodke okrajev 
in mest, vsakega petnajstega in zadnjega dne v 
mesecu. 

Razliko med vplačili po prejšnjem odstavku in 
med zneskom, ki ga pokaže mesečni obračun, vpla- 
čajo okraji in mesta najpozneje do dvajsetega v 
mesecu za pretekli mesec. 

Tehnična navodila za način vplačevanja deleža 
Ljudsko republike Slovenije po prvem in drugem 
odstavku tega člena predpiše Narodna banka FLRJ, 
centrala za LRS v sporazumu z državnim sekretar- 
jem za gospodarstvo LRS. 

Končni obračun se napravi na koncu leta. Ce je 
vplačal okraj ali mesto z mesečnimi vplačili več, kot 
bi moral plačati po končnem letnem obračunu, se mu 
razlika vrne, če je vplačal manj, pa mora razliko 
doplačati najpozneje v 15 dneh od dneva, ki bo z 
zveznimi predpisi določen kot rok za potrditev za- 
ključnih računov gospodarskih organizacij. 

4. člen 
Če okraj oziroma mesto ne vplača dolžnega 

zneska v določenem roku zapadlosti, plača od tega 
zneska v breme okrajnega oziroma mestnega pro- 
računa zamudno obresti po obrestni meri, določeni 
z uredbo o obrestih od nepravočasno plačanih do- 
hodkov proračunov in družbenih skladov (Uradni 
list FLRJ, št. 53-457/53). Zamudne obresti gredo v 
republiški proračun LRS. 

Delež Ljudske republike Slovenije na dohodkih 
okrajev in mest se vplačuje na posebni račun pri 
Narodni banki FLRJ, centrali za LR Slovenijo. 

5. člen 
Ta uredba  velja od dneva objave  v  >Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. U 28/55 
Ljubljana, dne 24. februarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

.Predsednik: 
Boris Kraigher I. i. 

4& 

Na podlagi •, in IV. razdelka odloka o osnovah 
in stopnjah prispevka za kadre za leto 1955 (Uradni 
list FLRJ, št. 57/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LR Slovenijo 

ODLOK 
o osnovah in stopnjah prispevka za kadre za leto 1955 

v LR Sloveniji 

I. Prispevek za kadre se za leto 1955 v LR Slove- 
niji obračunava in plačuje po določbah tega odloka. 

II. Gospodarske organizacije obračunavajo in 
plačujejo prispevek za kadre: 

1. industrijska in rudarska podjetja, ki so dolžna 
plačevati davek od dobička za kritje potreb federa- 
cije, po stopnji, ki je določena po 1. točki II. razdelka 
odloka Zveznega izvršnega sveta o osnovah in stop- 
njah prispevka za kadre za leto 1955; tako obračuna- 
ni prispevek plačujejo ta podjetja od zneska plač, 
izplačanih po tarifnem pravilniku gospodarske orga- 
nizacije. 

Po prejšnjem odstavku obračunavajo in plačuje- 
jo prispevek za kadre tudi tista industrijska pod- 
jetja, ki so oproščena davka od dobička; 

2. gradbena podjetja, po stopnji 4% od osnove, 
določene po 1. točki tega odloka; 

3. obrtne gospodarske organizacijo s sredstvi, ki 
so družbena last, po stopnji 1.5% od osnove, določene 
po 1. točki tega odloka; 

4. trgovske gospodarske organizacije, po stopnji 
0.6 %o; tako obračunani prispevek plačujejo te gospo- 
darske organizacije od zneska doseženega prometa 
po odbitku morebitnega prometnega davka. 

Po prejšnjem odstavku obračunavajo in plaču- 
jejo prispevek za kadre tudi tista trgovska podjetja, 
ki so oproščena davka od dobička; 

5. gostinske gospodarske organizacije s sredstvi, 
ki so družbena last, po stopnji 2.5 °/oo; tako obračunani 
prispevek plačujejo te gospodarske organizacije od 
zneska doseženega prometa po odbitku promentega 
davka; 

6. gospodarsko organizacije cestnega prometa, po 
stopnji 1% od osnove, določene po 1. točki tega od- 
loka. 

III. Zasebne obrtne delavnico in zasebna gostišča 
plačujejo prispevek za kadre: 

1. zasebne obrtne delavnice, po stopnji 1.5 %, ki 
so plačuje: 

za tujo delovno silo od zneska plač, izplačanih 
po pogodbi, 

za lastnike delavnic od davčne osnove za leto •f> 

po odbitku odmerjene dohodnine; 
2. zasebna gostišča, po stopnji 2.5 %o od zneska 

doseženega prometa po odbitku  prometnega  davk8, 

IV. Pri gospodarskih organizacijah, ki jim je P° 
2. točki in po 1. odstavku 4. točke II. razdelka tcga 

odloka določena višja stopnja prispevka za kaare' 
kot je določena po odloku Zveznega izvršnega sve„,? 
o osnovah in stopnjah prispevka za kadre za leto •?' 
obremenjuje povečani del prispevka dobiček poj . 
ločitvi deleža, ki ga ima pri dobičku federacije ^° 
obveznost iz dobička po zakonu. . 

V. Na poseben račun pri Narodni banki FL• 
vplačana sredstva kot prisprvk za kadre gospod8-* 
skih organizacij, zasebnih obrtnih delavnic in zase ^ 
nib gostišč dz II. in III. razdelka tega odloka, se, ^ 
smejo uporabiti, dokler ne bodo izdani predpisi 
uporabi teb sredstev. 
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VI. Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od  1. januarja 1953. 

St. U 50/1-55 
Ljubljana, dne 22. februarja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

48. 

Na   podlagi   2.  in   10.   člena   temeljne uredbe  o 
finančno samostojnih zavodih  (Uradni list FLRJ, št. 
54-426/53)    izdaja    Izvršni    svet   Ljudske skupščine 
Ljudske  republike Slovenije 

ODLOČBO 
o Upravi gojitvenih lovišč LRS kot finančno 

samostonem zavodu 

Uprava gojitvenih lovišč LRS, ki je bila z od- 
ločbo vlade LRS št. S-70/1-53 z <lne 27. januarja 1955 
ustanovljena kot gospodarska ustanova s samostoj- 
nim financiranjem, nadaljuje z delom kot finančno 
samostojen zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

Zavod upravlja in vzdržuje gojitvena (vzorna) 
lovišča oziroma posamezne izločene vode ali dele 
ribiških okolišev ter goji plemenito dirjad in  ribe. 

Uprava gojitvenih  lovišč LRS gospodari  z vsem 
premoženjem, s katerim je gospodarila doslej. 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev 

(sklad za nagrade), 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev), 

3. gojitveni  sklad, 
5 

Upravo gojitvenih lovišč LRS vodi  direktor. Di- 
rektorja imenuje organ, ki je pristojen za zadeve in 
naloge zavoda. 

6 
Plače  uslužbencev  zavoda se določijo po poseb- 

nih predpisih, ki jih izda Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS. 

7 
Za   zadeve   in   naloge   Uprave   gojitvenih   lovišč 

LRS  je  pristojen   Državni   sekretariat  za   gospodar- 
stvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St. 103/3-55 
Ljubljana, dne 26. februarja  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
196, 

, Na podlagi 2. odstavka 15. člena, 1?. člena in 
; točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 

II* (Uradni list LRS, št. 19/52) in 29. člena temeljne- 
?• zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) 
1 okrajni ljudski odbor Gorica na seji obeh zborov 

00 31. januarja  1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 

okraja Gorica za I. trimesečje 1955 

n 1. člen 
dr .T^ler   ne   ko   okrajni   ljudski   odbor   sprejel 
fin"     .neSa plana in proračuna za leto 1955, se bodo 

Oah 
alJ do 31. marca 1955. 

jj 5ncjraH proračunski  izdatki okraja po dvanajsti- 
"   . ^rajnega proračuna  za  leto  1954, vendar  naj- 

- 2. člen 
fiTi      rïatki   okrajnega   proračuna   se   bodo   začasno 

nancirali s temi viri dohodkov: 
• z delom dobička gospodarskih organizacij, 
• z dopolnilno dohodnino od kmetijstva, 

Cev .' z dopolnilno dohodnino od samostojnih pokli- 
*n Premoženja, 

• z davkom od tuje delovne sile, 
6' z dohodnino v stalnem znesku, 
7* z dohodnino od priložnostnih dohodkov, 

• z delom dohodka od državnih taks, 
9; * zemljarino, 

lo! ?        °dki državnih organov in zavodov, 
faznimi nepredvidenimi dohodki. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku v I. trimesečju 

1955 so sestavni del proračuna za leto 1955. 

4. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave   v   »Uradnem 

listu LRS«. uporablja pa se od 1. januarja  1955. 
St. 171-67/1-55 
Nova Gorica, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

197. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena, 8. točke 64. člena 

zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19/52) in 3. člena uredbe o prometnem davku 
(Uradni list FLRJ, št. 55/53 in 55/54) ter v zvezi z 
določbami dela C (V) tarife prometnega davka (Urad- 
ni list FLRJ, št. 55/54) je okrajni ljudski odbor Gorica 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
31. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem plačevanju občinskega prometnega 

davka 

1. člen 
Zasebni obrtniki in *'ruge zasebne pravne in fi- 

zično osebe  plačujejo občinski  »rometni  davek od 



Stran 196 URADNI LIST St. 8 — 3. III. 1955 

proizvodov in storitev po stopnjah in predpisih, ki so 
veljali za plačevanje prometnega davka v letu 1954. 

2. člen 
V zvezi s 1. členom tega odloka se prometni da- 

vek plačuje: 
a) od proizvodov po tarifni številki 89 dela A ta- 

rife prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53, 
13/54 in 25/54) na vse proizvode, ki so našteti v tarif- 
nih številkah od 1 do 101 dela A tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54) ; 

b) od opravljenih storitev (uslug) po ustreznih 
tarifnih številkah iz dela B tarife prometnega davka, 
veljavnih za leto 1954, ki niso naštete v delu B tarife 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54). 

3. člen 
Ta odlok velja od objave v »Uradnem listu LRS«, 

uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje vse dotlej, 
dokler ne bo sprejet nov odlok o občinskem promet- 
nem davku z ustrezajoče tarifo. 

St. 1-152/1 
Nova Gorica, dne 51. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

198. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
54. člena temeljnega zakona o varstvu živine pred 
živalskimi kužnimi boleznimi (Uradni list FLRJ, 
št. 26-291/54) je okrajni ljudski odbor Kočevje na seji 
obeh zborov dne 15. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o tuberkulinizaciji goveje živine 

v okraju Kočevje 

1. člen 
Razveljavi se 7. člen odloka o obvezni tuberkuli- 

nizaciji govejo živine v okraju Kočevje z dne 27. mar- 
ca 1953, št. 114/7-55 (Uradni list LRS, št. 12-82/53). 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St 1-154/1 
Kočevje, dno 15. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

199. 

Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 4. in 28. členom temeljnega zakona 
o proračunih (Uradni list.FLRJ, št. 13-147/54) je okraj- 
ni ljudski odbor Ljutomer na skupni seji obeh zborov 
dne 8. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o proračunu okraja Ljutomer 

za leto 1954 

1. člen 
1. člen odloka o (proračunu okraja Ljutomer za 

leto 1954 (Uradni list LRS, št. 20-332/54) se spremeni 
tako, da znašajo v okrajnem proračunu pod točko I.: 

dohodki 294,965.000 din 
izdatki 294,965.000 din 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa so od 1. ja- 

nuarja 1954. 
Št. I 39/4/55 
Ljutomer, dne 8. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

200. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 2. in 29. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/53) je okrajni ljudski odbor 
Ljutomer na XVII. skupni seji obeh zborov dne 8. ja- 
nuarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih potreb 

okraja Ljutomer v I. trimesečju 1955 

1. člen 
Do sprejetja proračuna okrajnega ljudskega od- 

bora Ljutomer za leto 1955 se bodo financirali pro- 
računski izdatki okraja Ljutomer začasno na podlagi 
trimesečnega proračunskega načrta dohodkov in iz- 
datkov v višini četrtine proračuna okraja Ljutomer 
za leto 1954. 

2. člen 
Na podlagi tega odloka pobrani oziroma porab- 

ljeni zneski dohodkov in izdatkov so sestavni del pro- 
računskih dohodkov in izdatkov po iproračunu okraja 
Ljutomer za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok  velja  od   dneva  objave   v  »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1-59/6/1955 
Ljutomer, dne 8. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

201. 

Na podlagi 17. člena ter 3. točke 64. člena v zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Novo 
mesto na 14. skupni seji obeh zborov dne 21. decem- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu okraja Novo mesto za leto l9^ 

1. člen 
Okrajni dodatni proračun za leto 1934 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 
dohodkov v znesku 27,000.000 din 
izdatkov v znesku 27,000.000 din 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRSc. 
St. 1-6360/3-54 
Novo mesto, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 
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202. 

Okrajni ljudski odbor Ptuj je na skupni seji 
obeh zborov dne 30. decembra 1954 na podlagi dru- 
gega odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 24. 
točko odloka o financiranju in poslovanju zdravstve- 
nih zavodov  (Uradni  list FLRJ, št.  14-85/53)  sprejel 

ODLOK 
° spremembi   in  dopolnitvi  odloka  o  oprostitvi   in 
olajšavah  samoplačnikov  za zdravstvene storitve v 

okraju Ptuj 

1. «len 
V 1. členu odloka o oprostitvi in olajšavah samo- 

plačnikov za zdravstvene storitve na območju okraja 
Ptuj z dne 26. februarja 1954, št. 1-1648/4-54 (Uradni 
lust LRS, gt. 14-235/54) ee spremeni točka b) in se glasi: 

>b) predšolski in šolski otroci ter vajenci, dijaki 
'n Študenti vseh Sol za zdravstvene storitve v zdrav- 
stvenih zavodih, razen v bolnišnicah, dn za medicin- 
sko indicirano preventivno zobno zdravljenje;« 

Na koncu 1. člena se namesto pike postavi pod- 
pičje in se doda nova točka d), ki se glasi: 

»d) bolniki, ki sami sumijo ali za katere se sumi, 
ua bolehajo za tuberkulozo, veneričnimi boleznimi ali 
** kakšno drugo boleznijo iz 1. in 2. točke 6. člena 
uredbe o obračunavanju in zaračunavanju oskrbnine 
* državnih zdravstvenih ustanovah (Uradni list FLRJ, 
»t, 56-448/48), za vse storitve v zdravstvenih zavodih, 
razea v bolnišnicah«. 

2. člen 
Oprostitve po tem odloku se upoštevajo pri vseh 

^ravstvenih storitvah, ki še niso plačano do uvelja- 
^fre lega odloka. 

3. člen 
,.   Ta odlok   velja od  dneva objave  v  »Uradnem 
b*a. LRS«. 

St. 1-1648/5-54 
Ptuj, dne 50. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Xojze Frangez 1. r. 

203. 

._ „Okrajni ljudski odbor Sežana je na podlagi 
j. • elena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
o
st LRS št. 19-89/52) in 29. člena temeljnega zakona 

Hi ̂Proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) na skup- 
g .s^ji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 

ebruarja 1955 sprejel 

ODLOK 
0 začasnem financiranju izdatkov okraja Sežana 

za februar in marec 1955 

^. 1. člen 
•• i ^0 n^ sprejet odlok o okrajnem proračunu 
Sex 1953, se začasno financiranje izdatkov okraja 
sk Da' ki je bilo odrejeno z odlokom okrajnega Ijud- 
••

•?• odbora z dne 29. decembra 1954, št. 1-5918/11-1954 
°a 1Q-Sec Januar  t955, podaljša za čas do 31. mar- 

T 
hla„ ? začasno financiranje  se opravi  po mesečnih 
tag,,ajniških načrtih po dvanajstinkah okrajnega pro- 

Y* *a leto 1954. 
Zaatki se krijejo s temi viri dohodkov: 
• z delom dobička gospodarskih organizacij, 
' • delom prometnega davka. 

3. z delom temeljne dohodnine od kmetijstva, 
4. z delom temeljne dohodnine od samostojnih po- 

klicev in premoženja, 
5. z delom dohodkov od državnih taks, 
6. z delom republiške dotacije. 

2. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del 

okrajnega proračuna za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj in se uporablja od 1. fe- 

bruarja 1955. 

St. 1-72/8-1955 
Sežana, dno 8. februarja 1935. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. •. 

204. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o' okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 3. členom uredbe o prometnem 
davku in delom C tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55-474/53 in št. 55-659/54) je okrajni ljud- 
ski odbor na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 8. februarja 1955 oprejel 

ZAČASNI ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka na promet 
proizvodov ter na usluge in storitve zasebnih obrtnih 

delavnic in drugih zasebnikov v okraju Sežana 

1. člen 
Poleg prometnega davka, ki se plačuje po veljav- 

nih predpisih, in poleg občinskega prometnega davka, 
ki se plačuje po odloku o uvedbi občinskega promet- 
nega davka v okraju Sežana, št 1-2234/3-1954-11 z dne 
15. aprila 1954 (Uradni Ust LRS, št. 19-298/54), plaču- 
jejo zasebne obrtne delavnice in drugi zasebniki ob- 
činski prometni davek, in sicer: 

a) od prometa proizvodov po tar. št. 89 dela A 
bivše tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 13-151/54) na vse proizvode, ki niso našteti v tar. 
št. 1 do 101 dela A nove tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 55-659/54); 

b) od plačil za opravljene storitve in usluge vseh 
vrst po tar. št. 10 in od plačil za opravljanje storitev 
samostojnih poklicev po tar. št. 11 dela B bivše tarife 
prometnega davka  (Uradni  list FLRJ, št.  13-151/54). 

2. člen 
Ta odlok je začasen in velja, dokler ne bo izdan 

nov dokončen odlok o občinskem prometnem davku 
po določbah dela C tarifo prometnega davka (Uradni 
Ust FLRJ, št. 55-659/54). 

3. člen 
Ta odlok velja takoj in se uporablja od 1. ja- 

nuarja 1955, 
St. 1-72/9-1955 
Sežana, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik OLOi 
Danilo Petrinja 1. r. 
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205. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) ter v zvezi z določbo odstavka 
II. dela C tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 55-659/54) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na seji 
obeh zborov dne 22. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 

davka na proizvode in storitve zasebnih obrtnikov 
in drugih zasebnih oseb 

1. člen 
Dokler ne bo s posebnim odlokom določena tarifa 

občinskega prometnega davka, so dolžni zasebni obrt- 
niki in druge zasebne osebe na območju okraja Šo- 
štanj plačevati občinski prometni davek po tarifni 
št. 89 dela A in tarifi B stare tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ. št. 55/55, 13/54 in 25/54) na vse 
proizvode in na tiste storitve, ki niso našteti v tarifni 
št. 1 do 101 dela A oziroma v delu B nove tarife 
prometnega davka  (Uradni  list FLRJ,  št. 55-659/54), 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1955 do 
uveljavitve nove tarife občinskega prometnega davka. 

St. 1-70/2-55 
Šoštanj, dne 22. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

207. 

Okrajni ljudski odbor Tolmin je na podlagi 20. 
in 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31/102-53), na ločenih 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
8. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve: 
i. v 1. volilni enoti, ki obsega del občine Bovec, 

in sicer naselja: Bovec, Plužna, Čezsoča, Kal-Korit- 
nica, Log nad Mangartom, Strmec, Bavšica, ker je 
na podlagi 3. točke 120. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih dne 8. II. 1955 prenehal mandat Dujcu 
Albinu, odborniku okrajnega zbora; 

2. v 18. volilni enoti, ki obsega del občine Koba- 
rid, in sicer naselja: Borjana, Kred, Potoki, Staroselo, 
Robič, ker je zaradi smrti prenehal mandat Lavren- 
čiču Jožefu, odborniku okrajnega zbora. 

3. v 33. volilni enoti, ki obsega občino Trebušo, 
ker jo na podlagi 5. točke 120. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih 1. IX. 1954 prenehal mandat 
Kogoj Danici, odborniku okrajnega zbora. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 17. aprila 1955. 

II 
Ta odjok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 1., 18. in 33. volilni enoti. 
St. 401/1-1955 
Tolmin, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok I. r. 

206. 

Na podlagi 16. člena, druge točke 64. člena in v 
zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v skladu z 
določbami zveznega družbenega plana za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 13-146/54) je okrajni ljudski 
odbor Tolmin na skupni seji obeh zborov dne 8. fe- 
bruarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 

okraja Tolmin za leto Ì95A 

V 3. točki, XIII. poglavju se plačni sklad v od- 
stotkih od doseženega prometa za trgovska podjetja 
spremeni, kot sledi: 

Trgovsko podjetje »Soča«, Most na Soči     2% 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1-400/1-1955 
Tolmin, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

208. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-52) in 29. čle- 
na temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št 13/54) jo okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 11. fe- 
bruarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih potreb 

okraja Trbovlje v I. trimesečju 1955 

1. člen 
Do sprejetja okrajnega proračuna za leto 1955 

se bodo proračunske potrebe okraja Trbovlje finan- 
cirale začasno po trimesečnem planu izdatkov, sestav- 
ljenem na podlagi proračuna okraja Trbovlje za 
leto 1954, vendar največ do 31. marca 1935.   * 

2. člen 
Na podlagi tega odloka pobrani oziroma porab- 

ljeni dohodki in izdatki so sestavni del proračunskih 
dohodkov in izdatkov okraja Trbovlje za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. Ja' 

nuarja 1955. 
St. 294/1 
Trbovlje, dno 11. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 
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209. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter drugega od- 
stavka 3. člena uredbe o tržni inšpekciji (Uradni list 
FLRJ, št. 45-368/55) je okrajni ljudski odbor Trbov- 
lje na seji obeh zborov dne 11. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Trbovlje se usta- 

novi okrajna tržna inšpekcija. 
Inšpekcija jo v sestavu tajništva za gospodarstvo 

in komunalne zadeve. 
2. člen 

Okrajna tržna inšpekcija neposredno nadzoruje 
izvajanje zveznih, republiških in okrajnih predpisov, 
s katerimi se urejajo trgovski promet in opravljanje 
storitev v okraju Trbovlje. 

torj 

3. člen 
Naloge tržne inšpekcije opravljajo tržni inšpek- 

Inšpcktorjc imenuje in določa njih število okraj- 
ni ljudski odbor sporazumno z republiškim državnim 
sekretarjem za gospodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji so za svoje delo odgovorni svetu za 

gospodarstvo okrajnega ljudskega odbra. 
Svet za gospodarstvo ima pravico, dajati tržni in- 

spekciji navodila in smernice za opravljanje zadev, 
ki spadajo v njeno pristojnost. „ 

Delo tržne inšpekcijo nadzoruje neposredno na- 
čelnik tajništva za gospodarstvo in komunalno za- 
deve, ki ji lahko dajo navodila za izvedbo posamez- 
nih nalog. 

5. člen 
Ta odlok volja takoj. 
St. 296/1-55 
Trbovlje, dne 11. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

210. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter drugega od- 
stavka 3. člena uredbe o finančni inšpekciji (Uradni 
just FLRJ, št. 43-367/53) je okrajni ljudski odbor 
tfbovljo na seji obeh zborov dne 11. februarja 1955 
«Prejel 

ODLOK 
° ustanovitvi okrajne finančne inšpekcije 

Pri okrajnem ljudskem odboru Trbovlje se usta« 
novi finančna inšpekcija. 
•     '"špokcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

komunalno zadeve okrajnega ljudskega odbora 
«roovlje. 

2. čjen 
okrajna finančna inšpekcija: 

Posi       Nadzoruje izvajanje predpisov o finančnem 
dar Vt!n,'u £°sP°darsk,i1 organizacij, združb, gospo- 

l°- organizacij in finančno samostojnih zavodov. 

razen izvajanja   predračuna   dohodkov  in  izdatkov 
teh zavodov; 

b) nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo 
finančno obveznosti fizičnih in pravnih oseb, ki se 
ukvarjajo s samostojno gospodarsko delavnostjo; 

c) nadzorujejo delo organov državne uprave gle- 
de izvajanja predpisov o ugotavljanju, obračunava- 
nju in pobiranju dohodkov iz gospodarstva in od 
prebivalstva; 

d) nadzoruje finančno poslovanje družbenih orga- 
nizacij, ki imajo poleg mesečnih vlog svojih članov 
tudi še druge dohodke. 

3. člen 
Nalogo okrajne finančno inšpekcije opravljajo 

finančni inšpektorji. 
Inšpektorje imenuje in določa njih število okraj- 

ni ljudski odbor v sporazumu z republiškim državnim 
sekretarjem za gospodarstvo. 

4. člen 
Finančni inšpektorji so za svoje delo odgovorni 

svetu  za  gospodarstvo okrajnega  ljudskega odbora. 
Svet za gospodarstvo ima pravico, dajati finančni 

inšpakciji smernice, navodila in naloge glede zadev 
iz njene pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo in komunalne 
zadeve neposredno nadzoruje delo inšpekcije ter ji 
lahko daje nalogo v zvezi z opravljanjem inšpekcije. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 297/1 

Trbovlje, dno 11. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

211. 

Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju 
ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ, št. 5*6-483/53), 48. členom uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) 
in 25. členom uredbo o obrtnih delavnicah in obrtnih 
podjetjih '(Uradni list FLRJ, št. 5-48/94) ter v zvezi 
s 3. in 8. •členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št 46-428/51) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na seji dne 3. februarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o poslovnlnem času trgovskih poslovalnic, gostišč 

in obrtnih delavnic 

1. člen 
Poslovalni čas trgovskih podjetij, trgovin, gostin- 

skih podjetij, gostišč, obrtnih podjetij in obrtnih 
delavnic določajo delovni kolektivi teh gospodarskih 
organizacij in zasebni lastniki gostišč in obrtnih de- 
lavnic, kolikor ni s tem odlokom drugače predpisano. 

S tem odlokom pa je predpisan najkrajši poslo- 
valni čas, ko morajo biti trgovska podjetja, trgovine, 
gostinska podjetja, gostišča, obrtna podjetja, obrtne 
delavnico in druge gospodarske organizacije, ki po- 
slujejo s strankami, odprte, ter najdaljši poslovalni 
čas, do katerega smejo biti odprta gostinska podjetja 
in gostišča. 
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2. člen 
Ce je predpisano, da mora biti ob določenem 

času odprtih nekaj poslovalnic, pa te poslovalnice 
niso določene z odlokom, določa take poslovalnice 
pristojna zbornica. Razpored določi pristojna zbor- 
nica tako, da se poslovalnice izmenjavajo. 

3. člen 
Poslovalni čas je različen pozimi in poleti. Zimski 

čas traja od t. oktobra do 30. aprila, poletni čas pa 
od 1. maja do 30. septembra. Kot nočni čas se šteje 
čas od 22. do 5. ure. 

4. člen 
Vse dni morajo biti podnevi in ponoči nepretrgo- 

ma odprti: 
a) hoteli in prenočišča, 
b) ena bencinska črpalka. 

5. člen 
Trgovska podjetja in trgovine so praviloma od- 

prte v zimskem času od 7.30 do 12. in od 14. do 17. 
ure, v poletnem času pa od 7. do 12. in od 15. do 
17.30 ure. 

Ob sobotah popoldne smejo biti trgovska pod- 
jetja in trgovine zaprte. Izjeme od tega pravila so 
tele: 

Prodajalne kruha, sadja in zelenjave, mesnice in 
trafike so odprte v zimskim času od 6. do 11. in od 
14. do 17. ure, v poletnem času pa od 6. do 11. in 
od 15. do 17. ure. 

Glede poslovalnega časa potovalnih pisarn ve- 
ljajo načelne določbe o poslovalnem času trgovskih 
podjetij in trgovin. 

6. člen 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, 

revij in pečenega kostanja od 6. do 21. ure. 

7. člen 
Glede poslovalnega časa na sejmih in tržnih pro- 

storih veljajo predpisi  tržnega in  sejemskega  reda. 

8. člen 
Gostinska podjetja in gostišča morajo biti dnevno 

odprta (minimalni poslovalni čas): 
a) hoteli in prenočišča, kot je določeno v 4. členu 

tega odloka, 
b) kavarne od 7. do 24. ure, 
c) restavracije od 7. do 23. ure, 
č) gostilne od 7. do 22. ure, 
d) bifeji od 7. do 20. ure, ob nedeljah in drugih 

dela prostih dnevih od 7. do 12. ure, 
e) gostišča, ki oddajajo predvsem hrano, imajo 

~obrat odprt po potrebi. 

9. člen 
Gostinska podjetja in gostišča smejo biti dnevno 

odprta (maksimalni poslovalni čas): 
a) kavarne od 5. do l. ure zjutraj, ob sobotah, 

nedeljah, dnevih pred praznikom in o praznikih do 
2. ure zjutraj, 

b) restavracija od 5, do 23. ure, ob sobotah, ne- 
deljah m dnevih pred prazniki in o praznikih do 
24. ure, 

c) gostilne od 5. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah 
in dnevih pred prazniki in o praznikih do 23. ure, 

č) bifeji od 5, do 21. ure, 
d) kolodvorska restavracija sme biti odprta celo 

10. člen 
Gostinska podjetja in gostišča ne smejo po času, 

določenem v 9. členu, postreči ne s pijačo in ne z 
jedili; poslovne prostore pa morajo izprazniti in 
zapreti najpozneje četrt ure po tem času. 

Izjemoma smejo restavracije in gostilne v sestavu 
hotelov postreči gostom, ki prispejo z vlakom, še eno 
uro po prihodu zadnjega večernega vlaka. 

11. člen 
Za občasno opravljanje gostinskih storitev se do- 

loči poslovalni čas ob izdaji dovoljenja. 

12. člen 
Kavarne, restavracije in gostilne smejo biti na 

pustni torek in v noči od 1. na 2. maj ter 28. in 29. 
novembra in 31. decembra na 1. januar odprte vso 
noč. 

13. člen 
Obrtna podjetja in obrtne delavnice so odprte 

v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
v poletnem času pa od 7. do 12. m od 15. do 16. ure, 
ob sobotah popoldne so obrtna podjetja in obrtne 
delavnice lahko zaprte. 

Izjeme so tele: 
Nedeljeni poslovalni čas, in sicer od 6. do 14. ure 

je dovoljen za tele obrtne stroke: mehaniko, vodo- 
vodno instalaterstvo, kleparstvo, avtokleparstvo, klju- 
čavničarstvo, vulkanizerstvo, elektroihstalaterstvo, vse 
stroke gradbene panoge in vse stroke lesne panoge. 

Najmanj dve brivsko-frizerski delavnici morata 
biti odprti dnevno od 6. do 20. ure. 

14. člen 
Za prodajalne obrtnih podjetij in dela/vnic ve- 

ljajo ustrezne določbe o poslovalnem času trgovskih 
podjetij in trgovin. 

15. člen 
Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 

LO MO Celje sme v izjemnih primerih dovoliti, da 
se poslovalnica zapre med poslovalnim časom. 

Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO Celje sme v izjemnih primerih gostinskim 
podjetjem in gostiščem podaljšati poslovalni čas proti 
plačilu predpisane takse po odloku o uvedbi mestnih 
taks in mestnega davka na promet (Uradni list LRS, 
št. 1/54) s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami. 

16. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen v vsaki 

trgovski, gostinski in obrtni poslovalnici. 
Ce je poslovalnica zaprta zaradi izjemnega do- 

voljenja po 16. členu tega odloka, morajo biti na 
vidnem mestu v poslovalnici objavljeni podatki o 
tem, koliko časa bo poslovalnica zaprta, kdo je izdal 
dovoljenje, in datum dovoljenja. 

17. člen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 

Celje je pooblaščen, da na prošnjo gospodarske orga- 
nizacije ali po predlogu pristojne zbornice določi V 
posameznih primerih drugačen poslovalni čas, kot 
je določen s tem odlokom, če so dani za to razlogi. 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
je tudi pooblaščen, da daje tolmačenje in pojasnilo 
k temu odloku. • 

18. člen 
Trgovsko podjetjo oziroma trgovina in odgovorna 

oseba trgovskega podjetja oziroma trgovine, ki nima 
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odprte poslovalnico med časom obveznega poslova- 
la, se kaznuje po 101. členu uredbe o trgovanju ter 
° trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
st. 56/53) 02iroma po poznejših spremembah te uredbe. 

Gostinsko podjetje oziroma gostišče in odgovorna 
oseba v gostinskem podjetju oziroma gostišču, ki ne 
poslujo med obveznim poslovalnim časom, so kaznuje 
po 76. členu uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6/54) oziroma po poznejših spre- 
membam to uredbe. 

Odgovorna oseba v gostinskem podjetju oziroma 
gostišču, ki ima gostinsko poslovalnico odprto v času, 
ko bi ne smela biti odprta, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 2000 din. 

Obrtna organizacija in odgovorna oseba v obrtni 
organizaciji, ki ne posluje med obveznim posloval- 
nim časom, se kaznuje po '00. členu uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
st. 5/54) ali po poznejših spremembah te uredbe. 

19. člen 
Za kaznovanje prekrškov določb tega odloka je 

Pristojen sodnik za prekrško OLO Celje, kolikor ni 
Pristojno gospodarsko sodišče. 

20. člen 
Ta odlok začne veljati 8. dan potem, ko ga je 

sprejel LO MO Celje,, objavi pa se v »Biltenu« in 
»Uradnem listu LRS«. 

S tem dnem preneha veljati odlok LO MO Celje 
o obratovalnem času, ki je veljal do sedaj, z vsemi 
kasnejšimi  spremembami  in  dopolnitvami. 

St. II-383/1-55 
Celje, dne 3. februarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fcdor Gradišnik 1. r. 

212. 

Na podlagi 23. člena, 5. točke 65. člena in •. čle- 
na zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) ter 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list LRS, št. 46/51) je 
ljudski odbor mestno občine Kamnik na 24. seji dne 
2?. decembra 1934 sprejel 

ODLOK 
° spremembi in  dopolnitvi odloka o najvišji tarifi 

za dimnikarske storitve 

1. člen 
Spremeni se in dopolni 3. člen odloka o najvišji 

ta ri fi za dimnikarske storitve in se glasi: 
Cisčenjo dimnikov in štedilnikov je' obvezno en- 

krat mesečno, kontrolni pregled se mora opraviti sti- 
kat letno. 

Co dimnikar ni ometel in očistil štedilnika, ker 
Jp stranka izjavila, da kurilnih naprav ni  uporab* 
Jala in da zato ometanje ni potrebno, se sme za iz- 

Subo časa zaradi opravljene kontrole zaračunati naj- 
Tec 5<>0/o od tarife iz 1. člena tega odloka, to pa le 
?e se je iz požarnovarnostnih razlogov potrebni kon- 
|j°*ai pregled kurilnih naprav v resnici tudi opravil. 

nasprotnem primeru je zaračunavanje kakršnekoli 
Postojbine za neopravljeno delo nedovoljeno. 
,     Za dimnikarska dela, kj  niso všteta  v  1. členu 
, Sa odloka, kakor n. pr. čiščenje tovarniških dimni- 
?v> Parnih kotlov, velikih kanalov, se določi odškod- 

,.na Po medsebojnem sporazumu na podlagi porab- 
Jenega časa in težavnosti dela. 

Ob sporu odloča pristojno sodišče. 

2. člen 
V 4. členu istega odloka se doda še tretji odsta- 

vek, ki se glasi: 
Tisti, ki opravlja dimnikarske storitve, mora vo- 

diti dnevnik dela oziroma seznam opravljenih stori- 
tev. Opravljeno storitev mora vsakokrat potrditi 
stranika, ki ji je bila storitev opravljena. 

3. člen 
Ta odlok velja taikoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. P-1614/8-54 
Kamnik, dne 27. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko 1. r. 

213. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter v smislu 
uredbe o spremembah in dopolnitvah o prometnem 
davku — tarife (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) je 
ljudski odbor mestne občine Murska Sobota na seji 
dne 25. januarja 1953 sprejel 

ZAČASNI ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

1. člen 
Zasebni obrtniki in druge zasebne osebe so dolž- 

ni plačevati občinski prometni davek po tarifni št. 89 
dela A stare tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55/53 in 13/54 ter 25/54) na vse proizvode, 
ki niso všteti v tarifi št. 1 do 101 dela A nove tarife 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/34) ozi- 
roma od plačil za opravljene storitve po ustreznih 
tarifnih številkah iz dela B tarife prometnega davka, 
veljavne za leto 1954. 

2. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v  »Uradnem 

lestu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 354/1-55 
Murska Sobota, dne 25. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

214. 

Na podlagi II. odstavka 23. člena in 78. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, št. 19/52) ter v skladu z 48. členom ured- 
be, o gostinskih podjetjih in gostiščih je ljudski od- 
bor mestne občine Nova Gorica na XX. seji dne 
23. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o poslovalncm času trgovin, 

gostišč iu obrtnih delavnic 

I 
V 3. členu odloka o poslovalnem času trgovin, 

gostišč in obrtnih delavnic z dne 27. VIII. 1954, štev. 
1331/4-54 (Uradni list LRS, št. 1-10/55 se četrti odsta- 
vek III. razdelka (gostinski obrati) spremeni in se 
glasi: 

»Restavracije, gostilne in bifeji morajo biti zaprti 
pozimi in poleti najpozneje ob 24. uri, kavarne in 
hotelske restavracije ob 1. uri po polnoči, gostišča 
zaprtega tipa pa ob 21. uri.< 
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• 
Ta  odlok  velja   takoj  in  se objavi  v  >Uradnem 

listu LRSt. 
St. 230/2-55 
Nova  Gorica,  dne  25. januarja   1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

215. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je po po- 
prejšnjem zaslišanju trgovinske, obrtne • gostinske 
zbornice na podlagi 23. m 117. člena ter 2. točke za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, št. 19/1952), 66. člena uredbe o trgovanju 
ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ, št. 3&/195)3), 48. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih m gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) ter 25. 
člena uredbe o obrtnih delavnicah (Uradni list FLRJ, 
št. 5/54) na seji dne 20. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o  poslovalnem   času   trgovskih   in   gostinskih   poslo- 

valnic ter obrtnih delavnic in obrtnih podjetij v 
mestni občini Tržič 

I. Splošne določbe 
1. člen 

Poslovalni čas trgovskih, gostinskih in obrtnih 
obratov določajo njihovi delavski sveti oziroma de- 
lovni kolektivi in lastniki zasebnih gostišč m obrtnih 
delavnic. 

Trgovske poslovalnice in obrtne delavnice in pod- 
jetja morajo biti odprta za stranke v času, določenem 
s tem odlokom. Gostinska podjetja in gostišča pa mo- 
rajo in smejo biti odprta samo v času, ki je kot 
poslovalni čas določen s tem odlokom. 

2. člen 
Svet za gospodarstvo LO MO Tržič sme, če to 

zahteva krajevna potreba ali drugi opravičljivi raz- 
logi, spremeniti z odredbo za daljšo dobo poslovalni 
čas za določene vrste obratov ali za vse obrate v 
kakem kraju. 

Gostinskim podjetjem in gostiščem lahko na pis- 
meno prošnjo za posamezne primere, zlasti ob javnih 
prireditvah svet za gospodarstvo LO MO Tržič po- 
daljša poslovalni čas, če je prošnja vložena vsaj 8 
dni prej in so placarne vse predpisane takse. 

3. člen 
Tajništvo sveta za gospodarstvo LO MO Tržič 

sme dovoliti v izjemnih primerih (kot so na primer 
inventure, razni popisi, adaptacije in podobno), če je 
to nujno potrebno, da se obrat zapre med obratoval- 
nim časom. Prav tako sme za priznane državne praz- 
nike in ob posebnih prireditvah ter izrednih prilikah 
določiti za določen kraj ali določene vrste trgovskih 
ali gostinskih obratov drugačen najkrajši poslovalni 
čas, kot je predpisan s tem odlokom, vendar največ 
za 6 dni. 

4. člen 
Obrat mora na vidnem mestu objaviti, če je obrat 

zaprt zaradi izjemnega dovoljenja. V tako izjavo je 
napisati, kdo je dal dovoljenje, za katero dobo ter 
številko in datum izdanega  dovoljenja. 

5. člen 
Kot poletni čas po tem odloku se šteje čas od 

1. maja do 30. septembra, kot zimski čas pa čas od 
1. oktobra do 30. aprila. 

II. poslovalni čas ob delavnikih 

•.   V   trgovskih   poslovalnicah: 

6. člen 
Trgovske poslovalnice v območju LO MO Tržič 

(če za posamezne vrste poslovalnic ni drugače dolo- 
čeno) morajo biti odprto ne glede na letni čas: 

od ponedeljka do vštetega petka od 8.—12. ure 
in od 14.—17. ure, 

ob sobotah od 8.—13. ure. 
Ob sobotah popoldne mora vsako od trgovskih 

podjetij imeti odprto v mestu Tržič, v Krizah, Sebe- 
njah in JeJendvoru po eno špecerijsko poslovalnico 
od 14.—17. ure, zato pa sme biti taka poslovalnica 
zaprta prihodnji četrtek popoldne. Delikatesna trgo- 
vina v Tržiču je odprta vsak delavnik kot špecerij- 
ske trgovine in tudi v soboto popoldne kot špece- 
rijska, zato pa je v četrtek popoldne zaprta. 

7. člen 
Za naslednje trgovske poslovalnice se določa mi- 

nimalni poslovalni čas in morajo biti odprte: 
a) prodajalne svežega m suhega mesa in rib ne 

glede na letni čas: 
od ponedeljka do vštetega  petka od 7.—11. in 
od 14.—17. ure. 
ob sobotah od 6.—1,1. in od 14.—18 ure; 

b) prodajalne sadja, zelenjave in poljskih pri- 
delkov : 
v poletnem času:  vsak delavnik od 7. do 12. 

in od 14. do 17. ure; 
y zimskem času:  vsak delavnik od 8. do  12. 

in od 14. do 17 ure; 
c) prodajalne kruha in mleka ter mlečnih izdel- 

kov ne glede na letni čas vsak delavnik od 
7, do 12. in od 14. do 17. ure, vendar smejo 
prodaja 'ci: mleka zapreti poslovalnice takoj, 
ko razpi odajo mleko in mlečne izdelke (ma- 
slo in sveži sir); 

č) slaščičarne ne glede na letni čas vsak delavnik 
nepretrgoma od 7. do 20. ure; 

<1)    trafike in prodajalne časopisov vsak delavnik 
v poletnem času: od 7.—12. in od 14.—17. ure; 
v zimskem času: od 8.—12. in od 14.—17. ure. 

e) lekarna: ne glede na letni čas vsak delavnik 
od 8. do 12. in od 15. do 18. ure. 

Lekarna mora imeti dežurno službo po predpisih, 
ki jih izda sanitarna inšpekcija. 

B.   V   gostinskih   poslovalnicah: 

8. člen 
Poslovalni čas gostinskih obratov no glede na 

letni čas: 

Ob sobotah in nedeljah, na dan 
'Vse dni v tednu.pj-ed  državnim   in  od  države  pri- 

razen sobote        znanim  praznikom  ali  priznani 
in nedelje praznik 

Minimalni       Maksimalni     Minimalni      Maksimalni 
poslov, čas       poslov, čas      poslov, čas      poslov, čas 

a) gostilne na splošno 
7—23 6—23 7—23 6—24 

b) kavarne in nočni  lokali 
7—24 6—24 7—20 6—2 

naslednjega dne 
c) bifeji in okrepčevalnice 
7—20 7—21 7—51 7-£2. 
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Vsak gostinski obrat moia imeti na vidnem mestu 
napis, od katero in do katere ure je obrat odprt. 

Gostinsko poslovalnice ob železniških in avtobus- 
nih postajah smejo pričeti obratovati tudi izven 
maksimalnega poslovalnega časa, in sicer pol ure 
pred odhodom vlaka oziroma avtobusa in morajo 
obratovati pol ure po prihodu vlaka oziroma avto- 
busa. 

Gostinske poslovalnico in kavarne smejo 30. apri- 
la, 1. maja, 21. julija, 28. in 29. novembra, 31. decem- 
bra in na občinski praznik podaljšati obratovalni 
čas do 5. ure zjutraj prihodnjega dne. 

9. člen 

Gostinsko poslovalnice ne smejo po času, določe- 
nem v poprejšnjih členih, postreči ne s pijačo, ne z 
jedili, poslovno prostore pa morajo izprazniti in za- 
preti najpozneje četrt ure po tem času. 

10. člen 

Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje in 
podobno, se smejo igrati na prostem do 22. ure. 

Ce se take igre igrajo v zaprtih prostorih in se 
no motijo gostje ali sosedje, omejitev po prvem stav- 
ku tega člena no velja, vendar se morajo igre končati 
do dovoljenega maksimalnega poslovalnega časa. 

11. člen 

Svet za gospodarstvo LO MO Tržič sme zaradi 
čiščenja lokalov in odpočitka osebja dovoliti, da go- 
stinske poslovalnico izmenoma en dan v tednu ne 
obratujejo. Turnus mora biti pismeno izročen vsem 
poslovalnicam in razobešen na vidnem mestu v obra- 
tu. Restavracji hotela »Pošta« v Tržiču, hotelskemu 
obratu, kavarni in gostinskim obratom ob kolodvorih 
se ne moro dovoliti dela prost dan. 

C. Y obrtnih delavnicah in podjetjih 

12. člen 

Obrtno delavnico oziroma podjetja, ki poslujejo 
neposredno z naročniki (urar, radiomehanika, foto- 
atelje), so odprto kakor trgovinske poslovalnice in 
tudi v soboto popoldne. 

13. člen 

No gledo na določbe prejšnjega odstavka pa mo- 
fcijo biti odprti: 

a) brivski in frizerski obrati ne glede na letni 
čas od torka do vštete sobote od 8. do 12. in od 14. 
*"> 18. ure. V ponedeljkih so ti obrati zaprti, razen 
eno dežurne poslovalnice, ki mora obratovati v pred- 
pisanem poslovalnem času. Turnus dežurne službe 
Predložijo brivci svetu za gospodarstvo LO MO Tržič 
v potrditev. Ob ponedeljkih zaprte poslovalnice mo- 
rajo na vidnih vratih imeti napis, katera brivnica 
ima dežurno službo. Ob sobotah in dnevih pred praz- 
niki, priznanimi od države, se sme popoldne poslo- 
vni čas podaljšati za dve uri; 

. b) za avtomobilsko servisno postajo oziroma ben- 
cinsko črpalko velja poslovnim čas: paleti nepretrgo- 
^ od 6. do 18. ure, v ostalem letnem času pa, kakor 
sklen0 delovni kolektiv. 

IIL Poslovalni čas ob nedeljah, državnih in od države 
priznanih praznikih 

14. člen 
Ob nedeljah in državnih ter od države priznanih 

praznikih smejo biti vse trgovske poslovalnice in 
obrtne delavnice podjetja zaprte. 

Odprte morajo biti no glede na letni čas: 
a) prodajalne mleka in mlečnih izdelkov od 7. 

do 10. ure, smejo pa prodajalne mleka zapreti poslo- 
valnico takoj, ko prodajo mleko, maslo in sveži sir, 

b) prodajalne sadja in zelenjave od 7. do 10. ure, 
c) slaščičarne kakor ob delavnikih, 
č) trafike in prodajalno časopisov od 9. do 11. ure. 

15. člen 

Gostinske poslovalnice poslujejo ob nedeljah in 
državnih ter od države priznanih praznikih, upošte- 
vajoč 9. do 12. člen tega odloka. 

IV. Kazenske določbo 

16. člen 

Kršitev določbo o maksimalnem oziroma o mini- 
malnem času se kaznuje po uredbi o trgovanju, 
uredbi o obrtnih delavnicah in uredbi o gostinskih 
podjetjih in gostiščih. Co je gostinska poslovalnica 
odprta v času, ko bi ne smela biti odprta, se tak 
prekršek kaznuje z denarno kaznijo do 2000 dinarjev. 
Kazen izreče komisija za prekrške pri ljudskem od- 
boru mestne občino Tržič. 

17. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati do- 
sedanji predpisi o obratovalnem času trgovskih in 
gostinskih poslovalnic ter obrtnih delavnic in pod- 
jetij v mestni občini Tržič. 

18. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

St. 1£•9» 
Tržič, dne 20. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

PREGLED »URADNEGA LISTA FLRJ« 

St. 2 z đne 12. Januarja 1955: 

9. Obvezna razlaga prvega odstavka 29. člena splošnega 
zakona o univerzah. 

10. Odločba o pooblastitvi okrajnih (mestnih) ljudskih od- 
borov, da nekaterim skupinam podjetij lahko povečajo 
obračunske plače. 

11. Odločba o pooblastitvi okrajnih (mestnih) ljudskih odbo- 
rov, da nekaterim skupinam podjetij lahko povečajo ob- 
računske plače. 

12. Pravilnik o nadzorstvu nad kemičnimi sredstvi za varstvo 
rastlin. 

13. Odločba Zvezne volilne komisije o razpisu nadomestnih 
volitev. 
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St. 3 z dne 19. januarja 1955: 

14. Pravilnik o strokovni Izobrazbi uslužbencev hidrometeo- 
rološke stroke, ki so v hidrometeorološki službi. 

15. Odločba o spremembah In dopolnitvah odločbe o poseb- 
nih Izdatkih, ki Jih smejo vračunati v obračunski plačilni 
sklad gospodarske organizacije rečnega In civilnega zrač- 
nega prometa, pomorskega gospodarstva In prometa, že- 
lezniška podjetja za vzdrževanje prog In voznih sredstev 
In podjetja za spalne In Jedilne vozove. 

16. Odločba o odobritvi ustanovitve In dela Zvezi društev 
livarjev FLRJ. 

17. Odločba o odobritvi ustanovitve In dela Zvezi društev 
za boj proti alkoholizmu v FLRJ. 

18. Navodilo o zdravstveni Izkaznici. 
19. Navodilo o preizkušanju in kontroli zdravil tn zdravilnih 

substanc. 
20. Odločba o novih razglednih dopisnicah. 
Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

plačah delavcev in  uslužbencev gospodarskih organizacij. 

St. 4 z dne 2«. januarja 1955: 

21. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izva- 
janje uredbe o prometnem davku. 

22. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o pobiranju 
In kontroli prometnega davka od špirita In alkoholnih 
pijač. 

23. Navodilo za Izvajanje določb 27. člena temeljne uredbe 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov. 

24. Navodilo o spremembah ln_ dopolnitvah navodila za upo- 
rabo uredbe o potnih in selitvenih stroških za miličnike, 
podoflcirje In oficirje Ljudske milice. 

25. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Zvezi strojnikov, 
strojevodij in kurjačev FLRJ. 

26. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Jugoslovanskemu 
znanstvenemu sadjarskemu društvu. 

27. Navodilo  o  zdravstvenem  kartonu. 
28. Sklep o sindikalnih organih, ki sodelujejo pri sprejemanju 

tarifnih pravilnikov gospodarskih organizacij in pri pri- 
trditvah k tem pravilnikom. 

St. 5 z dne 2. februarja 1955: 
29. Pravilnik o strokovni izobrazbi izvršilnih uslužbencev V 

pomorski upravni službi tn v upravni službi notranje 
plovbe. 

30. Navodilo k uredbi o zaključnih računih gospodarskih or- 
ganizacij za leto 1954. 

St. 6 z dne 9. februarja 1955: 

31. Odlok o načinu določanja ravni tarifnih postavk v tarifnih 
pravilnikih za leto 1955. 

32. Navodilo o obrazložitvi ravni tarifnih postavk v tarifnih 
pravilnikih gospodarskih organizacij za leto 1955. 

33. Navodilo o metodi za izkazovanje tarifnih postavk v tarif- 
nih pravilnikih gospodarskih organizacij. 

31. Navodilo o komisijah za plače v gospodarstvu. 

35. Odločba o Inštitutu za mlekarstvo kot finančno samostoj- 
nem zavodu 

36 Odločba o dopolnitvi tarife za prevoz blaga po progah 
Jugoslovanskih železnic. 

37. Odločba o dopolnitvi odločbe o ustanovitvi disciplinskih 
sodišč prve  stopnje prt  posameznih zavodih. 

38. Navodilo o uveljavljanju povračila razlike pri cenah, 
izplačane pridelovalcem, ki so oddali kontrahlrane koli- 
čine žita letine 1954. 

39. Odločba o odobritvi ustanovitve tn dela Jugoslovanskemu 
društvu za politične znanosti. 

40. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Jugoslovanskemu 
društvu za sociologijo.       s- 

41. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Jugoslovanskemu 
društvu za primerjalno pravo. 

42. Pojasnilo • zvezi s 5. ta 41. členom uredbe o plačah de- 
lavcev In uslužbencev gospodarskih organizacij. 

43. Odločba Zvezno volilne komisije o razpisu glasovanja o 
odpoklicu ljudskega poslanca. 

St. 7 z dne 16. februarja 1955: 

41. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o gospodar- 
jenju z osnovnimi sredstvi gospodarskih organizacij. 

45. Uredba o ustanovitvi skupnosti Jugoslovanskega elektro- 
gospodarstva. 

46. Uredba o spremembah dn dopolnitvah uredbo o taksah 
v postopku pred gospodarskimi sodišči. 

47. Uredba o odpravi Zvezne Investicijske uprave. 
48. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o potnih in 

selitvenih stroških. 
49. Uredba o uporabi uredbe o plačah sodnikov ljudskih 

sodišč za sodnike gospodarskih sodišč. 
50. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o nazivih 

in plačah uslužbencev Narodne banke FLRJ. 
51. Odlok o pooblastitvi Gospodarskega odbora, da predpiše 

vsebino Investicijskih  elaboratov. 
52. Odlok o dopolnitvi odloka o pooblastitvi Odbora za pro- 

računska vprašanja za Izdajanje odločb v zadevah Iz 
pristojnosti  Zveznega Izvršnega sveta. 

53. Odlok o pooblastitvi Koordinacijskega odbora za izda- 
janje odlo• v zadevah iz pristojnosti Zveznega Izvršnega 
sveta. 

54. Odlok o zaključnih računih kmetijskih zadrug ter nji- 
hovih osnovnih In poslovnih zvez ter o obračunovanju 
in delitvi celotnega dohodka kmetijskih zadrug za leto 
1954. 

55. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o kreditiranju 
Individualnih kmetijskih proizvajalcev. 

56. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o dajanju Inve- 
sticijskih posojil Iz splošnega Investicijskega sklada za 
nabavo traktorjev, kmetijskih strojev in priprav. 

57. Odlok o dajanju Investicijskih posojil iz splošnega inve- 
sticijskega sklada za povečanje živine lastne reje. 

58. Odlok o dopolnitvi začasnega odloka o regreaih v gospo- 
darstvu. 

59. Odlok o dopolnitvi odloka o povračilu (regresu) pri pro- 
daji uvožene plemeske živine iz francoskega dela trojne 
pomočL 

60. Odlok o dopolnitvi odloka o povračilu (regresu) pri pro- 
daji umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin, veziv, 
goriv in maziv za kmetijstvo. 

61. Odlok o Izdajanju listin o svojstvu civilnih bolnišnic med 
vojno in o svojstvu civilnih oseb, zaposlenih v taki bol- 
nišnici. 

62. Odlok o spremembi tarif v pomorskem potniškem prometu. 
63. Odlok o povračilu (regresu) pri prodaji strojev, priprav 

in nadomestnih delov za kmetijstvo, uvoženih iz tujine 
v letu 1953. 

64. Odlok o pooblastitvi direktorja Uprave za pomorstvo In 
rečni promet, da predpiše pravilnik o reševalnih in pra- 
vilnik o navlgltacljsklh sredstvih na ladjah trgovske mor- 
narice FLRJ. 

65. Odlok o poverltvl zadev s področja turizma Turistični 
zvezi Jugoslavije. 

66. Pravilnik o tehničnih In zdravstvenih tehničnih varnost- 
nih ukrepih pri delu v čml metalurgiji. 

67. Odločba o ustanovitvi Zveznega zavoda za proučevanje 
šolskih in prosvetnih vprašanj. 

68. Odločba o ustanovitvi »Filmskih novosti« kot finančno 
samostojnega zavoda. 

Popravek  uredbe  o spremembah In  dopolnitvah  uredbe  o 
prometnem  davku in tarife prometnega davka. 

Popravek  »Privremenih  tehničkih  propisa   za   projektiranje 

Izdaja »Urađni list LRS« - Direktor in odgovorni urednik: Ivo Lapajno - Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 

AD NI LÏST 
LIUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uio XII V LJUBLJANI, dne 10. marca 1955 Številka 9 
VSEB 

«. Uredba  o  pogojih  za  uporabo sredstev  iz  republiškega 
kreditnega  sklada  za  zidanje stanovanjskih hiš. 

50. Uredba   o   spremembi   In   dopolnitvi   tarife   prispevkov 
v gozdno sklade. 

51. Statut sklada   Borisa  Kidriča. 
52. Odlok o ustanovitvi  republiške  rudarsko-metalurške  In- 

špekcije. 

53. Odlok o določitvi osnov za sestavljanje tarifnih pravil- 
nikov projektivnih organizacij. 

Odloki ljudskih  odborov: 
216. Odlok o uvedbi občinskega  prometnega davka  v mestu 

LJubljani. 
217. Odlok o začasnem  plačevanju prometnega   davka zaseb- 

nih obrtnikov in drugih zasebnikov v okraju Celje. 

INA 

218. 

219. 

220. 

/22l) 

Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb 
okraja Celje. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v okrajni zbor 
OLO Koper v 47. volilni enoti. 

Odlok o začasnem plačevanju občinskega prometnega 
davka zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov v okraju 
Novo mesto. 

Odločba o spremembi odločbe o ustanovitvi okrajnega 
zdravstvenega doma v Murski Soboti. 

Odločba o ustanovitvi »Mladinskega doma Mirnac 

Odlok o določitvi začasno tarife občinskega prometnega 
davka na proizvode In storitve zasebnih obrtnikov In 
drugih zasebnih oseb v mestni občn Celje. 

22!^Odločba o ustanovitvi reševalne postaje Kranj. 

222. 

223. 

/221. 

49. 

Na podlagi 6. razdelka XVI. poglavja družbenega 
plana Ljudske republike Slovenije za leto 1955 (Urad- 
ni ust LRS, št. 4-2505) izdaja Izvršni svet Ljudsko 
'skupščino LRS 

UREDBO 
0 pogojih za uporabo sredstev iz republiškega kre- 

ditnega sklada za zidanje stanovanjskih hiš 

l.člen 

da 
Posojila ia republiškega kreditnega sklada za zi- 

nJo stanovanjskih hiš dajo Narodna banka FLRJ 
centrala za Ljudsko republiko Slovenijo. 

2. člen 

^Posojila iz republiškega kreditnega sklada za zi- 

dr 
te; 
&k 

r za dozidavo in nadzidavo stanovanjskih hiš. 

j - -uvrjiuu. it i'vjiuuiisjtvga s-reuiinega sKiaua za n- 
(ttnl? stanovanjskih hiš se dajejo gospodarskim in 
.      "enim   onranizaciiam.   stanovanjskim    zadrutram stanovanjskim   zadrugam 

— ...  n za dovršitev stanovanj- 
1 hiš, ki se že zidajo, za nove stanovanjske hiše 

—...   organizacijam 
?* "Çlavcem in uslužbencem za dovršitev stanovanj 

3. člen 

n. za °dplačilo posojil iz republiškega kredi t- 
,i f?i sklada za zidanje stanovanjskih hiš ne sme biti 
daVa od 30 let. 
iy postna mera za posojila iz tega sklada znaša 

•4. člen 

zida  •S't>Jil°  iz   republiškega   kreditnega   sklada   za 
dveh*0* sta-?ovanJskih "iš se praviloma da najv~- J~ 
!,.•>.     .'retjin    nrmlrnčrmsltn    vr^rlnosli    stn.novn 

-—uvrmujsK.ui ins se  pruvuomu  ua  imjveč do 

hiše* /•(!^'•   predračunske   vrednosti   stanovanjske 
števa       ^avo oziroma nadzidave. Pri tem se ne upo- 

a ^rednost stavbišča, ki je prosilčeva last. 

1•••> posatneznem primeru se izjemoma po pritrditvi 
dol0g^esa sveta lahko da posojilo tudi  nad višino, 

no v prejšnjem odstavku. 

5. člen .*> 
Prednost pri dodelitvi posojil imajo prosilci, ki 

potrebujejo posojilo za dovršitev stanovanjskih hiš. 
ki se že zidajo, ter prosilci, ki nudijo najugodnejše 
pogoje. 

6. člen 
V vlogi za dovolitev posojila iz republiškega kre- 

ditnega sklada za zidanje stanovanjskih hiš je treba 
navesti: 

1. namen, za katerega se potrebuje posojilo; 

2. višino predračunske vrednosti stanovanjske hi- 
še, dozidave ali nadzidave; 

3. višino celotnega posojila, ki se zahteva; višino 
trans po letih, čo se bo zidala hiša' več let; 

4. odplačilni rok, ki ga ponudi prosilec; 

5. kdaj se bodo začela in kdaj končala gradbena 
dela; 

6. kdaj bo p'rosilec začel odplačevati posojilo; 

7. znesek vseh prosilčevih dolgoročnih obveznosti, 
znesek letnih obresti dn odplačil iz teh obveznosti; 

8. način zavarovanja posojila. 

Ce prosi za posojilo gospodarska ali družbena or- 
ganizacija, mora prošnji za posojilo priložiti tudi 
sklep delavskega sveta oziroma najvišjega organa or- 
gnizacije, da so organizacija lahko zadolži. 

7. člen 
Zavarovanje za posojilo se da praviloma z 

vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, na kateri 
so zida stanovanjska hiša, oziromnjzastavne pravice 
na tqj stanovanjski hiši. Zavrovanje se lahko da tudi 
v kakšni drugi primerni obliki, če je "tako zavarova- 
nje po mnenju Narodne banke zadostno. Narodna 
banka lahko postavi kot pogoj, da da prosilec poleg 
zastavne pravice na nepremičnini tudi še kakšno dru- 
go primerno zavarovanje, če zastavna pravica sama 
no daje zadostno varnosti. 
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8. člen 
Narodna banka FLRJ — centrala za Ljudsko repu- 

bliko Slovenijo določj v sporazumu z Izvršnim sve- 
tom glede na razpoložljiva sredstva republiškega kre- 
vitaega sklada za zidanje stanovanjskih hiš roke za 
razpis natečajev za posojila za zidanje stanovanjskih 
hiš in višino sredstev, iz katerih se bodo dala ta po- 
sojila. 

Izvršni svet lahko določi, da se da posameznim 
prosilcem posojilo brez natečaja. 

9. člen 
Prošnje za posojila za zidanje stanovanjskih hiš 

iz republiškega kreditnega sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš preskusi strokovna komisija Narodne 
banke, centrale za Ljudsko republike Slovenijo In da 
upravnemu odboru Narodne banke svoj predlog. 

Upravni odbor Narodne banke FLRJ, centrale za 
Ljudsko republiko Slovenijo dovoljuje posojila iz 
republiškega kreditnega sklada za zidanje stanovanj- 
skih hiš po smernicah Izvršnega sveta. 

10. člen 
Narodna banka FLRJ, centrala za Ljudsko repu- 

bliko Slovenijo sklene posojilno pogodbo s tistimi 
koristniki, ki jim je dovolil posojilo upravni odbor 
Narodne banke ali za katere je to določil Izvrsni 
svet. 

11. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem li- 

itu LRSc 
St. U 52/55 
Ljubljana, dne 5. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. rt 

2. Tarifni Številki 82 in 8> se spremenita in se 
glasita: 

50. 

Na podlagi 6. člena zakona o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, štev. 13- 
3*V54) v zvezi z Ž. členom uredbe o plačevanju pri- 
spevkov v sklade za obnovo, gojitev in varstvo go- 
zdov ter o uporabi teh skladov (Uradni list LRS, štev. 
26-100//54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

UREDBO 
o spremembi in dopolnitvi tarife prispevkov v 

gozdne sklade 

l.člen 
V tarifi prispevkov za gozdne sklade, ki je kot 

priloga sestavni del uredbe o vplačevanju prispevkov 
v sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter o 
uporabi teh skladov (Uradni list LRS, It. 26-100/54), se 
spremenijo oziroma dopolnijo tele tarifne številke: 

1. Za tarifno številko 45 se doda nova tarifna šte- 
vilka 45a, ki se glasi: 

Ä   Sortiment 

ES 

•S« c^ 
s§gis. 

45a oblovina za 
proizvodnjo 
čevljarskih 
kuncev 7.000 

Znaša prispevek 
za vrednostni razred 

I.    II.   •.    N.   Y. 

1.200   900   600   300   100 

~   Sortiment 

C
e 

so
 

or
ie

nt
ac

, 
ce

ne
 f

ko
 

s'4 
C p teto 
g.3 

Znaša prispevek 
za vrednostni  razred 

I.     II.    III.    IV,   V. 
82 taninski les, 

kostanjev 2.600 850   700   550   400   200 
83 taninski les, 

h rais tov 2.300 650   500   350   200     50 

2. člen 
Ta uredba velja in se uporablja od dneva objave 

v >Uradnem listu LRS«. 
St. U 33/55 
Ljubljana, dne 5. marca  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

51. 

Na podlagi 7. člena zakona o ustanovitvi sklada 
Borisa Kidriča (Uradni list LRS, št. 22-76/53) predpi- 
suje Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije 

STATUT 
sklada Borise Kidriča 

I. Splošne določbe 

l.člen 
Sklad Borisa Kidriča je pravna oseba. 

2. člen 
Namen sklada je pospeševati teoretično in prak- 

tično delo na področju ekonomskih, družbenih in na- 
ravoslovnih ved ter na vseh drugih področjih, ki ne- 
posredno pomagajo razvijali socialistično gospo- 
darstvo. 

•• namen dosega sklad s tem, da daje iz svojih 
sredstev posameznikom, zavodom in organizacijah 
Stipendije, nagrade in podpore. 

S.člen 
Sredstva sklada so proračunske dotacije, daril»' 

volila m drugi nepredvideni dohodki. 

4. člen 
Sklad upravlja odbor sklada Borisa Kidriča (f 

nadaljnjem besedilu: odbor). 
Odbor sestavljajo predsednik in štirje člani; •e' 

nuje jih Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

5. člen 
Odbor dela na sejah. 
Seje pripravlja in sklicuje predsednik. 
Seja je sklepčna, če je navzočih nad polovico &*' 

nov odbora. Sklepe sprejema odbor z nadpolovic" 
večino navzočih članov. 

6. člen 
Sklad ima svoj predračun dohodkov in izdat k» ' 
Presežek sklada iz preteklega leta se prenese k 

dohodek v predračun za prihodnje leto. 
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Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je 
predsednik odbora. 

•. Podeljevanje štipendij, nagrad in podpor 

A. Podeljevanje  štipendij 

7. člen 
Iz sklada se lahko podeljujejo štipendije «a Štu- 

dij ter znanstveno in strokovno izpopolnitev doma in 
v tujini. 

Stipendije so lahko enomesečne, večmesečne, eno- 
letne ali večletne. 

8. člen 
Stipendije se podeljujejo na podlagi razpisa. 
Odbor razpiše štipendije vsako leto enkrat. 

9. člen 
V razpisu štipendij je treba povedati: koliko šti- 

pendij posameznih vrst in v kakšni višini bo podelje- 
nih, kakšne pogoje mora izpolnjevati prosilec in kak- 
šna potrdila mora priložiti ter v kakšnem roku je 
treba vložiti prošnje. Ta rok mora znašati najmanj 
en mesec. 

'V razpisu lahko odbor tudi določa, kakšne poseb- 
ne obveznosti bodo morali prevzeti štipendisti, ki 
• bodo podeljene štipendije posameznih vrst. 

10. člen 
Stipendije za  tujino se lahko podelijo posebno 

nadarjenim in zmožnim prosilcem za znanstveno ali 
strokovno izpopolnitev ali specializacijo, za dokonča» 
aJe raziskovalnega dela ali za krajše študijsko biva* 
u«e v tujini. 

11. člen 
Stipendijo za študij na domačih šolah se lahko 

pdelijo posebno nadarjenim in zmožnim prosilcem, 
f1 so že v delovnem razmerju, zato da dokončajo fa- 

», ülteto ali srednjo šolo ali da si pridobijo višjo stro- 
.Ovrio izobrazbo, lahjco pa tudi posebno nadarjenim 

^možnim dijakom in študentom. 
Štipendije se lahko podelijo tudi znanstvenim in 

rokovnim delavcem zato, da se na domači fakulteti, 
anstvenem inštitutu, laboratoriju, podjetju  in po- 

,°hn0 znanstveno ali strokovno iz«popolmjo, da do-- 
k°očajo določeno raziskovalno delo, lahko pa tudi za 

aJše študijsko potovanje pO Jugoslaviji, 

12. člen 
•%endisti morajo pošiljati odboru občasna po- 
ni/    ^n sPr-čevala oziroma potrdila o svojem Sola» 
litv-°-^roma ^u' k°- i-m to predpiše odbor ob pode- I štipendije ali pozneje, 
van'   k°r *akk° začasno ali za trajno ustavi izplače- 
Pred- äüPendÖe  štipendistu,    ki odboru me pošlje 
•• <övlaneSa Pprocila, spričevala ali potrdila, ali pa 
<-6lu°r SIK>zn®» *-a Stipendist Pri «vojem šolanju ali 

üe dosega ustreznega uspeha. 

0t,, I'- «en 
Same predpiše s  svojim  pravilnikom  ali pa v 
rajo'?1 razpisu štipendij splošne pogoje, ki jih mo- 
•&•• i2P°jnJevati prosilci, posebne pogoje, ki jih mo- 
mejjjj.f1' nJevati prosilci •• podelitev Štipendij posa- 
ložit;    vrst- tor kakšna dokazila morajo prosilca pri- 

II s*oJi prošnji. 

Odh 

Ceno delovno mesto, napisal določeno znanstveno raz- 
pravo, izvršil določeno znanstveno raziskavo ali po- 
dobno, da bo pa moral vrniti štipendijo, če te ob- 
veznosti brez utemeljenega vzroka ne bi izpolnil. 

B. Podeljevanje nagrad 

15. člen 
Nagrada se lahko podeli  za teoretsko ala  upo- 

rabno-teoretsko razpravo ter za iznajdbe in tehnične 
ixpopolnitve. 

Nagrade se podeljujejo vsako leto enkrat na pod- 
lagi razpisa. 

Nagrade se lahko podelijo posameznikom ali več 
posameznikom skupaj ali delovnim kolektivom. 

16. člen 
Nagrado za teoretske in uporabno-teoretske raz- 

pravo se podelijo na podlagi razpisa nagradnih tem. 
Odbor razpiše nagradne teme za take razprave, ki 

lahko dajo spodbudo za znanstveno raziskovalno delo 
na takšnih področjih oziroma o takšnih vprašanjih, 
ki so posebno pomembna za razvoj socialističnega go- 
spodarstva, ali pa pravilno usmerjajo tako razisko- 
valno delo. Nagradno temo izbere odbor izmed tem, 
ki jih predlagajo fakultete in znanstveni zavodi, lah- 
ko pa določi tudi sam posamezne teme. 

1?. člen 
V razpisu nagradnih tem je treba navesti naslove 

nagradnih tem, okvirne zneske nagrad za posamezne 
teme in rok, v katerem je treba predložiti odboru na- 
gradne razprave. Rok je za vse nagradno teme enak, 
mora pa biti določen tako, da se vse nagradne teme 
lahko izdelajo. 

Odbor podeli nagrade v mejah zneska, ki ga do- 
loči vnaprej za nagradne teme. Odbor podeli nagrade 
za najboljšo nagradne razprave, lahko pa podeli na- 
grade tudi za več razprav o isti temi. Upoštevajo se 
lahko samo razprave, ki še niso bile objavljene. 

Nagrajene razprave odbor obdr'ü, nenagrajene 
razprave pa vrne tekmovalcem. 

Odbor lahko nagrajene razprave odkupi in založi 
sam ali pa posreduje pri založniških podjetjih, da 
jih založijo. 

18. člen 
V razpisu nagrad za iznajdbe in tehnične izpopol- 

nitve določi òdbof rok, v katerem je treba priglasiti 
iznajdbe in tehnične izpopolnitve za podelitev nai- 
grad. ter skupen znesek, ki je določen za podelitev 
teh nagrad. 

Pri podelitvi teh nagrad se upoštevajo takšne v 
tekočem ali preteklem letu registrirane iznajdbe in 
tehnične izpopolnitve, kj imajo velik pomen za so- 
cialistično gospodarstvo in so se v praksi že popol- 
noma uveljavile. 

19. člen 
Prošnji za podelitev nagrade za razprave je treba 

priložiti nagradne razprave. 
Prošnji za podelitev Wgrade za iznajdbe in teh- 

nične izpopolnitve je treba priložiti podroben opis 
iznajdbe oziroma tehnične izpopolnitve s potrebno 
dokumentacijo. 

C. Podeljevanje podpor 

20. òrco 
— j ... r._„— eM1.^..v..j„ „ r~e~ Podpore se podeljujejo za financiranje znanstve- 

no po končanem štipendiranju prevzel dòlo-      nega raziskovalnega dela ali uporabno-znansivenefca 

14. Člen 
iem J   ,   tahko podeli  prosilcu štipendijo s pogo- 
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dela v okviru zneska, ki ga določi odbor v; ta namen 
vsako leto vnaprej. 

21. člen 
Podpore se podeljujejo praviloma znanstvenim 

ustanovam (fakultetam, inštitutom, seminarjem in po- 
dobno), lahko pa tudi posameznikom za financiranje 
določenih del. 

Podpore podeljuje odbor na prošnjo ali iz lastne 
pobude. 

Podpora se lahko podeli za celotno financiranje 
ali pa samo za delno financiranje raziskovalnega 
dela. 

22. člen 
V prošnji za podelitev podpore je treba podrobno 

navesti, za kakšno raziskovalno delo se prosi podpora, 
v kakšnem roku bo raziskovalno delo predvidoma iz- 
vršeno, predračun stroškov raziskovalnega dela ter 
ime in kvalifikacijo tistega, ki bo raziskovalno delo 
vodil, če gre za večje raziskovalno delo, pa tudi ime- 
na in kvalifikacije strokovnjakov, ki bodo neposred- 
no sodelovali. Prošnji je treba priložiti podroben pro- 
gram nameravanega raziskovalnega dela. 

23. člen 
Odbor sklepa o podelitvi podpor dvakrat letno, 

in sicer v januarju in juliju. 
Odbor lahko izplača podporo naenkrat ali pa v 

več obrokih. 
Odbor lahko veže podelitev podpore na to, da 

mu prejemnik podpore občasno poroča o napredova- 
nju raziskovalnega dela in predlaga delni obračun 
izdatkov. Ce prejemnik tega ne stori ali če se med 
delom pokaže, da je dovršitev raziskovalnega dela 
nemogoča, mu lahko odbor začasno ali za trajno usta- 
vi izplačevanje nadaljnjih obrokov. 

Ko je raziskovalno delo končano, mora dati pre- 
jemnik odboru podrobno končno poročilo o izidu raz- 
iskovalnega dela in končni obračun stroškov. Ce so 
stroški nižji, kot je bila izplačana podpora, mora raz- 
liko vrniti skladu. 

III. Skupne določbe 

24. člen 
Stipendije, nagrade in podpore se praviloma po- 

deljujejo jugoslovanskim državljanom, zavodom in 
organizacijam, ki prebivajo oziroma imajo sedež na 
ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

Odbor lahko v posameznih primerih podeli šti- 
pendijo, nagrado oziroma podporo tudi drugim ose- 
bam, zavodom in organizacijam. 

25. člen 
Ce je vložena prošnja,pomanjkljivo sestavljena ali 

opremljena, zahteva odbor od prosilca, naj jo ustrezno 
popravi oziroma dopolni v roku, ki mu ga za to do- 
loči. Prošnje, ki v določenem roku niso bile poprav- 
ljene oziroma dopolnjene, se ne upoštevajo. Za 
prošnje, ki se v določenem roku popravijo oziroma 
dopolnijo, velja da so bile vložene v natečajnem 
roku. / 

26. člen 
Odbor razpisuje natečaje za štipendije in nagra- 

de ter podeljuje podpore v mejah okvirnih zneskov, 
ki so za ta namen posamezno določeni v proračunu 
dohodkov in izdatkov sklada. 

Odbor lahko glede na izide razpisov izvrši med 
letom virmane med izdatki za štipendije, nagrade in 
podpore. 

27. člen 
Odbor imenuje po potrebi strokovne komisije, 

da ocenijo prošnje in da dajo odboru predloge za po- 
delitev štipendij, nagrad oziroma podpor. 

28. člen 
Odbor lahko poveri strokovnim komisijam ali 

posameznim strokovnjakom, da pregledajo poročila po 
12. in 25. členu tega statuta in da dajo odboru o tem 
svoje poročilo in morebitne predloge. 

29. člen 
Odbor lahko predpiše s pravili v mejah tega sta- 

tuta natančnejše določbe o vlaganju prošenj za šti- 
pendije, nagrade  in  podpore. 

30. člen 
Nagrade članom strokovnih komisij oziroma stro- 

kovnjakom 1er izdatki za administracijo sklada se 
plačajo iz sredstev sklada. 

31. člen 
Odbor da ob koncu vsakega leta Izvršnemu svetu 

poročilo o svojem delu. 

32. člen 
Izid vsakega natečaja objavi odbor v dnevnem 

časopisju. 
33. člen 

Ta statut velja od dneva objave v >Uradncm li- 
stu LRS«. 

St. U 31/55 
Ljubljana,  dne 5. marca  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

52. 

Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudsko republike Slovenije 

ODLOK 
o ustanovitvi republiške rudnrsko-mcfalurškc 

inšpekcije 
1. Ustanovi se republiška rudarsko-metahirška 

inšpekcija. Inšpekcija je v sestavu Državnega sekre- 
tariata za gospodarstvo LRS. 

2. Republiška rudarsko-metalurška inšpekcija: 
nadzoruje stanje rudarskih in metalurških objek- 

tov in naprav v graditvi in v obratovanju, v jami lD 

na površini; 
nadzorujo izvajanje predpisov s področja rudar- 

skega in metalurškega gospodarstva; 
dajo dovoljenja za rudarska raziskovalna dela & 

določa meje eksploataoijskih območij; 
daje dovoljenja za ustavitev ali opustitev rudar- 

skih in  metalurških  tehničnih obratov  ali   njih°vl 

delov (jamskega polja,   horizonta,   izvozne   napraV 

črpališča, visoke peči itd.) ; 
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sodeluje pri revizijah investicijskih programov in 
projektov rudarskih in metalurških naprav; 

izdaja odobritev lokacij, gradbena in uporabna 
dovoljenja za rudarske objekte in naprave v jami ter 
sodeluje pri tehničnih pregledih rudarskih in meta- 
lurških objektov in naprav na površini; 

nadzoruje osebje v rudarskih in metalurških 
obratih glede strokovnega opravljanja- dela; 

sodeluje pri preiskavah smrtnih nesreč ter huj- 
ših in množičnnh nezgod; 

daje strokovna mnenja iz svoje pristojnosti, po- 
sebno ob smrtnih, hudih in množičnih nezgodah ali 
ob dogodkih, zvezanih z večjo gospodarsko škodo v 
rudarskih in metalurških obratih; 

rešuje druge zadeve, ki spadajo v njeno pristoj- 
nost po posebnih predpisih. 

3. Republiška rudarsko-metalurška inšpekcija 
opravlja svoje naloge po inšpektorjih. Inšpektorje 
imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

V mejah svoje pristojnosti smejo rudarsko-meta- 
lurška inšpekcija pa tudi posamezni inšpektorji z 
odločbo predpisovati v .mejah zakonitih predpisov do- 
ločene ukrepe, da se odpravijo ugotovljene pomanj- 
kljivosti. 

Zoper   odločbe    republiške    rudarsko-metalurške 
inšpekcije in zoper odločbo inšpektorjev je v 15 dneh 
dovoljena pritožba na državnega sekretarja za gospo- 
darstvo LRS. 

Pritožba  nima odložilne moči. 

4. Za svoje delo so inšpektorji odgovorni držav- 
nemu sekretarju za gospodarstvo LRS. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS daje smer- 
nico in navodila rudarsko-metalurški inšpekciji za 
njeno delo. 

5. Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
Hstu LRSc. 

St. U-34//55 
Ljubljana, dno 5. marca  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

53. 

Na podlagi drugega odstavka 34. člena uredbe o 
plačah delavcev in uslužbencev gospodarskih organi- 
zacij izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LR, Slo- 
venije 

ODLOK 
o določitvi osnov za sestavljanje tarifnih pravilnikov 

projektivnih organizacij 

1 
Za tehnično strokovno osebje, ki je neposredno 

zaposleno pri projektivnih in konstrukcijskih delih v 
projektivnih organizacijah, se za določitev ravni ta- 
rifnih postavk v tarifnih pravilnikih povečujejo 
obračunske plače iz leta 1954 do 40%, 

2 
Kot  tehnično strokovno osebje po  1.  točki tega 

odloka se štejejo glavni  projektanti oziroma  glavni 
konstruktorji,   projektanti  oziroma   konstruktorji  in 
pomožni  projektanti oziroma pomožni  konstrukterji. 

3 
V odstotek povečanja obračunskih plač po tem 

tem odloku se vštejc dosedanji odstotek povečanja 
obračunskih plač, ki jo bil dovoljen za projektivne 
organizacije. 

4 
Povečanje obračunskih plač po tem odloku ne 

velja za drugo osebje, ki je zaposleno v projektivnih 
organizacijah. 

5 
Za projektivne organizacije po tem odloku se 

štejejo tiste organizacije, ki so ustanovljene po ured- 
bi o gradbenem projektiranju, kakor tudj posebne 
delovne enote v drugih gospodarskih organizacijah, 
katerih predmet poslovanja je tudi projektiranje ozi- 
roma konstruiranje. 

6 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. U-35/55 
Ljubljana, dne 4. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
216. 

..    Na podlagi  8.  točke 65. in  118. člena zakona o 
LPoS^il1 odD(>riu mest in mestnih občin (Uradni list 
£KS, št. 19/52) ter 3. člena uredbe o prometnem dav- 
*u (Uradni list FLRJ, št. 53/53)  in II. točke dela C 
ar'ie prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54) 

Je mestni ljudski odbor v Ljubljani  po sklepu 53. 
• ?pne sojo mestnega zbora in zbora proizvajalcev 

ane 14. januarja 1935 sprejel 
ODLOK 

o uvedbi občinskega prometnega davka 
p.     , l.člen 

đavle °  ,'zJ?aJe   nove   tarife   občinskega   prometnega 
** Plačujejo zasebni obrtniki in drugi zasebniki 

ter samostojni poklici občinski prometni davek po 
stopnjah iz št. 89 dela A ter št. 10 in 11 dela B dose- 
danje tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št/ 55/53, 13/54, 25/54 in 34/54) od prometa tistih pro- 
izvodov in storitev, ki v novi tarifi prometnega dav- 
ka (Uradni list FLRJ, št. 55/54) niso posebej imeno- 
vani ali pa so v njej izvzeti od plačila prometnega 
davka. 

2. člen 

Mestni prometni davek, vpeljan z odlokom o 
uvedbi mestnih taks in prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 35-147/53 in št. 33-497/34) se pobira še 
nadalje. 
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3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953 dalje. 

G št. 119/1-55 
Ljubljana, dne 14. januarja 1955. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

21?. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 19- 
89/52) v zvezi z določbami V. dela tarife občinskega 
prometnega davka uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, 
št. 55-659/54) in določbami uredbe o prometnem dav- 
ku ter tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
Št. 55-474/53), uredbe o spremembah in dopolnitvah 
tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, štev. 13- 
151/54) ter uredbe o spremembah in dopolnitvah ta- 
rife prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 25- 
266/54) je okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh 
zborov dne 31. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem plačevanju prometnega davka zasebnih 

obrtnikov in dragih zasebnikov v okraju Celje 

l.člen 
Dokler ne bo izdan odlok o uvedbi občinskega 

prometnega davka po I. in II. odstavku V. dela ta- 
rife občinskega prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 55-659/54), morajo plačevati zasebni obrtniki in 
drugi zasebniki občinski prometni davek po bivži ta- 
rifi št. 89 dela A tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55-474/53 in 13-151/54 in 25-266/54) od 
vseh proizvodov, ki niso našteti v tarifi št. 1 do 101 
dela nove A tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55-659/54). 

2. člen 
Ljudski odbor mestne občine Celje izda za svoje 

območje poseben odlok. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955. Odlok se objavi v >Glasilu« OLO Celje 
ter v »Uradnem listu LRS<. 

St. 1/1-356/1 
Celje; dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

ja Celje začasno financirale na podlagi mesečnih pro- 
računskih planov dohodkov in izdatkov v mejah pro- 
računa okraja Celje za leto '1954. 

2. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

porabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del 
proračunskih dohodkov in izdatkov po proračunu 
okraja Celje za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja  1955. 
St. 1/1-358/1 
Celje, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

219. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list FLRJ, štev. 31- 
102/53) ter na podlagi 12. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 19- 
89/52) je okrajni ljudski odbor Koper na seji dne 
19. februarja 1935 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v okrajni zbor okraj- 

'nega ljudskega odbora Koper v 47. volilni enoti 

I 
Ker je prenehal mandat Damianiju Ivanu, od- 

borniku okrajnega zbora, ki je bil izvoljen v 47. vo- 
lilni enoti za volitve odbornikov okrajnega zbora, se 
razpisujejo nadomestne volitve v tej volilni enoti, ki 
obsega tele ulico v Piranu: Mogoronov prehod, Kam- 
panelova ulica, Ulica Karla Marx«, Ulica 8. septembra, 
Ulica sv. Marjete, Preddvorska ulica, Trg Kreta, Gor- 
tanova ulica, Markondjev trg, Ulica Jugoslovanske 
ljudske armade, Fornace, Sv. Martin, Ulica Alme 
Vivode, Sv. Bernardin, Budicinova ulica, Mateotœjeva 
ulica od Trga sv. Roka do konca, 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 3. aprila  1955. 

III 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način  v  zgoraj   navedeni   volilni 
enoti. 

, St. 1-486/41 
Koper, dne 25. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

218. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zaikona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, 19-89/52) ter dru- 
gega odstavka 29. člena temeljnega zakona o prora- 
čunu (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudska 
odbor Celje na skupni seji obeh zborov dne 31. janu- 
arja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem financiranju proračunskih potreb okraja 

Celje 

l.Člen 
Do izdaje proračuna okrajnega ljudskega odbora 

Celje za leto 1955 se bodo proračunske potrebe okra- 

220. 

Na podlagi določbe dela C (V) tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) dn 8. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-69/52) je okrajni ljudski odbor Novo me- 
sto na 15. skupni seji obeh zborov dne 18. februarju 
1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnem plačevanju občinskega prometnega davke 

zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov 

l.člen 
Zasebni obrtniki in drugi zasebniki morajo pl«' 

čevati občinski prometni davek po tarifni številki 89. 
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dela A stare tarife prometnega davika (Uradni list 
FLRJ, št. 55-474/55 ter št. 15-151/54 in št. 25-266/54) od 
vseh proizvodov, ki niso našteti v tarifni št. 1—101 
dela A nove tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55-659/54) oziroma od plačil za opravljene 
storitve po ustreznih tarifnih številkah iz dela B stare 
tarife prometnega davka iz leta 1953 (Uradni list 
PLRJ, št. 55/53, 13/54 in 23/54) vse do tedaj, dokler ne 
bo določen občinski prometni davek s posebnim od- 
lokom. 

2. člen 
Ta odlok  velja od  dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 1-375/1-55 
Novo mesto, dne 18. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

221. 

Na podlagi 22. čleDa in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) je 
okrajni ljudski odbor Murske Sobota na skupni seji 
krajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 23. decem- 
bra 1954 sprejel. 

odločbo 
o spremembi odločbe o ustanovitvi okrajnega zdrav- 

stvenega doma v Murski Soboti 

Odločba o ustanovitvi okrajnega zdravstvenega 
doma v Murski Soboti z dne 11. februarja 1953, štev. 
1535/2-53, se spremeni tako, da se tfjenp prečiščeno 
hesedilo glasi: 

,       ODLOČBA 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Murski Soboti 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Murski Soboti kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: (Zdravstveni dom v Murski Soboti. 
Sedež zavoda je v Murski Soboti. 

2 

Naloga zdravstvenega doma Je, da na svojem ob- 
močju : 

a) proučuje  zdravstveno stanje ljudstva; 
t) organizira in izvaja zdravstveno varstvo; 

t c)^nadzira in izvaja zdravstveno varstvo nosečih, 
dojenčkov, mater, predšolske in šolske mladine; 

č) skrbi za splošno higieno in za splošno izbolj- 
šanje zdravstvenega stanja ljudstva; 
.     y preprečuje in zatira socialne in nalezljive bo- 

. e) širi zdravstveno prosveto v sodelovanju z ljud- 
skimi odbori, množičnimi organizacijami in strokov- 
nimi društvi; 

"   zbira   v   sporazumu   z   republiškim   organom 
g,
ra.Vstveno  statistiko in  evidenco o zdravstvenem 

nju ljudstva in o delu vseh zdravstvenih zavodov 
_ ?JeSa območja, jo obdeluje in po analizi predlaga 
0i*Y°JDim ljudskim odborom  ukrepe za zmanjšanje 
sevanj in umrljivosti; 

S) sestavlja načrt omrežja zdravstveni!} zavodov 
n»-, sv^Jcm območju in predlaga ljudskemu odboru 
pr0Si-am investicij; ' 

h) nadzira delo zdravstvenih zavodov na svojem 
območju, razen zavodov, ki so podrejeni naravnost 
ljudskemu odboru; 

i) skrbi za skladnost dela vseh zdravstvenih za- 
vodov na svojem območju in sodeluje z zavodom za 
socialno zavarovanje; 

j) nadzira delo zdravstvenega osebja v zasebnem 
poklicu; 

k) skrbi za strokovni napredek zdravstvenega 
osebja ; 

1) sodeluje s strokovnimi društvi zdravstvenega 
osebja; 

m) opravlja delo sanitarne inšpekcije po sanitar- 
nih inšpektorjih, ki jih določi okrajni ljudski odbor; 

n) upravlja reševalno postajo v Murski Soboti. 

3 
Zdravstveni dom v Murski Soboti ima pravico, 

gospodariti s premoženjem, s katerim je gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Murski Soboti, razen s ti- 
stim premoženjem, ki je bilo dodeljeno v gospodar- 
jenje zdravstvenemu domu v Lendavi ter zdravstve- 
nim postajam v Beltincih, Dobrovniku, Gradu in Kri- 
ževcih s posebnimi odločbami o ustanovitvi teh zdrav- 
stvenih zavodov kot finančno samostjnih zavodov. 

Zdravstveni dom v Murski Soboti upravlja uprav- 
ni odbor, ki štejo skupaj z upravnikom 9 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski od- 
bor Murska Sobota. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota. 

5 
Za zadeve in nalogo doma je pristojen svet ze 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Murska 
Sobota. 

6 
Ta odločba velja od 1. januarja 1935 in se objavi 

y »Uradnem listu LRS*. 
St. 12634/1-54 
Murska Sobota, dne 23. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

222. 

Na podlag'i 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. 
člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. členom temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ,1 štev. 
51-426/53) je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
14. skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi »Mladinskega doma Mirna« 

1 
Ustanovi se »Mladinski dom Mirna« na Mirni kot 

finančno samostojen splošni socialni zavod. 
Sedež doma je na Mirni. 

2- 
Dom ima nalogo, da oskrbuje in vzgaja otroke 

od sedmega do štirinajstega leta starosti. 

3 
Domu se dodeljuje v gospodarjenje premoženje, 

ki obsega hišo in gospodarsko poslopje z opremo in 
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inventarjem ter zemljišča, in sicer parc. št. 238, 259, 
1580, 1581, 1583, 1584, 1590/1, 1593, 1628, 1633, 1641, 
2076/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4 in 2086, vpisane v vložku 
št. 656 k. o. Straža, ter pare. št. 1632, vpisana v vložku 
št 309 k. o. Straža. 

4 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 5 članov, 

vštevši upravnika doma. Clane upravnega odbora 
imenuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko OLO Novo mesto. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Novo mesto. 

5 

Dom ima: sklad za nagrade delavcev in uslužben- 
cev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Novo 
mesto. 

7 
Ta odločba velja takoj. 

St. 1-9244/3-54 
Novo mesto, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

223. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
2. odstavka, del C (V) tarife k uredbi o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 56/54) je ljudski odbor mestne občine 
Celje na seji dne 3. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 

davka na  proizvode in storitve zasebnih obrtnikov 
in drugih zasebnih oseb 

/ 1. člen 
Dokler ne bo s posebnim odlokom LO MO Celje 

določena tarifa občinskega prometnega davka, so 
dolžni zaseibni obrtniki in druge zasebne osebe na 
območju LO MO Celje plačevati občinski prometni 
davek po tarifni št. 89 dela A, stare tarife promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/55, 13/54 in 25/54) 
na vse proizvode, ki niso našteti v tarifi št. I do 101 
dela A nove tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55/54) oziroma na plačila za opravljene 
storitve po ustreznih tarifnih številkah iz dela B, 

' zvezne tarife prometnega davka iz leta 1954. 

2. člen 
Ta odlok   velja  od, dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od  1. januarja 1955 do 
uveljavitve nove tarife občinskega prometnega davka. 

Objavi se v >Biltenu< LO MO Celje in v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 460/1-55 
Celje, dne 3. februarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

224. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51/53) ter 17. točke 78. člena zakona o ljudskih odbo- 
rih mest in mestnih občin  je ljudski odbor mestne 
občine Kranj na 35. seji dne 30. decembra 1954 sprejel 

e 

ODLOČBO 
o ustanovitvi reševalne postaje Kranj 

Ustanovi se kot finančno samostojen zdravstveni 
zavod reševalna postaja Kranj, ki je bila doslej or- 
ganizacijska enota okrajnega zdravstvenega doma 
Kranj, ki je prenehal po odločbi okrajnega ljudskega 
odbora Kranj, št. 8428/1-54 z dne 29. decembra 1954. 

Sedež zavoda je v Kranju. 

Reševalna postaja ima nalogo, da prevaža bolni- 
ke z območja zdravstvenega doma Kranj in jim nudi 
prvo pomoč. 

3 
Reševalna postaja gospodari s premoženjem, ki 

ga je doslej uporabljala kot organizacijska enota 
okrajnega zdravstvenega doma Kranj. 

Reševalna postaja ima: sklad za nagrajevanjo 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije in 
amortizacijski sklad. 

5 
Reševalno postajo upravlja upravni odbor, ki šte- 

je skupaj z upravnikom 5 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje ljudski odbor 

mestne občine Kranj. 
6 

Reševalna postaja ima upravnika, ki ga imenuje 
ljudski odbor mestne občine Kranj. 

Za zadeve in naloge reševalne postaje je pristo- 
jen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
ljudskega odbora mestne občine Kranj. 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 4/1-55 
Kranj, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 
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22S. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 
231. 

Odlok  o  uvedbi začasnega  prometnega  davka  od  obrt- 
niških izdelkov in storitev v mestu Mariboru. 
Odločba o združitvi mojstrsko šole v Mariboru s šolsko 
delavnico za  oblačilno in  čevljarsko  stroko v finančno 
samostojen zavod. 
Odločba o združitvi železniško industrijske šole v Mari- 
boru ter šolske delavnice v finančno samostojen zavod. 
Začasna odredba o pobiranju občinskega prometnega 
davka od zasebnih obrtnikov in drugih zasebnih oseb 
v okraju Koper. 
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb 
okraja Koper. 
Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Koper. 
Odločba o ustanovitvi  dijaškega  doma  gojencev  usnjar- 
skega tehnikuma v Domžalah. 
Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Ormožu. 

VSEBINA 

233. 
231. 

dločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Kidričevem. 
Začasni odlok o uvedbi občinskega prometnega davka v 
mestni občini Jesenice. 

235. Odlok o začasnem financiranju proračunskih izdatkov v 
mestni občini  Postojna v I. trimesečju .1955. 

236. Odlok o pogojih za opravljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov in o oddajanju hrane abonentom v 
zasebnih gospodinjstvih. 

237. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb ljud- 
skega odbora mestne občine Skofja Loka za I. trimesečje 
1935. 

£_23jpOdločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Skofji Loki. 
239. Odlok o dopustni tarifi za dimnikarske storitve v mest- 

ni občini Skofja Loka. 
— Popravek. 

iit'. 

r«f>-   JO*»     T* 

Odloki ljudskih odborov 
225. 226. 

Na podlagi II. točko C tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) in drugega odstavka 
23. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS., št. 19-90*52) sta mestni zbor 
in zbor proizvajalcev mesta Maribora na 46. skupni 
seji dne 38. januarja 1955 sprejela 

ODLOK 
0 uvedbi začasnega mestnega prometnega davka od 

obrtniških izdelkov in storitev 

1. člen 
Dokler mestni ljudski odbor ne bo sprejel odloka 

? uvedbi mestnega prometnega davka od obrtniških 
^dslkov in storitev, plačujejo zasebni obrtniki in 
^ruge zasebne osebo mestni prometni davek za izdel- 
*• Po tarifni postavki 89 A tarife, za obrtne storitve 
Pa po tarifni postavki 10 B tarife prometnega davka, 
^1 Je veljala v letu 1954. 

2. člen 
Kolikor so za posamezne proizvode in storitve 

Podpisane v tarjjj zveznega prometnega davka, ki 
Ï uP°rablja od 1. januarja 1955 (Uradni list FLRJ, 
da j*5"^39"**)» •••• stopnje zveznega prometnega 
in i' vS0 za *•^• proizvode in storitve obračunava 

^plačuje prometni davek samo po teh novih stop- 
pi ' nt> pa tudi mestni prometni davek po 1. členu 
teSa odloka. 

3. člen 

list   ?r>°^^ velja  od  dneva  objavo  v  >Uraclncm 
4 LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 155i/S-35 

Maribor dne 28. januarja 1955. 

Podpredsednik MLO: 
Tone Bole 1 r. 

Na podlagi 19. člena in 6. točke 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) in 2. in 10. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) ter v zvezi z odločbo o ustanovitvi mojstr- 
ske šole v Mariboru (Uradni list LRS, št. 49/54) je 
mestni ljudski odbor v Mariboru na skupnih sejah 
obeh zborov z dne 14. januarja in 16. februarja 1935 
sprejel 

ODLOČBO 

o združitvi mojstrske šole v Mariboru s šolsko delav- 
nico  za  oblačilno in  čevljarsko  stroko  v  finančno 

samostojen zavod 

1 

Mojstrska šola v Mariboru, doslej proračunska 
ustanova MLO Marihor, ter šolska delavnica za 
oblačilno in čevljarsko stroko, doslej predračunska 
ustanova s samostojnim financiranjem, se združita 
v en finančno samostojen zavod z imenom Mojstrska 
šola v Mariboru. 

Sedež zavoda je v Mariboru. 

Zavod vzgaja in šola strokovni kader za visoko 
kvalificirane delavce — obrtne mojstre kovinarske 
stroke, krojaške  in  čevljarske  poklice   (obrti). 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim sta 
doslej gospodarili mojstrski šola in šolska delavnica 
za oblačilno in čevljarsko stroko. 

Zavod ima tale sklada: 
a) sklad za nagrade učencev, delavcev in usluž- 

bencev (sklad za nagrade); 
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b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
' sredstev in za veliika popravila (sklad za nadomesti- 

tev in dopolnitev). 
5 

Zavod upravlja šolski odbor, ki se oblikuje po 
veljavnih predpisih o upravljanju šol. 

Ravnatelj zavoda je po svojem položaju član 
šolskega odbora, imenuje ga NILO Maribor na pred- 
log sveta za prosveto in kulturo. 

b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za velika popravila (sklad za na- 
domestitev in d^lpohntev). 

5 

Zavod upravlja šolski odbor, ki se oblikuje po 
veljavnih predpisih o upravljanju šol. 

Ravnatelj zavoda je po svojem položaju član 
šolskega odbora, imenuje ga MLO Maribor na pred- 
log sveta za prosveto in kulturo. 

Plače uslužbencev zavoda so določijo po pred- 
pisih o plačah in napredovanju uslužbencev držav- 
nih organov in uslužbencev v prosvetno-znanstveni 
službi. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

Za  zadeve   in  naloge  zavoda  je  pristojen   svet 
za prosveto in kulturo MLO Maribor. 

8 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem v 
listu LRS«, uporablja pa se od  t. januarja 1955. 

St. 1/2-103/1-55 
Maribor, dne  16.  februarja  1953. 

Podpredsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

22?. 

Na podlagi 19. člena in 6. točke 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) in 2. in 10. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih, v zvezi z odločbo 
o delni spremembi odločbe o določitvi ustanoviteljev 
strokovnih šol (Uradni list LRS, št. 49/54) je mestni 
ljudski odbor Maribor na skupnih sejah obeh zborov 
z dne 14. januarja in 16. februarja 1955 sprejel 

ODLOČBO 

o združitvi Železniške industrijske šole v Mariboru 
1er  šolske  delavnice  v   finančno  samostojen  zavod 

1 

Železniška industrijska šola v Mariboru, pro- 
računski zavod MLO Maribor, ter šolska delavnica 
te šole, predračunski finančno samostojen zavod, se 
združita v en finančno samostojen zavod z imenom 
»Železniška industrijska šola«. , 

Sedež zavoda je v Mariboru. 

Zavod  vzgaja   in   šola   učence   za  kvalificirane 
delavce kovinarske stroke. 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim sta 
doslej gospodarila Železniška industrijska šola in 
šolska delavnica te šole. 

Zavod ima tale sklada: 
a) sklad   za   nagrade   delavcev   in   uslužbencev 

(sklad za nagrade); 

Plače uslužbencev zavoda se določijo po pred- 
pisih o plačah in napredovanju uslužbencev držav- 
nih organov in uslužbencev v prosvetno-znanstveni 
službi. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo MLO Maribor. 

Ta odločba velja od dneva objave  v  »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1.'januarja 1955. 

St. 1/2-104/1-55 
Maribor, dne  16. februarja  1955. 

Podpredsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

228.. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/ 
52) in 6. člena uredbe o pravica ljudskih odborov, da 
lahko predpisujejo takse in prometni davak (Uradni 
list FLRJ, št. 19-55), izdaja okrajni ljudski odbor 
Koper 

ZAČASNO    ODREDBO 

o pobiranju občinskega prometnega davka 
od zasebnih obrtnikov in drugih zasebnih oseb 

1. člen 

Zasebni obrtniki in druge zasebne osebe so dolžne 
plačevati občinski prometni davek po tarifni številki 
89 A bivše tarife prometnega davka (Uradni Ms* 
FLRJ, št. 55/53, št. 13/54 in 25/54) na vse proizvode, ki 
niso našteti v tar. štev. 1 do 101 dela A tarife p*0" 
metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54), oziroma 
od iplačil za opravljene storitve po ustreznih tarifnih 
številkah iz dela B tarife prometnega davka iz le*a 

1954, vse dotlej, dokler ne bo določen občinski pr°' 
metni davek, predviden v sedaj veljavni tarifi. 

2. člen 

Ta začasna odredba velja od 1. januarja 195-5. 

St. 1—330/1 

Koper, dne 19. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 

Franc Kralj 1. r. 
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229. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zaJcona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) ter 
2. in 29. člena temeljnega zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 13—147/54) je okrajni ljudski odbor 
•Koper na seji obeh zborov dne 19. januarja 1935 
sprejel 

ODLOK 

o začasnem financiranju proračunskih potreb 
okraja Koper 

1. člen 
Do izdaje proračuna okrajnega ljudskega odbora 

Koper za leto 1953 se bodo proračunske potrebe okra- 
ja Koper začasno financirale na podlagi trimesečnega 
Proračunskega načrta dohodkov in izdatkov v mejah 
Proračuna okraja Koper za leto 1954. 

2. člen 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

Porabljeni na podlagi tega odloka, so sestarvni del 
Proračunskih dohodkov in izdatkov po proračunu 
okraja  Koper za  leto  1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 

St. 1—188/2 
Koper, dne 20. januarja  1935. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

230. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
*2. točke navodila o ureditvi gozdarske službe v 
okrajih in mestih (Uradni list LRS, št. 15-53/54) je 
okrajni ljudski odbor Koper ua seji obeh zborov dne 
t°. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o ureditvi gozdarske službe v okraju Koper   ,  , 

1. člen 

Pri okrajnem ljudskem odboru Koper se ustanovi 
okrajna uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem bese- 
dilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega ljud- 
skega odbora. 

2. člen 

Uprava opravlja tele upravne zadeve: 
,     L nadzoruje, ali se v okraju, in sicer r gozdovih, 

1 so splošno ljudsko premoženje, in v vseh drugih 
gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (o obnovi, 
Sojitvi, varstvu in izrabi gozdov, o varstvu — konser- 
aciji gozdnih zemljišč in podobno), in skrbi za to, 
* Srf H Predpisi pravilno izvršujejo; 

tati 
»• skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
• predlaga  te  elaborate v potrditev Upravi za 

lr,-    ^aJ° Upravi za gozdarstvo LRS predloge za jz- 
'Ocitev   »«».i;:« in...   :_ 1„„   _„»:„ 

gozdarstvo LRS; 
laje Uprai 

,,      zemljišč za pogozditve in za gozdne melio- 
raclte. 

sr> i ••'••••1•• predloge za sestalo okrajnega go- 
„l^T^kega plana glede gojitve in izrabe gozdov in 
Mede gozdnih graditev; 

5. daje strokovna mnenja v zadevah s področja 
gozdarstva  in  hudourništva; 

6. vodi  gozdni   kataster  in   predpisane  evidence; 
7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 

njihovo strokovno izobraževanje, skrbi za gozdarsko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja na prvi stopnji odločbe v upravnih za- 
devah  s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne zadeve s področja 
gozdarstva, ki spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
stojnost okrajnega ljudskega odbora, kolikor ni to 
po posebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali 
svetu okrajnega ljudskega odbora. 

3. člen 

Uprava opravlja naloge okrajnega ljudskega od- 
bora v zvezi z neposrednim gospodarjenjem z vsemi 
gozdovi, ki so splošno ljudsko premoženje v okraju, 
razen glede tistih gozdov iz splošnega ljudskega pre- 
moženja, s katerimi, po tretjem odstaviku 24. člena za- 
kona o gozdovih gospodarijo občinski ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova gospodarjenja, 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, 
zavodom in drugim državnim organom. 

4. člen 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada opravlja 

uprava zlasti tele naloge: 
1. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 

kov sklada; 
2. odmerja prispevkee za gozdni sklad in skrbi 

za pobiranje teh prispevkov; 
3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 

financirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

5. člen 
Okrajno upravo za gozdarstvo vodi šef uprave. 

Sefa uprave imenuje okrajni ljudski odbor. 
Šef je odgovoren za delo uprave neposredno 

svetu za gospodarstvo. 
Sef uprave je lahko samo gozdarski inženir s stro- 

kovnim izpitom. 
6. člen 

Za opravljanje svojih nalog ima uprava za go- 
zdarstvo potrebno število uslužbencev. Sistematiza- 
cijo mest predlaga šef uprave okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

Uslužbence uprave za gozdarstvo nastavlja pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora na predlog šefa 
uprave. 

7. člen 

Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo revir- 
ni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
skih okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi uprava 
za gozdarstvo. Revirni gozdar mora biti gozdarski 
strokovnjak s fakultetno izobrazbo ali pa gozdni 
tehnik. 

8. člen 

Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje k 
okrajnega gozdnega sklada. 

Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo se 
zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
predračuna okrajnega  gozdnega  sklada. 

Odredbodajalec    za    izvrševanje     predračuna    je 
šef okrajne uprave za gozdarstvo. 
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9. člen 

Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje» kot po- 
svetovalni organ okrajna gozdarska komisija; ime- 
nuje jo okrajni ljudski odbor. 

Šef uprave se mora posvetovati z okrajno gozdar- 
sko komisijo v vseh pomembnejših in načelnih vpra- 
šanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva 
in izrabe gozdov; zlasti se mora. posvetovati pri se- 
stavi, predloga za predračun sklada in pri določanju 
načrta obnove, gojitve, sečnje in izrabe gozdov ter 
gozdnih graditev. 

10. člen 
Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi go- 

zdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi so 
gospodarili do uveljavitve zakona o gozdovih (Urad- 
ni list LRS, št. 22-78/53). 

11. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1955. 

St. 548/1 
Koper, dne 19. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

251. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih ter 2. in 4. člena zakona 
o socialnih zavodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) 
v zvezi z 2. členom temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) je 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na XXII. 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 51. januarja 1955 sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi dijaškega doma gojencev usnjarskega 
tehnikuma v Domžalah 

Ciane  upravnega  odbora imenuje  svet za  pro- 
sveto in kulturo OLO Ljubljana okolica. 

Upravnika  zavoda   imenuje okrajni  ljudski od- 
bor Ljubljana okolica. 

6 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo OLO Ljubljana okolica. 

7 
Ta odločba velja od 1. februarja 1955. 
St. I/l 611 4/1-55 
Ljubljana, dne 31. ••••••••  1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Bcrčič 1. r. 

232. 

Na podlagi, 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski- odbor Ptuj na skupni seji obeh zborov dne 
16. septembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Ormožu 

1 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Ptuju, usta- 

novljenega z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ptuj z dno 23. decembra 1952, se izloči zdravstveni 
dom v Ormožu in se ustanovi kot finančno samo- 
stojen zdravstveni zavod. 

Sedež zavoda je v Ormožu. 

2 

Zdravstveni dom v Ormožu ima nalogo, nuditi pre- 
bivalstvu iz občin Ormož in Središče ob Dravi zdrav- 
stveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 
To nalogo opravlja dom po sektorski ambulanti 
Ormož, antiveneričnem dispanzerju Ormož, antituber- 
kuloznem dispanzerju Ormož, zobni ambulanti Ormož 
in sektorski ambulanti Središče ob Dravi. 

Ustanovi se dijaški dom gojencev usnjarskega 
tehnikuma v Domžalah kot finančno samostojen soci- 
alno-vzgojni zavod. i 

Sedež zavoda je v Domžalah. 

Dijaški dom je namenjen za dijake, ki obisku- 
jejo usnjarski tehnikum v Domžalah. 

Zavod oskrbuje dijake, skrbi za zdrav telesna 
razvoj, za smotrno učenje in za vzgojo po načelih 
socialistične morale. 

3 

Zavod gospodari s premoženjem, ki mu bo do- 
deljeno od okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica. 

4 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad  za  nagrade delavcem  in  uslužbencem, 
b) siklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski »klad. ' 

Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje z uprav- 
nikom zavoda 5 članov. 

Zdravstvenemu domu v Ormožu se v sporazumu 
z upravnim odborom zdravstvenega doma v Ptuju 
dodeljuje v gospodarjenje premoženje sektorske am- 
bulante Ormož, antiveneričnega dispanzerja Ormož, 
antituberkuloznega dispanzerja Ormož, zobne ambu- 
lante Ormož in sektorsko ambulanto Središče ob 
Dravi. 

4 
Zdravstveni dom v Ormožu upravlja uprarvni od- 

bor, ki šteje skupno z upravnikom 9 članov. Upravnik 
jo po svojem položaju član upravnega odbora. 

člane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Ptuj. 

5 
Za zadeve • naloge doma je pristojen svet zfl 

ljudsko zdravstvo dn socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora Ptuj. 

6 

Zdravstveni dom v Ormožu začne poslovati V° 
določbah te odločbe 1. januarja 1953. 

St. 1-7074/1-54 
Ptuj, dne 16. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 
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233. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
^judsküi odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
•*. cleoa temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
hodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) jo okrajni 
ljudski odbor Ptuj na skupni seji obeh zborov dne 
31- januarja 1953 sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvene postaje v Kidričevem 

1 
« okrajnega zdravstvenega doma v Ptuju, usta- 

novljenega z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
"tuj z dne 23. decembra 1952, se izloči zdravstvena 
Postaja v Kidričevem in se ustanovi kot finančno 
samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvene postaje jo v Kidričevem. 

2 

Zdravstvena postaja v Kidričevem ima nalogo, 
nuditi prebivalstvu z območja, ki ga določi svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora Ptuj, zdravstveno varstvo s tem, da 
zdravj in preprečuje bolezni. To nalogo opravlja po 
°Dratni ambulanti z bolniškim oddelkom in zobni 
ambulanti v Kidričevem, posvetovalnici za matere 
la otroke v Kidričevem ter področni babiški službi. 

3 
Zdravstveni postaji v Kidričevem se v sporazumu 

2 okrajnim zdravstvenim domom v Ptuju dodeljujejo 
gospodarjenje osnovna sredstva, ki so jih že doslej 

"Porabljale organizacijsko enote,  naštete v 2.  točki 
16 odločbe. 

4 
Zdravstveno postajo upravlja  upravni odbor, ki 

teJe skupaj z upravnikom 9 članov. 
Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 

ledbe o upravljanju zdravstvenih zavodov  (Uradni 
llst FLRJ, št. 30-252/53). 

•    Clane   upravnega   odbora   in   upravnika   zdrav- 
je postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ptuj. 

5 
li li ^deve in naloge zavoda je pristojen svet za 

J' <lsko zdrarvstvo in socialno politiko okrajnega Ijud- 
s*ega odbora Ptuj. 

6 

dol ;•••••'••••   postaja  v   Kidričevem   posluje   po 
•ocbah to odločbo od 1. januarja 1955. 

8t. 1-167/1-55 
Ptuj, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 

234. 

Podla
JV odbor mestno občino Jesenice izdaja na 

1••(• •
1. 2- odstavka 23. člena in 78. člena zakona o 

LRS '» °dborih mest in mestnih občin (Uradni list 
Wra'tln- i1.9''52)' 3- člena uredbe o prometnem davku 
C MV

1
? FLRJ, št. 55/53 in 55/54) in določb dela 

St. s^vj!*1110 Prometnega darka (Uradni list FLRJ, 
mestno k-• sk1ePa XXXVI. seje ljudskega odbora 

občine Jesenice z dne 8. marca 1955 tale 

ZAČASNI   ODLOK 

o uvedbi občinskega prometnega davka 

1. člen 

Do izdaje nove tarife občinskega prometnega 
davka plačujejo zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
ter osebe samostojnih poklicev občinski prometni 
davek po stopnjah iz tarifne številko 89 dela A ter 
tarifni številki 10 in 11 dola B dosedanje tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53, 13- 
151/54 in 34-449/54) od prometa tistih proizvodov in 
storitev, za katere se po novi tarifi (Uradni list FLRJ, 
št. 55-659/54) prometni davek ne plača. 

2. člen 

Občinski prometni davesk, vpeljan z odlokom 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice o vpeljavi 
mestnih taks in prometnega davka (Uradni list LRS, 
št. 55-437/53 in 8-126/34) se plačuje in pobira še na- 
dalje. 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 1/1-82/5 
Jesenice, dno 9. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 

Maks Dolinar 1. r. 

235. 

Na podlagi 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/62) in 
2. in 29. člena temeljnega zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 13/54) jo ljudski odbor mestne občine 
Postojna na seji dne 1. ••••• 1955 sprejel 

ODLOK 

o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 
ljudskega odbora mestne občine Postojna 

v I. trimesečju 1955 

1. člen 

Dokler ne bo sprejel ljudski odbor mestne občine 
Postojna družbenega plana in proračuna za leto 1955, 
se bodo financirali proračunski izdatki ljudskega od- 
bora mestne občine Postojna po dvanajstinah prora- 
čuna za leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 1955. 

2. člen 

Izdatki ljudskega odbora mestne občino Postojna 
so bodo začasno financirali s temile viri dohodkov: 

1. z delom  dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
2. z delom dopolnilno dohodnine samostojnih po- 

klicev in premoženja, 
3. z davikom od dediščin in daril, 
4. z dohodki mestnega prometnega davika in taks, 
5. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

financirajo iz proračuna mestne občine in drugih 
proračunskih dohodkov. 

3. člen 

Dohodki in izdatki po tem odloku v I. trimesečju 
1935 so sestavni del proračuna za leto 1955. 
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4. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema na seji ljud- 

skega odbora, uporaMja pa se od 1. januarja  1935. 

St. IQ 485/1-55 
Postojna, dne 1. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

236. 

Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 
2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zveri s 
57. in 59. členom uredbe o gostinskih podjetjih (Urad- 
ni list FLRJ, št (x/54) na seji dne 30. septembra 1934 
sprejel 

ODLOK 

o  pogojih   za opravljanje  gostinskih   storitev  izven 
poslovnih prostorov in o oddajanju hrane abonentom 

v zasebnih gospodinjstvih 

l.člen 

Gostinske storitve se lahko opravljajo izven po- 
slovnih prostorov, in sicer na priložnstnik shodih in 
prireditvah (zabavah in veselicah) ter na gospodar- 
skih razstavah in podobno, samo po poprejšnjem do- 
voljenju gospodarskega oddelka LO MO Ptuj. 

2. člen 

Dovoljenje za opravljanje gostinskih storitev pa 
prejšnjem členu se daje gospodarskim, zadružnim, 
družbenim in množičnim organizacijam, predvsem pa 
tistim organizacijam, ki imajo lastna gostinska pod- 
jetja iu gostišča. 

3. člen 

Dovoljenje za opravljanje gostinskih storitev na 
prostem se lahko izda, če izpolnjuje gospodarska ali 
družbena organizacija tele pogoje: 

1. da prireditveni prostor ni v neposredni bližani 
hleva, odprtih gnojišč, smetišč, svinjakov in stoje- 
čih voda, 

2. da je prireditveni prostor preskrbljen s primer- 
nimi stranišči, 

3. da je prostor zavarovan pred onesnaženjem in 
prahom ter da ne ovira javnega prometa, 

4. da je prireditveni prostor v nočnem času za- 
dostno razsvetljen, 

5. da se gostinske storitve opravljajo pod vod- 
stvom oziroma nadzorstvom osebe, ki ima predpisano 
strokovno kvalifikacijo, ali vsaj osebe, ki daje goto- 
vost, da bodo storitve v skladu s sodobnim go- 
stinstvom, 

6. da imajo prireditelji na razpolago potrebne 
sanitarne in požarnovarnostne naprave, 

7. da razpolaga z napravami, ki preprečujejo 
vsako spremembo na blagu zaradi vpliva vremenskih 
razmer. 

4. člen 

Za pravilno izvajanje gornjih predpisov skrbijo 
organi sanitarne inšpekcije, kraj storitve pa nadzira 
svet za gospodarstvo LO MO Ptuj. 

5. člen 

Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo hrano naj- 
več 5 abonentom« ' 

Kot abonent po tem odloku se šteje vsakdo, ki 
dobiva v gospodinjstvu dnevno vsaj 2 obroka brand 
in sicer kosilo in večerjo. 

6. člen 

Če dajejo zasebna gospodinjstva hrano večjemu 
številu abonentov, kakor je 'to v 5. členu tega odloka 
določeno, se šteje to za gostinsko delavnost in je za- 
njo potrebno dovoljenje po predpisih o zasebnih go- 
stiščih. 

Pri tem je vseeno, ali gospodinjstva prodajajo 
hrano čez cesto ali se abonenti hranijo na sedežu go- 
spodinjstva. 

7. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
2.000 din pravna ali fizična oseba, ki ni gostinsko 
podjetje ali gostišče, pa opravlja gostinske storitve 
brez predpisanega dovoljenja. 

8. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem H* 
stu LRS«. 

St. 1/7-1768/3-54 
Ptuj, dne 7. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

23•. 

Na podlagi 25. člena in 78. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin- (Uradni list LRS> 
št. 19/1952) in 29. člena zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13/1954) je ljudski odbor mestno občine 
Škof j a Loka sprejel 

ODLOK 

o začasnem financiranju  proračunskih  potreb lju<J' 
skega odbora mestne občine Škofja Loka za L •' 

mesečje 1955 

I 

Do sprejetja proračuna za leto 1955 se bodo pro* 
računske potrebe mestne občine Skofja Loka začaso0 

financirale na podlagi trimesečnega proračunskega 
načrta za mesec januar, februar in marec 1955 v v'' 
šini proračuna za leto 1954 in po njegovih splosn1'1 

določbah. 
II 

Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroiö3 

porabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del Pr<^ 
računskih dohodkov dn izdatkov po proračunu me5'' 
ne občine Skofja Loka za leto 1955. 

III 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 1515/1-54 
Škofja Loka, dne 30. decembra 1934. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 
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238. 

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in 17. toč- 
ke 78. člena z-kona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 2. in 11. 
člena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je ljudski odbor 
mestne občine Skofja Loka na seji dne 20. decembra 
1954 v sporazumu s pristojnimi občinskimi ljudskimi 
odbori sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvenega doma v Skofji Loki 

Ustanovi se zdravstveni dom v Skofji Loki kot fi- 
nančno samostojen  zdravstveni  zavod. 

Ime zavoda  je: Zdravstveni  dom  v  Skofji  Loki. 
Sedež zavoda je v Skofji Loki. 

V organizacijsko sestavo zdravstvenega doma v 
Skofji Loki spadajo tele dosedanjo organizacijske 
enoto okrajnega zdravstvenega doma Kranj, ki je 
prenehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora 
Kranj z dne 29. decembra 1954, št. 8428/1-54: 

a) splošna ambulanta v Skofji Loki, 
b) obratna ambulanta v Skofji Loki, 
c) zobna ambulanta v Skofji Loki, 
č) splošna ambulanta v Zireh, 
d) obratna ambulanta v Zireh, 
e) splošna ambulanta v Gorenji vasi, 
f) splošna ambulanta v Založnikih. 

3 

Zdravstveni dom v Skofji Loki ima nalogo, nu- 
*"ti prebivalstvu mestno občino Skofja Loka ter ob- 
ein Gorenja vas, Poljane, Selca, Sovodenj, Zali log, 
^minec, Zabnica (del), Železniki in Ziri zdravstveno 
Varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 

_ v skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
f^ranj 0 ukinitvi okrajnega zdravstvenega doma 
^•• z dne 29. decembra 1954, št. 8428/1-54, ima 
zdravstveni dom v Skofji boki pravico gospodariti s 
Premoženjem, ki so ga doslej uporabljale organizacij- 
•£ enote ukinjenega okrajnega zdravstvenega doma 
*••••, naštete v 2. točki te odločbe. 

5 
Zdravstveni dom v Skofji Loki ima: sklad za ••- 

Stade delavcev in uslužbencev, sklad za lastne inve- 
clJe in amortizacijski sklad. 

6 

odbo fTstveni ^oxa v Skofji Loki upravlja upravni 
*• ki Iteje devet članov, vštevši upravnika doma. 

•••• •• uPrûvn°ga odbora in upravnika zdravsrve- 
&kof ?•• imcnuje ljudski odbor mestne občine 
1•••„1. ^••• v sporazumu s pristojnimi občinskimi 1Judsklmi odborih 

7 

stojen 
za<tave in naloge "zdravstvenega doma je pri- 

lju(jsi 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

••• odbora mestne občine Skofja Loka. 

8 

Zdravstveni dom v Skofji Loki začne samostojno 
poslovati   po   določbah   te odločbe 1. januarja  1953. 

St.  1536/11-54 v 

Skofja Loka, dne 30. decembra 1954. 

Predsednik LO MO- 
Svctko Kobal 1. r. 

239. 

Ljudski odbor mestne občine Skofja Loka je na 
podlagi 2. odstavka 25. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) v zvezi z 9. členom uredbe o ureditvi in 
opravljanju dimnikarske službe (Uradni list LRS, 
št. 21/50) ter v zvezi z 8. členom temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) na seji dne 
8. februarja 1935 sprejel 

ODLOK 

o dopustni tarifi £a dimnikarske storitve 

1. člen 
Na   območju   ljudskega   odbora   mestne   občine 

Skofja  Loka  se  predpisuje  tale  najvišja  tarifa, do 
katere lahko dimnikarske obrtne delavnice določajo 
cene za dimnikarske storitve vseh vrst: 

•. Za  čiščenje  kurilnih  naprav 
in  dimniških odvodov 

din 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 
3. Plezalni dimniki vseh kurilnih naprav, razen 

naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 30 
b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji 6 

4. Ruski ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 12 

Cojse plačuje pavšalno (četrtletno, pol- 
letno itd.), se cena, določena v tej točki, 
kadar   so   več   kakor   3   dimniki,   zniža 
od 20 do 50%. 

b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji 5 
5. Dimna cev: 

a) do 2 m 6 
b) za vsak nadaljnji meter *   3 

6. Dimniki centralnih ogrevalnih naprav in 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 32 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 10 
c) od etažnih peči in  vseh  gostilniških in 

zavodskih štedilnikov do I. nadstropja 13 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 8 

7. Kanal centralne ogrevalno naprave, pekov- 
sko peči, velikih zavodskih .štedilnikov in 
podobno: 
a) do 5 m 56 
b) za vsak nadaljnji meter 20 

8. Štedilniki, vštevši dimno cev do lm: 
a) z eno pečico 20 
b) z eno pečico in kotlićem 30 
c) z dvema pečicama in kotlićem 33 
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9. Štedilniki v gostinskih obratih ali zavodih: 
a) mizni, prosto stoječi  ali z nastavkom v     din 

gostinskih  obratih,   javnih   kuhinjah   in 
podobno 50 

b) mizni, veEki, prosto stoječi ali z nastav- 
kom v velikih restavracijah, javnih kuhi- 
njah in podobno 60 

10. Grelec vode (bojler) -     13 
11. Grelci posode 25 
12. Pralni kotli s kanalizacijo za odvod dima 15 
13. Običajna železna peč s cevjo do 1 m 17 
14. Peč sistema Lutz in podobno 40 
15. Pekovska peč na premog ali drva: 

a) navadna, vštevši dimniik, kanal in duške       58 
b) dimnik peči   (poda)  za vsako nadstropje       15 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 91 
b) z dvema ali več etažami 120 

17. Etažna peč za centralno gretje, vštevši dim- 
ne odvode • 36 

18. Centralne ogrevalne naprave, vštevši dimne 
odvode: 
a) z majhnim kotlom, do 8 m* ogrevalne po- 

vršine (do 9 členov) 65 
b) s srednje velikim kotlom, <lo 12 m2 ogre- 

valne površine (do 14 členov) 120 
c) z velikim kotlom, nad 15 m2 ogrevalne po- 

vršine (nad 14 členov) 150 
19. Odpiranje in čiščenje lončenih peči z ma- 

terialom: 
a) majhna ali srednja 210 
b) izredno velika 240 

20. Izžiganje dimnikov brez materiala 200 

B. Za pregled novih  dimnikov 

21. Pregled in struganje novih dimnikov: 
a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 60 
b) za vsako nadaljnje nadstropje    " y              12 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 48 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 12 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 

nevarnostjo ali ki se opravljajo po posebnem na- 
ročilu strank, se sme zaračunati največ do 30% pri- 
bitka na veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo po po- 
sebnem naročilu ob nedeljah in držaivnih praznikih 
ali ponoči, t. j. od 22. do 6. nre, se sme zaračunati 
do 50% priibitka na veljavno tarifo. 

3. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki jih 

dimnikar ne čisti, so plača 50 odstotkov veljavne 
tarife iz 1. člena odloka. 

Ce dimnikar no opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, ni upravičen zahtevati nobene pristojbine, 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka se določi odškodnina sporazumno med 
strankami na podlagi (urne) zamude časa. 

4. člen 

Dimnikar mora na zahtevo plačniku dimnikar- 
skih storitev izdati potrdilo o plačilu z navedbo 
dimnikarskih storitev in tarifnih postavk. 

5. člen 

Za kršitev tarife iz tega odloka se kaznuje dimni- 
kar po 19. členu točke b) uredbe o ureditvi in 
opravljanju dimnikarske službe (Uradni list LRS, 
št. 21/116-50) v zvezi z uredbo o izravnavi posebnih 
predpisov o prekrških v uredbah in drugih predpisih 
vlade LRS in njenih organov z določbami temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list LRS, št. 14/58-52) z 
denarno kaznijo do 2000 din ali z zaporom do 5 dni. 

6. člen 

Z denarno kaznijo do 2000 din se zaradi prekrška 
kaznuje dimnikar: ' 

a) ki zahteva in sprejme pristojbino, čeprav ni 
opravil dela ali ni opravil kontrolnega pregleda; 

b) ki na plačnikovo zahtevo ne izda potrdila o 
plačilu z navedbo storitev in tarifnih postavk. 

7. člen 
Po 20. členu zgoraj imenovane uredbe pa se 

kaznuje z denarno kaznijo do 2000 din koristnik 
zgradbe ali prostora: 

a) ki ne izvrši ukrepa, odrejenega po 13. členu 
uredbe; 

b) ki ne dovoli dimnikarju ometati kurilne na- 
prave ali dimnega odvoda. 

Z enako kaznijo se kaznuje dimnikar, ki ne vocb 
v redu predpisane dimnikarske kontrolne knjige. 

8. člen 

Ta odlak velja od dneva objavo v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 208/2-55 

Skofja Loka, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku LO MO Tržič o obratovalnem &su 
trgovskih, gostinskih in obrtnih podjetij oziroma aß' 
lavnic, objavljenem v »Uradnem listu LRS, števil1^ 
(8-215/55 se v 8.  členu  popravlja tiskovna  ••••»••:

( 

>MinimaiIni poslovalni čas kavarn in nočnih 1°" 
kalov ob sobotah, nedeljah, na dan pred državni10 

in od države priznanim praznikom ali priznani •••• 
nik je od 7. do 24. uree (in ne kot je pomotoma °" 
javljeno, od 7. do 20. ure). 

Uredništvo 

Izdaja »uradni list LRS« — Direktor m odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna tToneta Tomaiča«, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 steanl 6 din vel "" 
Uredništvo in uprava: LJubljana. Erjavčeva ulica Ua, poätnl predal 338 — Telefon uprave 53-S79 - Cek. račun: 601-»Z«-15" 
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URADNI LIÇT 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOV   *    jE 

Uio XII V LJUBLJANI, dne 24. marca 1955 Številka 11 
VSEBINA: 

Odloki ljudskih odborov: 
210. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o vpeljavi 

okrajnih taka In občinskega prometnega davka okraja 
Celje. 

211. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Celje za leto 1954 in o spremembi odloka o spremembi od- 
loka o družbenem planu okraja Celje za leto 1954. 

212. Odlok o obveznem vodenju poslovnih knjig v zasebnih 
gostiščih  okraja   Kočevje. 

213. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Ljutomer za leto 1954. 

2U. Odlok o začasnem pobiranju občins-kega prometnega dav- 
ka, ki so ga dolžni plačevati zasebni obrtniki In drugI 
zasebniki v okraju Ljutomer. 

215. Odlok o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 
davka od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov In 
drugih zasebnikov v okraju Maribor. 

216. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov premoženja  okraja  Ptuj. 

217. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Radovljica za leto 1951. 

218. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za do- 
hodke od premoženja za leto 1954 okraja Šoštanj. 

219. Odločba o preimenovanju doma onemoglih v Gradišču 
v dom počitka upokojencev In oskrbovancev v Gradišču 
ter o razglasitvi za Ilnančno samostojen zavod okraja 
Gorica. 

250. Odlok  o  razpisu  nadomesnih volitev  v 5.  In   12.  volilni 
enoti LO MO Domžale. 

.251. Odlok o tržnem In sejemskem redu LO MO  Kranj. 
252. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 5. volilni enoti 

LO MO Piran. 
253. Odlok o začasni uvedbi občinskega prometnega davka 

od proizvodov In od storitev zasebnih obrtnih delavnic 
ter od Izvrševanja samostojne poklicne delavnosti LO MO 
Skofja Loka. 

Odloki ljudskih odborov 
240. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
•»judskih odborih in 6. člena uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo taikse in prometni 
davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) ter 3. cilena' 
Uredbe o prometnem davku (Uradni list PLRJ, štev. 
55-474/53) in po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske Skupščine LRS je okrajni ljudski odbor Celje 
na seji obeh zborov dne 31. januarja 1955 sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o vpeljavi 
okrajnih taks in občinskega prometnega dnvka 

Odlok o vpeljavi okrajnih taks in občinskega 
Prometnega davka z dne 19. XII. 1953 (Uradni list LRS, 
s'- 11-162/54) se spremeni in dopolni tako, da se nje- 
govo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
0 vPcljavi občinskih taks in občinskega prometnega 

davka 

I. del: Splošne določbe 
1. člen 

Poleg/taks in prometnega davka, ki se vplačujejo 
P0 ^ javnih predpisih, so pobirajo v okraju Celje 
e občinske takse in občinski prometni davek, ki so 

Podpisani s tarifo v IL delu tega odloka. 

2. člen 
Poh . n&ke takse in občinski prometni davek, ki se 
tod&l°^0 ^0 določbah tega odloka, so proračunski do- 
za v ^^nskih proračunov. Uporabiti se smejo samo 
S{ °munalno graditev (za vzdrževanje in zidanje 
nih <?VanJs^ih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvet- 

, gr„ j1.*1, drugih zavodov in komunalnih objektov), za 
dohJ: Cest' mostov 'n podobno. Način uporabe bo 

en z občinskimi proračuni. 

3. člen 
Dohodki od taks, ki se plačujejo za izdana do- 

voljenja  in   druga   upravna   opravila   pri   okrajnem 
ljudskem odboru, njegovih  uradih in  ustanovah, se 
porazdelijo na posamezne občine tako, da  prejmejo- 
občine od teh dohodkov: 

% % 
Braslovče 2 Rečica 2 
Brezo 1 Rimsko Toplice 2 
Dobrna 2 Rogaška Slatina 5 
Dramljo 1 Rogatec 3 
Frankolovo 1 Slivnica 3 
Gomilsko 1 Slovensko Konjice 6 
Griže 2 Strmec 2 
Jurklošter 1 Šempeter 2 
Kozje 2 Šentjur 4 
Laško                  » 5 Škof j a vas 2 
Lesiono 2 Šmartno v R. d. 2 
Loče 3 Šmarje pri Jelšah 5 
Petrovce 3 Storo 5 
Planina 3 Tabor 2 
Podčetrtek 2 Vitanje 5 
Polje ob Sotli 1 Vojnik 2 
Polzela 2 Vransko 2 
Ponikva 2 Zreče 3 
Prebold 5 2alec 4 
Pristava 3 Zužem 1 

100% 
4. ölen 

Takse se plačujejo v posebnih lokailnih taksnih 
znamkah. Ce stranka teh znamk ne more dobiti, 
plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso pobere, 
pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke m jih 
uničiti na spisku. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovini. 

Občinski prometni davek se plačuje v gotovini. 
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5. člen 
'V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisane s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji v 
tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLR], 

št. 68-485/46) • uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 53-474/53) z vsemi poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi 
glede taks in prometnega davka, predpisanih s tem 
odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 

II. del: Tarifa 
A. Občinske  takse 

Tar. št. i: 
Za vse vloge, ki se nalovijo na ljudske od- 

bore: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbe 
2. za vsako pritožbo 

Tar. št. 2: 
Za vse odločbe, ki jih udajo ljudski odbori 

se plača 
razen za dovolitev enkratnega podaljšanja 

obratnega časa v gostinskih obratu, za kar 
se plača 

in za dovoljenje za priložnostno točenje alko- 
holnih pijač, za kar se plača 

Tar. št 3: 
1. Za vsa potrdila, ki jih izdajo ljudski od- 

bori (razen za živinske potne liste) 
2. Za potrdilo o lastnini in zdravju živine 

(živinski potni list in za prenos lastnine na 
kupca) : 
a) za drobnico od glave 
b) za živino od glave 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskih odborov izven 

uradnih prostorov na zahtevo stranke, razen 
kadar gre za stanovanjske zadeve neznatne 
vrednosti, in sicer: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za naprave 
2. za pregled vse zgradbe ali posameznih pro- 

storov, <*• bi se izdalo uporabno dovoljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne glede 
na število uslužbencev 

din 
20 
90 

75 

2.000 

3.00O 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje za 

gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trg. podjetja na debelo 
2. za trg. podjetja na drobno • trgovine 
5. za agencije m podobno 
4. za odpremri   •• podjetja 
5. za kočijaže m enovprežnika 
6. za gra<'' ena podjetja 
7. za opravljanj •• zasebnega   poklica   javnih 

pravnih zastopnikov,  zdravnikov, mženir- 
, jev, veterinarjev, geometrov, babic in po- 
dobnih prostih poklicev 

8. za izdelovanje umetnih rudninskih vod 
9. za gostinska podjetja: 

a) »a restavracije, gostilne (ljudske kuhi- 
nje), v katerih se ne čijo alkoholne 
pijače 

h) za restavracije z alkoholnimi pijačami, 
kavarne, krčme, bifeje in vinske kleti 

c) za hotele 
č) za penzione, postajališča   in  prenočišča 
d) za bare 
e) za mlekarne in obrate, v katerih se to- 

čijo samo čaj, kava in mleko 
10. za podjetja  za  prevoz  potnikov  in blaga 

se plača: 
a) avtobusna 
b) avto taksi j ska 
c) kočijaška 

11. za dimnikarje 
12. za starinarnice 
13. za otvoritev, prenos  ali oddajo v  najem 

lekarne ali drogerije 
14. za prodajalne monopolskih predmetov na 

drobno 
15. za proizvajanje električne energije 
16. za opravljanje bančnih in menjalnih po- 

slov 
17. za informacijske pisarne 
18. za potniške in turistične agencije 
19. za posredovalnico   za   nakup   in   prodajo 

nepremičnin 
20. za kinematografe 
21. za opravljanje  tovarniške  proizvodnje 
22. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
b) z nestalnim sedežem 

Tar. št. 6: 
1. za potrdilo vsake listine se plača: 

za prvo polo 
za vsako nadaljnjo polo 
Pripomba I: Ce se potrdi več izvodov iste 
listine, se za prvi izvod plača taksa po tej 

• tarifni številki, za vsak nadaljnji izvod pa 
po 57.50 din od vsakega izvoda, ne glede 
na število strani. 
Pripomba II: Če se potrdi samo podpis, se 
plača taksa 23 din za potrditev vsakega 
podpisa ali pečata. Za potrditev podpisa in 
pečata se plača ena taksa. 

2. za potrditev poslovnih knjig (trgovskih, 
bančnih in podobno) se plača od vsakega 
lista po 

3. za potrditev kopiranega načrta po državnih 
organih, če zahtevajo kopiranje zasebniki, 
se plača 

4. za overitev ocenitve premoienja se plača 

din 

1.200 
720 

4.800 
2.400 

720 
2.400 

480 
4.800 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

24.000 

1.200 

1.200 
600 
240 
600 
720 

1.200 

240 

7.200 
12.000 
3.600 

12.000 
1.000 

24.000 

2.400 
900 

37.50 
25.— 

3»50 

5O0 
250 
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•••. št. ?: 

^• vse odločbe o kazni v postopku o pre- 
krških, za katere je pristojen sodnik za 
prekrške okrajnega ljudskega odbora Celje 

Tar. št. 8: 

^a giambo v gostinskih in podobnih javnih 
lokalih, če se za vstop ne pobira vstopnina, 
se plača: 

!• za vsakodnevno glasbo v kavarnah in go- 
stilnah, mesečno 

2. če je glasba trikrat tedensko, se plača 
mesečno 

*• če je glasba dvakrat tedensko, se plača 
mesečno 

4. za glasbo ua plesu in veselici 
5. za glasbo v barih in  nočnih lokalih, 

mesečno 

Tar. št. 9: 

£a Uporabo pločnika pred poslovnimi prostori 
se plača: 

L ce  se   javni   prostor  uporablja   trajno,  za 
vsak m2 letno 

2. za uporabo  javnega   prostora   po  čistilcih 
čevljev, letno 

3- za uporabo javnih prostorov za postavitev 
kioskov, letno 

*• za uporabo javnega prostora za postavitev 
stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirkusov in pod. 
(za čas <lo 20 dni) za lin* 

Tar. št 10: 

£a izobešen j e firme se plača po velikosti na- 
pisne deske, in sicer: 

1- do pol ms letno 
2. do enega m2 letno 
5. do štirih m* letno 
4- nad štiri m2 letno 
->. za storitveno obrt se plača taksa v polovič- 

nem znesku. 

Tar. št. 11: 

*-a reklame, ki se zaradi materialne koristi 
obesijo ali kako drugače pritrdijo, napišejo 
ali naslikajo na zidove ali v notranjosti 
javnih lokalov, na ograjah, na izložbenih 
oknih, se plača taksa glede na velikost 
reklame: 

*• do pol m* 
2- do enega m2 

3- do štirih m2 

4- nad štiri m2 

Tar. Št. 12: 
2a Pso v mestih se plača: 

• za pse čuvaje, letno 
• •• lovske pse, letno 
• •• luksuzne pse, letno 

•Pomba:, Te takse so oproščeni  uradni psi 
varnostnih organov. 

'Tar- št. 13. 
Za 
j    registracijo motornih vozil se plača: 

a vsak avtomobil, avtomobilsko prikolico, 
a 

avV>bus, letno 
a vsako motorno kolo s prikolico ali brez 

Prikolice, letno 

din 

250 

500 

400 

300 
3O0 

2.00!) 

300 

5.000 

8.000 

50 

400 
800 

1.500 
2.500 

400 
800 

1.500 
2.500 

500 
1.000 
2.000 

Tar. št. 14: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri držav- 

h uradih in zavodih, gospodarskih in dru- 
gih organizacijah  glede  na  vrednost  dela, 
za katero se daje ponudba: 

1. za delo oziroma vrednost do   20.000 din 
2. za delo oziroma vrednost do 100.000 din 
3. za delo oziroma vrednost do 500.000 din 
4. za vrednost do 1 milijona din 
5. za vrednost nad 1 milijon din je 

in še 0,015%. 

Tar. št. 15: 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, 

kamenja, zemlje, žganje apna in podobno, 
kolikor te delavnosti niso že zajete v uredbi 
o gospodarskih delavnostih, podobnih obrti 
(Uradni list LRS, št. 34/53), za vsako po- 
samezno dovoljenje 

dia 

500 
•1.000 
2.000 
3.000 
3.000 

5.000 

B. Občinski   prometni davek 

1. Od potrošnje alkohola v gostinskih podjetjih 
in obratih 5% od prodajne cene. 

2. Od vstopnic za kinematografske predstave 5% 
od cene vstopnic. 

3. Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača 
10% od stopenj, predpisanih z uredbo o prometnem 
davku. 

4. Od reklam v kinematografih se plača 5% od 
cene za objavo. 

St. 1/1-12569/1-14 

Celje, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

241. 

2.000 

1.000 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
18. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o družbenem planu okraja Celje 
za loto 1954 in o spremembi odloka o spremembi 
odloka o družbenem planu okraja Celje za leto 1954 

1. člen 
Delitev dohodka določena v XII. poglavju III. dela / 

pod naslovom Ekonomski ukrepi za izvršitev plana 
okrajnega ljudskega odbora Celje za leto 1954 se 
pod točko b) spremeni pri udeležbi posameznih go- 
spodarskih organizacij in okrajnega ljudskega od- 
bora, in sicer: 

pri Tovarni poljedelskih strojev Šentjur od 20 
na 90 in od 80 na 10; 

pri Steklarni Rogaška Slatina pa od 30 na 33 in 
od 70 na 67. 

Določene udeležbe veljajo od 1. I. 1934. 

2. člen 
Delitev dohodka, določena v 1. členu odloka o 

spremembi odloka o družbenem planu okraja Celje 
za leto 1954, št. 1/1-7674/1-54 z dné 22. junija 1954, 
se pri udeležbi posameznih gospodarskih organizacij 
in okrajnega ljudskega odbora, in sicer 
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pri Tekstilni tovarni Prebold spremeni od 13 
na 25 in od 87 na 77. 

Določena udeležba velja od 1. L 1954. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-51/2-55 
Celje, dne 16. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r.      / 

242. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih  (Uradni list LRS, št.  19-89/52) 
in 6. člena uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list 
LRS, št. 14/54)  ter v zvezi s 3. in 8. členom temelj- 
nega   zakona  o prekrških   (Uradni  list  FLRJ,  šitev. 
46-428/51) je okrajni ljudski odbor Kočevje na skupni 
seji obeh zborov dne 15. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o obveznem vodenju poslovnih knjig v zasebnih 

gostiščih 
1. člen 

'Vsa zasebna gostišča v okraju Kočevje morajo 
voditi tele poslovne knjige: 

a) knjigo o nabavljenem materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu in stroških, in sicer 

po obrazcih, -tot jih je založila Gostinska zbornica 
LRS. 

2. člen 
V knjigo o nabavljenem materialu se v ustreznih 

rubrikah vpišejo nabave vseh alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač, živil in drugega prodajnega ma- 
teriala na podlagi računov, ki se opremijo z za- 
poredno številko vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. 
Za blago, za katero gostišče ni moglo dobiti računa, 
sestavi račun gostišče ter v njem tudi navede, zakaj 
je samo sestavilo račun. 

Knjiga o nabavljenem materialu se mora me- 
sečno skleniti, tako da je razvidna začetna zaloga, 
nabavljeno blago v mesecu, prodano v mesecu in 
zaloga konec meseca. 

3. člen 
V knjigo o dnevnem prometu in stroških se v 

ustreznih rubrikah vpišejo dnevni iztržki prodanih 
storitev, davek od  prometa  storitev  po tarifi  B in 

« stroški. 
Dnevni promet se vknjiži na podlagi dnevnega 

obračuna, v katerem. sta po posameznih storitvah 
razvidna količina, prodajna cena in iztržek. Ti ob- 
računi se opremijo z zaporedno številko vknjižbe 
in hranijo po vrstnem redu. 

Knjiga o dnevnem prometu se mesečno sklene, 
tako da se seštejejo iztržki. 

Računi, s katerimi se izkazujejo stroški, se opre- 
mijo z zaporedno številko vknjižbe in hranijo po 
vrstnem redu. 

4. člen 
Poslovne knjige morajo biti kontrolnim organom 

vedno na razpolago. Voditi jih je treba tako, da so 
iz njih razvidne zaloge in  poslovni  uspeh gostišča. 

5. člen 
Poslovne knjige morajo imeti strani označene 

z zaporednimi številkami, pred začetkom uporabe 
pa jih mora potrditi finančni organ okrajnega ljud- 
skega odbora Kočevje. 

6. člen 
Pravilno vodene poslovne knjige so osnova za 

določitev družbenih dajatev, ki jih ima gostišče. 

7. člen 
Zaradi pomanjkljivega ali lažnega vodenja pred- 

pisanih poslovnih knjig se lastnik zasebnega gostišča 
ali druga odgovorna oseba kaznuje za prekršek z de- 
narno kaznijo do 3000 <lin. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
I. št. 1-155/1 
Kočevje, dne 15. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

243. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudsUh odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
na podlagi predloga sveta za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Ljutomer je okrajni ljudski odbor 
Ljutomer na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 2. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Ljutomer za leto 1954 

V 2. točki II. poglavja III. dela družbenega plana 
se na koncu tretje vrste izbrišejo tele besede: 

»21% dela dobička« 
ter vstavijo nove: 

»33% dela dobička«. 
V 4. alineji v 4. točki IX. poglavja III. dela plana 

se namesto besedila: 
»16% od dela dobička« 

postavi novo besedilo: 
»30% od dela dobička«. 

Ta  odlok  velja  od  dneva  objave y   »Uradnem 
listn LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalje. 

St. 39/8-55 
Ljutomer, <lne 2. marca 1935. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Vcrdev 1. r. 

244. 
Na podlagi drugega odstavka 1'5. člena in 8. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) in II. točke V. dela tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na skupni XVIII. seji 
obeh zborov dne 2. marca 1955 sprejel 

ODLOK4 

o začasnem pobiranju občinskega prometnega davka» 
ki so ga dolžni plačevati zasebni obrtniki in druS1 

zasebniki 

1. člen 
Do  izdaje   nove   tarife   občinskega   prometnega 

davka   morajo  plačevati   zasebni   obrtniki   in   drug} 
zasebniki   ter  samostojni   poklici   občinski   prometni 
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davek po stopnjah bivše tarife št. 89 dola A tarife 
Prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53, 13/54, 
2>/54, 34/54) od vseh proizvodov, kj niso našteti v 
!••^' ***' 1 ^° 101, ^e^a ^ tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 55/34) oziroma od plačil za 
opravljene storitve po ustreznih tarifnih številkah 
i* dela B tarife prometnega davka iz leta 1954, vse 
•dotlej, dokler ne bo objavljena tarifa občinskega 
Prometnega davka na podlagi V. dela zvezne tarife 
prometnega davka. 

Stran 225 

246. 

2. člen 
Občinski prometni davek, vpeljan z odlokom o 

vpeljavi občinskih taks in občinskega prometnega 
davka na območju okraja Ljutomer z dne 28. aprila 
w'4 (Uradni list LRS, št. 31-470/34) se plačuje še 
nadalje. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

hstu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 1-39/9-55 

Ljutomer, dne 2. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdcv 1. r. 

245. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 
°*. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
jist LRS, št. 19/89-52) v zvezi z odločbo odstavka 
"• dela C tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
st. 55-659/54) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na XXII. skupni seji obeh zborov dne 18. februarja 
•5 sprejel 

ODLOK 
0   določitvi   začasne   tarife   občinskega   prometnega 
davka od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov 

in drugih zasebnikov 

1. člen 
Zasebni obrtniki in drugi zasebniki v okraju 

Maribor okolica so dolžni plačevati občinski prometni 
davek po bivši tarifi št. 89 dela A in tarifi B tarife 
Pfometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53, 13/54, 

3/54) od vseh proizvodov in od tistih storitev, ki niso 
naštete v tarifi št. 1 do 101 dela A oziroma v delu B 
•r»e prometnega davka (Uradni list FLRJ, številka 
52-659/54). 

2. člen 
Občanski   prometni   davek,  vpeljan   z   odlokom 

J 
Uv^dbi občinskih taks in  občinskega prometnega 

avka z dne 20. V. 1954, se pobira še nadalje. 

3. člen 
^p 

list    • J^lok  velja  od  dneva  objave   v   >Uradnem 
s;      kRS<, uporablja pa  se od  1. januarja  1955, in 
obč/ lSe dotlej, dokler  ne bo sprejeta  nova  tarifa 

nskega prometnega  davka. 
St- 1-254/1-53 

Maribor, dne  18. februarja  1955. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
ist LRS, št. 19-89/52) ter 1. odst. 6. člena uredbe o 
dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) je okrajni 
ljudski odbor Ptuj na predlog sveta za gospodarstvo 
na ločenih sejah obeh zborov dne 31. januarja 1935 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 

dohodkov premoženjr. 

1. člen 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od. pre- 

moženja se za okraj  Ptuj,  razen  za mestno občino 
Ptuj, predpisuje za leto 1954 tale davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 2 20 49.000 18 8.820 
2.000 2 40 50.000 18.5 9.250 
3.000 2 60 51.000 19 9.690 
4.000 2 80 52.000 19.5 10.140 
5.000 2 100 53.000 20 10.600 
6.000 2 120 54.000 20.5 11.070 
7.000 2 140 55.000 2d 11.550 
8.000 2 160 56.000 21.4 11.984 
9.000 2 180 57.000 21.8 12.426 

10.000 2 200 58.000 22.2 12.876 
11.000 2.4 264 59.000 22.6 13.534 
12.000 2.8 536 60.000 23 13.800 
15.000 3.2 416 61.000 23.4 14.274 
14.000 3.6 504 62.000 23.8 14.756 
15.000 4 600 63.000 242 15.246 
16.000 4.4 704 64.000 24.6 15.744 
17.000 4.8 816 65.000 25 16.250 
16.000 5.2 936 66.000 25.4 16.764 
19.000 5.6 1.064 67.000 25.8 17.286 
20.000 6 1.200 6S.O0O 26.2 17.816 
21.000 6.4 1.344 69.000 26.6 18.354 
22.000 6.8 1.496 70.000 27 18.900 
23.000 72 1.656 71.000 27.3 19.385 
24.000 7.6 1.824 72.000 27.6 19.872 
25.000 8 2.000 73.000 27.9 20.367 
26.000 8.4 2.184 74.000 28.2 20.868 
27.000 8.8 2376 75.O0O 28.5 ' 21.385 
28.000 9.2 '    2.576 76.000 28.8 21.888 
219.000 9.6 2.784 77.000 29.1 22.407 
30.000 10 3.000 78.000 29.4 22.932 
31.000 10.4 3.224 79.000 29.7 23.463 
32.000 10.8 3.456 80.000 30 24.000 
33.000 11.2 3.696 81.000 30.3 24.545 
34.000 11.6 3.944 82.000 30.6 25.092 
35.000 12 4.200 83.000 30.9 25.647 
36.000 12.4 4.464 84.000 51.2 26.203 
37.000 12.8 4.736 85.000 31.5 26.775 
38.OO0 13.2 5.016 86.000 51.8 27.348 
39.000 15.6 5.304 87.000 32.1 27.927 
40.000 14 5.600 88.000 32.4 28.512 
41.000 14.4 5.904 89.000 32.6 29.014 
42.000 14.8 6.216 

6.536 
90.000 32.8 29.520 

43.000 15,2 91.000 35 30.030 
44.000 15.6 6.864 92.000 33.2 30.544 
45.000 16 7.200 93.000 33.4 31.062 
46.000 16.5 7.590 94.000 33.6 31.584 
47.000 17 7.990 95.000 33.8 32.110 
48.000 17.5 8.400 96.000 34 32.640 
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Osnova % Davek Osnova % Davek 

97.000 34.2 33.174 295.000 56.7 167.265 

98.000 34.4 33.712 300.000 57.1 171.300 

99.000 54.6 54.254 505.000 57.4 175.070 

100.000 545 54.800 510.000 57.8 189.180 

103.000 35.5 37.005 315.000 58.2 183.530 

110.000 55.5 40.150 520.000 58.6 187.520 
115.000 57.5 43.125 325.000 59 191.750 

120.000 38 45.600 330.OO0 59.4 196.020 

125.000 38.7 48.375 355.000 59.8 200.330 

1-1.000 39.5 51.350 540.000 60.2 204.680 

155.000 40.3 54.405 345.000 60.6 209.070 

140.000 41.1 57.540 350.000 61 213.500 

145.000 41.8 60.610 ,555.000 61.2 217.260 

150.000 42.4 63.600 360.000 61.4 221.040 
155.000 43 66.630 565.000 61.6 224.840 

160.000 .43.6 69.760 370.000 61 & 228.660 
165.000 44 72.600 375.000 62 232.500 

170.000 44.6 75.820 380.000 62.2 236.560 

175.000 45.2 79.100 535.000 62.4 240.240 

180.000 45.8 82.440 390.000 62.6 244.140 

1S5.000 46.4 85.840 395.000 62.8 248.060 

190.000 47 89.300 400.000 63 252.000 

195.000 47.5 92.625 405.000 65.2 255.960 

200.000 48 96.000 410.000 65.4 259.940 

205.000 48.7 99.835 415.000 65.6 263.940 

210.000 49.4 103.740 420.000 63.8 267.960 

215.000 49.9 107.285 425.000 .   64 272.000 

220.000 50.4 110.880 430.000 64.2 276.060 

225.000 51 114.750 435.000 64.4 280.140 

230.000 51.4 118.220 440.000 64.6 284.240 

255.000 51.9 121.965 445.000 64.8 288360 

240.000 52.4 125.760 450.000 65 292.500 

245.000 52.8. 1129.360 455.000 65.2 296.660 

250.000 53.1 132.750 460.000 65.4 500.840 

255.000 53.5 136.425 465.000 65.6 305.040 

260.000 53.9 140.140 470.000 65.8 309.260 

265.000 54.3 143.895 475.000 66 313.500 

270.000 54.7 147.690 480.000 66.2 317.760 

275.000 55.1 151.525 485.000 66.4 322.040 

280.000 55.5 155.400 490.000 66.6 326.340 

285.000 53.9 159.315 495.000 66.8 350.660 

290.000 56.3 163.270 500.000 67 333.000 

Pri osnovi nad 500.000 din 70% od razlike, to je 
od vsakih nadaljnjih 5000 din še 3500 din več. 

2. člen 

Dohodki od premoženja, ki se ugotovijo in obdav- 
čijo po preteku davčnega leta, ne vplivajo na odmero 
dopolnilno dohodnine od kmetijstva. 

3. člen 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnino 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se/zaokrožijo na celih 
1000 din tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
navzdol, zneski nad 500 din pa navzgor; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na celih 
5000 din, in sicer tako, da se zneski do 2500 din za- 
okrožijo na 5000 din navzdol, zneski nad 2500 din 
pa na 5000 din navzgor. 

4. člen 
Ta odlok vel'ja od dneva objavo v >Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se za odmero dohodnino 
od dohodkov premoženja v letu 1954. 

St. 1-62/1-55 
Ptuj, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 

247. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Radovljica na sêji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 16. de- 
cembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Ra- 
dovljica za leto 1954 z dne 27. aprila 1954, št 924/6-54, 
objavljenem v  »Uradnem  listu  LRS«, št.  47 z  dno 

27. novembra 1954 

1. člen 
Spremeni se 1. točka tretjega dela — predpisi o 

gospodarskih instrumentih in ukrepih za uresničenje 
plana tako, da znaša delež za plačilni sklad za lesno 
industrijo 28%, razen tovarno >Elan<, Zgoša, za ka- 
tero znaša 90%. , 

K podjetjem s sedežem izven okraja se doda že: 
industrija gradbenega materiala 25%, za november 
in december in druge mesece 95,5. 

2. člen 
2. točka tretjega dela — predpisi o gospodarskih 

instrumentih in ukrepih za uresničenje plana se 
spremeni in glasi: 

Ostanek dobička po odbitku dela iz prejšnjega 
člena se deli na delež LRS v višini 70%, na delež 
gospodarskih organizacij za samostojno razpolaganje 
v višini 5%, ostanek 25% pa se deli med okraj «n 
občine. 

Podjetjem, ki presežejo plan, se določi udeležba 
na ostanku dobička preseženega po planu s poveča- 
njem od 5% na 10%. To prekoračenje plana pa mora 
biti rezultat prizadevnosti kolektiva za prekoračenje 
količinske proizvodnje. 

Svet za gospodarstvo lahko odstotek udeležbe na 
dobičku po tem odstavku spremeni na podlagi razgo- 
vorov z organi posameznih gospodarskih organizacij- 

3. člen 
4. točka instrumentov tretjega dela spremeni iD 

6e glasi: 
Od dela, ki je po drugem členu določen za deli- 

tev med okrajem in občinami, so določi tale udeležbe 
na ostanku dobička gospodarskih organizacij, dose- 
ženem v posameznih občinah: 

Obč. LO      OLO 

Begunje 55 45 
Bled 100 — 
Bohinjska Bistrica 100 — 
Črnivec 100 — 
Do v j e -Moj s tran a 100 — 
Gorje 17 85 
Jesenice 25 75 
Podnart 100 — 
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Obč.LO    OLO 

Radovljica 
Kropa 
Krnajska gora 
Srednja vas v Bohinju 
Žirovnica 

65 
87 

100 
100 
57 

35 
13 

43 

4. člen 
K 8. toöki tretjega dela instrumentov se doda za 

trgovsko podjetjo »Sukno« Zapuže za plače 3,5 %. 

5. člen 
10. točka tretjega dola se spremeni in se pra- 

vilno glasi: 
Občinam in mestnim občinam se za kritje njiho- 

vi« potreb določi udeležba na prometnem davku 
družbenega sektorja, pobranem v posamezni občini, 
vsem občinam se določi ta udeležba 100%, razen na 
Jesenicah 35%. 

i 6. člen 
'V zadnji vrsti 11. točke instrumentov se namesto 

W.8% republiške udeležbe vnese 70%. 

7. člen 
12. točka instrumentov se spremeni in se glasi: 
Zaradi pasivnosti večine občin  se dajejo za po- 

kritje proračunskih potreb občinam tele dotacije iz 
Proračuna OLO Radovljica: 

din 
Bohinjska Bistrica 1,866.000 
Srednja  vas v Bohinju 1,735.000 
Črnivec 953.000 
Dovjc-Mojstrana 2,522.000 
Kranjska gora 4,411.000 
Podnart   » 1,402.000 
Bled 17,591.000 

Skupaj    50,480.000 

8. člen 
Prvi in drugi odstavek 14. točke instrumentov se 

spremenita in se glasita: 
Ustanovi  se investicijski  sklad okraja „Radovlji- 

j ' •_ *a sklad se iz okrajnih sredstev določi znesek 
'.350.000 din, in sicer iz ostanka razlike akunvulaci- 

I9"in T
Skladov iz lcta 1953 in dela presežkov iz leta 

k   j. "  gornjega  zneska  se  izloči  4,000.000 din   za 
rethto za individualno graditev stanovanjskih hii. 

Četrti   del 

ENARNA SREDSTVA OKRAJA RADOVLJICA IN 
NJIHOVA RAZDELITEV V LETU 1954 

VekY   sredstva  okraja   Radovljica   (vštevai   prispe- 

Viri: 

dohodki iz gospodarstva: 
Jj ostanek dobička 
c) 5~°metni davek od vina in hlodov 

'a Prometnega  davka gospodarskih 
,. organizacij ' 
dì A    Prometnega davka zadrug 

e) oh    k ^ tu'e delovno  siIc 

obresti od osnovnih sredstev komu- 
nalnih podjetij 
S'kupaj "~ 

v 000 din 

3,086.046 
490 

117.153 
30.000 

3,233.691 

v 000 din 
2. Dohodki od prebivalstva: 

a) prometni davek privatnega sektorja 30.000 
b) dopolnilna dohodnina kmetov 36•0• 
c) zaostala dohodnina kmetov 4.960 
č) dopolnilna dohodnina obrtnikov, sa- 

mostojnih poklicev in premoženja 29.200 
d) davek od dediščin in daril 5.000 
e) zemljarina 1.870 
f) takso 14.000 

Skupaj 123.130 

3. Dohodki uradov in ustanov 1.200 
4. Drugi dohodki: 

a) občinski prometni davek 5.000 
b) zakupna gostišča __ 
c) stanovanjski  sklad občin 9.7O0 
č) davčne vrednotnice   
d) drugi  dohodki 3.000 
c) okrajno takse 2.500 

Skupaj 20.200 

5. Vodni sklad 70.000 
6. Sklad za obnovo gozdov 312.325 
7. Pašni sklad 12.167 
8. Presežki proračuna 1955: 

a) čisti proračun 55.400 
b) AS 1953 — višek 246.000 
c) davek od plačilnega sklada 80.777 
č) saldo investicij 1953 6.924 

309.101 
Skupaj 4,161.814 

Uporaba : 
1. Prispevek za LRS 

70% od dohodkov okraja v 1. 1954 2,038.445 
2. Delež občin 294.519 
3. Delež gospodarskih organizacij za plače 

s socialnim zavarovanjem 449.046 
4. Delež gospodarskih organizacij za prosto 

razpolaganje 174.652 
5. Proračun OLO: 

a) administrativni del proračuna OLO 238.051 
b) negospodarske investicije 446.576 
c) dotacije občinam 50.4.40 

6. Investicijski sklad 147.305 
?. Komunalni sklad 3.000 
8. Vodno gospodarstvo 42.000 
9. Izdatki uprave za gozdarstvo 270.000 

10. Pašništvo 8.000 

Skupaj 4,161.814 

Sredstva okraja Radovljica brez skladov (po odbitku 
udeležbe LRS in deleža gospodarskih organizacij za 

plače 

Viri: v 000 din 
1. Sredstva po družbenem planu 1954:    . 

a) del    dobička    gospodarskih 
organizacij 791.100 

b) dohodki iz drugih virov 99.630 
c) presežki     skladov     (gozdni, 

vodni, pašni) 74.492      963.222 
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Z. Sredstva iz leta  1953: 
a) razlika  AS iz leta  1953 246.000 
b) davek od plačilnega sklada 80.777 
e) salno investicij 6.924 
č) presežek  proračuna   1953 55.400 

Osnova       % Davek Osnova % 

369.101 

dohodki  skupaj 

Uporaba: 
1. Udeležba občin: 

a) dotacije 
h) del    dobička     gospodarskih 

organizacij 
c) prometni  davek 50 % 
č) okrajne takse 
d) dohodki aparata in ustanov 
e) višek proračuna 1953 
i) drugi dohodki 
g) državne takse 
h) dediščine in darila 
i) kmetijska dohodnina, tekoča 
j) kmetijska dohodnina, zaostala 

k) obrtniška  dohodnina,  tekoča 
1) obrtniška dohodnina, zaostala 

m) druga, tekoča 
n) druga,  zaostala 
o) občinski prometni davek 
p) stanovanjski  sklad 
r) prometni   davek   privatnega 

sektorja 

1,354.323 

50.480 

179.144 
17.751 
2.500 

360 
41.086 

900 
4.200 
1.500 

11.430 
1.488 
2.700 
3.000 
1.500 
1.560 
5.000 
9.700 

10.500      344.799 

2. Administrativni del proračuna OLO 
3. Udeležba delovnih kolektivov na ostan- 

ku dobička (sklad za samostojno raz- 
polaganje podjetij) 

4. Negospodarske investicije 
5. Investicijski sklad 
6. Sklad za komunalno delavnost 

238.051 

174.652 

446.916 
147.305 

3.000 

1,554.323 Izdatki skupaj 

St. 5492/24-54 

Radovljica, dne 16. decembra 1954. 

- Predsednik OLO: 
Milem Kristan 1. r. 

248. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/5-2) ter 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) 
v zvezi s VI/2 točko odloka Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS o uporabi (planskih instrumentov za 
leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Šoštanj na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 22. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za dohodke 
od premoženja za leto 1954 

1. člen 
Za   izračunavanje  dopolnilne  dohodnine   za   do- 

hodke od premoženja in premoženjskih pravic se na 
območju   okraja   Šoštanj    predpisuje   tale   davčna 
lestvica: 

1.000 4 40 67.000 18.1 
2.000 4 80 68.000 18.4 
3.000 4 120 69.000 18.7 
4.000 4 160 70.000 19 
5.000 4 200 71.000 19.3 
6.O00 4 240 72.000 19.6 
7.000 4 280 73.000 19.9 
8.000 4 520 74.000 20.2 
9.000 4 360 75.000 20.5 

10.000 4 400 76.000 20.8 
11.000 4 440 77.000 21.1 
12.000 4 480 78.000 21.4 
13.000 4 520 79.000 21.7 
14.000 4 560 80.000 22 
15.000 4 600 81.000 22.2 
16.000 4 640 82.000 22.4 
17.000 4 680 83.000 22.6 
18.000 4 720 84.000 22.8 
19.000 4 760 85.000 23 
20.000 4 800 86.000 23.2 
21.000 4.5 903 87.000 23.4 
22.000 4.6 1.012 88.000 23.6 
23.000 4.9 1.129 89.000 23.8 
24.000 5.2 1.248 90.000 24 
25.000 5.5 1.575 91.000 24.2 
26.000 5.8 1.508 92.000 24.4 
27.000 6.1 1.647 93.000 24.6 
28.000 6.4 1.792 94.000 24.8 
29.000 6.7 1.943 95.000 25 
30.000 7 2.100 96.000 25.2 
31.000 7.3 2.263 97.000 23.4 
32.000 7.6 2.432 98.000 23.6 
53.000 7.9 2.607 99.00« 25.8 
34.000 8.2 2.788 100.000 26 
35.000 8.5 2.975 105.000 27.5 
56.000 8.8 3.168 110.000 28.8 
37.000 9.1 3.367 115.000 29.7 
58.000 9.5 3.572 120.000 30.6 
59.000 9.7 3.783 123.000 31.5 
40.000 10 4.000 130.000 32.4 
41.000 103 4.223 135.000 33.3 
42.000 10.6 4.452 140.000 34.2 
43.000 10.9 4.687 145.000 33.1 
44.000 11J2 4.928 150.000 36 
45.000 11.3 5.175 155.000 36.9 
46.000 11.8 5.428 160.000 37.8 
47.000 12.1 5.687 165.000 38.7 
48.000 12.4 5.952 170.000 39.6 
49.000 12.7 6.223 175.000 40.5 
50.000 13 6.500 180.000 41.4 
51.000 13.3 6.763 185.000 42.3 
512.000 13.6 7.072 190.000 43.2 
53.OO0 13.9 7.367 195.000 44.1 
54.000 14.2 7,668 200.000 45 
55.000 14.5 7.975 203.000 45.6 
56.000 14.8 8.288 210.000 46J2 
57.000 15.1 8.607 215.000 46.8 
58.000 15.4 8.932 220.000 47.4 
59.000 15.7 9.263 225.000 48 
60.000 16 9.600 230.000 48.6 
61.000 16.3 9.943 255.000 49.2 
62.000 16.6 10.292 240.000 49.8 
63.000 16.9 10.647 245.000 50.4 
64.000 17.2 11.008 250.000 51 
65.000 17.5 11.575 255.000 51.6 
66.000 17.8 11.748 260.000 52.2 
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% Davek Osnova % Davek 

52.8 138.920 340.000 58.3 198.220 
53.4 144.180 345.000 58.4 201.480 
54 148.500 350.000 58.6 205.100 
54.6 152.880 355.000 58 8 208.740 
55.2 157.320 360.000 59 212.400 
55.8 161.820 363.000 59.2 215.800 
56.4 166.380 370.000 59.4 219.780 
57 171.000 375.000 59.6 225.500 
57.2 174.460 380.000 59.7 226.860 
57.4 177.940 385.000 59.8 230.230 
57.6 181.440 590.000 59.9 233.610 
57.8 184.960 395.000 60 237.000 
58 188.500 400.000 60.1 240.400 
58.1 191.730 nad 
58.2 194.970 400.000 70 

Osnova 

265.000 
S7O.O0O 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 
300.000 
303.000 
510.000 
515.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 

Pri osnovi nad 400.000 din od lazlike 70%. to je 
°d vsakih nadaljnjih 10.000 din osnove še 7400 dia 
spalmine dohodnine. 

2. člen 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do «100.000 din se zaokrožujejo na celih 
W0 din tako, da se zneski do 500 din zaokrožujejo 
^nižjih 1000 din, zneski nad 500 din pa na višjih 
l«00 din; 

.     b) osnove od 100.000 do 400.000 din se zaokrožu- 
jejo _na celih 5000 din, in sicer tako, da se zneski 
0 2500 dia zaokrožijo na 5000 din navzdol, zneski 

••• 2500 din pa na 5000 din navzgor. 

3. člen 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
t   ru,V^a ^0 naJbl'žJi nižji  stopnji, povečanega za 
azliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
Porabiti višja davčna stopnja. 

4. člen 

list    ,J^'°':  velja  od  dneva  objave   v   >UradneDi 
p  u   ,RS«, doipolnilna  dohodnina od dohodkov od 

'zenja pa se po teh stopnjah odmeri za leto 1954. 

St. 1-200/1-55 

Šoštanj, dne 22. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

249. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 2. in 
10. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/33) in 2. člena 
zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, številka 
26-91/54) je okrajni ljudski odbor Gorica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 21. 
decembra  1954 sprejel 

ODLOČBO 

o preimenovanju doma onemoglih v Gradišču v dom. 
počitka upokojencev in oskrbovancev v Gradišču ter 

o razglnsitvi za finančno samostojen  zavod 

1 
Dom onemoglih v Gradišču, ki je bil doslej pro- 

računski  zavod, se  preimenuje  v dom  počitka upo- 
kojencev in oskrbovancev v Gradišču ter se razglasi 
za finančno samostojen splošni socialni zavod. 

Naloga doma počitka je oskrbovanje starih, bol- 
nih in onemoglih oseb iz okraja Gorica, predvsem 
tistih, ki so brez svojcev. 

Zavod ima pravico, gospodariti z vsem premo- 
ženjem, s katerim je gospodaril doslej kot proračun- 
ski zavod. 

4 
Zavod ima: sklad za nagrade delavcev in usluž- 

bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje z uprav- 

nikom zavoda 9 članov. 
Ciane upravnega odbora imenuje svet za ljud- 

sko zdravstvo in socialno politiko OLO Gorica. 
Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudski odbor 

Gorica. 
6 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Gorica. 

7 
Ta odločba velja od 1. januarja 1935. 
St. 1/1-4271/1-54 

Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 
Predsednik LO MO: 
Mirko Remec 1. r. 

250. 
Ljudski odbor mestne občme1 Domžale je na pod- 

lagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in do-_ 
polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni list LRS. št. 51-102-55) 
spre j-1 na seji dne 2. marca 1955 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. ölen 
Razpisujejo  se nadomestne  volitve v  5. volilni 

enoti, ki obsega Ljubljansko cesto od hišne štev. 75 
dalje, Rojsko cesto, Novo ulico in Kamniško ulico. 
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in v 12. volilni enoti, ki obsega naselje Dob, ker je 
prenehal mandat odbornikoma Zuletu Slavku in Par- 
dubskiju Rajku, ki sta bila izvoljena v teh volilnih 
enotah. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 10. aprila 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradneni listu LRS< in na 

krajevno običajni način v obeh volilnih enotah. 
St. 509/1 
Domžale, dne 3. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Franc Avbelj 1. r. 

251. 
Na podlagi 78. in 79. člena uredbe o trgovanju 1er 

o trgovskih podjetjih m trgovinah (Uradni list LRJ, 
št. 36/53), 3., 8. in 141. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) in drugega od- 
stavka 23. člena zakona <S ljudskih odborih mest in 
mestnih občin je ljudski odbor mestne občine Kranj 
na 36. seji dne 28. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu 

1. člen 
S tem odlokom se urejajo živilski trg in živinski 

sejmi na območju mestne občine Kranj. 

I. Tržni in sejemski prostor 
2. člen 

Prodaja blaga, ki je predmet tega odloka, je do- 
voljena samo na določenih tržnih in sejemskih pro- 
storih. 

Tržni in sejemski prostori so tile: 
a) začasni tržni prostor na Trubarjevem trgu, 
b) začasni tržni prostor v Stražišču na >Pantah«r' 

nasproti Gasilskemu domu, ki se na severu končuje 
ob prečni cesti, na jugozahodu pa ob zaključku ob- 
stoječega trga. 

c) prostor za živinske sejme med Savsko cesto, 
gostilno >Zlata riba« in stavbo okrajnega sindikal- 
nega sveta in 

č) tržni prostor za posebne primere, ki ga določi 
svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
Kranj, ki odloči tudi o vrstah blaga in prodajalcih. 

3. člen 
Če se tržni in sejemski prostori iz regulacijskih 

aji drugih razlogov prestavijo ali povečajo, se po- 
oblašča svet za gospodarstvo in komunalne zadeve, 
da potrdi na novo določene tržne prostore. 

Prodajanje blaga na vprežnih vozovih na živil- 
skem trgu ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno v 

•času prodaje blaga zadrževati vprežne živine na 
živilskem trgu. 

IL Blago, prodajalci in kupci 
4. člen 

Na živilskem trgu je dovoljeno prodajati vse 
vrste predelanih ali nepredelanih kmetijskih pridel- 
kov, cvetlic, zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev, se- 
men, divjačine ter izdelke domače obrti. Dovoz in 
prodaja blaga na trgu iz krajev, ki so uradno raz- 
glašeni za okužene, je prepovedan. 

Prepovedana je prodaja že rabljenih predmetov ' 
in točenje alkoholnih pijač. 

5. člen 
Razen živil ter zdravilnih zelišč se lahko proda- 

jajo na živilskem trgu živa perutnina in kunci, ven- 
dar samo, če so popolnoma ločeni od živil in v za- 
prtih kletkah in košarah. Druge živali se smejo pro- 
dajati le na živinskem trgu. Ribe se na tržnem pro- 
storu smejo prodajati le, če pogoji prodaje ustrezajo 
sanitarnim predpisom. 

6. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci svoje lastne pridelke, 

rejci živine lastno prirejo in rejci perutnine in ma- 
lih živali svojo prirejo, 

2. nabiralci polžev, žab, zdravilnih zelišč, gozdnih 
sadežev in gojitelji cvetlic, če so blago sami nabrali 
ali vzgojili, 

3. lovske in ribiške zadruge, družine in društva 
divjačino in ribe, ki so jo ustrelili ali ulovili njihovi 
člani, 

4. proizvajalci lastne izdelke domače obrti, 
5. podjetja, ustanove in zasebniki, ki imajo pra- 

vico, trgovati s predmeti, naštetimi v 1. do 4. točki 
tega člena in 

6. obrtne organizacije svoje izdelke. 
Zasebni proizvajalci in nabiralci, našteti v 1., 2. 

in 4. točki tega člena smejo prodajati sami ali pO 
družinskih članih, nikakor pa ne z najeto delovno 
silo. 

7. člen 
Kupovati smejo: 
posamezniki zase in za svoje družine, za gostilne, 

menze, zavode in podobne ustanove; 
govejo živino vseh vrst le rejci živine, klavnice, 

izdelovalnice mesnih izdelkov, prekajevalnice in na- 
kupovalna podjetja, teleta, prašiče in drobnico tudi 
gostinska podjetja in gostilničarji, prašiče in drob- 
nico pa tudi drugi potrošniki le zase; 

obrtne izdelke vsi potrošniki zase.   
Nakupovanje   na   debelo   je   dovoljeno šele P° t 

10. uri. 
Prekupčevanje je prepovedano. 

III. Tržni in sejemski čas 

8. člen 
Tržni čas se prične  v  ranem jutru in traja 

13. ure. 
Tržni dnevi na živilskem trgu so vsak dan. 
Sejmi na živinskem trgu so vsak ponedeljek, • 

je na ta dan državni praznik, pa naslednji dan. 
V utemeljenih primerih lahko uprava tržišč za 

živila podaljša tržni oziroma prodajni čas. 

IV. Način prodaje 

9. člen 
Vsak prodajalec ima pravico samo clo enega pr<T 

dajnega mesta. Izjemo dovoljuje v utemeljenih Pr 

merih uprava tržišč. Stalni prodajalci morajo z <* 
voljenjem uprave tržišč postaviti na določenih Pr 

štorih lastne prodajalne lope. katerih obliko ip v.g 

likost potrdi  uprava  tržišča.  Prostore, ki  jih ^ 
v najemu posamezni prodajalci, ne smejo brez do 
ljenja   uprave   tržišf-  odstopiti  drugim   prodajale^ 
Blago je dovoljeno   >rodajati le na klopeh ali r<>cn 

vozičkih. 

do 
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*& uporaba prodajnega mesta plača prodajalec 
Posebno pristojbino. Stojnina se ne plača, Če je skle- 
njena najemna pogodba za prodajni prostor. 

tO. člen 
•Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 

se. moia prodajati  le na  kilograme, litre  ali  metre 
]>2KV>ma •'^• ali nižJe enote teu mer- Uprava tržišč 
•••• določi, katero blago se sme prodajati na ko- 

se ali votle mere. Uporabljati se smejo samo po ve- 
ljavnih, predpisih preizkušena in uradno potrjena 
merila in tehtnice. 

11. člen 
Mestni veterinar pregleda živino pri vhodu na 

sejmišče. Ako ugotovi znake nalezljive bolezni, živi- 
na ne sme na sejmišče. 

12. člen 
i   .,      yhodu na sejmišče mora  rejec živine oddati 
uizbujočim kontrolnim organom sejmske uprave ži- 

vinski potni  list,  ki  ne sme biti  star  več  kot   10 dni. 

13. člen 
Predpisana sejemska pristojbina in taksa za pre- 

os ter za izdajo novega živinskega potnega lista je 
°ojavljena na sejemski deski. 

V. Varstvo čistoće in zdravja 

14. člen   ' 
Vsi obiskovalci  trga  in  sejmišča  morajo skrbeti 

j  snago  in   ravnati   z   živili   tako,   da   ni  ogroženo 
kravje ljudi. Po trgu in sejmišču ni dovoljeno voditi 
Psov. 

15. člen 
. -Tisti, ki prodajajo živila, morajo biti čisti in 
nazno oblečeni. Živila morajo biti pristna, zdrava, 
^pokvarjena in čista ter v takih posodah, da so 
JJtna pred onesnaženjem. Zivil ni dovoljeno otipa- 

lo, člen 
Pred| ° in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 
s» s°ncem, padavinami in prahom. Mlečni izdelki 

sttteJ° Polagati samo na oprane prte ali bel papir. 

IT. člen 

niti mVVtn'na  mora  kiti  očiščena   prsti   ter  ne   sme 
vredn. Sadje mora biti zrelo in zdravo. Manj- 

0 sadje se mora prodajati posebej. 

Upr 
18. člen 

kjet f'
ava   tržišč   je   upravičena   v   vseh   primerih, 

«lena t   pro<IaJalcJ  ne  upoštevali   določb  16. do  18. 
to  sp,0

e?a. ••*1•••, prodajo blaga začasno ustaviti ter 
t0citi   sanitarni   inšpekciji   zaradi   ukrepanja. 

VI. Promet 

19. člen 
ziti z vo, i?11*111 časom je prepovedano po tržišču vo- 
nja p0 ' kakršne koli vrste. Dovoljena pa je voi- 
^0stavo Kiem ^'inskein sejmu, kolikor se nanaša na 

vo*ila 
Maga. 

lIPrava trJ'sU^a^° vozn^ na prostoru, ki ga določi 

VII. Nadzorstvo in inšpekcija   tržnih   ter   sejemskih 
prostorov 

20. člen 
Poleg organov uprave tržišč izvaja na vseh trž- 

nih in sejemskih prostorih nadzorstvo tudi sanitarna, 
veterinarska in tržna inšpekcija. 

VIII. Prekrški in kazni 
21. člen 

Kršitve predpisov tega odloka po 5., 4., 5., 6., 7., 
9. in 10. členu se kaznujejo kot prekršek z denarno 
kaznijo do 2000din po predpisih temeljnega zakona o 
prekrških. 

Upravni kazenski postopek vodi komisija za pre- 
krške pri LO MO Kranj. 

22. člen 
Organi uprave tržišč, ki so določeni za tržno nad- 

zorstvo, smejo brez zaslišanja in brez posebne od- 
ločbe o kaznovanju predpisati in izterjati denarno 
kazen od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lažjih pre- 
krškov, določenih s tem odlokom. Tržni nadzorniki 
morajo imeti za predpisovanje in izterjevanje teh 
denarnih kazni posebno pooblastilo tajništva za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve LO MO Kranj. O 
plačani "kazni se izda potrdilo. Zoper izterjanje take 
denarne kazni ni pritožbe. 

Denarne kazni po prvem odstavku tega člena s« 
smejo odmeriti in izterjati takoj i& mestu za tele 
prekrške tega odloka in v teh zneskih: 

a) po 100 diû: 
1. za prodajo ali kupovanje na javnem prostoru, zu- 

naj trga ali sejmišča, 
2. za prikrivanje blaga, namenjenega prodaji, 
3. za prodajanje živil v nasprotju s predpisi 15. do 
18.  člena; 

b) po 70din: 
1. za prodajanje izven veljavnega tržnega ali sejem- 

skega časa, 
2. za vodenje psov na trg; 

c) po 50din: 
1. za vožnjo z motornim vozilom, vprežnim vozilom 

ali kolesom, 
2. za ustavljanje vozil na nedovoljenem prostoru. 

IX.  Tržne in  sejemske pristojbine 

'        23. člen 

Za uporabo tržnega oziroma sejemskega prostora 
ia naprav plačajo prodajalci upravi tržišč vsak trini 
dan tele pristojbine: 

din 

1. od cele klopi po 60_ 
2. od ročnega vozička po 50 
3. za prostor, na katerem postavi prodaja- 

lec lastno stojnico 100 
Stojnino mora prodajalec plačati takoj, ko zasede 

prostor. 
Za uporabo prostora na živinskem trgu se plaču- 

jejo tele pristojbine: 
1. od prašičev 5 do 20 kg teže po 30 
2. od prašičev nad 20 do 50 kg teže po 50 
3. od prašičev nad 50 do 100kg teže po 75 
4. od prašičev nad 100 kg teže po 100 
od drobnice: 
1. za mlade koze in ovce ipo 20 
2. za dorasle koze in ovce po 40 
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od goveje živine in konj: 
1. /ca   teleta   po 
2. ia  jurnr-e  in  junčke  po 
3. za ;^oved, staro nad 2 leti po 
4. za konje se plača po 

din 
30 
50 

100 
100 

24. člen 
Ta   odlok   velja  od   dneva   objave   v   >Uraduem 

listu LRS.. 
St.  540/4-55, 
Kranj, dne 28. januarja  1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

252. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/55) 
je ljudski odbor mestne občine Piran na redni seji 
dne 7. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v ljudski odbor mestne 

občine Piran v V. volilni enoti 
I 

Ker je prenehal mandat Damianiju Ivanu, Jur- 
danu Ivanu • Fragiacornu Viktorju, odbornikom 
ljudskega odbora mestne občine Piran, ki so bili iz- 
voljeni v V. volilni enoti, se razpisujejo nadomestne 
volitve v tej volilni enoti, ki obsega iele ulice v Pi- 
ranu: Mogoronov prehod, Kampanelovo ulico, Verdi- 
jevo nabrežje, Ulico K. Marxa, Ulico 8. septembra, 
Ulico sv. Marjete, Preddvorslko ulico, Trg Kreta, Gor- 
tanovo ulico, Marconijev trg, Cesto Jug. armade, For- 
nace, Sv. Martin, Ulico Alme Vivoda, Sv. Bernardin, 
Budičinovo ulico in Matteottijevo ulico od trga Sv. 
Roka do konca. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, 3. aprila 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

občinslki oglasni deski v V. volilni enoti. 
St. 1-596/16 
Piran, dne 12. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Plinio Tomasin 1. r. 

253. 
Na podlagi 23. člena zatona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/1952) ter II. odstavka V. dela tarife davka od 
prometa proizvodv (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) je 
ljudski odbor mestne občine Škofja Loka na seji dne 
8. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasni  uvedbi občinskega prometnega  davka od 
prometa proizvodov in od storitev zasebnih obrtnih 
delavnic ter od izvrševanja samostojne poklicne de- 

lavnosti 
1. člen 

Dokler ljudski odbor mestne občine ne predpiše 
po II. odstavku V. dela tarife davka od prometa pro- 
izvodov (Uradni list FLRJ, št. 55-659/1954) občinskega 

davika od prometa proizvodov, ki jih proizvajajo in 
dajejo v promet zasebne obrtne delavnice in drugi 
zasebniki, in od storitev, ki jih opravljajo zasebne 
obrtne delavnice in drugi zasebniki, morajo obojni 
plačevati občinski prometni davek takole: 

a) po tar. št. 89 dela A tarife prometnega davka, 
ki se je uporabljala v letu 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 53-474/53, 13-151/54 in 25-266/54) za vse proizvode, 
ki niso našteti v tarifnih številkah 1—101 dela A ta- 
rife prometnega davka, ki je objavljena v Uradnem 
listu FLRJ, št. 55-659/54; 

b) po tar. št. 10 in 11 dela B tarife prometnega 
davka, ki se je uporabljala v letu 1954, od vseh pla- 
čil za opravljene storitve. 

2. člen 
Glede plačevanja, rokov, davčne osnove itd. se 

uporabljajo za občinski prometni davek po tem odlo- 
ku analogno vsi predpisi uredbe o prometnem davku 
in tarife prometnega davka kot njenega sestavnega 
dela (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54). 

3. člen ' 

Ta odlok velja od dne, ko ga sprejme ljudski od- 
bor, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 208/1-55 

Skofja Loka, dne 8. februarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobni 1. •. 

PREGLED  »URADNEGA LISTA  FLRJ« 
St. 8 z dne 23. februarja 1935: 

69. Odločba o prepovedi Izvoza In o kontlngentlranju pro- 
izvodov, namenjenih za Izvoz. 

70. Odločba o  uvoznih  kontingentih  za  nekatere  proizvode. 
71. Pravilnik o pogojih za promet s kmetijskim semenskim 

blagom. 
72. Odločba o novi redni poštni frankovnl znamki za 17 dinar- 

jev. 
St. 9. z dne 2. marca 1935: 

73. Odločba o ' sprejetju priporočila glede plačanega dopusta 
v kmetijstvu. 

74. Odločba o spremembi II. točke odločbe o spremembi • 
dopolnitvi odločbe o imenovanju članov Nacionalnega ko- 
miteja  za  UNICEF. 

75. Odločba o spremembi odločbe o kontrahiranju In o od- 
kupnih cenah žit. 

76. Odločba  o spremembi tarif v železniškem  prometu. 
77. Seznam kemičnih sredstev za varstvo rastlin, za katere 

Je bilo dano dovoljenje za promet v Jugoslaviji. 
78. Objava Zvezne volilne komisije o potrditvi kandidature 

za volitve ljudskega poslanca v Zvezni zbor Zvezne ljudske 
đcupšUne. 

Popravek odloka  o kovanem denarju za  50 In 10 dinarjev. 
Popravek navodila komisije za plače v gospodarstvu. 
Popravek  navodila   o  obrazložitvi  ravni  tarifnih  postavk v 

tarifnih pravilnikih za leto 1955. 
St. 10 z dne 9. marca 1935: 

73. Odredba o dajanju dovoljenj za uvoz sortnega in selefc" 
cloniranega semenskega  blaga. 

80. Pravilnik o Indikacijah In kontraindikacijah za zdravlje- 
nje v naravnih zdraviliščih. 

81. Pravilnik o indikacijah, standardih In najkrajši trajnostn' 
dobi za proteze, ortopedske In druge pripomočke ter san-" 
tarne priprave. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor tn odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna iToneta Tomšiča«, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več -" 
Uredništvo tn uprava: LJubljana.  Erjavčeva ulica  tla. poštni  predal 33ß -  Telefon uprave 23-579 -  Cek   račiin: 601-»Z«-15' 
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Leto XII V LJUBLJANI, dne 31. marca 1955 Številka 12 
VSEBINA: 

51. 
S3. 

254. 

255. 

Odlok  o  organizaciji  In  dolu  Geodetske  uprave  LRS. 
Odlok  o   določitvi   akontacije   In   plačevanju   dohodnine 
ocl kmetijstva za drugo četrtletje  1055. 
Navodilo o  povračilu  popustov  avtobusnim  podjetjem. 
Dodatni seznam izvedencev-strokovnjakov za  posamezne 
panoge  gospodarstva 
Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 23. volilni enoti 
mesta LJubljane. 
Odlok o ustanovitvi rajonske elektroenergetske Inšpek- 
cije za okraje Celje. Krško, Šoštanj In Trbovlje pri 
OLO Celje. 
Odlok o razveljavitvi odloka o dnevnicah za uradna po- 
tovanja v mejah okraja Kranj. 
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi cest III. reda v 
okraju Novo mesto. 
Odlok o spremembi odloka o financiranju proračunskih 
izdatkov OLO Postojna za razdobje Januar, februar in 
marec 1955. 
Odlok o dopolnitvi odloka o vpeljavi občinskih taks In 
Prometnega davka okraja Šoštanj. 
Odlok o stanovanjski tarifi, delitvi najemnin na sklade 
In njih uporabi OLO Trbovlje. 
Odločba OLO Gorica o ustanovitvi zdravstvenega doma 
Dobrovo. 
Odločba OLO Gorica o ustanovitvi zdravstvenega dt.ma 
Ajdovščina. 
Odločba OLO Gorica o ustanovitvi zdravstvenega doma 
/Nova Gorica. 
Odločba OLO Gorica o ustanovitvi reševalne postaje 
Gorica. 

265. Odločba  OLO Gorica o ustanovitvi zdravstvenega  doma 
/c\ Kanal. 
(2CG/ Odločba OLO Koper o ustanovitvi bolnišnico za pljučno 

tuberkulozo v Ankaranu. 
2C7. Odločba   OLO   Koper  o   ustanovitvi   finančno  samostoj- 

nega zavoda  »Dom onemoglih« v Piranu. 
2G8. Odločba OLO Maribor okolica o ustanovitvi zdravstvene 
^_^postaje v Zgornji Kungoti. 

^ŠeS^Odločba  OLO  Maribor  okolica  o  ustanovitvi  zdravstve- 
 • nega do-na v Racah. 

(270.,)Odločba   OLO  Maribor  okolica  o  ustanovitvi  zdravstve- 
^•^ nega doma v Lenartu v Slovenskih goricah. 
^27L/ Odločba  OLO  Maribor okolica  o  ustanovitvi  zdravstve- 

-*  nega doma v Poljčanah. ' 
^272_) Odločba  OLO  Maribor  okolica  o  ustanovitvi  zdravstve- 

nega doma v Podvelkl. 
/273.] Odločba  OLO  Maribor okolica  o  ustanovitvi zdravstve- 

nega  doma  v Lovrencu  na  Pohorju. 
I Odločba OLO Maribor okolica o ustanovitvi zdravstvene 

postaje v Ribnici na Pohorju. 
Ddločba OLO Maribor okolica o ustanovitvi zdravstvene 

/postaje v Zgornji Sčavnici. 
^276. 'Odločba OLO Maribor okolica o ustanovitvi zdravstvene 

postaje v Pragcrskem. 
277. Odlok  o   potrditvi  sklepnega   računa  o  izvršitvi  prora- 

čuna mestne občine Jesenice za leto 1S53. 
278. Odlok  o  določitvi   turističnega   okoliša   mesta  Postojna. 
279. Odlok   o   načinu   vodenja   poslovnih   knjig   v   zasebnih 

gostiščih LO MO Škof Ja Loka. 
— Popravek. 

274. 

275. 

54. 
Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbeno in politične ureditve in o organih 
°blasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudsko republike Slovenije 

ODLOK 
o organizaciji in delu Geodetske uprave LRS 

I 
Geodetska uprava LRS jo republiški upravni 

°rgan za zadeve geodetske in katastrske službe iz 
tepublišlco pristojnosti. 

Geodetska uprava LRS je pod nadzorstvom 
rzavnega sekretariata za gospodarstvo LRS. 

II 
Geodetska uprava ima tele naloge: 
i- opravlja   splošno  vodstvo in   nadzorstvo  nad 

dol ^P^tek'0 službo in nad izvrševanjem geodetskih 
v LR Sloveniji; 

kat     Vot^ vse ^e^° v zvczi 2 izdelavo in obnovitvijo 
•   

a?tra in nadzoruje vzdrževanje in drugo 4delo v 
••• z zemljiškim katastrom; 

,    _• Pripravlja osnutko predpisov s področja geodet- 
^e in katastrske službe; 
]:    . • ••• in ureja centralni mapni arhiv v Ljub- 
lIr,„ ij z"'ra in hrani izvršena geodetska dela, jih raz- 
^uje in obnavlja; 
nw' z"iIa geodetske in katastrske podatke za ob- 
mocJo republike; 

6. revidira in potrjuje geodetske elaborate, ki 
obsegajo izmero nad 25 ha zemljiške površine in 
elaborate nove izmere; 

7. daje pooblastila  za  izvajanje  geodetskih del; 
8. opravlja vse druge upravne zadeve s področja 

geodetske in katastrske službe, ki spadajo po veljav- 
nih predpisih v republiško pristojnost; 

9. opravlja druge naloge, ki so ji naložene s po- 
sebnimi predpisi. 

Pri izvrševanju nalog iz 1. točke ima geodetska 
uprava pravico zahtevati od vseh organizacij in za- 
vodov poročila o vseh geodetskih delih, ki jih iz- 
vršujejo. 

• 
Delo uprave vodi direktor. 
Direktorja imenuje Izvršni svet Ljudske skup- 

ščino LRS po predlogu državnega sekretarja za 
gospodarstvo LRS. 

'    IV 
Direktor Geodetske uprave LRS je odgovoren 

za svoje delo državnemu sekretarju za gospodar- 
stvo LRS. 

O pritožbah zoper odločbe direktorja Geodetske 
upravo LRS, izdane na prvi stopnji, odloča državni 
sokrotar za gospodarstvo LRS. 

Geodetska uprava ima svoj predračun dohodkov 
in izdatkov. 

Direktor upravo je odredbodajalec za izvrševa- 
nje predračuna. 
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VI 
Pri Geodetski upravi je strokovni svet za geode- 

zijo kot njen posvetovalni organ. Direktor Geodetske 
uprave je predsednik strokovnega sveta. Clane stro- 
kovnega sveta imenuje po predlogu državnega sekre- 
tarja za gospodarstvo LRS Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS izmed geodetskih strokovnjakov in izmed 
strokovnjakov s področja drugih gospodarskih panog, 
ki so zainteresirane na vprašanjih geodetske <n kata- 
strske «lužbe. 

VII 
Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati: 

uredba o ustanovitvi in pristojnosti Geodetske uprave 
pri vladi LRS (Uradni list LRS, št. 14/47), uredba 
o ureditvi katastrske službe v Ljudski republiki Slo- 
veniji (Uradni list LRS, št. 24/48), uredba o ustano- 
vitvi republiškega geodetskega strokovnega sveta 
(Uradni list LRS, št. 10/31) ter četrti odstavek 1. točke 
odloka o organih m zavodih republiške uprave, ki 
nadaljuje z delom (Uradni list LRS, št. 11-38/53). 

VIII 
Ta  odlok   velja  od   dneva   objave  v   >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-44/55 
Ljubljana, dne 23. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 
Boris Kraigher 1. r. 

55. 
Na podlagi  110.,  111. in  112. člena  uredbe o do- 

hodnini (Uradni list P4LRJ, št. 56-482/33) izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije 

ODLOK 

o določitvi akontacije in plačevanja dohodnine 
od kmetijstva za drugo četrtletje 1935 

I 
Ker dohodnina od kmetijstva za leto 1955 še ni 

odmerjena, določijo ljudski odbori okrajev, mest in 
mestnih občin s posebnimi pravicami na svojem ob- 
močju akontacijo dohodnine za čas od 1. aprila do 
30. junija 1935 v višini 22% (dvaindvajset odstotkov) 
od dohodnin", ki je bila odmerjena kmetijskim go- 
spodarstvom za leto 1954. -. 

II 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnimi pravicami morajo v 15 dneh po objavi 
tega odloka določiti znesek akontacije vsakemu po- 
sameznemu davčnemu zavezancu. 

• 

Davčni zavezanci morajo plačati določeno akon- 
tacijo na dohodnino za drugo četrtletje 1955 "do 
15. maja 1955. 

IV 

Ljudski odbori knjižijo začasno vplačane akon- 
tacijo na račun temeljne oziroma dopolnilne dohod- 
nino od kmetijstva v razmerju, ki izhaja iz dokončne 

odmere za leto 1954. Dokončna razdelitev na temeljno 
in dopolnilno dohodnino bo izvršena po odmeri do- 
hodnine za leto 1955. 

Ta   odlok   velja  od  dneva  objave   v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U-46/55 

Ljubljana, dne 24. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

56. 

Na podlagi 89. člena ustavnega zakona LRS in 
3. točke 12. člena zakona o izvršitvi ustavnega zakona 
izdaja Državni sekretar za občo upravo in proračun 
Ljudske republike Slovenije 

NAVODILO 

o povračilu popustov avtobusnim podjetjem 

Iz sredstev republiškega proračuna LR Slovenije 
se avtobusnim podjetjem s sedeži na ozemlju LR Slo- 
venije za prevoz potnikov na rednih stalnih progah 
povrnejo popusti, dovoljeni z veljavnimi zakonskimi 
predpisi v tehle primerih: 

1. popusti v višini 100°/« za brezplačen prevoz, 
do katerega imajo pravico: 

a) nosilci odlikovanj »Narodni heroj« za neome- 
jeno število voženj na podlagi legitimacije po 2. točki 
III. poglavja statuta reda narodnega junaka (Uradni 
list FLRJ, št. 71/46); 

b) vojaški vojni invalidi in mirovni vojaški in- 
validi; 

c) spremljevalci vojaških vojnih invalidov in 
mirovnih vojaških invalidov I. skupine, ne glede na 
to, ali potuje invalid brezplačno ali z znižano vožnjo 
po točki 2. a tega navodila; 

č) družina oziroma starši ali stari starši umrlega 
vojaškega vojnega invalida; 

d) družina oziroma starši ali stari starši osebe> 
ki je padla, umrla ali je pogrešana v okoliščinah, 
naštetih v 1. in 2. členu zakona o vojaških vojnih 
invalidih (Uradni list FLRJ, žt. 14/50); 

e) družina oziroma starši umrlega mirovnega vo- 
jaškega invalida; _   . 

f) družina oziroma starši vojaške osebe, ki J,e 

padla ali umrla za rano, poškodbo ali pohabo v okoli' 
Ičinah, naštetih v 1. členu zakona o mirovnih voja- 
ških invalidih (Uradni list FLRJ, št. 104/46). 

Vse osebe navedene v lit. b), c), č), d), e) in *' 
imajo pravico do brezplačnega prevoza le, kadar 
potujejo zato, da pridobe alf izkoristijo invalidske 
pravice po 1. in 7. členu uredbe o voznih olajšava 
Vojaških vojnih invalidov itd. (Uradni list FLRJ' 
št. 7/50). Dokaz, da omenjene osei>e potujejo.za °zna' 
cene namene, sta vabilo ali napotilo pristojneg 
organa in osebna izkaznica. 

g) ljudski poslanci Zvezne ljudske skupščine i 
Ljudske skupščine LR Slovenije, dokler traja mandai, 
za neomejeno število voženj na podlagi legitimacij 
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Po 207. členu poslovnika Zveznega zbora Zvezne 
ljudske skupščine (Uradni list FLRJ, št. 7/54) in 
20*. člena poslovnika Zbora proizvajalcev Zvezne ljud- 
ske skupščine (Uradni list FLRJ, št. 8/54) ter 173. člena 
•poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine 
LRS (Uradni list LRS, št. 5/54) iii 172. člena poslov- 
nika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 
(Uradni list LRS, št. 5/54) ; 

h) nosilci reda »Knradjordjevo zvezde z meči« 
m nosilci >Belega orla z meči« na podlagi legitimacije 
in zdravniškega napotila, kadar jih državne zdrav- 
stveno ustanove ali zdravniki v državni službi pošljejo 
na zdravljenje po pravilniku o brezplačnem zdrav- 
ljenju nosilcev >Karadjordjeve zveze z meči< (Uradni 
list FLRJ, št. 94/47 in št. 25/50); 

2. popusti v višini 75e/o, do katerega imajo pra- 
vico: 

a) vojaški vojni invalidi in mirovni vojaški vojni 
invalidi za tri vožnje na leto v odhodni in povratni 
smeri po uredbi o voznih olajšavah vojnih invalidov 
itd. (Uradni list FLRJ, št. 7/50) na podlagi posebne 
legitimacije za vožnjo, v kateri se ustrezni stolpci 
za vsako vožnjo uničijo; 

b) dijaki in učenci v gospodarskih šolah za 52 
voženj vsak mesec na stalnih progah le do razdalje 
30km: 

dijaki in učenci v gospodarskih šolah, ki se šolajo 
izven stalnega bivališča za dve vožnji na leto v od- 
hodni in dve vožnji v povratni smeri, za prevoz od 
traja stalnega bivališča do kraja, kjer se šolajo 
(odlok o voznih olajšavah na avtobusih za učence 
v gospodarskih šolah — Uradni list LRS, št. 4/55). 

Dovolilnice za izdajo vozovnice s popustom iz- 
dajajo pristojni šolski zavodi. 

Popust velja le za kraje, kjer ni železniške zveze 
in le^okler traja pouk; 

d) delavci in uslužbenci, kakor tudi njihovi ožji 
družinski člani, upokojenci in druge osebe, ki uživajo 
Popust na železnici pri izkoriščanju letnega dopusta. 
Upravičenci predlože legitimacije, izdane od železni- 
ške direkcije, v kateri se uničijo ustrezni stolpci za 
avtobusne vožnje. Otroci od dopolnjenega 4. do 10. 
leta plačajo 50°/o od znižane vozne cene za odrasle. 
Vse osebe uživajo popust samo enkrat na leto v od- 
hodni in povratni smeri na vseh medkrajevnih pro- 
gah ne glede na to, ali so vezane na železniško progo 
ali ne; 

č) imetniki >Partizanskega spominskega znaka 
l**lt dn >Karadjordjcve zvezde z meči« za neomejeno 
število voženj na podlagi legitimacije (zakon o »Parti- 
zanskem spominskem znaku 1941« — Uradni list FLRJ. 
st. 43/46, in odlok o posebnih pravicah imetnikov 
»Jiaradjordjeve zvezde z mečk — Uradni list FLRJ, 
.št- 21/53); 

200/^ ®aai   Društva   slepih   Jugoslavije  do   vštetih 
'^ vida za tri potovanja (šest voženj) na leto. 

,.. S'°Piv do vštetih 10 °/o vida imajo, kadar izkori- 
t 4? znižano vožnjo iz  prejšnjega odstavka  kakor 

j kadar potujejo s popustom, ki ga tarifa določa 
br     ^.'fapist. pravico do spremljevalca, ki se vozi 
nihiačn0 na podlagi posebne objave (odredbe o voz- 
TT>C°'aJšavah za slepe na avtobusih — Uradni list 
LRS. št. 12/53); 

vico   Popusti v viš>ni 50 Ve, do katerega imajo pra- 
Ptie       kerkulozni   bolniki,   kadar   potujejo   zaradi 
ki ^••1•^•1«•. Pri odhodu kupijo redno vozovnico, 

pa velja tudi za povratek, če se bolnik izkaže s 

potrdilom zdravstvene ustanove, da je potoval zaradi 
pnevmotoraksa (odločba ministrstva za promet FLRJ, 
Št. 2289/49). 

4. Za proge, na katerih obratuje poleg avtobusa 
tudi železnica, naj državni organi, ki so pristojni za 
izdajanje objav za ugodnostno vožnjo, usmerjajo 
upravičence predvsem na železniški promet iz finanč- 
nih proračunskih razlogov in zaradi razbremenitve 
avtobusnega prometa. 

Za osebe, ki so prejele objavo za znižano vožnjo 
po železnici, avtobusna podjetja nimajo pravice do 
povračila popusta, če dovolijo takim osebam znižano, 

•vožnjo z avtobusom na omenjenih progah. 
5. Podjetja nimajo pravice do povračila popusta, 

ki jih ^dajejo upravičencem, navedenim v tem pra- 
vilnika, na priložnostnih vožnjah ali na nerednih 
turističnih linijah. 

6. A) Podjetja javnega avtobusnega prometa uve- 
ljavljajo iz republiškega proračuna povračilo na- 
vedenih zakonito priznanih popustov z vsakoineseč- 
nim obračunom, ki ga ob priložitvi urejenih ustrez- 
nih vozovnic predlože pristojnemu okrajnemu LO 
(MLO) v pregled in overitev najkasneje do 15. v me- 
secu za pretekli mesec. Regresnih zahtevkov, katerih 
likvidacija se zaradi pomanjkljivih ali prepozno vlo- 
ženih obračunov po krivdi podjetja ne more opraviti 
v dveh mesecih po preteku meseca opravljenih vo- 
ženj, Državni sekretariat za občo upravo in proračun 
ne bo izplačeval. 

Za vsako vrsto popusta napravi podjetje poseben 
spisek. Vi zaglavju spiska je navesti besedilo popusta, 
odstotek popusta in osnovo, po kateri je priznan. 

Spisek ima tele razpredelke: 
1. ime in številka redne avtobusne proge, 
2. številke izdanih vozovnic, 
3. polna vrednost izdane vozovnici po tarifi, 
4. znesek, ki ga je za vozovnico plačal koristnik 

vožnje, 
5. znesek regresa (razlika med 3. in 4. kolono, 

ki pa ne more biti večja od ustreznega odstotka, po- 
pusta), 

6. komercialni popust 
Kadar daje podjetje poleg priznanega popusta 

morda še komercialni popust, ki se ne povrne, se 
znesek tega popusta izkaže v 6. koloni, tako da je 
seštevek zneskov 4., 5. in eventualno 6. kolone enak 
znesku 3. kolone. 

Spiske posameznih vrst popustov rekapitulira 
podjetje v končni regresni obračun, ki ga skupno 
z urejenimi izdanimi vozovnicami in morebitnimi 
objavami predloži pristojnemu okrajnemu LO (MLO). 

Popusti 100-odstotnim ali 75-odstotnim invalidom 
naj se ne kumulirajo pod splošno označbo »invalidi«:, 
temveč naj se izkažejo ločeno po višini popusta. Prav 
tako mora biti iz obračunskega spiska za popuste 
slepim dn njih spremljevalcem vidno, katera ugodnost 
iz 1. točke odredbe (Uradni list LRS, št. 12/53) Je bila 
uporabljena; spremljevalci slepih naj bodo posebej 
izkazani v istem spisku. 

Avtobusno podjetje mora tuberkuloznemu bol- 
niku pri povratku iz zdravstvene ustanove izstaviti 
vozovnico s 100% popustom, če se bolnik izkaže s 
potrdilom zdravstvene ustanove, da je potoval zaradi 
pnevmotoraksa. To potrdilo mora podjetje koristniku 
odvzeti in ga skupno z vozovnico priložiti obračun- 
skemu spisku. 

Vse vozovnice, s katerimi podjetja uveljavljajo 
povračilo popustov, morajo bitj izpolnjene z vsemi 
potrebnimi  podatki, po katerih  je možno preveriti 
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upravičenost do popusta (priimek in ime koristnika, 
vrsta prpust , številka legitimacije, knjižice, objave, 
potrdila in pod. in naziv izdajatelja dokumenta); 

/ seveda mora vsaka vozovnica obsegati tudi obračun 
voznine (polna cena po tarifi, plačana voznina, re- 
gresni znesek). 

Pri dijaških mesečnih vozovnicah naj bo izkazana 
tudi relacija • oddaljenost v kilometrih, ki no sme 
preseči 30 km. Avtobusna podjetja ne smejo izdajati 
mesečnih vozovnic dijakom in učencem v gospodar- 
skih šolah, če lahko uporabljajo vlake v železniškem 

" prometu in če je čas prihoda in odhoda vlaka ugoden 
za dijake oziroma učence. 'V takih primerih se po- 
pusti ne bodo regresirali. , 

Vse uporabljene objave, potrdila in druga do- 
kazila, na podlagi katerih so ii-dane vozovnice s po- 
pustom, morajo podjetja koristnikom odvzeti in pri- 
ložiti k ustreznim vozovnicam, razen če so take listino 
koristnikom potrebne še kot osebni dokumenti. 

B) Pristojni okrajni (mestni) ljudski odbori pre- 
gledajo regresne obračune avtobusnih podjetij vse- 
binsko in Številčno in primerjajo posamezne spiske 
z ustreznimi vozovnicami in ostalo dokumentacijo, 
nakar opremijo vsak spisek in končni obračun s tole 
klavzulo: 

»Obračun pregledan vsebinsko in številčno s pri- 
merjavo vozovnic, do katerih so bili koristniki upra- 
vičeni. Obračun je vsebinsko in številčno pravilen.« 

Okrajni (mestni) ljudski odbori naj iz regresnih 
obračunov avtobusnih podjetij izločajo vozovnice, 
izdane za potovanja, ki bi jih morali koristniki po 
4. točki tega navodila opraviti z vlakom. Take vozov- 
nice je treba neuničene vrniti podjetju z opozorilom, 
da zanje nimajo pravice do regresa. 

Okrajni ljudski odbori morajo ostale vozovnice 
in drugo dokumentacijo po pregledu uničiti z luknja- 
čem (zumbo), ki se uporablja za uničevanje kolkov. 
Uničene vozovnice okrajni LO lahko vrne podjetju, 
če jih ta zahteva zaradi naknadne ponovne kontrole. 
Nevrnjene uničene vozovnice in drugo uničeno do- 
kumentacijo naj okrajni LO po 6 mesecih izročijo 
podjetju »C lpad<. 

Zaradi natančnega izvajanja vsebinske in ste« 
vilčne kontrole obračunov so avtobusna podjetja 
dolžna poslati okrajnim LO (MLO) sezname svojih 
rednih prog in tarife za cene; glede dijaških vozov- 
nic naj okrajni LO (MLO) opravijo občasne preglede, 

da ugotovijo, ali dejansko obstoji potreba dnevne 
vožnje z avtobusom, na progah, kjer bi dijaki mogli 
uporabljati vlake. Nepopolno in nepregledno sestav- 
ljene obračune naj okrajni LO (MLO) zavračajo. 

7. S tem navodilom se razveljavljajo zadevne do- 
ločbe odločbe o cenah za prevoz potnikov in prtljage 
v avtomobilskem prometu za območje LR Slovenije 
z dne 9. V. 1954, ki je bila objavljena v »Gospodar- 
skem vestniku«, št. 16/52. 

8. To navodilo velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. IV-105/2-55 
Ljubljana, dne 16. marca 1955. 

Državni sekretar 
za oboo  upravo in  proračun  LRS: 

Dr. Danilo Dougan 1. r. 

57. 
DODATNI     SEZNAM 

Izvedencev Višjega gospodarskega sodišča LRS 

Na podlagi 92. člena zakona o gospodarskih so- 
diščih (Uradni list FLRJ, št 31/54) 

postavlja 

predsednik Višjega gospodarskega sodišča LRS k se- 
znamu izvedencev, ki so bili že objavljeni in imeno- 
vani v »Uradnem listu LRS«, št. 5•95 z dne 10. II. 1955, 
še tele izvedence - strokovnjake, in sicer za celotno 
območje LR Slovenije. 

Panoga 511: Železniški promet 
1. Ing. Gliha Ivan, železniški inšpektor na Direk- 

ciji JZ, Ljubljana, za strojno stroko; 
2. Grebenšek   Edvard,   železniški    inšpektor   na 

Direkciji JZ, Ljubljana, za prometno stroko; 
5. Ing. Kastelic Gabrijel, železniški višji referent 

na Direkciji JZ v Ljubljani, za gradbeno stroko; 
'   4. Lužar  Franc,   železniški   inšpektor   na   Direk- 

ciji JZ v Ljubljani, za prometno stroko. 
Su 16/55-9 
Ljubljana, dne 14. marca 1955. 

Predsednik 
Višjega gospodarskega sodišča LRS: 

Jernej Stante 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
254. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremam- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
št 31-102/53) ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev 
MLO v Ljubljani je mestni ljudski odbor glavnega 
mesta Ljubljane na 58. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev z dne 18. marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
• Razpisujejo se nadomestne volitve v 23. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

2. člen 
Ker se jo odbornik zbora proizvajalcev za 

26. volilno enoto ing. Vinko Kregar iz Ljubljane, 
Dobrilova 6, odpovedal mandatu in je zbor proizva- 
jalcev njegovo odpoved sprejel, mu je prenehal 
mandat. 

Nadomestno volitve bodo v torek, 17. maja 1955. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, T 

mestnem »Glasniku«, na oglasni deski MLO v Ljub- 
ljani in na krajevno običajni način v 23. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 
Tajn št. 12/4-55 
Ljubljana, dne 18. marca 1955. 

V zastopstvu predsednika MLy 
dr. Marijana Dermastie: 

Ing. Ivo Klemenčič 1. r. 
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255. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Ura<lni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 5. čle- 
nom uredbe o organizaciji elektroenergetske inšpek- 
cijske službo v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni 
list LRS, št. 40-143/54) v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za gospodarstvo LRS ter skladno s sklepi pri- 
zadetih ljudskih odborov, sprejetih na skupnih sejah 
obeh zborov, in sicer Krškega dne 17. II. 1955, Šošta- 
nja dno 22. januarja 1955, Trboveflj dne 11. II. 1955, 
je okrajni ljudski odbor Celje na skupni seji obeh 
zborov dne 18. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi  rajonske elektroenergetske  inšpekcije 
za okraje Celje,'Krško, Šoštanj in Trbovlje s sedežem 

pri okrajnem ljudskem odboru Celje 

1. člen 

Pri okrajnem ljudskem odboru Celje s sedežem 
y Celju se ustanovi rajonska elektroenergetska in- 
spekcija za območja okrajev Celje, Krško, Šoštanj 
in Trbovlje. 

2. člen 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija: 
1. opravlja vse zadeve po predpisih o elektro- 

energetski inšpekciji, ki spadajo po obstoječih pred- 
pisih v pristojnost okrajnih ljudskih odborov; 

2. neposredno nadzira izvajanja zveznih, republi- 
ških in okrajnih predpisov in sklepov s področja 
elektrogospodarstva in elektroenergetskih naprav; 

3- dajo dovoljenja za obratovanje, za rekonstruk- 
cije in za demontaž- elektroenergetskih naprav; 

4. sodeluje pri revizijah investicijskih programov 
!n projektov elektroenergetskih naprav ter pri teh- 
ničnih pregledih gradbenih objektov elektroenerget- 
skih naprav; 

5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje 
Porabe električne energije po navodilih svetov za 
gospodarstvo v 1. členu navedenih okrajnih ljudskih 
odborov in  republiške elektroenergetsko inšpekcije; 

6. opravlja druge zadeve, ki spadajo po predpisih 
1 odločitvi pristojnih organov v -jeno pristojnost. 

Naloge, navedene pod točko 2., 3/ in 4. opravlja 
rajonska   elektroenergetska   inšpekcija   za   območje 
okrajev Celje, Krško, Šoštanj in Trbovlje v obsegu, 

1 Sa predpiše državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

i 3. člen 

Rajonska   elektroenergetska  inšpekcija  opravlja 
v°je nalogo po rajonskih inšpektorjih.' 

odj^
aJ°nske   inšpektorje   imenuje   okrajni   ljudski 

•~~°* Celje v sporazumu z državnim sekretarjem za 
&°spodarstvo LRS. 

4. člen 

del    Honsika elektroenergetska inšpekcija je za svoje 
olf^ • ° ,S°v°rna   svetom  za   gospodarstvo  pristojnih 

*raJnih ljudskih odborov. 

sv«; ^0118^ elektroenergetska inšpekcija opravlja 
SVe| 

nah>go tudi po navodilih, ki jih prejema od 
ljuj , .•• gospodarstvo v 1. členu navedenih okrajnih 
elek* odborov za svoja območja in od republiške 

"•"oenergetsko inšpekcije. 

5. člen 

Stroške slu'žbe rajonske elektroenergetske inšpek- 
cije krijejo sporazumno v 1. členu navedeni okrajni 
ljudski odbori. 

6. člen 

Ce ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepravil- 
nosti ali da niso izvršeni ukrepi, ki so določeni, od- 
redi z odločbo, da se morajo nepravilnosti odpraviti 
oziroma da se morajo ukrepi izvršiti, ter določi pri- 
meren rok, v katerem se mora to izvršiti, kolikor 
veljavni predpisi ne določajo drugače. 

Zoper odločbo rajonske elektroenergetske inšpek- 
cijo jo dovoljena v 15 dneh po njenem prejemu pri- 
tožba na republiško elektroenergetsko inšpekcijo. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
Rajonska inšpekcija sme na strankino zahtevo 

odložiti izvršitev odločbe. 

7. Hen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm 
listu LRSc. 

St. 1/1-13976/2-54 

Celje, dne 18. februarja 1935. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

256. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Kranj na skupni 
seji obeh zborov dne 11. marca  1955 sprejel 

ODLOK 

o razveljavitvi odloka o dnevnicah za uradna 
potovanja v mejah okraja Kranj 

1. člen 

Razveljavi se odlok o dnevnicah za uradna poto- 
vanja v mejah pkraja Kranj z dne 6. aprila 1954, 
št. 2151/1-54  (Uradni  list LRS, št.  15-240/54). 

2. ölen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. marca 1955 dalje. 

Št. 1842/1 — I/l 

Kranj, dne 11. marca 1055. 

Predsednik  OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 
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257. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
odločbe o kategorizaciji javnih cest (Uradni list FLRJ, 
št. 2-10/51), je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
15. skupni seji obeh zborov dne 16. februarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o določitvi cest III. reda 

na območju'okraja Novo mesto 

1. člen 
•V seznam odloka o določitvi cest III. reda •• 

območju okraja Novo mesto (Uradni list LRS, štev. 
19-179/55) se vpiše cesta: 

St Dolžina 
ceste Ime (smer) ceste v km in m 

1536       Poljane—Smihel—Drašča vas 0.000—3.000 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 

St. 1-399/1-55 

Novo mesto, dne 18. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št. 332/2-55 z dne 25. marca 1955. 

258. 

Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in 29. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/1954) je okrajni ljudski 
odbor Postojna na. skupni seji obeh zborov dno 
25. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o financiranju proračnnskih 

izdatkov OLO Postojna za razdobje januar, februar 
in marec 1955 

1. člen 
V odloku o financiranju proračunskih izdatkov 

OLO Postojna za razdobja januar-februar 1955 (Urad- 
ni list LRS, št. 1/55) se spremenita naslednja člena 
tako, da se glasita: 

1. člen: Dokler ne bo okrajni ljudski odbor spre- 
jel družbenega plana in proračuna za leto 1955, se 
bodo financirali proračunski izdatki okraja po dva- 
najstinah okrajnega proračuna za leto 1954, vendar 
najdalje do 31. marca 1955. 

3. člen: Dohodki in* izdatki po tem odloku za 
razdobje januar-marec 1955 so sestavni del proračuna 
za leto 1953. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1-91/7-55 

Postojna, dne 25. februarja  1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelcrčič 1. r. 

259. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 8. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 6. členom uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Uradni list FLRJ. št. 19-18/53) in 
16. členom temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št 13-147/54) je okrajni ljudski odbor 
Šoštanj po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 23. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o dopolnitvi odloka o vpeljavi občinskih taks 
in prometnega davka (Uradni list LRS, št. 30-452/54) 

1. člen 

Tar. št. 5 II. dela: Tarifa. A taksna tarifa — se 
dopolni tako, da se izpopolnjeno besedilo glasi: 

Za odločbe, s katerimi se dajo dovoljenja za 
gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trgovske obrate: din 

za trgovske obrate na debelo 1.200 
za trgovsko obrate na drobno 720 
za agencijo, komisije in trgovska zastopstva 4.800 
za kočijaže in prevoznike  z cnovprežnimi 

vozovi 720 
2. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
5. za gostinske obrate: 

za restavracije s prodajo alkoholnih pijač, 
gostilne, krčme in bifeje 12.000 

za hotel« * 2.400 
za penzione in prenočišča 1.200 
za restavracije ir/ gostilne, v katerih se ne 

točijo alkoholne pijače 4.800 
4. za izvrševanje prevoza potnikov in blaga: 

z avtobusi 1.200 
z avtotaksiji 600 

5. za dimnikarje 600 
6. za kinematografe 2.400 
7. za opravljanje obrti: 

s stalnim sedežem 2.400 
brez stalnega sedeža 9O0 

Pripomba: Takse ne plačajo planinske postojanko 
pod upravo Planinskega društva. 

2. člen 

Tar. žt i B tarifa prometnega davka — se dopolni 
tako, da se izpopolnjeno besedilo glasi: 

Od potrojinje alkoholnih pijač v gostinskih pod- 
jetjih in gosfiščih od prodajne cene 5 odstotkov. 

Davčni zavezanec je gostinsko podjetje ali g°" 
stišče. 

3. člen 

Ta odlok začno veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955- 

St. I-aai/i-55 

Šoštanj, dne 23. januarja 1955. 

Predsednik OLO: 

Tone UIrih 1. r- 
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260. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih ter II. odstavka 16. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) ter 
na podlagi odloka o upravljanju stanovanjskih hiš 
na območju okraja Trbovlje je okrajni ljudski odbor 
Trbovlje na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 11. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi, delitvi najemnin na sklade 

in njih uporabi 

1. ölen 
Najemnina za stanovanja v posameznih občinah 

okraja Trbovlje, razen v mestnih občinah Trbovlje, 
Zagorje, Hrastnik in Radeče, se določa po stanovanj- 
ski tarifi, predpisani s tem odlokom. 

2. člen 
Stanovanjska tarifa velja za vsa stanovanja ne 

glede na to, čigava last je stanovanjska hiša, in ne 
glede na to, ali je vključena v stanovanjsko skupnost 
ali ne. 

3. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

Slede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m2 stanovanjske 
Površine so določi: 

a) v prvem okolišu na 0.19 din 
b) v drugem okolišu  na 0.18 din 
c) v tretjem okolišu na 0.17 din 

4. člen 
Okoliše v posameznih občinah določijo ljudski 

odbori občin, upoštevajoč 25.*člen odloka o upravlja- 
nju stanovanjskih hiš v okraju Trbovlje. 

odlok, 

5. člen 
Pri  izračunavanju  najemnino po  3.  členu  tega 

Ti A 
_a Sö no up^teva'površina sob nad 25 m8, zaprtih 

hodnikov in kuhinj pa nad 20m». 

6. člen 

Vl v  . ••*•••, ki pripadajo stanovanjskim hišam, se 
P_acujo poseben  letni prispevek, ki  jo odvisen od 

Trsine z'-—", "i, in sicer za vrtove: 
do 50 m* površine 1 din za m1 

od 50 do 100m* površine   2 din za m* 
preko 100 m* površine       3din za m! 

vek  t-UI*K>rQk° sadovnjakov se plačuje letni prispe- 
Štp '-i     ea določi stanovanjska uprava, upoštevajoč 
bevilo in rodnost dreves. 
^ jf rispevek za vrtove in sadovnjake se obravnava 
aač rt,      naJeninraa in se razdeli v sklade po istih 

7. člen 

g;u 
aJernnino za vsako stanovanje določi stanovanj- 

tudi UpraYa na Palagi tarife po 3. členu odloka, 
aost.Za k* niso vključene v stanovanjsko skup- 

8. člon 
to|j   SaIt uživalec stanovanja ima pravico, da se pri- 
!»tan^0^er naPravilno določeno najemnino za njegovo a"Ovanje. 

Pritožbo je vložiti pri svetu ljudskega odbora 
občine, ki je pristojen za komunalne in stanovanj- 
ske zadeve. 

9. člen 
Najemnina  se   razdeli   na  posamezne  sklade,  in 

sicer: 
a) amortizacijski   sklad 40 % 
b) sklad za vzdrževanje hiš 40 % 
c) sklad za hišno upravo 20 %. 

10. člen 
Stanovanjska uprava odvaja meseči»o i« amorti- 

zacijskega sklada v sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš pri ljudskem odboru 20 % tistega dela najemnine, 
ki se odvaja v amortizacijski sklad. 

11. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja ali družbenih 
organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so vključene v 
stanovanjsko skupnost, odvaja stanovanjska uprava 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50 %, ostalih 
50 % pa se razdeli v sklade po 9. členu odloka. 

12. člen 
Zasebni lastnik hiše, ki ni vključena v stanovanj- 

sko skupnost, odvaja od najemnino za poslovne pro- 
store  50 %   v   sklad  za  zidanje   stanovanjskih   hiš. 

13. člen 
Zasebnemu lastniku, katerega stanovanjska hiša 

je vključena v stanovanjsko skupnost, se pred raz- 
delitvijo najemnine v sklade izplača del mesečne na- 
jemnine tako, da sprejme, če znaša najemnina: 

a) do 10.000din 10%, 
b) od 10.000 do 50.000 din 7 %, vendar ne manj 

kot 1000 din, 
c) nad 50.000 din 5 %, vendar ne manj kot 3500 

dinarjev, največ pa 6000 din. 

14. člen 
Zasebnemu lastniku, ki za prclživljanje niima 

drugih sredstev, lahko določi svet stanovanjske skup- 
nosti višji del mesečne najemnine, kot je določen 
po prejšnjem členu, vendar ne več kot 50 % ter za 
vsakega nepreskrbljenega člana družine še po 1.000 
dinarjev. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasebne- 
mu lastniku po prejšnjem odstavku, jo dovoljena pri- 
tožba na komisijo občinskega odbora za pritožbe. 

15. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se razdeli na 

nove sklade le za hiše, vključene v stanovanjsko 
skupnost, in sicer: 

a) 60 % v  amortizacijski  sklad, 
b) 40 % v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 
Lastniki hiš,  ki  niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo  razpoložljiva   sredstva obstoječega 
sklada za  vzdrževanje hiš po dosedanjih predpisih. 

16. člen 
Prekršek stori in so kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 din: 
a) odgovorna oseba aH zasebni lastnik, ki ne od- 

vaja pravočasno določenih delov najemnino v posa- 
mezne sklade, 
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b) odgovorna oseba, ki samovoljno, brez poprejš- 
njega dovoljenja okrajnega ljudskega odbora Trbov- 
lje zniža odstotek sklada za amortizacijo ali vzdrže- 
vanje, 

c) odgovorna oseba ali zasebni lastnik, ki bi sa- 
movoljno spreminjal z odlokom določeno tarifo. 

17. člen 
Najemnina po stanovanjski tarifi, določeni v tem 

odloku, se plačuje od 1. I. 1955 dalje. 

18. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem. 

listu LRSc 

St. 198/5 

Trbovlje, dne 11. februarja 1955. 

Predsednik  OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
sko skupščine Ljudske republike Slovenije z odločbo 
št. 310/3-55 z dne 17. III. 1955. 

261. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvenega doma Dobrovo 

1 

Ustanovi so zdravstveni dom Dobrovo kot fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstveni dom Dobrovo. 
Sedež zavoda je v Dobrovem. 

doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom v Novi 
Gorici in ki so ga uporabljale njegove dosedanje 
organizacijske enote, naštete v drugi točki te odločbe. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 
7 članov, vštevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-52/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika imenuje 
okrajni ljudski odbor Gorica. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev   in  uslužbencev, 
sklad za lastno investicijo in 
sklad za amortizacijo. 

Za  zadeve in  naloge doma  je pristojen  svet za 
ljudsko zdravstvo in  socialno politiko OLO Gorica. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St. 1/1-4270/1-54 

Nova Gorica, dne 21. decembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

262. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvenega doma Ajdovščina 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Do- 
brovo spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma v Novi Gorici, ki je 
prenehal po odločb: okrajnega ljudskega odbora 
Gorica z dne 21. decembra 1954, št. 1/1-2969/2-54: 

a) splošni ambulanti Dobrovo in Kojsko ter zobna 
ambulanta Dobrovo; 

b) materinska posvetovalnica v Dobrovem. 
Zdravstveni dom ima kot svoje terenske usluž- 

benke babice v Dobrovem, Kojskem in Kožbani. 

Zdravstveni dom Dobrovo ima nalogo, nuditi 
prebivalstvu občine Dobrovo in Kojsko zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni, oprav- 
lja pa tudi druge naloge, ki so v zvezi z zdravstveno 
službo. 

Zdravstvenemu domu Dobrovo se v sMadu z od- 
ločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
v Novi Gorici dne 21. decembra 1954, št. 1/1-2969/2-54, 
dodeljuje v gospodarjenje premoženje, s katerim je 

Ustanovi   se   zdravstveni   dom   Ajdovščina   ko* 
finančno samostojen zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ajdovščina. 
Sedež zavoda je v Ajdovščini. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Aj- 
dovščina spadajo tole dosedanjo organizacijske enoto 
okrajnega zdravstvenega doma v Novi Gorici, ki Je 

prenehal po odločbi okrajnega ljudsJcega odbora 
Gorica z dne 21. decembra 1954, št. 1/1-2969/2-54:  _ 

a) splošno ambulanto Ajdovščina, Vipava, Crnice» 
pomožna   ambulanta   Crni   vrh,  zobna  ambulanta 
zobnim   tehničnim   laboratorijem   Ajdovščina,   zobn 
ambulanta Vipava; 

b) higienska   postaja   Ajdovščina,   šolska   zobu ^ 
ambulanta Vipava, materinske posvetovalnice Ajdo 
ščina, Vipava in Gočo, 

Zdravstveni dom Ajdovščina ima kot svoje 1°*°?." 
sko  uslužbenke  babice  v  Ajdovščini;  Vipavi, po'd- 

nanosu, Cesti  pri Ajdovščini, Colu, Črnem vrhu J 

Predmeji. 
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Zdravstveni dom Ajdovščina ima nalogo, nuditi 
prebivalstvu mestno občine Ajdovščina in občin Vi- 
pava, Col, Crni vrh, Branik (del), Brje, Šmarje in 
Gabrje zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in pre- 
prečuje bolezni, opravlja pa tudi druge naloge, ki so 
v zvezi z zdravstveno službo. 

Zdravstvenemu domu Ajdovščina se v skladu z 
odločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
y Novi Gorici z dne 21. decembra 1954, št. 1/1-2969/2-54, 
dodeljuje v gospodarjenje premoženje, s katerim je 
doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom v Novi 
Gorici in ki so ga uporabljale njegove dosedanje 
organizacijske  enote,  naštete  v  2.  točki  te  odločbe. 

prenehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Go- 
rica z dne 21. decembra  1954, št.  I/1-29Ò9/2-54: 

a) splošne ambulante Solkan. No.a Gorica, Šem- 
peter, Miren, Zali hrib; pomožne ambulante Trnovo, 
Cepovan, Sempas, Renče, Branik, Kostanjevica in 
zobne ambulante Nova Gorica, "T tojba, Zali hrib ter 
specialistična ambulanta Solkan; 

b) higienska postaja Nova Gorica; šolska zobna 
ambulanta Nova Gorica; materinske posvetovalnice 
Grgar, Solkan, Nova Gorica, Šempeter, Renče, Miren, 
Zali hrib; čakalnica za matere in otroke Nova Gorica. 

Zdravstveni dom Nova Gorica ima kot svoje 
terenske uslužbenke babice v Cepovanu, Sempasu, 
Renčah, Zalem hribu, Braniku, Mirnu, Kostanjevici 
na Krasu, Trnovem, Grgarju, Solkanu, Novi Gorici, 
Šempetru in Vrtojbi. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 
' članov, vštevši  upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upraviljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Gorica. 

Zdravstveni dom Nova Gorica ima nalogo, nudili 
prebivalstvu mestne občine Nova Gorica in občin 
Šempeter. Miren, Kostanjevica, Renče, Zali hrib, Bra- 
nik (del), Sempas, Grgar, Cepovan zdravstveno var- 
stvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni, opravlja 
pa tudi druge naloge, ki so v zvezi z zdravstveno 
službo. 

Zdravstveni dom ima: 
sklad za nagrajevanje delavcev   in  uslužbencev; 
sklad za lastne investicije in 
sklad za amortizacijo. 

Za zadeve in naloge, doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in  socialno politiko OLO Gorica. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1055. 

St. 1/1-4270/2-54 

Nova Gorica, dno 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

Zdravstvenemu domu Nova Gorica se v skladu 
z odločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma v Novi Gorici z dne 21. decembra 1954, štev. 
1/1-2969/2-54, dodeljuje v gospodarjenje premoženje, 
s katerim je doslej gospodaril okrajni zdravstveni 
dom v Novi Gorici in ki so ga uporabljale njegove 
dosedanje organizacijske enote, naštete v 2. točki 
to odločbe. 

5 
Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 

9 članov, vštevši upravnika doma. 
Upravni odbor jo sestavljen in dela po določbah 

uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-352/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Gorica. 

263. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
'judskih odborih   (Uradni   list  LRS.  št.   19-89/52)   in 

• člena temeljne uredbo o finančno samostojnih za- 
vodih. '(Uradni   list  FLRJ,   št.   51-426/53)   je okrajni 
Judski odbor Gorica na skupni seji okrajnega zbora 

In ••)••• proizvajalcev dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
0 ustanovitvi zdravstvenega doma Nova Gorica 

fin 
Ustanovi  se  zdravstveni   dom   Nova  Gorica  kot 

ineno samostojen zdravstveni zavod, 
«ne zavoda je: Zdravstveni dom Nova Gorica, 
kedez zavoda je v Novi Gorici. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in  uslužbencev, 
sklad za lastne investicijo dn 
sklad za amortizacijo. 

(Za zadeve in naloge doma jo pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Gorica. 

8 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St. 1/1-4270/3-54 

Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

f>. v organizacijski sestav zdravstvenega doma Nova 
okr ^a sPa^aJ° ^° dosedanje organizacijske enote 

aJUega zdravstvenega doma v Novi Gorici, ki je 



Stran 242 URADNI LIST St. 12 — 31. III. 1955 

264. 
1 Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-4*26/53) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na skupni seji obeh zborov 
dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi reševalne postaje Gorica 

1* 
Ustanovi se kot finančno samostojen zdravstveni 

zavod reševalna postaja Gorica, ki je bila doslej' 
organizacijska enota okrajnega zdravstvenega doma 
v Novi Gorici, ki je prenehal po odločbi okrajnega 
ljudskega odbora Gorica z dne 21. decembra 1954, 
št. 1/1-2969/2-54. 

Ime  zavoda  je:  Reševalna  postaja Gorica. 
Sedež zavoda je v Novi Gorici. 

Reševalna postaja ima nalogo, da prevaža bolnike 
na območju okraja Gorica ter jim nudi prvo pomoč; 
po potrebi pa prevaža bolnike tudi v zdravstvene 
zavode na območju drugih okrajev oziroma mest. 

Reševalna postaja ima pravico, gospodariti s pre- 
moženjem, ki ga je doslej uporabljala kot organi- 
zacijska enota okrajnega zdravstvenega doma v Novi 
Gorici. 

4 
Reševalna postaja ima: 
sklad za nagrajevanje  delavcev   in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije in 
sklad za amortizacijo. 

Ime zavoda je: Zdravstveni dom Kanal 
Sedež zavoda je v Kanalu. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma 

Kanal spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma v Novi Gorici, ki jo 
prenehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora 
Gorica z dne 21. decembra 1954, št. 1/1-2969/2-54: 

a) splošni ambulanti Kanal in Anhovo ter zobna 
ambulanta Kanal; 

b) materinski   posvetovalnici   Kanal   in   Anhovo. 
Zdravstveni zavod Kanal ima kot svoje terenske 

uslužbenke  babice  v  Kanalu, Ročinju  in  Kalu  nad 
Kanalom. 

5 
Zdravstveni dom Kanal ima nalogo, nuditi prebi- 

valstvu občine Kanal in Kal nad Kanalom zdrav- 
stveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni, 
opravlja pa tudi druge naloge, ki .o v zvezi z zdrav- 
stveno službo. 

4 
Zdravstvenemu domu Kanal se v skladu z od- 

ločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
v Novi Gorici z dne 21. decembra 1954, št.' 1/1-2969/2-54, 
dodeljuje v gospodarjenje premoženje, s katerim je 
doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom v Novi 
Gorici in ki so ga uporabljale njegove dosedanje 
organizacijske  enote,  naštete  v 2.  točki   te odločbe. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 
9 članov, vštevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Gorica. 

Reševalno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje 7 članov, vštevši  upravnika reševalne postaje. 

Clane upravnega odbora in upravnika reševalne 
postaje imenuje okrajni ljudski odbor Gorica. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev   in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije in 
sklad za amortizacijo. 

Za zadeve in naloge reševalne postaje je pristo- 
jen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Gorica. 

7 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955.     ' 
St. 1/1-4270/4-54 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

265. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 21. decembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Kanal 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Kanal kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen  svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Gorica. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 1/1-42(70/5-54 
Nova Gorica, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

266. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbo o i1" 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
obeh zborov dne 19. januarja 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi bolnišnice za pljučno tuberkulozo 

v Ankaranu 

1 
Ustanovi se bolnišnica za pljučno tuberkulozo • 

Ankaranu kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Sedež bolnišnice je v Ankaranu. 
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Bolnišnica ima nalogo, da zdravi bolnike s pljuč- 
no tuberkulozo. 

Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
0L0 Koper določi bolnišnici še druge posebne 
naloge. 

3 
Bolnišnica   gospodari   s  premoženjem   sanatorija 

za tuberkulozne v Ankaranu, ki jo je doslej uprav- 
ljala CcntTalna  uprava bolnic  v  Kopru. 

4 
Organa zavoda  sta upravni odbor in   ravnatelj. 
Upravni odbor sestavlja sedem članov. Ravnatelj 

jo član upravnega odbora po svojem" položaju. Dva 
člana upravnega odbora izvoli delovni kolektiv bol% 
nišnice, druge imenuje svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko OLO Koper. 

Ravnatelja bolnišnico   imenuje   svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO Koper. 

Ravnatelj   bolnišnice   mora    biti    zdravnik   spo- 
cialist-Itiziolog. 

6 
Bolnišnica ima tede siklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
2. sklad za lastne investicije, 
3. amortizacijski sklad. 

Naloga zavoda je, da nudi kronično bolnim oskr- 
bovancem poleg oskrbe zdravstveno nego in zdrav- 
stveno pomoč. • 

3 
Zavod gospodari z nepremičninami — stavb. pare. 

št. 740, zemlj. pare. št. 2251/3 in 2232 vlož. št. 483 
k. o. Piran. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski  sklad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima pet članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO Koper. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

Upravnika zavoda' imenuje po zaslišanju uprav- 
nega odbora okrajni ljudski odbor Koper. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in  socialno politiko OLO Koper. 

Delavci in uslužbenci bolnišnice za pljučno tu- 
berkulozo v Ankaranu prejemajo plače po predpisih, 
ki veljajo za plače delavcev in uslužbencev državnih 
organov ter po pravilniku o plačah, ki ga sprejme 
upravni odbor ter potrdi svet za, ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Koper. 

8 
Za zadeve in naloge bolnišnico; je pristojen svet 

|?   ljudsko   zdravstvo   in   socialno   politiko   OLO 
Koper. 

9 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. januarja 1935 dalje. 

«   St. I 309-1/55 

Koper, dno 19. januarja 1953. 
Predsednik  OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

267. 
.. Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
Uudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) ter 2. 
*jona zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
j 26-91/54) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
ne tt>. januarja 1935 sprejel 

ODLOČBO 
° ustanovitvi finančno samostojnega zavoda 

»Dom onemoglih« v Piranu 

1 
Ha ^   ^novi  se Dom onemoglih v Piranu, ki jo fi- 

leno samostojen socialno zdravstveni zavod, 
aedež zavoda je v Piranu. 

o 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955, 

St. 1-324-1/55 

Koper, dno 19. januarja 1955. 

Predsednik  OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

268. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) jo okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Zgornji Kungoti 

Ustanovi so zdravstvena postaja v Zgornji Kun- 
goti kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvene postaje je v Zgornji Kungoti. 

Zdravstvena postaja ima nalogo, nuditi prebival- 
stvu občine Zgornja Kungota zdravstveno varstvo 
s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo 
opravlja zdravstvena postaja po splošni ambulanti v 
Zgornji Kungoti. 

» 3 
Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarjenje 

stavba, inventar in instrumentarij splošne ambulante 
v Zgornji Kungoti, ki je bila doslej organizacijska 
enota okrajnega zdravstvenega doma v Mariboru, 
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Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Za zadevo in naloge zdravstvenega doma jo pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje sedem članov. Clane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

Zdravstvena  postaja  v  Zgornji  Kungoti  posluje 
po določbah te odločbe od 1. januarja 1955. 

St. 1-5369/1-54 

Maribor, dne 21. decembra 1954. 
Predsednik OLO: 

Stane Skol 1. r. 

269. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) -je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Racah 

Ustanovi   se  zdravstveni  dom  v   Racah  kot  fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvenega doma je v Racah. 

Zdravstveni ' dom  v Racah  posluje po  določbah 
te odločbe od \. januarja 1955. 

St. 1-5370/1-54 

Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Skof 1. r. 

270. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Lenartu 

v Slovenskih goricah 

Ustanovi se zdravstveni dom v Lenartu v Sloven- 
skih goricah kot finančno samostojen zdravstveni 
zavod. 

Sedež zdravstvenega doma je v Lenartu v Sloven- 
skih goricah. 

Zdravstveni dom ima nalogo, da mudi prebivalstvu 
občine Lenart v Slovenskih goricah zdravstveno var- 
stvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. To na- 
logo opravlja zdravstveni dom po splošni in zobni 
ambulanti v Lenartu v Slovenskih goricah. 

Zdravstveni dom ima nalogo, nuditi prebivalstvu 
občine Rače zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in 
preprečuje bolezni. To nalogo opravlja zdravstveni 
dom po splošni ambulanti v Racah. 

Zdravstvenemu domu se dodeljuje v gospodarje- 
nje stavba, inventar in instrumentarij splošne ambu- 
lante v Racah, ki je bila doslej organizacijska enota 
okrajnega zdravstvenega doma v Mariboru. 

Zdravstvenemu domu se dodeljuje v gospodarje- 
nje stavba splošne ambulante ter inventar in instru- 
mentarij splošne ambulante in zobne ambulante*v 
Lenartu v Slovenskih goricah, ki sta bili doslej orga- 
nizacijski enoti okrajnega zdravstvenega doma v 
Mariboru. 

Zdravstveni dom ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki šteje 
devet članov. Clane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvenega doma imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki žteje 
devet članov. •1••• upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. _ . 

Upravnika zdravstvenega doma imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma }&V^' 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politi*0 

okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 
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Zdravstveni dom v Lenartu v Slovenskih goricah 
posluje po določbah te odločbe od 1. januarja 1955. 

St. 1-5371/1-54 

Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stano Škof 1. r. 

272. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma y Podvelki 

271. 

Na podlagi 22. in 64.' člena zakona o okrajnih 
'judskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
st. 51/35) jo okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvenega doma v Poljčanali 

1 

fin, 
Ustanovi   se  zdravstveni  dom  v   Poljčanah   kot 

ančno samostojen zdravstveni zavod. 
Sedež zdravstvenega doma je v Poljčanah. 

Ustanovi se zdravstveni dom v Podvelki kot fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvenega doma je v Podvelki. 

Zdravstveni dom ima nalogo, da audi prebivalstvu 
občine Brezno-Podvelka zdravstveno varstvo s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo opravđja 
dom po splošni ambulanti v Podvelki. 

Zdravstvenemu domu se dodeljuje v gospodarje- 
nje stavba, inventar in instrumentarij splošne ambu- 
lante v Podvelki, ki je bila doslej organizacijska 
enota okrajnega zdravstvenega doma v Mariboru. 

Zdravstveni dom ima nalogo, da nudi prebivalstvu 
občine Potljčane zdravstveno varstvo e tem, da zdravi 
m preprečuje bolezni. To nalogo opravlja dom po 
splošni in zobni ambulanti v Poljčanah. 

_ Zdravstvenemu domu se dodeljuje v gospodarje- 
nje inventar in instrumentarij splošne ambulante in 
zobne ambulante v Poljčanah, ki sta bili doslej orga- 
nizacijski enoti okrajnega zdravstvenega doma v 
Mariboru. 

Zdravstveni dom ima: sklad za nagrajevanje 
aelavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
"» amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki šteje 
fvet   članov.   Clane   uoravneea   odbora-   imenuje , -lanov.   Clane   upravnega 

°«ajni ljudski odbor. 
•    ^Pravnika zdravstvenega doma imenuje okrajni 
'JUdski odbor Maribor okolica. 

Zdravstveni dom ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki šteje 
devet članov. Clane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvenega doma imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

(Za zadeve in naloge zdravstvenega doma je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

Zdravstveni dom v Podvelki posluje po določbah 
te odločbe od 1. januarja 1955. 

St. 1-5573/1-54 
Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

s, .   a 2&deve in naloge zdravstvenega doma je pri- 
•••^ SVet Za ljusko zdravstvo in socialno politiko 

aJnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

TA     ' 7 

te   JT
1

 f.Vstveni dom v Poljčanah posluje po določbah 
oatočbe od i. januarja 1955. 

St. 1-5372/1-54 

Maribor, dno 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

273. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 2. člena temeljno uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Lovrencu 

na Pohorju 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Lovrencu na Po- 

horju kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
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Sedež   zdravstvenega  doma   je   v  Lovrencu   na 
Pohorju. 

Zdravstveni dom ima nalogo, da nudi prebivalstvu 
občine Lovrenc na Pohorju zdravstveno varstvo s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo opravlja 
zdravstveni dom po splošni in zobni ambulanti v 
Lovrencu na Pohorju. 

Zdravstvenemu domu se dodeljuje v gospodarje- 
nje stavba splošne ambulante ter inventar in instru- 
mentarij splošne ambulante in zobne ambulante v 
Lovrencu na Pohorju, dei sta bili doslej organizacijski 
enoti okrajnega zdravetvenega doma v Mariboru. 

Zdravstveni dom ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki šteje 
devet članov. Ciane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljndski odbor. 

Upravnika zdravstvenega doma imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor, okolica. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

Zdravstveni dom v Lovrencu na Pohorju posluje 
po določbah te odločbe od 1. januarja 1955. 

St. 1-5574/1-54 
Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik 0L0: 
Stane Škof L r. 

274. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/55) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvene postaje v Ribnici 
na Pohorju 

Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarjenje 
inventar in instrumentarij splošne ambulante v Rib- 
nici na Pohorju, ki je bila doslej organizacijska 
enota okrajnega zdravstvenega doma v Mariboru. 

Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje sedem članov. Clane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega Ijudsiega odbora Maribor okolica. 

Zdravstvena postaja v Ribnici na Pohorju posluje 
po določbah te odločbe od 1. januarja 1955. 

St. 1-5576/1-54 
Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik 0L0: 
Stane Škof I. r. 

275. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 2, člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/55) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Zgornji Sčavnici 

Ustanovi se zdravstvena postaja v Zgornji Scar- 
nici kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvene postaje je v Zgornji Sčavnici- 

Zdravstvena postaja ima nalogo, nuditi prebival- 
stvu občine Zgornja Sčavnica zdravstveno varstvo 
s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo 
opravlja zdravstvena postaja po splošni ambulanti T 

Zgornji Sčavnici. 

Ustanovi se zdravstvena postaja v Ribnici na 
Pohorju kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 

Sedež zdravstvene postaje je v Ribnici na Po- 
horju. 

2 
Zdravstvena postaja ima nalogo, nuditi prebival- 

stvu občine Ribnica na Pohorju zdravstveno varstvo 
s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo 
opravlja zdravstvena postaja po splošni ambulanti 
v Ribnici na Pohorju. 

Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarjenje 
stavba, inventar in instrumentarij splošne ambulante 
v Zgornji Sčavnici, ki je bila doslej organizacijska 
enota okrajnega zdravstvenega doma v Mariboru. 

Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanj 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicij 
in amortizacijski sklad. 
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Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje sedem članov. Clane upravnega odbora imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Upravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

Ô 

Za zadevo in nalogo zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica. 

7 t 
Zdravstvena postaja  v  Zgornji  Sčavnici  posluje 

Po določbah te odločbe od 1. januarja 1953. 
St.' 1-5377/1-54 
Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stano Škof 1. r. 

276. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 2. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
ua skupni seji obeh zborov dne 21. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstveno postaje v Pragcrskem 

1 
Ustanovi   se   zdravstvena   postaja  v  Pragerskem 

kot finančno samostojen zdravstveni zavod« 
Sedež zdravstvene postaje jo v "ragerskem. 

Zdravstvena postaja ima nalogo, nuditi prebival- 
stvu občino Pragersko zdravstveno varstvo s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. To nalogo opravlja 
zdravetvona postaja po splošni ambulanti v Prager- 
skem. 

3 
Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarjenje 

stavba, inventar m instrumentarij splošne ambulante 
v Pragerskem, ki jo bila doslej organizacijska enota 
okrajnega zdravstvenega doma v Mariboru. 

4 
Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 

üalavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
"> amortizacijski sklad. 

5 
Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 

teje sedem članov. Clane upravnega odbora imenuje 
°krajni ljudski odbor. 
T   , ,Pravnika zdravstvene postaje imenuje okrajni 
^aski odbor Maribor okolica. 

6 
sto       zadeve in nalogo zdravstvene postaje je pri- 
okr0-1 SVet 7• 1•••^•• zdravstvo in socialno politiko 

ajaega ljudskega odbora Maribor okolica. 

TA 7 

doktfravstvena  postaja   v   Pragcrskem   posluje   po 
^ah te odločbe od 1. januarja 1955. 
°t. 1-5378/1-54 
Maribor, dne 21. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

277. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 
podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54), 22. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) in sklepa XXXVII. seje 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice z dne 
17. marca 1955 

ODLOK 
o potrdtivi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

mestne občine Jesenice za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestne občine Jesenice za leto 1953, sestavljen po 
predpisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih 
in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mestne občine za leto 1953 s sklep- 

nimi računi finančno samostojnih zavodov za leto 
1953 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mestne občine Jesenice v 1. 1953: 
I. po proračunu LO MO: 

dohodki 165,441.195 din 
izdatki 171,209.317 din 
presežek dohodkov • 

nad izdatki 14,231.876 din 
II. po sklepnih računih finančno samostojnih za- 

vodov: 
dohodki 61,908.390 din 
izdatki 59,059.088 din 
presežek dohodkov 2,849.302 din 
presežek izdatkov — 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu mestne občine Jesenice se porabi za kritje vseh 
potreb po proračunu ljudskega odbora mestne občine 
Jesenice za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih-zavodov 

se razdeli takole: 
v proračun mestne občine 

so odda znesek 500.000 din 
T investicijski kreditni sklad 

LO MO - 
za razdelitev na sklade finančno 

samostojnih zavodov 2,349.302 din 
Presežek izdatkov se krije iz lastnih sredstev 

finančno samostojnih zavodov. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-246/1 

Jesenice, dne 18. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 
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278. 
Ljudski odbor mestne občine Postojna je na pod- 

lagi 22. odstavka 25. člena in 2. točke 78. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 55. in 165. čle- 
nom uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, številka 
56-482/55) na seji dne 1. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
«  določitvi  turističnega  okoliša  mesta  Postojna 

1. člen 
Turistični okohš mesta Postojna se določi tako, 

da del naselja Postojna in- zaselek Kazarje spadata 
v turistični okoliš mesta, ostali del naselja Postojna 
(Ravbarkomanda in predel vzhodno od železniške 
proge) in tudi vsa druga naselja mestne občine pa so 
izven  turističnega mestnega okoliša. 

2. člen 
Določbe 1. člena tega odloka se uporabljajo pri 

odmeri dohodnine dohodkov od zgradb, in sicer za 
priznanje oprostitev po 4. točki 55. člena uredbe o 
dohodnini. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 477/1-55. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

279. 
Na podlagi 2. in 5. odstavka 23. člena zaJcona o 

ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) v zvezi s 6. členom uredbe o zasebnih 
gostiščih (Uradni list LRS, št. 14/52) ter na podlagi 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne občine Škof ja 
Loka na seji dne 11. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o načinu vodenja poslovnih knjig v zasebnih 

gostiščih 

1. člen 
Vsa zasebna gostišča v mestni občini Škof ja Loka 

morajo voditi tele poslovne knjige: 
a) knjigo o nabavljenem materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu in stroških, in sicer 

na obrazcih, ki jih je založila Gostinska zbornica 
LRS. 

2. člen 
V knjigo o nabavljenem materialu se v ustreznih 

rubrikah vpiše na podlagi računov nabava vseh 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač,. živil in drugega 
prodajnega materiala. Po vpisu v knjigo se opremi 
račun z zaporedno številko vknjižbe. Vsi računi se 
hranijo po vrstnem redu, kakor so vpisani v knjigo. 
Za blago, za katero se ni mogel dobiti račun, ga se- 
stavi gostišče samo in v njem navede vzrok, zakaj 
je samo sestavilo račun. 

Knjigo o nabavljenem materialu je treba me- 
sečno skleniti, tako da je razvidna vsakomesečna 
začetna zaloga materiala, nabavljeno blago v mesecu, 
prodano v mesecu in zaloga konec meseca. 

3. člem 
V knjigo o dnevnem prometu in stroških se v. 

ustreznih rubrikah vpišejo dnevni iztržki prodanih 
storitev po vrstah, količini in vrednosti, davek od 
prometa storitev po tarifi B, odvisni stroški (tovor- 
nina, razkladanje, prevoz od postaje do skladišča 
ter ponovno razkladanje) in razni drugi stroški. Se- 
števek vseh rubrik se vpiše kot skupni dnevno do- 
seženi promet v ustrezno rubriko knjige. 

Dnevni promet je treba vknjižiti na podlagi dnev- 
nega obračuna, v katerem je po (posameznih storitvah 
razvidna količina, prodajna cena in iztržek, in na 
podlagi računov, s katerimi so izkazani stroški. 
Dnevne obračune je treba opremiti z zaporedno 
številko vknjižbe in jih hraniti po vrstnem redu. 

Gostišča, ki dosežejo mesečno manj kot 150.000 
dinarjev prometa, niso dolžna knjižiti iztržka dnevno, 
morajo ga pa knjižiti najmanj enkrat tedensko. 2a 
isto obdobje sestavijo tudi obračun iztržka. 

Knjiga o dnevnem prometu se mesečno sklene 
tako, da se seštejejo dnevni iztržki, plačani zneski 
davka  od  prometa  ter odvisni  in  drugi  stroški. 

Obračune prometnega davka in račune, s kateri- 
mi so izkazani stroški, je treba opremiti z zaporedno 
številko vknjižbe in jih hraniti po vrstnem redu. 

4. člen 
Poslovne knjige morajo biti kontrolnim organom 

vedno na razpolago, zato jih je treba voditi tako, 
da so iz njih razvidne zaloge in poslovni uspeh 
gostišča. 

5. člen 
Poslovne knjige mora pred uporabo potrditi 

finančni inšpektor ljudskega odbora mestne občine 
Škof j a Loka. 

Pred potrditvijo mora finančni inšpektor pre- 
vezati liste knjige z vrvico; oba konca vrvice zalije 
s pečatnim voskom in pritisne nanj uradn* žig. 

6. člen 
Pravilno vodene poslovne knjige so osnova za 

določitev družbenih dajatev, ki jih ima gostišče. 

7. člen 
Zaradi pomanjkanja ali lažnega vodenja pred- 

pisanih poslovnih knjig se vodja zasebnega gostišča 
kaznuje z denarno kaznijo do 2000 din, kolikor s to 
kršitvijo ni podan dejanski stan teže kaznivega 
dejanja. 

8. člen 
Ta odlok velja  od  dneva  objave   v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1496/54 
Skofja Loka, dne 11. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

POPRAVEK 
V odloku OLO Kranj o obveznem vodenju P£" 

slovnih knjig v zasebnih gostiščih (Uradni list LR3> 
št. 2-57/55), se 8. člen pravilno glasi: .._ 

»Ta odlok ne velja za mestne občine Kranj, Trzic 
in Skofja Loka.« 

St. 1/1-2344/1-55 
Kranj, dne 23. marca 1955. 

Iz tajništva OLO Kranj 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta TomSlta«, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več -" 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica IIa. poätnl predal 336 - Telefon uprave 23-579 — Cek. račun: 601-»Z«-15 
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58. 

59. 

S 
61. 

(s 
63. 

M. 

Uredba o ustanovitvi Ekonomskega Inštituta LR Slovenije 
v Ljubljani. 
Odločba   o   bolniänici   za   tuberkulozo   na   Golniku   kot 
flnančno samostojnem zdravstvenem zavodu. 
Odločba o  prenehanju okrožnih  protltuberkuloznlh dis- 
panzerjev. 
Odločba o ustanovitvi tržnih inšpekcij v mestnih občinah 
s posebnimi pravicami. 
'Odločba o priključitvi bolnišnice za tuberkulozo v Seno- 
žečah k bolnišnici za tuberkulozo v Sežani. 
Odločba   o   dopolnitvi   odločbe   o   ustanovitvi   finančne 
inšpekcije   v   mestnih   občinah   s   posebnimi   pravicami. 
Odločba o odškodnini za škodo na divjadi. 

Odloki ljudskih odborov: 
280. Odlok o varstvu zelenega pasu mesta LJubljane. 

281.. Odlok o dodatni pomoči pri zidanju stanovanjskih hiš 
delavcev in uslužbencev v mestu LJubljani. 

282. Odlok o določitvi začasne tarile občinskega prometnega 
davka od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov In 
drugih zasebnikov v okraju Črnomelj. 

283. Odlok o nevarnih rastlinskih boleznih in škodljivcih ter 
ukrepih za varstvo rastlin v okraju Koper. 

281. Odlok o ustanovitvi finančne inšpekcije LO MO Celje. 
283. Odlok   o   čiščenju   Jarkov  ob   kmetijskih   zemljiščih   In 

travnikih v mestni občini Celje. 
286. Odločba LO MO Celje o razglasitvi Internata vajenske 

šole II za finančno samostojen zavod. 
287. Odločba LO MO Celje o razglasitvi Dijaške kuhinje I 

za finančno samostojen zavod. 
288. Odločba LO MO Celje o razglasitvi Dijaške kuhinje • 

za finančno samostojen zavod. 

58. 

Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona 
° temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nili oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščino LRS 

UREDBX) 

o ustanovitvi Ekonomskega inštituta LR Slovenije 
v Ljubljani 

1. člen 

Ustanovi se Ekonomski inštitut LR Slovenije s 
s«dežem v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Inštitut). 

2. člen 

institut je pri svojem delu samostojen in je pod 
^posrednim nadzorstvom Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS. 

3. člen 

Inštitut ima tele naloge: 
' „ *• Proučuje splošni gospodarski razvoj Federa- 

ne Hudske republike Jugoslavije in njene eko- 
niske odnose z zunanjim svetom; 

u . \v okviru jugoslovanskega gospodarstva ' zbira, 
°•••• in obdeluje podatke oziroma dokumentacijo 

hl'V.aZVc?^u  gospodarstva  na območju  Ljudske  repu- 
•••• Slovenije; 

•T 

p   .    Proučuje   razvoj,   razmestitev   in   izkoriščanje 
•,'^jalnih  &iil s  stališča  povečanja  proizvodnosti 
inv

a ,ln narodnega dohodka ter analizira vprašanja 
esw.ranja in amo-rtizacije; 

dov i pìou^uJe razvoj in razmestitev osnovnih skla- 
?04rJ!'UŽ^ene^a standarda s stališča razvoja enotnega 

'       nim ozi- 
Sosnnl ^"••• siäuuiirua s «uuisuu razvvja t 
Horn        stva ,n pibanja prcbivlstva s poseb nom 
dpU na Povečanje  fizične in strokovne sposobnosti ueiovne sile; 

zh    ' lz<leluje   gospodarske   analize   po  naročilu   in 
•••• ?Un &osPodaTskih in družbenih organizacij  ter 

^stvenih zavodov; 

6. objavlja  rezultate  svojega dela. 
•V okviru svojega delovnega področja sodeluje z 

drugimi znanstvenimi zavodi ter gospodarslkimi in 
družbenimi organizacijami  doma in v tujini. 

4. člen 

Inštitut vodi direktor. Imenuje ga Izvršni svet 
Ljudske sikupščine LRS. 

Direktor je za delo inštituta odgovoren Izvrš- 
nemu svetu Ljudske skupščine LRS. 

5. člen 

Inštitut ima strokovno-znanstveni svet kot svoj 
posvetovalni organ. Clane sveta imenuje Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS izmed gospodarskih strokov- 
njakov in znanstvenikov. Direktor inštituta je po 
svoji funkciji član sveta. 

Strokovno-znanstveni svet vodi predsednik, ki ga 
izberejo člani sveta izmed sebe. 

Direktor inštituta je dolžan posvetovati se o na- 
čelnih metodološkili vprašanjih s strokovno-znanstve- 
nim svetom. 

6. člen 
Pri izvrševanju konkretnih nalog inštituta se po- 

svetuje direktor s kolegijem inštituta. Kolegij se- 
stavljajo direktor ter vodje oddelkov in odsekov 
inštituta. 

7. člen 
Inštitut izdela za vso-ko leto posebej delovni pro- 

gram- in ga predloži Izvršnemu svetu Ljudske skup- 
ščine LRS v potrditev. 

8. člen 
Inštitut ima lahko tudi zunanjo strokovne in 

znanstvene sodelavce. 

9. člen 
Inštitut-ima svoj predračun dohodkov in izdatkov 

v okviru  republiškega proračuna. 
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Direktor inštituta je odredbodajalec za izvrše- 
vanje predračuna. 

10. člen 
Plače uslužbencev inštituta se določajo po pred- 

pisih o plačah in napredovanju uslužbencev držav- 
nih organov in uslužbencev v prosvetno-znanstveni 
službi. 

11. člen 
Inštitut ima pravila o svoji organizaciji • po- 

slovanju. Pravila izda direktor, potrdi pa jih Izvršni 
svet Ljudske skupšine LRS. 

12. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 

St U 50/55 

Ljubljana, dne 5. aprila 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

59. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 

o bolnišnici za tuberkulozo na Golniku kot finančno 
samostojnem zdravstvenem zavodu 

Bolnišnica za  tuberkulozo na  Golniku  se orga- 
nizira  kot  finančno  samostojen   zdravstveni   zavod. 

Bolnišnica ima tele naloge: 
1. zdravi pljučno tuberkulozne bolnike; 
2. strokovno usposablja in izpopolnjuje medicin- 

sko osebje; 
3. sodeluje z Inštitutom za tuberkulozo na Gol- 

niku pri proučevanju in zdravljenju tuberkuloze; 
4. opravlja  druge naloge, ki  jih  ji  določi  Svet 

za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Bolnišnica gospodari s premoženjem, s katerim 
je doslej gospodaril Inštitut za tuberkulozo na Gol- 
niku, razen premoženja, ki ga dodeli Inštitutu za 
tuberkulozo na Golniku Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS. 

4 
Bolnišnico upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sestavlja devet članov, ki jih imc- 

,nuje Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Ravnatelja bolnišnice imenuje Svet za zdravstvo 
in socialno politiko LRS. 

Ravnatelj bolnišnico mora biti zdravnik - specia- 
list ftiziolog. 

Za zadeve in naloge bolnišnice je pristojen Svet 
za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v  >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 246/1-55 

Ljubljana, dne 29. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 

Boris Kraigher 1. r. 

60. 

Na podlagi prvega odstavka 74. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve io 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOČBO 

o prenehanju  okrožnih protituberkuloznih 
dispanzerjev 

Okrožni protituberkulozni dispanzer v Celju«, 
okrožni protituberkulozni dispanzer v Gorici (sedaj 
v Sežani),, okrožni protituberkulozni dispanzer v Ljub- 
ljani, okrožni protituberkulozni dispanzer v Mariboru 

in okrožni protituberkulozni dispanzer v Novem ui^ 
stu, ki so bili ustanovljeni z odločbo o ustanovit« 
okrožnih protituberkuloznih dispanzerjev v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 10-56P91) 
prenehajo. 

Likvidacijo okrožnih protituberkuloznih dispan- 
zerjev izvrši Svet za zdravstvo in socialno politik0 

LRS tako, da premoženje okrožnh protituberkuloznjh 
dispanzerjev izroči okrajnim in mestnim ljudskuö 
odborom za potrebe protituberkuloznih dispanzerje^ 

Evidenčne kartoteke izročijo okrožni protituber- 
kulozni dispanzerji Inštitutu za tuberkulozo na Gol- 
niku. 

Ta odločba velja od dneva objave v uradnem 
listu LRS«. S tem preneha veljati odločba o ustano- 
vitvi okrožnih protituberkuloznih dispanzerjev v 

Ljudski republiki Sloveniji. 

St. 304•-95 

Ljubljana, dne 29. marca  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r- 
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61. 

ODLOČBA 

o ustanovitvi tržnih inšpekcij v mestnih občinah 
s posebnimi pravicami 

Izviršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije je na podlagi tretjega odstavka 
3. člena uredbe o tržni inšpekciji (Uradni list FLRJ, 
st. 43/53) ter na predlog ljudskih odborov mestnih 
občin s posebnimi  pravicami 

od loč i 1 : 

Ljudski odbori mestnili občin s posebnimi pra- 
vicami Bled, Celje, Gorica, Idrija, Jesenice, Kamnik, 
K.ranj, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj, 
Skofja Loka, Trbovlje in Tržič ustanovijo svoje tržne 
«išpokcije. 

Ta odločba velja takoj. 

St. 300/2-55 

Ljubljaun, dne 4. aprila  1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

63. 

ODLOČBA 

o dopolnitvi odločbe o ustanovitvi finančno inšpekcije 
v mestnih občinah s posebnimi pravicami 

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije je na podlagi tretjega odstavka 3. člena 
uredbe o finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, 
št. 43/53) ter na predlog ljudskega odbora mestne 
občine Trbovlje 

odločil: 

Odločba o ustanovitvi finančne inšpekcije v mest- 
nih občinah s posebnimi pravicami (Uradni list LHS. 
ša. 24/54) se dopolni tako, da ljudski odbor mestne 
občine  Trbovlje  ustanovi  svojo finančno inšpekcijo. 

Ta odločba volja taikoj. 

St. 415/2-55 

Ljubljana, dne 4. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniik: 
Boris Kraigher 1. r. 

62. 

Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodili (Uradni list FLRJ, &\. 51-426/53) 
JD v sporazumu z okrajnim ljudskim odborom Sežana 
\\ ia Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije 

ODLOČBO 

° Priključitvi bolnišnice za tuberkulozo v Senožečah 
k bolnišnici za tuberkulozo v Sežani 

1 
Bolnišnica za tuberkulozo v Senožečah, ki je bila 

t.    •a^Cna  za  finančno samostojen  zavod  z odločbo 
°krajnega ljudskega odbora Sežana  z dne 29. maja 
.  >5>  št.  I-13S1/7-53,   preneha   kot   samostojen   zavod 
jn se  priključi  bolnišnici   za  tuberkulozo  v  Sežani 
ot njena poslovna zdravstvena enota. 

Bolnišnica za tuberkulozo v Sežani prevzame vse 
i «mozenje kakor tudi vse obveznosti bolnišnice za 
n'berkulozo v Senožečah. 

list    T ^k^ba velja od dneva objave v >Uradnem 
LRS«, uporablja se pa od 1. januarja 1955. 

St. 303/1-53 

Ljubljana, dne 4. nprUa 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniik: 
Boris Kraigher 1. r. 

64. 

Na podlagi 47. člena zakona o lovu (Uradni list 
LRS, št. 26-94/54) izdaja državni sekretar za gospo- 
darstvo LRS 

ODLOČBO 

o odškodnini za škodo na divjadi 

1. Za škodo na divjadi, storjeno» s kaznivim de- 
janjem ali s prekrškom, se plačuje odškodnina po 
vrednosti  žive divjadi po temle ceniku: 

din 
svizec 10.000 
medved 100.000 
kozorog 150.000 
muflon 80.000 
pelikan 10.000 
štorklja ' 2.000 
postovka 500 
ribji orel 5.000 
kačar 5.000 
sršenar 5.000 
orel 5.000 
velika uharica 5.000 
krokar , 2.000 
poljski zajec 3.000 
planinski zajec 5.000 
veverica 500 
gams 20.000 
jelenjad ' 30.000 
srnjad 10.000 
divja raca 500 
potapljavci 500 
caplja (razen sive) in galeb 1.000 
kljunač 2.000 
droplja 20.000 
fazan 3.000 
kotoma 1.500 
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divji petelin 
ruševec 
belka 
gozdni jereb 
poljska jerebica 
prepelica 
golobi in gxli.ce 
divji prašič 
pižmovka 
divja mačka 
kana 
dihur 
hermelin 
podlasica 
vidra 
jazbec 
lisica 

am 
5.000 
8.000 
5.0OO 
2.000 
1.500 

500 
500 

10.000 
1.500 
1.000 

10.000 
2.000 

500 
200 

8.000 
1.500 
1.000 

Cene veljajo za kos divjadi ne glede na spol, 
starost in kakovost. 

2. Jajca pernate divjadi, naštete v tem ceniku, se 
računajo   po   polovični   vrednosti   ustrezne   divjadi. 

3. Neupravičeno prisvojena divjad ali njeni deil; 

(meso, koža, rogovje, jajca itd.) pripadajo lovskemu 
upravičencu ne glede na to, ali je storilec zanjo 
plačal odškodnino po tem  ceniku. 

4. Ta odločba velja od dneva objave v >Urudnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 1•-224/1-55 

Ljubljana, dne 25. marca 1955. 

Državni  sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
280. 

Na podlagi 15. točke 65. in 117. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52), v zvezi z 2. členom odloka o ure- 
ditvi gozdarske službe v trestu Ljubljani (Uradni list 
LRS, št. 26-382/54), izdaja mestni ljudski odbor glav- 
nega mesta Ljubljana po sklepu 52. skupne seje mest- 
nega zbora in zbora proizvajalcev z dne 7. januarja 
1955 

ODLOK 
o varstvu zelenega pasu mesta Ljubljane 

1. člen 
V zeleni pas Ljubljane spadajo vsi gozdovi ter 

gozdno in okrasno drevje in grmičevje na območju 
mesta Ljubljane ne glede na lastništvo in ne glede 
na to ali raste v gozdu, zunaj gozda, v ograjenih in 
neograjenih prostorih. 

Za gozdove zelenega pasu iz 1. odstavka tega čle- 
na veljajo poleg določb tega odloka vsi predpisi o 
gozdovih. 

2. člen 
Namen zelenega pasu je zlasti, da: 
a) varuje in regulira klimo mestnega območja, 
b) varuje izvirke in celotni režim voda na mest- 

nem območju, 
c) ohranja vegetacijo, floro in favno, 
č) služi razvedrilu in oddihu prebivalstva, 
d) povzdiguje lepoto mesta, 
e) je objekt za znanstveno proučevanje. 

3. člen 
Za vse zadeve iz tega odloka je pristojna Uprava 

za gozdarstvo MLO Ljubljana. 
V gozdovih zelenega pasu se gospodari po ureje- 

valnem elaboratu, iki ga izdela organ iz 1. odstavka 
tega člena v sporazumu s pristojnimi organi. Ta ela- 
borat potrdi Uprava za gozdarstvo LRS. 

4. člen 
Uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana skrbi poleg 

nalog.iz 2. člena odloka o ureditvi gozdarske službe 
v mestu Ljubljani zlasti, da se gozdne goljave po- 
gozde v predpisanem roku, ter predpiše za vsako 
pogozdovanj.e posebej drevesne vrste in način dela, 
izvaja ali daje naloge za čiščenje, trebljenje in red- 

čenje gozdov ter predpiše čar in način del, ki se brez 
njenega naloga oziroma privolitve ne smejo opraviti. 

t 5. člen 
Na območju mesta Ljubljane je v zelenem pasu 

prepovedana vsaka sečnja brez  sečnega dovoljenja. 
Za vsak posek v gozdovih izdaja sečna dovoljenja 

uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana po obstoječih 
predpisih. Za posek v gozdovih na Rožniku, Šišen- 
skem hribu, Gradu in delu Golovca od Grubarjevega 
kanala po Dolenjski cesti do poti, ki se odcepi od 
Dolenjske ceste na meji med katastrsko občino Rud- 
nik in Karlovško predmestje, od tu do vrha pri tro- 
meji katastrskih občin Rudnik, Stepanja vas in Kar- 
lovško predmestje, od tu po poti proti severovzhodu 
preko gozdnih parcel posestnikov Bezlaj Jere, Ste- 
panjska c 7, Anžiča Antona, Stepanjska c. 9, ter med 
parcelami last Komotar Antonije, Stepanjska c. 2, in 
Vrbinca Franca, litijska c. 17, z ene strani ter Va- 
lantinčiča Antona, Stepanjska c. 22, z druge strani, 
preko parcelo Rabška Franca, Stepanjska c. 26, do 
naselja Na Gmajni, kjer se priključi na ulico skozi 
to naselje, od tu pa do križišča te ulice z Litijsko cesto, 
izdaja sečno dovoljenje isti gozdarski organ po po- 
prejšnjem sporazumu s svetom za komunalne zadeve 
ter uradom za regulacijo mesta Ljubljane. 

Za posek gozdnega in okrasnega drevja in grmi- 
čevja zunaj gozda na celotnem območju mesta Ljub- 
ljane izdaja sečna dovoljenja uprava za gozdrstvo 
MLO Ljubljana po poprejšnjem sporazumu s svetom 
za komunalne zadeve ter uradom za regulacijo me" 
sta Ljubljane. 

6. člen 
Steljarjenje na Rožniku in Šišenskem hribu, Gra- 

du in delu Golovca do meje, navedene v 2. odstavku 
5. člena, je praviloma prepovedano. Le v izjemnih 
primerih izda dovoljenje uprava za gozdarstvo MLÇT 
Ljubljana. Za steljarjenje v drugih gozdovih predpi- 
še kraj, čas in način nabiranja stelje uprava za g°" 
zdarstvo MLO Ljubljana. 

7. člen 
Gozdovi na Rožniku, Šišenskem hribu, Gradu iB 

delu Golovca do meje, navedene v 2. odstavku 5. čle- 
na, ter vse gozdno in okrasno drevje in grmičevje zu- 
naj  gozda  na  območju  mesta  Ljubljane  je  v naJ" 
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strožjem varstvu in je vsaka poškodba dreves ali 
Sjaueevja prepovedana. Zlasti jo prepovedano lomiti 
a" rezati veje, trgati cvetje in sadeže. 

8. člen 
Kleščenje dreves v gozdu ali izven gozda je pre- 

povedano. 
9. člen 

Na Rožniku in Šišenskem hiribu, Gradu in delu 
yo'ovca do meje, navedene v 2. odstavku 5. člena, je 
oovoljena hoja samo po cestah in poteh, ki so temu 
primerno označene. Hoja zunaj poti je dovoljena sa- 
mo lastnikom ali tistim, ki imajo zato od organa iz 

• odstavka 3. člena tega odloka ustrezno dovoljenje. 

10. ölen 
Kršitvo določb v 4. do 9. člena tega odloka se 

kaznujejo za prekrške z denarno kaznijo do 5.000 
dinarjev, 5e niso že po drugih predpisih za ta deja- 
nja predpisane kazni. 

Kršitelji tega odloka odgovarjajo tudi za vso stor- 
jeno materialno škodo. 

11. člen 
Gozdno strokovno ter čuvajsko osebje, ki ga po- 

oblasti uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana sme iz- 
terjati na samem kraju denarno kazen v višini 50 din 
od tistih, ki jih zaloti pri storitvi tehle prekrškov: 

a) pri hoji po gozdu zunaj poti, 
b) pri rezanju ali lomljenju vej, vršičkov in šib, 
c) pri nabiranju sadežev in cvetja. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v urad- 

nem Hstu LRS<. 

G-7819/5-54 

Ljubljana, dne 7. januarja  1955. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

281. 

i., j"1 ^i se še bolj omogočilo zidanje stanovanjskih 
. delavcev in uslužbencev v mestu Ljubljani, izda- 
sLnleStn'i 4u<kfci odbor v Ljubljani na podlagi 2. od- 
ovl 23, ^ena in 15. točke &5. člena zakona o ljud- 
\fb odborih mest • mestnih občin (Uradni list LRS, 
îîn       "^'  "* P° sklePu 58- seJe mestnega zbora in 
°°••  proizvajalcev  z dne   18.  marca   1955 

ODLOK 

°"atni pomoči pri zidanju stanovanjskih hiš de- 
lavcev in uslužbencev v mestu Ljubljani 

Poleg 
1. člen 

Ve> t.
1* ^najugodnejših pogojev in prispevka drža- 

•Uredb-50 Ž-C ^SOto^Joni delavcem in uslužbencem po 
bane 1 ° z'danju stanovanjskih hiš delavcev in uslu'ž- 
dovor ?dni list ^11!- št- 2S-233/51) in odloku o 
valnj-wan/u dolgoročnih posojil za zidavo stano- 
stan0v • , an ^a popravilo hiš, ki niso vključene v 
257/54) J,sko skupnost (Uradni list FLRJ. štev. 24- 
Ljubli mestni   ljudski  odbor  glavnega  mesta 
beSe(jji

n^ delavcem   in   uslužbencem   (v   nadaljnem 
: >investitorjemc) še dodatno pomoč za zida- 

nje, dozidavo in nadzidavo stanovanjskih hiš za po- 
trebe njili samih ali njihovih družin. 

2. člen 

Dodatna pomoč se daje r obliki: 

a) brezplačnih gradbenih načrtov z vsemi potreb- 
nimi elaborati, 

b) brezplačne priprave in opreme gradbišča, 
c) brezplačne ureditve električne, vodovodne in 

kanalizacijske zunanje napeljave s priključki vred 
in brezplačne ureditve hodnika, 

č) denarne pomoči, ki je ni treba vrniti. 
Dodatna pomoč po tem členu se daje tolikšnemu 

številu investitorjev, kolikor bo v ta namen vsako 
leto zagotovljenih sredstev v družbenem planu MLO 
Ljubljane. 

Denarna pomoč po točki č) tega člena se izplača 
na račun investitorja za dovršitvena dela, vendax 
največ za 80m1 po 7.500din za lm' zazidane stano- 
vanjske površine. 

3.51en 

Dodatna pomoč se daje samo investitorjem, ki 
izpolnjujejo poleg pogojev iz 1. člena tega odloka še 
tele pogoje: 

a) da  so  zaposleni  v mestu  Ljubljani, 
b) da se vključijo v kolektivno zidanje v grad- 

benih okoliših in da privolijo v sistem zidanja, ki ga 
bo določil Zavod za stanovanjsko izgradnjo v Ljub- 
ljani, 

c) da izkažejo ob vključitvi v kolektivno zidanje 
lastna sredstva v gotovini ali materialu najmanj v 
višini 15 % preračunane vrednosti hiše oziroma sta- 
novanja. 

Odstotek prispevka iz lastnih sredstev pa se 
zmanjša za vrednost dela, ki ga prispevajo k zida- 
nju z lastno ali tujo delovno silo, vendar največ 
za 5%, 

č) da se zavežejo, da bodo dogradili stanovanj- 
sko hišo najdalj v 2 letih, dozidali ali nadzidali pa 
praviloma v 1 letu. 

Investitorji, ki so zaposleni v gospodarskih orga- 
nizacijah, so deležni denarne pomoči iz točke 
č) 2. člena tega odloka, kolikor njih gospodarske or- 
ganizacije razpolagajo z naložbami v kreditnem 
skladu pri MLO Ljubljane in je izplačilo odrejeno 
po sklepu delavskega sveta. 

4. člen 

Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 
izda svet za stanovanjske zadeve mestnega ljudskega 
odbora v Ljubljani. 

Za izvrševanje tega odloka skrH Zavod za stano- 
vanjsko izgradnjo v Ljubljani. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Tajn št 205/1-95 

Ljubljana, dne 18. marca 1955. 

V zastopstvu predsednika MLO: 
Ing. Ivo Klemencič 1. r. 
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282. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena, 5. im 8. točke 
64. člena zatona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni Ust LRS, št. 19-89/52) in po določbi II. odstavka V 
(C) dela tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
ši 55-659*54) je okrajni ljudski odbor Črnomelj na se- 
jah obeh zborov dne 2. marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o  določitvi začasne   tarife   občinskega   prometnega 
davka od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov 

in dragih zasebnikov 

1. člen 
Do izdaje nove tairife občinskega prometnega 

davka plačujejo zasebni obrtniki in drugi zasebniki 
v okraju Črnomelj občinski prometni davek po stop- 
njah tarife št. 89 dela A in tarife ši 10 in 11 dela B 
bivše tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 
55/53. 15/54, 23/34 in 34/54) od vseh proizvodov in od 
tistih storitev, ki niso naštete v tarrifi št. 1 do 101 
dela A oziroma v delu B tarife prometnega davka 
(Uradni Ust FLRJ, št. 55-639/54). 

2. člen 
Občinski prometni davek, vpeljan z odlokom o 

spremembah in dopolnitvah odloka o vpeljavi okraj- 
nih taks in prometnega davka (Uradni list LRS, štev. 
45-681/54), se pobira še nadalje. 

1955. 

3. člen 
Tta odlok  velja in  se  uporablja od  1.  januarja 

5. 

St. 1-591/1-55 

Črnomelj, dne 2. marca 1933. 

Predsednik OLO: 

Janez Zunič 1. r. 

283. 

Na podlagi 14. člena temeljnega zaikona FLRJ o 
varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci (Uradni 
list FLRJ, št. 26-292/54) ter v zvezi s 15. členom za- 
kona LRS o okrajnih ljudskih odborih (Uradni Ust 
LRS, št. 19-89/52) izdaja okrajni ljudski odbor Koper 

ODLOK 
o  nevarnih   rastlinskih   boleznih   in   škodljivcih   ter 

ukrepih za varstvo rastlin v okraju Koper 

1. člen 
V okraju Koper veljajo za nevarne poleg rastlin- 

skih bolezni in škodljivcev, ki so razglašeni z zvez- 
nimi predpisi, še tele rastUnske bolezni in škodljivci: 

1. grozdni sok (poUchrosus botrana); 
2. peronospora (plasmopara viticola); 
3. plesen (oidiium Tuckeri); 
4. krastavost sadja  (fusicladium dentniticum) ; 
5. gniloba in zvijanje breskovih listov (thaprina 

déformas) ; 
6. plesen na breskvah (spherotheca panosa); 
7. oljčna musica (tacus olea); 
8. češnjeva muha (Rhagoletus cerasi 1); 
9. hruieva muha (costarina pyricola); 

10. zimski pedic (hemobia branata); 

11. jabolčni molj (hyponomenta inalinola); 
12. ameriški kapar (aspediotus perniciosus). 

2. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja grozdnega 

molja, peronospore in plesni ter da bi se okrepila 
odpornost vinske trte pred temi in drugimi boleznimi, 
morajo pravne in fizične osebe, ki so lastniki in 
imetniki vinogradov, vsako leto do 15. marca očistiti 
in obrezati vinsko trto, vsako leto do 1. aprila pa 
tudi obdelaii zemljo v vinogradih. 

3. člen 
Zaradi varstva sadnega drevja ter preprečevanja 

in zatiranje krastavosti sadja, gnilobe ter zvijanja 
breskovih Ustov, plesni breskev, oljčne mušice, hru- 
ševe muhe, češnjeve muhe, zimskega pedica, jabolč- 
nega molja ter ameriškega kapar ja morajo lastniki 
in imetniki zemljišč vsako leto do 15. februairja ozi- 
roma najkasneje do pričetka brstenja očistiti in ob- 
rezati sadno drevje; ob močnejših okužbah pa morajo 
sadno drevje tudi škropiti s primernimi škropili» 

4. člen 
Gospodarske organizacije in finančno samostojni 

zavoda se kaznujejo za prekršek, če se ne ravnajo 
po 2. in 3. členu tega odloka, po 59. členu temeljnega 
zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci 
z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 dinarjev, od- 
govorne osebe v teh organizacijah in zavodih pa z 
denarno kaznijo do 50.000 dinarjev; fizične osebe pa 
se kaznujejo za prekršek po 60. členu istega zaikona 
z denarno kaznijo do 5O.00I4 dinarjev. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 

St.4471/1 

Koper, dne 19. februarja 19^ 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

284. / 

Na podlagi 3. in 4. člena uredbe o finančni iß" 
špekciji (Uradni Ust FLRJ, ši 43/53) in 23. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni Ust LRS, št. 19/52) in v skladu z odločbo Izvršnega 
sveta LRS (Uradni list LRS, ši 24/54) je ljudski od- 
bor mestne občine Celje na seji dne 10. marca 1955 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije LO MO Celje 

1. člen 
Ustanovi se finančna inšpekcija ljudskega odbo- 

re mestne občine Celje. Inšpekcija je v sestavu •' 
ništva za gospodarstvo in komunalne zadeve. 

2. člen 
Finančna inšpekcija nadzoruje izvajanje predpj" 

sov in ukrepov, določenih v 1. členu uredbe o finanč- 
ni inšpekciji, tozadevnih poznejših in drugih pravnih 
predpisov, ki urejajo pristojnost finančne inšpekcija 
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3. člen 
Naloge finančne inšpekcije opravljajo finančni 

mšpektorji. Inšpektorje imenuje ljudski odbor mest- 
ne občine Celje sporazumno z državnim sekretarjem 
z* gospodarstvo LRS. 

, Inšpektorji so za svoje delo odgovorni načelniku 
tajništva za gospodarstvo in komunalne zadeve LO 
MO Celje. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo in komunalne 
zadeve nadzoruje neposredno delo inšpektorjev • 
jun daje konkretne naloge v zvezi z inšpekcijo. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 124/2-55 

Celje, dne 10. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fcdor Gradišnik 1. r. 

285. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena ter 2. točke 78. 

člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi z 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLR], št. 
46/51) jo sprejel ljudski odbor mestne občine Celje 
na seji dne 10. marca 1955 

ODLOK 

o čiščenju jarkov ob kmetijskih zemljiščih in 
travnikih 

1. člen 
Da se zavarujejo kmetijska zemljišča in kulture 

pred poplavami ali zamočvirjenjem, se morajo vsi 
obstoječi odvodni in dovodni jarki ter kanali ob trav- 
nikih in njivah ali med njimi na območju LO MO 
Celje, ki so zasebna lastnina ali družbeno premože- 
nje, in ki jih ne upravlja uprava za vodno gospodar- 
stvo, redno častili in vzdrževati. 

2. člen 
•i,- omenJene jarke morajo čistiti zasebni last- 

niki zemljišč in travnikov na katerih ali ob katerih 
^0, ti jarki ali gospodarske organizacije, ki s temi 
njivami in travniki gospodarijo kot z družbenim pre- 
moženjem. Prvo čiščenje se mora opraviti vsako leto 
• dobi zimskega mirovanja rastlin, najpozneje pa do 
!• aprila. 

3. člen 
Ce letnik ne opravi potrebnega vsakoletnega či- 

cenja do postavljenega roka, zaukaže čiščenje taj- 
P*..° za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 

Ue z 10-dnevnim rokom in, če se čiščenje v tem' 
u no izvrši, se zaukaže čiščenje na stroške zamud- 

k_ Sa  lastnika, gospodarske organizacije ali organa, 
1 '"p   J? zailpano gospodarjenje s temi ^emljišči. 

ni    v Ü teJ ^očbi Je dovoljena pritožba na Držav- 
sekretariat za gospodarstvo LRS v 15 dneh po pre- 

Jeniu odločbe. . 

4. člen 

den       tve *• i-n 2. člena tega odloka se kaznujejo z 
'   s'otTk10 k^nii° do 2-°°° din- Upravni kazenski po- 

Oln r>Voc^' in izreka kazen sodnik za prekrške pri u Celje. 

5. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka predpiše po 

po potrebi svet za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO Celje. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati takoj, objavi pa se v 

>Uradnem listu LRS t in v >Biltenuc. 

St II-416/2-55 
Celje, dne 10. mairca 1935. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

286. 

Na podlagi 32. člena in 17. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52), 2. in 44. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26/54) ter v zvezi z drugim 
in 10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na zasedanju dne 3. marca 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi internata vajenske šole II za finančno 

samostojen zavod 

1 
Internat vajenske šole II Celje, ki je bil doslej 

proračunski zavod, se razglaša za finančno samo- 
stojen socialnovzgojni zavod. Sedež zavoda je v Celju. 

Naloga zavoda je vzgoja ter preskrba vajencev 
s hrano in stanovanjem proti plačilu. 

Premoženje zavoda sestoji iz zgradb, inventarja 
in pisarniške opreme. 

Zavod vodi petčlanski upravni odbor; imenuje 
ga svet za prosveto in kulturo LO MO Celje. Uprav- 
nik zavoda je po svojem položaju član upravnega 
odbora. 

, 5 
Upravnika zavoda imenuje LO MO Celje. 

6 

Zavod ima tele sklade : 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 

*" 2. sklad za lastne investicije, 
3. amortizacijski sklad. 

Za zadeve in nologe zavoda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo LO MO Celje. 

8 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1935. 
St. 766•-55 
Celje, dne 3. marca 1955. 

Piredsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 
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287. 

Na podlagi 32. člena in 17. točke 78. člana zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/32), 2. in 44. člena zakona o socialnih za- 
rodih (Uradni list LRS, št 26/54) ter v zvezi z drugim 
in 10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zarodih (Uradni list FLRJ, It. 51/55) je ljudski odbor 
mestne oBčine Celje na zasedanju dne 3. marca 1955 
sprejel 

ODLOČBO 

o razglasitvi Dijaške kuhinje I za finančno 
samostojen zavod 

1 
Dijaška kuhinja I Celje, ki je bila doslej pro- 

računska ustanova, se razglaša za finančno samo- 
stojen splošni socialni zavod. Sedež zavoda je v Celju. 

ce 

z 

Naloga zaroda je preskrbovanje šolske mladine 
Jjskih šol s hrano proti plačilu. 

Zarod  gospodari  s  premoženjem,   s  katerim  je 
gospodaril že doslej. 

4 
Zavod   rodi   petčlanski   upravni  odbor;  imenuje 

ga   svet  za   ljudsko  zdravstvo in   socialno  politiko. 
Upravnik   zavoda   je   po   svojem   položaju   član , 

upravnega zavoda. 
5 

Upravnika zavoda imenuje LO MO Celje. 

6 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
2. sklad za lastne investicije, 
3. amortizacijski sklad. 

Dijaška kuhinja II Celje, ki je bila doslej pro- 
računska ustanova, se razglaša za finančno samo- 
stojen splošni socialni zavod. Sedež zavod je v Celju, 

Naloga zavoda je preskirbovanje šolske mladine 
celjskih šol s hrano proti plačilu. 

Zavod  gospodari   s premoženjem,  s katerim  je 
gospodaril že doslej. 

4 
Zavod vodi petčlanski upravni odbor; imenuje ga 

svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. Uprav- 
nik  zavoda je po svojem položaju član  upravnega 
odbora. 

5 
Upravnika zavoda imenuje LO MO Celje. 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
2. sklad za lastne investicije, 
3. amortizacijski sklad. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO MO Celje. 

8 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955. 
St. 768/1-55 
Celje, dne 5. marca 1955. 

Ptredsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

Za zadeve in nologe zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdrarstvo in socialno politiko LO MO Celje. 

8 
Ta odločba relja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955. 
St. 767/1-55 
Celje, dne 3. marca 1955. 

Piredsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

288. 
Na podlagi 32. člena in 17. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št 19/52), 2. in 44. člena zakona o socialnih za- 
rodih (Uradni list LRS, št. 26/54) ter v zvezi z drugim 
in 10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št 51^53) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na seji dne 3. marca 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Dijaške kuhinje II za finančno 

samostojen zavod 

PREGLED »URADNEGA LISTA FLRJ« 
St. 12 z dne 23. marca 1955: 

92. Uredba o financiranju socialnega zavarovanja. 
93. Uredba o organizaciji zavodov za socialno zavarovanje. 
94. Uredba o garancijskih zneskih, ki Jih Je treba položiti 

za Investicijska posojila. 
95. Uredba o ustanovitvi Zvezne komisije za nuklearno 

energijo. 
96. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu 

določanja ravni tarifnih postavk v tarifnih pravilnikih 
za leto 1955. 

97. Odlok o deležu Investitorjev pri stroäklh za Investicije, 
ki se financirajo iz sploSnega Investicijskega sklada. 

98. Odlok o dolžnosti investitorjev In porokov za posojila 
Iz splošnega Investicijskega sklada, da krijejo prekora- 
čitev investicijskih sredstev, nastalo v letu 1954. 

. 99. Odlok o vlžini garancijskega zneska za investicijska 
posojila. 

300. Odločba o spremembah Jn dopolnitvah poštne, telegraf- 
ske in telefonske tarife. 

101. Odločba o predložitvi poenostavljenih Investicijskih ela- 
boratov za posojila za 'kmetijske investicije. 

102. Odločba o formiranju Zveznega zavoda za socialno 
zavarovanje. 

103. Sesti natečaj za Investicijska posojila iz splošnega ln" 
vesticijskega sklada. 

101. Sedmi natečaj za Investicijska posojila iz splošnega U»" 
vesticijskega sklada za kmetijske Investicije. 

105. Osmi natečaj za investicijska posojila Iz splošnega 1»" 
vesticijskega sklada. 

106. Odločba Zvezne volilne komisije o razpisu nadomestni» 
volitev. 

Izdaja- lUradnl list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 steanl 6 din več — 
Uredništvo in uprava: LJubljana. Erjavčeva ulica Ha. poštni predal 336 - Telefon uprave 23-579 - Cek. račun: 601->Z«-157 
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URADNI 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

•J 

t-eio XII V LJUBLJANI, dne 14. aprila 1955 Številka 14 

.r> 

65- Zakon o lekarniški službi. 
»• Zakon o spremembah In  dopolnitvah zakona o skladih 

za urejanje voda. 
67. Odlok o izvolitvi začasnih predstavnikov okraja Koper 

v Republiški zbor In Zbor proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije. 

68. Odlok o določitvi nekakovostnlh vrst .živine, za katero 
se ne smejo dovoljevati Investicijska posojila. 

69. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi števila učen- 
cev oziroma gojencev na šolah In drugih vzgojnih za- 
vodih. 

Odloki ljudskih odborov: 

289. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov iz premoženja MLO Maribor. 

290. Odlok  o  spremembi  odloka   o   kategorizaciji  stanovanj 
v okraju Krško. 

VSEBINA! 
231. 

292. 

293. 

291. 

29S. 

296. 
297. 

29S. 

Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov kmetijs't'h gospodarstev, samostojnih poklicev 
in premoženja za leto 1D54 okraja Maribor okolica. 
Odlok o začasni oprostitvi dopolnilne dohodnine od zem- 
ljišč, ki so bila obnovljena v okraju Maribor okolica. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 21. volilni enoti 
okraja Postojna 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o Javnem redu 
in miru v okraju Postojna. 
Odlok o spremembah odloka o poslovalnem času trgov- 
skih, gostinskih In drugih poslovalnic v okraju Ptuj. 
Odlok o Javnem redu In miru okraja Ptuj. 
Začasni odlok o dodatni vpeljavi plačevanja občinskega 
prometnega  davka zasebnih obrtnikov in drugih zaseb- 
nikov okraja Slovenj  Gradec. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 19. volilni enoti 
LO MO Črnomelj. 

6Î. 
UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zaikona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o organili 
obliasti Ljudske republiko Slovenije razglaša Izvršni 
sv©t Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o lekarniški službi, ki ga je sprejela Ljudska 
SKupščina Ljudsko republike Slovenije na seji Repu- 
bliškega zbora dne 5. aprila 1955 in ki se glasi: 

ZAKON 
o lekarniški službi 

Splošne določbe 

1. člen 
Lekarniška služba je javna služba in je sestavni 

^1 spbšne zdravstvene služibe. 
Namen lekarniške službe je, da nabavilja, izdeluje 

Fr pP/^kuša   zdravija   po   predpisih   Pharmacopeje 
••*^J,•*4rugih veljavnih, predpisih, da izdaja zidra- 

a  m .-.tfruga   sredstva   za   zdravljenje  in   varstvo 
, fa7^*^'đa oskrbuje z njimi prebivalstvo in zdrav- 
\ene"-zavode ter da sodeluje pri zdravstveni vzgoji 

P•to;va.l's(iva. 
do T-° ^e ^••••••• potreba, ima lahko lekarna, če to 
n,e

V ^0' za zdravstvo dn socialno politiko okraj- 
laJv? O2*P0ma mestnega ljudskega odbora, poseben 
. ratorij za živilsko-kemično (bromatološke) in 

u•cn^kernične analize. 

2. člen 
aradii racionalnega in ekonomi čnega predpiso- 

**ulrr f^rav^ *n zaradi zboljšanja proizvodnje in 
ïekar .*? zdravùl, ter sredstev za zdravljenje, sodeluje 
»»._   f'^Ka   služba   t-   7•1•••.-«•-••••!   7niw4r1i    7,r1.rn.v.n.iloi. 

•He te 
zavod s^u^ba z zdravstvenimi zavodi, zdravniki, 
Za  ^   .Za kontrolo in preizkušanje zdravil, podjetji 
Laka/'?,!0''11-'0  1D   •°^••'•'   za   Promet   z   zdravili. 
Mce •1&£• služba opozarja pristojne organe na na- 

v kvaliteti» oznakah in pojasnilih, ki so pri- 

ložena vsakemu izgotavljenemu zdravilu in na pro- 
blematiko v zvezi s proizvodnjo, predpisovanjem in 
izdajanjem zdravil. 

3. člen 
Lekarniško slu'žbo opravljajo lekarne. 
Lekarne    so    finančno    samostojni    zdravstveni 

zavodi. 
Zdravila smejo izdajati neposredno potrošnikom 

lekarne, ob pogojih, ki jih določa ta zakon, pa tudi 
lekarniško postaje in posebne zaloge (depoji) zdravil. 

Z zveznimi predpisi je določeno, ka(j je zdravilo» 

4. člen 
Bolnicne lekarne opravljajo lekarniško službo za 

potrebe bolnišnic. Predpisi tega zakona se primerno 
uporabljajo tudi za bollnično lekarne. 

Natančnejše predpise o organizaciji in delu le- 
karniško silužbe v boLničnih lekarnah ter o oskrbi z 
zdravili in sanitetnim materialom v bolnišnicah pred- 
piše Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. S 
temi predpisi tudi določi, ob kakšnih pogojih lahko 
opravđja bolnična lekarna lekarniško službo tudi za 
potrebe zunanjih bolnikov. 

5. člen 
Zdravstveni zavod v kraju, kd je bolj oddaljen 

od lekarn, ima lahko posebno zalogo (depo) zdravil 
zaradi lažje preskrbe prebivalstva z zdravila. 

Posebna zaloga (depo) zdravil se oskrbuje z zdra- 
vili praviloma iz najbližje lekarne. 

Natančnejše predpise o posebnih zalogah (depo- 
jih) zdravil pri zdravstvenih zavodih izda Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Ustanavljanje lekarn 
6. člen 

Lekarno lahko ustanovi Ijndski odbor, gospodar- 
ska ali družbena organizacija ali samonpravni zavod. 

Občinski ljudski odbor, gospodarska organizacija, 
dTUŽbena organizacija in  samoupravni  zavod lahko 
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ustanovi    lekarno   samo   s   poprejšnjo   pritrditvijo 
okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora. 

Lekarna se lahko ustanovi samo, če je za to po- 
dana krajevna potreba, če so zagotovljeni potrebni 
strokovni uslužbenci, materialna sredstva in delovni 
prostori. Ali so delovni prostori za lekarno primerni, 
ugotovi posehna komisija, ki jo sestavljajo sanitarni 
inipektor, farmacevt, zastopnik notranje uprave in 
gradbeni strokovni jak. Komisijo imenuje svet za 
zdravstvo in socialno politiko okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora. 

7. člen 

Odločba o ustanovitvi   lekarne  obsega  določbe: 

1. o imenu in sedežu lekarne; 
2. o delovnem področju oziroma nalogah lekarne; 
3. o premoženju, s katerim ima pravico gospo- 

dariti; 
4. o sikladih lekarne; 
5. o organih lekarne in načinu njihovega obliko- 

vani ja; 
6. o držaivnem organu, ki je pristojen za zadere 

in naloge lekarne. 

Državni organ, pristojen za zadeve in naloge le- 
karne, je svet za zdravstvo in socialno politiko pri- 
stojnega ljudskega odbora. 

8. člen 

Vsaka lekarn mora biti registrirana pri ljud- 
ekem odboru okraja oziroma mesta, na katerega ob- 
močju ima svoj sedež. 

Za registracijo lekarn veljajo splošni predpisi o 
registraciji finančno samostojnih zavodov. 

9. člen 

Vsaka lekarna mora imeti tele prostore: 

1. prostor za izdajo zdravil, 
2. laboratorij za izdelavo zdravil, 
3. potrebno število prostorov za sprejem in 

hrambo materiala in poseben prostor za lahko vnet- 
ljivi material. 

Lekarne, katerim je predpisana nočna služba, 
morajo imeti posebno sobo za dežurstvo. 

Lekarne, kjer se opravljajo živilsko-kemijske in 
biokemijske analize, morajo imeti že poseben labo- 
ratorij. 

Svet za zdravstvo im socialno politiko LRS izda 
natančnejše predpise o tehnični in strokovni uredi- 
tvi lekarn. 

10. člen • 
Lekarna sme začeti poslovati šele, ko jo je pre- 

gledala komisija iz 6. člena tega zakona in izdala 
potrdilo, da so izpolnjeni predpisani pogoji za njeno 
poslovanje. 

11. člen 

Odločbo o prenehanju lekarne izda ustanovitelj. 
Ce je ustanovitelj lekarne občinski ljudski odbor, 
gospodarska ali družbena organizacija ali samo- 
upravni zavod, je za prenehanje lekarne potrebna 
pritrditev okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
odbora. Ce ljudski odbor ne da priltrdittve, je zoper 
njegovo odločbo dovoljena pritožba na Svet za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS. 

Pravila lekarne 

12. člen 

Vsaka lekarna mora imeti pravila. 
Pravila   lekarne   sprejme   upravm   odbor,   potrdi 

pa jih pristojni ljudski odbor. 
Pravila lekaraeobsegajo zlasti določbe: 
1. o organih lekarne, o njihovem oblikovanju ter 

o njihovih pravicah  in   dolžnostih, 
2. o finančnem poslovanju in virih dohodkov le- 

karne, 
3. o delitvi skladov, 
4. o plačevanju in nagrajevanju osebja, 
5. o sistematizaciji delovnih mest. 

Organi lekarne 

13. člen 

Lekarno upravlja upravni odbor. 
•••••••• odbor ima pet do devet članov. 
Število članov upravnega odbora se določi z 

odločLo o ustanovitvi lekarne. Clane upravnega od- 
bora lekarne imenuje pristojni ljudski odbor izmed 
članov delovnega kolektiva, ki jih predlaga delovni 
kolektiv, in izmed drugih državljanov. Upravnik le- 
karno je član upravnega odbora po svojem položaju, 
ne more pa biti njegov predsednik. 

V upravnem odboru je lahko največ tretjina za- 
stopnikov delovnega kolektiva. 

V uprarvaem odboru mora biti zastopnik okraj- 
nega oziroma mestnega zavoda za socialno zavaro- 
vanje in zastopnik zdravstvenega doma, na katerega 
območju je lekarna; zastopnik zdravstvenega domo 
mora biti praviloma zdravnik. 

14. člen 

Upravni odbor ima zlasti tele naloge: 
1. sprejme pravila lekarne, 
2. sprejme v sporazumu s svetom za zdravstvo to 

socialno politiko pristojnega ljudskega odbora pred- 
račun dohodkov in izdatikov in sklepni račun le- 
karne, 

3. odloča o tem, ali naj se veamo kredit P11 

banki in v kakšni višini, 
4. odloča v mejah veljavnih predpisov o uporabi 

skladov, 
5. odloča o investicijah, ki se financirajo iz skla- 

dov lekarne, 
6. skflepa o povečanju ali zmanjšanju kapacitet 

lekarne, 
7. postaivlja dn razrešuje višje in srednje stro- 

kovno osebje in izdaja druge odločbe o sluSbenilb 1° 
delovnih razmerjih, kolikor za to ne pooblasti upraiv' 
niika, 

8. skrbi za pravilno finančno in ekonomsko P°" 
slovanje lekarne in za smotrno uporabo splošnega 
ljudskega premoženja, 

9. sprejme v sporazumu s svetom za zdravstvo i° 
socialno politiko pristojnega ljudskega odbora pravil- 
nik o plačah. 

15. člen 1 

Upravnik lekarne organizira delo lekarne ia J 
neposredno vodi. Odgovoren je za izvrševanje zarïT 
nov  in  drugih  predpisov  in  ukrepov  ter  zakoni'^ 
sklepov upravnega odbora. Upravnik zastopa lekarn. 
kot pravno osebo. 
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Upravnik lekarne mora nadzorovati delo vsega 
strokovnega osebja. 

Upravnik lekarne je odredbodajalec za izvrše- 
vanje predračuna  lekarne. 

16. člen 

/   Upravnika   postavi   pristojni    ljudski    odbor   po 
Prejšnjem zaslišanju  upravnega odbora. 

Upravnik mora biti farmacevt z opravljenim stro- 
kovnim izpitom, 

17. člen 

Lekarna ima lahko strokovni kolegij. Imenuje 
ga upravni odbor lekarne. Strokovni kolegij je po- 
svetovalni   organ   upravnika   dn   upravnega  odbora. 

Natančnejše določbe o sestavi in delu strokovne- 
ga kolegija se predpišejo s pravili. 

Poslovanje lekarne 

16. člen 
Lekarne morajo imeti stalno na zađogi krajevnim 

potrebam primerne količine zdravil, sredstev za 
zdravljenje in varstvo zdravja. Natančnejše določbe 
o tem izda Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Lekarne se morajo pri nabavi, izdelavi, preizku- 
šanju, hrambi in izdajanju zdravil ter glede opreme 
(lekarne ravnati po predpisih Pharmacopeje FLRJ, če 
v tej ni določb, pa po predpisanih in priznanih znan- 
stvenih motodah. 

19. člen 

Lekarna sme izdati samo tisto zdravilo, ki je 
z receptom predpisano ali ki ga stranika zahteva, 
razen če jo po veljavnih predpisih dovoljena zame- 
Hjoiva z drugim enako učinkujočim zdravilom. 

20. člen 

Zdravila, ki jih lekarna sama izdela za zalogo 
(galenskii preparati), se morajo preizkusiti, preden 
* dajo v promet. 

21. člen 

Lekarna mora zdravila pravilno hraniti in mora 
l&točiti zdravila, ki so za/radi starosti ali nepravill- 
n*ga hranjenja postala neuporabna. 

22. člen 

Blago, ki ga lekarna nabavi neposredno od uvoz- 
•?&> proizvajalca ali podjetja za promet s kemika- 
Htfami ali zelišči brez atesta o kvaliteti, suae izdajati 
«čaroma uporabiti  samo, če ga sama poprej  preiz- 
J?5* ^li ga da v   preizkušnjo   zavodu   za   kontrolo 

23. člen 

., °yet za zdravsitlvo in socialno politiko LRS pred- 
ig • katera zdravila se smejo izdajati samo na pod- 
Hi recepta. 

IzS°'oviljenih   zdravil   lekarna   ne   sme  odpirati, 
dote T primerin in •• pogojih, ki jih s predpisom 
^ Svet za  zdravstvo in  socialno politiko LRS. 

24. člen 

K.V. * r*stojni ljudski odbor določi čas, kdaj morajo 
••• gkarne odprte. 
rft Je v kraju več lekarn, določijo lekarne spo- 
{a   '^0'  kako  bodo  opravljale   dežurno  službo  v 

' ; ° lekarne sicer niso odprte. 

Ce je v kraju ena sama lekarna z več farmacevti, 
mora urediti dežurno službo. 

Ce je v kroju ena sama lekarna z enim samim 
farmacevtom,  mora biti  ta stalno daseiglijiv. 

25. člen 

Strokovno delo v lekarnah sme opravljati samo 
kvalificirano strokovno osebje, ki ima predpisano 
strokovno izobrazbo za svoj  naziv. 

S posebnimi predpisi je določano, kako se pri- 
dobi strokovna izobrazba za nazive v lekarniški 
službi. 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS izda 
natančnejše določbe o dolžnostih in odgovornosti stro- 
kovnega osebja v lekarnah. 

26, člen 

Osebjo, ki jo zaposleno v leikaraah, mora biti 
vsaj enkrat na leto zdravniško pregledano. Nalez- 
ljivo bolnim osebam in klieonoscem je prepovedano 
delo v lekarnah. 

2•. člen 

Strokovno osebje mora nositi v službi predpisano 
delovno obleko. Predpise o tem izda Svet za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS. 

Finančno poslovanje lekarn 

23. člen 

Lekarno zaračunavajo zdravila in svoje delo po 
posebnih predpisih. 

29. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki lekarne, ki se po- 
kaže na podlagi potrjenega sklepnega računa, se po- 
razdeli na sklade lekarne. 

Lekarna ima tele sklade: 
1. sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev; 
2. investicijski sklad; 
3. rezervni sklad; 
Kolikšen del presežka se vplača v posamezne 

sklade, določi upravni odbor s pritrditvijo pristoj- 
nega ljudskega odbora. 

30. člen 

Vsaka lekarna ima svoj amortizacijski sklad. 
Sredstva amortizacijskega sklada se lahko uporab- 
ljajo za nadomestitev osnovnih sredstev, za investi- 
cijsko vzdrževanje in za povečanje osnovnih sred- 
stev. 

31. člen 

S skladi iz 29. in 30. člena tega zakona razpolaga 
upravni odbor lekarne samostojno. 

32. člen 

Natančnejšo določbe o finančnem i.n materialnem 
poslovanju lekarn ter o vodstvu knjig in obrazcev 
za lekarne predpiše Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS v sporazumu z Državnim sekretariatom 
za splošno upravo in proračun LRS. 

Nadzorstvo nad lekarnami 

53. člen 

Nadzorstvo nad" lekarnami izvršujejo sveti za 
zdravstvo in socialno politiko okrajnih in mestnih 
ljudskih odborov. *  . 
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Splošno nadzorstvo nad lekarnami izvršuje Svet 
za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

34. člen 

Lekarne morajo biti vsaj enkrat letino pregledane. 
Preglede opravljajo komisije, ki jih imenuje svet za 
zdravstvo in socialno politiko okrajineiga oziroma 
mestnega ljudskega odbora. 

Svet za zdravstvo m socialno politiko LRS lahko 
odredi izredni pregled lekarne in postavi posebno 
strokovno komisijo za ta pregled. 

Natančnejše določbe o sestavi, nalogah in delu 
komisij za opravljanje strokovnega nadzorstva nad 
lekarnami predpiše Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS. 

Posebne pravice organizacij in samoupravnih zavo- 
dov glede lekarn, ki jih ustanovijo 

35. člen 

Ce je ustanovitelj lekarne gospodarska organiza- 
cija, družbena organizacija ali samoupravni zavod, 
ima kot ustanovitelj tele pravice oziroma dolžnosti: 

1. potrdi pravila lekarne v sporazumu s pristoj- 
nim, ljudskim odborom; 

2. imenuje in razrešuje člane upravnega odbora 
in upravnika s pritrditvijo sveta za zdravstvo in so- 
cialno politiko pristojnega ljudskega odbora; 

3. potrdi sistematizacijo delovnih mest v lekarni; 
4. potrdi pravilnik o plačah; 
5. potrdi predračun in sklepni račun lekarne in 

da pritrditev k razdelitvi presežka dohodkov na posa- 
mezne sklade; 

6. lahko omeji uporabo skladov v sporazumu s 
svetom za zdravstvo dn socialno politiko pristojnega 
ljudskega odbora. 

Posebne stroške in primanjkljaje, ki nastanejo 
lekarni zaradi odredb ik>ta-iovitelja in ki se ne mo- 
rejo kriti iz skladov, mora kriti ustanovitelj. 

Kazenske določbe 

36. člen 

• Ce ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za pre- 
kršek z denarno kaznijo od 1.O0O do 10.000 dinarjev 
upravnik ali druga odgovorna oseba lekarne: 

1. če se lekarna ukvarja s posli, ki ne spadajo 
v njeno delovno področje; 

2. če začne lekarna z delom, preden je bila pre- 
gledana; 

3. če dovoli, da opravlja strokovno delo v lekarni 
oseba,  ki nima  predpisane strokovne  kvalifikacije; 

4. če nima lekarna na zalogi potrebne količine 
zdravil; 

5. če ne priglasi za registracijo ustanovitve le- 
karne oziroma predpisanih sprememb ; 

6. če se ne ravna po predpisu o izdajanju in za- 
računavanju zdravil; 

7. če nepravilno ravtna pri izdajanju narkotičnih 
sredstev in strupov, kolikor ni dejanje kaznivo po 
etrožjih predpisih; 

8. če izda zdravilo brez recepta, kadar to ni do- 
ro! jeno; 

9. če ovira pregled lekarne, ali če ne izvrši ukre- 
pov, ki jih je odredil pristojni organ na podlagi pre- 
gleda lekarne; 

10. če se v lekarni ne vzdržujeta red in čistoča; 
11. če lekarna ne opravlja dežurne službe, oziro- 

ma če ni dosegljiv farmacevt v kraju, kjer je ena 
sama lekarna z enim farma »vtom. 

Prehodne in končne določbe 

37. člen 

Za pristojni ljudski odbor po določbah tega za- 
kona se šteje ljudski odbor okraja, mesta oziroma 
mestne občine s posebnimi pravicami, občinski ljud- 
ski odbor pa takrat, če sam ustanovi lekarno. 

38. člen 

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, ve- 
ljajo za lekarno predpisi o finančno samostojnih za- 
vodih in predpisi o upravljan ju zdravstvenih zavodov. 

59. člen 

Lekarne in posebne zaloge (depoji) zdravil mora- 
jo prilagoditi svojo organizacijo in delo določbam 
tega zakona r šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Po preteku šestih mesecev po objavi tega zaikona 
morajo ročne lekarne prenehati. 

40. člen 

Dokler ne bo mogoče ustanoviti lekarn v krajiht 
kjer je to potrebno, lahko v teh krajih poslujejo 
sitalne ali  sezonske lekarniške poeta je. 

Lekarniško postajo ustanovi lekarna s pritrditvi- 
jo okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora kot 
poslovno enoto v sestavi lekarna 

Lekarniško postajo vodi farmacevt ali farmacevt- 
ski pomočnik z opravljenim strokovnim izpitom. Ce 
lekarniško postajo vodi farmacevtski pomočnik, sme 
izdajati samo izgotovljena zdravila in v lekarni pri- 
pravljena magistralna zdravila, izdelovati pa sme le 
tista magistralna zdravila, v katerih ni sestavin iz 
tabele I in II Pharmacopeje FLRJ ali ki tmajo enak 
učinek. 

Obstoječe lekarniške postaje morajo v treh me- 
secih po objavi tega zakona prilagoditi svojo organi- 
zacijo in delo predpisom tega člena. 

41. člen 

Nobena organizacija razen lekarn ne sme imeti 
v svoji firmi označbe »lekarna« ali »apoteka«. Firme, 
ki imajo tako označbo, je treba spremeniti v enem 
mesecu po objavi tega zakona. 

42. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U 54/55 

Ljubljana, dne 5. aprila 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:    Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher-1. r. 

\ 
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66. 

UKAZ 

Na podlagi l'I. točke "2. člena ustavnega zakona 
'•""• ;" ~~i;t;x„„ ureditve in organih 

ia Izvršni 

0 temeljih družbeno in politične ureditve in 
oblasti Ljudske republike Slov/enije razglaša «.visui 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zaikon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih 
za urejanje voda, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske   republike   Slovenije   na   seji   Republiškega 
ZTVflirn     :~ -     • •     'TI       ! ;-i      -i- 9  :i- la zbora in na soji  Zbora proizvajalcev  dno 5. apri 
•5 im ki se glasi: 

Zakon 
0 spremembah in dopolnitvah zakona o skladih 

za urejanje voda 

.Zakon o skladih za urejanje voda (Uradni list 
^RS, št. 13-38/54) se spremeni in dopolni tako, da se 
T prečiščenem besedilu glasi: 

ZAKON 

o skladih za urejanje voda 

1. člen 
Ustanovijo se okrajni in mestni skladi za ureja- 

nje voda za območje okrajev in mest ter republiški 
sklad za urejanje voda za območje Ljudske repu- 
blik© Slovenije. 

a člen 
Sredstva skladov za urejanje voda so namenjena 

Za urejevanje voda, za vzdrževanje in obnavljanje ob- 
stoječih in za zgraditev novih regulacijskih in melio- 
racijskiih naprav, za urejanje hudournikov, za pro- 
učevanje vodnogospodarskih vprašanj in za razisko- 
vanje v zvezi z izrabo voda. 

Sredstva republiškega sklada za urejanje voda 
50 namenjena tudi za urejanje vodnega režima za 
^ergetsko izrabo voda in za kritje stroškov Uprave 
za vodno gospodarstvo LRS. 

Iz sredstev skladov za urejanje voda se za name- 
ne iz prejšnjih odstavkov lahko dajejo dotacije vod- 

ln? ^upnostim, gospodarskim organizacijam in za- 
vodom. 

3. člen 
okrajni (mostni) ljudski odbori oziroma Ljudska 

v<5     "k* Slovenija zagotovijo skladom za urejanje 
t. j sredstva iz dohodkov okraja  (mesta), oziroma 
ljudsko republike Slovenije. 
ujji, na sredstev za sklade za urejanje voda in 
win razPoreditev se določi z vsakoletnim družbenim 
Slov0•- okraja, mesta   oziroma   Ljudske   republike 

ki j .^a skladov za urejanje voda so tudi dohod- 
^0j*'~, "j'hovega poslovanja, dotacije, darila in drugi 

4 člen 
lja- okrajne (mestne) sklade za urejanje voda uprav- 

•10 okrajni (mestni) ljudski odbori. 
Up    ePubliški   sklad   za   urojanje   voda   upravlja 

v ava za vodno gospodarstvo LRS. 

Skladi 
5. člen 

do^Qj.     ' .za  urejanje voda  imajo svoj  predračun 
07 in izdatkov.   Predračun   sprejme   okrajni 

(mestni)   ljudski odbor oziroma   Ljudska   skupščine 
Ljudska republike Slovenije. 

Preostanki sklada iz preteklega leta se prenesejo 
kot dohodki v predračun za prihodnje leto. 

6. člen 
Okrajni (mestni) ljudski odbori oziroma Uprava 

za vodno gospodarstvo LRS smejo v breme skladov 
za urejanje voda najemati dolgoročna in kratkoročna 
posojila, vendar samo za namene iz 2. člena tega 
zakona. 

Prehodne določbe 

7. člen 
Drugi razdelek XVI. poglavja in prvi odstavek 

9. točke XIX. poglavja družbenega plana Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1935 prenehata veljati. 

Izvršni svet določi za leto 1955 višino sredstev 
republiškega sklada za urejanje voda in njih raz- 
poreditev proti poznejši potrditvi Ljudske skupšči- 
ne LRS. 

8. člen 
Dosedanji predpisi, izdani na podlagi zakona o 

skladih za urojanje voda, prenehajo veljati, kolikor 
so v nasprotju s tem zakonom. 

9. člen 
Izvršni svet izda predpise za izvajanje tega 

zaikon a. 
10. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<, uporaiblja pa se od 1. januarja 1955. 

St. U 55/55 
Ljubljana, dne 5. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega srveta 

Ljudske skupščine LRS:    Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko L r. Boris Kraigher 1. r. 

67. 
Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega 

zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na 
s,(}i Republiškega zbora dne *>   aprila  1955 sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi začasnih predstavnikov okraja Koper . 
v Republiški zbor in Zbor proizvajalcev 

Ljudske skupščine LR Slovenije 

1 

Za čas, dokler ne bodo po zafconu o volitvah ljud- 
skih poslancev v Ljudsko skupščino Ljudske repu- 
blike Slovenije na območju okraja Koper (Uradni 
list LRS, št 4-26/55) izvoljeni ljudiski poslanci v Re- 
puibliški zbor Ljudske skupščine LR Slovenije, dele- 
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gira okrajni zbor okrajnega ljudskega odbora Koper 
izmed sebe tri odborniike kot začasne predstavnike 
okraja Koper v Republiškem zboru Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije. 

Za čas, dokler ne bodo po zakonu o volitvah ljud- 
skih poslancev v Ljudsko skupščino Ljudske repu- 
bliko Slovenije na območju okraja Koper izvoljeni 
ljudski poslanci v Zbor proizvajalc«v Ljudske skupšči- 
ne LR Slovenije, delegirajo tisti odborniki zbora pro- 
izvajalcev okrajnega ljudskega odbora Koper, ki so 
bMi izvoljeni v skupini industrije, trgovine in obrti, 
izmed sebe enega odbornika kot začasnega predstav- 
nika okraja Koper v Zbor proizvajalcev Ljudske 
skupščine LR Slovenije za skupino industrije, trgo- 
vine in obrti. 

3 
Delegirani začasni predstavniki imajo vse pra- 

vice in dolžnosti ljudskih poslancev Republiškega 
zbora oziroma Zbora proizvajalcev Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije. Njihova funkcija preneha z dnem, 
ko bodo izvoljeni v okraju Koper ljudski poslanci po 
zakonu o volitvah ljudskih poslancev v Ljudsko skup- 
ščino Ljudske republike Slovenije na območju okraja 
Koper. 

4 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradnem 

listu LRSc 
St. LS 55/1-55 
Ljubljana, dne 5. aprila 1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik k        Predsednik 
Republiškega zbora:        Ljudske skupščine LRS: 

Josip Bus 1. r. Miha Marinko L r. 

68, 
Na p<rdlagi VIII. točke odloka o dajanju investi- 

cijskih posojil iz splošnega investicijskega sklada 
za povečanje živine lastne reje (Uradni list FLRJ, 
št. •-57/55) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 

o določitvi nekakovostnih  vrst živine, za katero se 
ne smejo dovoljevali  investicijska posojila 

I 
Za nokakovostno živino lastne reje, za katero ee 

no smejo dovoljevati investicijska posojila po odloku 

o dajanju investicijskih posojil iz splošnega investi- 
cijskega sklada za povečanje živine lastne reje (Urad- 
ni list FLRJ, št. 7-57/55), se štejejo: 

1. konji nekvalitetnih pasem in vrst; 
2. jalove krave in krave z n.izko proizvodnostjo,^ 

stari in za delo nezmožni voli, stari in za plemenitev 
neprimerni biki ter nelicencirani bikci, če so starejši 
od 18 mesecev; 

3. stari in za plemenitev neprimerni merjasci in 
svinje ter ovni in ovce. 

II 
Strokovni organ pristojnega okrajnega (mestnega) 

ljudskega odbora izda prosilcem za dovolitev investi- 
cijskega posojila potrdilo, da živina, za katero prosijo 
posojilo, ni nekakovostna po predpisih iz I. točke tega 
odloka. 

• 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 53/55 
Ljubljana, dne 6. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brccelj 1. r. 

69. 
Na podlagi 2. stavka 4. točke odloka o posebnih 

dodatkih za učno in vzgojno osebje (Uradni list LRS, 
št. ••/54) izdaja Svet za prosveto in kulturo LRS 

ODREDBO 
o dopolnitvi odredbe o določitvi števila učencev 

oziroma gojencev na šolah in drugih vzgojnih zavodih 

1 
Za 3. točko I. razdelka odredbe o določitvi števila 

učencev oziroma gojencev na šolah in drugih vzgoj- 
nih zavodih (Uradni list LRS, št. 3/55) se doda nova 
4. točka, ki se glasi: 

4. na ženskih obrtnih šolah, če je v oddelku ali 
razredu več kot 15 učenik. 

2 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradncm 

lestu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1005/1-55 
Ljubljana, dne 31. marca 1955. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
289. 

Na podlagi drugega odstavka 26. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS., št. 19-90/52), 6. člena uredbe o dohodnimi (Urad- 
ni list FLRJ, št. 50-482/53) in v zvezi s VI. točko odloka 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o uporabi 
planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni -list LRS, 
št. 3-8/54) je mostni ljudski odbor Maribor na skupni 
seji obeh zborov dne 28. januarja  1955 sprejel 

ODLOK 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 
kov iz premoženja 

t 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine- od do- 
hodkov iz premoženja se predpisuje tale davčna 
lestvica (davek — dopolnilni davek): 

Osnova % Davek Osnova       %       Davek 

1.000 2 20 6.000 2 
2.000 2 40 7.000 2 
3.000 2 60 8.000 2 
4.000 2 80 * 9.O00 2 
5.000 2 100 10.000 2 

Ì20 
140 
160 
180 
200 
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O: snova % Davek Osnova       %       Davek      Osnova °/o Davek Osnova °/o Davek 

H.'OOO 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
33.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55,000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
?0.OOO 
?1.000 
^.000 
?3.000 
?4.000 
?5.000 
?6.000 
7?.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3 
3,2 
3.4 
3,6 
3,8 
4 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5 
5,2 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,3 
6,6 
6,9 
7,2 
7,5 
7,8 
8,1 
8,4 
8,7 
9 
9.3 
9,6 
9,9 

10,2 
10,5 
10,8 i 
11,1 
11,4 
11.7 • 
12 
12,3 
12,6 
12,9 
13,2 
13,5 
15,8 
14,1. 
14,4 
14,7 
15,7 
15,3 
15,6 
15,9 
16,2 
16,5 
16.8 
17.1 

220 
240 
260 
280 
300 
520 
340 
360 
380 
400 
462 
528 
598 
672 
750 
832 
918. 

1.008 
1.102 
1.200 
1.302 
1.408 
1.518 
1.632 
1.750 
1.872 
1.998 
2.128 
2.262 
2.400 
2.583 
2.772 
2.967 
3.168 
5.375 
3.588 
3.807 
4.032 
4.263 
4.500 
4.745 
4.992 
5.247 
5.508 
5.775 
6.048 
6.327 
6.612 
6.903 
7.200 
7.503 
7.812 
8.127 
8.448 
8.775 
9.108 
9.447 
9.792 

10.143 
10.500 
10.863 
11.232 
11.607 
11.988 
12.575 
12.768 
13.167 

78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
83.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
160.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 

17,4 
17,7 
18 
18,3 
18,6 
18,9 
19,2 
19,5 
19,8 
20,1 
20,4 
20.7 
21 
21.3 
21,6 
21,9 
22,2 
22,5 
22,8 
23,1 
23,4 
23,7 
24 
25,25 
26,50 
27,75 
29 
30,25 
31,50 
32,75 
34 
35 
36 
57 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
W.5 
51 
51.5 
52 
52,5 
53 
53.5 
54 
54,5 
55 
55,5 
56 
56.5 
57 
57,5 
58 
58,5 
59 
59,5 
60 

13.572 
13.983 
14.400 
14.823 
15.252 
15.687 
16.128 
16.575 
17.028 
17.487 
17.952 
18.423 
18.900 
19.383 
19.872 
20.367 
20.868 
21.375 
21.883 
22.407 
22.932 
23.463 
24.000 
26.513 
29.150 
31.913 
34.800 
37.813 
40.930 
44.213 
47.600 
50.750 
54.000 
57.330 
60.800 
64.530 
68.000 
71.750 
75.600 
79.550 
83.600 
87.750 
92.000 
96.350 

100.800 
105.350 
110.000 
113.625 
•7.300 
121.025 
124.800 
128.625 
132.500 
136.425 
140.400 
144.425 
148.500 
152.625 
156.800 
161.025 
165.300 
169.625 
174.000 
178.425 
162.900 

•187.423 
192.000 

325.000 
330.000 
335.000 
540.000 
345.000 
550.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
3S5.OO0 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 ' 
420.000 

60,38 
60,75 
61,13 
61,5 
61,88 
62,25 
62,63 
63 
65,25 
63,50 
63,75 
64 
64,25 
64,50 
64,75 
65 
65,25 
65.50 
65.75 
66 

196.235 
200.475 
204.785 
209.100 
213.486 
217.875 
222.337 
226.800 
230.863 
234.950 
239.063 
243.200 
247.363 
251.550 
255.765 
260.000 
264.263 
268.550 
272.863 
277.200 

425.000 
430.000 
455.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

66,20 
66,40 
66,60 
66,80 
67 
67,20 
67,40 
67,60 
67,80 
68 
68,20 
68,4 
68,55 
(.8,70 
63,83 
69 

281.350 
285.520 
289.710 
293.920 
298.150 
302.400 
306.670 
310.960 
315.270 
319.600 
523.950 
328.320 
332.468 
536.630 
340.808 
345.000 

Pri osnovi nad 500.000 
din + 80 % od vsakih 
nadaljnjih 5.000 dia. 

H 
Po teh stopnjah se obdavčijo tudi dohodki za- 

seimiji pravnih oseb. 
• 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
so zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev, in sicer tako, da so zneski do 500 din za- 
okrožijo na tisoč dinarjev navzdol, zneski nad 500din 
pa na tisoč dinarjev navzgor. 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev, in sicer tako, da so zneski do 2.500 din 
zaokrožijo na pet tisoč dinarjev navzdol, zneski nad 
2.500 din pa na pet tisoč dinarjev navzgor. 

IV 
Co ima davčni zavezanec poleg dohodkov od pre- 

moženja še dohodke iz drugih virov, se za določitev 
stopnjo dopolnilne dohodnine uporabijo ustrezne do- 
ločbe 9. im 10. člena uredbe o dohodnini. 

V 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm listu 

LRS<, uporabi pa se za odmero dopolnilno dohodnine 
za leto 1954. , 

St. 181/2-55       . 
Maribor, dno 23. januarja 1955. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

N 290. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 

64 ölena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) v zvezi z 19. in 24. členom 
uredbo o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št 29-344/54) je okrajni ljudski odbor v Krškem 
na skupni seji okrajnega zbora din zbora proizvajalcev 
dno 21. marca 1955 sprejel 

odlok 
o spremembi in  dopolnitvi odloka  o kategorizaciji 

stanovanj v okraju Krško 

Besedilo odloka o kategorizaciji stanovanj v 
okraju Krško, ât. 7700/6 z dne 12. aivgusitia 1954 (Urad- 
ni (Est LRS, št. 36-537/54) se spremeni in dopolni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 
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ODLOK 

o kategorizaciji stanovanj v okraju Krško 

1. člen 
Vsa stanovanja, ki se oddajajo v najem v okraju 

Krško,  se  razporedijo  po  kakovosti   v  7  kategorij, 
in sicer: 

I. kategorija stanovanj od 100 do 110 točk, 
II. kategorija stanovanj od   86 do   99 točk, 

III. kategorija stanovanj od   71 do   85 točk, 
IV. kategorija stanovanj od   56 do   70 točk, 

V. kategorija stanovanj od   41 do   55 točk, 
VI. kategorija stanovamj od   26 dio   40 točk, 

VII. kategorija stanovanj do 25 točk. 
V VII. kategorijo spadajo rud; stanovanja, ki jih 

sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 
Novo   najemnino   bo   predpisal   okrajni   ljudski 

odbor Krško pozneje. 

2. člen 

Stanovanja se razvrstijo s točkovanjem po po- 
sameznih prvinah, ki so obsežene v postavkah razpre- 
delnice 5. člena tega odloka. 

5. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap. 
št 

Opis vrednot, ki  se  točkujejo 
Oc ena 

točke 

1. Lega hiše: zazidalni  ustroj, obsončenje,  razgledi neugodna 
1 

2.  Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednja 
2 

srednji 
5 

3.  Razvid  (orientacija)  stanovanjskih prostorov neugoden srednji 
1 2 

4.  Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega okolja neugoden 
0.5 

5.  Dovoz do kleti,, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

srednji 
1 

teže 
dostopen 

0.5 

dobra 
5 

brez 
5 

dober 
4 

ugoden 
1.5 

dober 
1 

6.  Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0.5 

deloma 
1 

v celoti 
1.5 

7. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1.5 

8. Starost stavbe (oz. stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

1 

zgrajena 
1900—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

5 

9. Vpliv nadstropij, če ni dvigala IIL nadstr. 
2 

nad V. nadstr. 
0 

IL nadstr. 
2.5 

V. nadstr. 
1 

L nadstr. 
3 

IV.- nadstr. 
1.5 

pritličje 
5.5 

10.  Lega (položaj) stanovanja 

kletno stanovanje,    kletno stanovanje, 
tla nad 1.0 m tla od 0—1.0 m 
pod nivojem pod nivojem 

0 1 
podstrešno navadno 
stanovanje stanovanje 

2 6 

L nadstropje 
8 

11.  Zasnova stanovanja nepraktična zadovoljiva 
1 4 

sodobna 
7 

12.  Razmerje površin sob in priiiilklKm 
površina 

1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 
3 

13.  Kvadratura  kletnih  prostorov, 
za katere se ne plačuje 
najemnina 

brez takim     do 5 m2       5—10 m«      10—15 m1     15—20 m*     20—25 m 
pritiiklin 1 2 3 4:5 

0 za vsakih nadaljnjih 10 m* še 1 točka 

14. Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

15. Višina prostorov do 2t4ni 2.4—2.8 m 2.8—3.2 m nad 5.2 ro 
05 3 2 1 
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Zap. 
št Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 

točke 

!"• Oskrba z vodo 
vodnjak 

0.5 

vodovod 
zunaj stanovanja 

1 

vodovod 
1 iztok 

vodovod 
več iztokov 

4 

"<  Kopalnica 
brez 

kopalnice 
0 

kad in peč 
ali prha 

5 

kad, peč 
in u mi v. 

6 

bogato 
opremljena 
kompletna 
kopalnica 

8 

18. Stranišče 

WC za več 
suho stanovanj WC v stano- 

zunaj stanovanja skupaj vanju 
1 2 4 

2*. Kakovost tal v sobah im kuhinji 
mehki les 

1 

deščična tla 
dn ksiloHitt 

3 

19. Električna napeljava brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

zadovoljiva 
2 

sodobna 
3 

20.  Plin ne 
0 

da 
2 

21.  Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

0 

nezadovoljivo 
ogrevanje 

1 

lončene 
in patentne 

peči 
2 

centralna 
kurjava, 

topli zrak 
5 

22-  Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzilo 

stanovanje 
0 

delno 
pomanjkljiva 

2 
zadovoljiva 

4 

23.  Seatava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen 
strop 

2 

masiven 
strop 

3 

24. Izolacija proti vlagi vtlažmo 
mestoma 
vlažno 

o.r 

suho 
stanovanje 

2 

2>3. Kakovost omota, slikarije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

linolej, 
klobučevina, 

parketne 
ploščice 

4 

a?- Kakovost tlakov v priitoilkMnah. opeka 
beton 

0.5 

teraco lilaM, 
kslilolit 

betonske plošče 
1.5 

naravni kamen, 
korani, limole j 

2 

Oblogo sten, stranskih prostorov in kuhinje 
bvea 

0 
oljnati plesk 

1 

lesene obloge 
(lamberije) 

keram. ploščo, 
naravni kamen 

2 

• Kakovost unizamskih izdelkov 
slaba 

1 
ipoman jlc.1)j4va 

3 
zadovoljiva 

6 

*"• Okenski zasloni 
brez 

0 

plaitneni 
zastori 

polknice 
1 

lesene 
rebrače 
(rolete) 

2 
<ti — — • .—••••,..—— i        . i— • •   " i.       -••— •     -• •'    " —'• •'"•- 

^_J^i stanovanjih, 'ki so v lesenih zgradbah z značajem baraJc, se odbije 10 točL 

j« delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se odbijejo 3 točke. 
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Svet z gospodarstvo pri OLO Krško se pooblašča, 
da izda za uporabo te razpredelnice potrebna na- 
vodila za tolmačenja. 

4. člen 

Za izvedbo tega odloka so pristojni sveti za 
gospodarstvo oziroma komunailne zadeve oziroma svet 
za gospodarstvo ljudskih odborov mestnih občin Ln 
občinskih ljudskih odborov. 

5. člen 

Vsi organi za upravljanje hiš, ki so lasi splošnega 
ljudskega premoženja, zadružnih in družbenih orga- 
nizacij, zasebni lastniki in tudi stanovalci sami mo- 
rajo omogočita uradnim osebam kategorizacijo stano- 
vanjskih prostorov in jim dati zato vse potrebne, 
popolne in, resnične podatke ter omogočiti dostop v 
vse hiše in\ vse stanovanjske prostore. 

6. člen 

Kdor ravna v nasprotju s predpisi 5. člena tega 
odloka, stori prekršek in se kaznuje z denarno 
kaznijo do 3000 dim. 

7. člen 

Ta odlok > velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Osnova 
Dopol. 

% davek Osnova % 
Dopol. 
davek 

St 7700'9-54 
Krško, dne 21. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r. 

291. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19/89-52), 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, 
št 56/53) in VI. točke odloka Izvršnega sveta LRS o 
uporabi planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni 
list LRS, št 3/54), na predlog sveta za gospodarstvo 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica, je 
okrajni ljudski odbor Maribor okolica na XXII. skupni 
seji obeh zborov dne 18. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od dohodkov 
kmetijskih gospodarstev, samostojnih poklicev 

in premoženja za leto 1974 

1. ölen 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov kmetijskih gospodarstev se predpisuje tale 
davčna lestvica za leto 1954: 

Osnova % 
Dopol. 
davek Osnova       % 

Dopol. 
davek 

1.000 3 
2.000 3 
3.000 3 
4.000 3 
5.000 3 
6.000 3 
7.000 3 
aooo 3 
9.000 5 

30 10.000 3 
60 11.000 3 
90 12.000 3 

120 13.000 3 
150 14.000 3 
180. 15.000 3 
210 16.000 5 
240 17.000 3 
270 18.000 3 

300 
330 
360 
390 
420 
450 
480 
510 
540 

19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
25.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
35.000 
34.000 
55.000 
36.000 
57.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000' 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 

> 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
35 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
47 
4.8 
4.9 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
6 
6.1 
62 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
7 
7.1 
72 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7$ 
7.9 
8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

570 
600 
630 
660 
690 
720 
750 
760 
810 
840 
870 
900 
961 

1.024 
1.089 
1.156 
1.225 
1.296 
1,369 
1.444 
1.5• 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.116 
2.209 
2.304 
2.401 
2.500 
2.601 
2.704 
2.809 
2.916 
3.025 
3.136 
3.249 
3.364 
3.491 
3.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096 
4.225 
4.356 
4.489 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 
5.625 
5.701 
5.929 
6.0S4 
6.241 
6.400 
6.561 
6.724 
6.8S9 
7.056 

83.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95,000 
96.000   - 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
155.000 
140.000 
145.000 . 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
505.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
530.000 
355.000 
340.000 
345.000 
350.000 

8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 

10 
10.5 
11 
11.5 
12 
12.5 
13 
13.5 
14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 
17.5 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 
21.5 
22 
22.5 
23 
23.5 
24 
245 
25 
25.4 
25.9 
26.3 
26.8 
Z!2 
27.6 
28 
28.4 
28.8 
29.2 
29.6 
30 
30.4 
30.8 
31.1 
31.4 
31.8 
32.2 
32.5 
32.7 

7.225 
7.396 
7.569 
7.744 
7.921 
8.100 
8.281 
8.464 
8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
9.409 
9.604 
9.801 

10.000 
lil .025 
12.100 
13.2215 
14.400 
15.625 
16.900 
18525 
19.600 
21.025 
22.500 
24.025 
25.600 
27.225 
28.900 
30.625 
32.400 
34.225 
36.100 
38.025 
40.000 
42.025 
44.100 
46.225 
48.400 
50.625 
52.900 
55.225 
57.600 
60.025 
62.500 
64.770 
69.340 
69.695 
72.300 
74.800 
77.280 
79.800 
82.360 
84.370 
87.600 
90.280 
93.000 
95.760 
98.560 

101.075 
103.620 
106.530 
109.480 
112.125 
114.450 
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Osnova       % 
Dopoi. 
davek O snova % 

D«poL 
davek Osnova 

Dopol. 
davek Osnova       % 

Dopol. 
d a ve i 

355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 

,390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
573.000 
nad 800. 

55.1 
53.5 
53.6 
53.9 
54.2 
34.5 
34.8 
35.1 
35.4 
35.7 
56.1 
36.3 
36.6 
36.9 
37.2 
37.4 
37.7 
37.9 
38.2 
38.4 
38.6 
38.9 
39.2 
39.4 
39.6 
39.9 
40.1 
40.3 
40.5 
40.7 
40.9 
41.1 
41.3 
41.5 
41.7 
41.9 
42.1 
42.3 
42.5 
42.7 
42.9 
43.1 
43.3 
43.5 
45.7 

000 50% 

117.505 
119.880 
1212.640 
125.430 
128.250 
131.100 
153.980 
136.890 
139.830 
142.800 
146.205 
148.830 
151.890 
154.980 
158.100 
160.820 
163.995 
166.760 
169.990 
172.800 
175.630 
178.940 
182.280 
185.180 
188.100 
191.040 
194.483 
197.470 
200.475 
203.500 
206.345 
209.610 
212.695 
215.800 
218.925 
222.070 
225.235 
228.420 
231.623 
234.830 
238.095 
241.360 
244.645 
247.930 
251.275 

+ 60% od 

580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
655.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
6S0.0O0 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
705.000 
710.000 
715.000 
720.000 
725.000 
730.000 
755.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 

ä 790.000 
795.000 
800.000 

43.9 
44.1 
44.3 
44.5 
44.7 
44.9 
45.1 
45.5 
45.5 
45.7 
45.9 
46.1 
46.3 
46.5 
46.65 
46.8 
46.95 
47.1 
47.25 
47.4 
47.55 
47.7 
47.8 
47.9 
48 
48.2 
48.3 
48.4 
48.55 
48.7 
48.8 
48.9 
49 
49.1 
49.2 
49.3 
49.4 
49.5 
49.55 
49.6 
49.7 
495 
49.85 
49.9 
50 

254.620 
257.985 
261.370 
264.775 
268.800 
271.645 
275.110 
277.980 
282.100 
285.625 
289.170 
292.735 
296.320 
299.925 
303.225 
306.540 
309.870 
313.215 
316.575 
319.950 
323.340 
326.745 
329.820 
332.905 
356.000 
339.810 
342.930 
396.060 
349.560 
353.075 
356.240 
339.415 
362.600 
365.795 
369.000 
372.215 
375.440 
378.675 
381.535 
384.400 
387.660 
390.130 
393.815 
396.705 
400.000 

osnovo nad SOO.0OO 

2. člen 

horiv    °^ra^uliavanJe dopolnilne dohodnine od do- 
ttkov   samostojnih   poklicev   so   predpisuje   *•1• 

av«na lestvica za leto 1954: 
talo 

O: snova 

1.000 
a.poo 
3.000 
4.000 
5.000 
6-000 
7.000 
8-000 
»-000 

!0.000 

% 
Dopol. 
dirvek Osnova 

Dopol. 
davek 

10 11.000 i 
20 12.000 1 
30 13.000 1 
40 14.000 1 
50 15.000 1 
60 16.000 1 
70 17.000 1 
80 18.000 1 
90 19.000 .1 
00 20.000 1 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

21.000 
23.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
51.000 
32.000 
33.000 
34,000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 

.1 

.2 
3 
.4 
.5 
.6 
7 

.8 

.9 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3 
3.1 
32 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4 
4.1 
42 
43 
4.4 
4.5 
4.6 

210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
3O0 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
561 
624 
689 
756 
825 
896 
969 

1.044 
1.121 
1.200 
1.281 
1.364 
1.449 
1.556 
1.625 
1.716 
1.809 
1.904 
2.001 
2.100 
2.201 
2.304 
2.409 
2.516 
2.625 
2.736 
2.849 
2.964 
3.081 
3,200 
3.321 
3.444 
5.569 
3.696 
3.825 
3.936 

87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

1OO.O0O 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
150.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
555.000 
340.000 
345.000 
550.000 
555.000 
360.000 

4.7 
4,8 
4.9 
5 
5.1 
5.2   . 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 

10 
10.5 
lil 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.8 
28.6 
29.4 
30.2 
31 
31.8 
32.6 
33.4 
34.1 
34.8 
55.5 
36.2 
36.8 
37.4 
37.95 
38.5 
39 
39.5 
39.9 
40.3 
40.7 
41.1 
41.15 
41.8 
42.15 
42.5 

4.0S9 
4.224 
4.361 
4.500 
4.641 
4.784 
4.929 
5.076 
5.225 
5.376 
5.529 
5.684 
5541 
6.000 
6.825 
7.700 
8.625 
9.600 

10.625 
11.700 
12.825 
14.000 
15.225 
16.500 
18.600 
20.800 
23.100 
23.500 
28.000 
30.600 
33.300 
36.100 
39.000 
42.000 
45.100 
48300 
51.600 
55.000 
58.500 
62.100 
65.330 
68.640 
72.030 
75.500 
79.050 
82.680 

• 86.390 
90.180 
93.775 
97.440 

101.175 
104.980 
108.560 
112.200 
115.748 
119.550 
122.850 
126.400 
129.675 
132.990 
136.345 
159.740 
143.003 
146.300 
149.633 
153.000 
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Osnova 
Dopol. 
davek Osnova       % 

Dopol 
davek 

365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
585.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
4S0.OOO 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
503.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 

42.85 
43.2 
43.55 
43.9 
44.25 
44.6 
44.95 
45.3 
45.55 
45.8 
46 
46.2 
46.4 
46.6 
46.8 
47 
47.2 
47.4 
47.6 
47.8 
47.9 
48 
48.1 
48.2 
48.3 
48.4 
48.5 
48.6 
48,7 
4S.8 
48.9 
49 
49.1 
49.2 
49.5 
49.4 
49.5 
49.6 
49.7 
49.8 
49.9 
50 
50.1 
50.2 

156.403 
159.840 
163.515 
166.820 
170.365 
175.940 
177.553 
181.200 
184.478 
187.780 
190.900 
194.0'»0 
197.200 
200.380 
205.580 
206.800 
210.040 
213.300 
216.580 
219.800 
222.755 
225.600 
228.475 
231.560 
234.555 
237.160 
240.075 
243.000 
245.935 
248.880 
251.835 
254.800 
257.775 
260.760 
263.755 
266.760 
269.775 
272.800 
275.855 
278.SS0 
281.935 
283.000 
288.075 
291.160 

585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
631000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
705.000 
710.000 
715.000 
720.000 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
SOO.OOO 

50.3 
50.4 
50.5 
50.6 
50.7 
50.8 
50.9 
511 
51.10 
51.2 
51.3 
51.4 
51.5 
51.6 
51.7 
51.8 
51.9 
52 
52.1 
52.2 
52.3 
52.4 
52.5 
52.6 
52.7 
52.8 
53.9 
53 
53.1 
53.2 
53.5 
55.4 
53.5 
55.6 
53.7 
55.8 
53.9 
54 
54.1 
54.2 
54.3 
54.4 
54.5 
54.6 

294.255 
297.560 
300.475 
305.600 
506.755 
509.883 
313.055 
516,200 
319.375 
322.560 
325.755 
328.960 
332.175 
535.400 
338.655 
541.880 
545.155 
548.400 
531.675 
354.960 
358.255 
561.560 
564.875 
368.200 
571.535 
574.880 
578.235 
381.600 
384.975 
388.360 
391.755 
395.160 
398.575 
402.000 
405.435 
408.880 
412.355 
415.800 
419.275 
422.760 
426.255 
429.760 
435.275 
456.800 

nad 800.000 = 54.6% +73% od osnove nad 800.000 

5. člen 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine za do- 
hodke od premoženja se predpisuje tale davčna 
lestvica za leto 1954: 

Dopol. 
Osnova       %        davek Osnova       % 

Dopol. 
daveJs 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 

10 
20 
50 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
145 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 

1.6 
1.9 
2.3 
2.6 
2.9 
3.2 
3.6 
3.8 
4 
4.4 
4.8 

192 
247 
322 
390 
464 
544 
648 
722 
800 
882 

1.056 

Osnova 

23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
54.000 
35.000 
36.000 
57.000 
58.000 
59.000 
40.000 
41.000 
42.000 
45.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
63.000 
66.000 
67.000 
68.000 

- 69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 

• 79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 

% 
Dopol 
davek Osnova       % 

Dopol. 
davek 

5.2 
5.6 
6 
6.2 
6.4 
6.6 
6.8 
7.3 
7.6 
7.9 
8.2 
8.6 
8.9 
9.3 
9.6 

10.4 
10.8 
11 
11.4 
11.8 
12.2 
12.6 
13 
13.4 
13.8 
14.3 
14.6 
14.9 
15.2 
15.4 
15.6 
15.8 
16 
16.2 
16.4 
16.6 
16.8 
17 
17.2 
17.4 
17.6 
17.8 
18 
18.2 
18.4 
18.6 
18.8 
20 
20.3 
20.6 
20.9 
21.3 
21.6 
21.9 
22.1 
22.4 
22.7 
23 
23.3 
23.6 
23.9 
24.2 
24.5 
245 
25.2 
25.5 

1.196 
1.344 
1.500 
1.612 
1.728 
1.848 
1.972 
2.190 
2.356 
2.529 
2.706 
2.924 
3.115 
3.348 ' 
3.552 
3.952 
4.212 
4.400 
4.674 
4.956 
5.246 
5.544 
5.850 
6.164 
6.486 
6.864 
7.154 
7.450 
7.752 
8.008 
8568 
8.532 
8.800 
9.072 
9.348 
9.628 
9.912 

10500 
10.492 
10.788 
11.088 
11.392 
11.700 
12.012 
12.318 
12.643 
12.972 
14.000 
14.413 
14.832 
15.257 
13.762 
16.200 
16.644 
17.017 
17.472 
17.933 
18.400 
18.873 
19.552 
19.857 
20.528 
20.825 
21.325 
21.924 
22.440 

89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
95.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
150.000 
155.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
500.000 
505.000 
310.000 
513.000 
320.000 
325.000 
330.000 
535.000 
340.000 
345.000 
350.000 ' 
555.000 
360.000 
565.000 
370.000 

25.8 
26 
26.2 
26.6 
26.8 
27.2 
27.6 
27.8 
28.2 
28.6 
28.8 
29 
30 
31 
32 
53 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
42.5 
43 
43.5 
44 
44.5 
45 
45.5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
52.5 
53 
54 
54.5 
54.6 
54.9 
555 
55.5 
555 
56.1 
S6-.4 
56.8 
57 
57.3 
57.6 
57.9 
58.2 
58.5 
58.8 
59.1 
59,4 
59.6 
59.8 
60 
60.2 
60.4 
60.6 

22.962 
23.400 
25.842 
24.472 
24.924 
25.588 
26.220 
26.688 
27.354 
28.028 
28.512 
29.000 
51.500 
34.100 
36.800 
39.600 
42.500 
45.500 
48.600 
51.800 
55.100 
58.500 
62.000 
65.600 
69.300 
72.250 
75.230 
78300 
81.400 
84.530 
87.750 
91.000 
94.300 
98.700 

103.200 
107.800 
112.500 
117.300 
122.200 
126.000 
129.850 
135.000 
138.465 
141.960 
145.485 
149.040 
152.625 
156.240 
159.885 
163.560 
167.560 
171.000 
174.765 
178.560 
182.365 
186.240 
190.125 
194.040 
197.965 
201.960 
205.620 
2O9.3O0 
213.000 
216.720 
220.46° 
224.220 
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Osn. ova % 
Dopol 
davek Osnova 

Dopol 
%        davek 

440.000 62.7 275.880 
445.000 62.8 279.460 
450.000 62.9 283.050 
455.000 63 286.650 
460.000 63.1 290.260 
465.000 63.2 293.880 
470.000 63.3 297.510 

375.000 60.8 228.000 
380.000 61 231.800 
385.000 61.2 233.620 
390.000 61.4 239.460 
f3-000 61.6 243.320 
400.000 61.8 247.200 
405.000 62 231.100 
410.000 62.1 254.610 475.000       63.4       301.150 
415.000 62.2 258.130 480.000       63.5       304.800 
420.000 62.3 261.660 485.000       63.6       303.460 
423.000 62.4 265.200 490.000       63.7       312.130 
*30.000 62.5 268.750 493.000       63.8       315.810 
«5.000 62.6 272.310 500.000       63.9       519.500 
nad 500.000 64% < 

4. člen 

Usnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
P°d 1., 2. in 3. točko tega odloka se zaokrožujejo: 

a) do 100.000 din na celih 1000 din, in sicer -tako, 
<ja sezneski do 500 din zaokrožujejo na nižjih tisoč 
dinarjev, zneski nad 500 dim pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) nad 100.000 din na celih 5000 din, pri čemer 
se zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih pet tisoč 
dinarjev, zneski nad 2500 dim pa na višjih pet tisoč 
«marjev. 

5. člen 

Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 
M-?  ^Po^ilna dohodnina  tako ene kakor  druge 

onuke,  plača   dopolnilno  dohodnino  po   stopnji,   ki 
ustreza seštevku prvih in drugih dohodkov. 

Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnina 
od kmetijstva ali dohodnina od gospodarskih delav- 

' !aosti  in   samostojnih  poklicev   po   pavšalni   davčni 
jS?ov* 2a davčno leto naprej, poleg tega pa ima tudi 
ohodke iz drugih virov, ki se ugotovijo in obdav- 
i'jo po preteku leta, ti ne vplivajo na odmero do- 
odnime od kmetijstva oziroma od gospodarskih de- 

dnosti in samostojnih poklicev po pavšalni davčni 

"rav tako me vpliva na stopnjo dopolnilne dohod- 
ame od dohodkov  iz  drugih  virov  višina  davčne 

jSno.v,ne dohodnine iz kmetijstva oziroma pavšalne 
jvene osnove gospodarskih delavnosti in samostoj- 

n• sklicev. 

6. član 

od j|Tek P° va|šji davčni stopnji ne sme biti večji 
tazl v a ^° najbližji nižji stopnji, povečanega za 
doJ** zaradi katere bi se morala uporabiti višja' 
flaT*na stopnja. 

7. člen 

jav   J odmera davka se priznajo kot davčne olaj- 
določbe 129. člena uredbe o dohodnimi. 

8. člen 

lisfy ^ °J"°k velja od dneva objave v >Uradnem 
dol-, • *• uPorablja pa se za odmero dopolnilne 

"oamne za leto 1954. 
St. 1-232/1.55 

Maribor,- dne 18. februarja 1955. 

292. 

Na podlagi 15. člena v zvezi s 5. točko 64. člene 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19'52) ter 26. členom uredbe o dohodnimi (Uradni 
list LRS, št. 56/53) jzdaja okrajni ljudski odbor Mari- 
bor okolica na XXII. skupni seji obeh zborov, dne 
18. februarja 1955 

ODLOK 

o začasui oprostitvi dopolnilne dohodnine od zem- 
ljišč, ki so bila obnovljena 

I 

Kmetijska gospodarstva, ki so svoje vinogradni- 
ške in sadjarske nasade obnovila io so po 26. členu 
uredbe o dohodnimi začasno oproščena dohodnine za 
dobo, kot jo ta uredba določa, se še po preteku tega 
roka oproste dopolnilne dohodnine, kot sledi: 

za obnovljene vinogradniške nasade za dve leti; 
za obnovljene nasade češpelj, jablan, hrušk in 

breskev za štiri leta. 
II 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporabljati pa se prične pri odmeri do- 
hodnine za leto 1933. 

St. 1-253'1-55 
Maribor, dne 18. februarja  1955, 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

293. 

Predsednik OLO: 

Stane Škof 1. r. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št, 31-102/53) 
v zvezd z 12. točko 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št 19-89'52) je okrajni 
ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh zborov 
dne 21. marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

Razpišejo se nadomestne volitve za volitve T 
okrajni zbor okrajnega ljudskega odbora Postojna 
r 21. volilni enoti, ki obsega naselji Babno polje in 
Bukovico, ker se je ljudski odbornik Janež Jože, iz- 
voljen T tej volimi enotj za odbornika okrajnega 
zbora, odpovedal mandata in je okrajni zibor na seji 
dne 21. marca 1955 njegovo odpoved sprejel. 

H 

Volitve ibodo v nedeljo, dne 29. maja 1955. 

• 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listni LRS< in na 
oglasni deski občine Loška dolina, 

St 91/10 

Postojna, dne 21. marca 1955. 

Predsednik OLO: 

Mirko JelerOč 1. r. 
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294. 

Okrajni ljudski odbor Postojna je na podlagi II. 
odstavka 15. člena in 1. točke 69. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19- 
89/52) v zvezi z 8. členom zakona o prekrških zoper 
javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88'49 in 
št 40-184/51) in s 5. in 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št 46-426/51) na seji 
okrajnega zbora dne 21. marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o spremembi in dopolnitvi odloka o javnem redu 
in miru 

1. člen 

2. člen odloka o javnem redu in miru (Uradni 
Met LRS, št 16/53) se spremeni tako, da se. glasi: 

V javnem ali zasebnem prostoru so prepovedana 
dejanja, ki motijo mir okolice, in sicer je prepove- 
dano: 

a) uporabljati zvočnike, radijske aparate, glas- 
bila ali kakršne koli druge naprave, na način, kd ob- 
čutno moti okolico aH na drug naôia po nepotrebnem 
dela večji hrup in ropot; 

b) od 22. do 5. ure motiti nočni mir in počitek 
ljudi; 

Ne štejejo se za motnje po prejšnjem odstavku 
motnje, ki izvirajo iz oblastveno dovoljene politične, 
družbene ali gospodarske delavnosti. 

Tajništvo za notranje zadeve lahko v posameznih 
primerih prepove ali omeji uporabo naprav iz točke 
a) 1. odstavrka tega člena v bližini bolnišnic, sanato- 
rijev itd. ali iz ozirov na tujski promet 

2. člen 

Črta se 3. in 4. člen. 

3. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, naštete 
v 2. členu, 3., 4„ 5., 6., 7., 10., 11. in 12. točki 5. Sena, 
2., 5., 4., 5., 6. in 9. točki 6. člena, v 2. točki 8. člena 
in v 9. členu. 

4. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti OLO Postojna, smejo takoj na mestu 
izterjati denarno kazen v znesku 100din za prekrši- 
tve določb, naštetih v 1., 2M 8., 9, 13., 14. in 15. točki 
5. člena, v 1., 7., 8. io 10. točki 6.' člena, v 7. členu, 
v 1., 5. in 4. točka 8. člena. 

5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. I 91/9-55 ' 

Postojna, dne 29. marca 1955. 

Predsednik OLO: 

Mirko Jelerčič: L r. 

295. 

Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52), 66. člena uredbe o trgovanju in trgovskih 
podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, številka 
56-483/53) in 48. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št 6-63'54) ter 4. in 8. 
člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, štev. 46-420/51) je okrajni ljudski odbor Ptuj 
na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
19. marca 1955, po zaslišanju okrajne trgovinske 
zbornice in okrajne gostinske zbornice Ptuj sprejel 

ODLOK 

o spremembah odloka o poslovalnem času trgovskih, 
gostinskih in drugih poslovalnic v okraju Ptuj 

1. člen 

11. člen odloka o poslovalnem času trgovskih, go- 
stinskih in drugih poslovalnic v okraju Ptuj (Uradni 
list LRS, št 41-621/54) se spremeni taiko, da se glasi: 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 
do 3.000 din odgovorna oseba v gostinski poslovalnici, 
če je gostinsko podjetje aH gostišče odprto v času, 
ko bi ne smelo biti odprto. 

2i člen 

Ta odlok  velja od  dneva   objave   v 
listu LRS<. 

>Uradnen» 

St 1-6093/4-54 
Ptuj, dne 19. marca 1955. 

Predsednik OLO: 

Lojze Frangez L r. 

296. 

Na podlagi 15. in 103. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi z določbami 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št 
46'51) in 8. člena eakona o prekrških zoper javni red- 
in mir (Uradni list LRS, št .16/49, 40/51) je sprejel 
okrajni ljudski odbor Ptuj na seji okrajnega zbora 
dne 19. marca 1955 

ODLOK 

o javnem redu in miru 

L Splošne določbe 

1. člen 

Vsakdo se mora vestì in ravnati tako, da ne m<& 
dela, razvedrila in počitka drugih ljudi, da varuj* 
javno moralo, vzdržuje snago, pazi na lepoto in zuna- 
nje lice mest vasi in naselij, ne dela škode in »e 

ogroža ljudem varnosti premoženja in zdravja. 
Dobrine iz prejšnjega odstavka uživajo upravn» 

kazensko varstvo po določbah tega odloka, 

II. Varstvo miru 

a člen 
Prepovedano je vsako dejanje na javmem ali za- 

sebnem prostoru, ki moti mir okolice, ia sicer: 
1. uporabljati zvočnike, radijske aparate, glasbil 

in kakršne koli druge naprave tako, da občutno D10" 
tijo okolico; 
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3. kričati, razgrajati ali drugače po nepotrebnem 
delati hrup in ropot; 

•>. uporabljati motorna vozila, ki nimajo izpušne 
«uJilke, 

4. od 22. do 5. ure motiti nočni mir in počitek 
ljudi. 

Tajništvo za notranje zadeve sme v posameznih 
primerih (v bližim bolnišnice, sanatorijev itd. ali gle- 
de na tujski promet) prepovedati ali omejiti uporabo 
naprav, navedenih v prejšnjem odstavku. 

Ne štejejo se za motnje po 1. odstavku tega člena 
motnje, ki izvirajo iz gospodarske delavnosti al; iz 
oblastveno dovoljenega političnega oziroma družbe- 
nega udejstvovamja. 

III. Varstvo družbene discipline 

3. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se krši druž- 
bena disciplina, m sicer: 

1. motiti sestanke, javne shode, zborovanja in 
drage javne prireditve; 

2. kljub opominu zadrževati se v gostinskih obra- 
tih preko dovoljenega obratovalnega časa; 

3. kaditi v prostorih ali vozilih, v katerih je ka- 
jenje prepovedano; 

4. krošnjariti. * 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 

4. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 
varnost ljudi in premoženja, in sicer: 

1. poili»dovati ali odstraniti napisne table m 
druge javno znake; 

2. ugašati in poškodovati svetilke, namenjene za 
jaivno razsvetljavo; 

3. opuščati nameščanje in vzdrževanje varnost- 
nih naprav pri gTadbah in popravilih;       > 

4. ob javnih cestah in poteh imeti ali nameščati 
na ograjo v višini do 1,80 ni bodečo žico; 

5. z metanjem kamelija ali drugih predmetov 
ogrožati javno varsitvo; 

6. dražiti ali plašiti živali; 
?• z brezobzirno vožnjo poškropiti ali pomazati 
• ali pročelja stavb; 
8. uporabljati javna pota za igre; 
°- poškodovati aili kljub opominu pristojnih or- 

ganov zanemarjati vzdrževanje gospodarskega po- 
slopja ter hišnih naprav in instalacij, dà nastane 
nevarnost za ljudi ali grozi večja škoda. 

'• Varstvo zdravja, snage in zunanjega lica 
5. člen 

1"   ,.   eP°vedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 
4Mi   nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zuna- 

•Ie lice strnjenih naselij in sicer: 
..... k metali odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 

tla ali predmete na javnih prostorih; 
2. iztepati karkoli na javna pota; 
•>. odlagati  odpadke ali  gnoj  na mesta, ki  niso 

za *o določena; 
ita *' PUS^'J greznice nezadostno zaprte ali Y takem 

nJn, da povzročajo okolici smrad; 
•• 

5- spuščati odpadke ali  gnojnico na javna pota 
v odprte cestne jarke i.n rečne struge; 

•;   "•   nameščati   plakate   ali  objave  na   mestih,   ki 
v0z.,.j

a to določena, pisati na poslopjih* ograjah adi 

7. trgati ali odstranjevati plakate ali objave, na- 
lepljene na mestih, ki so za to določena; 

8. zanemarjati snago v stanovanju v taki meri, 
da to moti okolico ali pa .da utegne spraviti v nevar- 
nost zdravje ljudi, 

6. člen 

Lastniki ali upravitelji hiš ob javnih poteh mo- 
rajo čistiti hišna pročelja, javne znake na poslopjih 
in skrbeti za to, da se zastave, transparenti, lepaki in 
drugi priložnostni okraski odstranijo najkasneje v 
dveh dneh po končani proslavi ali prireditvi. 

Prepovedano je izobešanje zastav, ki so raztr- 
gane, izprane ali zamazane ali ki lahko drugače žalijo 
patriotična čustva državljnov. 

VI. Varstvo jarvnih nasadov 

7. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se kvarijo 
parki, nasadi in kulturni spomeniki, in sicer: 

1. v javnih parkih in nasadih ter na pokopališčih 
lomiti drevje ali grmovje, trgati cvetlice, obirati sa- 
deže z drevja, hoditi ali voziti izven dovoljenih poti; 

2. poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
3. prevračati, prenašati ali mazati klopi, mize, 

ograje ali druge naprave na javnih mestih. 

VII, Varstvo mladine 

a Ölen 

Mladina do končanega 18. leta ne sme obiskovati 
nočnih lokalov in zabavišč. 

Mladina pod 16. letom ne sme brez spremstva 
staršev ali drugih odraslih obiskovati gostiln, kavarn 
in drugih podobnih lokalov, v spremstvu staršev ali 
drugih odraslih pa le do 21., v zimskem času pa do 
19. ure. Kot zimski čas se šteje od 1. oktobra do 1. 
marca. 

Javnih plesov se mladina do 16. lota sploh ne sme 
udeleževati. 

Mladini pod 18. letom je prepovedano kvartanje 
v javnih prostorih. 

Kino predstav, ki se končajo po 21. uri, mladina 
pod 16. letom ne sme obiskovati. 

Kino predstav, ki so javno razglašene za mladini 
neprimerne, se mladina do 19. leta sploh ne sme ude- 
leževati; » 

Večernih kulturnih in fizkulturnih prireditev se     i 
lahko udeležuje le z dovoljenjem šolske oblasti ali 
drugih pristojnih organov, če ti spoznajo, da so take 
prireditve primerne razvojni  stopnji in  koristno za 
vzgojo in duševni  razvoj mladega človeka. 

Mladina pod 14. letom pa se sme todi takih pri- 
reditev udeleževati le v spremstvu staršev, skrbnikov 
ali drugih neposrednih vzgojiteljev. 

Kolikor so šolski ali drugi predpisi strožji od teh, 
veljajo ti strožji predpisi. 

Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 
starši, skrbniki ali neposredni vzgojitelji in tudi last- 
niki rali upravmiiki gostinskih obratov ter javnih lo- 
kalov oziroma prireditelji zabave. 

VIII. Javni red in mir v mestnih občinah in občinah 

9. člen 

Ljudski odbori občin in mestnih občim lahko iz- 
delajo natančnejše predpise o javnem redu in miru 
za svoja območja, če je to potrebno in če gre za za- 
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deve, Jd so lastne posameznim občinam oziroma.mest- 
nim, občinam. Taki predpisi pa ne smejo nasprotovati 
predpisom tega odloka. 

IX. Kazni 

10. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 dim se storilec kaznuje 
za prekrške: 

iz 2. člena, iz 1., 2. in 4. točke 3. člena, iz 1., 2, 
5^ 4, 5. ia 9. točke 4. člena, iz 5., 4, 5,, 7. in 8. točke 
5. člena, iz 3. točke 7. člena in iz 8. člena. 

11. člen 

Organi Ljudske milice smejo na kraju samem iz- 
terjati denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri 
prekršku, in sicer: 

1. po 50 din za prekrške iz 3. točke 3. člena, iz 
8. točke 4. člena iz 1. in 2. točke 5. člena, iz drugega 
odstavka 6. člena in iz 2. točke 7. člena; 

2. po 100 din za prekrške iz 6. in 7. točke 4. člena, 
iz 6. točke 5. člena, iz* prvega odstavka 6. člena in iz 
1. točke 7. člena. 

12. člen 

Za upravni kazenski postopek in za izrekanje 
kazni po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške 
okrajnega ljudskega odbora. 

X. Končna določba 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v lUradnem 

listu LRS«. 

St 1-423/1-55 
Ptuj, dne 19. marca 1955. 

Predsednik OLO: 

Lojze Frangež L r. 

297. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odbo- 
rov, da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ. št 19/53, 55>53 in 55/54) je okrajni 
ljudski odbor Slovenj Gradec na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev z dne 26. februar- 
ja 1955 sprejel 

začasni   odlok 

o dodatni vpeljavi plačevanja občinskega prometnega 
davka zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov 

Odloku o vpeljavi okrajnih taks in (prometnega 
davka v prečiščenem besedilu, št. 2752/4-54 z dne 8. 
maja 1954 (Uradni list LRS, št 30'54) se doda tole 
besedilo: 

ZAČASNI   ODLOK 

o plačevanju občinskega prometnega davka 

1. člen 

Poleg taks in prometnega davka, ki so plačuje po 
veljavnih predpisih, se pobira v okraju Slovenj Gra- 

dec še občinski prometni davek, ki je predpisan v 2. 
členu tega odloka. 

2. člen 

V vseh občinah v okraju Slovenj Gradec se po- 
bira občinski prometni davek od prometa vseh pro- 
izvodov, ki jih dajejo v promet zasebni obrtniki in 
drugi zasebniki, in tudi od raznih storitev, ki jih 
opravijo zasebni obrtnïklii in dirugii zasebniki, po 
stopnjah, ki so veljale za obračunavanje prometnega 
davka v letu 1954. 

3. člen 

Kolikor so za posamezne proizvode in storitve 
predpisane v novi tarifi prometnega davka (Uradni 
List LRS, št. 55/54) nove stopnjo zveznega prometnega 
davka, se za take proizvode in storitve obračunava in 
vplačuje prometni davek samo po teh novih stopnjah, 
ne pa tudi občinski prometni davek po 2. členu tega 
začasnega odloka. 

4. člen 

Ta začasni odlok velja in se uporablja od 1. 
januarja 1935 dalje in velja do izdaje dokončnega 
odloka. 

St D-33'1-55 
Slovenj Gradec, dne 26.«februarja 1955. 

Predsednik OLO: 

Ivo Skerlovnik h n. 

298, 
Na codiagli 20. in 117, člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odbrov (Uradni list LRS, št. 31- 
102/53) je ljudski odbor mestne občine Črnomelj na 
seji dne 25. marca 1935 izdal 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 19. volilni 
enoti ljudskega odbora mestne občine Črnomelj, ki 
obsega center mesta Črnomelj od velikega mostu čez 
Dobličico do suhega mosta, ker se je odbornik ljud- 
skega odbora mestne občine Müler Julij odpovedali 
mandatu in je ljudski odbor mestne občine Črnomelj 
njegovo odpoved sprejel, 

II 

Nadomestne volitve za 19. volilno enoto bodo v 

nedeljo, dne 8. maja 1955. 

III 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradneni 
listu LRS« in na krajevno običajni način v 19. volil"' 
enoti. 

St. 360/1-55 
Črnomelj, dne 25. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 

Janez Klobučar 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta TomstCa«, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani e din veî -" 
Uredništvo ta uprava: LJubljana. Erjavčeva ulica Ha. postni predal 336 - Telefon uprave 23-579 - Cek   rafun: eol-'Z«^57 
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URADNI LIST 
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Leto XII V UUBUAMI, dne 21. apiUa 1955 

A 

Številka 15 

VSEBINA: 
307. 

299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

301. 

303. 
300. 

' Odlok o inštitutu za tuberkulozo na Golniku. 
Odlok o začasnem dodatku na preživnino babic. 
Odločba o ustanovitvi Zavoda za farmacijo in kontrolo 
zdravil. 

Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven gostinskih 
Poslovnih prostorov, o oddajanju opremljenih sob turi- 
stom in potnikom In o dajanju hrane abonentom v za- 
sebnih gospodinjstvih v glavnem mestu Ljubljana. 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o uvedbi mest- 
nih taks In prometnega davka v glavnem mestu LJubljana. 
Odlok o poslovalnem času trgovskih podjetij in trgovin 
ter gostinskih podjetij In gostišč v okraju Koper. 
Odlok o najvläji tarifi za dimnikarske storitve v okraju 
Kranj. 
Odlok o ustanovitvi okrajnega sklada za pospeševanje 
Kmetijstva v okraju LJubljana okolica. 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o družbenem 
Planu okraja LJubljana okolica za leto 1954. 
Odlok o proračunu okraja Ljubljana okoUca za leto 1955. 
Odlok o spremembi odloka o obratovalnem času za go- 
spodarska  podjetja v okraju Maribor okolica. 

308. 

309. 
310. 

311. 

312. 

313. 

314. 
315. 

316. 

317. 

Odlok o poslovalnem času trgovin, gostišč in obrtnih de- 
lavnic v okraju Murska Sobota. 
Odločba o razglasitvi kmetijskega posestva Ravne v okra- 
ju Postojna za finančno samostojen zavod. 
Odlok o proračunu okraja Sežana za leto 1955. 
Odlok  o  potrditvi  sklepnega   računa  okraja   Sežana  za 
leto 1953. 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov, o oddajanju zasebnih opremljenih sob turi- 
stom m potnikom ter o oddajanju hrane abonentom v za- 
sebnih gospodinjstvih v okraju Slovenj Gradec. 
Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Zagorju 
(okraj Trbovlje). 
Odlok o vpeljavi začasnega mestnega prometnega davka 
na Bledu. 
Odlok v tržnem redu v mestni občini Bled. 
Odločba o razglasitvi Kajuhovega dijaškega doma v Ce- 
lju za finančno samostojen zavod. 
Odločba o razglasitvi Dijaškega doma v Celju za finanč- 
no samostojen zavod. 
Odlok o tržnem redu v mestni občini Tržič. 

70. 

Na podlagi prvega odstavJka 74. člana ustavnega 
zaikona o temeljili družbene in politične ureditve in 
°. organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zve- 
Z1 s 54. členom temeljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Uradni list FLRJ, št 51-426/53) izdaja 
«vršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOK 
o inštitutu za tuberkulozo na Golniku 

Inštitut   za   tuberkulozo  na   Golniku,   ki   je  bil 
ustanovljen   z  pravilnikom  o  Zveznem   inštitutu   za 
^rituloao  na  Golniku   (Uradni  list  FLRJ,  št.  82- 

W4?) in k; je kn pirenesea v pristojnost vlade Ljud- 
je republiko Slovenije z odločbo vlado FLRJ (Urad- 
nilist FLRJ, št. 48-442/'50), se reorganizira tako, da se 
zoci iz njegovega sestava bolnišnica za tuberkulozo 
r'Wiiüii, Inštitut za tuberkulozo na Golniku pa 

aualjuje z deionl k0t proračunski zdravstveni zavod. 
*edež inštituta je na Golniku. 

•Juštitut opravlja zlasti tele naloge: 
*• proučuje   in   analizira   socialno-epidemiološke 

taztnerej 
v • Preizkuša nove metode in sredstva v odkri- 
ti i"1 • zdravljenju tuberkuloze ter jih uvaja v 
yr&Kso; 

p , • Predlaga pristojnim organom ukrepe za pre- 
• 

cevanje,in zatiranje tuberkuloze ter ukrepe za 
••] nJsevanje  obolevanj   in   smrtnosti   zaradi   tuber- 

4. predlaga ukrepe za socialno varstvo tuberku- 
loznih bolnikov oziroma za njihovo rehabilitacijo in 
prekvalifikacijo pri delu; 

5. daje strokovno metodološka navodila zdravstve- 
nim zavodom za preprečevanje in zdravljenje tuber- 
kuloze ter skrbi za skladnost njihovega dela; 

6. skrbi za vzgojo strokovnega kadra in organi- 
zira tečaje za strokovno izpopolnjevanje zdravstve- 
nega osebja; 

7. vodi centralno statistiko in evidenco tuberku- 
loznih bolnikov ter spremlja delo protituberkuloznih 
zdravstvenih zavodov; 

8. predlaga pristojnim organom načrt omrežja 
protituberkuloznih zavodov-; 

9. vzdržuje stike z drugimi znanstvenimi zavodi 
doma in v tujinf ter izmenjuje z njimi znanstvene 
izsledke: 

10. organizira in izvaja samostojno ali s pomočjo 
drugih zavodov, ljudskih odborov in množičnih orga- 
nizacij splošne akcijo za zatiranje tuberkuloze; 

11. organizira zdravstveno prosvetno delo na svo- 
jem delovnem področju; 

12. izdaja   publikacije  s  področja  svojega  dela; 
13. opravlja še druge naloge, ki mu jih določi 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS na pod- 
ročju boja proti tuberkulozi. 

* ,3 

Inštitut ima svoj predračun dohodkov in izdat- 
kov v okviru proračuna Sveta za zdravstvo in social- 
no politiko LRS. 

4 

Inštitut vodi direktor; imenuje ga Svet za zdrav- 
stvo in socioilno politiko LRS. 
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Za izpolnjevanje svojih nalog uporablja inštitut 
bolniško oddelke bolnišnice za tuberkulozo na Gol- 
niku. 

6 
Pravilnik ö organizaciji in delu inštituta predpiše 

Svet aa ljudsko zdravstvo in socialno politiko LRS. 
Način razdelitve premoženja in razmerje med 

bolnišnico za tuberkulozo na Golniku in inštitutom 
določi Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Ta odlok velja od  dneva  objave v  >Uradnem 
listu LRS<. 

St. U 49/1-55 
Ljubljana, dne 30. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

71, 
Na podlagi prvega odstavka 74. člena ustavnega 

zakona o temeljih družbene m politične ureditve in 
o republišuah organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o začasnem dodatku na preživnino babic 

1. Babicam, ki prejemajo preživnino na podlagi 
odloka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Uradna 
list LRS, št. 23-75/53), se bo izplačeval začasni doda- 
tek na preživnino v enaki višini in ob enakih pogojih 
kot pripada uživalcem osebne pokojnine po predpi- 
sih uredbe o izplačevanju začasnega dodatka na po- 
kojnino (Uradni list FLRJ, št. 75-66*54). 

Ta odlok  velja  od dneva  objave   v   >Uradnem 
listu LRSc, uporablja pa se od i. januarja 1955. 

St. U 48/1-55 
Ljubljana, dne 30. marca 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

72. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o fi- 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-42&53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za farmacijo in kontrolo 

zdravil 

Ustanovi se Zavod za farmacijo in kontrolo zdra- 
vil kot finančno samostojen zdravstveni zavod s se- 
dežem v Ljubljani, 

2 
Namen zavoda je ustvarjati nove možnosti za 

izboljšanje in razširitev proizvodnje na vseh pod- 
ročjih farmacije. Za dosego tega namena zavod: 

1. opravlja strokovne analize in daje mnenja o 
uporabnosti zdravil in preparatov; znanstveno' raz- 
iskuje analitske metode ter predlaga izdajo oziroma 

dopolnitev obstoječih predpisov o analitičnih meto- 
dah za farmacevtske izdelke; 

2. proučuje nove možnosti za zboljšanje in raz- 
širitev proizvodnje zdravil; organizira laboratorijsko 
izdelavo zdravil, ki se industrijsko ne izdelujejo; 
izdeluje za lekarne standardizirane galenske prepa- 
rate; omogoča farmacevtom izpopolnitev teoretičnega 
in praktičnega znanja na področju preparative; 

3. znanstveno proučuje in uvaja nove metode za 
gojenje, obdelavo in predelavo zdravilnih zelišč in 
drugih drog; goji zdravilna zelišča v poskusnih na- 
sadih in daje strokovna mnenja o uporabnosti in ka- 
kovosti zdravilnih zelišč; propagira gojenje in nabi- 
ranje zdravilnih zelišč; 

4. daje lekarnam predloge za izboljšanje strokov- 
nega dela in jih seznanja z ,novimi metodami dela; 
na njihovo zahtevo jim pomaga pri reševanju speci- 
fične problematike; sodeluje pri uvajanju diplomira- 
nih farmacevtov-stažAstov v praktično lekarniško 
delo; 

5. dajo predloge za dopolnitve in spremembo 
Pharmacopeje FLRJ. 

3 
Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je do 

sedaj gospodaril Zavod za farmacevtske raziskave in 
kontrolo zdravil pri Centralnem higienskem zavodu, 
• s premoženjem, s katerim je doslej gospodarila 
poskusna postaja za zdravilna zelišča pri Farmako- 
loškem  inštitutu   medicinske  fakultete  v  Ljubljani. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje devet 
članov. 

Clane upravnega odbora imenuje Svet za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS, in sicer tri člane na 
predlog delovnega kolektiva zarvoda, enega na pred- 
log Farmacevtskega društva Slovenije, enega na 
predlog medicinske fakultete univerze v Ljubljani, 
ostalo pa izmed drugih strokovnjakov. 

Zarvod neposredno vodi direktor. Direktorja ime- 
nuje Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. Di" 
rektor mora biti farmacevt ali visokokvalificiran stro- 
kovnjak s»področja zavoda. 

Direktor je ipo svojem položaju član upravnega 
odbora, ne more pa biti njegov predsednik. 

Za zadevo in nalogo zavoda je pristojen Svet za 
zidravstvo dn skalno politiko LRS. 

7 
Zavod za farmacevtsko raziskave, ki je bil usta- 

novljen z odločbo o ustanovitvi Zavoda za farma- 
cevtske raziskave (Uradni list LRS, št. 27-165/50), se 

vključi v Zavod za farmacijo in kontrolo zdravil in 

preneha kot samostojen zavod. 

8 
Ta odločba volja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 321/1-55 
Ljubljana, dne 29. marca 1933. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
299. 

Na podlagi 2. odstavka 23. m 118. člena zakona o 
T of^*1 °dl>orib. meet in mestnih občin (Uradni list 
L&S, št. 19-50/52) v zvezi s 5?.. 58. in 59. členom ured- 
bo ° gostinskih, podjetjih  in   gostiščih   (Uradni   list 
f. ÄJ» ät 6-63•54) izdaja mestni ljudski odbor v Ljub- 
k!?' P° s^'epu  55. skupne seje mestnega  zbora in 

*bora proizvajalcev <làe 11. februarja 1955 

ODLOK 

o opravljanju gostinskih storitev izven gostinskih 
Poslovnih prostorov, o oddajanju opremljenih sob 

turistom in potnikom in o dajanju hrane abonentom 
v zasebnih gospodinjstvih 

Opravljanje gostinskih storitev izven gostinskih 
poslovnih prostorov 

1. člen 

Za opravljanje gostinskih storitev izven gostin- 
skih poslovnih prostorov, na sejmih, razstavah in 
raznih drugih prireditvah na prostem ali v zaprtih 
Prostorih je potrebno posebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za čas, dokler traja pri- 
reditev. 

2. člen 

Dovoljenje izida po poprejšnjem zaslišanju go- 
stinske zbornice tajništvo za gospodarstvo mestnega 
*judskega odbora oziroma pristojni občinski ljudski 
odbor na prošnjo gospodarske ab družbene organizac- 
ije, ki namerava opravljati take storitve. 

Dovoljenje so izda, če poprej prireditev dovoli 
Postojni organ za notranje zadeve, in ob pogojih: 

a) da prosilec nudi dovolj poroštva za kulturno 
Postrežbo, 

b) da poda prosilec zagotovilo, da bodo priredi- 
i{\ Prostori ustrezali osnowaim sanitarnim in higi- 

enslkim pogojem za opravljanje gostinskih storitev po 
Podpisih odloka MLO o ureditvi gostinskih obratov 
(Uradni vestnik MLO Ljubljana, št. 2•1951). 

• 

Oddajanje opremljenih sob turistom in potnikom 

3. člen 

zasebniki lahko oddajajo turistom in potnikom 
otpremljene sobe  v svojem stanovanju. 

4. člen 

Lì M- ^*••^'• razpoložljivih 6ob na območju mesta 
JUoljane vodi seznam Turistični biro v Ljubljani. 

5. člen 

te   *"as&baiki, ki nameravajo oddajati po predpisih 
•• odloka turistom in potnikom opremljene sobe, 

tehtaj°i ^"Stasiti Turističnemu biroju število in opis 
kat»        *•• druge  potrebne  podatke  ter  ceno,  po 
•^ kodo oddajali te sobe. 

sobe      Podlagi  taike  prijavo  vpiše Turistični   biro 
tva-j-T sezüain opremljenih sob, lastnikom pa  izda 
^Wilo o prijavL 

6. člen 
Turisti in potniki se smejo sprejemati samo v 

tiste sobe, ki so kot take priglašene in vpisane v 
seznam opremljenih sob pri Turističnem biroju. 

Turistični biro razporeja turiste in potnike po 
seznamu priglašenih sob. 

Zasebniki, ki so priglasili opremljene sobe in 
imajo potrdilo Turističnega biroja o prijavi, morajo 
priglasiti Turističnemu biroju tudi take oddaje pri- 
javljenih sob, ki so jih sami oddali neposredno brez 
posredovanja Turističnega biroja. 

Prav tako morajo sporočati Turističnemu biroju 
tudi vsaiko izpremembo glede oddajanja priglašenih 
sob. • 

7. člen 
Zasebniki, ki so priglasili opremljeno sobe Turi- 

stičnemu biroju, smejo oddajati samo opremljene 
sobe in prenočevalcem nuditi le take storitve, ki so 
neposredno vezane na oddajo sob. 

Oddajanje opremljenih sob v podnajem za čas 
daljši od 15 dni, se ne šteje za oddajanje sob po 3. 
členu tega odloka. 

8. člen 
Določbe uredbe o prijavljanju prebivališča z 

njenimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list 
FLRJ, št. 39-322/50 in 28-325/52) veljajo glede obvez- 
nega pnjavdjanja prebivališča tudi za turiste in 
potnike po tem odloku. 

III 

Dajanje hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

9. člen 
Ce zasebna gospodinjstva dajejo hrano več kot 

petim abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci, 
se šteje to za gostinsko delavnost in je zanjo potreb- 
no dovoljenje po predpisih uredbe o zasebnih gosti- 
ščih (Uradni list LRS, št. 14-49/54). 

IV 

Končne določbe 

10. člen 
Za prekršek se kaznujejo z denarno ikaznijo do 

5.000 din: • 
1. fizične in pravne osebe, ki niso gostinska pod- 

jetja in gostišča, ki brez dovoljenja opravljajo go- 
stinske storitve, 

2. kdor pri oddajanju opremljenih sob turistom 
in potnikom ravna v nasprotju s predpisi 6. in 7. 
člena tega odloka. 

Ce opravljajo gostinska .podjetja ali gostišča go- 
stinske storitve izven poslovnih prostorov brez do- 
voljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54). 

11. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnëm 
listu LRS<. 

Tajn SI 10•5 
Ljubljana, dne 11. februarja 1935. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. i. 
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300. 

Na podlagi 8. točke 65. in 118. člena zakona o 
ljudskih odborih mest • mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 3. člena uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o prometnem davku m I/l točke 
dela C tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 55-659/54) izdaja mestni ljudski odbor v Ljubljani 
po sklepu 55. skupne seje mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev z dne 11. februarja 1955 

-     ODLOK 

o spremembi in dopolnitvi odloka o uvedbi 
mestnih taks in prometnega davka 

1. člen 

V odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 35-417/53 in 33-497/54) se v 
tarifai št. 1 v II. delu pod C tarife- prometni davek 
od potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih podjetjih 
in obratih, namesto davčne stopnje 5 % postavi davč- 
na stopnja 10%  • doda nov odstavek, ki se glasi: 

Davek,po stopnji 10 % se plača od 1. marca 1955 
dalje. 

Raizlika v višini 5 % med lansko stopnjo tega 
prometnega davka (5 %) in novo davčno stopnjo po 
tem odloku (10 %) se odvaja na poseben račun in se 
uporabi za boj proti alkoholizmu. 

Uporabo teh sredstev pa določi ljudski odbor. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<, uporablja pa se od 1. marca 1955. 

Tajn št. 120/55 
Ljubljana, dne 15. aprila 1955. 

V. z. predsednika MLO 
dr. Marijana Dermastie: 
Ing. Ivo Klemenčič 1. r. 

301. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 15. toč- 
ke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) in drugega odstavka 
66. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53). 
48. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) ter 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-423/51) je okrajni ljudski odbor Koper na seji 
obeh zborov dne 19. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 

o poslovalnem času trgovskih podjetij in trgovin ter 
gostinskih podjetij in gostišč v okraju Koper 

I 

Splošne določbe 

1. člen 
Okrajni ljudski odbor predpisuje s tem odlokom: 
1. najkrajši  poslovalni čas za  trgovine, 
2. najdaljši poslovalni čas za gostinska podjetja 

in gostišča. 
V tem predpisanem najkrajšem oziroma najdalj- 

šem dopustnem času morajo biti trgovske in gostin- 
ske poslovalnice odprte za stranke. 

2. člen 
Ljudski odbor mestne občine ter občinski ljudski 

odbor sme v izjemnih primerih (zaradi adaptacije, 
inventure m podobno), če je nujno potrebno, dovoliti, 
da se poslovalnica zapre med poslovnim časom. 

Ljudski odbor mestne občine ter občinski ljudski 
odbor lahko tudi dovoli v izjemnih primerih gostin- 
skim poslovalnicam podaljšanje poslovalnega časa 
proti plačilu predpisane takse. 

Ob državnih, prvomajskih »in novoletnih prazni- 
kih lahko tajništvo za gospodarstvo in komunalne 
zadeve okrajnega ljudskega odbora Koper na pred- 
log trgovinske in gostinske zbornice določi tudi 
krajši  ali daljši poslovalni čas. 

3. člen 
Poslovalni čas je različen pozimi in poleti. Zimski 

čas je od 1. oktobra do 31. marca. 
4. člen 

Trgovske poslovalnice smejo biti odprte preko 
predpisanega najkrajšega poslovalnega časa, če tako 
sklene delovni kolektiv. 

II 

Trgovske poslovalnice 

5. člen 
Trgovine z živili in gospodinjskimi potrebščinami 

(špecerijo) morajo biti odprte ob delavnikih pozimi 
od 7. do 12. in od 15.30 do 18. ure, poleti pa od 6. 
do 12. ure ter od 17.30 do 19. ure. 

Druge trgovine morajo biti odprte ob delavnikih 
pozimi od 8. do 12. ter od 14.30 do 18. ure, poleti pa 
od 7. do 12. ter od 16.30 do 19. ure. 

Eno popoldne v tednu so lahko trgovine zaprte, 
če tako določi delovni kolektiv v sporazumu s trgo- 
vinsko in gostinsko zbornico ter ljudskim odborom 
mestne občine oziroma občinskim ljudskim odborom, 
zato pa morajo biti trgovine ta dan dopoldne odprte 
tudi pozimi do 13. ure. 

6. člen 
Mesnice v Kopru, Izoli in Piranu morajo biti od- 

prte pozimi ob delavnikih od 6. do 12. ure, ob sobo- 
tah pa še popoldne od 14. do 18. ure, poleti pa ob 
delavnikih od 6. do 12. ure, ob nedeljah pa od 6. do 
11. ure. 'V ponedeljek so mesnice lahko zaprte. Ljud- 
ski odbor mestne občine pa lahko določ; eno ali več 
mesnic, ki  morajo biti odprte tudi ob ponedeljkih. 

Poslovalni čas za mesnice v drugih krajih dolo- 
čajo po krajevni potrebi občinski ljudski odbori. 

7. člen 
Pekarne (prodajalne kruha) in mlekarne morajo 

biti odprte pozimi in poleti ob delavnikih od 6. do 
12. in od 15. do 17. ure, ob nedeljah in dela prostih 
dnevih pa od 6. do 9. ure. 

8. člen 
Trafike in prodajalne časopisov morajo biti od- 

prte pozimi in poleti od 6.30 do 11. in od 15. do 1& 
ure, paleti pa od 6.30 do 11. in od 16. do 19. ure ob 
delavnikih; ob nedeljah in dela prostih dnevih £° 
trafike lahko zaprte, prodajalne časopisov pa morajo 
biti odprte od 10. do 12. ure. 

Ljudski odbori mestnih občin ter občinski ljudski 
odbori se pooblaščajo, da lahko po krajevnih potre- 
bah uredijo drugačen poslovalni čas za trafike >B 

prodajalne časopisov ob nedeljah. 
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9. ölen 
Črpalke za pogonsko gorivo in mazivo morajo 

"iti nepretrgoma odprte pozimi in poleti ob delav- 
nikih, dela prostih dnevih in nedeljah. 

10. člen 
Poslovahu čas mora biti vidno objavljen v sa- 

mem obratu. Ce je obrat zaprt zaradi izjemnega do- 
voljenja, izdanega po 2. členu tega odloka, mora biti 
w> dovoljenje objavljeno na vidnem mestu. 

11. člen 
Določbe o poslovalnem času ne veljajo za trgov- 

ska podjetja na debelo in skladišča; zanje določa 
Poslovalni čas delovni kolektiv po potrebah svojih 
odjemalcev. 

12. člen 
Tajniitvo za gospodarstvo lahko na predlog ob- 

činskega ljudskega odbora glede na krajevne potrebe 
določi za trgovine tudi krajši poslovalni čas, kot je 
Predpisan v tem odloku. 

Ill 

Gostinske poslovalnico 

13. člen 
Hoteli in prenočišča morajo biti nepretrgoma 

odprti pozimi in poleti, podnevi in ponoči; za sezon- 
ske hotele in prenočišča velja to za čas sezone. 

14. člen 
Gostinska podjetja in gostišča morajo biti od- 

Prta ob delavnikih nepretrgoma od jutra do večera, 
Pozimi najdalje do 22. ure, poleti do 23. ure, ob sobo- 
tah, nedeljah in dela prostih dnevih smejo biti od- 
prta eno uro več, to je pozimi do 23. in poleti do 
34. ure. 

Gostinske poslovalnice, v katerih v večernih urah 
ni pričakovati prometa, se smejo zapirati ob 21. uri. 

Gostinske poslovalnice se ne smejo odpirati pred 
. 5- uro zjutraj, morajo pa se odpreti najkasneje ob 

?- un zjutraj. 
Kavarne in restavracije pa so lahko odprte po- 

zimi in poleti do 2-1. ure, ob sobotah in nedeljah in 
dela prostih dnevih pa do 1. ure zjutraj. 

Nočni bari smejo biti odprti do 4 ure zjutraj, 
w> sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih pa do 
5- ure zjutraj, ne smejo pa se odpreti pred 21. uro 
zvečer. 

vso noe 
na 22. 

Gostinske poslovalnice smejo biti odprte v 
••..°- aprila na 1. maj, od 1. na 2. maj; od 21. 
julij; od 28. na 29. november in od 29. na 30. novem- 

r'i\°^ 31- decembra na 1. januar. 
. a občinski   praznik  so  lahko  gostinske  poslo- 

vainice odprte do 24. ure. 
.   najpozneje četrt ure pred uro, določeno za za- 

,   ranJe, se ne sme več izdajati hrana in pijača. 

15. člen 
oh ? falcarne gostinsko narave morajo biti odprte 

ned r od 8- do 13, in od 14 do 20' uxe' ob 

J   fiJan   in  drugih   dela  prostih  dnevih   pa  od  8. 
**• ure. 

tt„   ,*uge    slaščičarne    imajo   poslovalni   čas   kot 

16. člen 

dfclav ^Z-° ~~ ljuske kuhinje smejo biti odprte ob 
likih, nedeljah in dela prostih dnevih od 12. do 

15. ter od 18. do 21. ure, če delijo tudi zajtrk, pa tudi 
od 5. do 8. ure. 

IV 

Kazenske določbe 

17. člen 
Kršitve predpisov tega odloka so prekrški in se 

odgovorni   uslužbenec  podjetja  kaznuje, kolikor  se 
no bi  kaznoval  po  posebnih  zakonitih  določbah,  z 
denarno kaznijo: 

1. do 3000 din a najmanj 2000 din, se kaznuje, 
kdor ima gostinsko poslovalnico odprto po času, dolo- 
čenem za zapiranje; 

2. do 2000din se kaznuje, kdor nima objavlje- 
nega poslovalnega časa na vidnem mestu v poslo- 
valnici. 

Končne določbe 

18. člen 
Obvezni poslovalni čas za obrtne delavnice dolo- 

čajo za svoje območje ljudski odbori mestnih občin 
ter občinski ljudski odbori. 

19. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
S tem dnem preneha veljati odlok o obratoval- 

nem času za gospodarska podjetja na območju okraja 
Koper (Uradni vestmik OLO Koper, št. 5-30/52). 

St. 230/1 
Koper, dne 19. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

302. 
Na podlagi 15. člena in 5. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-824/51), po zaslišanju obrtne 
zbornice okraja Kranj je okrajni ljudski odbor Kranj 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen • 
V okraju Kranj, razen v mestnih občinah Kranj, 

Tržič  in   Skofja  Loka,  se  predpisuje   tale  najvišja 
tarifa, do katere lahko dimnikarji določajo cene za 
vse vrste dimnikarskih storitev: din 

1. Odprto kuhinjsko ognjišče 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 
3. Plezalni   dimniki    vseh   kurilnih    naprav, 

razen naprav pod točko 1.: 
a) v pritlični hiši 35 
b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji 8 

4. Ruski ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 15 

Ce se plačuje pavšalno (četrtletno, pol- 
letno itd.), se v tej točki določena cena, 
kadar so več kakor 3 dimniki, zniža od 
20 do 25 %. 

b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji 5 
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5. Dimna cev: din 
a) do dveh metrov 7 
b) za vsak nadaljnji meter 3 

6. Dimniki centralnih ogrevalnih naprav in 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 36 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 12 
c) od etažnih peči in vseh gostilniških in 

zavodskih štedilnikov do I. nadstropja 15 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 10 

7. Kanal centralno ogrevalne naprave, pekov- 
ske parne peči, velikih zavodskih štedil- 
nikov in podobno: 
a) do 5 metrov 56 
b) za vsaik nadaljnji meter 20 

8. štedilniki, vštevši dimno cev, do 1 m: 
a) z eno pečico 20 
b) z eno pečico in kothčem 30 
c) z dvema pečicama in kotlićem 35 

9. Štedilniki v gostinskih obratih ali zavodih: 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavikom r 

gostinskih obratih, javnih kuhinjah in 
podobno 55 

b) mizni veliki, prosto stoječi aH z nastav- 
kom v velikih restavracijah, javnih ku- 
hinjah in podobno 90 

10. Grelec vode (bojler) 13 
11. Grelci posode 30 
12. Bralni kotli s kanalizacijo za odvod dima 15 
13. Običajna železna peč, do im cevi 17 
14. Peč sistema Lutz in podobno: 

a) brez pečice 17 
b) z eno pečico 23 
c) z dvema pečicama / 29 
č) izredno velika peč                                                44 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in duške        58 
b) dimnik peči (poda) za vsako nadstropje 15 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 91 
b) z dvema ali več etažami 120 

17. Etažna   peč   za   centralno   gretje,   vštevši 
dimne odvode 36 

13. Centralne ogrevalne naprave, vštevši dimne 
-odvode: 

a) z majhnim kotlom do 8 m5 ogrevalne po- 
vršine (do 9 členov) 65 

b) s srednje velikim kotlom do 15 m' ogre- 
valne površine (do 14 členov) 120 

c) z velikim kotlom nad 15 m» ogrevalne po- 
vršine (nad 14 členov) 150 

19. Odpiranje in čiščenje lončenih peči z ma- 
terialom: 
a) majhna sl\ srednja 210 
b) izredno velika 240 

20. Izžiganje dimnikov brez materiala 200 
21. Pregled in struganje novih dimnikov: 

a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 60 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 12 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 48 
č) za vsaiko nadaljnje nadstropje 12 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 

nevarnostjo ali ki se opravljajo po posebnem naro- 
čilu strank, se sme zaračunati največ do 30 % pri- 
bitka na veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob ne- 
deljah in državnih praznikih,  kakor  tudi  za  nočno 

delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, in nadurno delo se 
sme zaračunati do 50 % pribitka na veljavno tarifo. 

3. člon 
Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, iki jih 

dimnikar ne čisti, se plača 50 % veljavne tarife iz 
1. člena tega odloka. 

Čo dimnikar ne opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, ni upravičen zahtevati nobene pristojbine. 

Za dimnikarska, dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka, se določi odškodnina sporazumno med 
strankami na podlagi zamude časa. 

4. člen 
Za dela, iki jih dimnikar opravi v oddaljenosti 

nad 2 km od sedeža svojega obrata, sme zaračunati 
20 % pribitka na veljavno tarifo, v oddaljenosti nad 
5 km pa sme znašati pribitek 40 %. 

Dimnikar mora na zahtevo plačniku dimnikar- 
skih storitev izdati potrdilo o plačilu z navedbo dim- 
nikarskih storitev in tarifnih postavk. 

5. člen 
Co dimnikar prekorači tarifo iz tega odloka, se 

kaznuje po 19. členu točke b) uredbe o ureditvi in 
opravljanju dimnikarske službe (Uradni list LRS, 
št. 21-116/50 in 14-58/52) z denarno kaznijo do 2000din 
ali z zaporom do 5 dni. ' 

Z denarno kaznijo do 2000din so zaradi prekrška 
kaznuje dimnikar:    . 

a) ki zahteva in sprejme pristojbino, čeprav ni 
opravil dela ali ni opravil kontrolnega pregleda; 

b) ki na plačnikovo zahtevo ne izda potrdila o 
plačilu  z navedbo storitev in tarifnih postavk. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 1/1-140/1-55 
Kranj, dne 11. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

303. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih ter 2. točke 1. razdelka II. po- 
glavja >Kmetijstvo« ukaza o družbenem planu ljud" 
ske republiko Slovenijo za loto 1955 (Uradni list LRo. 
št. 4-23/55) je OLO Ljubljana okolica na XXIV. Skup- 
ni seji obeh zborov dne 26. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajnega sklada za pospeševanje 

kmetijstva 

1. člen 
Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanjo kme- 

tijstva za območje okraja Ljubljana okolica. 

2. člen 
Sredstva okrajnega sklada za pospeševanje kme- 

tijstva so namenjena za pospeševanje kmetijstva *er 

za dotacije in propagando v kmetijski proizvodnji.   . 
Dotacije se dajejo kmetijskim organizacijam, *' 

delujejo pri pospeševanju kmetijske proizvodnje. 

3. člen 
V okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva se 

steka najmanj 15% dopolnilne dohodnine. 
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4 člen 
Okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva uprav- 

na svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

5. člen 
Okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva ima 

ST°J predračun dohodkov in izdatkov, ki ga sprejema 
°«ajni ljudski odbor Ljubljana okolica. 

Presežek oziroma primanjkljaj sklada iz prêté- 
es0 leta se prenese kot dohodek oziroma izdatek v 
Predračun za prihodnje leto. 

6. •1•• 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 1/109 19/1 

Ljubljana, dne 26. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

304. 
Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 

°.okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na XXIV. skupni seji okrajnega 
zbora   in   zbora   proizvajalcev   dne   26.   marca   1955 
sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Ljubljana okolica za leto 1954 

(Uradni   list  LRS,  št.   27-598/54,  št.   57-554/54,   št.  45- 
683/54, št. 51-800/54 in št. 6-155/55) 

1   člen 
3. člen odloka o spremembi in dopolnitvi odloka 

o družbenem planu okraja Ljubljana okolica za leto 
19>1 (Uradni list LRS, št. 6-155,55) se razveljavi. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 09 20/1 
Ljubljana dne 26. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

305. 

64 v{a Podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. točke 
čle ° zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 28. 
pOa temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
na v ^ ^3'147''54) Je okrajni ljudski odbor Ljublja- 
zbo° Ca na XXIV. skupni seji okrajnega zbora in 

tü Proizvajalcev dne 26. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Ljubljana okolica 

za leto 1955 

1. člen 
s    'Pr?r&čun okraja Ljubljana okolica za leto 1055 

osebnimi prilogami obsega: 

okrajni proračun 
2 dohodki v  znesku 503,186.000 din 
k> izdatki v znesku 5O3,t86.O00 din 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 348,535.000 din 
izdatki   v   znesku 437,157.000 din 
presežkom dohodkov 570.000 din 
in presežkom izdatkov 89,192.000 din 

•. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 228,723.000 din 
in izdatki v znesku 228,723.000 din 

2. člen 
Obvezna 6% rezerva, ki se izloči od okrajnih 

sredstev doseženih v letu 1955, se lahko uporabi le, 
če uporabo rezerve predpiše zvezni izvršni svet 

3. člen 
Presežki dohodkov nad izdatki v predračunih fi- 

nančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
570,000 din gredo v okrajni proračun. 

Presežki izdatkov nad dohodkj v predračunih fi- 
nančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
89,192.000 din se krijejo z dotacijami okrajnega pro- 
računa. 

4. člen 
Finančno samostojni zavodi iz prvega odstavka 

tretjega člena, ki dosežejo v letu 1955 presežek do- 
hodkov nad planiranim presežkom dohodkov nad iz- 
datki s tem, da z uspešno organizacijo dela dosežejo 
večje dohodke, kot so po predračunu planirani, ali 
pa brez škode za kakovost storitev oziroma proizvo- 
dov zmanjšajo planirane izdatke, razdelijo dose- 
žem presežek dohodkov nad izdatki, kot bo ugotov- 
ljeno s sklepnim računom zavoda za leto 1955, tako 
da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka, z ome- 
jitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 10% 
zneska osebnih izdatkov za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Finančno samostojni zavodi, ki po svojem pred- 
računu nimajo planiranega presežka dohodkov nad 
izdatki, razdelijo po določbah prejšnjega odstavka 
doseženi presežek dohodkov nad izdatki. 

Ce ima finančno samostojni zavod po odločbi o 
ustanovitvi še kak drug sklad, določi pristojni svet 
OLO, kolikšen del presežka dohodkov nad izdatki, ki 
preostane po plačilu v sklad za nagrade, gre v letu 
1955 v posamezne druge sklade, 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne doseže na način, določen v prvem in drugem 
odstavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu proračuna okraja Ljubljana okolica za 
leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14-85/53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni 
list FLRJ, št. 17-59/53)» 

Razdelitev presežkov dohodkov nad izdatki v 
sklade novo ustanovljenih finančno samostojnih za- 
vodov določi okrajni ljudski odbor z odločbo o usta- 
novitvi zavoda oziroma z odločbo o potrditvi ustano- 
vitve zavoda. 

5. člen 
Ce se kakšen  okrajni  zavod ali organizacijska 

enota v letu 1955 odpravi ali reorganizira, prenese 
okrajni ljudski odbor kredite, ki so bili določeni po 
predračunu takega  zavoda ali organizacijske enote, 
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na tisti zavod ali organizacijsko enoto, ki se mu pove- 
rijo naloge odpravljenega zavoda ali organizacijske 
enote. 

6. •1•• 

Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da dodeljuje iz kredita 1,000.000 din določenega 

v proračunu za subvencije družbenim organizacijam 
in društvom, subvencije posameznim družbenim or- 
ganizacijam  in  društvom  po ugotovljenih potrebah;' 

2. da razpolaga z delom rezervnega sklada do zne- 
ska 2,000.000 dui. 

7. člen 

Komisija za proračun je pooblaščena, da izvrši 
virmane med partijami istega poglavja in med po- 
sameznimi poglavji istega razdelka. Tako izvršene 
virmane predloži komisija za proračun v pritrditev 
•okrajnemu ljudskemu odboru. 

8. člen 

Ta odlok velja od dneva objave * >Uradnem li- 
stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 09 21/1 

Ljubljana, dne 26. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

306. 

Na podlagi II. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (uradni list LRS, št. 19/52) v 
zvezi s 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLR], št. 46/51) izdaja okrajni ljudski 
odbor Maribor okolica na XXII. skupni seji obeh zbo- 
rov dne 18. februarja 1955 

ODLOK 

o spremembi odloka o obratovalnem času za 
gospodarska podjetja v okraju  Maribor okolica 

1. člen 

8. člen odloka o obratovalnem času za gospodar- 
ska podjetja na območju okraja Maribor okolica 
(Uradni list LRS, št. 13-95/53) se spremeni tako, da se 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

>Odgovorni upravniki in poslovodje gostinskih 
obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom tega odkika 
odprto svoje obratovalnice izven časa, določenega za 
odpiranje in zapiranje, se kaznujejo z denarno kazni- 
jo do 3.000 din.c 

2. člen 

Ta odlok velja takoj. 

Si 1-250/1^95 

Maribor, dne 18. februarja 1935. 

Predsednik OLO: 

Stane Škof 1. r. 

307. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
Okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih m trgovinah (Uradni list FLRJ, 
št. 56-483/55), 48. členom uredbe o gostinskih podjet- 
jih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) in 25. 
členom uredbe o obrtnih delavnicah m obrtnih pod- 
jetjih (Uradni list FLRJ, št. 5-48/54) ter 3. in 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških (Uradni ust 
FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Murska 
Sobota na skupni seji obeh zborov dne 2. marca 1955 
po poprejšnjem zaslišanju trgovinske, gostinske in 
obrtne zbornice za okraj Murska Sobota sprejel 

O D L O k 

o poslovalnem času trgovin, gostišč in obrtnih 
delavnic v okraju Murska Sobota 

I 

Splošne določbe 

1. člen 
Poslovalni čas v trgovinah, gostiščih in obrtnih 

delavnicah določajo delovni kolektivi sami oziroma 
zasebni lastniki obrtnih delavnic in zasebnih gostišč. 

Ta odlok pa določa: 
1. najkrajši poslovalni čas, v katerem morajo biti 

odprte trgovine, gostinska podjetja in gostišča ter 
obrtne delavnice; 

2. najdaljši poslovalni čas, do katerega smejo 
biti odprte posamezne gostinske poslovalnice. 

2. člen 
Gostinska podjetja in gostišča lahko za posamez- 

ne primere zlasti ob javnih prireditvah zaprosijo za 
podaljšanje poslovalnega časa. Dovoljenje za/to daje 
tajništvo za gospodarstvo. 

3. člen 
Tajništvo za gospodarstvo OLO Murska Sobota 

sme v izjemnih primerih (zaradi adaptacije, inVen- 
ture in podobno), če je to potrebno, dovoliti, da se 
obrat zapre med poslovalnim časom. 

4. člen 
Za poletni čas se po tem odloku šteje čas od !• 

aprila do 30. septembra, za zimski čas pa od 1. okto- 
bra do 31. marca. 

5. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen p*1 

vhodu v poslovalnico.   > 
Če je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

izdanega na podlagi 3. člena tega odloka, morajo biti 
na vidnem mestu v obratu objavljeni podatki o *en1' 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo je dal dovoljenje, 
ter številka in datum dovoljenja. 

II 

Poslovalni čas 
6. člen 

a) V trg'ovskih poslovalnicah: 
1. Trgovske poslovalnice v okraju Murska Sobota. 

če za posamezne vrste poslovalnic ni drugače dolo- 
čeno, morajo biti odprte v poletnem času ob delav- 
nikih dnevno od 7. do 12. ter od 15. do 18. ure, v 

zimskem času pa od 8. do 12. ter od 14. do 18. ure- 
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Ob sobotah so te poslovalnice odprte nepretrgano: 
v poletnem času od 7. do 13. ure, v zimskem času pa 
°d 8. do 13. ure; popoldne so lahiko zaprte. 

2. Prodajalne svežega in suhega mesa ter mesnih 
izdelkov morajo hiti odprte ob delavnikih v poletnem 
Çasu od 6. do 11. ter od 15. do 18. ure, v zimskem 
času pa od 7. do 11. ter od H. do 17. ure. 

•• glede na letni čas morajo biti vse mesnice 
odprte tudi ob nedeljah od 6. do 9. ure. 

3. Prodajalne mleka in mlečnih izdelkov morajo 
oni odprte ne glede na letni čas ob delavnikih od 
*>• do il, ter od 15. do 17. ure, ob nedeljah pa od 
o- do 9. ure. 

4. Prodajalne kruha morajo biti odprte ne glede 
na letni čas ob delavnikih od 6. do 11. in od 15. do 
là. ure. 

5. Prodajalne sadja, zelenjave in poljskih pri- 
delkov morajo biti odprte olb delavnikih v poletnem 
času od 6. do 11. ter od 16. do 19. ure, v zimskem 
času pa od 7. do 11. ter od 14. do 18. mre. 

6. Za slaščičarne se določa poslovalni čas za de- 
lavnik kot za nedelje in druge priznane praznike, 
m sicer v poletnem času nepretrgoma od 7. do 20. 
ure, v zimskem času pa od 8. do 19. ure. 

7. Trafike in prodajalne časopisov poslujejo ob 
delavnikih v času, ki je določen v prvem odstavku 
tega člena, ob nedeljah in priznanih praznikih pa 
od 9. do 11. ure. 

8. Lekarne morajo biti odprte dnevno od 8. do 
18. ure. 

__ V času, iko je lokama zaprta, mora biti imenovan 
dežurni. Će jo dežurni doma, mora biti ob vsakem 
času dosegljiv in strankam na razpolago. Kadar je 
dežurni doma, mora biti njegov naslov obešen na 
vjdnetn mestu na lekarni in v nočnem času raz- 
svetljen. 

9. Bencinske črpalke morajo biti odprte dnevno 
od 6. do 20. ure, v poletnih mesecih pa od 5. do 20. ure. 

b)  V obrtnih   poslovalnicah 

7. člen 
Kolikor ni v naslednjih členih drugače določeno, 

morajo biti obrtne delavnice in obrtna podjetja, ki 
Poslujejo neposredno z naročniki, odprte kakor trgov- 
ske poslovalnice v 1. odstavlku 6. člena toga odloka. 

8. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena pa morajo 

ü«i odprti: 
1- brivski in frizerski obrati v poletnem času ob 

glavnikih od 7. do 12. ter od 15. do 19. ure, ob sobo- 
rh Pa od 7 do 12. ter od 15. do 20. ure. V zimskem 
c^su so ti obrati odprti od 7.30 do 12. ter od 14. do 
»•Ure, ób sobotah in pred državno priznanimi praz- 

mkl pa od 14. do 19. ure. 
,    »   ponedeljek   popoldne   so brivski   in frizerski 

ob/ati lahko zaprti. 
2. Za mehanične delavnice velja obvezni poslov&l- 

^ cas v 7. členu tega odloka, mora pa v poletnem 
.fu v mehanični delavnici poslovati dežurni tneha- 
** Nepretrgoma od 7. do 21. ure. 

9. člen 
ob*- 'oöb° 7. in 8. člena tega odloka veljajo, dokler 
čle ' tfudskj odbori na podlagi 2. odstavka 25. 
'hV'\ Ure<*De o obrtnih delavnicah in obrtnih pod- 
pisi   V las'n* pristojnosti ne sprejmejo o tem pred- 

c)   V   gostinskih   poslovalnicah 

10. člen 
Gostinske poslovalnice morajo biti odprte dnevno 

ne glede na letni čas: 
1. hoteli, prenočišča in drugi obrati, ki oddajajo 

sobe, casQvno neomejeno; 
2. restavracije in gostišča v Lendavi od 6. do 

25. ure, ob sobotah, nedeljah in državno priznanih 
praznikih pa od 6. do 24. ure; v drugih krajih v __ 
okraju Murska Sobota pa ob delavnikih od 6. do 22. 
ure, ob sobotah, nedeljah in državno priznanih praz- 
nikih pa od 6. do 23. ure; 

3. kavarne ob vseh dnevih od 7. do 24. ure; 
4. okrepčevalnice (bifeji) ob vseh dnevih od 7. 

do 20. ure. 
11. člen 

Gostinske poslovalnice ne smejo po času, dolo- 
čenem v prejšnjem členu, postreči s pijačo in z jedjo, 
poslovne prostore pa morajo izprazniti in zapreti 
najpozneje pol ure po določenem času. 

Izjemoma smejo gostinske poslovalnice na želez- 
niških in avtobusnih postajah gostom, ki pridejo z 
vlakom oziroma avtobusom, postreči tudi izven časa, 
določenega v 10. členu tega odloka, vendar pa naj- 
dalje 1 uro po prihodu vlaka oziroma avtobusa. 

III 

Posebne določbe 

12. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Murska Sobota sme po 

potrebi z odredbo spremeniti (skrajšati ali podalj- 
šati) poslovalni čas za določen čas in za obrate dolo- 
čenih vrst ali za posamezne kraje. 

Prav tako sme na prošnjo posameznih obratov z 
odločbo spremeniti poslovalni čas, če je to potrebno 
glede na krajevno razmere ali iz drugih opravičlji- 
vih razlogov. 

13. člen 
Prodajanje blaga na sejmih in tržnih prostorih 

je urejeno z odlokom o prometu blaga na trgih in 
sejmih. 

14. člen 
Poslovalni čas za gospodarske organizacije, ki 

ni urejen s tem odlokom, določajo delavski sveti ozi- 
roma kolektivi posameznih gospodarsJcih organiza- 
cij glede na predmet poslovanja in število delovnih 
izmen. 

15. člen 
Določbe 6. člena tega odloka ne veljajo za trgov- 

ska podjetja na debelo in skladišča; zanje določi po- 
slovalni čas delovni koloktiv po potrebah svojih od- 
jemalcev. 

Trgovine iz 6. člena tega odloka so lahko odprte 
tudi izven predpisanega najkrajšega poslovalnega 
časa, če talko sklene delovni kolektiv. 

16. člen 
Prekršek stori in se kaznuje: 
1. z denarno kaznijo do 3.000 din odgovorna oseba 

v gostinskem podjetju oziroma gostišču in lastniki 
gostišč, ki imajo svoje obrate odprte, ko ne bi smeli 
biti odprti; 

2. z denarno kaznijo do 1000 din, kdor prekrši 
5. člen tega odloka. 
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17. člen 
Kolikor ni pristojno gospodarsko sodišče, je za 

kaznovanje prekrškov tega odloka pristojen sodnik 
za prekrške OLO Murska Sobota. 

18. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v i.Uradnem 

listu LRSc 
S tem dnem preneha veljati odlok o obratovalnem 

času za gospodarska podjetja na območju okraja 
Murska Sobota (Uradni list LRS, št. 3053). 

St. II/22-1650/1-55 
Murska Sobota, dne 2. marca  1955. 

Predsednik OLO: 
i       Franc Rogi I. r. 

30S. 

Na podlagi 1. člena uredbe o prenehanju podje- 
tij in obrtov (Uradni h s t FLRJ, št. 51/53) ter v zvezi 
s sklepom delavskega sveta Kmetijskega posestva 
Ravine z dne 15. decembra 1954, da to podjetje pre- 
neha s poslovanjem in se pripoji in združi z nižjo 
kmetijsko šolo v Ravnah, in na podlagi 2. in 10. čle- 
na temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Postojna na skupni soji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 18. decembra  1954 sprejel 

ODLOČBO 

o razglasitvi kmetijskega posestva Ravne za finančno 
samostojen zavod 

I 
Kmetijsko posestvo Ravne, ustanovljeno kot kme- 

tijska gospodarska organizacija, preide na poslova- 
nje kot finančno samostojen zavod z imenom Šolsko 
posestvo nižje kmetijske šole v Ravnah. Sedež zavoda 
je v Ravnah. 

II 
Naloga zavoda je, da omogoča gojencem nižje 

kmetijske šole izobraževanje in izpopolnjevanje v 
kmetijski stroki. Vsa proizvodnja je namenjena ime- 
novani šoli. 

• 
Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je 

gospodarila kmetijska gospodarska organizacija iz 
L točke te odločbe. 

IV 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade; 
b) sklad za nadomestitev in dopoLnitov osnovnih 

sredstev; 
c) rezervni sklad. 

Organ za upravo zavoda je upravni odbor. 
Upravni odbor šteje 5 članov. Dva člana upravnega 
odbora voli delovni kolektiv izmed sebe, tri člane 
pa imenuje organ, ki je pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda, upravnik pa je po svojem položaju član 
upravnega orgaina. 

VI 
Upravnika imenuje okrajni ljudski odbor na 

skupni seji. 
Upravnik   vodi   neposredno   poslovanje   zavoda. 

VII 
Plače uslužbencev zavoda se določijo po predpi- 

sih o plačah uslužbencev državnih organov. Plače de- 
lavcev se  uredijo s posebnim pravilnikom. 

VIII 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

prosveto in kulturo okrajnega ljudskega odbora 
Postojna. 

IX 
Ta odločba velja od 1. januarja  1955. 
St I-18'25-55 
Postojna, dne 21. marca 1935. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelcrčič: L r. 

•509. 
Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih je okrajni ljudski odbor Sežana na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 31. mar- 
ca 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Sežana za leto 1955 

1. člen 
Proračun okraja Sežana za leto 1955 s posebnimi 

prilogami obsega: 
I. okrajni   proračun: 

z dohodki v znesku 225,648.000 din 
z  izdatki  v  znesku   ' 225,648.000 din 

II. predračune finančno 
samostojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 116,267.579 din 
z izdatki   v  znesku 118,757.579 din 
SJ presežkom  izdatkov 2,390.000 din 

III. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 58,878.000 din 
z izdatki  v  znesKu 58,878.000 din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno, samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 2,390.000 din se krije- 
jo z dotacijo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo presežek dohodkov na« 
izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotovljen 
s sklepnim računom zavoda za leto 1954, po 7., 8., 9. io 
10. členu temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih tako, du vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka * 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

PresežOk dohodkov, ki ga finančno samostojni z*" 
vod ne doseže na način, določen v prvem odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem ra- 
čunu o izvršitvi okrajnega proračuna za leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, *• 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finao* 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Urad01 

list FLRJ, št. 14-83/53) in odredba o skladih zdravstv_ej 
nih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni li5 

LRS, št. 17-39/53). 
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4. člen 
Komisija za proračun okrajnega ljudskega odbo- 

tBi Je tudi pooblaščena, da po zaslišanju pristojnih 
svetov OLO iz kredita, določenega v proračunu za 
j*~vencije in podpore družbenim organizacijam, dru- 
štvom, štipendistom, dodeljuje subvencije, podpore 
j? štipendije posameznim družbenim organizacijam, 
otustvom in štipendistom po ugotovljenih potrebah. 

5. člen 
£a ikritje primanjkljaja v občinskih proračunih 

0 iz okrajnega proračuna dodelijo dotacije, in sicer; 
1. občini Crni Kal 
2. občini Gračišče 
3. občini Komen 
4. občini Materija 
5. občini Podgorje 
6. občini Podgrad 
7. občini Vreme 

1,000.000 din 
1,600.000 din 
2,300.000 din 

900.000 din 
650.000 din 

1,800.000 din 
450.000 din 

6. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 

arja 1953. 

St. 1-256/10-55 
Sežana, dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

310. 
Na podlagi tretje točke 64. člena zakona o okraj. 

nm ilijudskih odborih in 49. člena zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je sprejel 
okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 31. marca 1955 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okraja Sežana 

za leto 1953 

1. člen 
"otrjujo se sklepni  račun o izvršitvi proračuna 

okraja Sežana za leto 1953, sestavljen po predpisih 
hmeljnega zakona o proračunih in uredbe za izvaja- 
nje proračuna. 

2. člen 
x    ,kraJni oklepni račun za loto 1953 s sklepnimi 

atuni finančno samostojnih zavodov za leto 1953 je 
««stavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni 

v° okrajnem sklepnem računu za 
L po okrajnem proračunu: 

dohodki 
' izdatki 
presežek dohodkov 

**• po slklepnih računih 
finančno samostojnih 
zavodov: 
dohodki 
izdatki 
Presežek dohodkov 
Presežek izdatkov 

izdatki so znašali 
leto 1953: 

152.5U5.32iT din 
142.274.693 din 

10,240.634 din 

82.504•98 din 
89,730.685 din 

3,013.889 din 
10,240.576 "Hin 

4. člen 
sk]   resežek   dohodkov   nad   izdatki   po   okrajnem 

5. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavodov 

se prepusti finančno samostojnim zavodom za razde- 
litev za sklade v znesku 3,013.889 din. 

6. člen 
Primanjkljaj oziroma presežek jzdatkov okrajne- 

ga zavoda za socialno zavarovanje v Sežani v znesku 
10,240.576 din se krije iz doseženega presežka prora- 
čuna okrajnega ljudskega odbora Sežana za leto 1933. 

7. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-256/41-1935 
Sežana, dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

311. 

v r,T    
m računu za leto 1953 so prenese kot dohodek 

,   poračun 7n 1•#• f04i. acun za leto 1954. 

Okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec je na 22. 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 26. 
februarja 1955 na podlagi 15. in 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 
v zvezi s 57., 58. in 59. členom uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list FLR], št. 6/54) in 
19. členom uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list 
LRS, št. 14/54) sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih pro. 
štorov, o oddajanju zasebnih opremljenih sob turi- 
stom in potnikom ter o oddajanju hrane abonentom 

v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč (na sej- 
mih, priložnostnih shodih, prireditvah, na ulicah in 
prometnih krajih ter ob podobnih prilikah), jo po- 
trebno dovoljenje. 

Dovoljenje so izda samo za prodajo jedil in pi- 
jač in le za čas, dokler traja prireditev, za katero je 
dovoljenje izdano, ali za drugačen določen čas. 

2. člen 
Dovoljenja po'1. členu daje na prošnjo tajništvo 

za gospodarstvo OLO po zaslišanju okrajne gostinske 
zbornice. Dovoljenja so dajejo praviloma le gospo- 
darskim, zadružnim, družbenim in množičnim orga- 
nizacijam, predvsem tistim organizacijam, ki se pe- 
čajo z gostinskimi storitvami. Zasebnikom se da do- 
voljenje samo izjemoma. 

Ob izdaji dovoljenja lahko tajništvo za gospodar- 
stvo predpiše določene higienske, sanitarno in druge 
pogoje v zvezi s kulturno postrežbo. Co prosilec ne 
dajo zadostnega poroštva, da bodo ti pogoji izpolnje- 
ni, so dovoljenje ne da. 

3. člen 
V prošnji za dovoljenj© mora prosilec priglasiti: 
1. približno količino alkoholnih pijač ter drugih 

daVku zavezanih stvari, ki jih namerava dati ob pri- 
reditvi v promet; 

2. priimek in ime tistega, ki bo vodil opravljanje 
gospodarskih storitev. •    ' 

Za vsako dano dovoljenje so mora plačati pred- 
pisana taksa. 
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4. člen 
Zasebniki lahko v turistični sezoni ali ob večjih 

prireditvah, izletih, shodih in raznih proslavah in 
tudi, kadar so vse sobe v gostinskih prenočiščih za- 
sedene, oddajajo potnikom in turistom opremljene 
sobe v zasebnem stanovanju, v katerem stanujejo. 

5. člen 
Za oddajanje sob po 4. členu tega odloka je po- 

trebno dovoljenje, ki ga da tajništvo za gospodarstvo 
OLO na prosilčevo prošnjo. 

Oddajanje sob v podnajem za več kakor 30 dni se 
ne šteje za oddajanje sob po 4. členu. 

6. člen 
Oddajanje opremljenih zasebnih sob, ki ne spa- 

dajo k prosilčevemu stanovanju, potnikom in turi- 
stom se šteje za gostinsko delavnost po 2. členu ured- 
be o zasebnih gostiščih. 

7. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe turistom 

in potnikom, morajo v roku, ki ga določi OLO, pri- 
glasiti število in opis opremljenih sob, ki jih name- 
ravajo oddajati, in ceno, po kateri bodo oddajali te 
sobe. 

8. člen 
Na podlagi prijave po 7. členu odredi tajništvo za 

gospodarstvo OLO komisijski pregled priglašenih sob, 
da se ugotovi, ali' so primerne za sprejem gostov. V 
komisiji morajo biti zdravnik, zastopnik turistične 
organizacije, če obstoji v kraju, in zastopniki okraj- 
ne gostinske zbornice. 

Glede ureditve in opreme sob, ki se oddajajo 
potnikom in turistom, veljajo primerno predpisi o 
ureditvi in opremi gostišč. 

9. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da so primerne za oddajanje, da tajništvo za gospo- 
darstvo OLO dovoljenje, hkrati pa sobe vpiše v se- 
znam opremljenih sob. 

Seznam obsega: lastnikovo ime, priimek, poklic in 
naslov, število sob, število postelj in ceno za vsako 
sobo. Po en izvod seznama pošlje tajništvo za gospo- 
darstvo OLO še pred začetkom sezone turističnemu 
društvu, če tako društvo v kraju obstoji, ter okrajni 
gostinski zbornici. 

10. člen 
Co ugotovi komisija pri pregledu sob pomanj- 

kljivosti, se dovoljenje za oddajanje sob da šele, ko 
so te pomanjkljivosti odpravljene. 

11. člen 
Potnikom in turistom se smejo oddajati samo ti- 

ste sobe, za katere je tajništvo za gospodarstvo OLO 
dalo dovoljenje in ki so vpisane v seznam po 9. členu. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo z zajtrkom 
ali brez njega, dajanje drugih jedil in pijač pa ni 
dovoljeno. 

12. člen 
Gospodinjstva, ki  imajo na hrani  albonente, se 

štejejo za gostišča in spadajo pod predpise o zaseb- 
nih gostiščih, če imajo stalno na hrani več kot 5 abo- 
nentov. 

t 13. člen 
Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 

2.000 din: 

1. zasebnik, društvo, družbena ali gospodarska 
organizacija, ki ni gostinsko podjetje ali gostišče, če 
brez dovoljenja opravlja gostinske storitve izven po- 
slovnih prostorov. Gostinsko podjetje ali gostišče, ki 
opravlja brez dovoljenja gostinske storitve izven svo- 
jih poslovnih prostorov, se kaznuje po uredbi o go- 
stinskih podjetjih in gostiščih; 

2. zasebnik, ki oddaja potnikom in turistom 
opremljene sobe v nasprotju s tem odlokom; 

3. zasebnik, ki ne priglasi vseh opremljenih sob, 
ki jih oddaja turistom in potnikom; 

4. zasebnik, ki zaračunava za opremljene sobe 
višjo ceno kot jo je navedel v prijavi; 

5. zasebnik, ki nudi potnikom in turistom poleg 
sobe in zajtrka še drugo hrano ali pijačo; 

6. kdor je dobil dovoljenje po 2. členu tega od- 
loka, pa ne izpolnjuje predpisanih higienskih, sani- 
tarnih in drugih pogojev ali drugače nekulturno po- 
sluje, kolikor ni za ta dejanja z drugimi predpisi do- 
ločena kazen. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS< 
St. 1/5-3681/1-54 
Slovenj Gradec, dne 26. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Iyo Skerlovnik 1. r. 

312. 
Na podlagi 22. člena in 6. točko 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/93) je 
okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov 
dne 11. februarja 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zù. avstvenega doma v Zagorju 

1 
Iz okrajnega zdravstvenega doma v Trbovljah, 

ki je bil ustanovljen s sklepom okrajnega ljudskega 
odbora Trbovlje z dne 28. marca 1953, št. 20/55, se iz- 
ločijo njegove organizacijske enote v Zagorju in se 

ustanovi zdravstveni dom v Zagorju kot finančno sa- 
mostojen zdravstveni zavod, s sedežem v Zagorju. 

2 
Zdravstveni dom v Zagorju ima zlasti tele na- 

loge: 
a) proučuje  zdravstveno  stanje  ljudstva; 
b) organizira in izvaja zdravstveno varstvo; 
c) nadzira in izvaja zdravstveno varstvo noscčih> 

mater, dojenčkov, predšolske in šolske mladine; 
č) skrbi za splošno higieno in za splošno izboU; 

Sanjo zdravstvenega stanja ljudstva; 
d) preprečuje in zatira socialne in nalezljive b°' 

lezni; _   , 
e) širi zdravstveno prosveto v sodelovanju z lju(1" 

skimi odbori, množičnimi organizacijami in strokov- 
nimi društvi; 

f) zibira  v   sporazumu   z   republiškim    organoid 
zdravstveno  statistiko  in  evidenco o  zdravstvene1" 
stanju ljudstva in o delu vseh zdravstvenih zavod» 
svojega območja, jo dbdeluje in po analizi pređi0? 
pristojnim ljudskim odborom ukrepe za zmanjšanj 
obolevanj in umrljivosti; 
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ë) sestavlja načrt omrežja zdravstvenih zavodov 
na svojem območju in predlaga ljudskemu odboru 
Program investicij; 

ty nadzira delo zdravstvenih zavodov na svojem 
območju, razen zavodov, ki so podrejeni neposredno 
Uudskemu odboru; 

>) skrbi za skladnost dela vseh zdravstvenih za- 
vodov na svojem območju in sodeluje z zavodom za 
socialno zavarovanje; 

j) nadzira delo zdravstvenega osebja v zaseb- 
nem poklicu; •^•-•••; 

• skrbi   za   strokovni   napredek   zdravstvenega 
osebja; 

1) sodeluje s strokovnimi  društvi  zdravstvenega 
osebja; 

°i) oprav] 
stveno službo 

•) opravlja druge naloge, ki so v zvezi z zdrav- 

Zdravstvenemu domu v Zagorju se dodeljuje v 
gospodarjenje premoženje vseh zdravstvenih zavo- 
dov v Zagorju, razen lekarne. 

4 
Zdravstveni dom v Zagorju upravlja upravni, od- 

£°r> ki šteje skupaj z upravnikom doma 9 članov. 
, aao upravnega odbora imenuje okrajni ljudski od- 
fcor Trbovlje. 

Upravnika zdravstvenega doma imenuje okrajni 
ljudski odbor Trbovlje. 

5 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko-zdravstvo in socialno politiko OLO Trbovlje. 

6 
Zdravstveni dom v Zagorju posluje kot finančno 

samostojen zavod od 1. januarja 1955. 

7 
Ta odločba se objavi v »Uradnem listu LRS«. 

&t. 293/1-55 
Trbovlje, dno 11. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

313. 
,    Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 

ugega odstavka 25. člena zakona o ljudskih odbo- 
90röV°St in mestnih ^511  (Uradni Nst LRS, št.  19- D7 ter II. točke C tarife prometnega davka (Urad- 

i ust FLRJ, št. 55/54)   na seji dne 25. marca   1955 

ODLOK 
vPeljavi začasnega mestnega prometnega davka 

1.  člen 
sPrei i ljudski odbor mestne občine Bled ne bo 
ta i?

1 °dloka o vpeljavi mestnega prometnega dav- 
seûn. ^"rtniških izdelkov in storitev, plačujejo za- 
Vek °. n''ki in drugi zasebniki mestni prometni da- 
in ,jeja a?deilke in storitve po tarifni številki 89 dela A 
?1_,•• • " stare tarife prometnega davka (Uradni list 
'listih' V' 55/l52, 13'5* in 34/34) ^ vsen proizvodov in 
• 02ir 

0ritev. ki niso naštete v tarifi št. 1 in 101 dela 
(Utaj ?I?a v delu B novo tarife prometnega davka 

T1 ust FLRJ, št. 55-659/54). 

2. člen 
Mestni prometni davek, vpeljan z odlokom o 

uvedbi mestnih taks in prometnega davka (Uradni 
• LRS, št. 20/54), se pobira še naprej. 

3. člen 
Ta odlok velja od  1. januarja  1955 dalje. 
St. 1-270/2-53 
Bled. dne 28. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

314. 
Ljudski odbor mestne občine Bled jo na podlagi 

2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 76. 
člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in 
trgovinah (Uradni list FLRJ, Št. 56-483/53) ter 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-428-51) na seji dne 25. marca 1935 sprejel 

ODLOK 
o tržnem redu 

1. člen 
Ta odlok velja za trine prostore v občini Bled. 
Tržne prostore določi v sporazumu s sanitarno 

in tržno inšpekcijo svet za gradbene in komunalne 
zadeve pri LO MO Bled. 

2. člen 
Na tržnih (prostorih je dovoljeno prodajati prede- 

lane in nepredelane kmetijske pridelke vseh vrst, 
cvetice, zdravilna zelišča, gozdne sadeže ter izdelke 
domače obrti. 

3. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci svoje lastne kmetijske 

pridelke; 
2. nabiralci in gojitelji cvetlic, zdravilnih zelišč 

in gozdnih sadežev, če so blago sami nabrali ali 
vzgojili; 

3. prodajalci predmetov domače obrti svoje last- 
ne izdelke; 

4. podjetja in aadruge, ki imajo pravico trgova- 
neja s predmeti, ki so našteti v 2. členu tega odloka. 

4. člen 
Kupovati smejo na tržnih prostorih samo posa- 

mezniki zase in za svojo družino. Izjemoma smejo ku- 
povati tudi gostinska potjetja in gostišča za svoje 
potrebe. 

Vsako prekupčevanje je prepovedano. 

5. člen 
Blago se mora prodajati samo na zato naprav- 

ljenih stojnicah, ki jih postavi oziroma pripravi ljud- 
ski odbor mestne občine Bled. 

Za uporabo stojnice mora prodajalec plačati stoj- 
nino, ki jo določi za vsako leto posebej svet za go- 
spodarstvo LO MO Bled. V stojnino je zaračunano 
tudi čiščenje prostora, ki ga uporabljajo posamezni 
prodajalci. 

6. člen 
Vsi obiskovalci trga morajo skrbeti za red in 

snago. 
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'Vsi pridelki, ki eo prodajajo, morajo biti čisti in 
za prodajo primerni. 

7. člen 
Na trgu se sme prodajati od 6. do 12. ure, • po- 

letnih mesecih pa od 6. do 19. ure. 

8. člen 
Tajništvo LO MO Bled oziroma sanitarna in trž- 

na inšpekcija lahko vsak čas prepove prodajanje vsa- 
kemu prodajalcu, če ne upošteva določb tega odloka. 

9. člen 
Kršitve predpisov tega odloka po 2., 3., 4., 5. in 7. 

členu se kaznujejo z denarno kaznijo do 2.000 din 
po predpisih temeljnega zakona o prekrških. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z objavo v »Uradnem listu 

LES«. 
St. 1-403/1-55 
Bled, dne 28. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus L r. 

8 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1935. 
St. 769/1-55 
Celje, dne 3. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

316. 

Na podlagi 32. člena in 17. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št 19/52), 2. in 44. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26/54) ter v zvezi z drugim 
in 10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št 51/53) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na zasedanju dne 3. marca 1955 
sprejel 

ODLOČBO 

o razglasitvi Dijaškega doma za finančno samostojen 
zavod 

315. 
Na podlagi 32. člena in 17. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni Ijst 
LRS, št 19/52), 2. in 44. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26/54) ter v zvezi z drugim 
in 10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št 51/53) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na zasedanju dne 3. marca 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Kajuhovega dijaškega doma za finančno 

samostojen zavod 

1 
Kajuhov dijaški dom Celje, ki je bil doslej pro- 

računski zavod, se razglaša za finančno samostojen 
socialnovzgojni zavod. Sedež zavoda je v Celju. 

Naloga zavoda je vzgoja ter oskrbovanje dijakov 
s hrano in stanovanjem proti plačilu. 

3 
Premoženje zavoda sestoji iz zgradb, inventarja 

in pisarniške opreme. 
4 

Zarod vodi sedemčlanski upravni odbor; imenuje 
ga svet :& prosveto in kulturo LO MO Celje. Uprav- 
nik zavoda je po svojem položaju  član  upravnega 
odbora. 

5 
Upravnika zavoda imenuje LO MO Celje. 

6 
Zavod dina tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
2. sklad za lastne investicije. 
3. amortizacijski sklad. 

Dijaški dom Celje, ki je bil doslej proračunski 
zavod, se razglasa za finančno samostojen socialno- 
vzgojni zavod. Sedež zavoda jo v Celju. 

2 
Naloga zavoda je vzgoja ter oskrbovanje dijakov 

s hrano in stanovanjem. 

3 
Premoženje zavoda sestoji iz zgradbe, zemljišča» 

inventarja in pisarniške opreme. 

Zavod vodi sedemčlanski upravni odbor; imenuje 
ga svet za prosveto in kulturo LO MO Celje. Uprav- 
nik zavoda je po svojem položaju član upravneg* 
odbora. 

Upravnika zavoda imenuje LO MO Celje. 

6 
Zavod ima tele sklade: ' 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbenoev, 
2. sklad za lastne investicije. 
3. amortizacijski sklad. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet 2* 

prosveto in kulturo LO MO Celje. 

8 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od L Ja' 

nuarja 1955. / 

St. T70/1-55 

Celje, dne 3. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 

Fedor Gradišnik L *• 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo LO MO Celje. 
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31?. 
Na podlagi 22. in 78. člena zakona o ljudskih od- 

orili mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-9052) ter na podlagi 78. člena uredbe o trgovanju 
t?* o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
i^LRJ. št. 56-483/93) je ljudski odbor mestne občine 
irzič na seji dne 20. januarja  1955  sprejel 

ODLOK 
o tržnem redu 

Tržni prostor 

1. člen        * 
Za tržni prostor je namenjena javna tržnica v 

Mestnem domu v Tržiču. 

2. člen 
Tržni prostor se začne vsak dan z ranim jutrom 

1er traja ob delavnikih do 12. ure, ob nedeljah, držav- 
nih praznikih in od države priznanih praznikih do 
H- ure. 

Blago, prodajalci in kupci 

3. člen 
, Dovoljeno je prodajati nepredelane ali predelane 
"kmetijske pridelke vseh vrst, perutnino, zajce, drva, 
gozdne sadeže, zdravilna zelišča, razna semena, 
cvetlice, žganje, vino, ribe in divjačino, industrijske 
w obrtno izdelke ter izdelke domače obrti. 

Vinogradniki oziroma kmetovalci smejo prodajati 
vino ali žganje lastnega pridelka samo v prostorih 
javno tržnice ali izven nje, za kar izda posebno pis- 
meno dovoljenje svet za gospodarstvo LO MO Tržič, 
"rodaja se dovoli v skladu s predpisi o trgovanju 
z vlIioin. Prodati sme vinogradnik-kmetovalec sam 
oziroma njegov družinski član, ne pa tudi druge 
°sebe. Kupcem so sme prodajati vino le v količinah 
pad tri litre, žganje pa lo v količinah nad en liter, 
ui to v posodah, ki jih prinesejo kupci. Točenje nà 
ürobno pod navedeno količino je prepovedano. V trž- 
nica so vino ali žganje ne sme popivati, 

4 člen 
Pridelovalci vina in žganja se morajo pred pro- 

jo izkazati s potrdilom pristojnega oblastva, da je 
J•o ali žganje dejansko njihov pridelek in  da so 
T111! zo poravnali vse družbene obveznosti oziroma 

so oproščeni teh obveznosti. V takem potrdilu mo- 
a   |ti navedena količina, ki jo pridelovalec prodaja, 
* določenem mestu, ter vrsta in jakost vina oziro- 

ma zganja. 

5. člen 
Prodajati smejo: 

*~    .' kmetijski proizvajalci in pridelovalci vina in 
sanja syojo lastne pridelke, 

• rejci perutnine in drugih živali svojo prirejo, 
jg. . • nabiralci in gojdtelji cvetlic, zdravilnih z©- 
••   

n £°zdnih sadežev, če so blago sami nabrali ali 

div; >•    s^e in ribiške organizacije oziroma društva 
jačino in ribe, ki so jo sami nalovili, 

lastn' • rtno orSanizacije >n zasebni obrtniki svoje 

Wn ' Vro<'aJalci   predmetov   krajevne  domače obrti 
••

?
• izdelke domače obrti, 

njil * tr6ovs,ke organizacije industrijsko blago, ki je 
tajDjxj   Poslovni   predmet,  s posebnim   dovoljenjem 

Va sveta za gospodarstvo. 

Zasebni proizvajalci oziroma nabiralci smejo pro- 
dajati sami ali po svojih družinskih članih, ne pa z 
drugimi osebami ali celo z najeto delovno silo, go- 
spodarske organizacije pa po svojih stalnih usluž- 
bencih. 

6. člen 
Vsi stalni prodajalci morajo na prodajnem mestu 

vidno označiti svojo firmo in naslov. 

7. člen 
Kupovati na tržnem prostoru sme vsakdo zase in 

za svojo družino. Prepovedano je skrivati blago z 
namenom, da izgine iz prometa in doseže s tem višjo 
ceno. Vsako prekupčevanje je prepovedano. 

Svet za gospodarstvo sme iz utemeljenih razlo- 
gov dovoliti nakupovanje blaga v tržnici v večjih 
količinah gostilnam, menzam, zavodom in drugim. 
Vmešavanje v kupčijo, da bi se dosegla višja cena, 
ni dovoljeno. 

Način prodaje 

8. člen 
Vse na trg postavljeno blago se sme prodajati 

samo na stojnicah ali na vozilih. Na tltìh se blago no 
sme prodajati. Stalni prodajalci smejo na tržnici po- 
stavljati lastne stojnice; velikost in obliko stojnic 
določi tajništvo sveta za gospodarstvo LO MO Tržič. 

'Vsak prodajalec ima pravico samo do enega pro- 
stora. Izjemo dovoljuje v utemeljenih primerih taj- 
ništvo sveta za gospodarstvo. Tržne stolice daje pro- 
dajalcem na razpolago uslužbenec javne tržnice. 

Ce stalni prodajalec uporablja določeno prodaj- 
no mesto, mora organ, ki upravlja tržnico, skleniti 
z njim najemno pogodbo. Prostorov, ki jih imajo v 
najemu, ne smejo prodajalci brez dovoljenja usluž- 
benca jaivne tržnice odstopiti drugim niti v celoti 
niti deloma. 

Vso na trg prineseno blago mora biti razloženo 
na prodaj na vidnem mestu. 

9. člen 
Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 

posebno pristojbino - stojnino. Stojnina se no plača, 
čo je sklenjena najemna pogodba, ker se v tem pri- 
meru plača najemnina. 

Stojnina se plača od površine zavzetega prostora 
ali pa od vrednosti predmeta, ki se prodaja. Stoj- 
nino plača prodajalec takoj, ko zasede prodajni 
prostor. Višino stpjnine določi ljudski odbor mestne 
občino Tržič s posebno tarifo. 

10. člen 
Kadar prodajalec blago proda, mora prodajno 

mesto zapustiti. Pridelovalci vina in žganja morajo 
uslužbencu javne tržnice oddati potrdilo o izvoru in 
količini prodanih pridelkov. 

11. člen 
Blago se sme prodajati le potem, ko se je izme- 

rilo s predpisanimi merili. Uporabljati se smejo samo 
uradno preizkušene in potrjene merilne naprave. 
Svet za gospodarstvo določi vrste blaga, ki se smejo 
prodajati na komade. 

' "   Varstvo snage in zdravja 

12. člen 
Vsi obiskovalci tržnice morajo skrbeti za snago 

in ravnati s predmeti tako, da ni ogroženo zdravje 
ljudi. Psov ni dovoljeno voditi po tržnem prostoru. 
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Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop v 
••••• tržnico ni dovoljen. 

13. člen •v 
Tisti,  ki   prodajajo  živila  in   alkoholne  pijače, 

morajo biti čisto in snažno oblečeni. Živila in vino 
morajo biti pristna, zdrava, nepokvarjena in čista, 
sadje mora biti dozorelo. 

Zivil ni dovoljeno otipavati ali pokušati, tudi po- 
kusan j e alkoholnih pijač ni dovoljeno. 

Za zavijanje živil se sme uporabljati le čist papir. 

14. člen 
Mleko in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 

pred soncem, padavinami in prahom. Mlečni izdelki 
se smejo polagati samo na bele čiste prte ali pa na 
bel nepopisan oziroma nepotiskan, čist papir. Mleko 
se sme postavljati na trg samo v posodah, v katerih 
ohrani prvotno dobro kakovost. Prepovedano je upo- 
rabljati posodo, v kateri bi se moglo mleko navzeti 
kakšnega duha ali okusa. 

15. člen 
Meso in mesni izdelki morajo ustrezati splošnim 

veterinarskim predpisom in morajo biti opremljeni z 
listinami po predpisih o pregledu živine in mesa. 

16. člen 
Prodajalci, ki stalno prodajajo mleiko in mlečne 

izdelke, meso in mesne izdelke, morajo imetj pokrite 
lase in morajo biti oblečeni v belo čisto haljo, ali pa 
imeti bele čiste predpasnike in enake dokomolčnike. 

17. člen 
Povrtnina mora biti sveža in očiščena prsti,4 ne 

sme biti zmečkana, stara, uvela ali mokra. Prodajati 
se sme samo v čistih košarah, gajbicah ali podobnih 
posodah. Trebiti se ne sme na tla v tržnici, ampak 
samo v zato določene posode, ki so pri uslužbencu 
javne tržnice. 

Nagnito ali obrezano sadje mora biti kot tako 
označeno z napisom. Perutnina in druge male živali 
se smejo prodajali samo v kurnikih ali jerbasih. 
Kakršno koli trpinčenje živali je prepovedano. 

Sveža divjačina se sme prodajati samo v času, 
ki je dovoljen po lovskih predpisih. Prodajalec mora 
na zahtevo predložiti tržnemu inšpektorju potrdilo 
o izvoru divjačine. 

Ribe se smejo prodajati samo sveže in zdrave. 

18. člen 
Klanje živali v javni tržnici je prepovedano. 

19. člen 
Tržni inšpektor je upravičen v vseh primerih, 

kjer bi prodajalci ne upoštevali določb tega odloka 
o tržnem redu, prodajo blaga začasno ustaviti ter to 
nemudoma sporočiti ljudskemu odboru mestne občine 
Tržič zaradi pristojnih ukrepov. 

Nadzorstvo in inšpekcija tržnice 

20. člen 
Poleg organov ljudskega odbora mestne občine 

Tržič izvajajo v javni tržnici v skladu z ustreznimi 
posebnimi zakonitimi predpisi nadzorstvo in inšpek- 

cijo tudi sanitarna, tržna in veterinarska inšpekcija 
ljudskega odbora mestne občine Tržič oziroma OLO 
Kranj po svojih stalnih inšpekcijskih organih, pose- 
bej določenih za to službo. 

21. člen 
Pri uslužbencu javne tržnice v Tržiču mora biti 

pritožna knjiga za vse obiskovalce tržnice. V tržnici 
mora biti na vidnem mestu napisano, kje je pritožna 
knjiga. 

Prekrški in kazni 

22. člen 
Kršitve predpisov tega odloka po 3. do vštetega 

18. člena (razen kršitev, navedenih v 23. členu) se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 2.000din po pred- 
pisih temeljnega zakona o prekrških. 

Upravni .kazenski postopek vodi komisija za pre- 
krške pri LO MO Tržič. 

23. člen 
Pooblaščeni uslužbenci tržne inšpekeije smejo 

takoj brez posebne odločbe o kaznovanju na mestu 
izterjati denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri 
storitvi tehle lažjih prekrškov: 

a) po 100 din: 
1, za prodajo ali kupovanje na javnem prostoru 

zunaj tržnice, , 
2. za prikrivanje   blaga,   namenjenega    prodaji; 
b) po 70 din: 
1. za   prodajanje izven veljavnega tržnega časa, 
2. za vodenje psov na tržnico; 
c) po 50din: 
1. za vožnjo z motornim ali vprežnim vozilom ali 

kolesom po tržnici, 
2. za ustavljanje ali postavljanje vozil na nedo- 

voljenem prostoru. 

Stojnina (Tarifa) 
24. člen 

Od blaga, ki se postavlja na trg, se pobira za 
vsak tržni dan tale stojnina: 

a) od košare ali gajbice oziroma podobne posode 
za blago manjše vrednosti od 10 do'20din; 

b) od blaga večje vrednosti (jajca, perutnina in 

podobno) od košare ali gajbice in podobne posode 
po 50 din; i 

c) od cvetlic, gozdnih sadežev v matih posodah 
ali ovitkih 5 din, 

č) od voza poljskih pridelkov, krompirja, ze^a 

in podobno po 150din; 
d) od izdelkov domače obrti oziroma drugih obr'" 

nih ali industrijskih izdelkov za eno klop po 150 dio » 
e) za prodajo alkoholnih pijač za en tržni "•• 

100 dinarjev; 
f) za najem ene tržne klopi za 1 mesec 500 alD' 

25. člen 
Ta   odlok   velja  od   dneva   objave v »Urada ÇJ 

listu LRSc 
St. 135 — 1949/67-1954 
Tržič, dne 28. decembra 1934. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

Izdaja »Uradni list LRS» — Direktor tn odgovorni urednik: Ivo Lapajne - Tiska tiskarna »Toneta TomSlča«. vsi v LJU^ 
tjanl — NaroCnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje i strani e din veî j~ 
Uredništvo in uprava: LJubljana. Erjavčeva ulica tla. poStni predal 331      Telefon uprave S3-579 - Cek   rafun: 60l-«2«"' 
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VSEBINA! 

'3. Odločba o ustanovitvi Zavoda za balneologijo. 
«4. Odločba o spremembi odločbe o razglasitvi Geodetskega 

zavoda v LJubljani za finančno samostojen zavod. 
"5. Odločba o razpisu nadomestnih volitev za poslanca Re- 

publiškega zbora Ljudske skupščine LRS v 69. volilni 
enoti. 

°dloki ljudskih odborov: 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 25. volilni enoti 
MLO LJubljana. 
Odlok o tržnem In sejemskem redu v mestu Mariboru. 
Odlok o  začasnem  financiranju   proračunskih  Izdatkov 
toesta Maribora v I.  trimesečju  1935. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
MLO Maribor. 

322. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 38. volilni enoti 
MLO Maribor. 

323. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 48. volilni enoti 
MLO Maribor. 

321. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 54. volilni enoti 
MLO Maribor. 

325. Odlok o sklepnem računu in izvršitvi proračuna za leto 
1953 OLO Celje. 

«6. Odlok o proračunu okraja Celje za leto 1955. 
•' °dlok o proračunu okraja Koper (okrajnem proračunu) 

za leto 1955. 

318, 

319, 
320, 

321 

328. 

329. 

330. 
331. 

332. 
333. 

334. 

335. 

336. 

337. 

338. 

339. 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem 
planu okraja Kranj za leto 1954. 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o upravljanju 
stanovanjskih hlS, ki spadajo v stanovanjske skupnosti 
v okraju Slovenj Gradec. 
Odlok o proračunu OLO Slovenj Gradec za leto 1955. 
Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi okrajnega 
proračuna okraja Slovenj Gradec za leto 1953. 
Odlok o tržnem in sejemskem redu okraja Šoštanj. 
Odločba OLO Maribor okolica o razglasitvi Dečjega do- 
ma v Framu za finančno samostojni zavod. 
Odločba OLO Maribor okolica o razglasitvi Dečjega do- 
ma v Gradišču v Slovenskih goricah za finančno samo- 
stojni zavod. 
Odločba OLO Maribor okolica o razglasitvi Doma upo- 
kojencev in oskrbovancev Trate za finančno samostojni 
zavod. 
Odločba OLO Maribor okolica o razglasitvi Doma upo- 
kojencev in oskrbovancev Vlltuš za finančno samostojni 
zavod 
Odločba OLO Slovenj Gradec o ustanovitvi zdravstve- 
nega doma v Crnl pri Prevaljah. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. volilni enoti 
LO MO Tržič. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. In 7. volilni 
enoti Obč. LO Črnuče. 

73. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno  samostojnih  zavodih  (Uradni  list  FLRJ,  it. 
'1-426/53)   izdaja    Izvršni   svet   Ljudske   skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 

o ustanovitvi Zavoda za balneologijo 

1 

Ustanovi se zavod za balneologijo kot finančno 
samostojen zdravstveni zavod s sedežem v Rogaški 
alati ' •mi. 

Naloga zavoda je: 
viVï-' ••• isloo v a ti zdravilne elemente naravnih zdra- 
'"č v Sloveniji, in sicer: mineralne vode, akrato- 

erme, morsko vodo, zdravilno blato, različne klime 
111 Podobno; 

2. sodelovati z drugimi raziskovalnimi zavodi in 
'Sanizacijami pri reševanju vprašanj glede kaptaže 

elC(>v, instalacij  kopališč,  zdravilnih  naprav itd.; 

u
3- Pomagati  naravnim  zdraviliščem  pri   ureditvi 
Porabe naravnih zdravilnih sredstev in pri ureditvi 
Jlh°Ve Nravstvene službe; 

zdr   ..PTOUcevati uspešnost  zdravljenja v  naravnih 
sviliscili in določati indikacije za zdravljenje v 

wsameznih. zdraviliščih; 
5. skrbeti za vz-gojo balneoloških strokovnjakov. 

ohgj^J^.&ospodari z nepremičnino, vlož. št. 2 kat. 
s stavki r^'^e *' °ks'oječo iz stavbne parcele št. 13/4, 

i,,       f>o na tej parceli in z inventarjem v tej stavbi. 

Zavod vodi direktor. Direktorja imenuje Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Direktor zavoda mora biti zdravnik ali drug 
visoko kvalificiran strokovnjak z delovnega področ- 
ja zavoda. 

5 

Pri zavodu je strokovni svet kot direktorjev po- 
svetovalni organ. Sestava, naloge itn delo strokovnega 
sveta se določji s pravili zavoda. 

Clane strokovnega sveta imenuje Svet za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Strokovno nadzorstvo nad delom zavoda izvaja 
Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS po stro- 
kovnjakih internega oddelka Kliničnih bolnic v Ljub- 
ljani. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS.< 

St. 357Ä-53 

Ljubljana, dne 25. aprila  1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 

Boris Kraigher 1. r. 
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74. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o razglasitvi Geodetskega za- ' 

voda v Ljubljani za finančno samostojen zavod 

1 
Besedilo 6. točke odločbe o razglasitvi Geodet- 

skega zavoda v Ljubljani za finančno samostojen 
za*od (Uradni Hst LRS, št. 27-104/54) se zamenja s 
temle besedilom: 

Plače delavcev in uslužbencev zavoda se dolo- 
čijo po posebnih* predpisih, ki jih izda Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Ta odločba velja od 1. marca 1955. 
St. 522/2-55 
Ljubljana, dne 29. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

75. 
Na podlagi drugega odstavka 158. člena zakona o 

pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS m v zvezi 
s sklepom Republiškega zbora Ljudske skupščine 
LRS z dne 29. aprila 1955, da se odrede nadomestne 
voliitve ljudskega poslanca za Republiški zbor v 69. 
volilni enoti, v kateri se je izpraznilo poslansko 
mesto, izdaja Republiška volilna komisija LRS 

ODLOČBO 
o razpisu nadomestnih volitev za poslanca Republi- 
škega zbora Ljudske skupščine LRS v 69. volilni enoli 

1. Razpišejo se nadomestne volitve za poslanca 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS v 69. 
volilni enoti. 

2. Voliitve bodo r nedeljo, dne 12. junija 1955. 
3. Ta odločba volja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St 4/1-55 

Ljubljana, dne 50. aprila 1955. 
Repubiška volilna komisija LRS 

Tajnik: Predsednik: 
Dr. Josip Globevnik 1. r.        Dr. France Hočevar 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
318. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 51-102/55) 
ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je 
mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 
61. skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
mestnega ljudskega odbora v Ljubljani dne 8. aprila 
1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 25. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

Dosedanjemu ljudskemu odborniku tov. Žagarju 
Francu je mandat prenehal po 4. točki 130. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52). 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v sredo, dne 15. ju- 

nija 1955. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«, v 
>Glasniku<, na oglasni deski MLO v Ljubljani in 
na krajevno običajni način v 25. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 
Tajn št. 12/5-55 
Ljubljana, dne 6. aprila 1953. » 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia L r. 

319. 
Na podlagi 25., 65. in 118. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS» 
št. 19-90/52) v zvezi z 78. členom uredbe o trgovanju 
ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni Hst 

FLRJ, št. 56-483/53) ter 3. in 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) 
je mestni ljudski odbor Maribor na predlog sveta za 
gospodarstvo MLO na 44. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu 

L Krajevna veljavnost 

1. člen 
Ta odlok velja za vse tržne in sejemske prosto^ 

v mestu Mariboru, občinski ljudski odbor v KamDlca 

pa lahiko za svoje območje sam določi trg, tržni ča? 
in tržne pristojbine 

IL Tržni in sejemski prostori 

2. člen 
Tržni in sejemski prostori v mestu Mariboru s°' 
1. Stalni trini prostori: 
a) glavni tržni prostor na Vodnikovem in Voja=' 

niškem trgu, 
b) tržni prostor na Kidričevem trgu, . 
c) tržni prostor v Studencih, ob Ruški cesti Pre 

industrijsko šolo, _       i 
č) tržni prostor na Teznem, ob Ptujski cesti P16 

radiooddajno postajo. 
2. nestalni prostori: • 
a) tržni prostor za prodajo vencev, cvetlic, s*? 

in posipalnega peska pred pokopališčem na PobreZJ 
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loči 
,4 tržni prostori za posebne primere, ki jih do- 

stet  za  gospodarstvo  v   soglasju  s   svetom  za 
komunalne in gradbene zadeve. Pri tem se hkrati 
določijo tudi vrste blaga in prodajalci. 

'• sejemski prostori: 
sejmi za živino na ograjenem zemljišču pri mestni 

klavnici v Mariboru ob Plinarniškj ulici in Oreškem 
nabrežju. 

3. člen 
Kolikor bi bilo iz regulacijskih ali drugih raz- 

logov treba opustiti določene tržne in sejemske pro- 
store ia jih zamenjati z novimi ali pa določiti nove 
tržne ia sejemske prostore, se pooblašča svet za go- 
spodarstvo, da v soglasju s svetom za komunalne in 
gradbene zadeve potrdi nove tržne oziroma sejemske 
Prostore. 

III. Tržna uprava in njene naloge 
4. člen 

Tržne in sejemske prostore upravlja, vzdržuje in 
nadzoruje tržna uprava MLQ Maribor (v nadaljnjem 
hesediiu tržna uprava). Tržna uprava upravlja in 
vzdržuje tudi mostno tehtnico pri tovornem kolo- 
dvoru. 

Tržna uprava je organizirana kot finančno samo- 
stojen zavod. Njene naloge so določene v ustano- 
vitveni odločbi, njenih pravilih in v tem odloku. 

IV. Blago, prodajalci in kupci 

5. člen 
Blago je dovoljeno prodajati samo v zanj določe- 

nem tržnem oziroma sejemskem prostoru. 
Na stalnih prostorih je dovoljeno prodajati vse 

vrste nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvo- 
dov ia pridelkov, cvetlice, drva, trske, zdravilna ze- 
lišča, poljske sadeže, domačo perutnino, kunce, divja- 
čino in druge užitne male živali ter izdelke domače 
obrti. 

Ribe se smejo prodajati na tržnem prostoru- samo 
v zato postavljeni ribarnici in v času, ko je ribolov 
dovoljen. Meso in mesni izdelki se smejo prodajati 
samo v prostorih, ki so za to določeni. 

f Prepovedana   je   prodaja   alkoholnih   in   žganih 
Pijač. 

Obrtne organizacije smejo prodajati na stalnih 
«žnih prostorih le take izdelke lastne proizvodnje, 
katerih prodaja je na tržnih prostorih običajna in 
•katerih namestitev ne zavzema veliko prostora. O tem 
°dloČa tržna uprava. 

Velike živali in drobnica se prodajajo samo na 
SeJem,skem prostoru. 

6. člen 
Prodajati smejo: 

,     !• stalni  prodajalci, ki  imajo svoje stojnice  ali 

. 2. kmetijski pridelovalci svoje lastne kmetijske 
Pridelke, rejci živine, perutnine ia drugih malih ži- 
•••1 lastno prirejo; 

3- nabiralci polžev, žab, zdravilnih zelišč in gozd- 
jjj    sadežev ter nabiralci in gojitelji cvetlic, če so 
^0 sami nabrali ali vzgojili; 

ddv- v.^OVslc6 in-ribiške zadruge, društva in  družine 
Jjacino, ribe in druge užitne živali, ki so jih same °aiovile. 

0^ *• Proizvajalci   predmetov   krajevno   udomačene 
,•    svoj« lastne izdelke domače obrti; 

6. obrtne organizacije svoje izdelke, kot je to 
določeno v 5. člena. 

Zasebni pridelovalci, proizvajalci in nabiralci, 
našteti v 2., 3., 5. in 6. točfci prejšnjega odstavka, 
smejo prodajati sami ali po družinskih članih, ne pa 
z najetimi ljudmi. 

Na zahtevo tržnih organov se morajo prodajalci 
pod 2., 3. in 5. izkazati s potrdilom pristojnega 
občinskega ljudskega odbora o izvoru in lastništvu 
blaga, prodajalci pod 4. pa s potrdilom lovske oziroma 
ribi&ke zadruge, društva ali družine, obrtne organiza- 
cije pa z ustrezno listino o registraciji. 

7. člen 
Vsi stalni prodajalci in obrtne organizacije mora- 

jo na prodajnem mestu viidno označiti svojo firmo ali 
naslov, katerega obliko potrdi tržna uprava. 

8. člen 
Na tržnih prostorih smejo kupovati potrošniki 

za lastne potrebe. Po 8. uri v poletnem času in po 
9. uri v zimskem času smejo kupovati tudi gostinska 
podjetja, gostišča, zasebna gostišča, slaščičarne, za- 
vodi in menze za svoje potrebe. 

9. člen 
Na sejemsikem prostoru smejo kupovat; govejo 

živino in konje le rejci, izdelovalnice mesnih izdel- 
kov, mesarska in nakupovalna podjetja in obrti; te- 
leta, prašiče in drobnico tudi gostinska podjetja, 
gostišča in zasebna gostišča; prašiče in drobnico pa 
tudi potrošniki za lastne potrebe. 

Razen nakupovalnim podjetjem je vsak nakup 
z namenom nadaljnje prodaje žive živine prepovedan. 

V. Tržni in sejemski čas 
10. člen 

Tržni čas je vsaik dan ter prične z ranim jutrom 
in traja ob delavnikih do 13. ure, ob nedeljah in 
praznikih pa do 11. ure. 

Za prodajalce sadja in zelenjave je tržni čas v 
poletnem času do 18.30 ure, v zimskem času pa do 
16.30 ure. 

Za poletni čas se šteje čas od 1. aprila do 30. sep- 
tembra, za zimski čas pa od 1. oktobra do 31. marca. 

Svinjski sejmi so vsak petek, če je petek pri- 
znan praznik, je svinjski sejem en dan prej. 

Sejmi za go*'ejo živino, konje in drobnico so 
vsak dragi in četrti torek, če je v mesecu pet torkov 
pa tudi na peti torek. Ce je na torek priznan praznik, 
je sejem prihodnji dan, če je tudi ta dan praznik, 
pa tržna uprava objavi v časopisju, na kateri dan 
bo sejem. 

Sejemski čas traja od ranega jutra do 13. are. 
V utemeljenih primerih dovoljuje tržna uprava 

izjeme od veljavnega tržnega in sejemskega časa. 
Za stalne prodajalce v lopah na tržnem prostoru 

velja poslovni čas, kot je določen za trgovine te vrste 
izven tržnega prostora. 

VI. Način prodaje 

11. člen 
Vsak prodajalec ima pravico samo do enega pro- 

^. dajnega mesta. Izjemo 'dovoljuje v utemeljenih pri- 
merih tržna uprava. 

Ce stalni prodajalec uporablja določeno pro- 
dajno mesto, zlasti zaprte tržne lope, lahko tržna 
uprava z njimi sklene najemno pogodbo. 
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Stalni prodajalci morajo z dovoljenjem tržne 
uprave postaviti na določenih mestih lastne prodajne 
maze ali lope. 

Prostorov, ki jih imajo prodajalci v najemu od 
tržne uprave, ne smejo brez dovoljenja te uprave 
odstopiti drugim, niti v celoti niti deloma. 

Blago se prodaja na prodajnih mizah ali z vozil, 
kolikor se ne prodaja v lopah. Na tleh se blago ne 
sme prodajati, razen ob nujni potrebi in, če to dovoli 
tržna uprava. V vsakem primeru pa morajo proda- 
jalci vse na trg prineseno in pripeljano blago imeti 
razloženo na prodaj na vidnem mestu. 

Kadar nestaia! prodajalec blago proda, mora pro- 
dajno mesto zapustiti, čeprav še ni poteikel tržni ozi- 
roma sejemski čas. 

VII. Označevanje cen 

12. člen 
Vsi stalni prodajalci in obrtne organizacije mo- 

rajo vsako blago vidno označiti s cenami. 

VIII. Mere 

13. člen 
Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri 

in tehta, je dovoljeno prodajati le na kilograme, 
litre ali metre oziroma višje ali nižje enote teh mer. 

Tržna uprava določi, katero blago se sme pro- 
dajati na kose ali votle mere. 

Uporabljati se smejo samo po veljavnih pred- 
pisih uradno preizkušene in potrjene merilne pri- 
prave, kot uteži, tehtnice, votle mere in metri. 

Tržna uprava skrbi za potrebno število kontroli- 
ranih javnih meril in priprav, t. j. tehtnic, uteži, 
votlih in količioiskih mer, ki jih imajo kupci pravico 
brezplačno uporabljati. 

Na kupčevo zahtevo je prodajalec dolžan blago 
zmeriti ali stehtati s predpisanimi merili. 

IX. Varstvo snage in zdravja 

14. člen 
Vsi obiskovalci tržnih in sejemskih prostorov 

morajo skrbeti za snago in ravnati z živil tako, da ni 
ogroženo zdravje ljudi. 

Za snago v stalnih prodajnih lopah in na pro- 
storu pred vhodom v te lope morajo najemniki sami 
skrbeti. 

Psov ni dovoljeno voditi po tržnih in sejemskih 
prostorih. 

Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 
tržni in sejemski prostor ni dovoljen. 

Kdor prodaja živila, mora biti čist in snažno 
oblečen. 

Živila morajo biti v takih posodah, da se ne mo- 
rejo onesnažiti. 

Zivil ni dovoljeno otipavati in jih pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trž- 

nem prostoru, ampak se mora e tržnega prostora 
taikoj odstraniti. 

15. člen 
Živila morajo biti pristna, zdrava, nepokvarjena 

in čista. Vodne živali morajo biti sveže in zdrave. 
Meso in mesni izdelki morajo ustrezati splošnim vete- 
rinarskim predpisom. v 

lb. člen 
Mleko' in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 

pred prahom, padavinami in soncem. ' Mlečni izdelki 

se smejo polagati samo na oprarne prte ali bel, čist 
papir. 

Prodajalci, ki stalno prodajajo mleko in mlečne 
izdelke, morajo imeti pokrite lase in morajo biti 
oblečeni v bele halje ali pa imetj bele predpasuike 
in bele dokomolònike. 

17. člen 
Povrtnina mora biti očiščena prsti ter ne sme 

biti mokra. 
Sadje mora biti zrelo ter ne sme biti gnilo aii 

črvivo. Nagnito in črvivo sadje za kuho mora biti 
označeno kot tako. 

18. člen 
.Živali iz 2. odstavka 5. člena se smejo prodajati 

na stalnem tržišču le v kletkah ali v košarah. 

19. člen 
Vso živino mora ob vhodu na sejmišče pregledati 

pristojni živinozdravnik. 
Pregled in ugotovitev stanja živalj mora živino- 

zdraT.nii zaznamovati na živinskem potnem listu. 
Živina, ki boleha za nalezljivimi boleznimi, se na   • 

sejmišče ne sme pripeljati. 

20. člen 
Klanje živali na tržnem ali sejemskem prostoru 

ni dovoljeno. 
21. člen 

Odpadki se morajo metati v posode, ki so P°" 
stavljene na tržnih prostorih nalašč za odpadke. 

22. člen 
Tržna uprava je dolžna v vseh primerih, kjer 

prodajalci ne bi upoštevali določb 14. do 20. člena 
tega odloka, prodajo blaga začasno ustaviti ter zoper 
kršilce vložiti prijavo pristojnim državnim organom 
zaradi nadaljnjega ukrepanja. 

X. Promet 

23. člen 
V tržnem in sejemskem času je prepovedano 

voziti z vozili po tržnem in sejemskem prostoru. 
Izjeme dovoljuje v utemeljenih primerih tržna 

uprava. 
Vozila puščajo obiskovalci na prostoru, ki J* 

določi in vidno označi tržna uprava ter plačajo tržni 
upravi za shrambo vozilo posebno pristojbino. Po pre' 
teku tržnega oziroma sejemskega časa morajo obisko- 
valci vozila odpeljati. 

XI. Tržne in sejemske pristojbine 
24. člen 

Za uporabo tržnega oziroma sejemskega prostora« 
naprav in priprav plačajo prodajalci tržni upravi 
posebno pristojbino po tarifi, ki tvori prilogo tega 
odloka. 

Svet za gospodarstvo MLO se pooblašča, da P° 
potrebi tarifo spremeni. 

XII. Kazenske določbe 

25. člen 
Kršitve predpisov 5„ 6., 7., 8., 12„ 13., J4., 16-.l7^ 

18., 19., 20. in 21. člena tega odloka se kaznujejo * 
denarno kaznijo do 3000 din po predpisih temeljnega 
zakona o prekrških. 
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Kršitve 15. člena tega odloka se kaznujejo po 
. • £lwm uredbe o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, Št. 56-483/53). 

XIII. Končne določbe 

26. člen 
Ta odlok volja od dneva objave v >Uradnem 

kstu LRS«. 
S tem dnem preneha veljati odlok o tržnem redu 

na območju mesta Maribor z dne 9. novembra 1949, 
St. 2137,4.4g. ' 

St. 8351/6-54 
Maribor, dne 24. decembra 1934. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

320. 

Na podlagi 25. in 65. člena zakona o ljudskih 
zborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 

• 19*90/52) ter drugega odstavka 29. člena temelj- 
na zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
«• 13-147/54) je mestni ljudski ••••>• Maribor na 
50. skupni soji obeh zborov dne 8. aprila 1953 sprejol 

ODLOK 
.   o začasnem financiranju proračunskih izdatkov 

mesta Maribora v L trimesečju 1955 

1. člen 
J-*° sprejetja proračuna mesta Maribora za leto 

lv>3 so bodo proračunske potrebe mesta Maribora 
začasno financiralo na podlagi mesečnih blagajniških 
pianov dohodkov in izdatkov v mejah dvanajstin 
Proračuna mesta Maribora za leto 1954. 

2. člen 
lJohodki in izdatki, realizirani na podlagi tega 

°aloka, so sestavni del proračunskih dohodkov in 
»zoatkov proračuna mesta Maribora za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 1/2-1081/1-55 

' Maribor, dne 8. aprila  1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

321. 
.Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bi, • dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
komikov .ljudskih odborov (Uradni list LRS, 

odiliv,02*"33) te* Î2. točke 65. člena zakona o ljudskih 
Št. 10 ^'est in mestnih občin (Uradni list LRS, 
50 Je50;'^ Je mostni ljudski odbor Maribor na 

kupni seji obeh zborov dne 8. aprila 1935 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
enof azpisuJeio  se  nadomestne  volitve  v  2.  volilni 

-skej. 2a Vo,h'tve v zbor proizvajalcev mostnega Ijud- 
zako       ^01"? Maribor, ker je po 3. točki 130. člena 

a o  ljudskih  odborih   mest  in   mestnih  občin 

prenehal mandat Sme Mariji, odborniku zbora pro- 
izvajalcev, kj je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v četrtek dne 26. maja 1955. 

f    2. člen 
Ta odlok se objavi v lUradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način r 2. volilni enoti mesta 
Maribora za volitve v zbor proizvajalcev. 

St. M-1114/1-55 
Maribor, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

322. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov dijudskih odborov (Uradni list LRS, 
št. 31-102/53) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-9052) je mestni ljudski odbor Maribor na 
50. skupni seji obeh zborov dne 8. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 38. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Maribor, ker je po 3. točki 130. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
prenehal mandat Hauptmanu Ivanu, odborniku zbora 
proizvajalcev, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v torek dne 24. •••• 1955. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS* in na 

krajevno običajni   način   v   38.   volilni   enoti  mesta 
Maribora za volitve v zbor proizvajalcev. 

St 1/1-542/1-55 
Maribor, dne 8. aprila 1935. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

323. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov djjudskih odborov (Uradni list LRS, 
št. 31-102/53) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na 
50. skupni seji obeh zborov dne 8. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 48. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Maribor, ker je po 4. točki 130. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mostnih občin 
prenehal mandat Cermoljn Stanetu, odborniku zbora 
proizvajalcev, ki je bil izvoljen, v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v sredo 25. maja 1955. 
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2. člen 
Ta odlok se objavi 'v  »Uradnem listu LRS« in 

na 'krajevno običajni način v 48. volilni enoti mesta 
Maribora  za  volitve  v  zbor  proizvajalcev. 

St. 1/1-510/2-55 ' 
Maribor, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

324. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpol/ficu 
odbornikov ilijudskih odborov (Uradni list LRS, 
št. 31-10&55) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih niest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na 
50. skupni seji obeh zborov dne 8. aprila 195* sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Zaradi prenehanja mandata odborniku 54. volilne 

enote mesta Maribora Ledineku Milošu po 3. točki 
130. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin se razpisujejo nadomestne volitve v 54. volilni 
enoti mesta •••••••. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 22. maja 1955. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 54. volilni enoti mesta 
Maribora. 

Odlok začne veljati z dnem obj&ve. 
St. 1/1-1253/2-55 
Maribor, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

325. 
Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zaikona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi z določbami 49. člena temeljnega za- 
kona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 15-147/54) je 
okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
31. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu in izvršitvi proračuna 

za leto 1953 

/   1. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki v proračun- 

skem letu 1953 po proračunu   okrajnega   ljudskega 
odbora Celje okolica za leto 1953 znašajo: 

a) dohodki OLO Celje okolica       391,292,163 
b) izdatki OLO Celje okolica 384,171.823 
c) presežek dohodkov nad izdatki      7,120.340 

2. člen 
Sklepni  račun  za  leto 1953 obsega dohodke in 

izdatke okrajnega ljudskega odbora  Celje   okolica. 
• 

3. člen 
Potrdijo se izdatki po 33. členu uredbe o izva- 

janju proračuna in 49. členu  zakona ó proračunih. 

•4. člen 
Sklepni račun za leto 1953 se potrdi. 

5. člen 
Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS< in v »Glasilu OLO Celje<. 
St. I/'l-813'l 
Celje, dne 51, marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

326. 
Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. točke 

64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradm list LRS, št. 19-S9/52) ter 2. čle- 
na temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Celje 
na seji obeh zborov dne 31. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Celje za leto 1955 

1. člen 
Proračun okraja Celje za leto 1955 s posebnimi 

prilogami obsega: 

I. Okrajni proračun 
z dohodki v znesku 710,300.000 
im izdatki v znesku 710,300.000 

II. predračune finančno samostojnih 
zavodov 
z dohodki v znesku 519,675.845 
in izdatki v znesku   -. 534,981.225 
in presežkom izdatkov 15,305.380 

•. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 292,671.132   • 
in izdatki v znesku 292,671.132 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostoj" 

nih zavodov v skupnem znesku 15,305.380 din se krije 
z dotacijo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga : 
1. s proračunsko rezervo, 
2. dia porazdeli ob morebitni izvedbi novega plač* 

nçga sistema v ta namen določene kredite. 

4. člen 

Ta odlok velja takoj, objavi se v »Uradnem li*** 
LRS«, »Glasilu OLO Celje«, uporablja pa se <>d 

1. januarja 1955. 

St. 1/1-831'1-55 

Celje, dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 
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327. 
Na podlagi 17., 19., 64. io 96. člena zakona o okraj- 

ak ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
m 2' • ^* °lena temeljnega •••••• o proračunih 
uradni list FLRJ, št» 15-147/54) je okrajni ljudski 
0t")°r Koper na skupni soji obeh zborov dno 26. 
marca 1955 sprejel 

ODLOK 
° Proračunu okraja Koper (okrajnem proračunu) 

za leto 1955 

1. člen 
1     Poračun okrajnega ljudskega odbora Koper za 

° 1955 s posebnimi prilogami obsega: 
I- Okrajni proračun 

z dohodki v znesku 1.042,000.000 din 
z izdatki v znesku 1.O42.OO0.OOO din 
II. Predračune finančno samostojnih zavodov 

z dohodki v znesku 733,723.000 din 
2 izdatki v znesku 829,328.000 din 
s presežkom dohodkov 200.000 din 
s presežkom izdatkov 90,605.000 din 
III. Predračune posebnih sikladov 
z dohodki v znesku       *> 40,812.000 din 
in izdatki v znesku 40,812.000 din 

2. •1•• 
Presežki dohodkov nad izdatki v predračunih 

inančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
«»•000 din gredo v okrajni proračun. 

Presežki izdatkov nad dohodki v predračunih 
olfžv^110 samostojnih zavodov v skupnem znesku 
»0,605.000 din se krijejo z dotacijami iz okrajnega 
Proračuna. 

3. člen 
finančno samostojni  zavodi iz  prvega odstavka 

•  člena,   ki   dosežejo  z   uspešno  organizacijo  dela 
ečje dohodke, kot so po predračunu planirani, ali 

Pa brez škode  za  kakovost storitev oziroma proiz- 
oaev zmanjšajo planirane izdatke in s tem dosežejo 
letu 1955 večji presežeh dohodkov nad izdatki, kot 

TJ  
P j?^ra,n T njihovem predračunu, razdelijo ta ded 

v<vf k' k° ugotovljen s sklepnim računom za- 
•••• leto 1955 tako, da vplačajo: 

a_) v  sklad  za  nagrade  največ  50%   presežka  z 
•^ejitviijo, da ta znesek ne sme presegati 10% zneska 
"seoaih izdatkov zavoda za leto 1955; 
•^•      v &klad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
"^ Presežka. 
rač ^110 samostojni zavodi, ki v svojem pred- 
iadaSf1- nimaJ° planiranega presežka dohodkov nad 
d0. « *. razdeli jo po določbah  prejšnjega  odstavka 

ezeni presežek dohodkov nad izdatki. 
o » i    ^°la  finančno  samostojni   zavod  po odločbi 
Prt* *DOVitvi že kak dru& &klad- doIoči komisiia za 

del a°Un vna Predlog sveta za gospodarstvo, kolikšen 
vpijx^^ka. dohodkov nad izdatki, ki preostane po 

, sam Z V &klad za nagrade, gre v letu 1955 v po- 
'  n*** druge «Wade. 
z>av<>j

resežeik dohodkov, ki ga finančno samostojni 
teSa •]•6 doseže na način, določen v prvem odstavku 
o izvrrî!4-' ^0 raa!deljen z odlokom o sklepnem računu 

2  ltvi okrajnega proračuna za leto 1955. 
ga ,j0   ïazdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
••••• 

e.zeJ° zdravstveni zavodi velja odlok o financi- 
li«t fva\ Poslovanju   zdravstvenih   zavodov   (Uradni 

"•i, Št. 14/53) in odredba o skladih zdravstvenih 

zarvodov  s  samostojnim  financiranjem   (Uradni   list 
LRS. št. 17/53). 

4. ölen 
Ce se kakšen okrajni organ ali zavod v lotu 1955 

odpravi ali reorganizira, prenese ••••••• ljudski od- 
bor kredite, ki so bili določeni po predračunu takega 
organa ali zavoda, na tisti organ ali zavod, kj se mu 
poverijo naloge odpravljenega ali reorganiziranega 
organa ali zavoda. 

Predračune novoustanovljenih okrajnih organov 
in zavodov, kakor tudi nove predpise, ki imajo za 
posledico povečanje izdatkov, potrjuje oziroma iz- 
daja okrajni ljudski odbor. 

5. člen 
Komisija za proračun dovoljuje črpanje kreditov, 

ki so določeni v okrajnem proračunu za negospodar- 
ske investicije, v višini potreb za posamezne objekte 
šele po predložitvi tehnične dokumentacije, ki jo 
poprej potrdi svet za gospodarstvo. 

6. člen 
S proračunsko rezervo razpolaga okrajni ljudski 

odbor. 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga v posameznih primerih s proračunsko rezervo 
do višine 1,000.000 din. 

7. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave   v  »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 821/1 
Koper, dne 26. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj I. r. 

328. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Kranj na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. aprila 
1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Kranj za lelo 1954 

1. člen 
Predzadnji odstavek točke 1. a tretjega dela od- 

loka o družbenem planu okraja Kranj za leto 1954 
(Uradni list LRS, št. 35-526/54) se dopolni s temle 
besedilom: 

»Delež 65% od ostanka dobička, ki bi po tabeli, 
izkazani v I. odstavku te točke, od LIO Cešnjica pre- 
ostal za OLO, se prepusti Kmetijski zadrugi Cešnjica. 
ta pa prenese ta  sredstva v investicijski  sklad. 

2. člen 
Točka 1. b tretjega dela okrajnega družbenega 

plana za leto 1954 se dopolni z novim odstavkom, 
ki se glasi: 

»Delež 10% doseženega dobička, ki bi ga kmetij- 
ske zadruge in podjetja OZZ po prejšnjem odstavku 
morali odvesti za potrebe družbene skupnosti, se 
prepusti tem gospodarskim organizacijam, te ga pa 
prenesejo v investicijski sklad.€ 
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3. ölen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od i. ja- 

nuarja 1954. 
St. 2635/i 
Kranj, dne 12. aprila 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

329. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in v zvezi z 69. členom uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) je 
okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na skupni seji 
obeh zborov dne 51. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o upravljanju 

stanovanjskih hiš, ki spadajo v stanovanjske 
skupnosti v okraju Slovenj Gradec 

1. člen 
V odloku o upravljanju stanovanjskih hiš v 

okraj.u Slovenj Gradec (Uradni list LRS, št 44/54) 
se 51. člen spremeni oziroma dopolni tako, da ee 
glasi: 

Najemnina se po odbitku plačil po 27. členu tega 
odloka razdeli: 

a) 80% v amortizacijski sklad in sklad za vzdrže- 
vanje hiš, ki so združita v en sklad, 

b) 20% v sklad za hišno upravo. 
Iz enotnega amortizacijskega sklada oziroma 

sklada za vzdrževanje hiš se odvaja 5% plačanih 
prispevkov v sklad za zidanje novih hiš. Od pobranih 
najemnin za lokale se plača v sklad za zidanje novih 
hiš 20%. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. P-379/2-55 
Slovenj Gradec, dne 51. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

330. 

Na podlagi 17. in 64. člena zaikona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, Si 19-89/52) jo 
okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 23. redni 
seji obeh zborov dne 51. marca  1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec za, leto 1955 

1. člen 
Proračun   okrajnega  Jijudskega  odbora  za   leto 

1955 s posebnimi prilogami obsega: 
L okrajni • proračun 
z dohodki v znesku 307,470.000 din 
z izdatki v znesku 307,470.000 din 

2. člen 
Predračuni finančno samostojnih zavodov ter 

predračuni posebnih skladov se bodo vključili v pro- 
račun pozneje s posebnim odlokom. 

3. člen 
Po 4. odstavku 9. člena temeljnega zakona o pr°" 

računih (Uradni list FLRJ, št. 13/4954) pooblašča ljud- 
ski odbor komisijo za proračun (53. člen temeljnega 
zakona o proračunu), da razpolaga z rednim pro- 
računskim rezervnim skladom do višine 1,000.000 din, 
a za posamezna izplačila do višine 50.000 din. 

4. člen 
Komisija za proračun se pooblašča, da iz kredi- 

tov, ki so v proračunu'določeni za dotacije družbe- 
nim organizacijam in društvom, dodeljuje dotacije 
posameznim društvom in organizacijam po ugotov- 
ljenih potrebah. 

5. člen 
Odredbodajalei ne smejo prekoračiti predračunov 

z naročili, ki bi prekoračili dovoljeni letni kredü 
Ob izredni neodložljivi potrei« se tako naročilo 
lahko izvrši samo s privolitvijo proračunske komiJ&je- 

6. člen 
Ta odlok velja in se uporablja od 1. januarja 

1955, objavi pa se v >Uradnem listu LRS«. 

St. P 401/1-1953 

Slovenj Gradec, dne 31. marca 1955. 

*       Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

33i. 
Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19/52) je okraj; 
ni ljudski odbor Slovenj Gradec na 23. redni seji 
okrajnega zibora in zbora proizvajalcev dne 51. marca 
1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi okrajnega 

proračuna pkraja Slovenj Gradec za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi .proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec za Ie*0 

1953, sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega 
zakona o proračunih in 39. členu uredbe o izvajanj11 

proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1953 s sklepni^1 

računi zavodov s samostojnim financiranjem za Ie10 

1953 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašal1 

po okrajnem sklepnem računu v letu 1953: 
I. po okrajnem proračunu 

dohodki 270,130.328 din    • 
izdatki 221,610.931 din     _ 
presežek dohodkov 

nad izdatki 48,519.397 din 
II. po sklepnih računih okrajnih zavodov s sam0* 

stojnim financiranjem 
dohodki 113.348.66S din 
izdatki 101,760.087 din    •; 
presežek dohodkov 

nad izdatki 11,588.581 d;n .-. 
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4. oleu 
Presežek   dohodkov   nad   izdatki   po   okrajnem 

šepnem računu za leto 1955 se razdeli tato: 
kritje primankljaja okrajnega 

zavoda za socialno 
zavarovanje 17,077.000 din 

Prenos na siklad za kreditira- 
nje investicij za nekrito 
lastno financiranje investicij, 
izkazano po sklepnih računih   26,559.658 din 

T okrajni proračun 5,032.739 din 

5. člen 
Presežek dohodkov okrajnih zavodov s samostoj- 

nim financiranjem se razdeli  tako: 
aa razdelitev na sklade se 

prepusti zavodom s samostoj- 
nim financiranjem 7,877.185 din 

^     za izboljšanje zdravstvene 
službe v okraju 3,711.396 din 

i, 

6. člen 

•• odlok velja takoj in se objavi v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. P 402/1-1955 

Slovenj Gradec, dne 31. inarca 1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

332. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi z 78. členom uredbe o trgovanju ter 
o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLR], 

• 5&-483/55) ter 3. va 8. členom temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-4-38/51) je okraj- 
ni ljudski odbor Šoštanj na seji obeh zborov dne 
">• marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o tržnem in sejemskem redu 

1. člen 

v   ,  a,°dlok velja za vse tržne in sejemske prostore 
snT     *U ^tani> za ni'û ureditev in pa za to, kaj se 

e P^ajati na trgih in sejmih, kaiko in kdaj. 
ol'a-      'f'  ljudski odbori  določijo sami za  svoja 

ocje sejemske in tržne prostore, tržni čas io tržno 
I€r sejemsko tarifo. 

•   „ 3. člen 

daev-^fe<îanJi   sejmi  v okraju  Šoštanj  so ob tehle 

4 m .   ornJem gradu:  živinski  in kramarski  sejem 
* ^J* 28. oktobra; 

in 1     Jubnern: živinski in kramarski sejem 24. aprila 
a l- oktobra; . 
nuat: 

MozirJu:  živinski  in  kramarski sejem 21. ja- 
v » ,-• apri'a> 15- junija, 16. avgusta in 18.oktobra; 

17. m    eclci ob Savinji: živinski in kramarski sejem 
v S0?*1"-6' novembra; 

Pred i,"    nJu: živinski in kramarski sejem v četrtek ••• n      -—ju. /.jviush.i • sramarsK.! scjeiu v te 
PoÄ^?' 22> •••'••' I2- Julija* 29. septemb LaeIjek pred 25. novembrom; 

>ra in 

v Velenju: živinski in kramarski sejem 18. fe- 
bruarja, •• maja, 23. julija, 24. avgusta, 24. oktobra 
in  11. novembra. 

Ce pride sejem na državni ali od države priznani 
praznik, je sejem prihodnji dan. 

Občinski ljudski odbor lahko po predlogu zborov 
volivcev in po poprejšnjem zaslišanju pristojne trgo- 
vinske zbornice vpeljejo še druge sejme. 

3. člen 
Tržni prostor določi občinski ljudski odbor spo- 

razumno s sanitarno inšpekcijo, sejemske prostore 
pa v sporazumu z veterinarsko inšpekcijo OLO Šo- 
štanj. 2e obstoječe tržne in sejemske prostore morajo 
občinski ljudski odbori prilagoditi predpisom tega 
odloka v 3 mesecih po objavi tega odloka. 

4. člen 
Tržno blago se sme prodajati samo na za to do- 

ločenih mestih na trgu ali sejmu. ,, 
Sveže meso an vodne živali se na odprtih trgih no 

smejo prodajati. 
Od živalj se smejo na trgih prodajati le perut- 

nina, ptice, zajci in podobne male živali, in to v za- 
prtih košarah, pri tem pa morajo prodajalci paziti, 
da se živali ne mučijo. 

Klanje teh živali na trgu je prepovedano. 

5. člen 
Na trgih in sejmih smejo prodajati svoje blago 

trgovska podjetja • trgovine, ki majo za to posebno 
dovoljenje od tajništva za gospodarstvo OLO Šoštanj, 
dalje pa tudi neposredni proizvajalci sami, vštevši 
družinske člane, ali pa z osebjem, ki je z njimi v 
stalnem delovnem razmerju. 

Prekupčevanje ni dovoljeno. 
Prodajalci vina in žganja morajo imeti potrdilo 

pristojnega občinskega ljudskega odbora, da je vino 
oziroma žganje njihov pridelek in da imajo zanj po- 
ravnane obveznosti ali pa da so teh obveznosti opro- 
ščeni. V potrdilu mora biti imenovana količina, ki jo 
prodajalec namerava prodati na enem mestu. Proda- 
jalci vina in žganja morajo oddati potrdila o izvoru 
in količini vina in žganja. 

6. člen 
Vino se sme prodajati le na trgih, in to v količi- 

nah nad 51, žganje pa nad 11, to pa v posodah, ki jih 
prinesejo kupovale' s seboj. 

7. člen 
Na trgih in sejmih smejo kupovat; le neposredni 

potrošniki za svoje potrebe. 

8. člen 
Vsak prodajalec sme prodajati samo na enem 

prostoru. Ce hoče prodajalec prodajati na stalnem 
mestu ali v zaprti lopi, mora zato skleniti z občinskim 
ljudskim odborom pogodbo. Stalni prodajalci lahko 
s privoljenjem občinskega ljudskega odbora sami po- 
stavijo take lope ali klopi. Obliko in velikost pred- 
piše ljudski odbor. 

Blago se sme prodajati samo na prodajnih mizah 
ali na vozilih; na tleh se sme prodajati samo lončena, 
železna ali lesena roba. Prodajalci morajo imeti robo 
razloženo na vidnem mestu. 

Za Uporabo prodajnega mesta se plača poseben 
prispevek — pristojbina. Višino stoj-nine določijo 
občinski ljudski odbori. 
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9. člen 
Sejmišča morajo biti ograjeni prostori s poseb- 

nim vhodom in poseibnim izhodom, talko da je omo- 
gočeno kontroliranje potnih listov. 

Pri vhodu na sejmišče mora hiti primerna zgradba 
(uta) za uslužbence in za veterinarja. 

Prostor mora biti razdeljen tako, da so posamezne 
vrste živali ločene. 

Vsi prodajalci živine morajo imeti za živino pred- 
pisane živinske [potne liste. Živino mora pred odho- 
dom na sejmišče pregledati dežurni veterinar. Na 
sejmišče se sme spustiti živina šele potem, iko se pro- 
dajalec izkaže s pravilno izdanim predpisanim potnim 
listom, in potem, ko je živino, veterinar spoznal za 
zdravo. 

10. člen 
Vsi prodajalci na sejmiščih m trgih morajo imeti 

vidna označene cene. 
Blago se sme prodajati 1© s predpisanimi merili. 

Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpisih 
uradno preizkušene in potrjene merilne naprave. 

11. člen 
Na trgih in sejmiščih se mora vzdrževati snaga, 

taiko da se ne ogroža ljudem zdravje. Tržne mize 
morajo biti ciste, živila pa se smejo prodajati samo 
na čistem, nepopisanem papirju ali pa na opranih 
listih vinske trte. Polj siki pridelki morajo biti očiščeni 
zemlje. 

Prodajalci živil morajo biti cisti, stalni prodajalci 
mleka in mlečnih izdelkov pa morajo imeti bele 
predpasnike, biti morajo pokriti in osebno čisti ter 
morajo imetj zdravstveno legitimacijo. 

Pokvarjeno blago se ne sme puščati na trgu. 

12. člen 
Živila in alkoholne pijače, ki se prodajajo, 'mo- 

rajo biti nepokvarjene. Vsa živila morajo biti v po- 
sodah zavarovana pred ponesnaienjem, soncem, pada- 
vinami in prahom. Sadje mora biti zrelo in ne sme 
biti gnilo ali črvivo. Nagnito, črvivo sadje in sadje 
za kuho se lahko prodaja, vendar ločeno od zdravega. 

13. člen 
Psov ni dovoljeno voditi po trgu in sejmišču. 

14. člen 
Občinski ljudski odbori določijo nadzorne usluž- 

bence na trgih in semiščih. Ti imajo poleg drugega 
pravico, prepovedati vsako nadaljnjo prodajo blaga, 
če bi prodajalci ne upoštevali higienskih predpisov, 
ki jih predpisuje ta odlok za prodajo na trgih in 
sejmiščih, sporočiti pa morajo to nemudoma sanitarni 
inšpekciji zaradi nadaljnjih ukrepov. 

15. člen 
Poleg organov pristojnega občinskega ljudskega 

odbora izvajajo nad vsemi tržišči in sejmišči v skladu 
z ustreznimi zakonitimi predpisi inšpekcijo tudi pri- 
stojne inšpekcije okrajnega ljudskega odbora. 

16. člen 
Kršitev predpisov 1., 2., 3. in 4. odstavka 4. člena, 

1., 2. in 3. odstavflca 5. člena, 6. in 7. člena, 1. in 2. od- 
stavka 8. člena, 4. odstavka 9. člena, 10., 11. in 12. člena 
tega odloka se kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 
dinarjev. 

17. člen 
Organi iz 14. člena smejo po posebnem pooblastilu 

pristojnega občinskega ljudskega odbora na mestu 
izterjati kazen 100 din za kršitev 13. člena tega odloka. 

18. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka izda svet za 

gospodarstvo OLO Šoštanj. 
19. člen 

Ta odlok velja od dneva objave V >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-505/1-55 
Šoštanj, dne 10. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

333. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS» 
št. 19-89/52) ter 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ> 
št 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 30. •••••••• 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Dečjega doma v Frainu za finančno 

samostojni zavod 

Dečji dom v Framu, ki je bil doslej proračunski 
zavod, se razglasi za finančno samostojen sodata1 

zavod. 
Sedež doma je v Framu. 

2 
Dom oskrbuje socialno ogrožene otroke z ob- 

močja okraja Maribor okolica ter jih vzgaja v zdrahe 
in poštene državljane socialistične domovine. 

Dom   ima   pravico   gospodariti   s   premoienjeni> 
s katerim je doslej gospodaril kot proračunski zavod. 

Dom ima: sklad za nagrade delavcev in usluz^ 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacij^'0 

sklad. 
5 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skup*J 
z upravnikom doma 7 članov. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljuds*10 

zdravstvo im socialno politiko okrajnega ljudekege 

odbora Maribor okolica. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odb° 

Maribor okolica. 
6 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet l 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajne» 
ljudskega odbora Maribor okolica. 

Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se 
1. marca 1954. 

St. 1-936/3-54 
Maribor, dne 30. januarja  1954. 

Predsednik 0L0= 
Slane Škof 1. *• 

od 
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334. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 61. člena zakona 

0 okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
st. 19-89/32) ter 2. in 10. člena temeljno uredbe o 
imančno sarnvstojnih zavodih (Uradni list FLRJ. 
st" 5I-426/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 30. januarja  1954 sprejel 

ODLOČBO 
0 razglasitvi Dečjega doma v Gradišču v Slovenskih 

goricah za finančno samostojni zavod 

1 
... Deöji dola v Gradišču v Slovenskih goricah, ki je 

11 doslej proračunski zavod se razglasi za finančno 
samostojen socialni zavod. 

oedež doma je v Gradišču v Slovenskih goricah. 

2 
Dom  oskrbuje  socialno ogrožene  otroke   z  ob- 

soja okraja Maribor okolica ter jih vzgaja v zdrave 
10 Poštene državljane socialistične domovine. 

3 
Doni   ima   pravico   gospodariti   s   premoženjem, 

s katerim je doslej gospodaril kot proračunski zavod. 

4 
Dom ima:  sklad za nagrade delavcev  in  usluž- 

k)
nc?v' &klad za lastne investicije in amortizacijski 

5 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj 

z upravnikom doma 7 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 

Wtavstvo io socialno politiko okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudska odbor 
Maribor okolica. 

6 

£a zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
judsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 

ljudskega odbora Maxibor okolica. 

7 
la   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

*• marca 1934. 
St. 1-936/3-54 
Maribor, dne 1. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

335. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

št. ?gafaih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
fin J89'52) ter 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
št 5?!f0 .!•••••>••• zavodih (Uradni list FLRJ, 
uà ì/2^53' ie okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
cev ]U^ni se,ft okrajnega zbora in zbora proizvajal- 

ce 30. januarja 1954 sprejel 

ODLOČBO 
2S{&sitvi Doma upokojencev in oskrbovancev 

Trate za finančno samostojni zavod 

bj] ^? upokojencev in oskrbovancev Trate, ki je 
4Wef •   Proračunski zavod, se razglasi za finančno 

• sï?J*n socialni zaTod- ež doma je v Tratah (občina Velka). 

Dom daje upokojencem in delovno nesposobnim 
prebivalcem okraja Maribor okolica oskrbo in jim 
nudi možnost mirnega življenja na stara leta. 

Dom   ima   pravico   gospodariti   s   premoženjem, 
s katerim je doslej gospodaril kot proračunski zavod. 

Dom ima: sklad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj 

z upravnikom doma 7 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudska odbor 
Maribor okolica. 

6 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora Maribor okolica. 

Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 
1. marca 1954. 

Si 1-936/3-54 
Maribor, dne 30. januarja  1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

336. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 30. januarja 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o   razglasitvi   Doma   upokojencev   in   oskrbovancev 

Viltuš za finančno samostojni zavod 

1 
Dom upokojencev in oskrbovancev Viltuš, ki je 

bil doslej proračunski zavod, so razglasi za finančno 
samostojen socialni zavod. 

Sedež doma  je  v  Bresternici   (občina  Srednje). 

Dom daje upokojencem in delovno nesposobnim 
prebivalcem okraja Maribor okolica oskrbo in jim 
nudi možnost mirnega življenja na stara leta. 

Dom   ima   pravico   gospodariti   s   premoženjem, 
s katerim je doslej gospodaril kot proračunski zavod. 

Dom ima: sklad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj 

z upravnikom doma 7 .članov. 



Stran 300 URADNl  LIST St. 16 — 30. IV. 1955 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica. 

6 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora Maribor okolica. 

7 
Ta   odločba   velja   taJcoj,   uporablja   pa  se   od 

1. inarca 1954. 
St 1-936/3-54 
Maribor, dne 30. januarja  1954. 

Predsednik OLO: 
Stane škof 1. r. 

337. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 23. skup- 
ni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dno 
31. marca 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Crni 

pri Prevaljah 
1 

Ustanovi se zdravstveni dom v Crni pri Preva- 
ljah kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Crni pri Pre- 
valjah. 

Sedež zavoda je v Orni pri Prevaljah. 
2 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma v 
Crni pri Prevaljah spadajo: 

1. splošna ambulanta Crma, 
2. specialistična ambuilanta Crna, 
5. protituberkulozni dispanzer Craa, 
4. posvetovalnica za noseče žene Crna, 
5. posvetovalnica za matere in otroka Crna, 
6. splošna amibulanta Mežica, 
7. posvetovalnica za matere in otroka Mežica, 
8. babiška služba Crna in Mežica, 
9. reševailna postaja Crna. 

3 
Zdravstveni dom v Cmi ima nalogo, da nudi pre- 

bivalstvu občine Crna in Mežica zdravstveno varstvo 
s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo oikrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec o ukinitvi okrajnega zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec ima zdravstveni dom v Crni 
pri Prevaljah pravico, gospodariti s premoženjem, 
ki so ga doslej uporabljale organizacijske enote uki- 
njenega okrajnega zdravstvenega doma Slovenj Gra- 
dec, naštete v drugi točki te odločbe. 

5 
Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom v Crni pri Prevaljah upravlja 
upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor. 

Upravnik mora biti zdravnik. 
7 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
zdravstvo in  socialno politiko okrajnega  ljudskega 
odbora Slovenj Gradec. 

St. 1/3-266/2-55 
Slovenj Gradec, dne 12. aprila 1935. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skeriovnik 1. r. 

338. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je na seji 
dne 8. aprila 1935 na podlagi 20. in 117. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah io 
odpoklicu. odbornikov ljudski h-odborov (Uradni Hs* 
LRS, št. 51/53) sprejel • 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. volilni 

enoti, ki obsega vas Bistrico pri Tržiču (VI. kvart). 
ker je prenehal mandat Ambrožiču Štefanu, odbor- 
niku ljudskega odbora mestne občin » Tržič, ki je 
bil izvoljen v tej volivni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 22. maja 1955. 

II 
Ta  odlok se  objavi  v  >Uradnem  listu LRSc in 

na krajevno običajni način v 6. volivni enoti. 
St. 1051/1-55 
Tržič, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

339. 
Občinski ljudski odbor Črnuče je na podlag1 

20. in 117. člena zalkona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) sprejel na 

26. seji dne 1. aprila 1955 
ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 
1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. volilo1 

enoti, ki obsega del naselja Črnuč brez Gmajne, j0 

v 7. volilni enoti, ki obsega naselji Nadgorico in Jez0* 
ker je prenehal' mandat odbornikoma Grčairju Bog°" 
mdru in Bolta Ivamu, ki sta bila izvoljena v ^eD 

volilnih enotah. 
2. člen 

Volitve bodo v nedeljo dne 22. maja 1955. 

3. člen _     a 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« i° D 

krajevno običajni način v obeh volilnih enotah. 
St 255/9-55 
Črnuče, dne 1. aprila 1955. 

Predsednik Obč.LO- 
Peter Lešnjak 1. *"•'•, 

izdaja »Uradni Ust LRS« -Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tlaka tiskarna «Toneta Tomšiča«, vsi v Uu&* 
ljanl — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 steanl, 6 ddn več "j 
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Sievilka 17 

VSEBINA! 

'e* ^•••• o ustanovitvi Sveta za  urbanizem LR Slovenije. 
'• Zakon o oddajanju In Izvajanju gradbenim del. 

':' Zàten o turističnem šotorjenju. 
Odlok o spremembi odloka o tari« za prodajo električne 
energije. 

M. Odločba o Izločitvi posameznih vod iz ribiških okolišev. 
Pravilnik o postopku pri Javni pismeni licitaciji za od- 
dajo gradbenih del. 

«/•Pravilnik o splošnih pogojih za izvajanje gradbenih del. 
«. Pravilnik o načinu Izvajanja gradbenih del v lastni reiljl. 

• Odredba o razdelitvi naravnih voda v Ljudski republiki 
Sloveniji na ribiške okoliše. 

,    0flI?kl Muûsklli odborov: 
«• Odlok o proračunu okraja Črnomelj za leto 1955. 

• O^ok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 
, Črnomelj za leto 1953. 

• °,dIok o razpisu nadomestnih  volitev v 1. volilni enoti 
okraja Gorica. 

°. Odlok o ustanovitvi rajonske elektroenergetske Inšpekcije 
•    za okraja Gorica in Tolmin s sedežem pri OLO Gorica. 

*' °.5lok ° dopolnitvi  odloka  o družbenem  planu okraja 
Gorica za leto 1954. 

«• Odlok o dodatnem proračunu OLO Kranj za leto 1954. 
' 9Čl0$ ° vlsinl  dnevnic za  uradna potovanja v mejah 

j okraja Murska Sobota. 
' 1•^•01;•° Potrditvi sklepnega računa OLO Novo mesto za 

*' Ptujk °  "^^J1 ^tltl  M  dimnikarske  storitve  okraja 
9" 0dlok « "Peljavl občinskih taks v okraju Ptuj. 

350. Odlok o potrditvi sklepnega računa o* Izvršitvi proračuna 
okraja Ptuj za leto 1953. 

351. Odlok o proračunu okraja Ptuj za leto 1955. 
352. Odlok o proračunu okraja Radovljica (okrajnem prora- 

čunu) za leto 1955. 
353. Odlok o tržnem In sejemskem redu okraja Slovenj 

Gradec. • ' 
354. Odlok o potrditvi zaključnega računa OLO Šoštanj za 

leto 1953. 
355. Odlok o proračunu okraja .Šoštanj za- leto 1955. 
356. Odlok d razveljavitvi odloka o vlSlnl dnevnic In odloka 

o pavšalnem povračilu potnih stroškov za službena po- 
tovanja v mejah okraja Tolmin. 

357. Odlok o oddajanju opremljenih sob potnikom in turi- 
stom okraja Tolmin. 

358. Odločba OLO Slovenj Gradec o ustanovitvi zdravstve- 
nega doma v Radljah ob Dravi.        ' 

359. Odločba OLO .Slaven) Gradec o ustanovitvi zdravstvenega 
doma v Ravnah na Koroškem. , 

360. Odločba OLO Slovenj Gradec o ustanovitvi zdravstvenega 
doma v Slovenjem Gradcu. 

••. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalni ureditvi In zu- 
nanjem licu Bleda. 

362. Odlok o oogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb v 
mestni občini Idrija. 

363. Odlok o najvišji tarifi za dimnikarske storitve v mestni 
občini Kranj. 

364. Odlok o oprostitvah In olajšavah samoplačnikov za 
zdravstvene storitve v mestni občini Murska Sobota. 

365. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Šempeter. 

366. Odločba Obč. LO Beltinci o ustanovitvi računsko gospo- 
darskega centra v Beltincih. 

76. 
UKA£ 

tem 1 -\p0(^aSi 1(l- točke 72. člena ustavnega zakona o 
oj? /. T družbeno in politične ureditve in o organih 
svJtT • Uclske republike Slovenije razglaša Izvršni 

1 ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
k_ on o ustanovitvi Sveta za urbanizem LR Slovenije, 
blilfa c? _S|PteJela Ljudska skupščina Ljudske repu- 
aoriï • eni'ie na seJl Republiškega zbora dne 29. 
•ia 1955 im ki se glasi: 

ZAKON 
0 ustanovitvi Sveta za urbanizem LR Slovenije 

Usta, 
i. člen 

n°vi se Svet za urbanizem LR Slovenije. 

2. člen 
••••-pristoJnost Sveta za urbanizem LR Slovenije 
Publiât Up*arno *• določene izvršilne zadeve iz re- 

zad  5r'st°Jnosti s področja urbanizma, zlasti: 
naselii.eVe Pokrajinskega in krajevnega načrtovanja 

••.
••° uporabe zemljišč za gradbene namene; 

n„/Ve stanovanjske in komunalne graditve; 
tftest ^ fstv« nad delom ljudskih odborov okrajev. 
P^drojjy mestnih  občin   s   posebnimi   pravicami   na 
'e*e i,    urbanizma ter nad delom zavodov, za ka- 

16 Svet pristojen; 

pripravljanje osnutkov za predpise s področja 
urbanizma. 

3. člen 
Svet za urbanizem je kolegijsko telo. 
Svet sestavlja 30 do 50 članov. 
Predsednika sveta imenuje Izvršni svet. Clane 

sveta imenuje Izvršni ?vet izmed oseb, kj jih predla- 
gajo okrajni in mestni ljudski odbori in ustrezne 
strokovne organizacije in zavodi ter izmed javnih 
-delavcev in strokovnjakov s področij, ki so v zvezi 
•z vprašanji urbanizma. 

4. člen 
Svet sklepa o načelnih in pomembnejših vpraša- 

njih s področja urbanizma in izdaja pravilnike, od- 
redbe, navodila in priporočila v mejah pravic, ki mu 
jih daje ustavni zakon. 

5. člen 
Svet za urbanizem ima svoj urad. 
Na čelu urada je sekretar sveta za urbanizem. 
Sekretar samostojno izdaja odločbe v upravnem 

postopku, skrbi, da se izvršujejo sklepi . sveta in 
opravlja določene druge naloge, ki so dane s predpisi 
v njegovo delovno področje. 

. Sekretarja imenuje Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije. < 
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Sekretar je za delo urada odgovoren Svetu za 
urbanizem LR Slovenije ter Izvršnemu svetu Ljudske 
skupščine LR Slovenije. 

6. člen 
Za opravljanje strokovnih nalog s področja urba- 

nizma se lahko ustanovijo ustrezni zavodi in in- 
stituti. 

7. člen 
Izvrsni svet Ljudske skupščine LR Slovenije 

predpiše z uredbo natančnejše določbe o pristojnosti, 
organizaciji in delu Sveta za urbanizem LR Slo- 
venije. 

' 8. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 62/55 
Ljubljana, dne 29. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine- LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Predsednik 
Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS: 
Boris Kraigher L r. 

77. 

UKAZ ,.     , 
Na podlagi 11. točko 72r člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni 
svet Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije 
zakon o oddajanju in izvajanju gradbenih del, ki ga 
je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slo- 
venije na seji Republiškega zbora in seji Zbora pro- 
izvajalcev dne 29. aprila* 1955 in ki se glasi: 

ZAKON   ' 
o oddajanju in izvajanju gradbenih del 

L .Licitacija 

1. člen 
Investitorji gradbenih del (v nadaljnjem besedilu 

»investitorji«) oddajajo gradbena dela in gradbena 
obrtniška dela (v nadaljnjem besedilu »gradbena 
dela«) v izvedbo praviloma z javno pismeno licitacijo, 
in sicer vsa dela v celoti ali pa posamezne vrste del. 

Brez licitacije smejo oddajati gradbena dela: 
1. zasebni investitorji: za vse objekte, 
2. dragi investitorji: 
a) za tekoča popravila in tekoče vzdrževanje 1er 

vsa vzdrževalna dela na železniških progah; 
b) za predelave in nove gradnje, če celotna grad- 

bena vrednost ne presega 10 milijonov dinarjev; 
c) za gradbena popravila, ki so neodložljiva za- 

radi varnosti zdravlja in življenja ljudi, zaradi za- 
varovanja pred elementarnimi nezgodami ali iz dru- 
gih javnih interesov, vendar samo po poprejšnjem 
dovoljenju tajništva za gospodarstvo ljudskega od- 
bora okraja, mesta oziroma mestne občine s poseb- 
nimi pravicami; < 

č) če je druga licitacija ostala brezuspešna (3. člen 
tega zakona). 

2. člen 
Javna licitacija se opravi na podlagi razpisa. 
Javna licitacija se sme razpisati šele potem, ko Je 

gradbeno dovoljenje izdano in ko so zagotovljen4 

finančna sredstva za razpisana gradbena dela. 

5. člen 
Javna licitacija sta oddajo gradbenih del se opraci 

tako, da izbere investitor na podlagi pismenih ponudo 
in licitacijske obravnave najugodnejšega ponudniki 
in mu odda gradbeno delo v izvedbo. 

Za oddajo del na podlagi javne licitacije veljaj0 

splošni pogoji za izvajanje gradbenih del; te pogoj6 

mora dati investitor-na razpolago izvajalcem gra°" 
benih del, ki se nameravajo udeležiti licitacije. 

4. člen 
Ponudniki morajo položiti varščino. Varščina z8' 

pade v korist investitorja, če ponudnik neupravičeno 
odstopi od ponudbe ali če investitor odstopi od skle' 
nitve gradbene pogodbe za/to, ker ponudnik, Čif>*r 

ponudbo je investitor sprejel, pogodbe v določene* 
rokii ne podpiše. V drugih primerih se varščina vrDe 

ponudnikom po končani licitaciji, najugodnejšem11 

ponudniku pa po sklenitvi gradbene pogodbe. 
Višina varščine se določi- v razpisu licitacij6- 

Varščina ne sme presegati 0,5^ od predračune*' 
vsote projekta. 

5. člen 
Licitacija velja za uspešno, če sta bili oddaP 

vsaj dve veljavni ponudbi. 
Ce prva licitacija ni uspela, mora investitor raZ' 

pisati drugo licitacijo; druga licitacija velja ** 
uspešno, če je bila oddana vsaj ena veljavna P°" 

, nudba. 
6. člen 

Investitor mora uspeh licitacije pismeno sporo* 
vsem ponudnikom, s ponudnikom, čigar ponudbo J 
sprejel, pa mora skleniti gradbeno pogodbo. .f 

Ce investitor v roku, ki bo določen s pravil0 j" 
kom, ne obvesti ponudnika, čigar ponudbo je sPre^! 
ima ponudnik pravico odstopiti od ponudbe. ^ ,\^ 
nudnik, čigar ponudba je bila sprejeta v roku, ki 
določen s pravilnikom, ne podpiše gradbene P°°^jt,e' 
ima investitor pravico odstopiti od sklenitve <pogo°® ' 

7. člen ... 
Ponudnik, ki misli, da  je oškodovan v ^0^ 

pravicah zato, ker je investitor sprejel ponudbo- 
je očitno manj ugodna od njegove, ima pravico J 
žiti   pri  pristojnem   sodišču   tožbo  za   razveljav* 
sprejete ponudbe in gradbene pogodbe jn za fkleD.' 
gradbene pogodbe "s tožnikom. Tožba mora biti v'°* •,• 
najpozneje v 15 dneh po prejemu sporočila o IP?^ 
licitacije,  sicer pravica  do loâbe  ugasne.   . °•1

0•• 
tožbe  ne   vpliva  na   začetek  oziroma   nadalje7*. __ 
gradbenih del po ponudniku,  Čigar ponudbo Je 

vestitor sprejel. atj 
Ce se tožbi ugodi, ima tožnik pravico zal» 

od investitorja povračilo polne škode, ki mu Jf   ^ 
stala zato, ker investitor njegove ponudbe ni ze 

vsega začetka sprejel. 

8. člen 
odi*1* Gradbeni organ pristojnega ljudskega .•\ 

okraja, mesta ali mestne občine s posebnimi PraTjDjk» 
lahko na podlagi ugovora kateregakoli P°v

nU far 
razveljavi licitacijski postopek, če so bile kršen 
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ocbe licitacijskega postopka tako, da bi taka nepra- 
vilnost utegnila -vplivati na izid licitacije. 

Ugovor se vloži v treh dneh po končani licitacij- 
vi °rraTnavi- Gradbeni organ mora izdati odločbo 

treh dneh po prejemu licitacijskega materiala. 
. invesütor mora predložiti gradbenemu organu na 

njegovo zahtevo v 24. urah celotni licitaoijski ma- 
terial. 

. razveljavitvijo licitacije sta razveljavljena tuda 
^Prejem ponudbe in gradbena pogodba, če je bila 
„ , *•• ponudba že sprejeta in gradbena pogodba 
ze sklenjena. 

^oper odločbo gradbenega organa je dovoljena 
Pmožba v treh dneh po prejemu odločbe. Državni 
ö^rpariât za gospodarstvo LRS mora rešiti pritožbo 
treh dneh po njenem prejemu. 

zaradi odločbe  po  tem  členu   upravni  spor  ni 
mogoč. 

H- Splošni pogoji za izvajanje gradbenih del 

9. člen 
Investitor in izvajalec gradbenih del se morata 

^••° &P°razumeU o splošnih pogojih za izvajanje 
gradbenih del, in sicer ne glede na to, ali 'se oddajo 
gradbena dela z licitacijo ali brez licitacije. 

Io ne velja za gradbena dela v lastni režiji in 
** gradbena dela, ki jih odda zasebnik. 

10. člen 
4^P . n* P°goji morajo obsegati določbe o obvez- 

an investitorja in izvajalca, o pravicah in dolž- 
°stih   nadzornega   organa,   o   vodenju   gradbenega 

"oevnika in gradbene knjige ter o medsebojnih raz- 
Çrjih investitorja in izvajalca. Splošni pogoji mo- 

*Jo biti v skladu z zakonitimi predpisi. Splošni po- 
*°Ji postanejo  s  podpisom   sestavni  del   gradbene 
Pogodbe. 

11. člen 
,     Investitor mora dostaviti izvod podpisane grad- 
il ® Pogodbo in pogojev za izvajanje gradbenih del 

si ali  hranilnici,  pri   kateri  bo  črpal   sredstva 
"aancdranje pogodbenih del. 

ben n oz'iroma hranilnica preizkusi, ali so grad- 
v • Pogodba in pogoji za izvajanje gradbenih del 
sto i& i Z ^konitimj predpisi, ter opravlja namen- 
ytt- .a dokumentarno kontrolo o tem, ali se dela iz- 
za • ° T s.^a(^u z gradbeno pogodbo in ali se sredstva 
skladlanei,rai^e •••^••'• del črpajo pravilno in v 
niča U Z- ^0&^ami tega zakona. Ce banka ali hranil- 
^nikl" tem ugotovi bistvene nepravilnosti ali po- 
za iat>iJlTost'> ne sme izvršiti investitorjevih nalogov 
nosy • * Mokier investitor ugotovljepih nepravil- 

en 'Pomanjkljivosti ne odpravi, 
s kate6, ,anc*ra investitor gradbena dela iz sredstev, 
ftrajuU1>mi sam°stojno razpolaga, veže banka oziroma 
beDftT1Ca usttezni del teh sredstev v višini pogod- 

s© •• 
oloc°ami prvega in drugega odstavka tega člena 

sticije LT^|a-V nai*zorstvene pravice Uprave za inve- 
^ndsikil     M 

in  ustr&znih organov  za investicije  pri 111 odborih. 

Gradb 
12. člen 

*'ksno dol °a   Cena   ••••   *"*'   v   gra°^en'   pogodbi 
a'li zniža °Cena- Spremeniti se sme samo: če se zviša 
&Pr«iQen.- Cen^ grat,kenega materiala ali plač, če se 

Projekt ali   pa  če  se morajo izvršiti' ne- 

ogibno potrebna naknadna dela, Iki v gradbeni pogodbi 
niso bila predvidena. 

15. člen 
Rok za dovršitev gradbenih del se lahko spre- 

meni samo, če investitor ne stori tega, kar je po 
pogodbi dolžan storiti, da lahko, začne izvajalec z 
gradbenimi deli v roku, ki jo določen s pogodbo za 
začetek gradbenih del, če se spremen; projekt, če se 
morajo izvršiti neogibno potrebna naknadna dela, 
ki v gradbeni pogodbi niso bila predvidena ali če 
zaradi višje sile dovršitev gradbenih del v dogovor- 
jenem roku ni mogoča. 

14. člen 
Zaradi zvišanja ali znižanja cen gradbenega 

materiala ali čo so zvišajo ali znižajo plače zaradi 
spremembe tarifnega pravilnika, lahko stranki spre- 
menita gradbeno ceno samo, če se cene gradbenega 
materiala ali plače zvišajo ali znižajo za več kot 3% 
od vkalkulirane ceno gradbenega materiala oziroma 
od vkalkulirandh plač. Cena se zviša na zahtevo iz- 
vajalca oziroma zniža na zahtevo investitorja. 

Zahtevo za zvišanje ali znižanje cen mora izva- 
jalce aU investitor vpisati v gradbeni dnevnik. Zviša- 
nje oziroma znižanje cen se računa samo za material, 
ki pride na gradbišče, oziroma za plače, ki se izpla- 
čajo šele po dnevu, ko je zahteva vpisana v gradbeni 
dnevnik. 

Ce se stranki glede zvišanja ali znižanja cen ne 
moreta sporazumeti, odloči o tem arbitražna komisija. 

Stranka, ki zahteva zvišanje ali znižanje, mora 
svojo zahtevo dokumentirati. 

Investitor mora o vsakem zvišanju ali znižanju 
gradbene cene po tem členu obvestiti banko oziroma 
hranilnico in zvišanje oziroma znižanje cene doku- 
mentirati. 

15. člen 
Ce se zaradi spremembe projekta zvišajo grad- 

beni stroški do 5% oziroma do višine, ki se določi 
s pogodbo, se obračuna razlika po predračunskih 
enotnih cenah; čo se zvišajo gradbeni stroški za več, 
pa morata stranki skleniti dodatno pogodbo za dela, 
ki jih je treba več opraviti. 'V tem primeru lahko 
izvajalec zahteva, da se rok dovršitve primerno po- 
daljša. 

Ce se zaradi take spremembe znižajo gradbeni 
stroški do 5% oziroma do višine, kj se določi s po- 
godbo, se obračuna razlika po predračunskih enotnih 
cenah; čo se znižajo gradbeni stroški za več, pa ima 
izvajalec pravico obračunati pri tej razliki dejansko 
škodo, ki mu jo nastala zaradi del, ki jih je treba 
manj opraviti. 

Za dela, ki jih jo treba več opraviti ali za' dražjo 
izvedbo del, za katera investitor no da soglasja, iz- 
vajalec ne moro zahtevati povračila. 

16. člen 
Ce se morajo izvršiti neogibno potrebna dela, ki 

v pogodbi niso bila predvidena (naknadna dela), se 
oene za taka dela določijo na podlagi predračunskih 
enotnih cen za podobna dela, če so stranki drugače 
ne sporazumeta. Ce vplivajo taka dela na rok do- 
vršitve, se ta rok primerno podaljša. 

17. člen 
Co predlaga izvajalec takšno spremembo ali do- 

polnitev potrjenega  glavnega projekta, s katero se 
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doseže boljša ali enakovredna cenejša rešitev, se 
sporazumeta izvajalec in investitor o delitvi pri- 
h.anka. 

18. člen 
Izvršena dela se izplačujejo na podlagi začasnih 

situacij po količinah izvršenih del in predračunskih 
enotnih cenah. 

Naknadna dela se obračunajo ločeno od drugih 
stroškov v začasni situaciji. 

*       Začasne situacije predlaga izvajalec investitorju 
r'raku, ki se daločj v gradbeni pogodbi. 

Investitor izda nalog za izplačilo v roku, ki se 
določi s pogodbo. 

Ce se investitor in izvajalec ne sporazumeta o 
višinj plačila po posamezni situaciji, ima investitor 
pravico zadržati izplačilo spornega zneska do rešitve 
spora. 

19. člen 
V gradbeni pogodbi lahko določita stranki, ob 

kakšnih pogojih in kateri gradbeni material se sme 
zaračunati v začasni situaciji, če je že pripravljen 
na gradbišču. 

Izvajalec ne sme odstraniti, zastaviti ali kje 
drugje uporabiti materiala, ki ga je investitor plačal 
po prvem odstavku tega člena. 

20. člen 
Investitor zadrži pri izplačilu vsake začasne si- 

tuacije s pogodbo določeni del priznanega zneska kot 
varščino za izvršitev pogodbenih obveznosti. Varščina 
se obračuna oziroma vrne izvajalcu po izvršeni 
kolavdaciji. 

21. člen 
Investitor mora plačati izvajalcu od zneskov, ki 

jih pravočasno ne plača, zamudne obresti v višini, 
ki se določi s pogodbo. 

22. člen 
Ce izvajalec ne izvrši pogodbenih del v dogovor- 

jenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati 
investitorju penale za vsak dan zamude po l%o od 
vrednosti neizvršenih del, če se s pogodbo ne določi 
penale po višji stopnji. Ce škoda presega vrednost 
dogovorjenega penala, ima investitor pravico tudi do 
razlike, in sicer do višine dejanske škode. Ce se 
prfckorači rok za dovršitev del zaradi večjih del, ki 
so posledica spremembe projekta, alj zaradi naknad- 
nih del (15 in 16. člen tega zakona), investitorju ne 
pripada penale za tisti del prekoračitve roka, ki je 
nastala zaradi teh okoliščin. 

Ce izvajalec nd mogel izvršiti gradbenih del v 
dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku zato, 
ker mu investitor ni v ledu plačeval situacij, ali pa 
zaradi višje sile, investitorju ne pripada penale za 
ustrezni del prekoračitve roka. 

°3. člen 
Spore tehnične narave, ki nastanejo med investi- 

torjem in izvajalcem med gradnjo objekta, rešuje 
arbitražna komisija. 

Arbitražno komisijo sestavljajo trije člani. Po 
enega člana imenuje investitor in izvajalec, ta dva pa 
sporazumno izbereta tretjega člana kot predsednika. 
Ce ne pride do sporazuma, določi predsednika grad- 
beni organ pristojnega ljudskega odbora izmed grad- 
benih strokovnjakov. 

Arbitražna komisija odloča z večino glasov. 

III. Izvajanje gradbenih del v lastni režiji 

24. člen 
Investitor sme izvajati dela v lastni režiji samo 

v primerih iz drugega odstavka 1. člena tega zakona 
in kadar gre za specialna gradbena dela (melioracij- 
ska, regulacijska, rudarska, jamska, komunalna in 
podobna gradbena dela). 

25. člen 
'V primerih iz 24. člena sme izvajati investitor 

gradbena dela v lastni režiji samo z lastnimi stro- 
kovnimi uslužbenci in delavci in če mu da za izva- 
janje gradbenih del v lastni režiji dovoljenje grad- 
bena organ ljudskega odbora okraja, mesta oziroma 
mestne občine s.posebnimi pravicami. Gradbena dela 
v lastni režiji sme voditi samo taik investitorjev stro- 
kovni uslužbenec, ki jih je po veljavnih predpisih 
upravičen voditi. Za rudarska dela v jami dovoljenje 
gradbenega organa  n;  potrebno. 

Družbene organizacije lahko izvajajo gradbena 
dela v lastni režiji, če imajo za to dovoljenje grad- 
benega organa ljudskega odbora okraja, mesta oziro- 
ma mestne občine s posebnimi pravicami. Gradbena 
dela sme voditi samo strokovnjak, ki je po veljavnih 
predpisih upravičen za vodstvo takih del. 

Zasebni investitor sme izvajati gradbena dela v 
lastni režiji, če ima za to dovoljenje gradbenega or- 
gana ljudskega odbora okraja, mesta oziroma mestne 
občine s posebnimi pravicami. 

26. člen 
Investitor mora pred začetkom gradbenih del se- 

staviti predračun stroškov za gradbena dela v lastni 
režiji in ga mora predložiti banki oziroma hranilnici, 
pri kateri bo črpal sredstva za financiranje gradbe- 
nih del. 

Banka oziroma hranilnica opravlja namensko in 
dokumentarno kontrolo o tem, ali se sredstva za 

financiranje gradbenih del črpajo pravilno in v 
skladu z zakonitimi predpisi. Ce banka ali hranil- 
nica pri tem ugotovi bistvene nepravilnosti ali pO" 
manjkljivosti, ne sme izvršiti investitorjevih nalogov 
za izplačilo, dokler investitor ugotovljenih' nepravil- 
nosti in pomanjkljivosti ne odpravi. 

Ce financira investitor gradbena dela iz-sredstev, 
s katerimi samostojno razpolaga, veže banka oziroma 
hranilnica ustrezni del teh sredstev v višini, predra- 
čunskih stroškov za ta namen, 

.Z določbami tega člena se ne posega v nadzor- 
stveno pravico Uprave za investicije in ustreznih 
organov za  investicije pri  ljudskih odborih. 

Določbe tega člena ne veljajo za zasebne inve- 
stitorje. 

IV. Kazenske določbe 

27. člen 
Z denarno kaznijo do 1,000.000 dinarjev se ka- 

znuje investitor za prekršek, če odda gradbena dela 
v-izvedbo brez licitacije v primerih, ko je oddaj» 
gradbenih del  z licitacijo po tem zakonu obvezna- 

Poleg investitorja se kaznuje za prekršek lž 

prvega odstavka z denarno kaznijo do 10.000 dinar- 
jev tudi njegov direktor ali drug odgovorni usluž- 
benec, če dejanje ni kaznivo po kazenskem zakoni*11, 

28. člen 
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuj 

za' prekršek  investitor,  če   ne   predloži   gradbenem 
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organu  v predpisanem  roku  licitacij&kega materiala 
(3- odstavek  8.  člena  tega  zakona). 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se 
Ppkg investitorja kaznuje z denarno kaznijo do 5O00 
dinarjev tudi njegov direktor oziroma odgovorni 
uslužbenec. 

29. člen 
Z denarno  kaznijo do  1,000.000 dinarjev se  ka- 

uje za  prekršek   gospodarska  organizacija,  ki   se 
ot ponudnik sporazume z drugim ponudnikom glede 

Pogojev, ki jih bo stavila v svoji ponudbi, ali ki se 
sporazume  z  drugimi   ponudniki,  da  ne  bo vložila 
Ponudbe za javno licitacijo. 

Za prekršek iz prvega odstavka se poleg ponud- 
°ika kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev 
tudi njegov direktor oziroma uslužbenec, ki je tako 
dejanje storil, če dejanje ni kaznivo po kazenskem 
zakoniku. 

Ce stori prekršek iz prvega odstavka zasebni 
obrtnik, se kaznuje z denarno kaznijo do 500.000 
dinarjev, če dejanje ni kaznivo po kazenskem za- 
koniku. 

30. člen 
Z denarno kaznijo do 1,000.000 dinarjev se kaznu- 

je za' prekršek investitor, če izvaja gradbena dela v 
lastni režiji brez dovoljenja gradbenega organa pri- 
stojnega ljudskega odbora, če jih izvaja s strokovnim 
osebjem, ki niso njegovi delavci in uslužbenci, ali 
<-e prepusti vodstvo režijskih gradbenih del osebi, ki 
Po veljavnih predpisih ni pooblaščena za vodstvo teh 
gradbenih del. 

Za prekršek iz prvega odstavka se poleg investi- 
torja kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev 
Judi njegov direktor oziroma odgovorni uslužbenec, 
ki je tako dejanje storil. 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 
*a prekršek zasebni investitor, ki izvaja gradbena 
dela v lastni režiji brez dovoljenja gradbenega orga,- 
na pristojnega ljudskega odbora. 

V. Prehodne določbe 

31. člen 
Določbo prvega poglavja tega zakona ne veljajo 

** J£a^Dene .objekte, za katere je bila sklenjena 
ffradbena pogodba pred uveljavitvijo tega zakona. 

32. člen « 
ti j.     '°^e   drugega   poglavja   tega  zakona  veljajo 

5? jzvaJanje gradbenih del na podlagi gradbenih 
Pogodb, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega 

.. so določbe glede gradbene cene ali drugi po- 
j,J1 ^nasprotju* z določbami tega zakona, jih morata 
30*f..spraviti v sklad z določbami tega zakona v 

^eh. potem, ko začne veljati ta zakon. 
'zale        st'torJi morajo v 30 dneh po uveljavitvi tega 
Srn ,na   ^ostaviti   banki   ali   hranilnici,   pri   kateri 
izvoi° Srec^stva  za financiranje pogodbenih del, en 

d gradbene pogodbe in splošnih pogojev za iz- 
a'ai>je gradbenih del. 

53. člen 
Pred ••^.••• ^ela v lastni režiji, ki so se že začela 
ne „iU)re'Jav'tvijo tega zakona, se lahko nadaljujejo 
Çradb • na ^0'0^ 24- člena te?a zakona in četudi 
Pa en' "r=an zanje ni dal dovoljenja. Nadaljevati 

e SInejo samo, če jih vodi investitorjev strokovni 

uslužbenec, ki je po veljavnih predpisih upravičen 
voditi ta gradbena dela. 

Za gradbena dela v lastni režiji, ki se nadaljujejo, 
mora dostaviti investitor predračun gradbenih stro- 
škov v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona banki ozi- 
roma hranilnici, pri kateri črpa sredstva za financi- 
ranje teh deL 

VI. Končne določbe 

34. člen 
Državni sekretar za gospodarstvo LRS je po- 

oblaščen, da predpiše s pravilniki natančnejše določbo 
o postopku pri licitaciji, o splošnih pogojih za izva- 
janje gradbenih del, kar se tiče obveznosti investitor- 
ja izvajalca in gradbenega nadzornika ter vodenja 
gradbenega dnevnika in gradbene knjige in o načinu 
izvajanja režijskih del. 

35. člen 
Projektanti in investitorji ter izvajalci gradbenih 

del, kadar gre za dela, ki se oddajajo izven licitacije, 
sestavljajo predračun gradbenih del po tehničnih 
predpisih za kalkulacijo gradbenih del. Te predpise 
izda z navodilom državni sekretar za gospodar- 
stvo LRS. 

36. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 

St. U 61/55 
Ljubljana, dne 29. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupšči 
Ljudske republike Slovenij 

i čin e 

Predsednik 
Ljudske  skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Predsednik 
Izvršnega sveta 

Ljudske  skupščine LRS: 
Boris Kraigher 1. r. 

78. 

UKAZ 
Na podlagi H. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije zakon • turističnem šotorjenju, ki ga jo 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove, 
nije na seji Republiškega zbora dne 29. aprila 1955 
in ki se glasi: 

ZAKON 

o turističnem šotorjenjo 

1. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo za turistično 

šotorjenje (turistično kampiranje). 

2. člen 
Turistično šotorjenje je praviloma dovoljeno sa- 

mo na prostorih, iki so za to vnaprej določeni (javni 
prostori za kamping). 

Prostore za turistično Šotorjenje določi pristojni 
občinski ljudski odbor v sporazumu s pristojno sani- 
tarno inšpekcijo in po zaslišanju turistične in tabor- 
niške organizacije. 
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3. člen 
Za turistično šotorjcnje določi občinski ljudski 

odbor take prostore, ki ustrezajo sanitarnim in teh- 
ničnim pogojem šotorjenja. 

Za turistično šotorjcnje se praviloma določijo 
zemljišča slabše vrste. 

Zasebna zemljišča, zemljišča družbenih organi- 
zacij in zemljišča, ki so v upravi oziroma uporabi 
gospodarskih in zadružnih organizacij, sme občin- 
ski ljudski odbor določiti za turistično šotorjcnje 
samo z dovoljenjem lastnika oziroma upravitelja 
zemljišča. 

Prostori, ki jih določi ljudski odbor za turistično 
šotorjenje, in njihove meje, morajo biti kot taki 
vidno označeni. 

^       4. člen 
Občinski ljudski odbor' mora poskrbeti za to, da 

bo prostor, ki ga vnaprej določi za turistično šotor- 
jenje, preskrbljen z zdravo pitno vodo ter s potreb- 
nim številom stranišč in jam za odpadke. 

Občinski ljudski odbor skrbi za organizacijo reda 
in snage na prostoru, ki je določen za turistično 
šotor j en je, in določi oskrbnika takega prostora. 

Občinski ljudski odbor predpiše red za uporabo 
prostora, določenega za turistično šotorjenje. V tem 
redu zlasti predpiše dolžnosti šotornikov glede vzdr- 
ževanja miru in snage, njihove dolžnosti ob pre- 
nehanju šotorjenja, ukrepe za preprečitev požara, 
določbe glede uporabe morebitnih posebnih naprav 
na prostoru za šotorjenje, določbe glede plačila od- 
škodnine za uporabo prostora in morebitnih posebnih 
naprav ter ukrepe zoper šotornike, kj se ne ravnajo 
po predpisanem redu. Red mora biti izobešen na 
prostoru za turistično šotorjenje. 

5. člen 
Na prostorih, ki so vnaprej določeni za turistično 

šotorjenje, ima pravico šotoriti vsak posameznik, 
skupina in organizacija, če se poprej priglasi oskrb- 
niku tega prostora in dokler se ravna po predpisa- 
nem redu za uporabo tega prostora. 

6. člen 
Ce se organizira turistično šotorjenje tako, da 

organizator postavi šotore ali druge začasne turistične 
objekte in jih oddaja posameznikom v uporabo, 
morajo biti izpolnjeni še tile pogoji: 

1. šotori in drugi turistični objekti morajo imeti 
zagotovljeno razsvetljavo in  najpotrebnejšo opravo; 

2. prostori, ki so določeni za kuhinjo, umivanje, 
kopanje, pranje in podobno ter stranišča morajo imeti 
tekočo vodo in higiensko urejeno odstranjevanje od- 
plak in odpadkov; 

3. šotorišče mora imeti sanitarne naprave, ki 
ustrezajo sodobnim zahtevam higiene; 

4. če v bližini ni lekarne, mora imeti šotorišče 
omarioo za prvo pomoč s potrebnimi zdravili jn zdrav- 
stvenimi pripomočki. 

Za red in čistočo na prostoru in v turističnih 
objektih po tem členu mora skrbeti organizator turi- 
stičnega šotorjenja. 

Organizator sme začeti oddajati šotore in druge 
turistične objekte v uporabo šele potem, ko posebna 
komisija ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena in izda organizatorju o tem 
pismeno potrdilo. Komisijo sestavljajo dva člana, ki 
jn imenuje občinski ljudski odbor, in zastopnik pri- 
stojne sanitarne inšpekcije kot predsednik . komisije. 

7. člen 
Kdor hoče šotoriti na prostoru, ki ni že vnaprej 

določen za turistično šotorjenje, si mora za to pre- 
skrbeti dovoljenje lastnika oziroma upravitelja zem- 
ljišča. 

8. člen 
Turistično šotorjenje je vezano na veljavne pred- 

pise o prijavljanju in odjavljanju bivanja. V pri- 
meru iz 6. člena tega zakona je prijavni zavezanec 
organizator šotorjenja, v drugih primerih pa tisti, 
ki šotori oziroma družinski glavar aH vodja skupine 
ali organizacije, ki priredi  turistično šotorjenje. 

« 
9. člen 

Kdor šotori oziroma organizira turistično šotor- 
jenje na -prostorih iz 2. člena tega zakona, plača 
odškodnino za uporabo prostora. Odškodnino za upo- 
rabo prostora predpiše občinski ljudski odbor po za- 
slišanju turistične organizacije. S tem predpisom 
lahko oprosti plačila odškodnine za uporabo prostora 
posamezne vrste šotornikov in organizacij. 

10. člen 
Pristojna sanitarna inšpekcija mora občasno prc" 

gledovati turistična šotorjenja na prostorih iz 2. člena 
tega zakona in turističnn šotorjenja po 6. členu tega 
zakona. 

Pristojna sanitarna inšpekcija ima pravico pre- 
gledati tudi vsako drugo turistično šotorjenje. 

Pristojna sanitarna inšpekcija ima pravico odre- 
diti po veljavnih predpisih potrebne sanitarne ukrepe 
za Šotorjenje vseh vrst. 

11. člen 
Občinski ljudski odbor lahko prepusti krajev- 

nemu turističnemu oziroma olepševalnemu društvu 
skrb za prostore, ki so po 2. členu tega zakona do- 
ločeni za turistično šotorjcnje, ter pobiranje odškod- 
nime za uporabo teh prostorov. 

12. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 10.000 din. kdor v nasprotju z določbami 2., 5„ 6. 
ali 7. člena tega zakona šotori oziroma odgovorni 
predstavnik ali uslužbenec organizacije, ki šotori ali 
organizira turistično šotorjcnje. 

13. člen 
S tem zakonom se ne ureja taborjenje pod šotori 

in v drugih podobnih objektih, ki ga z •v'zgojnjni 
namenom organizirajo domače družbene organizacije 
in društva. 

14. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 

listu I-RSc. 

St. U 60/53 * 

Ljubljana, dne 29. aprila 1955. 

Izvršni'svet Ljudske skupščine 
Ljudsko republike Slovenije 

Predsednik ,   Predsednik 
Ljudske  skupščine  LRS:   F.     Izvrgneffa sveta 

Ljudske  skupščine  1•«. 
Miha  Marinko 1. Boris Kraigher 1. T. 
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din 

10.800 

11.700 

79. 
Na podlagi drugega odstavka 2. razdelka XXVI. 

poglavja zveznega družbenega plana za leto 1955 
izdaja Izviršni svet Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije 

ODLOK 
0 spremembi odloka o tarifi za prodajo električne 

energije 

1 
(TT   y^k ° tarifi za   prodajo   električne   energije 
(Uradni list LRS,  št.  5-37/55)  se  spremeni  tako, da 
se 22. točka III. poglavja tarife glasi: 

•i Prispevek iz točke 2 a tega poglavja 
.     v znesku 

etei prispevek iz točke 2b tega poglavja 
v znesku 

Mesečni prispevek iz  točko 3a tega  po- 
glavja v  znesku 1.200 
oziroma 600 

Mesečni prispevek  iz  točke  3b  tega  po- 
slanja v znesku 1.300 
oziroma 650 

t-ena za' porabljeno 1 kWh iz toč. 14 tega 
Poglavja v znesku 9 
oziroma 4 

Znižana nočna cona za 1 kWh iz toč. 15 iz 
*e'ga poglavja v znesku 6 

•   oziroma 1,50 
Lena za porabljeno l kVArh iz toč. 17 tega 

, poglavja v znesku 1,80 
oziroma 0,80 

«užana nočna •••• za ikVArh • toč. 18 
tega poglavja v znesku 1,20 
oziroma 0,30 

II 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. TJ 63/55 

Ljubljana, dne 10. maja 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

80. 

r:i -v a   Podlagi   34.   člena   zakona   o   sladkovodnem 
ioistvu (Uradni list LRS, št. 26-9554) izdaja Izvršni 

et Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
•zmčitvi posameznih  vod  iz  ribiških  okolišev 

Zaradi 
1 

vrst    iKa' ^0^13 *n intenzivne gojitve plemenitih 
tele v • Se iz P°sameznib' ribiških okolišev izločijo 

1. 
hin; ;.lz gorenjskega  ribiškega okoliša:  Savica, Bo- 
Pritoki° ••••••' Sava Bohinjka do jezu v Soteski s 

n l *tedovna s pritoki in Triglavskega jezera; 
Jezero, Sava  Bohinjka do jezu v 

2 i    ,<?ovna s pritoki in Triglavskega jezum; 
a *<%/ • J.u^Unnskcgn   ribiškega   okoliša:  Ljublja- nica od ! i-     " u"   "" "•   "•"——"•   —'—'- 

izliva v c    a Potoka Besnica na desnem bregu do 
bregu • Savo, Sava od izliva Ljubljanice na levem 

0 mostu v Litiji z rokavi in mrtvicami, Mlin- 

ščica od jezu v Klcčah do izliva v Savo, Iščica od 
izvira od mostu v Hauptmancah, Gameljščica pri 
Ljubljani od Zagarjevegu jezu v Spodnjih Gamelj- 
nah do izliva v Savo, Obrh v Loški dolini s pritoki, 
Cerknišiko jezero od izvira Jezerskega Obrha do črte 
Retje— Ponikve—Vrata—Zadnji kraj s pritoki, Unec 
s pritoki, potok Gobovšek od izvira do izliva v Pšato 
in Pšata od Kršmančevega jezu do prvega jezu pod 
izlivom potoka Gobovška. 

3. iz novomeškega ribiškega okoliša: Krka od iz- 
virov do jezu elektrarne v Zagradcu z .Višnjico od 
mostu Krška vas — Trebnja gorica do izliva v Krko; 

4. iz kočevskega ribiškega okoliša: Kolpa od jezu 
pod Slavskim lazom do jezu v Dolu pod Starim trgom 
s pritoki na levem bregu; 

5. iz tolminskega ribiškega okoliša: Soča od iz- 
vira do mostu pri vasi Čezsoča s pritoki in Krnsko 
jezero. 

2 
Pod 1. točko navedene vode se izročijo v uprav- 

ljanje Upravi gojitvenih lovišč LRS v Ljubljani. 
Pri gospodarjenju z izločenimi vodami se mora 

Uprava gojitvenih lovišč LRS ravnati po določbah 
ŒV. in V. poglavja zakona o sladkovodnem ribištvu. 

3 
Izločene vode so pod neposrednim nadzorstvom 

Državnega sekretariata za gospodarstvo LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 486/5-55 
Ljubljana, dne 9. aprila 1955. 

Izvršni svet Ljudsko skupščine 
Ljudske republike Slovenijo 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r. 

81. 

Na podlagi 54. člena zakona o oddajanju in izva- 
janju gradbenih del (Uradni list LRS, št. 17-77'55) 
izdaja državni sekretar za gospodarstvo IJIS 

PJR A VILNIK 
o postopku pri javni pismeni licitaciji za oddajo 

gradbenih del 

1. člen 
Javna pismena licitacija za oddajo gradbenih del 

(v nadaljnjem besedilu: javna licitacija) se začne z 
razpisom. Razpis javne licitacije mpra investitor ob- 
javiti vsaj enkrat v >Uradnem listu LRS«. 

2. člen 
Javna licitacija se lahko razpiše za obdajo vseh 

gradbenih del, vštovši gradbeno-obrtniška dela, ali 
pa posebej za oddajo gradbenih del in posebej za 
oddajo posameznih vrst gradbeno-obrtniških del.    ' 

Javna licitacija se lahko razpiše za oddajo grad- 
benih del za celotni objekt, lahko pa tudi za posa- 
mezno faze graditve. 

Celotna gradbena vrednost po točki 2'b) 1. člena 
zakona o oddajanju in izvajanju gradbenih del obsega 
vrednost vseh gradbenih del vštevši gradbeno obrtni- 
ška dela,'in sicer za vse faze graditve^ 
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3. člen 
Razpis javne licitacije obsega: 
1. investitorjev naziv (firmo) in sedež; 
2. dela, ki se oddajo z javno licitacijo, s krat- 

kim izvlečkom podatlkov o vrsti in količini del in 
navedbo predračunske vsote; 

3. rok za dovršitev gradbenih del, določbe o 
pogodbeni kazni in premiji in določbe o garancij- 
skem roku, 

4. kraj, dan in čas javne licitacije; 
5. določbe o varščini ponudnikov; 
6. določbe o varščini za izvršitev gradbenih ob- 

veznosti. 
Ce pripisuje investitor poseben pomen skrajša- 

nju roka za dovršitev razpisanih gradbenih del, moja 
to v razpisu izrecno navesti. 

Investitor mora izročiti ponudnikom glavni pro- 
jekt s predračunom stroškov ali pa samo glavni pro-' 
jekt s popisom del in predizmerami, toda brez enot- 
nih jen lu stroškov, ter tri izvode od investitorja 
podpisanih pogojev, ki morajo biti v skladu s pred- 
pisi o splošnih pogojih za izvajanje gradbenih del. 
V razpisu je treba povedati, kdaj je ta material po- 
nudnikom na razpolago, kje in ob kakšnih pogojih. 

4. člen 
• Dan javne licitacije mora biti določen tako, da 

od dneva, ko.je bil v >Uradnem listu LRS« razgla- 
šen razpis, pa' do dneva javne licitacijske obravnave 
ne preteče manj kot 30 dni in ne več kot 2 meseca, 
če gre za stanovanjska poslopja ali pa za objekte, 
katerih predračunska vsota ne znaša več kot 20 mili- 
jonov dinarjev, pa ne manj kot 15 dni. 

5. člen 
Ponudbe je treba pismeno oddati investitor.ju 

napozneje do dneva in ure, ki sta določena v raz- 
pisu za začetek licitacijske obravnave. Ponudbe je 
treba oddati v zapečatenem ovitku, na ovitku mora 
bit! ponudnikovo geslo in označba gradbenega dela, • 
za katero se odda ponudba. Ponudnikovo ime ne sme 
biti na ovitku označeno. Ponudba mora biti podpisana 
s ponudnikovim polmm imenom oziroma firmo in z 
označbo gesla. 

Ponudba se lahko odda neposredno ali po pošti. 
Ce je bila poslana ponudba po pošti, velja, da je 
bila vložena v trenutku, ko jo je investitor prejel 
od pošle. 

Za vsako neposredno vloženo ponudbo mora dati 
investitor pismeno potrdilo z navedbo dneva in ure, 
ko je prejel, ponudbo. To mora investitor zapisati 
takoj tudi na ovitku vsake prejete ponudbe. 

6.-člen 
Javne   licitacije   se   smejo   udeležiti   samo   taka 

gradbena podjetja in gradbene obrti, ki izpolnjujejo 
po veljavnih predpisih določene pogoje za prevzem 
razpisanih gradbenih del. 

Ponudniki morajo v ponudbi ali najpozneje ob pri- 
četku licitacijske obravnave izkazati, da imajo pra- 
vico, izvajati razpisana gradbena dela. 

7. člen 
V  ponudbi  je  treba  navesti  gradbeno ceno,  za 

katero je  ponudnik, pripravljen   izvršiti   razpisana 
gradbena dela, in rok, v katerem jih je pripravljen 
dovršiti.' ,    < 

Gradbena cena se lahko navede z natanko dolo- 
čenim zneskom ali z odstotkom popusta od predra- 
čunske cene, ki je navedena v razpisu licitacije. 

Če je gradbena cena navedena z natanko dolo- 
čenim zneskom, mora biti ponudbi priložen predra- 
čun z merami in enotnimi cenami, upoštevajoč popis 
del in predizmere glavnega projekta. 

Ce je gradbena cena v ponudbi navedena z od- 
stotkom popusta, veljajo vso enotne cene glavnega 
projekta, znižane za odstotek popusta. 

Ponudbi morata biti v vsakem primeru priložena 
seznama cen materiala in plač, ki so bile podlaga za 
kalkulacijo enotnih cen ponudika. 

8. člen 
Ponudnik lahko postavi v ponudbi ugodnejše po- 

goje, kot so bili v razpisu objavljeni, zlasti glede 
cene ali glede roka za dovršitev gradbenih del. 

Ce postavi ponudnik glede cene alj roka za do- 
vršitev gradbenih del manj ugodne pogoje od tistih, 
ki so objavljeni v razpisu, se njegova ponudba ne 
upošteva. 

9. člen 
Ponudnik mora priložiti ponudbi dva izvoda po- 

gojev za izvajanje gradbenih del, ki jih je prejel 
od investitorja (tretji odstavek 3. Člena tega pravil- 
nika), s podpisano izjavo, da sprejme vse obveznosti 
iz teh pogojev. 

10. člen 
• Ponudnik mora priložiti ponudbi ali predložiti 

najpozneje ob pričetku licitacijske obravnave doka-' 
žilo, da je izpolnil vse družbene dajatve po veljavnih 
predpisih. 

11. člen 
Ponudniki morajo položiti varščino (4. člen za- 

kona o oddajanju in izvajanju gradbenih del) ob 
vložitvi ponudbe ali najpozneje ob pričetku licitacij- 
ske obravnave. Varščina se da z garantnim pismom 
ali na drug primeren način. 

12. člen 
Ponudbe, ki jim niso priložene priloge po 7. členu 

tega pravilnika ali podpisani pogoji za .izvajanje 
gradbenih del po 9. členu tega pravilnika, se ne upo- 
števajo. Ponudba se tudi ne upošteva, če ponudnik 
ni pravočasno položil varščine ali predložil potrdil 
po drugem odstavku 6. člena in po 10. členu tega 

• pravilnika. 
13. člen 

Licitacijska obravnava se prične na dan in ob 
uri, ki sta določena v razpisu javne licitacije. 

Ponudniki imajo pravico, udeležiti se licitaci jske 

obravnave po direktorju, drugem pooblaščencu a" 
osebno. 

14. člen 
Javno licitacijo opravi komisija, ki jo določi 'n" 

vestitor. Komisijo sestavljajo pr/edsednik in najmanJ 

dva člana; vsaj eden od njih mora biti gradbeni stro- 
kovnjak, 

15. člen 
Komisija najprej ugotovi, koliko ponudb je b"° 

pravočasno vloženih. Če nista bili pravočasno v''°" 
ženi vsaj dve ponudbi, komisija ne sme odpreti n°~^ 
bene ponudbe in velja, da je bila licitacija brez- 
uspešna. ' 
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Ce sta bili pravočasno vloženi vsaj dve ponudbi, 
odpre komisija ponudbe, ki so bile pravočasno 
vložene. * 

Komisija nato ugotovi, ali je katera od teh po- 
nudb neupoštevan po drugem odstavku 8. člena ali 
12. členu tega pravilnika. 

Ce nista upoštevni vsaj dve ponudbi, velja, da 
Je licitacija brezuspešna. 

16. člen 
Komisija napravi o svojem delu zapisnik. V 

zapisnik vpiše: kraj in dan licitacijske obravnave, 
ça

;
s- začetka in konca obravnave, imena članov ko- 

misije, imena navzočih ponudnikov, število vloženih 
Ponudb z navedbo gesel, število pravočasno vloženih 
Ponudb z navedbo gesel in imena ponudnikov in ali 
f° njihove ponudbe upoštevne. Za vsako ponudbo, 
*•! je upoštevna, je treba navesti tudi ponuđeni zne- 
sek^ jn rok dovršitve. Končno se vpiše v zapisnik 
tudi ugotovitev komisije, ali je licitacija uspela in 
morebitni ugovor zoper licitacijski postopek. 

Licitacijski zapisnik podpišejo člani komisije. 
Vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ima pra- 
vico, podpisati zapisnik in pristaviti morebitne pri- 
pombo k zapisniku ali ugovore zaradi nepravilnosti 
Hcitacijskega postopka. 

17. člen 
Co je ostala licitacija brezuspešna iz razlogov, 

omenjenih v prvem ali četrtem odstavku 15. člena 
'ega pravilnika, mora investitor razpisati novo lici- 
tacijo. 

Za drugo licitacijo velja enak postopek, kot je 
Predpisan za prvo licitacijo, kolikor ni v nadaljnjih 
odstavkih drugače določeno. 

Od razpisa druge licitacije pa do dneva licitacij- 
ske obravnave mora preteči najmanj 15 dni. 

Ponudbe, ki so bile dane za prvo licitacijo, ne glede 
,.'°' a^  &0 k''e .vložene pravočasno ali  prepozno, 

veljajo tudi za drugo licitacijo. Ce razpis nove lici- 
weije ni bil v. >Uradnem listu LRS*. razglašen vsaj v 

1 dneh po prvi licitacijski obravnavi, ima ponudnak 
Pravico, odstopiti od ponudbe, mora pa to sporočiti 
'nvestitorju s priporočenim pismom z označbo gesla 
^voje ponudbo in gradbenega dela, za katero je bila 

ana ponudba. Po objavi razpisa nove licitacije v 
*Utadnem listu LRS« ponudnik nima več pravice, 
Stopiti od ponudbe. Za dan odstopa so šteje dan, 
° Jo bilo sporočilo oddano priporočeno na pošto. 

IE ?°nu^ni^i' katerih ponudbe se pri licitaciji po 
v • ,.(iou   tega   pravilnika   niso   upoštevale,   lahko 
zdržijo ponudbo tudi pri drugi licitaciji, morajo pa 

Wmanjkljivo'Sti odpraviti. Ponudnik, ki je dal po- 
1,•^•°..2• Prvo licitacijo pa lahko do začetka druge 
icitacijske obravnave to ponudbo spremeni tako, 

U .?°•.•<^ ugodnejše pogoje. Ponudbe za drugo lici- 
5 °x}0 *n sPremembe ponudb se vlagajo po določbah 

• člena tega pravilnika. 
bil 1• ° se' ^a Je ^ruSa licitacija uspešna, če je 
J ? podana vsaj, ena ponudba, ki je upoštevna po 
«Ho&ali tegi piawlnïka. 

Investitor mora v nadaljnjih treh dneh vsem po- 
nudnikom, ki so pravočasno vložili-ponudbo, pismeno 
sporočiti uspeh licitacije z navedbo ponudb, ki so. 
jih postavili ponudniki, katerih ponudbe so bile upo- 
števne, ter čigava ponudba je bila kot najugodnejša 
sprejeta. To sporočilo mora investitor odposlati pri- 
poročeno po pošti. 

19. člen 
Ponudniku, čigar ponudba je bila sprejeta, pošlje 

investitor hkrati z obvestilom po drugem odstavku 
18. člena tega pravilnika tudj tri podpisane izvode 
gradbene pogodbe. Pogodba mora biti sestavljena v 
skladu z veljavnimi predpisi, s pogoji licitacije in s 
sprejeto ponudbo. Ponudnik podpiše dva izvoda grad- 
bene pogodbe in ju vrne investitorju. 

Ce ponudnik, čigar ponudba je bila sprejeta, ne 
prejme gradbene pogodbe z obvestilom, da je nje- 
gova ponudba sprejeta, najpozneje v 10 dneh po 
licitacijski obravnavi, lahko odstopi od ponudbe. Spo- 
ročilo o odstopu mora ponudnik oddati priporočeno 
najpozneje naslednji dan po prejemu gradbene po- 
godbe, sicer velja, da te pravice ni uporabil 

Ce investitor ne dobi od najboljšega ponudnika 
podpisane gradbene pogodbe najpozneje v 8 dneh od 
dneva, ko je odposlal obvestilo ponudniku, ima pra- 
vico, odstopiti od pogodbe, mora pa to sporočiti naj- 
ugodnejšemu ponudniku s priporočenim pismom. In- 
vestitor te pravice ne more več uporabiti potem, ko 
je prejel od ponudnika podpisano pogodbo. 

20. člen 
Ta   pravilnik   začne   veljati   z   dnem   objave   v 

>Uradnem listu LRS«. 
St. 1-313/1-55 
Ljubljanu, dne 10. nmja 1955. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

18. člen 
-komisija mora najpozneje v treji dneh po liči- 

la?./' °bravnavii končati isvoje delo in uročiti 
lože • *<>•^• Ves ^ieitacij&ki material s svojim obraz- 
lcnJ^1- Pologom. Investitor ni vezan na predlog 
"•omisije. 

82. 

Na podlagi 34. člena zakona o oddajanju in izva- 
janju gradbenih del (Uradni list LRS, št 17-77/55) 
izdaja državni sekretar za gospodarstvo LRS 

PRAVILNIK 
o splošnih pogojih za izvajanje gradbenih del 

1. člen 
Poleg pravic in dolžnosti, ki jih imajo po poseb- 

nih predpisih, imajo investitor, izvajalec in nadzorni 
organ še pravice in obveznosti, ki so določene s tem 
pravilnikom. 

L Obveznosti investitorja 

2. člen 
Investitor mora izročiti izvajalcu takoj ob skle- 

nitvi pogodbe dva izvoda potrjenega glavnega pro- 
jekta, gradbeno dovoljenje in tehnične listine, ki so 
izvajalcu potrebno za izvajanje gradbenih del (od- 
ločbo oziroma zapisnik o gradbeni črti oziroma osi, 
o stalnih višinskih točkah in podobno). 

3. člen 
Co na samem zemljišču, na katerem se gradi, ni 

prostora za odlaganje materiala, za postavitev pomož- 
nih objektov, za zgraditev dovoznih poti in podobno, 
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mora investitor na svojo stroške preskrbeti izvajalcu 
za to potrebno zemljišče, in sicer, če ni s pogodbo 
drugače določeno, najpozneje do dneva, ki je dolo- 
čen s pogodbo kot začetek gradbenih del. 

4. člen 
Ce investitor ne izroči izvajalcu pravočasno na- 

črtov in terenskih podatkov ali ne preskrbi zemlji- 
šča po določbah 2. in 3. člena, sme izvajalec podalj- 
šati rok za dovršitev gradnje in zahtevati povračilo 
morebitne škode, ki mu je s tem nastala, 

5. člen 
Investitor mora v gradbeni pogodbi navesti ime 

nadzornega organa, ki ga bo zastopal v mejah po- 
oblastil iz gradbene pogodbe. 

Co med izvajanjem del investitor izmenja osebo, 
ki opravlja zanj gradbeno nadzorstvo, mora to 
pismeno sporočiti izvajalcu najpozneje v dveh dneh. 

II. Izvajalčeve obveznosti 

6. člen 
Izvajalec mora terenska znamenja o gradbeni 

črti oziroma osi in o stalnih višinskih točkah zava- 
rovati, da se ne poškodujejo in uničijo. Ce se taka 
znamenja uničijo ali poškodujejo, 'jih mora izvajalec 
obnoviti ali popravili na svoje stroške. 

7. člen 
Ce ni s pogodbo drugače določeno mora izvajalec 

najpoznje do dneva, ki je z gradbeno pogodbo do- 
ločen kot začetek gradbenih del, predložiti investi- 
torjevemu nadzornemu organu projekt gradbene 
organizacijo in terminski gradbeni načrt. 

8. člen 
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki jo napravijo 

njegovi delavci in uslužbenci na tuji lastnini, in tudi 
za vso drugo škodo, kj nastane zaradi nepravilnega 
izvajanja gradbenih del ali zaradi prekršitve grad- 
bene pogodbe in veljavnih predpisov. 

9. člen 
Izvajalec mora pravočasno zahtevati od investi- 

torja oziroma njegovega nadzornega organa potrebna 
pojasnila glede tehnične zamisli, ki jo obsega potrjeni 
projekt, ter tehnična navodila za izvajanje gradenj, 
sicer je odgovoren investitorju za odstopanje od po- 
godbenih dokumentov. To izvajalčevo zahtevo mora 
investitorjev nadzorni organ vpisati v gradbeni 
dnevnik. 

Nadzorni organ mora najpozneje v nadaljnjih 
treh dneh po prejemu zahteve vpisati v gradbeni 
dnevnik zahtevana pojasnila, sicer je investitor od- 
govoren za škodo in druge posledice, ki zaradi tega 
nastanejo. 

10. člen 
Dela na gradbišču vodi v izvajalčevem imenu 

njegov vodja gradbenih del, ki ga zastopa in skrbi 
za izvršitev pogodbenih obveznosti, ki jih ima izva- 
jalec 

Izvajalec mora pred začetkom del investitorju 
pismeno sporočiti, komu je poveril neposredno vod- 
stvo gradnje. Ce izmenja gradbenega vodjo, mora 
tudi to pismeno sporočiti investitorju najpozneje v 
dveh dneh. 

11. člen 
Material, za katerega se ugotovi, da ne ustreza 

tehničnim predpisom ali pogodbi, mora izvajalec na 
zahtevo nadzornega organa takoj odstraniti z grad- 
bišča. 

12. člen 
Izvajalec mora izvršena dela skrbno varovati in 

zavarovati pri DOZ, dokler jih ne prevzame inve- 
stitor po veljavnih predpisih. 

13. člen 
Izvajalec mora obvestiti pristojni državni organ 

o starinah, dragocenostih, fosilijah in podobnih pred- 
metih, ki se nahajajo na gradbišču; pristojnemu or-* 
ganu jih mora izročiti v takšnem stanju, kot so bili 
najdeni, oziroma mu mora omogočiti, da jih sam 
odstrani z gradbišča. 

III. Pravice in obveznosti nadzornega organa 

14. člen 
Nadzorni organ zastopa investitorjevo koristi pri 

dzvedbi pogodbenih del. 
Nadzorni organ  skrbi,  da  se izvršuje objekt  v 

skladu s potrjenim projektom, da so dostavljeni izva- ' 
jalcu detajlni projekti in drugi tehnični podatki, ki 
so potrebni za izvedbo del, jn da se izvajajo gradbena 
dela kvalitetno. 

Nadzorni organ nadzoruje, da so dela izvajajo po 
terminskem gradbenem načrtu. 

15. člen 
Ce na istem gradbišču istočasno več izvajalcev 

izvršuje vsak svoja določena dradbena dela na pod- 
lagi posebne pogodbe, koordinira njihovo delo inve- 
stitorjev   nadzorni   organ.   Njegove  odločitve   so  za • 
izvajalce obvezne. 

16. člen 
Nadzorni organ lahko zahteva, da se material 

preišče na gradbišču ali da v* strokovno preiskavo 
laboratoriju ali ustreznemu strokovnemu zavodu. 
Stroški za preiskave, ki jih je zahteval nadzorni 
organ, gredo na izvajalčev račun samo, kolikor je io 
določeno s pogodbo ali če pokaže preisikava, da ma- 
terial no ustreza. 

17. člen 
Nadzorni organ sme v investitorjevem imenu 

odrediti prekinitev nadaljnjega izvajanja objektai 
če se ne gradi v skladu s potrjenim projektom, teh- 
ničnimi predpisi in standardi. 

18. člen 
Odgovorni projektant daje svoje pripombe i'n 

navodila za realizacijo projekta po nadzornem 
organu. 

19. člen 
Nadzorni organ vodi v investitorjevem imenu 

gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. 

IV. Gradbeni dnevnik in gradbena knjiga 

20. člen ' 
V gradbeni dnevnik se najprej vpiše dan, ko s° 

se gradbena dela začela; če se dela niso začela D& 
dan, ki je v pogodbi določen za začetek del, se vpi*e 

tudi, zakaj se niso tega dne začela. Nadalje se vpi- 
sujejo podatki o regulacijski črti oziroma osi, o sta'' 
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Dm višinskih točkah>( trasi, profilih in zakoličemju, 
ugotovitve o pregledu tal za temelje, podatki o ka- 
tegorizaciji izkopa, o vremenskih razmerah, o de- 
Jovni sili, o prevoznih sredstvih, o nabavljenem grad- 
benem materialu in njegovem izvoru, o preiskavi 
materiala, o poteku del, o morebitnih prekinitvah del 
z navedbo vzroka, o nezgodah, višji sili, podatki iz 
"• člena ,tega pravilnika in podobno. 

yV gradbeni dnevnik se vpisujejo tudi podatki iz 
9. člena tega pravilnika in vsa naročila in navodila, 
*i jih da investitor oziroma nadzorni organ izvajalcu, 
ter vsi predlogi ali pripombe izvajalca oziroma vodjo 
gradbenih del. 

21. člen 
*V gradbeni dnevnik se vpisujejo podatki za vsak 

dan sproti. Podpišeta jih investitor in izvajalec ozi- 
roma njuna zastopnika (nadzorni organ in vodja 
gradbenih del). 

22. člen 
Izvajalec oziroma njegov 'vodja gradbenih del 

mora izročiti investitorjeveiriu nadzornemu organu 
vsak dan sproti vse potrebne podatke za vodenje 
dnevnika. 

Izvajalec ima pravico, ob podpisu gradbenega 
dnevnika aH najpozneje v dveh dneh po podpisu 
vpisati v gradbeni dnevnik svoje pripombe k posa- 
meznim vpisom. 

Ce izvajalec ne podpiše gradbenega dnevnika v 
? dneh, se šteje, da se strinja s tistimi vpisi v grad- 
benem dnevniku, ki jih ni podpisal. Po tem roku 
nima več pravice, ugovarjati vpisom, ki jih ni pod- 
pisal. 

Ce je vpisal nadzorni organ v gradbeni dnevnik 
naročilo, pojasnilo ali navodilo, se šteje, da se izva- 
jalec s takim naročilom, pojasnilom ali navodilom 
strinja, če ni vpisal svoje pripombe v gradbeni dnev- 
nik najpozneje v dveh dneh potem, ko je bilo 
vpisano v gradbeni dnevnik. " , 

Gradbeni dnevnik se vodi v duplikatu. Investi- 
torjev nadzorni organ mora izročiti izvajalcu dupli- 
kat takoj po podpisu. Ce izvajalec gradbenega dnev- 
nika ni podpisal, mu mora investitor oziroma nad- 
zorni organ po preteku 7 dni dostaviti duplikat, 
čeprav ga izvajalec ni podpisal,-       •. »>••-. 

23. člen 
'gradbeno knjigo se vpisujejo natančni podatki 

? količinah dejansko izvršenih del. Gradbena knjiga 
Jo podlaga za sestavljanje obračuna del. 

Podatke za gradbeno knjigo zbirata na gradbi- 
cu skupaj nadzorni organ in vodja gradbenih del, 

iA...'   se   odpravili   poznejši*   spori   glede' mer   in 
°bčin. Vpisati se morajo vse mere in vrisati skice 

?a vsa taka dela, ki se po izvršenem delu ne vidijo, 
]n tudi za tista dela, ki se ločijo od projekta. Izva- 
J .c mora vse te spremembe tudi vpisati v ustrezne 
načrte. 

',.      gradbeno knjigo se vpisuje periodično, t. j. po 
tepu posamezne delovne fazé. Vsak vpis v knjigo 

Podpišeta investitor in  izvajalec oziroma  njuna  za- 
upnika na gradbišču.   , 

ti 

24. člen •:..  . 
du-    . ^ZOrni organ v investitorjevem imenu pregle- 

J° in potrjuje pravilnost začasnih .situacij. 
rez poprejšnje   privolitve   nadzornega   organa 

•noro izvajalec izvajati režijskih del (obračun, po 

dejansko porabljenem materialu in času). Podatke 
za obračun režijskih del mora izvajalec vsak dan 
sproti dostaviti nadzornemu organu, da jih vpiše v 
gradbeno knjigo. 

V. Končne določbe 

25. člen 
Investitor in izvajalec lahko s pogodbo ali v 

splošnih pogojih določata tudi še druge obveznosti 
investitorja, izvajalca in nadzornega organa, te ob- 
veznosti pa ne smejo biti v nasprotju z načeli tega 
pravilnika in z drugimi zakonitimi predpisi. 

26. člen 
Ta   pravilnik   začne   veljati z dnem   objave   v 

>Uradnem listu LRS<. 
St. 1-311/1-55 
Ljubljana, dne 10. maja 1955. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

83. 

Na podlagi 34. člena zakona o oddajanju in izva- 
janju gradbenih del (Uradni list LRS, št. 17-77/55) 
izdaja državni sekretar za gospodarstvo LRS 

PRAVILNIK 
o načinu izvajanja gradbenih del v lastni režiji 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Investitorji   lahko  izvajajo  v   lastni   režiji   tale 

gradbena dela in gradbeno-obrtniška dela (v nadalj- 
njem besedilu: gradbena dela); 

1. tekoča  popravila in tekoče vzdrževanje gradenj; 
2. vsa vzdrževalna   dela na železniških   progah; 
3. predelave in nove gradnje, če celotna .grad- 

bena vrednost ne presega 10,000.000din; 
4. gradbena popravila, za katera je dobil inve- 

stitor dovoljenje tajništva za gospodarstvo ljudskega 
odbora okraja, mesta oziroma mestne občine s poseb- 
nimi pravicami po 2. c) točki 1. člena zaikona o odda- 
janju in izvajanju gradbenih del, da jih lahko odda v 
izvedbo brez licitacije; 

5. gradbena 'dela, za katera je ostala tudi druga 
licitacija brezuspešna; 

6. specialna gradbena dela (melioracijska, regu- 
lacijska, rudarska, jamska, konrunalna in podobna 
gradbena dela); 

7. vsa gradbena dela zasebnih investitorjev. 
Več objektov ali gradbenih del na istem gradbi- 

šču se šteje za en sam gradbeni objekt. 
Celotna gradbena vrednost po 3. točki prvega od- 

stavka tega člena obsega vrednost vseh gradbenih 
del, vštevši gradbeno obrtniško delo, in sicer za vse 
faze graditve. 

Za specialna gradbena dela po 6. točki prvega 
odstavka tega člena se štejejo le tista gradbena dela, 
katerih izvajanje je zaradi narave del ali objekta 
najbolj primerno v lastni režiji. 

Določbo tega pravilnika veljajo tudi za gradbena 
podjetja in obrti, če gradijo v lastni režiji za svoje 
potrebe. 



Stran 312 URADNI LISI St. 17 — 12. V. 1955 

2. člen 
Za izvajanje gradbenih del v lastni režiji mora 

investitor poprej dobiti dovoljenje gradbenega orga- 
na pristojnega ljudskega odbora okraja, mesta ozi- 
roma mestne občine s posebnimi pravicami. 

V prošnji za izdajo dovoljenja mora investitor 
povedati, za kakšna gradbena dela prosi za dovolje- 
nje, koliko znaša gradbena vrednost objekta, ki ga 
namerava graditi v lastni režiji, kdo bo strokovno nad- 
zoroval izvedbo gradbenih del in druge okoliščine, iz 
katerih izhaja, da je po določbah zakona o oddaja- 
nju in izvajanju gradbenih del upravičen izvajati ta 
dela v lastni režiji. Ce je za graditev potrebno grad- 
beno dovoljenje, mora v prošnji navesti tudi števil- 
ko in datum odločbe, s katero je bilo izdano grad- 
beno dovoljenje. Investitor pa lahko prosi za dovolje- 
nje po prvem odstavku obenem s prošnjo za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 

Investitor mora v prošnji tudi izkazati: 
1. da ima zagotovljena finančna sredstva za izva- 

janje del; 
2. da ima potrebno lastno strokovno in pomožno 

osebje in strokovnega uslužbenca, ki je po veljavnih 
predpisih upravičen voditi takšna gradbena dela, oz. 
če je investitor družbena orgnizacija, da ima zago- 
tovljenega vodjo del, ki je po veljavnih predpisih 
upravičen  voditi  takšna gradbena dela. 

Zoper odločbo, s katero se odkloni dovoljenje po 
prvem odstavku tega člena, se investitor lahko pri- 
toži v 15 dneh po prejemu odločbe. O pritožbi odloči 
državni sekretariat za gospodarstvo LUS. Ce se do- 
voljenje ne izda v 15 dneh po vložitvi, se šteje, da je 
dovoljenje odklonjeno. 

Za rudarska gradbena dela v jamj nj potrebno 
dovoljenje iz prvega odstavka tega člena. Za druga 
specialna gradbena dela pa mora investitor v proš- 
nji izkazati in obrazložiti posebnost del in okoli- 
ščine, ki opravičujejo potrebo in umestnost, da se ta 
dela izvajajo v lastni režiji. 

Gradbeno podjetje, ki gradi v lastni režiji, ne 
potrebuje dovoljenja po prvem odstavku tega člena. 

3.' člen 
Kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno, 

veljajo določbe uredbe o gradnji tudi za gradbena 
dela v lastni režiji. 

Določbe 1•. poglavja pravilnika o splošnih po- 
gojih za izvajanje gradbenih del se primerno upo- 
rabljajo tudi za gradnje v lastni režiji, razen za tiste 
gradnje zasebnikov, za katere ne veljajo določbe 
uredbe o gradnji. 

II. Gradnje v lastni režiji državnih organov, 
zavodov, gospodarskih  in samoupravnih organizacij 

4. člen 
Ko prejme investitor dovoljenje za izvajanje 

gradbenih del v lastni režiji, sestavi iz svojih delav- 
cev in uslužbencev, ki so usposobljeni za izvajanje 
gradbenih del, režijsko skupino. 

Za vodjo režijske skupine določi investitor usluž- 
benca, ki je po veljavnih predpisih upravičen samo- 
stojno voditi gradnjo, za katero je izdano dovoljenje. 

5. člen 
'V odločbi (sklepu) o sestavi režijske skupine do- 

loči investitor: 
1. gradbena dela, ki jih je tretba izvršiti; 

2. gradbeno vrednost po predračunu gradbenih 
stroškov; 

3. predujem (avans) za začetek gradbenih del in 
rok za obračunavanje izvršenih del in porabljenega 
materiala z začasnimi situacijami; 

4. kdaj se motajo gradbena dela začeti in do kdaj 
morajo biti končana; 

5. uslužbenca, ki bo vodil gradbena dela; 
6. osebo, ki bo strokovno nadzorovala izvajanje 

gradlbnih del. 
Odločbo (sklep) izroči investitor vodji gradbenih 

del, nadzornemu organu in banki oziroma hranilnici, 
pri kateri se bodo črpala finančna sredstva. Banki 
oziroma hranilnici mora predložiti investitor tudi 
predračun stroškov za gradbena dela in prepis dovo- 
ljenja za izvajanje gradbenih del v lastni režiji. 

6. člen 
Investitor   mora   izročiti    vodji   gradbenih   del 

glavni projekt, prepis gradbenega dovoljenja in do- 
voljenja -po 2. členu tega pravilnika. 

I. člen 
Investitor mora dati vodji gradbenih del za zače- 

tek gradbenih del (plačilo materiala, plač, obrtniških 
storitev • drugih stroškov) •• razpolago potrebni 
predujem. Vodja gradbenih del obračuna v začasnih 
situacijah in v končni situaciji predujem in plačila 
iz prejšnjih situacij; 

t. Predujem in plačila začasnih situacij knjiži ban- 
ka: oziroma hranjlnica po investitorjevem nalogu na 
račun vodje gradbenih del, iz tega računa izplačuje 
banka oziroma hranilnica po nalogu vodje grad- 
benih del. i 

Za gradnje, ki se financirajo iz proračunskih 
sredstev, določbe tega člena ne veljajo. 

8. člen 
Investitor mora dati vodji gradbenih del na raz- 

polago potrebna osnovna sredstva za izvajanje grad- 
benih del. " 

9. člen 
-. Plače vodje gradbenih del, dodeljenih strokov- 
njakov in pomožnega osebja gredo v breme investi- 
cijskega kredita oziroma sredstev za financiranje 
gradbenih del. , 

10. člen 
Vodja gradbenih del je odgovoren za to, da se 

gradbena dela izvršijo v določenem roku, po potrje- 
nem projektu, tehničnih predpisih in standardih in 
po investitorjevih odredbah in navodilih. Vodja grad- 
benih del je odškodninsko odgovoren investitorju za 
vsak samovoljni odstop od projekta ali od predračun- 
skih cen in za to, da so dela kakovostno izvržena. 

II. člen 
Vodja, gradfbenih del ima tele pravice in dolž- 

nosti: 
1. nabavlja   potrebni   gradbeni  in   pomožni   ma'    . 

terial;    . • / ' 
2. predlaga investitorju, da sprejme v službo ozi- 

roma na delo uslužbence in delavce oziroma jih spre- 
jema sam po' investitorjevem pooblastilu. 

3. obračuna va •izvržena, dela po začasnih situaci- 
jah, po dovršitvi del pa v končni situaciji; 

4. vodi tehnično in računsko poslovanje ločeno 
öd investitorjevega rednega poslovanja; 
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5- skrbi za to, da se osnovna Sredstva, ki mu jih 
Je dal investitor na razpolago, pravilno uporabljajo 
u» ne poškodujejo; 

&• sklepa pogodbe v zvezi z gradbenimi deli, ki 
?e 12vršujejo v lastni režiji, če ga za to pooblasti 
unrestitor; 

?• razpolaga s predujmom in s plačili, ki jih 
sprejme na podlagi začasnih situacij od investitorja. 

12. člen 
Z investitorjevim dovoljenjem lahko odda vodja 

gradbenih del v izvedbo drugemu podjetju ali obrtu 
taka posamezna dela (montaža, gradbeno obrtniška 
<Jela), aa katera režijska skupina nima kvalificirane 
delovno sile. 

13. člen 
Med izvajanjem gradbenih del v lastni režiji sme 

vodja gradbenih del odstopiti od potrjenega projekta 
samo z investitorjevim dovoljenjem. Ce gre za tako 
spremembo, s katero se odstopi od temeljne zamisli 
potrjenega glavnega projekta, je potrebno. tudi po- 
prejšnje dovoljenje komisije za revizijo glavnih 
Projektov. 

Za dela, ki jih je treba več opraviti, in za naknad- 
na gradbena dela, ki se med delom pokažejo kot 
neogibna, je potrebno poprejšnje soglasje investi- 
torja, sicer jih investitor ni dolžan pnznatj. 

14 člen 
Ce se med izvajanjem gradbenih del zvišajo ali 

znižajo cene materiala ah če se v skladu z veljavni- 
mi predpisi povišajo ali znižajo plače delavcev in 
uslužbencev, se zvišanje ali znižanje upošteva pri 
obračunu situacij. 

13. člen 
Gradbena dela v lastni režiji se 'obračunavajo v 

situacijah praviloma po enotnih cenah predračuna 
gradbenih del v lastni režiji. 

Storitve in material, ki jih da investitor na raz- 
polago vodji gradbenih del, se morajo obračunati 
Po enotnih cenah potrjenega predračuna. 

16. člen 
Po končanih delih mora vodja gradbenih ,del 

sestaviti končni obračun. V končnem .obračunu se 
niora primerjati končna situacija z dejanskimi stro- 
ški (obračun po dejanskih cenah materiala, plač, 
dajatev in drugih stroškov). " ^ 

Morebitne prihranke, ki 'se pokažejo po pri- 
merjavi iz prvega odstavka tega člena, je treba vrniti 
banki oziroma hranilnici na račun investicijskih 
sredstev, [z katerih so se dela financirala. Ce so se 
gradbena dela financirala iz proračunskih sredstev. 
Pa je treba prihranke vrniti v Utrezni proračun. 

17. člen 
Dokončana gradbena dela v lastni režiji se 

Prevzamejo po predpisih o kolavdacdji in super- 
*°lavdaciji. 

18. člen 
. . "o izvršenem prevzemu gradbenih del razreši 
investitor vodjo gradbenih del njegovih dolžnosti s 
P'srneno odločbo (sklepom). 

*!• Gradnje v lastni režiji družbenih organizacij 

19. člen 
• Ko prejme družbena organizacija dovoljenje za 

Rajanje gradbenih del v lastni režiji, izda sklep, 
T katerem določi: 

1. gradbena dela, ki jih je treba izvršiti; 
2. gradbeno vrednost po predračunu gradbenih 

stroškov; 
3. predujem za začetek gradbenih del in rok za 

obračunavanje izvršenih del in porabljenega ma- 
teriala z začasnimi situacijami; 

4. kdaj se morajo gradbena dela začeti in do 
kdaj morajo biti dovršena; 

5. strokovnjaka, ki bo*vodil gradbena dela; 
6. osebo, ki bo strokovno nadzorovala izvajanje 

gradbenih del. 
Sklep izroči družbena organizacija vodji grad- 

benih del, nadzornemu organu in banki oziroma hra- 
nilnici, pri kateri se bodo črpala finančna sredstva. 
Banki oziroma hranilnici mora predložiti investitor 
tudi predračun stroškov za gradbena dela in prepis 
dovoljenja za izvajanje gradbenih del v lastni režiji. 

Sicer pa veljajo tudi za družbeno organizacijo 
določbe II. poglavja tega pravilnike, razen določb 
4., 5. in 9. člena. 

IV. Gradnje v lastni režiji zasebnikov 

20. člen 

Ce hoče graditi zasebnik v lastni režiji, mora 
imeti za to posebno dovoljenje po prvem odstavku 
2. člena tega pravilnika. V prošnji mora povedati, 
kdo bo izvajal gradbena dela. 

Gradbeni organ izda dovoljenje, če ugotovi, da 
sta investitor oziroma oseba, ki bo vodila gradbena 
dela, strokovno dovolj usposobljena za vodenje teh 
del. Zoper odločbo gradbenega organa je dovoljena 
pritožba v 15 dneh na Državni sekretariat za gospo- 
darstvo LRS. Ce se dovoljenje ne izda v 15 dneh po 
predložitvi prošnje, se šteje, da je dovoljenje od- 
klonjeno. 

Določbe 3. člena tega pravilnika veljajo tudi za 
gradbena dela, ki jih izvaja v lastni režiji zasebni 
investitor. Druge določbe tega pravilnika ne veljajo 
za gradbena dela, ki jih izvajajo zasebni investitorji 
v lastni režiji. 

V. Končne določbe 

21. člen 

Določbe tega pravilnika ne veljajo za vzdrže- 
valna in nujno potrebna popravljalna dela na cestah 
in vodotokih, kj jih izvršujejo tehnične sekcije uprav 
za ceste in sekcije uprav za vodno gospodarstvo. 

22. člen 

Ta pravilnik velja z dnem objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

Št 1-312/1-55 

Ljubljana, dne 10. maja 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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84. 

Na podlagi 6. člena zakona o sladkovodnem ribi- 
štvu (Uradni list LRS, št 26/95-54 in po zaslišanju 
Ribiške zveze Slovenije izdajam 

ODREDBO 
o razdelitvi naravnih voda v Ljudski republiki 

(    Sloveniji na ribiške okoliše 

I 
Zaradi uspešnega gospodarjenja z ribjim boga- 

stvom se naravne vode v Ljudski republiki Sloveniji 
razdelijo na 16 ribiških okolišev. 

II 
Ribiška okoliši se določijo takole: 

1. Gorenjski ribiški okoliš: 
Porečje Save od izvirov Bohinjke in Dolinke do 

jezu HE Medvode. 

2. Ljubljanski ribiški okoliš: 
Porečje Save od jezu HE Medvode do mostu v 

Litiji z vsemi ponikalnicami v sistemu Ljubljanice 
od Loške doline navzdol, izvzemši Pivko s potoki; 
Račna in vse druge vode pri Grosupljem;'Temenica 
od izvira do mostu pri Velikem Gabru s pritoki. 

3. Trboveljski ribiški okoliš: 
Porečje Save od mostu v Litiji do levega brega 

Črnega potoka nad Sevnico pri izlivu, izvzemši po- 
rečje Savinje. 

4. Krški ribiški okoliš: 
Sava od levega brega Ornega potoka nad Sevnico 

pri izlivu do meje Ljudske republike Hrvatske z 
Mirno od desnega brega Hinje pri izlivu (Tržišče) do 
izliva in Krko od mostu v Mršeči vasi do izliva ter 
vsemi priitokd na tej vodni progi; Sotla od izvira do 
izliva v Savo z vsemi pritoki na desnem bregu in 
Bregana od meje Ljudske republike Hrvatske do iz- 
liva v Savo z vsemi pritoki na levem bregu. 

5. Savinjski ribiški okoliš: 
Porečje Savinje. 

6. Slovenjegraški ribiški okoliš: 
Porečje Drave od državne moje pri Dravogradu 

do jezu HE Vuzonica. 

7. Mariborski ribiški okoliš: 
Drava od jezu HE Vuzenica do šentmartinskega 

broda pri vasi Starše, Dravinja od izvira do že- 
leznega mostu v Makolah, Loin i ca od izvira do mo- 
stu v Peškeh, Polskava od izvira do železniške proge 
Pragersko—Medvece in Pesnica od izvira do mostu 
v Gočovi ter vsi pritoki na teh vodnih progah; Mura 
od državne meje nad Šentiljem do mostu v Cmureku 
z vsemi pritoki na desnem bregu. 

8. Obmurski ribiški okoliš: 
Porečje Mure od mostu v Cmureku navzdol do 

državne meje z vsemi prekmurskimi vodami. 

9. Ptujski ribiški okoliš: 
Drava od šentmartimskega broda pri vasi Starše 

(vštevši njen rokav Kamižo) do meje Ljudsko repu- 
blike Hrvatske z Dravinjo, Polskavo im Pesnico od 
meje mariborskega ribiškega okoliša do izlivov ter 
vsemi pritoki na tej vodni progi. 

10. Novomeški ribiški okoliš: 
Krka od izvirov do mostu v Mršeči vasi s Teme- 

nico od mostu v Velikem Gabru navzdol in vsemi 
pritoki na tej vodni progi; Mirna od izvira do desne- 
ga brega Hinjè pri izlivu (Tržišče) s pritoki. 

il.Kočevski ribiški okoliš: 
Kolpa od jezu v Gestern lazu do jezu v Dolu pri 

Starem trgu z vsemi pritoki na levem bregu; vse 
druge vode na Kočevskem, izvzemši izvire Zelimlj- 
šEee pod Turjakom. 

12. Belokranjski ribiški okoliš: 
Kolpa od jezu v Dole pri Starem trgu do mejo 

Ljudske republike Hrvatske z vsemi pritoki na le- 
vem bregu. 

13. Tolminski ribiški okoliš: 
Porečje Sočo od izvira do desnoga brega potoka 

Vogeršcek pri izlivu, izvzemši Mirijco od brvi v Stop- 
niku navzgor s pritoki. 

14. Idrijski ribiški okoliš: 
"'    Idrijca od  izvira do brvi v Stopniku s pritoki. 

15. Goriški ribiški okoliš: 
Soča od desnega brega potoka Vogerščok pri' iz- 

livu do državne meje, Vipava in Idrija (Brda) od iz- 
virov do državne meje ter vsi pritoki na teh vodnih 
progah. 

16. Postojnski ribiški okoliš: 
Porečji Reke in Pivke. 

III 
V ribiške okoliše spadajo tudi vso stranske te- 

koče in stoječe naravne vode, ki so na njihovih ob- 
močjih (porečjih). 

Iz ribiških okolišev so lahko izvzete samo tiste 
vode, ki jih na podlagi 34. člena zakona o sladko- 
vodnem ribištvu izloči Izvršni svet. 

IV 
Gospodarska središča ribiških okolišev so krajii 

kjer je sedež ribiške .organizacije, Id v, ribiškem oko- 
lišu  gospodari  po , veljavnih predpisih. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradncm 
Istu LRS«. 

St 1/1-235/1-55 
Ljubljana, -dne 8. aprila 1955. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Topina L r. 
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Odloki ljudskih odborov 
340. 

Na podlagi 17„ 19. in 64. člena zakona o okraj- 
»• ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter na podlagi 2., 25., 28. in 47. člena temeljnega za- 
kona o proračunih (Uradni list FLR], št. 13-147/54) je 
okrajni ljudski odbor Črnomelj na skupni seji obeh 
zborov dne 23. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Črnomelj za leto 1955 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1935 obsega: 

1. proračun okraja 
z dohodki v znesku 118,691.000 din 
z izdatki v znesku 235,503.000din 

s        in s primanjkljajem 116,812.000 din 

Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z dota- 
lo iz republiškega proračuna. • 

2. predračune finančno samostojnih ustanov: 
z dohodki v zne*sku 25,893.000 din 
z izdatki v znesku 46,466.000 din 
in s primanjkljajem 20,573.000din 

Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z do- 
tacijo iz okrajnega proračuna. 

3. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 91,774.000 din 
z izdatki v znesku 94,962.000 din 
in s primanjkljajem din 3.188.000 din 

Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z dota- 
cijo iz republiškega proračuna. 

2. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

A -Z' ^^o organizacijo dela presežek dohodkov 
ûad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotov- 
jjea s sklepnim računom zavoda za leto 1955 po 7., 

!' '. in 40. členu -temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št 51-426/53) tako, 
4* 'vplačajo: 

, a) v sklad za nagrade 50 % presežka z omeji- 
tvijo, da ta znesek ne sme presegati 10 % zneska 
ošabnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

o) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

i       Ce okrajni ljudski odbor  v letu  1955  ustanovi 
Bovo finančno samostojno ustanovo, določi .tudi skla- 

e. ki jih bo imela ustanova. Ce ima ustanova še 
. akšen drug sklad poleg navedenih pod točkama a) 
h4u ' ^°'••• obenem, kolikšen del presežka po od- 
llA 

•'••^• v sklad za nagrade gre v letu 1935 v 
SKiad   za   nadomestitev   in   dopolnitev  in   koliko  v 
dluge sklade. 

. Presežek, ki ga finančno samostojni zavodi dose- 
•ejo na drugačen način, kakor je mavedeno v prvem 
odstavku tega člena, se razdeli z odlokom o sklepnem 
acunu o izvršitvi okrajnega proračuna za leto 1955. 

Ca presežek dohodkov, ki ga dosežejo zdravstveni 
,Voc". velja ta odlok o financiranju in poslovanju 

j•»jstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) 
odredba o skladih, zdravstvenih zavodov s samo- 

«>jniim financiranjem (Uradni list LRS, št. 17-59/53). 

ia presežek hohodkov, ki ga dosežejo socialni 
zavodi, velja zakon o socialnih zavodih (Uradni list 
LRS, št. 26-91/54) in navodilo o financiranju in fi- 
nančnem poslovanju, o določanju strukturo cene in 
o skladih finančno samostojnih socialnih zavodov 
(Uradni  list LRS,  št. 40-144/54). 

3. člen 
Če se okrajni organi in zavodi ukinejo, združijo 

ali spremenijo, bo okrajni ljudski odbor izdatke, 
določene v njihovih proračunih in predračunih, po- 
razdelil na novo organe oziroma zavode. 

Predr; < ••• na novo ustanovljenih okrajnih orga- 
nov in zavodov potrjuje okrajna proračunska ko- 
misija. 

4. ölen 
Ta odlok velja od 23. aprila 1955, ko ga je sprejel 

okrajni ljudski odbor Črnomelj, izvaja pa se od  1. 
januarja 1955. 

St. 1-493/1 
Črnomelj, dne 23. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič L r. 

341. 

Na podlagi 17., 25. in 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter na podlagi 47. in 48. Slena zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 58-570/51) jo okrajni ljudski 
odbor Črnomelj na skupni seji obeh zborov dne 23. 
aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
okrajnega ljudskega odbora Črnomelj za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Črnomelj za leto 1955, 
sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena uTcdbe o izvajanju pro- 
računa. 

' 2. člen 
Sklepni račun okrajnega ljudskega odbora Črno- 

melj za leto 1953 s sklepnimi računi zavodov s samo- 
stojnim financiranjem ZP leto 1953 je sestavni del 
tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu okrajnega ljudskega odbora v 
letu 1953: 

I. po proračunu OLO: 
dohodki 123,808.866 din 
izdatki 120,394.562 din 
presežek dohodkov 3,414.304 din 

II. po sklepnih računih zavodov's samostojnim 
financiranjem OLO: 

dohodki 19,761.827 din 
izdatki 20,033.672 din 
presežek dohodkov 364.159 din 
presežek izdatkov 636.004 din 
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4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu OLO za leto 1953 se precoese kot dohodek v 
proračun za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov zavodov s samostojnim finan- 

ciranjem OLO se razdeli tako: 
na dohodke zavodov s samostojnim finan- 

ciranjem se prenese 56.669 din 
za kritje izgube iz preteklih let pri zavo- 

dih  s  samostojnim financiranjem  se 
prenese                                                       190.902 din 

za razdelitev na sklade se prepusti zavo- 
dom s samostojnim financiranjem         U6.588din 
Presežek izdatkov s>e krije iz proračuna OLO in 

iz  lastnih  sredstev   finančno   samostojnih   zavodov. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejme okrajni 

ljudski odbor Črnomelj. 
St. 1-495/1 
Črnomelj, dne 23. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič L r. 

342. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- - 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je okrajni ljudski odbor Gorica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
14. aprila 1955 izdal 

ODLOK 
o razpisu nodoraestnih volitev 

1. člen 
Ker se je odbornik okrajnega zbora za 1. volilno 

enoto Greif Martin zaradi premestitve na novo služ- 
beno mesto v Koper odpovedal mandatu, mu je po 
sklepu okrajnega zbora prenehal mandat. 

2. člen 

Ker je Greifu Martinu prenehal mandat, se raz- 
pisujejo nadomestne volitve v okrajni zbor okrajne- 
ga ljudskega odbora Gorica v 1. volilni enoti, ki ob- 
sega v Ajdovščini tele ulice: Titov trg, Stritarjevo, 
Vilharjevo, ŠLbeniško, Gregorčičevo, Kotarsko, Split- 
sko, Zupančičevo, Prešernovo ulico, Ulico XXIV. sep- 
tembra, Lokarjev drevored in naselje Gradišče. 

'Volitve bodo v nedeljo, dne 19. junija 1955'. 

3. člen 

' Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in v 
1. volilni enoti. 

St. 284/1-55 

Nova Gorica, dne 14. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

343. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), v zvezi s 5. čle- 
nom uredbe o organizaciji elektroenergetske inšpek- 
cijsko službe v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni 
list LRS, št. 40-143/54), v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za gospodarstvo LRS (št. V/5^17/1-55 z dne 
2. III. 1955) ter v skladu z sklepom okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin, sprejetim na seji dne 29. marca 
1955, je okrajni ljudski odbor Gorica na ločenih 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
15. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi  rajonske  elektroenergetske  inšpekcije 
za okraja Gorica in Tolmin s sedežem pri okrajnem 

ljudskem odboru Gorica 

1. člen 
Piri okrajnem ljudskem odboru Gorica s sedežem 

v Novi Gorici se ustanovi rajonska elektroenergetska 
inšpekcija za okraja Gorica in Tolmin. 

2. člen 
Rajonska elektroenergetska inšpekcija ima za 

oba okraja iz i. člena tega odloka tele naloge: 
1. opravlja vse zadeve po predpisih, o elektro- 

energetski inšpekciji, ki spadajo po veljavnih pred- 
pisih v pristojnost okrajnih ljudskih odborov: 

2. neposredno nadzira izvajanje zveznih, repu- 
bliških in okrajnih predpisov in siküepov s področja 
elektrogospodarstva    in   elektroenergetskih   naprav: 

3. dajo dovoljenja za obratovanje, za rekon- 
strukcije in za demontaže elektroenergetskih naprav; 

4. sodeluje pri revizijah investicijskih programov 
in projektov elektroenergetskih naprav ter pri teh- 
ničnih pregledih gradbenih objektov elektroenerget- 
skih naprav; 

5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje 
porabe električne energije po navodilih svetov za go- 
spodarstvo v 1. členu navedenih okrajnih ljudskih 
odborov in  republiške elektroenergetske inšpekcije; 

6. opravlja druge zadeve, ki spadajo po pred- 
pisih ali odločitvi pristojnih organov v njeno pri- 
stojnost. 

Naloge, navedene pod 2., 3. in 4. točko opravlja 
rajonska elektroenergetska inšpekcija v obsegu, ki 
ga predpiše državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

3. člen 
Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravlja 

svoje naloge po rajonskih inšpektorjih. 
Rajonske inšpektorje imenuje okrajni ljudski 

odbor Gorica v sporazumu z državnim sekretarjem 
za gospodarstvo LRS. 

4. ölen 
Rajonska Elektroenergetska inšpekcija je z& 

svojo delo odgovorna svetom za gospodarstvo pristoj- 
nih okrajnih ljudskih odborov. 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravlja 
svoje naloge tudi po navodilih, ki jih dobi od svetov 
za gospodarstvo v 1. členu navedenih okrajnih ljud- 
skih odborov za svoja območja in od republiške elek- 
troenergetske inšpekcije. 

5. člen 
Stroške službe rajonske elektroenergetske inšpek- 

cije krijeta sporazumno prizadeta > okrajna ljudska 
odbora. 
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6. člen 
Ce ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepra- 

vilnosti ali da niso izvršeni ukrepi, ki so bili dolo- 
čeni, zaukaže z odločbo, da se mora nepravilnost od- 
praviti oziroma da se morajo ukrepi izvršiti, ter do- 
loči primeren rok, do kdaj se mora to izvršiti, kolikor 
velljavni predpisi drugače ne določajo. 

Zoper odločbo rajonske elektroenergetske inšpek- 
cije jo dovoljena v 15 dneh po njenem prejemu pri- 
tožba na republiško elektroenergetsko inšpekcijo. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
Rajonska inšpekcija sme kljub določbi prejšnje- 

ga 'odstavka na zahtevo stranke odložiti izvršitev 
svoje odločbe. 

7. člen 
Ta odlok valja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-578/1 
Nova Gorica, dne 15. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

344. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
o «krajnjih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
korica •[• ločenih sejah okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 14, aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o družbenem planu okraja Gorica 

za leto 1954 

1. člen 
Dopolni se 2. točka XIV. poglavja družbenega 

Plana okraja Gorica za leto 1954 (Uradni list LRS, 
st. 47-717/54) z določitvijo odstotka od prometa za 
ustvaritev plačilnega sklada trgovskega podjetja: 
>I'lores<   eksport-import,  Šempeter  pri  Gorici   12%. 

Določeni odstotek velja od 1. januarja 1954. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

kstu LRS«. 

St. II/2-637/1-55 
Nova Gorica, 15. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec L r. 

345. 
,    Jokrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 17. in 

osFena za^ona ° okrajnih ljudskih odborih v zvezi 
28. členom temeljnega zakona o proračunih (Urad- 

ni list FLRJ, št. 13-147/54) na seji obeh zborov dne 
18- aprila  1955 sprejel 

ODLOK 
dodatnem proračunu okrajnega ljudskega odbora 

Kranj za leto 1954 

1. člen 
"datki okrajnega proračuna, določeni z odlokom 

1•*^•?••.•"•• okrajnega ljudskega odbora Kranj za 
šaj0 t*' Se P°v^aio za 58,001.000 din, tako da zna- 
5^i^, pni izdatki okrajnega proračuna za leto 1954 
^•aSó.oOOdin. 

Povečanje izdatkov se pokrije z viškom dohod- 
kov do to višine. 

2. člen 

S tem odlokom se razveljavi odlok o spremembah 
odloka o proračunu okrajnega ljudskega dbora Kranj 
za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 39-584/54). 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

St. 2991/1 

Kranj, dne 18. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

346. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) ter 1. člena uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih srtoških 
(Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) je okrajni ljudski od- 
bor Murska Sobota na XXIII. skupni seji obeh zborov 
dne 9. aprila 1935 sprejel 

ODLOK 

o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 
okraja Murska Sobota 

1. člen 

Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 
Murska Sobota znaša: 

1. za uslužbence od <V. plačilnega razreda navzgor 
800 din; 

2. za uslužbence od IX. do VI. plačilnega razre- 
da in za visoko kvalificirane delavce 700 din; 

3. za druge uslužbence in delavce 600 din. 

2. člen 

Ta odlok velja za uradna potovanja, ki jih v 
mejah okraja Murska Sobota opravljajo uslužbenci in 
delavci uradov in zavodov, katerih službeno mesto je 
v okraju in katerih delavnost je omejena na območ- 
je okraja Murska Sobota. 

3. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati od- 
lok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi 
višino dnevnic za službena potovanja v mejah okraja 
Murska Sobota z dne 22. IX. 1953, št. 3795/2'53 (Urad- 
ni list LRS, št. 35-428/53). 

4. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. apri- 
la 1955. 

St. I'i-256/1-55 
Murska Sobota, dne 9. aprila 1955. 

Predsednik OLO:  , 
Franc Rogl 1.  r. 
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347. 
Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 48. 
in 49. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št 13-147/54) je okrajni ljudski odbor NOTO 
mesto na 16. skupni seji obeh zborov dne 19. aprila 
1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Novo mesto za leto 1953 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okrajnega ljudskega od- 

bora Novo mesto za leto 1953, sestavljen po predpisih 
48. in 49. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ. št. 13-147/54). 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu v proračunskem letu 1953: 
a) po proračunu okrajnega ljudskega odbora: 
dohodki 250,472.839 din 
izdatki 240,025.328 din 

presežek dohodkov nad izdatki    10,447.510din 
b) po predračunu finančno samostojnih zavodov: 
dohodki 125,466.655 din 
izdatki 110,169.886 din 

presežek dohodkov nad izdatki   15,296.769 din 

/ 3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatkj po okrajnem 

sklepnem računu za loto 1953 se prenese kot dohodek 
v okrajni proračun za leto 1954. 

4. člen 
Presežek dohodkov okrajnih zavodov s samostoj- 

nim financiranjem se je razdelil takole: 
v sklad za nadomestitev in 

dopolnitev 12,640.387 din 
v okrajni proračun 368.000 dm 
v sklad za nagrajevanje 2,288.382 din 

5. člen 
Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. I.-591/1-55 
Novo mesto, dne 19. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

348. 
Na podlagi 15. člena in 5. točko 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski 
odbor Ptuj • na ločenih sejah obeh zborov dne 19. 
marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
Za dimnikarske storitve v okraju Ptuj lahko do- 

ločajo   dimnikarski   obrati   (v   nadaljnjem   besedilu 
dimnikarji)   cene za  posamezno   vrste   storitev   do 
višine tarife, ki je določena s tem odlokom. 

2. člen 
Za posamezne vrste dimnikarskih storitev spodaj 

naštetih objektov se predpisuje tale najvišja tarifa: 
din 

1. Odprto kuhinjsko ognjišče 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 
3  Nenormalni dimniki (bastardni) 35 
4. Nenavadni dimniki vseh kurilnih naprav, 

razen naprav pod l.tč.: 
a) v pritlični hiši 17 
b) v hiši z več nadstropji, za vsako nadalj- 

njr nadstropje 5 
5. Plezalni dimniki: ' 

a) v pritlični hiši 35 
b) v hiši z več nadstropji, za vsako nadalj- 

nje nadstropje 10 
6. Dimna cev do 2m 5 

Za. vsak nadaljnji meter 2 
Vzidana cev, meter 5 

7. Dimniki centralnih ogrevalnih naprav ali 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 35 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 8 
c) od etažnih peči, gostilniških in zavodskih 

štedilnikov do L nadstropja 20 
za vsaiko nadaljnje nadstropje                        — 

8. Kanal centralne ogrevalno naprave, pekov- 
ske parne peči, velikih zavodskih štedilni- 
kov in podobno: 
a) mali, do 5m       x 36 
b) veliki, od 5 m 'naprej 72 

9. Štedilniki, vštevši dimno cev do 1 m: 
a) z eno pečico in kotlićem ali z dvema 

pečicama 20 
b) z dvema pečicama in kotlićem ali s tremi 

pečicami 30 
10. Štedilniki v gostinskih obratih ali zavodih: 

a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom v 
gostinskih obratih, javnih kuhinjah i. p.      50 

b) mizni veliki, prosto stoječi ali z nastav- 
kom v velikih restavracijah, javnih ku- 
hinjah in podobno 75 

11. Grelec vode (bojler) 12 
12. Grelci posode 24 
13. Pralni kotel s kanalizacijo za odvod dima      15 
14. Običajna železna peč, do 2 m cevi 15 
15. Peč sistema Lutz in podobno: 

a) brez pečice 20 
b) s pečico > 25 
c) z dvema ali več pečicami 40 
č) izredno velika 60 

16. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in dušike      8° 
b) dimnik, peči (poda), za vsako nadaljnje 

nadstropje %) 
17. Parna pekovska peč: 

a) z &no etažo "> 
b) z dvema ali več etažami i00 

18. Etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode ^ 

19. Centralno ogrevalne naprave, vštevši dimne 
odvode: 
a) z majhnim kotlom do 8 m* ogrevne po- 

vršine (do 9 členov) &° 
b) s srednje velikim kotlom do 12 m! ogrev- 

ne površine (do 14 členov) 
c) z velikim kotlom nad 15 m1 ogrevne po- 

vršine (nad 14 členov) 
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*°- Odpiranje,  zapiranje in  čiščenje   lončenih    din 
Peči z materialom: 
a) majhne ali srednjo 175 
b) izredno velike 200 

21. Izžiganje dimnikov z materialom 200 
22. Pregled dimnikov v novih stavbah: 

I. pregled: 
a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 60 

b) za vsako nadaljnje nadstropje 12 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 48 
č) za vsa'ko nadaljnje nadstropje 12 

II- drugi pregled: 
50 % popusta od cen iz točke 22 a) do č) 

HI. tretji pregled: 
75 % popusta od cen točke 22 a) do č). 

3. člen 
Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo po na- 

ročilu ali v nujnih primerih ob nedeljah jn državnih 
Praznikih, se lahko zaračuna največ 30 % pribitka, 
za nadurno in nočno delo, t. j. v času od 22. do 6. 
••• pa 36% pribitka k tarifi iz 2. člena tega odloka. 

4. člen 
Za dela, ki jih dimnikar opravi v oddaljenosti 

nad 2 km od sedeža svojega okraja, sme zaračunati 
20% pribitka. 

Za dimnikarska dala, ki niso našteta v 2. členu 
jega odloka, na primer čiščenje tovarniških dimni- 
kov, parnih kotlov, kanalov in podobno, se določa 
zaslužek po medsebojnem dogovoru na podlagi po- 
rabljenega časa za opravljeno delo. 

5. člen 
Dimniki, dimni odvodi, štedilniki in peči se mo- 

rajo redno omotati. Čiščenje dimnika, ki je v uporabi, 
je obvezno vsaj enkrat mesečno. 

9e stranka ne uporablja kurilnih naprav, prijavi 
*o dimnikarju vnaprej. V takem primeru mora opra- 
7l'\ dimnikar kontrolni pregled teh kurilnih naprav 
VSaj enkrat na leto. Za tak pregled lahko dimnikar 
zaračuna največ 50 % tarife iz 2. člena tega odloka, 
•• Sjede na kraj, v katerem so kurilne naprave. 

Dimnikar vpiše vsako opravljeno delo v kontrol- 
no knjigo, stranke pa morajo dimnikarju opravljene . 
storitve v kontrolni knjigi potrditi. Dimnikar mora 
na plačnikov o zahtevo dati potrdilo o plačilu z na- 
vedbo dimnikarskih storitev in tarifnik postavk. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje zaradi 

Prekrška: . 
a) dimnikar, če zahteva ali sprejme pristojbino, 

eprav ni opravil določenega dela ali ni opravil kon- 
tnega pregieda: 

t j-i dimnikar, ki na plačnikovo zahtevo ne da po- 
rdila o plačilu z navedbo storitev in tarifnih po- 

stavk. 

7. člen 
Odločbe tega odloka ne veljajo za mestno občino 

.Ujl ki je izdala svoj odlok o najvišji tarifi za dim- 
f^arske storitve dne  16. oktobra  1954  (Uradni list 
^*». št. 50-789/54). 

8. člen 

list   •?•><•^°'•  velja od dneva  objavo v  »Uradnem 

St. I-4Ì9/1-53 
Ptuj, dne 19. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. ' 

349. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in iS! točke 64. 

člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-69/52), 6. člena uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni Ust FLRJ, št. 19-118/53), 16. čle- 
na temeljnega zakona o proračunih (Uradm list 
FLRJ, št. 13-157/34) jo okrajni ljudski odbor Ptuj na 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
19. marca 1955 in 20. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi občinskih taks 

Prvi dol 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks, ki se plačujejo po veljavnih pred- 

pisih, se pobirajo v okraju Ptuj razen v mestni ob- 
čini Ptuj, še takse, ki so predpisane v IL delu tega 
odloka. 

2. člen 
Takse, ki se pobirajo po določbah tega odloka, 

so dohodek občin. Zbrana sredstva se smejo uporabiti 
samo za komunalno graditev (za vzdrževanje in« zi- 
danje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih in 
drugih zavodov ter komunalnih objektov), za gra- 
ditev cest, mostov in podobno. Način uporabe se 
določi z občinskim proračunom. 

3. člen 
Dohodki od taks pripadajo občini, na območju 

katere so bile pobrane. 
Takse, ki se plačujejo pri organih in zavodih 

okrajnega ljudskega odbora, pripadajo občinam po 
temle razmerju: 

Cirkovce 3% Ormož 10% 
Ci r kulan e 4%" Polenšak 3% 
Desternik 4% Podjehnik 4% 
Gorišnica 4% Podgorci 4% 
Grajena 3% Rogoznica 5% 
Hajdina 7% Starše 4% 
Juršinci 4% Središče 5% 
Leskovec 3% Trnov, vas 4% 
Lovrenc Dr. p. 3% Videm 4% 
Lešjo 1% Zavrč 5% 
Markovci        » 4% Zetalo 4% 
M&kole 4% 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh znamk ne more dobiti, 
plača takso v gotovini. Uslužbenec, ki takso pobere, 
mora preskrbeti lokalno taksne znamko in jih uni- 
čiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo na razpolago, se 
plačuje talksa v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks po 

veljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati 
takse, ki so predpisane s tem odlokom. 

Takse po tem odloku se tudJWne pobirajo v pri- 
merih, določenih z mednarodnimi pogodbami, in v 
primerih, ko izvira oprostitev iz mednarodnih običa- 
jev držav, s katerimi obstoji o tem vzajemnost (reci- 
prociteta). 
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6. člen 
Splošne določbe zakona o taksah (Uradni list 

FLRJ, št. 69-485746) se primerno uporabljajo tudi gle- 
de taks, predpisanih s tem odlokom, če ni v tem od- 
loku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda po potrebi svet za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora. Za izvrševanje tega odloka skrbi davčna 
uprava okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Odlok okrajnega ljudskega odbora Ptuj o vpe- 

ljavi taks in občinskega prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 12-196/54) se glede določb o okrajnih 
taksah razveljavi, v veljavi pa ostanejo določbe na- 
vedenega odloka glede občinskega prometnega davka. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

Drugi del 
TAKSNA TARIFA / 

Tar. št. 1: 
Za vse vloge, ki se naslovijo na ljudske odbore 

1. za vsako vlogo,  razen  za pritožbo 
2. za  vsako pritožbo 
Tar. št. 2: 

Za vse odločbe, ki jih izdajo ljudski odbori: 
za vsako odločbo, razen za odločbe iz tar. 
št. 5., 6., 7., 10., 13. in  14. te tarife 
Tar. št 3: 

Za vsa potrdila, ki jih izdajo ljudski odbori: 
1. za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste , 
2. za potrdila o lastnini in zdravju živine 

(živinski potni listi) kakor tudi za pre- 
nos lastnine na kupca: 
a) za drobnico,, od glave 
b) za živino, od glave 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskega odbora izven 

uradnih prostorov na zahtevo stranke, 
razen kadar gre za stanovanjske zadevo 
ali zadeve neznatne vrednosti: 
1. za pregled stavbišča ali prostora za 

naprave 
2. za pregled vse zgradbe ali posamez- 

nih prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

3. za vsako drugo pot uslužbencev izven 
uradnih prostorov na zahtevo stranke, 
ne glede na število uslužbencev 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje za 

gospodarsko delavnost: 
1. za trgovske obrate: 

a) za trgovska podjetja na debelo 
b) za trgovska podjetja na drobno in 

trgovine ** 
c) za agencije, komisije, trgovska  za- 

stopstva jn druge posredniške posle 
č) za odpremniška  podjetja 

2. za stavbena podjetja in obrti 

din 
20 
90 

75 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 

U .200 

720 

4.800 
2.400 
2.400 

3. za zasebno poklicno delo javnih za- 
stopnikov, zdravnikov, inženirjev, ve- 
terinarjev, geometrov in podobnih pro- 
stih poklicev 

4. za gostinske obrate: 
a) za gostišča, v katerih se ne točijo 

alkoholne pijače 
b) za restavracije z alkoholnimi pija- 

čami, gostilne, krčme, kavarne, bi- 
feje in vinske kleti 

c) za hotele 
č) za mlekarne in obrate, v katerih se 

točijo mleko, čaj, kava in osvežu- 
joče pijače 

5. za podjetja za prevoz potnikov in 
blaga: 
a) za avtobusna in avtoprevozniška 
b) za kočijaže in prevoznike s konj- 

sko vprego 
c) za prevoz z brodovi, brez lastnega 

pogona 
6. za plovne mline 
7. za dimnikarje 
8. za starinarnice 
9. za prodajo monopolnih predmetov na 

drobno 
10. za opravljanje bančnih in menjalnih 

poslov 
11. za kinematografe • 

12. za opravljanje tovarniške proizvodnje 
13. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

Tar. št. 6: 
Za vsako dovoljenje za priložnostno točenje 

alkoholnih pijač 
Pripomba: Taksa se plača ob izdaji do- 

voljenja. 
Tar. št. 7: 

Za podaljšanje obratovalnega časa v gostin- 
skih  obratih  preko  obratovalnega   Časa, 
dovoljenega z odlokom OLO Ptuj (Urad- 
ni list LRS. št. 41-621/54) za vsak večer 
Pripomba:   To   takso   plačajo    gostinsiki 

obrati ob izdaji dovoljenja. Taikso pobere taj- 
ništvo za notranje zadeve OLO. 

Tar. št. 8: 
Za  dovoljenje  za  kopanje   peska,   gramoza, 

kamenja, zemlje, žganje apna in podobno 
se plača enkratno 
Tar. št 9: 

Za potrjevanje pogodb in drugih listin: 
1. za potrditev vsake listine: 

a) za prvo polo 
b) za vsako nadaljnjo polo 

Pripomba: Če se potrdi več izvodov iste 
listine, se za prvi izvod plača taksa po tej 
tar. št, za vsak nadaljnji izvod pa po 37 din 
od vsakega izvoda, ne glede na število strani. 
Ce se potrdi samo podpis, se plača taksa 25 
dinarjev za potrditev vsakega podpisa ali 
pečata. 

2. za overitev cenitve premoženja 
3. za overitev poslovnih knjig se plača 

od vsakega lista 
4. za potrditev kopirnega načrta, če to 

zahtevajo zasebniki • 

din 

480 

4.800 

12.000 
2.400 

1.200 

1.200 

250 

500 
2.400 

600 
720 

250 

7.200 
2.400 

24.000 

2.4O0 
900 

1.000 

800 

1.000 

37' 
25 

250 

2,50 

5O0, 
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5- za ipotrditer pogodbe: din 
a) za novo sklenjeno pogodbo, katere 

vrednost   znaša   do   10.000dia 75 
do   50.000 dia 150 
do 150.000 dia 300 
do 250.000 dia 500 

nad 230.000 din 4i % 
če se vrednost pogodbe ne da 

oceniti 125 
b) za potrditev podaljšane pogodbe se 

,            plača iz toc. 6 a te tar. št. 50% 
e) za potrditev pooblastila 45 

Tar. št. 10: 
£a upravne kazenske odločbe sodnika za pre- 

krške, razen  za odločbe, izdane v man- 
datnem postopku 250 

Tar. št 11: 
^a glasbo v gostinskih in podobnih javnih lo- 

kalih,  če  se  za   vstop  ne.pobira  vstop- 
nina: 

1. če je glasba 1- do 2-krat tedensko, se 
plača mesečno S00 

2. če je glasba 3 ali večkrat tedensko, se 
plača mesečno 1.000 

3. za glasbo na občasni zabavi brez do- 
brodelnega namena, se plača za vsak 
primer 800 

Pripomba: Taksni zavezanci morajo naj- 
kasneje do zadnjega v mesecu priglasiti glas- 
bo in plačati takso za prihodnji » mesec or- 
ganu, Jej jjm iKja dovoljenje za glasbo. 'V pri- 
meru iz 3. točko te tar. št. morajo taksni 
zavezanci priglasiti glasbo in plačati takso 
najkasneje 48 ur pred prireditvijo. 

Tar. št. 12: 
^a Uporabo pločnikov, cestišča in drugih jav- 

nih prostorov: 
!• če se prostor uporablja trajno, od 1 m1 

letno 200 
2. če se prostor uporablja občasno za po- 

stavitev stojnic, vrtiljakov in podobno, 
za vsak ms za vsak dan 10 

Pripomba: Ta taksa se plača le, če se 
E^ori uporabljajo za pridobitne namene, 
taksni zavezanci morajo priglasiti uporabo 
Javnega prostora do konca leta za prihodnje 
eto in placati takso pristojnemu občinskemu 
judskemu odboru. Ce uporabljajo taksni za- 

V^fa.nc' prostore le občasno, morajo prigla- 
S1'i in plačati takso pred uporabo. 

Tar. it. 13: 

a izobešanje firme se plača letno: 
1- pri površini table do Vsm* 400 
2- Pri površini table do 1 m2 ' 800 
• Pri površini table do 4 m1 1.500 
4- Pri površini table nad 4 m1 2.500 

.. Pripomba i To takso plučajo Je pridobitne 
rine. Taksni zavezanci morajo p/iglasiti fir- 
0 • površino table oziroma velikost napisa- 

-e Ploskve občinskemu ljudskemu odboru do 
ç januarja za tekoče Jeto in plačati takso. 

e izobesijo firmo med letom, morajo taksni 
^yezaiici priglasiti firmo in površino table 

'roma napisne ploskve 24 ur pred i.zobe- 
Je°i firme in plačati celo letno takso. 

din 
400 
800 

1.5W 
2.500 

Tar. št. 14: 
Za reklame, ki se zaradi materialne.koristi 

obešajo ali kako drugače pritrdijo, napi- 
šejo ali naslikajo na zidovih ali v notra- 

' njosti javnih lokalov, na ograjah, v izlož- 
benih oknih in podobno, se plača letno 
glede na velikost reklame: 
1. prj površini do Vi m* 
2. pri površini do 1 m* 
3. pri površini do 4 m* 
4. pri površini nad 4 m2 

Pripomba: Ta taiksa se ne plača za re- 
klame, napise in druga obvestila v poslovnih 
prostorih in izložbenih oknih, ki spadajo v 
sestav gospodarskih enot Koristniki reklam 
kot taksni zavezanci morajo najkasneje 24 ur 
pred publikacijo reklame priglasiti reklamo 
občinskemu ljudskemu odboru in plačati 
takso. 

Tar. št. 15: 
Za registracijo motornih vozil se plača letna 

taksa: 
1. za vsak avtomobil, osebni ali tovorni, 

priklopnik ali avtobus 2.000 
2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez nje 1,000 
Pripomba: Te takso ne plačajo za svoja 

vozila JLA, Ljudska milica, Ljudska tehnika, 
Rdeči križ, reševalne postaje, gasilska dru- 
štva, zdravniki in  veterinarji. 

Takse pobira tajništvo za notranje zade- 
ve OLO Ptuj ob registraciji vozil. Taiksa se 
ne pobira za priklopnike, ki se uporabljajo 
r kmetijske namene. 

Ter. št. 16: 
Za ponudbe na ofertaloih licitacijah pri 

državnih ustanovah in zavodih, gospodar- 
skih in drugih organizacijah se plača 
glede na vrednost dela, za katero se daje 
ponudba: 
1. za vrednost do 20.000din. 500 
2. za vrednost do lOO.OOOdin 1.500 
3. za vrednost do 500.000 dm 2.000 
4. za vrednost do 1,000.000 din 3.000 
5. za   vrednost  nad   1,000.000 din   poleg   3.000  še 

0,015 % od presežka nad 1,000.000 dinarjev. 
Pripomba: Prireditelji ofertailnih licitacij morajo 

pred sejo, na kateri se bo razpravljalo o sprejetih 
ponudbah, te ponudbe predložiti upravi za dohodke 
okrajnega ljudskega odbora zaradi žigosanja ter 
plačila takse. 

St. 1-428/6-55 

Ptuj, dne 20. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Jože Tramšek 1. r'. 

Pritrditev k temu odloku je dal Izvršni svet 
Ljudsko skupščine LUS z odločbo št. 461/2-55 dne 
11. IV. 1955. 
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350. 

Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in na podlagi 49. člena temeljnega zakona o 
proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58-570/51) ter 39. 
člena uredbe o uvajanju proračuna (Uradnj list 
FLRJ, št. 24-166A47) je okrajni ljudski odbor Ptuj 
na ločenih sejah obeh zborov dne 20. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 

o potrditvi  sklepnega   računa o izvišitvi   proračuna 
okraja Ptuj za leto 1953 

1. člen 

Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
okrajnega ljudskega odbora Ptuj za leto 1953, sestav- 
ljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona o pro- 
računih in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 

Okrajni sklepni račun za leto 1933 s sklepnimi 
računi finančno samostojnih zavodov za leto 1953 je 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po okrajnem sklepnem računu za leto 1933: 

I. po okrajnem proračunu: 

dohodki 245,758.591 
44,288.179 
13,791.661 303,838.431 din 

izdatki 200,513.437 
44,288.179 
13,791.661 258,593.277 din 

presežek dohodkov 45,245.154 

II. po   sklepnih   računih   finančno    samostojnih 
zavodov: 
dohodki 265,272.381,91 dia 
izdatki 242,934.138,93 din 
presežek dohodkov       22,338.242,93 din 

4. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 
sklepnem računu za leto 1935 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1954. 

5. člen 

Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 
nih zavodov se razdeli tako: 

v okrajni proračun se odda 1,432.158,24 
za   razdelitev  na  sklade  se 

prepusti zavodom 20,906.084,74 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v lUradnem 
listu LRS«. 

Št. 1-585/1-53 
Ptuj, dne 20. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Jože Tramšek 1. r. 

351. 
Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odfiorih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 28. člena temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni 
ljudski odbor Ptuj na ločenih sejah obeh zborov dne 
20. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Ptuj za leto 1955 

1. člen 
Proračun okraja Ptuj za leto 1955 s posebnimi 

prilogami obsega: 
I. proračun okraja 

z dohodki v zneaku 390,432.340din 
z izdatki v znesku 390,432.340 din 

IL predračune  finančno sa- 
mostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 295,693.650 diu 
z izdatki v znesku 295,693.650 din 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 58,027.611 din 
z izdatki v znesku 58,016.611 din 
s presežkom dohodkov ll.OOOdin 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 9,043.000 din se kri- 
jejo z dotacijami iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotov- 
ljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, po 7.; 
8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih   zavodih   tako,   da   plačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10 %   zneska osebnih  izdatkov  zavoda  za leto  1935; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostalih 
del presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavodi ne dosežejo z uspešno organizacijo dela, tem- 
več kako drugače, bo razdeljen z odlokom ò sklep- 
nem računu proračuna okraja Ptuj za leto 1935. 

Za delitev presežka dohodkov nad izdatki, ki ga 
dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanji' zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št 14-83/53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni 
list LRS, št. 17-59/53). 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo usta- 
novljeni v letu 1935, bo okrajni ljudski odbor z od- 
ločbo o ustanovitvi določil delitev presežka na sklade. 

4. člen 
Pristojni svet okrajnega "ljudskega odbora je po- 

oblaščen, da dodeljuje iz nerazdeljenega kredita, 
določenega v proračunu za subvencije družbenim or- 
ganizacijam in društvom, subvencije posameznim 
družbenim organizacijam in društvom po ugotovlje-1 

nih potrebah. 
5. člen 

Komisije, pristojnega sveta okrajnega ljudskega 
odbora so pooblaščene, da dodeljujejo podpore in 

štipendije iz kreditov, določenih v proračunu za pod- 
pore in štipendije. 
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6. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga  s proračunsko  rezervo  do  višine  5,000.000 din. 

7. člen 
Ta  odllok   velja   od dneva   objave v >Uradnem 

"Stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1-586/1-55 
Ptuj, dne 20. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Jože Tramšek 1. r. 

352. 
Na podlagi 17. člena zaikoua o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 2. odstavka 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
^RJ. št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Radov- 
ljica na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dna fi   bnnln   4•,••£ ~-4~/4;<il 
-j.v« mu seji okrajnega JU 

"•• 8. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Radovljica 

(okrajnem proračunu) za leto 1955 

1. člen 
Proračun okraja Radovljica (okrajni proračun) 

za leto 1955 obsega: 

I. okrajni proračun: 
z dohodki 492,979.000 din 
z izdatki 492,979.000 din 

H. predračune finančno samostojnih zavodov: 
z dohodki 172,437.000 din 
z izdatki 198,702.000 din 

III. predračune skladov: 
z dohodki 179,867.000din 
z izdatki 179,867.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov, ki znaša 26,265.000 din, se krije iz okraj- 
nega proračuna. 

3. člen 
Komisija za proračun OLO Radovljica razpolaga 

1 delom proračunske rezerve do risine 7 milijonov 
dinarjev. 

4. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje predračuna izdat- 

kov L. 6. in 7. razdelka ter osebnih izdatkov 2., 3. 
111 4. razdelka okrajnega proračuna je tajnik okraj- 
nega ljudskega odbora, odredbodojalci ostalih izdat- 

°7 2-. 3. in 4. razdelka pa načelniki pristojnih taj- 
••7' ^^elnik tajništva za notranje zadeve je od- 

^dbodajakc za izdatke 5. razdelka v celoti. 
, _ Pri finančno samostojnih zavodih so odredbo- 
oajalci upravniki. Odredbodajalec sklada za obnovo 
gozdov je šef uprave za gozdarstvo, za kmetijski, 
Pasnj in vodni sklad pa je odredbodajalec načelnik 
Za gospodarstvo. 

5. člen 
*       Pa odlok se objavi  v »Uradnem  listu  LRSt  in 

velja od <   : •-- '*« 1. januarja  1955. 
St- 1203/7-55 
Radovljica, 8. aprila 1955. 

Predsednik OLÖ: 
Milan Kristan 1. r. 

353. 
Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih, v zvezi s 3. in 8. členom 
teajeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
št. 46/51) ter 78. členom uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
ŠL 56/53) in 57. členom uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 654) je okrajni 
ljudski odbor Slovenj Gradec na 22. seji obeh zborov 
dne 26. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu 

1. člen 
Ta odlok velja za vse tržne in sejemske prostore 

v okraju Slovenj Gradac. Ljudski odborj občin 
(mestnih občin) sami določijo za svoja območja tržne 
in sejemsko prostore, tržni čas in sejme tei pristoj- 
bine. 

2. člen 
Tržni protor se določi v sporazumu s sanitarno 

inšpekcijo, sejemski prostor pa v sporazumu z vete- 
rinarsko službo OLO Slovenj Gradec. 

Tržne in sejemske prostore upravljajo in nadzo- 
rujejo ljudski odbori občin (mestnih občin) po svojih 
za to posebej pooblaščenih organih. 

3. člen 
Blago je dovoljeno prodajati samo r zanj dolo- 

čenem prostoru na trgu oziroma sejmišču. 
Sveže meso in vodce živali se smejo prodajati 

samo v mesnicah in v zaprtem prostoru, ki ga določi 
ljudski odbor občine (mestne občine). 

Živa perutnina, golobi, kunci in podohne male 
živali se prodajajo na tržnem prostoru, druge živali 
pa samo na sejmiščih. Ribe Se ne smejo prodajati 
skupaj s svežim mesom. 

4. ölen 
Dovoljeno je prodajati predelane in nepredelane 

kmetijke pridelke vseh vjrst, vino in žganje, cvetlice, 
drva, trske, .dravilna zelišča, gozdne sadeže, divja- 
čino ter izdelke domače obrti. 

Na trgih in sejmiščih je prepovedano kakorkoli 
izpostavljati in prodajati blago iz krajev, ki so urad- 
no razglašeni za okužene. 

5. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci in ikmeUj&ld pridelovalci 

svoje proizvode in pridelke, 
2. proizvajalci predmetov v kraju in okolici udo- 

mačene obrti lastne izdelke domače obrti; 
3. nabiralci in gojitelji cvetlic, zdravilnih zelišč 

in gozdnih sadežev, če so blago sami nabrali ali 
vzgojili; 

4. lovske in ribiške zadruge, družine in društva 
divjačino in ribe; 

5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 
vati» smejo prodajati predmete, navedene pod 1., 2., 
3. in 4. točko tega alena, druge predmete pa samo, 
če imajo posebno dovoljenje okrajnega ljudskega 
odbora Slovenj Gradec. 

Tisti, kj blago prodajajo, ga smejo prodajati edi- 
no sami ali pa po svojih družinskih članih ali pa po 
osebju, ki je z njimi v stalnem delovnem razmerju. 
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6. člen 
Pridelovalci vina in žganih pijač se morajo po- 

prej izkazati s potrdilom pristojnega okrajnega ljud- 
skega odbora, da je vino oziroma žganje dejansko 
njihov pridelek in da so zanj že poravnali vse druž- 
bene obveznosti ali pa da so jih oproščeni. V takem 
potrdilu mora biti tudi navedena količina, kj jo pri- 
delovalec ima in želi prodati na določenem mestu, 
ter vrsta in jakost pijače. 

Pridelovalci smejo prodajati kupcem vino le od 
pet litrov dalje, žgane pijače pa le v najmanjši koli- 
čini en liter naenikrat, in to v posodah, ki jih prineso 
kupci s seboj. 

Tržni nadzorni organ po končani prodaji vina in 
žganih pijač razveljavi potrdilo o lastnini, navedeno 
v prvem odstavku tega člena tako, da potrdilo od- 
vzame ali pa na njem potrdi prodajo prodane 
količine. 

7. člen 
Na trgih in sejmih smejo kupovat; le neposredni 

potrošniki zase in za svojo družino. 
Vsako prekupčevanje je prepovedano. 

8. člen 
Tržni čas in sejme določijo ljudski odbori občin 

(mestnih občin) v skladu s krajevnimi potrebami, 
upoštevaje pri tem dosedanje običaje. 

Tržni oziroma sejemski čas ne sme trajati več kot 
10 ur. 

9. člen 
Vsak prodajalec ima pravico samo <3o enega pro- 

dajnega mesta. 
Ce stalni prodajalec uporablja določeno prodajno 

mesto, zlasti zaprte tržne prostore, mora ljudski od- 
bor občine (mestne občine) skleniti z njim najemno 
pogodbo. 

Stalini prodajalci lahko z dovoljenjem ljudskega 
odbora občine (mestne občine) postavijo na določenih 
jim mestih lastne prodajne klopi ali lope. Obliko in 
velikost teh klopi oziroma lop potrdi ljudski odbor. 

Prostorov, ki jih imajo prodajalci v najemu od 
ljudskega od'bora, ne smejo brez dovoljenja tega LO 
odstopiti diugiim niti v celoti niti deloma. 

10. člen 
Blago se prodaja praviloma le na klopeh oziroma 

pultih ali z vozil. Na tleh se blago ne sme prodajati, 
razen če je nuijno potrebno in če to izrecno dovoli 
ljudski odbor občine (mestne občine). V vsakem pri- 
meru pa morajo prodajalci vse na trg prineseno 
blago imeti razloženo na vidnem mestu. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino — stojnino. Stojnina pa se ne 
plača, če je sklenjena pogodba. V tem primeru se pla- 

• ča naijenmina. Višina najemnine se določi v pogodbi 
. po veljavnih predpisih o najemnini poslovnih pro- 
storov. 

11. člen 
Vsi stalni prodajalci ter pridelovalci vin in žga- 

nih pijač morajo vsako blago vidno označiti s ceno. 
Gene mesa pa se objavijo na vidnem ceniku. 

.12. člen 
Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 

je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre in metre. 
Ljudslki odbor določi, katero blago se sme pro- 

dajati na kose ali določene mere v 1. odstavku tega 
člena. 

Uporabljati so smejo samo po veljavnih predpi- 
sih uradno preizkušene in potrjene merilne naprave, 
kot uteži, tehtnice, votle mere in metri. 

Na kupčevo zahtevo mora prodajalec blago me- 
riti s predpisanimi merili. 

13. člen 
Tako prodajalci kot vsi obiskovalci trga in sej- 

mišča morajo skrbeti za snago in ravnati z živili 
tako, da ni ogroženo zdravje ljudi. 

Psov ni  dovoljeno voditi   na  trgu  in  sejmišču. 
Stalni prodajalci ter prodajalcu, kiiprodajajo blago 

več kot 5 dni zaporedoma ali v presledkih več kot 
10 dni, se morajo izkazati z zdravnišikim potrdilom 
pristojne okrajne oziroma mestne zdravstvene usta- 
nove, da nimajo nikakršne nalezljive bolezni oziroma 
da niso kliconosci nalezljivih bolezni. 

14. člen 
Tisti, ki prodajajo živila in alkoholne pijače, 

morajo bit; čisti in snažno oblečeni. 
Živila in alkoholne pijače morajo biti pristne, 

zdrave, nepokvarjene in čiste. 
Živila in alkoholne pijače morajo biti v takšnih 

posodah, da so varne pred ponesnaženjem. Živila in 
alkoholne pijače otipavati in  pokušati  ni  dovoljeno. 

Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trgu 
ali sejmišču, temveč se mora s trga takoj odstraniti. 

15. člen 
Vsa hitro pokvailjiva živila morajo biti zavaro- 

vana pred soncem, padavinami in prahom ter se smejo . 
polagati le na beli prt. Povrtnina mora biti očiščena 
prst; in ne sme biti mokra. Sadje mora biti zrelo ter 
ne sme bti črvivo ali mokro. 

Nagnito in črvivo sadje ter sadje za kuho mora 
biti kot takšno označeno. 

Živali iz 4. člena se smejo prodajati na tržnem 
prostoru le v zaprtih kletkah ali košarah. 

Klanje živali na trgu ni dovoljeno. 

16. člen    , 
Ljudski odbor občine (mestne občine) je upravi- 

čen v vseh primerih, kjer bi prodajalci ne upošte- 
vali 13., 14. in 15. člena tega odloka prodajo začasno 
ustaviti 1er nemudoma sporočiti sanitarni inšpekciji 
OLO zaradi pristojnega ukrepanja. 

17. člen 
Poleg organov pristojnega ljudskega odbora iz- 

vajajo na vseh tržiščih in sejemskih prostorih v skla- 
du z obstoječimi predpisi nadzorstvo in inšpekcijo 
tudi sanitarna, veterinarska in tržna inšpekcija OLO 
po svojih stalnih inšpelkcijskih organih, posebej dolo- 
čenih za to službo. 

18. člen 
Kršitve predpisov 3., 5., 6., 7., 9., 10., lil., 12., 13., 

14. in 15. člena tega odloka se kaznuje z denarno 
kaznijo do 3.000 din. 

19. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1-364/1-55 
Slovenj Gradec, dne 26. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 
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354. 
Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) ter 
*8. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Šoštanj • 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
!8- aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
° Potrditvi zaključnega računa okrajnega ljudskega 

odbora v Šoštanju za leto 1953 

1. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo v 

proračunskem letu 1953 po sklepnem računu okraj- 
na ljudskega odbora v Šoštanju: 

dohodki 133,115.456 din 
izdatki 116,465.102 din 
presežek dohodkov 18,650.354din 

ter zaključnih računov finančno samostojnih zavodov 
za leto 1953: 

z dohodki 14,253.899 din 
z izdatki 13,112.086 din 
s presežkom dohodkov       1,141.703 din 

2. člen 
Sklopni račun OLO Šoštanj za leto 1953 obsega 

dosežene dohodke in izvršene izdatke po proračunu 
okrajnega ljudskega odbora Šoštanj in proračunih 
občinskih ljudskih odborov in  sicer: 

a) po proračunu okrajnega ljudskega odbora 
Šoštanj : 

b) 

dohodki 104,642.946 din 
izdatki 91,254.930 din 
presežek dohodkov 13,38S.0l6dm 

po proračunih občinskih ljudskih odborov: 
J-'--•"-: 30,472.510 din dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 

25,210.172 din 
5,262.538 din 

3. člen 
Potrdi se sklepni račun okrajnega ljudskega od- 

k°ra Šoštanj za leto 1953, sestavljen po predpisih 
členov 30. in 48. temeljnega zakona o proračunih in 
f9- člena uredbe o izvajanju proračuna (Uradni list 
FLRJ, Št. 13/54). 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem pro- 

računu za leto 1953 se porabi1 za kritje obvez last- 
nèga financiranja gospodarskih organizacij oziroma 
s<* vplača v lokalni kreditni sklad. 

Presežek po sklepnih računih občin pa se uporabi 
kot proračunski dohodek po proračunu za leto 1954. 

Presežek zavodov s samostojnim financiranjem 
Pnipada podij et jem, ki so presežek dosegla. 

5. člen 
Sklepni   račun  okrajnega  ljudskega odbora  So- 

janj za leto 1953 s sklepnimi računi zavodov s samo- 
stojnim financiranjem  za  leto  1953  je  sestavni  del 
teea odloka. 

St. I-69Î/4-55 
Šoštanj, dne 21. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

355. 
Na podlagi. 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
2. in 28. člena temeljnega zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 13-147/54) je Okrajni ljudski odbor 
Šoštanj na skupni seji obeh zborov dne 19. aprila 
1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Šoštanj za leto 1955 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odbora v Šoštanju 

za leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

1. okrajni proračun 
z dohodki  v  znesku 181,651.000 din 
manj 6 % obvezna rezerva     10,899.000 din 
in izdatki v znesku 170,752.000 din 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 169,350.000 din 
z izdatki v znesku 169,350.000 din 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 257.457.000 din 
izdatki v znesku 257,457.000 din 

2. člen 
Okrajni ljudski odbor sme na predlog sveta za 

gospodarstvo spremeniti odstotke udeležbe občinskih 
ljudskih odborov na delu dohodkov okraja s pridrž- 
kom, da se višina izdatkov zato ne sme znižati. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi in ustanove, ki do- 

sežejo v letu 1935 z uspešno organizacijo dela pre- 
sežek dohodkov, razdelijo presežek, ki bo ugotovljen 
s potrjenim  sklepnim   računom   tako, da  vplačajo: 

a) v sklad za nagrado največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da ta znesek ne sme presegati 10 % zne- 
ska osebnih  izdatkov   zavoda  za  leto  1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. Dosega presežka ne sme itj v škodo 
kakovosti storitev. Co ima finančno samostojni zavod 
na podlagi odločbe o ustanovitvi se kak drug sklad, 
se presežek razdeli po odločbi okrajnega ljudskega 
odbora. 

Presežek dohodkov, ki ne bo dosežen na zgoraj 
določen način, bo razdeljen z odločbo o sklepnem 
računu. 

Za razdelitev presežka dohodkov, ki ga dosežejo 
zdravstveni zavodi, veljata odlok o financiranju in 
poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 14/53) in odredba o skladih zdravstvenih zavodov 
s samostojnim financiranjem (Uradni list LRS, štev. 
17/53). 

4. ölen 
Predračune novo ustanovljenih okrajnih organov 

in zavodov kakor tudi izdajo nvih predpisov, ki 
imajo za posledico povečanje izdatkov, potrjuje 
okrajni ljudski odbor. 

5. člen 
Komisija za proračun okrajnega ljudskega odbora 

je pooblaščena, da porazdeljujç subvencije družbe- 
nim organizacijam in društvom po ugotovljenih po- 
trebah do višine določenega kredita. 
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Prav tako se pooblašča, da razpolaga z dovolje- 
nim delom proračunske rezerve, mora'pa o črpanju 
teh sredstev občasno poročati okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

6. člen 
Predsednik okrajnega ljudskega odbora je po- 

oblaščen, da v času, ko.ne zaseda komisija za pro- 
račun, izvrši potrebne virmane med partijami istega 
poglavja in med posameznimi poglavji istega raz- 
delka. Tako izvršene virmane, ki so v skladu z 38. 
členom temeljnega zakona o proračunih (Uradnj list 
FLRJ, št. 13/54), predloži pozneje v potrditev komisiji 
za proračun. 

7. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje proračuna ima 

pravico, ustaviti izplačila osebnih izdatkov, če niso 
v skladu z zakonitimi  predpisi. 

8. člen 
Nove nastavitve v vseh organih okraja so dovo- 

ljene le, če so sredstva za taie namestitve v prora- 
čunu zagotovljena. Namestitve, za katere v prora- 
čunu niso predvideni krediti, se lahko izvršijo samo 
po poprejšnji pritrditvi okrajnega ljudskega odbora. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradnem 

listn LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955 
dalje. 

St. 1-669/1-55 
Šoštanj, dne 25. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

356, 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, It. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Tolmin na skupni seji obeh 
zborov dne 29. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o višini dnevnic in odloka 

o pavšalnem povračilu potnih stroškov za službena 
potovanja v mejah okraja Tolmin 

1. člen 
Razveljavita se odloika o višini dnevnic za uradna 

potovanja v mejah okraja Tolmin z dne 12. febru- 
arja 1954, št. 1-483/2-54 (Uradni list LRS, št. 8-125/54) 
in odloik o pavšalnem povračilu stroškov za služ- 
bena potovanja oziroma terensko delo v mejah 
okraja Tolmin z dne 1. septembra 1953, št. 1-54/5-53 
(Uradni list LRS, št. 38-462/53). 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1-263/2-55 
Tolmin, dne 29. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

357. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena ter 64. im 

108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urađ- 
eni list LRS, št. 19-89/52) ter v zvezi z določbami 58. 
'člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni ljudski od- 
bor Tolmin na seji okrajnega zbora due 7. aprila 
1955 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju opremljenih sob potnikom in turistom 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko ob turistični sezoni 

ali db večjih slavnostih, zletih, shodih, taborih in po- 
dobnih proslavah oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru svojega zasebnega stano- 
vanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

2. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 1. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje; izda ga pristojni ob- 
činski ljudski odbor, kjer zasebnik, ki oddaja sobe, 
biva. 

Oddajanje sob v podnajem za več kakor 30 dni, 
se ne šteje za oddajanje sob po l. členu tega odloka. 

3. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, 

ki ne spadajo k rednemu stanovanju, se štejo za go- 
stinsko delavnost in mora zasebnik zanj imeti dovo- 
ljenje po uredbi o 'zasebnih gostiščih. 

4. člen 
Zasebniki, ki oddajajo, opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo priglasiti pristojnemu ljudskemu 
odboru število in opis teh opremljenih sob. Hkrati 
s prijavo sob sporočijo višino najemnine. 

5. člen 
Na podlagi prijave po 3. členu odred; občinski 

ljudski odbor komisijski ogled priglašenih sob, da se 
ugotovi, ali so glede na splošne predpise primerne in 
uporabne.za sprejem gostov. 

Ce se pri pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, 
ukaže pristojni občinski ljudski odbor na predlog 
komisije, da se le-te odpravijo, in šele potem izda 
dovoljenje. 

V komisiji za pregled sob morajo biti zastopnik 
sanitarne inšpekcije, zastopnik krajevne turistične 
organizacije in zastopnik pristojne okrajne gostinske 
zbornice. 

6. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda pristojni občinski ljud- 
ski odbor dovoljenje, hkrati pa vpiše sobe v seznam 
opremljenih sob. 

Seznam mora obsegati lastnikovo ime in priimek, 
poklic, stalno bivališče, število sob, število postelj in 
ceno za vsako sobo oziroma posteljo. 

Po en izvod seznama pošlje ljudski odbor že pred 
pričotkom sezone turističnemu društvu, en izvod pa 
okrajni gostinski zbornici. 

7. člen 
Potniki ta turisti se smejo sprejemati samo v tiste 

sobe, za katere je pristojni ljudski odbor izdal dovo- 
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ljenje in ki so vpisano v seznani tutriatičnih sob po 
°- členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega. Dajanje drugih 
jedil in. pijač je dovoljeno samo v krajih, kjer ni 
gostinskih podjetij in gostišč. 

8. člen 
2a prekršek se kaznuje z denarno kaznijo d-o 

3.000din, kdor oddaja potnikom in turistom oprem- 
ljene sobe v nasprotju s 1. in 2. členom tega odloka. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 1.000 din se kaznuje za 

Prekršek: 
1. kdor v roku, predpisanem v 4. členu tega od- 

toka, ne priglasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja 
Potnikom in turistom; 

2. kdor daje potnikom ali turistom razen zajtrka 
še drugo hrano ali pijače (drugi odstavek 7. člena); 

3. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višjo ceno. kot jo je navedel v prijavi (drugi odsta- 
vek 6. člena); 

4. imetnik dovoljenja po drugem členu tega od- 
loka, ki ne izpolnjuje "m svojem poslovanju higi- 
enskih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekul- 
turno posluje, kolikor za tako dejanje ni z drugimi 
Predpisi določena kazen. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v >TJradnem 

listu LRSc. 
St. 1-619/1-55 
Tolmin, dne 7. aprila 1935. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

358. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

° okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
st. 19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. W-426/53) 
Jo okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 23. skup- 
aj seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
4. marca '955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Radljah 

•   ob Dravi 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Radljah ob Dravi 

Kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime Zavoda je: Zdravstveni dom Rad.lje ob Dravi. 
Sedež zavoda je v Radljah ob Dravi. 

2 
D J/   °r?anizacijski   sestav   zdravstvenega  doma   v 
Radljah ob Dravi spadajo': 

*• splošna ambulanta Radlje, 
2- zobna ambulanta Radlje, 
3. posvetovalnica za noseče žene Radlje, 
•*• posvetovalnica za matere in otroka Radlje, 
'• posvetovalnica za matere in otroka Vuhred, 
6- babiška služba Radlje in Vuhred, 
7- splošna ambulanta Muta, 
°- Posvetovalnica za matere m otroka Muta, 
9- posvetovalnica za matere in otroka Vuzenica, 

10- babiška služba Mula in Vuzenica. 

Zdravstveni dom v Radljah ob Dravi ima nalogo, 
da nudi prebivalstvu občine Radlje in 'Vuzenica zdrav- 
stveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec o ukinitvi okrajnega zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec ima zdravstveni dom Radlje 
ob Dravi pravico, gospodariti s premoženjem, ki so 
ga doslej uporabljale organizacijske enote ukinje- 
nega okrajnega zdravstvenega doma Slovenj Gradec, 
naštete v drugi točki te odločbe. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom v Radljah ob Dravi upravlja 
upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 

Clane upravnega odbora Ln upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec. 

Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zadeve in nalogo doma je pristojen svet za 
zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljudskega 
odbora Slovenj Gradec, 

Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 
1. januarja 1955. 

St. 1/3-266/2-55 

Slovenj Gradec, dne 12. aprila  1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

359. 
Na podlagi 22. člena in 6. točko 64. ôlena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/93) 
je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 23. skup- 
ni soji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
31. marca 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Ravnah 

na Koroškem 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Ravnah na Koro- 

škem kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dóm v Ravnah na 

Koroškem. 
Sedež zavoda jo v Ravnah na Koroškem. 

V  organizacijski   sestav   zdravstvenega  doma  v 
Ravnah na  Koroškem spadajo: 

1. splošna ambulanta Ravne na Koroškem, 
2. obratna ambulanta Ravne na Koroškem, 
3  zobna ambulanta Ravne na Koroškem, 
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4. posvetovalnica za matere in otroka Ravne, 
5. šolska ambulanta Ravne na Koroškem, 

• 6. splošna,ambulanta Prevalje, 
7. posvetovalnica  za  matere in otroka  Prevalje, 
8. babiška služba Ravne in Prevalje, 
9. reševalna postaja Ravne na Koroškem. 

Zdravstveni dom v Ravnah na Koroškem ima na- 
logo, da nudi prebivalstvu občine Ravne in Prevalje 
zdravstveno varstvo s tem, da zdravi io preprečuje 
bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec o ukinitvi okrajnega zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec ima zdravstveni dom v Ravnah 
na Koroškem pravico, gospodariti s premoženjem, ki 
so ga doslej uporabljale organizacijske enote, ukinje- 
nega okrajnega zdravstvenega doma Slovenj Gradec, 
naštete v drugi točki te odločbe. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveni dom v Ravnah na Koroškem upravlja 

upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 
Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 

nuje okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec. 
Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljudskega 
odbora Slovenj Gradec, 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. januarja 1955. 
St. •-266/2-55 
Slovenj Gradec, dne 12. aprila  1955. 

Predsednik OLO: 
Fvo Skerlovnik 1. r. 

36U. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 23. skup- 
ni seji okrajnega zbora in zhora proizvajalcev dne 
31. marca 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma ' 

v Slovenjem Gradcu 

1 
Ustanova se zdravstveni dom v Slovenjem Gradcu 

kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Slovenj Gradec. 
Sedež zavoda je v Slovenjem Gradcu. 

V  organizacijski   sestav   zdravstvenega   doma   v 
Slovenjem Gradcu spadajo: 

1. splošna ambulanta Slovenj Gradec, 
* 2. specialistična ambulanta Slovenj Gradec, 

3. splošna ambulanta Dravograd, 
4. zdravstvena postaja Mislinja, 
5. zobna ambulanta in ambuilatorij Slovenj 

Gradec, 
• 6. higienska postaja Slovenj Gradec, 

7. proti tuberkulozni dispanzer Slovenj Gradec, 
8. antiveneričnj dispanzer Slovenj Gradec, 
9. posvetovalnica za noseče žene Slovenj Gradec, 

10. posvetovalnica   za   matere   in   otroka' Slovenj 
Gradec, 

11. posvetovalnica  za  matere  in  otroka  Mislinja, 
12. posvetovalnica za matere in otroka Dravograd, 
13. babiška služba Slovenj Gradec, Šmartno, Pod- 

gorje, Mislinje, St. Janž, Dravograd, 
14. reševalna postaja Slovenj Gradec. 

3 
Zdravstveni dom v Slovenjem Gradcu ima na- 

logo, da nudi prebivalstvu občine Slovenj Gradec 
zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec o ukinitvi okrajnega zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec ima zdravstveni dom v Slovenjem 
Gradcu prayico, gospodariti s premoženjem, ki so ga 
doslej uporabljale organizacijske enote ukinjenega 
okrajnega zdravstvenega doma Slovenj Gradec, na- 
štete v drugi točki te odločbe. 

5 
Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveni dom v Slovenjem Gradcu upravlja 

upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 
Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 

nuje okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec. 
Upravnik mora biti zdravnik. 

T 
Za zadeve in nalogo doma je pristojen  svet za 

zdravstvo in socialno politiko okrajnega  ljudskega 
odbora Slovenj Gradec. 

8 
Ta   odločba   volja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. januarja 1955. 
St. 1/3-2•2-55 
Slovenj Gradec, dne 12. aprila  1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

361. 
Ljudski odbor mestue občine Bled je na po°' 

lagi 1. odstavka 23. člena in 2. točke "9. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni li9| 
LRS, št. 19-90/52)  na seji dne 25. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o komunalni ureditvi in 

zunanjem Hcu Bleda 

1.  člen 
Za   7.  členom  odloka  o  komunalni   urrditvi   in 

zunanjem licu Bleda  (Uradni list LRS, št. 19-189'^' 
se dodasta 8. in 9. člen, ki se glasita: 
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8. člen 
' mestni občini Bled ni dovoljeno na negozdnih 

Parcelah ne glede na lastništvo samovoljno sekanje, 
otosekc-vanje in lomljenje ali drugačno poškodovanje 
vsakršnega drevja ali lepotičnega grmičevja. 

Dovoljenje izda na prošnjo lastnika oziroma 
upravnega organa tajništva LO MO Bled na predlog 
komisije za ureditev parkov, ki se ustanovi pri svetu 
2a gradnje in komunalne zadeve LO MO Bled. Taj- 
ništvo LO MO Bled lahko tudi predpiše, katere dre- 
vesne vrste se morajo v prvi vrsti posaditi namesto 
posekanega drevja. 

9. člen 
" Da se prepreči v občini Bled samovpljno sekanje 

l„n obsekavanje, drevja in drugega lepotičnega grmi- 
čevja za postavitev telefonskih al: električnih linij, 
si- mora naročnik oziroma izvajalec del poprej pre- 
skrbeti dovoljenje, kot je to določeno v '8. členu tega 
odloka. 

To velja za postavljanje zgoraj navedenih linij 
Po uegozdnih parcelah ne glede na lastništvo zem- 
ljišča. 

Dosedanji 8. člen postane 10. člen itd. 

2. člen 
Dosedanji 9. člen omenjenega odloka se spremeni 

tako, da se glasi: Zaradi prekrška se kaznuje z de- 
narno kaznijo dt> 2.000din, kdor krši prepoved ali ne 
izpolnjuje dolžnosti, naloženih in predpisanih v toč- 
kih aj, b)t C) g) t> člena, v 3. členu, v tč. a), b) c), 
č) 4. člena, v 3. členu, v tč. a) b) 6. člena, v 1. stavku 
7. člena ter 8. in 9. členu tega odloka. 

• • Za povzročeno materialno škodo odgovarja stori- 
lec ne glede na upravno kazensko odgovornost po 
načelih civilnega prava. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z objavo v »Uradnem 

"stu LRS<. 
St. 1-220/6-55 
Bled, dne 28. marca  1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 

362. 

Na podlagi 2. odstavka 23. in 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) ter predpisov uredbe o upravljanju 
"anovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29'54) je ljud- 
ski odbor mestne občine Idrija, na seji dne 12. 
aPrila 1953 sprejel 

ODLOK 
0 pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

1. člen 
V mestni občini Idrija sklepajo stanovanjske po- 

godbe za stanovanja v hišah, ki so vključene v druž- 
ino upravljanje, stanovanjska uprava, za stanova- 
nJa v hišah, ki niso vključene v družbeno upravlja- 
jo Pa lastniki hiš z najemniki in sostanovalci, ki 

na dan sklepanja stanovanjskih pogodb zadostijo po- 
ljem tega odloka. 

2. člen 
Ne   more   se   skloniti   stanovanjska   pogodba   po 

•JsnJem  členu  z   najemniki   in   sostanovalci,  ki  v 
•cestni občini Idrija: 

a) nimajo stalnega bivališča; 

b) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 
novanja. 

Stalno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom pri- 
javnega urada oz. z osebno izkaznico, pravico do do- 
ločenega stanovanja pod b) pa z dosedanjo najemno 
pogodbo, odločbo pristojnega stanovanjskega organa 
ali s kakim drugim veljavnim naslovom. 

3. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

se sklepa le z najemniki in sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Samske osebe sklepajo lahko stanovanjsko po- 
godbo le za samsko sobo, za sobo v sklopu družin- 
skega stanovanja  pa  le podnajemno pogodbo. 

Izjemoma lahko samska oseba sklene stanovanj- 
sko pogodbo največ za enosobno stanovanje z običaj- 
nimi pntiklinami, če ji je iz zdravstvenih ali sta- 
rostnih razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Kot družina so štejeta tudi zakonca brez otrok 
ali sorodniki, kj žive v skupnem gospodinjstvu. 

Z osebami, ki živijo v nedovoljenem razmerju 
(divjem zakonu), se ne sklene stanovanjska pogodba 
za. družinsko stanovanje. 

4. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

so jih sezidale gospodarske organizacije, ustanove in 
uradi, kj preidejo v družbeno upravljanje, se skle- 
pajo začasne stanovanjske pogodbe, če delavci in 
uslužbenci na dan sklepanja pogodbe z njimi niso 
več v delovnem razmerju, če je delovno razmerje 
prenehalo po njihovi krivdi ali po njihovj volji. 

Za sklenitev stanovanjske pogodbe v hišah po 
prejšnjem odstavku da svojo pritrditev gospodarske 
organizacija, ustanova ali urad, kj je hišo sezidal. 
Svoje pritrditve ne more odreči tistim, kd izpol- 
njujejo pogoje, predpisane s tem odlokom. 

5. člen 
Z najemniki in sostanovalci, ki stanujejo v sta- 

novanjih, ki so pravnomočno odpovedana oziroma od- 
vzeta, se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe. 

6. člen 
Z lastnikom, hiše, ki preide v družbeno upravlja- 

nje, se ne sklene stanovanjska pogodba. 
Hišni svet ali uprava stanovanjske skupnosti 

pismeno uredi s takim, hišnim lastnikom glede pravic 
in dolžnosti iz VII. poglavja uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš in drugih veljavnih predpisov. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za 
tiste osebe, ki se izkažejo z veljavno listino, da imajo 
pravico do brezplačnega stanovanja. 

7. člen 
Stanovanjske pogodbe, za katere pristojni organ 

LO MO Idrija ugotovi, da so sklenjene v nasprotju 
z določbami tega odloka, razglasi za neveljavne. 

8. člen 
Stanovanjske pogodbe se sklepajo na predpisa- 

nem obrazcu. 
9. člen 

Stanovanjske pogodbe po predpisih tega odloka 
se morajo skleniti do 15. IV. 1955. 

Stanovanjska pogodba se sklene v treh izvodih. 
En izvod pogodbe morajo poslati hišni sveti oziroma 
lastniki hiš stanovanjski upravi LO MO Idrija v 8 
dneh po sklenitvi. 
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10. člen 
Za hiše, ki so sporne glede na vključitev v druž- 

beno upravljanje, sklepa stanovanjsko pogodbo hišni 
lastnik. 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 diu, kdor od pogodbenih strank iz 1. člena 
tega odloka noče skleniti stanovanjske pogodbe po 
tem odloku ali je ne sklene v roku, ki ga določa 
9. člen tega odloka.  ' 

12. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1/5-55 

Idrija, dne 12. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Franc Motoric 1. r. 

363. 
Na podlagi 9. člena uredbe o ureditvi in oprav- 

ljanju dimnikarskih storitev (Uradni list LRS, štev. 
21/50), 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Urad- 
ni list FLRJ, št. 46/51) in 23. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin je ljudski odbor mestne 
občine Kranj na 39. seji dne 25. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarili za dimnikarske storitve 

1. člen 
Na   območju   ljudskega   odbora   mestne   občine 

Kranj je najvišja tarifa, do katere smejo dimnikar- 
ski obrati   (v  nadaljnjem besedilu:  dimnikarji)  do- 
ločati cene za dimnikarske storitve vseh vrst, tale: 

din 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 33 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 50 
3. Plezalni dimniki vseh kurilnih naprav, 

razen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 25 
b) v hiši z več nadstropji, mednadstropje        5 

4. Ruski ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 10 

Ce  se  plačuje  pavšalno   (četrtletno, 
polletno itd.), se cena, določena v tej 
točki, kadar so več kakor trije dim- 
niki zniža od 20 do 50% 

b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji        2 
5. Dimna cev: 

a) do 2 m 5 
b) za vsak nadaljnji meter 2 

6. Dimniki centralnih ogrevalnih naprav in 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 30 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 8 
c) od etažnih peči in vseh gostilniških 

in zavodskih štedilnikov do I. nad- 
stropja 8 

č) za vsako nadaljnje nadstropje 7 
7. Kanali centralo D ogrevalne naprave, pe- 

kovske peči, velikih zavodskih štedilni- 
kov in podobno: j. 
a) do 5 m 40 
b) od 5 m dalje 72 

8. Štedilniki, vštevši dimne cevi do 1 m: 
a) z eno pečico 20 

din 
b) z eno pečico in kotiičem 30 
c) z dvema pečicama in kotiičem 35 

9. štedilniki  v  gostinskih obratih  in za- 
vodih: 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom 

v gostinskih obratih, javnih kuhinjah 
in podobno 40 

b) mizni veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah in podobno 72 

10. Grelec vode (bojler) 12 
11. Grelci posode 24 
12. Pralni kotu s kanalizacijo za odvod dima       15 
13. Običajna železna peč, do 2 m cevi 17 
14. Peč sistema Lutz in podobno brez pečice 14 

z eno pečico 19 
z dvema pečicama ali več , 24 
izredno velika 36 

15. Pekovska peč na premog aH drva: 
a) navadna, vžitevši dimnik, kanal in 

duške 48 
b) dimnik peči (poda) za vsako nad- 

stropje 12 
16. Pekovska parna peč: 

a) z eno etažo (pečjo) 76 
b) z dvema ali več etažami 100 

17. Etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode: 

a) z majhnim kotlom do 8 m* ogre- 
valne površine (do 9 členov) 54 

b) s srednje velikim kotlom do 15 m* 
ogrevalne površine (do 14 členov) 100 

c) z velikim kotlom nad 15 m1 ogrevalne 
površine (nad 14 členov) 125 

19. Odpiranje in čiščenje lončenih peči 
z materialom: 
a) majhna in srednja 175 
b) izredno velika 200 

20. Izžiganje dimnikov brez materiala 200 
21. Pregled in struganje novih dimnikov: 

a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 50 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 10 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 40 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 10 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 

nevarnostjo ali ki se opravljajo po posebnem n»" 
ročilu strank, se sme zaračunati do 20% pribitka na 
veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob 
nedeljah in državnih praznikih, in za nočna dela, t. j- 
v času od 22. do 6. ure, m za nadurno delo se sni* 
zaračunati do 35% pribitka na veljavno tarifo. 

3. člen 
Kurilne naprave in dimni odvodi se morajo ome- 

tati v rokih, ki so določeni z odredbo o obveznem 
ometanju kurilnih naprav (Uradni list LRS, št. 11/48). 

Ce kurilne naprave niso v uporabi, ometanje J 
rokih iz prvega odstavka ni obvezno. V takem P11' 
ntûru mora opraviti dimnikar najmanj enkrat na leto 
kontrolni pregled kurilnih naprav. 

Za kontrolni pregled se sme zaračunati največ 
50 % tarife iz 1. člena tega odloka. 
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• ,'. člen 
iZi dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. Senu 

tega odloka, kakor na primer čiščenje tovarniških 
dl•aikov, Parnih kotlov itd., so določi cena po med- 
sebojnem sporazumu na podlagi časa, porabljenega 
*& opravljeno delo.' 

. 5. člen 
Na plačnikovo zahtevo mora dimnikar dati  po- 

trdilo o plačilu dimnikarskih storitev z navedbo po- 
sameznih storitev in tarifnih postavk. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 2O0O din se zaradi prekrška 

kaznuje dimnikar: 
o) ki zahteva in sprejme pristojbino, čeprav ni 

opravil dela ali ni opravil kontrolnega pregleda; 
b) ki na plačniikovo zahtevo ne izda potrdila o 

plačilu z navedbo storitev in tarifnih postavk. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradmem 

kstu LRS<. 

,,.,.,        , če znaša davčni predpis 
.bolnik   plača  od   cene. ^ premoženja ali do_ 

predpisane za zdrav. hodka   na   •••••1•••8• 
stvene stontve: aana letno. 

St. 52/1-55 
Kranj, dne 25. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

364. 
Na .podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 

TO. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
°bčin (Uradni'list LRS, št. 19-90/52) v zvezi s 24. točko 
odloka o financiranju in poslovanju zdravstvenih za- 
hodov (Uradni list FLRJ, žt. 14-85/53) jo ljudski od- 
bor mestne občine Murska Sobota na 29. seji dne 25. 
januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
0 oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

stvene storitve v mestni občini Murska Sobota 

1.61 en 
4 Poleg tistih, ki so po zveznih in republiških pred- 

Pïsih popolnoma ali deloma oproščeni plačevanja 
oskrbnin v zdravstvenih zavodih, imajo pravico do 
P°Polne oprostitve plačevanja stroškov za zdravstve- 
ne storitve še tile: 

*) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od premoženja ali dohodka sarnoplač- 
mkove družinsko skupnosti no presega 150 din letno 
na družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
P^edicinsko indicirano preventivno zobno zdrav- 
ije; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v

f*>olniSnici, pa brezplačnost ni odrejena v predpisih 
Tlsjih organov; 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
vbolnišnici, čeprav zdravljenje v bolnišnici ni pred- 
pisano; 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
sele po sprejemu v bolnišnico ugotovilo, da ne gre 
za nalezljivo bolezen, zaradi katere so bili napoteni 
v bolnišnico. 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

kega se plača davek, se določi delna oprostitev od 
Plačevanja za zdravstveno storitve po tejle lestvici: 

25% 
50% 
?5% 

151 do 300 din 
301 do 500 din 
501 do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na samoplačnikovega družinskega člana 601 
dinar ali več, plača samoplačnik polni znesek cene, 
predpisane za zdravstvene storitve. 

Polni znesek cene, predpisane za zdravstvene sto- 
ritve plačajo tudi tiste osebe iz točke a) 1. člena tega 
odloka, ki so pridobitno sposobne, pa po lastni krivdi 
niso zaposlene ali niso prijavljene posredovalnici za 
delo. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo plačevanja zdravstvenih storitev 
.samoplačniki, ki bi bili zaradi trenutnih slabih soci- 
alnih, prjdobitvenih ali drugih razmer gospodarsko 
ogroženi, če bi morali plačati stroške za zdravstve- 
ne storitve v delnem ali polnem znesku. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z rešilnimi vozili 

so oproščeni popolnoma; 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnišnici 
obvezno po zveznih ali republiških predpisih; 

b) tisti, ki so navedeni v točkah c), č) in d) 1. čle- 
na tega odloka, toda le, če je odredil prevoz pristojni 
zdravnik. 

Tistim, ki so navedeni v točki a) 1. člena tega 
odloka, se povrnejo prevozni stroški z rednimi pre- 
voznimi sredstvi (vlak, avtobus); prevoznih stroškov 
z rešilnimi vozili pa so oproščeni le v izjemnih pri- 
merih, kadar bi bil drugačen prevoz šikodljiv za bol- 
nika in če je zdravnik odredil prevoz z rešilnim vo- 
zilom. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku šteje- 

jo tale zdravstvena opravila: 
•a) zdravniška pomoč V ambulanti in na bolniko- 

vem domu; 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sa- 

natorijih in drugih zdravstvenih zavodih; 
c) dobivanje zdravil in sanitetnega materiala; 
č) dobivanje ortopedskih in drugih zdravstvenih 

pripomočkov ter specialni zdravniški pregledi, toda 
le v izjemnih primerih in po prosti presoji sveta za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO MO Mur- 
ska Sobota. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka so priznavajo upravičencem le na podlagi po- 
sebnega potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem iskanju zdravstvene pomoči, razen v nujnih pri- 
merih, ko se potrdilo lahko predloži najpozneje 8 dni 
po prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno 
storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve od plačevanja za opravljeno zdravstveno 
storitev, ki mora obsegati konkretno navedene oko- 
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liscine in razloge za oprostitev kakor tudi obseg opro- 
stitve (t. j. ali gre za popolno ali delno oprostitev) 
izda: 

a) za osebe iz točke a) 1. člena in za oseb iz 2. 
ólena tega odloka tajnik ljudskega odbora mestne ob- 
čine Murska Sobota; 

b) za vse druge pristojni zdravnik. 
Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko LO MO Murska Sobota. 

8. člen 
Odločbo o popolni- ali delni oprostitvi od plačeva- 

nja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
tega odloka izda svet za ljudsko zdravstvo in social- 
no politiko LO MO Murska Sobota. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljudske- 
ga odbora Murska Sobota po splošnih predpisih za 
upravni postopek v 15 dneh po prejemu pismenega 
sporočila, da je prosiilcu prošnja odklonjena. 

10. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa so od 1. ja- 

nuarja 1955. 

St 565•-55 ' " 
Murska Sobota, dne 25. januarja 1955.. »; 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

365, 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah •••••• o volitvah in odpok'ùcn 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS,' štev, 
31-102/53) je občuiskj ljudski odbor Sempetei v Sa: 

vinjski  dolini  na seji 27. marca 1955 sprejel 

•     ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 

Šempeter 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v i. volilni 

enoti občine Šempeter v Sav. dolini, ki obsega vas 
Šempeter, ker se je odpovedal mandatu Terglàv 
Alojz, odbornik obč. LO, ki je bil' izvoljen v tej 
volilni enoti, in je ljudski odbor njegovo odpoved 
sprejel. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 15. maja 1995. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način. 

St. 234/1-55 
Sempeter, dne 1. aprila 1955. 

Nadomestuje predsednika 
Obč. LO odbornik: 
Martin Casi 1. r. 

566. 
Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 

samostojnih zavodih (Uxadni list FLRJ, št. 51/53) izda- 
ja občinski  ljudski odbor  Beltinci 

ODLOČBO 

o ustanovitvi računsko-gospodarskega centra 
v Beltincih 

Ustanovi se računsko-gospodarski center kot fi- 
nančno samostojen zavod. 

Sedež zavoda je v Beltincih. 

Računsko-gospodarski center opravlja po naroči- 
lu računovodske in komercialne posle za obrtna pod- 
jetja v Beltincih. 

Računsko-gospodarski center gospodari s premo- 
ženjem, ki mu ga dajo na razpolago podjetja, za ka- 
tera dela. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev 

(sklad  za nagrade); 
b) ' sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in velika;popravila (sklad za nadomestitev 
ia dopolnitev) r 

č) rezervni sklad. 

Zavod ima upravni odbor in upravnika. Upravni 
odbor sestavlja 5 članov, 4 od teh imenuje občinski 
ljudski odbor, peti pa je upravnik po svoji funkciji. 

Upravnika imenuje občinski ljudski odbor. 

Plače uslužbencev zavoda se določijo po predpi- 
sih o plačah uslužbencev državnih organov.   • 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen občinski 
ljudski odbor Beltinci. 

8 

Ta odločba velja od 1. februarja 1955. 

Si 195/1-55 

Beltinci, dne 1. februarja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Kreslin 1. r. 
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VSEBINA! 

85. Odredba o obveznem objavljanju podatkov Iz sklepnih 
računov gospodarskih organizacij za leto 1954 v »Urad- 
nem listu LRSc. 

3(7. Odlok o družbenem  planu okraja LJubljana okolica za 
leto 1953. 

85. 
Na podlagi šestega odstavka  5. člena uredbe o 

Djigovodstvu gospodarskih organizacij   (Uradni list 
/••_•_' ^• -•£•*55'53) izdaja državni sekretar za gc 
darstvo LRS 

list 
gospo- 

ODREDBO 
o obveznem objavljanju podatkov iz sklepnih 
računov gospodarskih organizacij za leto 1954 

v »Uradnem listu LRS« 

tofiV- ^e^e gospodarske' organizacije, naštete v 6. 
^0^1 te odredbe, morajo poleg podatkov, ki so pred- 
pisani že v petem odstavku 5. člena uvodoma nave- 
dene •••,^•• ••••• jjiianca in kratak izvleček iz po- 
t°ri-a ° poslovanJu)- objaviti v. »Uradnem listu LRS« 
jwu pregled celotnega dohodka in njegove delitve 
P° Potrjenem sklepnem računu za leto 1954. 

•     ..^10 bilanco za objavo mora gospodarska or- 
5 Ottacija  sestaviti  po obrazcu, ki  je predpisan  v 

avodilu k uredil o sklepnih računih gospodarskih 
^ganizacij zajeto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 5-30/55). 

,••••• se izpolni s podatki • potrjenega sklepnega 
"i1«. Zneski se vpišejo v tisočih dinarjev, 
izvleček poročila o poslovanju obsega obrazlo- 

ob6V ^^62111^ postavk bilance. Pri tem je treba 
razložit; stanje osnovnih sredstev,  izvršene inve- 

sticije •    " 
1* 

zal    '   Pro^zv°dnje,   prodajo   proizvodov   in   stanje 

stv      T lelu 1934, sta°Je kreditov za obratna sred- 
,. a> položaj na trgu v zvezi z nabavo surovin, pro- 
Mem 

u    s na  koncu   leta.   Posebej je treba  obrazložiti 
^h podjetja (dobiček in njegova delitev). 

se   v.    .8^ celotnega dohodka in njegove delitve 
objavi po obrazcu, ki je sestavni del te odredbe. 

dart-'     e P^a^k6 iz *• točke te odredbe mora gospo- 
Jlj.^   organizacija   poslati   v   objavo   »Uradnemu 
SikloL .        v 15 dneh od dneva, ko prejme potrjen •••• račun. 
toQlc-' sP°dansike organizacije, ki niso naštete v 6. 
Y -J.te odredbe, pošljejo v roku iz prejšinje točke 
posi JÛT°- 'e bilanco in kratek izvleček iz poročila o 
0r ^

v.anJu. razen obrti in drugih manjših gospodarskih 
^ nizacij, glede ikaterih določi v skladu s sedmim 
(uj av^om 5. člena uredbe o knjigovodstvu okrajni 
inv »  ' Uudsiki odbor, ali naj se in kako naj se ob- 

6 ir* bilanca- 
tp.^, i,»°' večje gospodarske organizacije v Ljudski 
^liki Sloveniji eè Štejejo: 

1. Tovarna emajlirane posode, Celje, 
2. »Cinkarna«, metaluršlko-kemični kombinat, Celje, 
3. »Beton«, gradbeno podjetje, Celje. 
4. »Železarna«, Store. 
5. »Konus«, tovarna usnja, Slovenske Konjice, 
6. Steklarna »Boris Kidrič«, Rogaška Slatina, 
7. Tekstilna tovarna, Prebold, 
8. »15.   september«,   tovarna   cementa   im   salonita, 

Anhovo, 
9. Tovarna pohištva, Nova Gorica, 

10. »Flores«,  sadno-likerski  kombinat,  Šempeter pri 
Gorici, 

11. Gradbeno podjetje »Primorje«, Ajdovščina, 
12. Rudnik rjavega premoga, Kočevje, 
13. Piranske soline, Piran, 
14. »Arigoni«, Izola, 
15. »Ampelea«, Izola, 
16. »Tisikainina«, tovarna tiskanega blaga, Kranj, 
17. »Inteks«, tekstilna tovarna, Kranj, 
18. »Sava«, tovarna gumijevih izdelkov, Kranj, 
19. »Iskra«, tovarna za elektrotehniko in fino meha- 

niko, Kranj, 
20. Bombažna predilnica in tkalnica, Tržič, 
21. Tovarna obutve »Peko«, Tržič, 
22. Gradbeno podjetje »Projekt«, Kranj,  , 
23. Tovarna celuloze in papirja, Videm-Krško, 
24. Rudnik rjavega premoga, Senovo, 
25. »Jugotanin«, tovarna stroju, Sevnica, 
26. Elektrogospodarska slkupnost Slovenije, Ljubljana, 
27. Kemična tovarna, Moste, 
23. »Litostroj«, Titovi zavodi, Ljubljana, 
29. Papirnica, Vevče, 
30. Kurtonažna tovarna, Ljubljana, 
31. Tobačna tovarna, Ljubljana, 
32. Pivovarna »Union«, Ljubljana, 
33. »Gradiš«, gradbeno podjetje, Ljubljana. 
34. »Slovenija-ceste«, Ljubljana, 
35. »Sloveni ja - sadje«, Ljubljana, 
36. »Slovenija - vino«, Ljubljana, 
37. »Saturnus«, Ljubljana, / 
38. »Sloveni ja - avto«, Ljubljana, 
39. »Slovenija - tekstil«, Ljubljana, 
40. »Slovenija - živinopromet«, Ljubljana, 
41. »Induplati«, industrija platnenih izdelkov, Jarše, 
42. Tovarna upognjenega pohištva, Duplica, 
43. Industrija usnja, Vrhnika, 
44. Tovarna papirja, Količevo, 
45. Predilnica, Litija, 
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46. >Metalna<,   tovarna   konstrukcij   in   strojnih   na- 
prav, Maribor, 

47. Tovarna avtomobilov, Maribor, 
48. Delavnice železniških vozil »Boris Kidrič«, 

Maribor, 
49. Mariborska livarna, Maribor, 
50. »Hidromoniaža«, montažno podjetje za hidroelek- 

trarne in splošno montažo, Maribor, 
51. »Konstruktor«, gradbeno podjetje, Maribor, 
52. Mariborska tekstilna tovarna, Maribor, 
53. Predilnica in tkalnica, Maribor, 
54. »Svila«, Maribor, 
55. Tovarna volnenih  in  vigogne  izdelkov, Maribor, 
56. »Impol«.   industrija   metalnih    polizdelkov,   Slo- 

venska Bistrica, 
57. Tovarna dušika, Ruše, 
58. Gozdno gospodarstvo, Maribor, 
59. Tovarna perila »Mura«, Murska Sobota, 
60. »Sograd«, gradbeno podjetje, Murska Sobota, 
61. Proizvodnja nafte. Dolnja Lendava, 
62. Tekstilna tovarna. Novo mesto, 
63. Gradbeno podjetje »Pionir«, Novo mesto, 
64. Lesnoindustrijsko podjetje, Novo mesto, 
65. Lesnoindustrijsko podjetje, Postojna, 
66. Gozdno gospodarstvo, Postojna, » 
67. Tovarna aluminija, Kidričevo, 
68. fcvarna volnenih izdelkov. Majšperk, 
69. Tovarna stroju, Majšperk, 
70  »Železarna«   Jesej?:ce, 
71. Tovarna verig, Leste, 
72. »Plamen«, Kropa. 
73. Lesnoindustri'jsiko podjetje, Bled, 
74. Gozdno gospodarstvo, Bled, 
75. Rudnik in topilnica svinca, Mežica, 
76. Železarna, Ravne, 
77. Lesnoindustrijsko podjetje, Slovenj Gradec, 
78. Gozdno gospodarstvo, Slovenj Gradec, 
79. Rudnik lignita, Velenje, 
80. Tovarna usnja, Šoštanj, 
81. Lesnoindustrijsko podjetje, Nazarje, 
82. Gozdno gospodarstvo, Nazarje, 
83. Rudnik živega srebra, Idrija, 
84. Gozdno gospodarstvo, Most na Soči, 
85. Rudnik Zagorje, 
86. Rudnik Trbovlje — Hrastnik, Trbovlje, 
87. Strojna tovarna, Trbovlje, 
88. Cementarna, Trbovlje, 
89. Steklarna, Hrastnik, 
90. Kemična tovarna, Hrastnik, 

7. Gospodarske organizacije, ki so do uveljavitve 
te odredbe že objavile letno bilanco in izvleček iz 
poročila o svojem poslovanju, morajo v 15 dneh po 
uveljavitvijo odredbe poslati v objavo v »Uradni list 

LRS«   tudi   pregled   celotnega   dohodka  in  njegove 
delitve, kakor je predpisano s to odredbo. 

8. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St 1-••55 

Ljubljana, dne 10. maja 1955. 

Državni seikretar 
za  gospodarstvo LRS: 

,Ing. Marjan Tepina 1. r. 

PREGLED" 

celotnega dohodka in njegova delitev po sklepnem 
računu za leto 1954 

v 000 din 

Zap.              Elementi  delitve 
it.               celotnega dohodka 

Znesek 

pred- 
stolpec 

glavni 
stolpec. 

1. Celotni dohodek 
2. Materialni stroški 
3. Amortizacija                       , 

_ 4. Stalni prispevki družbeni 
skupnosti : 
a) obresti od osnovnih 

sredstev 
b) zemljarina 
c) prometni dave!k 

5. Obračunski sfldad za plače 
s   prispevkom   za   socialno 
zavarovanje 

6. Dobiček oziroma izguba 

Delitev dobička: 
7. Davek od dobička — zvezni 
8. Del dobička za obvezne skla- 

de (J2, 2TP, PTT, rudniki) 
9. Rezervni sûclad                     ! 

10. Del ddbicka za OLO 
(MLO) 

11. Druge obveznosti iz dobiSka 
12. Ostane gospodarski organi- 

zaciji za samostojno razpo- 
laganje 

Delitev dela dobička za 
samostojno razpolaganje: 

13. Za plačo iz dobička s pri- 
spevkom za socialno zava- 
rovanje 

14. Za sklade podjetja ter za 
kritje drugih obveznosti iz 
tega dela dobička 

- 

Vodja Predsednik Direktor 
knjigovodstva:    upravnega odbora: podjetja: 
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Odloki ljudskih odborov 
367. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. ôlena zakona o 
Skrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
l •••• okolica na XXIV. skupni seji okrajnega 

«Ktta ju zbora. proizvajalcev dne 26. marca 1955 
prejel in na XXV. skupni soji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 30. aprila 1955 dopolnil 

ODLOK 
0 družbenem planu okraja Ljubljana okolica za 

leto 1955, ki se glasi: 

1. člen 
Sprejme se družbeni plan okraja Ljubljana oko- 

•* za leto 1955. 

Prvi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA OKRAJA 
LJUBLJANA OKOLICA iZA LETO 1955 

I.  pog'lavje 

In dus trija 
1 

V letu 1955 bo morala industrija povečati obseg 
Proizvodnje, boljo izrabiti dosedanje kapacitete in 
povečati uporabo domačih surovin. 

V ta namen je z ekonomskimi-ukrepi družbenega 
Plana predvidena stimulacija za povečanje proizvod- 
nje, znižanje materialnih stroškov in premino postav- 
••••• norm. 

2 
Predvideva so povečanje delovne sile za 6%. Z 

Dovimi in z boljšo izrabo dosedanjih kapacitet je 
Predvideno, da se bo povečal fizični obseg industrij- 
sko proizvodnje za 1%. Zato je potrebno, da delovni 
kolektivi: 

a)^ poskrbijo za hitro in pravilno uvedbo in iz- 
danje novega plačnega sistema, da se njegove pred- 

asti pokažejo v povečani proizvodnji in večji pro- 
duktivnosti dela; 

") s čim boljšo organizacijo in večjo storilnostjo 
Arabijo dosedanje kapacitete ter razpoložljivo su- 
rovine; 
» c) z znižanjem proizvajalnih stroškov in izbolj- 
saûjem kvaliteto še bolj uveljavijo svoje proizvode 
na-domačih in tujih tržiščih; 

ÇJ z racionalnejšo proizvodujo znižujejo cene 
®vojim proizvodom ter s tem utrdijo in razširijo svo- 
• tržišča. 

/ 3 
V elektrogospodarstvu se bo povečala proizvod- 

Ja za 9%, ter bo v drugi polovici leta začel obrato- 
vati drugi agregat • HC Medvode. 

4 
vi   ï^^i obseg proizvodnje in plemenitenja neko- 

• ho povečan za 2% zaradi boljšo izrabe kapacitet 

5 

• * 'kovinski industriji bo povečana proizvodnja 
tin u esisti v sivih in temper litinah, okovju in fi- 

Sia, strojih za živilsko industrijo, transportnih so- 
^ ter mlinskih strojih. 

Z boljšo izrabo kapacitet bo v elektroindustriji 
povečana proizvodnja za 2%, v glavnem zaradi po- 
večanja proizvodnje rasklopnih aparatov za visoko 
napetost in instalacijskega ter izolacijskega ma- 
teriala. 

7 
V kemični industriji je predvideno povečanje za 

8%. To bo doseženo z večjo proizvodnjo oljnih barv, 
emajlov, firneža, zemeljskih barv, litopona, svinče- 
nega minija in škrobov. 

8 
V industriji gradbenega materiala bo povečana 

proizvodnja za 6%. Predvideno 'povečanje je pove- 
zano z začetkom obratovanja nove peči v Kresnicah 
in boljšo izrabo dosedanjih kapacitet in boljšo me- 
hanizacijo v  opekarnah na  Vrhniki in   v  Črnučah. 

V lesni industriji so predvideva povečanje pro- 
izvodnje za 7%. Povečana bo proizvodnja pohištva, 
lesno moke, vezanih plošč, parketa, rezanega lesa, 
lesne galamterije in igrač. Proizvodnjo je treba pre- 
usmeriti na končne proizrvodo in jo spraviti v sklad 
s proizvodno zmogljivostjo gozdov. 

10 
V industriji papirja je predvideno povečanje 

proizvodnje za 8%. Povečanje vključuje lesovino, 
karton, ovojni papir, ostali paipir, lepenko in sul- 
faino celulozo. 

11 
V tekstilni industriji bo povečana proizvodnja za 

9%; to bo pri razpoložljivih surovinah iz uvoza do- 
seženo z boljšo izrabo strojev in z racionalnejšo iz- 
rabo surovin. Predvideno je povečanje proizvodnje 
bombažnih, lanenih in konopljenih tkanin, gasilskih 
cevi, bombažne preje, kardirane vate in sanitetne 
konfekcije. 

12 
Proizvodnja usnja se poveča v letu 1955 za 12%. 

Predvideno povečanje se naiaaša na svinjsko usnje, 
usnje drobnice/ usnjeno galanterijo, spodnje usnje, 
odpadne maSčobe in svinjsko ščetine. 

15 
V živilski industriji jo zaradi pričakovane boljše 

letine predviden dvig proizvodnje za 2%. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 
Vrednost kmetijske proizvodnje se v letu 1955 

nasproti letu 1954 poveča za 1%, t. j. od 2,281 milijo- 
nov din na 2,311 milijonov din. 

Pospeševanje  in povečanje kmetijske proizvod- 
nje z večjim donosom bo doseženo: 

1. s pravilnimi agrotehničnimi ukrepi: 
a) z večjo in pravilno uporabo umetnih gnojil, 
h) z boljšo in pravilno obdelavo zemlje in po- 

sevkov, 
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c) s setvijo odbranega in razkuženega semena, 

č) z zatiranjem škodljivcev in bolezni na polj- 
skih kulturah in sadnem drevju; 

2. z organiziranim čiščenjem in razkuževanjem 
semenskega žita, priznavanjem semenskega žita, krm- 
nih rastlin, z uvedbo regresa za sortna semenska žita 
in pridelovanjem semen in krmskih rastlin; 

3. z razširitvijo mreže za varstvo rastlin, pred- 
vsem pa z učinkovitejšim bojem proti rastlinskim 
boleznim in Škodljivcem; 

4. z dvigom sadjarske proizvodnje in premira- 
njem za dober sadni material ter za nove in večje 
sadovnjake; 

5. s propagiranjem reje dobrih pasem plemenske 
živine, premiranjem plemenskih živali na razstavah 
in ob lioenciranju, z organiziranjem postaj za umet- 
no osemenjevanje na čimvečjem območju in s sub- 
vencioniranjem plemenjakov; 

6. z zatiranjem živalskih kužnih bolezni in dru- 
gih bolezni ter Škodljivcev; 

7. z melioracijami, pravilno izrabo planinskih 
pašnikov in z ureditvijo napajališč; 

8. z boljšo in retabilnejšo izrabo ter s pravil- 
nejšim vzdrževanjem kmetijskih strojev  in  naprav; 

9. z dajanjem regresa za graditev gnojišč, gnoj- 
ničnih jam in silosov; 

10. z investicijskimi krediti, tki bodo dodeljeni z 
natečajem; 

11. z izboljšano organizacijo socialističnih obra- 
tov; 

12. z iizvedbo melioracijskih del na poplavnih 
področjih; 

15. z ustanovitvijo okrajnega siklada za pospeše- 
vanje kmetijstva, kamor se bo stekalo 15% dopolnil- 
ne dohodnine. Sklad za pospeševanje kmetijstva bo 
znašal 52,550.000 din. 

Za leto 1955 bo porabljenih 250 vagonov umetnih 
gnojil, 45.000 kg zaščitnih sredstev im 500.000 kilogra- 
mov goriva. 

Kmečka dohodnina se v letu 1955 zviša, vendair 
le za 102 milijona din, čeprav se v večji meri pove- 
čajo dohodki iz kmetijstva zaradi večje proizvodnje, 
ki temelji na pomoči za povzdigo kmetijstva. 

Kmečka dohodnina je znašala v letu 1955 586 mi- 
lijonov, v letu 1954 pa 268 milijonov dinarjev. Kmeč- 
ka dohodnina je predvidena v letu 1955 na 570 milt- 
jonov din, kar pa je še vedno manj 'kot v letu 1953. 

Predvideni izračun davčno osnove v letu 1955 bo 
prav tako v letu 1954 temeljil na katastrskem dohod- 
ku. Razlika bo le v delni korekturi izračunskega ka- 
tastrskega dohodka. Katastrski dohodek bo izračunan 
za vsako kulturo in njen bonitetni razred posebej in 
bodo na ta način odpravljene neskladnosti katastr- 
skega dohodka med posameznimi bonitetnimi razre- 
di in kulturami. 

Kot novost pri odmeri dohodnine od kmetijske 
proizvodnje so v letu 1955 predvidene občinske do- 
klade za celotni okraj v višini 62,000.000 dinarjev. 

Davčna lestvica se spremeni tako, da se omili 
progresija, kar je razvidno iz primerjave lestvic do- 
polnilne dohodnine v letih 1954 in  1955: 

Katastrski dohodek 1954 
% 

1955 
% 

do   50.000 4 4 
ad 50.000 do   50.000 7 8 

50.000 do   80.000 10 12 
I» 80.000 do 120.000 14 16 
M 120.000 do 160.000 18 20 

160.000 do 200.000 22 24 
»* 2Ò0.OO0 do 250.000 27 28 

250.000 do 300.000 32 52 
300.000 do 400.000 37 36 

»( 400.000 do 500.000 42 41 
1* 500.000 do 600.000 48 46 
)• 600.000 do 700.000 52 48 
•• 700.000 do 800.000 55 50 

Za veàjo progiresijo ni več razlogov, ker so se * 
zakonom o kmetijskem zemljiškem skladu zmanjšala 
kmečka gospodarstva na 10 ha obdelovalne zemlje • 
se dohodak v mejah te posesti doseza v glavnem z- 
lastno delovno silo. Poleg tega je vpeljana posebna 
obdavčitev tuje delovne sile, zato tudi ni več razlo- 
ga za tolikšno progresijo. 

V. poglavje 

Gozdarstvo 
Značilnost plana za leto 1955 je pospeševanje ob- 

nove, nege in varstva gozdov, zmanjšanje poseka ter 
izravnava, poseka s potrošnjo. Skupna sečnja bo v 
primeri z letom 1954 znižana za 6%. Plan sečnje 
je v letu 1955 še ved^o za 30% večji, kot znaša pri- 
rastek. Znižanje sečnje je predvideno zaradi poveča- 
nja proizvodne panoge, večjega varčevanje s kuri- 
vom in povečane izrabe odpadkov pri poseku. 

V letu 1955 bo treba zmanjšati proizvodnjo žaga- 
nega lesa in še nadalje zmanjševati število zastare- 
lih, žagarskih obratov ter vencijnnk. 

S planom za leto 1955 so določene znatno večje 
količine  ključnih  sortimentov  jamskega  in  celuloz- 
nega lesa iglavcev. Za ključni Sortiment velja zaradi , 
velike potrebe pri vzdrževanju prog tudi hlodovina 
za železniške pragove. 

V letu 1955 je predvideno povečanje obsega gozd- 
nih gojitvenih del in so v ta namen predvidena znat- 
na sredstva. 

Plam gozdnih gojitvenih del v indeksih: 

1954 «=• 100 

plan    1955 

Pogozditve in izpolnitve 190 
Nega sestojev 136 
Urejanje gozdov 203    ' 
Gozdne komunikacije, popravila 164 
Gozdne komunikacije, nove gradbe 142 
Drevesnice 100 

Pri pogozdovanju bodo precej pomagale okrajne 
gozdne drevesnice, ki bodo prispevale pri•zn° 
800.000 sadik. 

Z nadaljnjo graditvijo gozdnih komunikacij _ b° 
dosežena večja izraba losa'; z ugodnimi spravilnimi i° 
prevoznimi pogoji bo zaradi pocenitve prevoza m°" 
goče idratiti tudi sečne odpadke. 

V letu 1935 bodo sredstva gozdnega sklada uP°" 
rabljena tudi za urejanje hmdouirnikoj. 
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•VI. poglavje 

Gradbeništvo 
V letu 1955 je v primeri z letom 1954 predvide- 

no zomajšanje gradbenih storitev, tako v finanč- 
&& kakor tudi v fizičnem obsegu, zaradi splošnega 

Nizanja investicij v letošnjem letu. 
Zaradi zmanjšanega obsega del bo padlo štovalo 

MJPoslenih v gradbeništvu. 
Za dvig produktivnosti bo vpeljano pravilno nor- 

miranje del in plačevanje po učinku; poseibna po- 
f°rnoat D0 posvečena pravočasni in popolni izdelavi 
tehnične dokumentacije za vse objekte. 

VII. poglavje 

Tr g o v i n a 
» lotu 1955 je predvideno povečanje blagovnega 

Prometa za 5%, kar jo v sklladu s pričakovanim po- 
večanjem industrijske in kmetijske proizvodnje? ob 
js'ocasnem upoštevanju delnega zmanjšanja prome- 
ta z gradbenim materialom. 

Osnovni pogoji za razvoj trgovine so bili podani 
2e v letu 1954 z delno reorganizacijo ter z določa- 
njem plačnega sklada po doseženem prometu. Na teh 
osnovah so bo  trgovina  razvijala  tudi   v letu  1955. 

Kljub pomembnemu napredku, ki je bil dosežen 
Zadnjih letih, uporablja še vedno precej trgovin 

lokale in opremo, ki niso primerni za sodobno tr- 
govanje. 

Ta pomanjkljivost je bila  upoštevana pri dolo- 
ortnri instrumentov družbenega  plana. To se kaže v 
ekonomskih ukrepih, s katerimi je omogočeno prido- 

.VanJe potrebnih sredstev za prilagoditev poslova- 
nja tehničnim in sanitarnim predpisom. 

Podjetjem so individualno, po njihovih potrebah, 
določeni lastni investicijski skladi. Razen tega pa je 
•~• določil držmvnim trgovsikim podjetjem 5% ude- 
ozbo na celotnem dobičku  v   korist investicijskega 

sklada. Višja udeležba podjetij ne bi bila umestna, 
er

v bj   to spodbujalo  k  večjim  dobičkom  oziroma 
a7'lsainJu   nivoja   cen.   Iz   dela   dobička,   ki   pripada 

.   ''••••, se bo odvajalo v okrajni investicijski sklad 
Covine 20% celotnega dobička, doseženega v držav- 
ic trSovdni Na ta način bodo sredstva investicijskih 

skladov v primeri  z  letom   1954 približno štirikrat 
Povečana. 

Ostanek dobička trgovine kmetijskih zadrug je 
Prepuščen zadrugam za pospeševanje kmetijske pro- 
^odnje. 

VIII. poglavje 

Gostinstvo 
' letu 1955 je predvideno povečanje celotnega 

da°kLeta Za *^" Poroštvo za taiko povečanje je v,tem, 
-, r° v letu 1955 v celoti izpeljano načelo odvisnosti 
P. ačnega sklada in drugin skladov od doseženega pro- 

eta- Zraven tega omogočajo novi ekonomski uikrepi 
sostiastvii Širši razmah. 

£a boljši razvoj gostinstva in turizma so gostin- 
-•, Podjetja oproščena plačevanja zveznega davka 
.dobička; vrhu tega so ustanovljeni še razni skladi1: 

moc|StlC^&k-- &••<1 pri Podjetjih k° Pripomogel k 
^n ernMaciji* gostinskih naprav in ureditvi gostin- 
dal' ?rostorov« sklad za kadre pa bo omogočil na- 
stvJn-e str°kovno izpopolnjevanje osebja v gostin- 

,u Jn pripomogel s tem h kulturnejši postrežbi. 

IX. poglavje 

Obrt 
Nasproti letu 1954 se družbeni produkt poveča za 

12%; to bo doseženo z večjo produktivnostjo in obse- 
gori dela predvsem v kovinski in lesni stroki. 

Glede na enotni kriterij, po katerem so bile do- 
ločene stopnje amortizacije, in zato, ker je treba 
čim hitreje obnoviti opremo v obrtništvu, se v letu 
1955, plačuje amortizacija po dosedanjih predpisih 
z delnimi korekturami v živilski, oblačilni in obutve- 
ni stroki obrtnih podjetij. Obrtni obrati lahko upo- 
rabljajo celotno vplačano amortizacijo. 

Obresti od osnovnih sredstev in delež od dobič- 
ka obrtnih obratov se stekajo v sklad za investicije 
obrtništva pri OLO. 

Prav tako bo iz deleža dobička obrtnih obratov 
kmetijikih zadrug ira deleža od dobička obrtnih obra- 
tov okrajne zadružne zveze formiran sklad za gospo- 
darske investicijo v kmetijstvu. 

X. poglavje 

Investicije 
Plan za leto 1955 ne predvideva finančnih sred- 

stev za gospodarske investicije. 
Gospodarske organizacije bodo razpolagale v letu 

1955 z neizrabljenimi investicijskimi krediti iz leta 
1954, ki jih je po določbah družbenega plana zâ leto 
1954 mogoče izrabiti do 1. julija 1955. 

Za tovarno >Belinka« je v letu 1955 predviden 
investicijski kredit 70,000.000 din iz siklada za obnovo 
in gojitev gozdov. 

Če bodo med lotom nastali presežki dohodkov, 
bodo uporabljeni za kreditiranje investicij v indu- 
striji. 

Za negospodarske investicije so predvideni tile 
zneski: 

za  komunalne objekte 2,000.000 din 
za zdravstvene objekte 150.000 din 
za prosvetne objekte 43,000.000 din 

45,150.000 din 

Z investicijskimi sredstvi, ki so predvidena za 
prosvetne objekte, ne o mogoče kriti vseh potreb, 
vendar so bili z dograditvijo šol v Dolu, na Uovi go- 
ri, na Vrhu in gimnazije v Komendi rešeni najnuj- 
nejši primeri. Za objekte šolskih zgradb na Ožboltu, 
Krki in Topolu, v Vačah, Šmarju, Borovnici, na Vrh- 
niki in Brezovici so zagotovljena potrebna srodstva 
in bodo ti objekti v letu 1955 deloma ali popolnoma 
izgotovljeni. 

Potrebna, finančna sredstva so predvidena tudi 
za zidanje gimnazije v Medvodah in za izdelavo in- 
vesticijskih programov ter glavnih projetkov za no- 
ve šole. 

Elektrifikacija vasi v okraju-je v končni fazi in 
so zaradi tega predvidena le manjša finančna 
sredstva. 

Pereč problem je graditev vodovodov, »lasti v 
epidemioloških območjih. 

Posebna skrb je posvečena investicijam za sta- 
novanjske namene. Sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš predstavlja 121 milijonov dinarjev dohodkov. 

XI. poglavje 
Izvoz v  letu  1955 

Predvideno je, da bo plan izvoza za leto 1955 po 
vrednosti za 3% večji kot v letu 1954. 
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Pomembne spremembe v strukturi izvoza so: 
Povečan bo izvoz nekovin, predvsem surovega ba- 

rita (3.000 ton več). 
V kovinski industriji bo izvoz povečan za 56% 

pri fitingdh (140 ton), orodju (3 tone), v okovju (32 
ton), in drugih, izdelikih (9 ton). 

Elektroindustrija bo tudi začela izvažati. Pred- 
viden je izvoz instalacijskega materiala (1,100 tisoč 
komadov v vrednosti  185 milijonov dinarjev). 

Kemična industrija bo izvozila manj kot lani za- 
radi manjše proizvodnje litopona itn pomanjkanja 
surovin. 

V lesni industriji se bo zvečal izvoz za 2%, (konč- 
ni izdelki lesne galanterije, pohilštvo, pa'rket ter 
zaboji). 

V proizvodnji celuloze in papirja se poveča iz- 
voz zaradi večjega izvoza lepenke (260 ton več) in pi- 
salnega papirja (70 ton več). 

Večji izvoz bo dosegla tudi usnjarska industrija 
pri galanterijskih izdelkih, svinjskem usnju, cep- 
ljenjem, ščetinah in podplatnem usnju. 

'Drugi  del 

PREDPISI O EKONOMSKIH INSTRUMENTIH 
IN UKREPIH 

XII. poglavje 
Amortizacija 

1 
Podjetja za izdelovanje zidne in strešne opeko 

obračunavajo amortizacijo za leto 1955 po veljav- 
nih stopnjah, ki so določeno z zveznimi predpisi. 

V kmetijstvu so oproščena obveznosti, plačevati 
amortizacijo, tale posestva, ki so bila razglašena za 
poizkusna: 

a) posestva OZZ: Logatec, Verd, Brest, Boštanj, 
Stična, Šmartno pri Litiji, Prevoje, Vodice; 

b) posestvo Pžata — Mengeš; 
c) posestvo Selo pri Radohovi vasi; 
č) posestva KZ, ki delujejo kot samostojni obrati: 

Polhov Gradec, Hotedršica, Medvode, Komenda, 
Moravče, Preserje, Breg pri Borovnici, Plešivica pri 
Notranjih goricah. 

3 
Gostinska podjetja in gostišča obračunavajo 

amortizacijo za leto 1953 po veljavnih stopnjah, ki 
so določene z zvezaimi predpisi, za gradbeno objekte 
pa samo za vzdrževanje v višini 30 % predpisane 
polne amortizacije. 

4 ' 
Obrtna podjetja in delavnice obračunavajo amor- 

tizacijo za leto 1955 po veljavnih stopnjah, ki so 
določene z zveznimi predpisi, razen tehle podjetij 
in delavnic,  ki obračunavajo le  50 %  amortizacije: 

1. Oblačilna zadruga, Medvode 
2. Pekarija, Vrhnika 
3. Zadružna mlekarna, Vrhnika 
4. Mizarstvo, Hotedršica 
5. Šivalnica, Domžale 
6. Čevljarska delavnica, Domžalo 
7. Čevljarstvo, Litija 
8. Prevozništvo s konji, Kamnik 
9. Žaga, Medvode 

10. Zadružna opekarna, KZ Vrhpolje 
11. Zadružni kino, Šmarje — Sap 
12. Čevljarska zadruga, Vrhnika. 

Komunalna podjetja v letu 1955 ne plačujejo 
amortizacije. 

XIII. poglavje 

Obrestna   mera   od   osnovnih   sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstev gostinskih 

podjetij in gostišč znaša 2 % na leto. 

2 
Obrestna mera od osnovnih sredstev obrtnih pod- 

jetij in delavnic znaša: 
2%: 
a) za manjše obrtne obrate v kolektivnem uprav- 

ljanju (z do 5 delavci), katerim so družbene obvez- 
nosti v letu 1955 določene v pavšalnem znesku; 

b) za obrtna podjetja in delavnice okrajne za* 
družno zveze Ljubljana okolica; 

c) za mline; 
č) za obrtna podjetja in delavnice v strokah 

obrtnega predelovanja  tekstilnega  blaga  in 
4%: 
za vsa druga obrtna podj|tja in delavnice. 
Komunalna podjetja no plačujejo obresti od 

osnovnih sredstev. ( 

XIV. poglavje ' ' 

Uporaba   kreditnega   sklada 
za investicije in  roki za  odplačevanje 

investicijskih   posojil 

V okrajni sklad za kreditiranje investicij se 
vplačujejo: 

a) obresti od osnovnih sredstev gostinskih podje- 
tij in gostišč, 

b) obresti od osnovnih sredstev obrtnih podjetij 
in delavnic, 

c) 40 % dobička gostinskih podjetij in gostišč, 
č) 50 % okrajnega deleža dobička obrtnih podje- 

tij in delavnic, 
d) celotni dobiček manjših obrtnih obratov (z do 

5 delavci), ki je določen v pavšalu, 
e) 20 % dobička deleža državnih trgovskih pod- 

jetij in trgovin, 
f) celotni pavšalni znesek, ki ga plačujejo gosti- 

šča kot delež okraja pri dobičku in kot stalne 
prispevke družbeni skupnosti, 

g) presežek proračunskih dohodkov iz gospodar" 
stva v letu 1955. _    , 

Iz tega sklada se sredstva pod točkami a), c) *•• 
uporabijo za kreditiranje gostinstva, sredstva P°" 
b), č) in d) za kreditiranje obrti, sredstva pod e) Pa 

za kreditiranje trgovin. 
•Druga   sredstva   se   uporabijo   za   kreditiranj6  / 

industrije. «j 
Pogoje za uporabo sredstev tega sklada doiœ 

svet za gospodarstvo OLO. 

XV. poglavje 

Prometni  davek 
Občinski prometni  davek bo predpisal OLO • 

podlagi uredbe o spremembah in dopolnitvah ur&cro 

o prometnem  davku. Tarifa  prometnega  davka 
objavljena s posebnim odlokom okrajnega ljudskeg 
odbora. 
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XVI. poglavje 

Premiranje   prihrankov 
,. G°spodarska organizacija v industrijski panogi, 
*i doseže v letu 1953 znižanje lastne cene, izloči del 
••••••• za premiranje prihrankov pred delitvijo 
otroka med komuno in gostinsko organizacijo, Če 

«polni telo pogoje: 
Ako zniža gospodarska organizacija lastno ceno 

V letu 1953 nasproti  realizaciji v letu  1934: 
a) za 3 %, izloči pred razdelitvijo dobička med 

Komuno in gospodarsko organizacijo 2 % sklada za 

Ime  gospodarske  organizacije 

Place Po tarifnem pravilniku; 
h) nad 3 %, izloči pred razdelitvijo dobiöka med 

»ornano in gospodarsko organizacijo, 4 % sklada za 
• 7 ?? tarifnem pravilniiku. 

Znižanje lastne cene mora biti posledica povo- 
dnja proizvodnosti dela oziroma znižanja material- 
^• stroškov jm se  ugotavlja po predložitvi letnega 
skl epnega računa gospodarske organizacije. 

XVII. poglavje 

Delitev   dobička   gospodarskih 
organizacij 

ka 

uredbe 
loto 

Od doseženega dobička po odbitku zveznega dav- 
in obveznosti  iz  dobička  po  zakonu   (39.  členu »^<.iiuou  U  dobička  po  zakonu   (39.  členu 

o spremembah i i  dopolnitvah  uredbe . vuu« o spremembah n doporaitvan urediüe o ce- 
otnem dohodku gospodarsko organizacije in njego- 

vi delitvi. Uradni list FLRJ, št. 54/54) pripada gospo- 
dskim organizacijam tale delež, izražen v stopnjah: 

Imo gospodarske organizacije 

Od tega 
Delež    za place 
gosp.    , prisp_ 
org-      za soc. 

zavar. 

A. Industrija: 
1 Elektro Ljubljana okolica, Ljubljana 

... elektrarna, Medvode 
Uf> Rudnik barita, Pleše 

»Tosniikac, Medvode 
Rudnik kaolina, Crna 
Keramićno-.kemična industrija, 

Kamnik 
117   ;?varna gumbov, Kamnik 
117 tfitan«, Kamnik 

tovarna   kovanega  orodja,   Kamnilk 
finska industrija, Ig 

Ho   lllnoslr°J. Domžale 
*••   ^01«» Črnuče 

120 V•     •' ••••• 

K-emična tovarna, Domžale 
»Helios«, Domžale 
»Color«, Medvode 
>JUB<, Dol pri Ljubljani 

lai v    ?i,k<> Kamnik 

Pesniška industrija apna, 
Kresnice 

Opekarna, Boštanj 
"pekarna, Črnuče  . 
"pekarna, Draga-Ig 
"Pekarna, Mengeš 
"Pekarna, Radomlje 
"Pekama, Vodice 

12£>   cV^'^e opekarne.  Vrhnika 
* »Stol<, Duplica 

i-esno  industrijska   podjetja,   Podpeč 
^sna industrija, Polhov Gradec 

20 
17 
23 
10 
18 

15 
28 
14 
30 
30 
25 
14 
13 
13 
11 
10 
17 
10 

23 
50 
33 
35 
35 
35 
50 
35 
15 
28 
35 

64 
56 
62 
18 
55 

42 
72 
44 
78 
68 
64 
37 
3? 
34 
20 
17 
49 
70 

63 
80 
50 
50 
50 
50 
80 
70 
45 
72 
64 

Od  tega 
Delež    za plllče 

e°*P-    e prisp. 
orS-       za soc. 

zavar. 

»Sorac, Medvode 
Lesna industrija,  Domžale 
>Zales<, Litija 
Kombinat lesne industrije, Logatec 
>£aga«, Ljubljana 
Lesno industrijslko podjetje, 

Ljiubljana 
Tovarna glasbil, Mengeš 
>Hrušica«, zadružno lesno predelo- 

valno podjetje, Logatec 
KZ Verd, obrat Ljubljanski vrh 

123 Tovarna celuloze, Goričane 
Papirnica, Količevo 

124 Motvoz jn platno, Grosuplje 
>Predilnica Litija«, Litija 
Tekstilna tovarna, Medvode 
Tovarna sanitetnega materiala. Vir 
»Induplati«, Jarše 
>Svilanit«, Kamnik 
>Univerzale«, Domžale 
>Ralica«, Gameljno 
Tovarna fiilca, Mengeš 
>Trak«, Mengeš 

125 Tovarna usnja, Šmartno pri Litiji 
Industrija usnja, Vrhnika 
Tovarna usnja, Kammiik 
»Toko«, Domžale 

127 Mesno podjetje. Stična 
Živilska   industrija,  Kamnik 
Mlinsko podjetje, Domžale 
>Sončmca«, Vir-Domžale 

Kolikor preseže delež gospodarsko 
organizacijo iz ostanka dobička, ki se 
sme uporabiti za povečanje sklada za 
plače, 15 % plač po tarifnem pravilniku 
(brez socialnega zavarovanja), se ude- 
ležba gospodarsko organizacije na ostan- 
ku dobička znižuje. — Odstotek deleža 
spodarsfcih organizacij se zniža za enak 
odstotek, kot jo prekoračen v prejšnjem 
odstavku maiksimalno določeni odstotek 
povečanja sklada za plače. 

B. Kmetijstvo 

33 76 
35 79 
30 50 
28 66 
30 40 

30 72 
40 77 

50 80 
40 60 
9 22 
9 21 
17 47 
16 40 
14 33 
15 47 
13 35 
15 30 
50 80 
27 65 
20 50 
20 55 
17 42 
16 52 
12 20 
24 65 
25 60 
20 30 
30 55 
30 70 

C Gozdarstvo 

C. Gradbeništvo 

100 80 

60 85 

50      70 

41 

15 

AZA — Atelje za  arhitekturo, 
•Ljubljana 100 

Del dobička gradbenih podjetij, ki 
gre kot dobiček sedežu podjetja, bo do- 
ločen pozneje, tko bo omejitev tega dela 
dobička  določil   republiški   izvršni   svet. 

D. Promet K» 

E. Komunala 80      90 

Znesek, ki se lahko največ izplača 
iz dela dobička za plačo s prispevkom 
za socialno zavarovanje, ne sme prese- 
gati 30% plač po tarifnem pravilniku 
brez socialnega zavarovanja; ostanek pre- 
ko tega odstotka prenesejo podjetja v 
svoj investicijski siklad. 
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Ime gospodarske organizacije 

Od   tega 
Delež   za plače 
gosp.    s prisp. 
org.      za eoe. 

zavar. 

F. Obrt 
I. Držama obrtna podjetja in delavnice; 

1. Obrtno   predelovanje   kovin 70 .   85 
2. Predelovanje   zemlje,   kamna   • 

stekla 
Kamnolom JD2, 'Verd 

3. Elektrotehnične obrti 
4. Kemične obrti 
5. Stavbne obrti 
6. Obrtno predelovanje lesa 
7. Obrtno   predelovanje   tekstilnega 

blaga 
8. Obrtno predelovanje usnja 
9. Živilske obrti 

10. Druge obrti 
"Valjčni mlin Stična dotira, 50 % do- 

bička v lastni sklad za investicije, osta- 
nak pa deli po gornjih odstotkih. 

Kino podjetja 
a) Kino, Domžale 
b) tino podjetje družbenih 

organizacij 
•. Obrtna podjetja in obrati kmetijskih zadrug: 
Celotni  doseženi  dobiček  pripada obrtnim pod- 

jetjem in obratom in se deli: 
a) 50 % v investicijski sklad kmetijske zadruge 

za gospodarske investicije, 
b) 15 % OZZ v sklad za pospeševanje kmetijstva, 
c) 50 % za plače s prispevikom za socialno zava- 

rovanje, 
č) 5 % v sklad za samostojno razpolaganje. 
III. Obrtna podjetja in delavnice OZZ Ljubljana: 
Celotni  doseženi dobiček pripada obrtnim pod- 

jetjem in obratom in se deli: 

90. 90 
40 90 
50 80 
30 .   80 
40 85 
65 85 

90 90 
90 90 
40 70 
40 90 

80 50 
40 50 

100       30 

Podjetja oziroma delavnice 

D*1" Sklad za Invest. 
t>Ia?D,s. samost. »klad 
social.         tMpol- ozz 

zavarov.          ,/, t/. 

OZZ Agroservis, Ivančna 
gorica 40 4 % 

OZZ Tesarstvo, Komenda 20 4 76 
OZZ Mleko, Kamnik 50 20 30 
OZZ Mleko, Stična 50 20 30 

IV. Znesek, ki se lahko največ izplača iz dela 
dobička za plače s prispevkom za socialno zavaro- 
vanje, ne sme presegati 30 % plač po tarifnem pra- 
vilniku brez socialnega zavarovanja; presežek preko 
odstotka prenesejo podjetja in delavnice v svoj in- 
vesticijski sklad. 

V. Obrtnim podjetjem in delavnicam bodo pred- 
pisane pavšalne obveznosti s posebnimi odločbami 
okrajnega ljudskega odbora. 

G. Trgovina 
Dobiček, ki ga bodo dosegla v letu  1955 trgov- 

ska podjetja in trgovine, se deli: 
a) Državni   sektor 
1. 50 % celotnega dobička — zvezni davek, 
2. 5 % celotnega dobička — za investicijski sklad 

podjetja, 

3. 20 % celotnega dobička — OLO za investicij- 
ski sklad trgovine, « 

4. 25 % celotnega dobička — OLO; 
b) Trgovska   podjetja   OZZ 
1. 50 % celotnega dobička — zvezni davek, 
2. 5 % celotnega dobička — za investicijski sklad 

podjetja, 
3. 45 % celotnega dobička — OZZ. 
Ta delež sme OZZ porabiti samo za investicije za 

pospeševanje kmetijstva. 
c) Trgovina  in  odikup  KZ 
1. 50 % celotnega dobička KZ; 
Ta del se sme po določbah zveznega družbenega 

plana porabiti samo za gospodarske investicije v 

kmetijstviu. « 
2. 40 % celotnega dobička KZ za graditev gnoj- 

ničnih jam in silosov; 
3. 10 %  celotnega   dobička KZ za druge sklade. 
Co pa bi kmetijska zadruga nameravala del sred- 

stev pod 2. uporabiti v drugo namene, mora to poprej 
dovoliti OLO. 

H. Gostinstvo 
Dobiček gostims'kih podjetij in gostišč se deli: 

"     1. 50 % pripada OLO, 
2. 40 % se steka v investicijski sklad gostinstva 

pri OLO, 
3. 10 % pripada gostinskim podjetjem oziroma 

gostiščem za povečanje lastnega investicijskega 
sklada. \ 

XVIII. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev 
v gospodarskih organizacijah 

Povečanje ravni tarifnih postavk po XX. poglav- 
ju zveznega družbenega plana za leto 1935: 

A. Industrija 
111 Elektro Ljubljana okolica 

Elektrarna, Medvode 
116 Keramičnonkemična industrija, Kamnik 

Rudniik barita, Pieše-Škofljica 
Rudnik kaolina, Črna pri Kamniku 
»Tesnilka«, Medvode 
Tovarna gnmibov, Kamnitk 

117 Kovinska industrija, Ig 
»Titan«, Kamnik   - 
Tovarna kovanega orodja, Kamnilk 
>Mlinostrojc, Domžale 

119 »Elma«, Črnuče 
»Jambor«, Črnuče 

120 »Kamnik«, Kamnik 
»Color«, Medvode 
»Helios«, Domžale 
»JUB«, Dol pri Ljubljani 
Kemična tovarna, Domžale 

121 Industrija gradbenega materiala 
122 Kombinat lesne industrije, Logatec 

Lesna industrija, Domžaile 
Lesna industrija, Polhov Gradec 
LIP, Ljubljana 

122 Lesna predelovalna industrija, Podipeč 
»Sera«, Medvode 
»Stol«, Duplica pri Kamniku      * 
»Melodija«, Mengeš 
»Zales«, Litija 
KZ Verd, lesni obrat Ljubljanski vxh 
»Hrušica«, zadružno lesno predelovalno 

podjetje, Logatec 

5% 
5% 
•b% 
5% 
5% 
5% 
3% 
5% 
5% 
5% 
5% 
4% 
4% 
5% 
5% 
*>% 
5% 
5% 
5% 
5% 
4% 
4% 
4% 
4%. 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

4% 
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123 Papinnca, Kohčevo 5% 
Tovarna  celuloze,  Goričane 5% 

124 Industrija platnenih izdelkov,  Jarše 4% 
Motvoz in platno, Grosuplje 4% 
»Predilnica«, Litija 5% 
>Rašicac, tovarna čipk in pletenin, 

Gameljne 3% 
»Svilanit«, Kamnik 3% 
Tekstilna -tovarna, Medvode 3% 
Tovarna filca, Mengeš 4% 
Tovarna sanitetnega materiala, 

Vir - Domžale 4% 
>Traikc, Mengeš 3% 
»Univerzale«, Domžale 4% 

123 Industrija usnja, Vrhnika 5% 
»TOKO«, Domžale '2% 

Tovarna usnja, Kamnik 5% 
Tovarna usnja, Šmartno pri Litiji 5% 

12? Mesno podjetje, Stična 5% 

Mlinsko podjetje, Domžale 5% 
»Sončnica«, Vir pri Domžalah 5% 
Živilska industrija, Kamnik 5% 

B. Kmetijstvo 5% 

C. Gozdarstvo 5% 

C Gradbeništvo 5% 

D. Promet 5% 

E. Gostinstvo 3% 

F. Obrt 5% 

G. Trgovina 4% 

H. Komunalna delavnost 5% 

LIST Stran 341 

Plačni sklad v trgovini 

Trgovskim podjetjem in trgovinam se določi tale 
plačnj in investicijski sklad v odstotkih od doseže- 
nega prometa: 

Imo podjetja — trgovin« 

Odstotek plaî- 
nega sklada 

od doseženega 
prometa 
na        na 

drobno debelo 

Investicijski 
sklad v •/• od 

doseženega 
prometa 

na na 
drobno debelo 

1. Trgovsko podjetje, 
Borovnica 

2- Trgovsko podjetje 
Center.Crmice 

'• Trgovina Dol, Dol 
*• Trgovsko .podjetje 

»Napredek«, Domžale     3,45 
5- Trgovsko podjetje 

»Planina«, Domžale 3,90 
5- Trgovsko podjetje 

Logatec, Dol. Logatec     3,50 
'• Trgovsko .podjetje 

»Tabor«, Grosuplje 4,15 
H- Trgovsko .podjetje 

»Kočna«, Kamnik 3,45 
v- Trgovsko podjetje 

in ~Potro,šnrk«, Kamnik      4,10 
">. Trgovsko podjetje 

»Zvezda«, Kamnik 3,50 
L Trgovsko podjetje 

»Preskrba«. Litija 3,45 
<!•trgovsko podjetje 

13 tava<> Medvode 4,10 
;• Irgovsko podjetje 

»Rašica«, Mengeš 4,50 

v 
4,70 

4,40 
4,50 

1,00 

1,55 

1.•5 

0,5       - 

0,5       — 
0,3       — 

0,3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Odstotek plaS- Investicijski 
nega  sklada sklad v •/. od 

Ime podjetja - trgovine od doseženega 
prometa 

doseženega 
prometa 

na na na na 
' drobno debelo drobno debelo 

14. Trgovsko podjetje 
Kamniška Bistrica, 
Stahovica 4,70   0• _ 

15. Trgovsko podjetje 
»Tišje«, Šmartno pri 
Litiji 3,50 — 0.5 _ 

16. Trgovsko podjetje 
Vrhnilka, Vrhnika 3,90 1,50 0,3 0,2 

ffi. Trgovina »Naša 
knjiga«, Domžale 10,70 — 0,2 — 

18. Trgovina »Naša 
knjiga«, Litija 11,70 — 0,2 — 

19. ONPZ Ljubljana 
okolica, Ljubljana 4,- — 0,2 — 

20. Trgovsko podjetje 
»Sadje«, Vrhniika — 4,93 — 0,5 

21. Podjetje »Odpad« 
Ljubljana okolica, 
Ljubljana 8,50 — 0,5 — 

22. Trg. podjetje »Vino« 
Ljubljana okolica, 
Ljubljana — 2,70 — 0,5 

23. Trg. podjetje OZZ 
Ljubljana okolica, 
Ljubljana — 2,10 — 0.3 

24. Lesno podjetje OZZ 
Ljubljana okolica, 
Ljubljana 2,28 1,40 0,2 0,4 

Trgovine  kn i e t i j s k i h  za drug 

Odstotek plac- Investicijski 
nega sklad; a sklad ' y '/• od 

Ime zadruge 
od doseženega 

prometa 
doseženega 

prometa 
na       pri na pri 

drobno odkupu drobno odkupu 

10. 
11. 

_ 12 

0,3 

0,3 

— 18. 
19. 

_ 20. 
21. 

0.2 

1. KZ Dol-Beričevo 3,40 
2. KZ Besnica 3,60 
3. KZ Bevike 5,50 
4. KZ Blagovica 3,80 
5. KZ Borovnjca 3,50 
6. KZ Brezovica - 3,80 
7. KZ Bukovica 3,50 
8. KZ Crna 3,40 
9. KZ Crni vrh 4.50 

KZ Črnuče 4,— 
KZ Dob pri 
Domžalah 3,50 
KZ Dobrova 3,70 

13. KZ Dol. Logatec 3,50 
14. KZ Dolsiko 3.60 
15. KZ Domžale 3.95 
16. KZ Dragomer 3,50 
17. KZ Dronov grič 5,50 

KZ Gabrovfka 3,50 
KZ Godič 5,— 
KZ Golo 4,50 
KZ Gor. Logatec 3,40 

22. KZ Grosuplje 4,30 
23. KZ Homec 3,50 
24. KZ Horjul 3,50 
25. KZ Hotedršjca 4£0 
26. KZ Hotič 4,— 

3,35 
3,50 
3,60 
3,50 
2,80 

3,— 
2,50 
5,40 

4,30 
4,50 
3,- 
2,80 
4,- 

5,20 
5,20 
3,— 
2,— 
2,70 
2,50 
2,30 
3,10 
3.30 

0,3 
0,5 
0,3 
0.3 
0.5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,3 

0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0.5 
0,3 
Q.2 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
.0,5 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0.1 
0,1 
0.1 

0.1 
0.1 
0,1 
0.1 
0,1 

0.1 
04 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

\ 
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Ime zadruge 

Odstotek plai- 
ncga sklada 

od   doseženega 
prometa 

na pri 
drobno odkupu 

34. 
55. 
56. 

27. KZ Ig 4,— 
28. KZ Ivančna gorica 3,50 
29. KZ Jarše 3,70 
30. KZ Kamnik 3,80 
31. KZ Kamniška 

Bistrica 3,90 
52. KZ Komenda 3,70 
33. KZ Kresnice 3,50 

KZ Krka   ' 4,50 
KZ Krtina 4,30 
KZ Lan išče 5,— 

57. KZ Laze-Tuhinj 4,— 
38. KZ Litija 4,50 
39. KZ Lukovica 4,50 
40. KZ Medvode 5,60 
41. KZ Mengeš 5,50 
42. KZ Moravče 5,40 
45. KZ Moste 5,56 
44. KZ Motnik 4,70 
45. KZ Muljava 4,— 
46. KZ Nevlje 4,10 

KZ Notranje gorice 4,— 
KZ Pijava gorica 4,50 
KZ Podgorica 4,90 
KZ Podlipa 5,— 

51. KZ Podpeč 3,90 
52. KZ Podtabor " 5,— 

KZ Polhov Gradec 4,60 
KZ Polica » 4,— 
KZ Preserje 3,50 
KZ Račna 4,90 
KZ Radohova vas 3,50 
KZ Radomlje 3,50.. 
KZ Rakitna 5,40 
KZ Rovte , 3,50 
KZ Sava 4,— 

62. KZ Skaručna 4,— 
65. KZ Spodnja 

Slivnica 
KZ Tuhinjska 
Srednja vas  > 4,— 
KZ Stična 3,70 
KZ Smarje-Sap 3,50 
KZ Smartno- 
Gameljne 4,30 

68. Šmartno pri Litiji 3,75 
69. KZ Šmartno 

v Tuhinju 5,50 
70. KZ St. Jošt 3,50 
71. KZ St. Ožbolt 6,— 
72. KZ Spitaliič 5,— 
75. KZ Šentvid-Stična 3,50 
74. KZ Tomišelj 3,50 
75. KZ Trate 5,— 
76. KZ Trzin 4,— 
77. KZ Vače 4,50 
78. KZ Velika ' 

Kostrevnica 3,40 
79. KZ Verd 3,40 
80. KZ Vir 3,90 
81. KZ Višnja gora 4,10 
82. KZ Vnanje gorice 4,20 
83. KZ Vodice 3,— 

47. 
48. 
.49. 
50. 

55. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

6^. 

65. 
66. 
67. 

3.50 
4,10 
4,30 

2,50 
3,- 
2,50 
4,70 
4,— 

4,5 
5,10 
4,15 
2,- 
3,- 
3,- 

5,- 
6,- 
5,20 
3,— 
4,- 

3,— 
2,90 
5,— 
5,90 
2,- 
3,- 
5,50 
3,50 
3,- 
4,- 
5,80 
3,60 

5,—        — 

3,- 
5,— 
3,90 

2,— 
5,- 

2,50 
2,50 
6,- 
6,- 
4,- 
2,50 
5,— 
3,4 
4,10 

4,40 
3,50 
4,— 
2,- 
3,- 

Investi 
splad v 

cijski 
•/. od 

doseženega 
prometa 

na 
drobno 

prt 
odkupi 

0,5 0,1 
0,2 0.1 
0,3 0.1 
0,5 — 

0,5  . 0,1 
0,5 0,1 
0,3 0,1 
0,5 0,1 
0,3 0,1 
0,3 — 
0,3 0,1 
0,5 0,1 
0,5 0,1 
0,3 0,1 
0,3 0,1 
0,5 0.1 
0,5 — 
0,3 0,1 
0,3 0,1 
0,5 0,1 
0,3 0,1 
0,5 0,1 
0,5 — 
0,3 — 
0,3 0,1 
0,3 0,1 
0,2 0,1 
0,5 0,1 
0,5 0,1 
0,5 0,1 
0,3 0,1 
0,5 0.1 
0,3 0,1 
0,3 0,1 
0,3 0,1 
0.3 0,1 

Ime zadruge 

0,5        - 

0.5 
0,4 
0.5 

0,5 
0,4 

0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,3 
0,5 

0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Odstotek   plaî- 
nega sklada 

od   doseženega 
prometa 

na pri 
drobno   odkupu 

Investicijski 
sklad v •/• od 

doseženega 
prometa 

na pri 
drobno   odku] upu 

84. KZ Vrhnika 
85. KZ Vrh treh, 

kraljev ) 
86. KZ Vrhpolje 
87. KZ Zaklanec 
88. KZ Zgornja 

JaManica 
89. KZ Žalna 

4,80 5,— 

5,50 5,20 
4,60 3,50 
4,— - 

0,5       0.1 

5,- 
4,— 

5.30 
4,90 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,3 

0,1 
0,1 

0,1 
0.1 

Povečanje  plač nad plačami 
'   po tarifnem pravilniku 

Ce plačni sklad, ki •& izračuna na podlagi spredaj 
določenih odstotkov od celotnega prometa, presega 
plače po tarifnem pravilniku z izdatki iz 51. člena 
uredbe o celotnem dohodku gospodarske organizacije 
in njegovi delitvi (Uradni list FLRJ, št. 54/54), sme 
trgovsko podjetje oziroma trgovina uporabiti za po- 
večanje plač nad plačami po tarifnem pravilniku in 
za pripadajočo socialno zavarovanje od to razilike do 
20% plačnega sklada po tarifnem pravilniku s social- 
nim zavarovanjem. 

Ostanek plačnega sklada, ki se ne uporabi za po- 
večanje plač nad plačami po tarifnem pravilniku, 
prenesejo trgovsko podjetje, trgovina in trgovine 
kmetijskih zadrug v svoj investicijski in svoj rezerv- 
ni sklad. 

Prodajalne proizvajalnih  podjetij 
Rabat prodajaln proizvajalnih podjetij, ki so ne 

porabi za izdatke iz 77. člena uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarskih organizacij  (Uradni list 
FLRJ, št. 54/54), se razdeli: 

1. 50% prodajalni proizvajalnih podjetij, 
2. 50% je dobiček, ki se deli po drugem odstavku 

73. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darskih organizacij. 

50% rabata določenega pod točko 1 uporabijo pro- 
dajalne proizvajalnih podjetij za plače in pripada- 
joče socialno zavarovanje nad plačami po tarifnem 
pravilniku, vendar ta znesek z vštetim prispevkom 
za socialno zavarovanje ne «me presegati 20% plač- 
nega sklada po tarifnem pravilniku s socialnim za- 
varovanjem. Ostanek rabata pa se prenese v skupni 
rezervni jn investicijski sklad prodajalne.. 

Plačni sklad v gostinstvu 
Plačni in investicijski sklad se določa v odstotkih 

od doseženega prometa: 

A. Gostinskim   podjetjem   in   gostiščem 

Ime podjetja 

Odstotek plač-   Investicijski 
nega sklada   sklad v •/. od 

od doseženega    doseženega 
prometa prometa 

1. Gastin stvo. Borovnica 
2. Gostinsko podjetje, 

Brezovica, 
sedež Dragomer 

3. Gostinstvo, Črnuče 
4. Gostinstvo, Dolsko 
5. Gostinstvo, Domžale 

12" 

12 1 
13 2 
12,5 2 
12 2 
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Ime podjetja 

Odstotek 
plačnoga 
sklada od 

doseženega 
prometa 

Investicijski 
sklad v 

odstotkih od 
doseženega 

prometa 

Ime  podjetja •/• plačilnega 
sklada 

•/•  investicij- 
skega sklad« 

*>• Gostinstvo, Grosuplje 
?• Gostinsko podjetje, 

>Grozd«, Kamnik 
8. Krajevna gostilna, Ig 
9- Gostinsko podjetje 

»Planjava«, Kamnik 
10. Gostinsko podjetje 

»Mokrtca<, Stahovica 
H- Restavracija, Litija 
12- Gostinstvo, Dolenji 

Logatec 
"• Gostinsko podjetje, 

Gorenji Logatec 
14- Krajevna gostilna, 

Lukovica 
15- Gostinstvo, Medvode 
16. Gostinstvo, Mengeš 
!'• Gostinsko podjetje, 

Podtabor 
IS. Gostinsko podjetje, 

Radomlje 
19- Gradbeno podjetje, 

Stična 
20. Gostinsko podjetje, 

Škofljica 
21. Gostinsko podjetje, 

Smarje-Sap 
22. Gostilna >Majolka«, 

Smartno-LHija 
23. Mestno gosipodarsiko 

podjetje, Vrhnika 
24. Dom na Polževem, 

Višnja gora 
25- Podjetje >K-Domc, 

Kamniik 
26. Gostinski obrati >Vinoc, 

I      Ljubljana okolica 

13 

14 

15 

15 

15 
13,5 

12 

12 

12 
12,5 

15 

18 

14 

13,5 

15 

14,5 

14,5 

13,*5 

12 

21 

16 

0,5 

0,5 

1,5 

0,5 
1 

0,5 

3 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 

1.5 

2 

2 

2 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

"•Samostojnim  gostinskim  obratom 
kmetijskih  zadrug 

Imo podjetja *'• plačilnega •/• investicij- 
sklada »koga sklada 

Zadružna gostilna, 
Borovnica 

2- Zadružna gostilna, 
Jaršo 

3. Zadružna gostilna. 
Groblje 

*• £adružna gostilna, 
Kamnik 

' Zadružna gosülna, 
spodnja Slivnica 

v   • pružna gostilna, 
Ivančna gorica 

• zadružna gostilna, 
Muljava 

• Zadružna gostilna, 
Krašnja 

• Zadružna gostilna, 
Mengeš 

11 0,5 

15 0,5 

11 0,5 

11 0.5 

11 0,5 

1Q 0,5 

10 ' 0,5 

10 0.5 

9 0.5 

10. Zadružna gostilna, 
Spitalič 11 

11. Zadružna gostilna, 
Trate 11 

12. Zadružna gostilna, 
Lazo 11 

13. Zadružna gostilna, 
Šmartno v TuhmJTi 15 

14. Zadružna gostilna, 
Gabrovka 10 

15. Zadružna gostilna, 
Smarjc-Sap 9 

0,5 

0,5 

0.5 

0.5 

0,5 

0,5 

XIX. poglavjo 

Stopnjo dohodnine in zemljarinc 

1 
Za dopolnilno dohodnino od kmetijskih gospodar- 

stev za leto 1955 so določene tele progresivno stopnje 
na območju okrajnega  ljudskega odbora Ljubljana 
okolica: 

Katastrski dohodek 
v dinarjih 

Stopnja dopolnilne 
dohodnine v % 

do   30.000 
nad   30.000 do   50.000 
nad   50.000 do   80.000 
nad   80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 300.000 do 400.000 
nad 400.OOÒ do 500.000 
nad 500.000 do 600.000 
nad 600.000 do 700.000 
nad 700.000 

j 4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
41 
46 
48 
50 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji davčni stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

1. Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
so zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev. tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
na tisoč dinarjev navzdol, zneski nad 500 din pa na 
tisoč dinarjev navzgor; 

h) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2500 din 
zaokrožijo na pet tisoč dinarjev navzdol, zneski nad 
2500 din pa na pet tisoč dinarjev navzgor. 

2 
Davčni lestvici za samostojno poklice in premo- 

ženje bosta izdani s posebnim odlokom. 

3 
Plačevanje  zemljarine  po  XXII. poglavju  zvez- 

nega družbenega plana za leto 1953 so oproščene tele 
kmetijske organizacije: 

a) posestva OZZ: Stična, Brest, Prevoje, Vodice, 
Boštanj, Šmartno pri Litiji, Verd, Logatec; 

b) posestva KZ: Polhov Gradec, Hotedršica, Med- 
vode, Komenda, Moravče in Preserje. 
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XX. poglavje 

1 

Delež  občinskih  ljudskih odborov 
na  dohodkih  okraja 

Občinskim ljudskim odborom (ljudskim odborom 
mostnih občin) pripada za kritje proračunskih iz- 
datkov: 

1. delež na dobičku ,','ogpoda rakih organizacij, ki 
pripada okraju, v odstotku po lestvici, ki je sestavni 
del tega odloka, 

2. dopolnilna dohodnina kmetijskih gospodarstev 
za leto 1955, pobrana na območju občinskega ljud- 
.skega odbora (ljudskega octbora mestne občine) v od- 
stotku po lestvici, ki je sestavni del tega odloka, 

5. dopolnilna dohodnina samostojnih poklicev in 
premoženja za leto 1955, pobrana na območju občin- 
skega ljudskega odbora (občinskega odbora mestne 
občine) v odstotku po lestvici, ki je sestavni del tega 
odloka, 

4 zakupnina zemljišč splošnega ljudskega pre- 
moženja po kritju predpisane zdmljarine. 

Delež občinskih ljndskih odborov (ljudskih od- 
borov mestnih občin) na dohodkih okraja: 

•/. deleža na V. dopolnilne '/• dopolnilne 
^P- o t. x. - .        dobičku go-       dohodnine dohodnine 
ft. Občina        «podarske        kmetijskih       samostojnih 

organizacije goapodarsteT     poklicov in ' •   *~ premoženja 

j(_      Občina 

1. Blagovica 
2.• Borovnica 
3. Brezovica 
4. Črnuče 
5. Dobrova 
6. Dolsko 
7. Domžale 
8. Gabrovka 
9. Grosuplje 

10. Horjul 
H. Ig 
12. Kamniška 

Bistrica 
13. Komenda 
14. Kresnice 
15. Krka 
16. Litija 
17. Logatec 
18. Lukovica 
19. Medvode 
20. Mengeš 
21. Moravče 
22. Motnik 
23. Podpeč- 

Preserje 
24. Pod tabor 
25. Polhov 

Gradec 
26. Prežganje 
27. Radomlje 
28. Rovte 
29. Stična 
30. Šentvid 
31. Škofljica 
32. Šmarje 
33. Šmartno 

pri Litiji 
54. Tuhinj 

•/. deleža na   1, dopolnilne '/.dopolnilne 
dobičku  go-       dohodnine . dohodnine 

«podarske         kmetijskih «amoetojmh 
organizacije     gospodarstev poUicer m .            »•>,- premoženja 

10 

1 

5 
1 

29 

1 

1 
10 
4 

5 
6 

50 
1 

34 
50 

10 

1 

50 
10 

85 
35 
26 
15 
25 
50 
10 
85 
85 
62 
9 

85 
16 
85 
85 
85 
85 
85 
39 
85 
85 
85 

M 
85 

36 
85 

1 
36 
85 
43 

85 

35 
85 

100 
100 
100 
20 

100 
100 
97 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

13 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

100, 
100 
100 

100 

100 
100 

35. Tuhinjska 
Srednja vas — 85 100 

36. Vače — 85 100 
37. Višnja gora — 85 100 
38. Vodice 10 25 100 
59. 'Vrhnika U 85 100 

Občine s  posebnimi  pravicami 
Ljudskemu  odboru mestne občine  Kamnik pri- 

pada   za   kritje   njegovega   proračuna   od   okrajnih 
dohodkov : 

A. V celoti: 
1. dopolnilna dohodnina kmetijskih gospodar- 

stev, pobrana  na  območju  mestne  občine, 
2. dopolnilna dohodnina samostojnih poklicev 

in premoženja, pobrana na območju mestne 
občine, 

3. zaostanki vseh oblik dohodnine iz preteklih 
let, 

4. državne takse, 
5. davek od tuje delovne siile, 
6. dohodnina v stalnem znesku; 

B. 1. 1% prometnega davka, ki ga plačujejo go* 
sipodarske organizacije na njegovem območ- 
ju, razen zadružne organizacije, 

2. 50% prometnega davka, ki ga plačuje za- 
družni in zascvii sektor na njegovem <&>• 
inočju, 

3. 11,6% dobička, ki pripada okraju od gospo- 
darskih organizacij na območju LO MO 
Kamnik. 

LO MO Kamnik je dolžan sam plačevati LR Slo- 
veniji delež od skupnih dohodkov po lestvici, ki je 

sestavni del republiškega družbenega plana. 

Občinske  takse 
Občinske takse, pobrane na območju OLO, Prl" 

padajo občinskim  ljudskim  odiborom  po  tejle   ra2' 
delitvi: 

Zap. šl   Občina 
% udeležbe 

na občinskih taksah 

1. Blagovica 
2. Borovnica 
3. Brezovica 
4. Črnuče 
5. Dobrova 
6. Dolsko 
7. Domžale 
8. Gabrovka 
9. Grosuplje 

10. Horjul 
l'i. Ig 
12. Kamniška Bistrica 
13. Komenda 
14. Kresnice 
15. Krka 
16. Litija 
17. Logatec 

1,5 
2 
3 
6 
1,5 
2 
8 
1,5 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
1.5 
6 
3.5 
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Zap-št.   Občina % udeležbe 
na občinskih taksah 

18. Lulkovica 
19. Medvode 
30. Mengeš 
21. Moravče 
22. Motnik 
23. Podpeč^Presorje 
24. Podtabor 
23. Polhov Gradec 
26. Prežganje 
2?. Radomlje 
28. Rovte 
29. Stična 
30. Šentvid 
31. Škofljica 
32. Šmarje 
33. Šmartno pri Litiji 
34. Tuhinj 
35. Tuhinjska srednja vas 
36. Vače 
37. Višnja gora 
38. Vodice 
39. Vrhnika 

2 
6 
4 
3 
1 
2 
1.5 
2 
1.5 
2,5 
1.5 
2 
2,5 
1.5 
1,5 
2,5 
1 
1 
1 
2 
2 
5,5 

XXI. pogilavje 

Skladi 

A. Rezervni  sklad 

1 
Gospodarsko organizacije, razen trgovin in kme- 

organizacij, plačujejo v letu 1955 v rezervni 
sklad 2%. 

V rezervni sklad trgovskih podjetij, trgovin in 
jrgovin kmetijskih zadrug se obvezino prenese vsako 
Jeto 2%. V rezervni sklad trgovskih podjetij na de- 
belo pa 4%, razen tehle: 

Letni prenos v 
rezervni sklad 

% 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
U. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Trgovsko .podjetje »Center«, Črnuče 
Trgovsko podjetje »Napredek«, Domžale' 
Trgovsko podjetje »Sava«, Medvode 
Kmetijska zadruga, Besnica 
Kmetijska zadruga, Blagovica 
Kmetijska zadruga. Dolenji Logatec 
Kmetijska zadruga, Dolsko 
Kmetijska zadruga, Domžale 
Kmetijska zadruga, Dragomer 
Kmetijska zadruga, Drenov grič 
Kmetijska zadruga, Gabrovka 
Kmetijska zadruga, Komenda 
Kmetijska zadruga, Litija 
Kmetijska zadruga, Motnik 
Kmetijska zadruga, Moste 
Kmetijska zadruga. Polhov Gradec 
^metijska zadruga, Polica 
£metijska zadruga, Preserje 
Kmetijska zadruga, Šmartno pri Litiji 
f^ietijsJka zadruga, Radomlje 
^aietijska zadruga, Šentvid pri Stični 
^etijska zadruga, Vir 
kmetijska zadruga, 'Višnja gora 

3 
2,4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
2,4 
3 
5 
2,4 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

Kmetijske organizacije ••••••••• vsako leto v re- 
zervni sklad 5%. 

B.  Investicijski   sklad 
1 

Trgovska podjetja, trgovine  in" trgovine (kmetij- 
skih zadrug plačujejo v  svoj investicijski sklad po 
stopnjah, ki so določene v XVII. poglavju okrajnega 
družbenega plana za leto 1935. 

Gostinska podjetja in gostišča vplačujejo v svoj 
investicijski sklad po stopnjah, ki so določene v 
XVII. poglavju okrajnega družbenega plana za leto 
1935. 

C.  Sklad  za  pospeševanje   kmetijske 
I p roiz vodn j e 

Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje. Vanj se vplačuje prispevek v vi- 
šini 15% od zneska dopolnilne dohodnine od kmetij- 
stva. Sredstva tega sklada se porabijo v tole namene: 

din 
700.000 
187.000 

2,480.000 
2.300.000 

1. razstave — živinorejske, poljedelske 
2. strokovna predavanja in tečaji 
3. semenska služba 
4. sanacija in obnova sadjarstva 
5. zatiranje rastlinskih bolezni in Škod- 

ljivcev 3,469.000 
6. komisije 300.000 
7. vzdrževanje področnih agronomov 864.000 
8. ureditev pašnih obratov in planin 1,100.000 
9. poizkusi na Ljubljanskem barju 2,000.000 

10. subvencije za nabavo plemenjakov 2,600.000 
11. zatiranje živalskih kužnih bolezni 4,000.000 
12. vzdrževanje konjačij 1,780.000 
13. veterinarski instrumenti in cepiva 200.000 
14. kritje izgub kmetijskim posestvom 

1933/1954 leta 10,500.000 

Skupaj:   32,550.000 

C   Sklad   za   kreditiranje   graditve 
stanov an j 

Ustanovi   se  okrajni   kreditni   sklad za zidanje 
stanovanjskih his. 

V ta sklad se plačuje: 
1. 3% celotnih dohodkov, s katerimi razpolaga 

okrajni ljudski odbor, 
2. 25% skupnih sredstev za investicije. V teh 

sredstvih je vštet tisti del dobička gradbenih podje- 
tij, kj po tretjem odstavku 62. člena uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 54-636/54) pripada okraju za zidanje 
stanovanj. 

D. Delitev najemni a r sklade hiš, viki j u- 
čonih v stanovanjsko skupnost 

Okrajni ljudski odbor je na podlagi uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 
29/54) določil z odlokom, objavljenim v »Uradnem 
listu LRS«, št. 40/54, delitev najemnin na sklade hiš, 
ki so vključene v stanovanjsko skupnost, in najem- 
nin za poslovne prostore istih hiš. 

Celotni prejemki najemnin za zgoraj navedene 
hiše za leto 1955 znašajo 18 milijonov dinarjev. 



Stran 346 URADNI LIST St. 18 — 19. V. 1955 

Zasebnim lastnikom hiš, vključenih v stanovanj- 
sko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine na 
sklade izplača del najemnine po 4. in 8. členu odloka 
o stanovanjski tarifi, kar znaša 1300.000 din. 

Najemnine se nadalje razdele po 6. členu odlok* : 
din 

a) v amortizacijske  sklade 50% 8,600.000 
b) v sklad za hišno upravo 15% 2,580.000 
c) v sklad za vzdrževanje hiš 55%     6,020.000 

Skupaj    17,200.00 
Amortizacijski skladi se dede: 
a) v sklad za zidanje stanovanj- dim 

skih hiš 20%                                      1.720.000 
b) sklad za investicijsko vzdrževa- 

nje his 80% „   6,880.000 

Skupaj   8,600.000 

Zasebni lastniki hiš, v • katerih so poslovni pro- 
stori in ki niso viključena v stanovanjsko kupnost, 
odvajajo v sklad za zidanje hiš 70% od najemnine za 
poslovne prostore, kar znaša za leto 1956 5,100.000 
dinarjev. 

Celotni sklad za zidanje stanovanjskih hiš bo 
znašal v letu 1955 torej 4,920.000 din. 

S sikladi razpolagajo hišni sveti, razen s skladi za 
zidanje stanovanjskih hiš, ki jih upravljajo sveti za 
gospodarstvo LO MO in OB LO. 

E. Sklad za obnovo gozdov 
V sklad za obnovo gozdov se vplačuje iz gozdov 

splošnega   ljudslkega   premoženja   celotna   dosežena 
cena lesa na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po odrejeni tarifi. 

Plan porabe sklada v letu 1955 po občinah: 

Občina 
Gojitev in 

varstvo 
Komuni- 

kacije 
Splošni 
«troski Skupaj 

Dodatek 
za gramoz Vsega 

Blagovica                v 000 din 519 400 50 969 200 1.169 
Borovnica 325 1.800 90 2313 100 2.313 
Brezovica 154 350 50 554 200 754 
Črnuč© 893 350 60 1.303 400 1.703 
Dobrova 192 500 50 742 200 942 
Dolsko 239 320 50 609 150 759 
Domžale 370 350 60 880 400 1.280 
Gabrovka 708 140 90 938 200 1.138 
Grosuplje 607 600 100   " 1.307 400 1.707 
Horjul 811 600 70 1.481 200 1.681 
Ig 545 4.000 190 4.755 500 5.235 
Kamnik 229 1.200 120 1.549 100 1.649 
Kamniška Bistrica 752 700 100 1.552 100 1.652 
Komenda 193 700 50 943 400 1.343 
Kresnice 853 800 55 1.708 200 1.908 
Krka 311 500 64 875 200 1.075 
Litija 1.331 2.500 150 3.981 500 4.481 
Logatec 1.829 2.100 212 4.141 300 4.441 
Lukovica 607 500 40 1.147 '   500 1.647 
Medvode 513 800 125 1.438 300 1.738 
Mengeš 983 400 100 1.485 200 1.685 
Moravče 760 1.185 100 2.045 100 2.145 
Motnik 501 600 70 1.171 200 1.571 
Podpeč-Preserje 694 3.814 100 4.608 400 5.008 
Pod tabor 170 450 52 672 200 872 
Polhov Gradec 1.037" 900 80 2.017 100 2.117 
Prezganje 557 720 70 1.347 100 1.447 
Radomlje 414 320 60   ' 794 100 894 
Rov te 9% 2.000 104 3.100 200 3.300 
Stična 219 420 64 703 100 '803 
Šentvid 819 700 80 1.599 300 1.899 
Škofljica 755 261 40 1.056 100 1.156 
Šmarje 380 430 65 875 150 1.025 
Šmartno 830 800 95 1.725 400 2.125 
Tuhinj 1.145 2.700 90 3.935 400 4.335 
Tuhinjska Srednja vas 756 650 70 1.476 200 1.676 
Vače 438 1.580 110 2.128 100 2.228 
Višnja gora 215 520 90 861 100 961 
Vodice 458 349 50 857 200 1.057 
Vrhnika 1.499 1.300 190 2.989 400 3.389 

Skupaj I. 25.743 39.309 3.456 68.508 9.600 78.108 

Hudournik' Božna 4.500 4.500 
Hudournik Borovniščica 4.000 4.000 
Gozdna cesta Kamniška  Bistrica 3.000 3.000 
Gozdna cesta Moravče 1.000 1.000 
Gozdna cesta Borovnica 2.000 2.000 
Skupaj II. 14.500 \14.500 

92.608 Vsega I. in II. 83.008 
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Predračun 
sklada za obnovo in gojitev gozdov v letu 1955 

A. Nedržavni sektor OLO 
v 000 din 

OBLO Skupaj 

Sredstva 
Sklad OLO 38,936             — 38,986 
Dotacije OLO za 

OBLO — 64,764 64,764 
Saldo 1. 1. 1955 101,882 20,253 122,135 
Sadike 2,897             — 2,89? 
^terjani zaostanki 38,309             — 38.309 
Skupaj: 182,074 83,017 267,091 
Izdatki 
Splošni stroški 23,089 3,456 26,545 
Drevesnice 1.130            — 1,130 
Varstvo, obnova, 

urejanje •.638 25,743 32,431 
Gozdno komunikacije — 39,309 39,309 
Druge investicije 10,676           — 10,676 
Hudourniki 9,000            — 9,000 
Gozdno ceste — 15,600 15,600 
Za investicijska siklad 

Podjetja »Beliakac 70,000 — 70,000 
Skupaj 120,583 84,108 204,691 
35% odvod LR Slo- 

veniji 49,720 — 49,720 
35% odvod za decem- 

ber 1954 ' 11.771 — 11.774 
Skupno 182,074 84,108 266,182 
Saldo 1. I.  1956.                                     909     909 

Skupaj 182,074 85,017 267.091 

B. Državni sektor 

Bruto dohodki gozdnega sklada v državnem sek- 
torju znašajo za leto 1955 61,336.000 din. 

Predvideni izdatlki za gozdna gojitvena dela • 
letu 1955: 

din 

a) drevesnice 
b) obnova in nega gozdov 

1.503.000 
22.369.000 

c) varstvo gozdov 1.466,000 
č) urejanje gozdov 
d) vzdrževanje   gozdnih   komuni- 

kacij 

1,014,000 

787.000 
e) vzdrževalna dela gospodarskih 

poslopij 
f) urejanje hudournikov 

g) nabava osnovnih  sredstev 

300.000 
100.000 

1,000.000 
h) amortizacija 
i) obresti od osnovnih sredstev 
j) zemljarina 
k) neporavnane obveznosti iz 

leta  1954 
35% vplačilo v republiški sklad 

3.374.000 
1,441.000 
1,829.000 

4,826.000 40,009.000 
l                   21,327.000 

Skupaj 61.336.000 

XXII. poglavje 

Kontigentiranje izrabe gozdov 
Določajo se v letu  1935 tele količine za izrabo 

gozdov: 

Družbeni Kmečka Skupna od  ,e«* 
plan poraba sečnja iglavci « 

I jamski celulozni 

2.400 25.000 

24.710 
48.650 

74.270 
64.650 

2.100 

9.000 

Državni sektor 22.600 
Nedržavni sektor: 
tehnični les 49.560 
drva ' 16.000 
Skupaj nedržavni 

sektor 65.560 73.360 138.920 9.000 
Skupaj državni in 

nedržavni sektor 88.160 75.760 163.920 11.100 

Količine za izrabo gozdov nedržavnega sektorja po občinah: 

2.300 

17.000 

17.000 

19.300 

300 

1.200 

1.200 

1.500 

Ostalo 

20.300 

47.070 
64.650 

111.720 

132.020 

Prodaja 

Občina tehnični 
1« drva 

Jomača poraba > V tem ključnem tortimemtu 

Skupa}      celuloinl      jamski      hlodovina 
drva les .les        ïa pragove 

iglavcev     iglavcev 
tehnični 

les 

1- Blagovica 
2. Borovnica 
3. Brezovica 
4. Črnuče 
5. Dobrova 
6- Dolsko 
7. Domžale 
8- Gabrovka 
9. Grosuplje 

10. Horjul 
11. Ig 
12- Kamnik 
13- Kamniška Bistrica 
!*• Komenda 
15. Kresnice 
16. Krka 
•. Litija 

1.940 110 550 720 3.320 650 360 — 
2.600 .    240 

'      30 
1.000 1.500 5.340 470 450 20 

360 230 1.050 1.670 120 60 — 
160 370 550 250 1.330 30 50 — 
300 450 400 320 1.470 100 80 30 
400 80 500 480 

360 
1.460 30 200 — 

300 40 650 1.550 60 120 — 
590 1.200 250 1.200 3.240 50 200 200 
900 450 700 2.550 4.600 300 150 100 

1.200 150 760 1.050 3.160 400 230 20 
2.900 500 1.500 1.500 6.400 950 500 — 
1.350 230 750 2.300 4.630 400 240 — 
1.600 800 500 1.400 4.300 540 300 30 

•••• 20 700 280 1.300 30 170 — 
450 660 500 900 2.510 130 70 — 
770 270 300 1.300 2.640 250 130 60 

1.440 530 700 2.300 4.970 250 470 80 
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)omača poraba V tem ključnem sortimcntu 
Prodaja celulozni jamski 

Obilna tehnični tehnični drva Skupa] les les hlodovina 
les drva les iglavcev Iglavcev za pragove 

18. Logatec 5.700 550 1.000 2560 '    9.810 1.770 860 __ 
19. Lukovica 900 240 830 1.000 2.970 400 450 20 
20. Medvode 200 500 800 2.800 4.300 580 50 — 
21. Mengeš 70 40 450 1.040 1.600 20 30 — 
22. Moravče 1.410 700 900 2.080 5.090 400 250 40 
25. Motniik 1.350 450 300 700 2.800 1.000 150 — 
24. Podpeč 4:900 390 900 1.500 7.690 1.900 .   750 20 
25. Podtabor 800 520 200 1.000 2.320 260 140 30 
26. Polhov Gradec 1.700 1.500 700 1.500 5.000 500 300 80 
27. Prežgan j e 640 1.400 700 800 3.540 200 110 80 
28. Radomlje 100 — 400 200 700 30 60 — 
29. Rovte 2.670 00 1.000 900 4.660 860 460 — 
30. Stična 350 280 200 1.400 2.230 120 60 10 
51. Šentvid 800 400 740 2.240 4.180 300 100 100 
52. Škofljica 370 150 160 400 1.080 120 61 20 
53. Šmarje 300 220 260 1.040 1.820 100 50 40 
54. Šmartno 1.600 500 540 1.700 4340 600 120 50 
35. Tuhinj 2.850 700 950 1.200 5.7O0 1.500 300 50 
36. Tuhinjska 

srednja vas 950 240 500 640 2.130 300 150 — 
57. Vače 1.200 300 440 60O 2.540 200 350 50 
38. Višnja gora 550 500 500 1.450 2.000 2O0 90 61 
39. Vodice 150 50 600 680 1.480 — 80 — 
40. Vrhnika 2.640 550 1.500 1.760 6.450 880 270 

49.560      16.000 24.710" 

XXIII. poglarvje 

L Skupna   sredstva   okraja 
in  viri  sredstev 

A. V letu  1955 bo razpolagal okrajni  ljudski 
Ljubljana  okolica  s »kupnimi  sredstvi   v 
2,892.658 tisoč din. 

B. Ta sredstva bodo zagotovljena 
iz tehle virov: 

1. delež OLO na dobičku gospo- 
darskih organizacij 

2. 1 % prometnega davka 
5. 50 % prometnega davka 
4. zemljarina 
5. dohodnina kmetov — 

dopolnilna 
občinske doklade 

6. dohodnina drugih: 
dopolnilna 
občinske doklade , 

7. davek od dediščin in daril 
8. davek od tuje delovne sile 
9. državne talkse 

10. dohodki uradov in zavodov 
11. drugi dohodki 
12. lokalni prometni davek 
15. lokalne takse 
14. dobiček pavšallistov: 

a) obrtnih podjetij 
b) gostišč 

15. obresti od osnovnih sredstev: 
a) obrtnih podjetij 
b) gostišč 

16. a) 20 % dobička trgovin 
b) 50 % dobička državnih 

podjetij in delavmic 

48.650       158.920      17.000 9.000 1.200 

c) 40 % dobička gospodarskih 
podjetij in gostišč 944 

v 000 din 
18,580 

10,908 
1.522 

6,615 
, 917 
3,273 

14,363 

odbor 
višini 

vOOOdin 

2.287,965 
23,939 
74,000 
8,000 

219,439 
62,836 

55,227 
6,187 

20,000 
2,000 

15,000 
5,000 

10,723 
56;000 
50,000 

12,230 

7,530 

2,892,658 

II.   Uporaba sredstev   okraja 
Ljubljana  okolica 

Sredstva v višini 2,892.658 tisoč dinarjev, s kate- 
rimi razpolaga v letu 1955 okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica, se bodo uporabile za tele namene: 

v 000 din 
1. Proračunski izdatki • 804,050 
2. Proračunske investicije 45,150 
5. Prispevek republiki                                        1,554.269 
4. Neporavnani prispevek 

republiki iz leta 1954 588,769 
5. 6 % rezerve od, okrajnih 

sredstev 92,30? 
6. slklad za zidanje stanovanj: 

a) 5 % od sredstev okraja 46,152 
b) ostanek   dobička   gradbenih 

podjetij 75,225 101.377 

7. Sklad za pospeševanje 
kmetijstva 52,550 

8. Realne garancije za investicij- 
ske kredite iz splošnega kre- 
ditnega sklada 15,850 

9. Sklad za kreditiranje investicij: 
a) trgovina 3,375 
b) obrt 31,884 
c) gostinstvo 3,183 58,340 

2^92^"s 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1935 dalje. 
Št. 201-7/'l-55 
Ljubljana, dne 30. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

Izdaja «Uradni Ust Lks« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna «Toneta Tomšiča«, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno IMO din — Posamezna etevllka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje i strani 6 din veS -- 
Uredništvo In uprava: LJubljana. Erjavčeva ulica Ua. poätnl predal 336 -  Telefon uprave Î3-579 - Cek. račun: 601-«Z«-15 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XII V LJUBLJANI, dne 26 maja 1955 Številka 19 

VSEBINAt 

' Ure<*ba o razdeljevanju In odpovedi stanovanj. 
• uredba o pristojnosti, organizaciji m delu Sveta za urba- 

nizem Lil Slovenije. 
8* 0<Hok o ustanovitvi Urbanističnega Instituta LR Slove- 

nije v Ljubljani. 
• Odločba  o  Imenovanju  upravnega  odbora   republiškega 

«edltnega sklada za zidanje stanovanjskih his. 
' Poredba o tehničnih pogojih,  napravah In opremi  po- 

slovnih prostorov trgovskih podjetij In trgovin za pro- 
dajo alkoholnih pijač. 

U Navodilo o tehničnih predpisih za kalkulacijo In za Izde- 
lavo Predračuna za gradbena dela. 

Odloki ljudskih odborov: 

• Odlok o stopnjah  dopolnilne  dohodnine  od  kmetijstva 
za leto 1955 v mestu LJubljani. 

'• Odlok o proračunu mesta Maribora za leto 1955. 

370. Odlok o določitvi stanovanjskih hiš, kl se ne prevzamejo 
v stanovanjsko skupnost v mestu  Mariboru. 

371. Odlok   o  spremembah  In   dopolnitvah   odloka   o  druž- 
benem planu mesta Maribora za leto 1954, 

372. Odlok  o  potrditvi  sklepnega  računa  o  Izvršitvi  prora- 
čuna mesta Maribora za leto 1S53.   • 

373. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka  proračuna 
mesta Maribora za leto 1954. 

374. Odlok o proračunu OLO Gorica za leto 1955. 
375. Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 

OLO Gorica za leto 1953. 
37£. Odlok o proračunu OLO Kranj za leto 1955. 
377. Odlok o stanovanjski tarili, razdelitvi najemnin in Skla- 

dih v okraju Kriko. 
378. Odlok o občinskih taksah okraja LJubljana okolica. 
379. Odlok o občinskem prometnem davku okraja LJubljana 

okolica. 

86, 

Na   podlagi   drugega   odstavka   10. člena   • 94. 
iena uredbe o upravljanju stanovanjskih h;J (Urad- 

°i Ust FLRJ, št. 29-344/54)  izdaja Izvršni svet Ljud- 
je skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 

I. Splošne določbe 

i. člen 

Določbe te uredbe se uporabljajo v mestih in 
cestnih občinah ter v tistih krajih, za katere to 
"oiocijo okrajni ljudski odbori. , 
j ...ljudski odbori mest in mestnih občin lahko do- 
m }?> da se v posameznih manjših naseljih na ob- 
ur *•/• mesta oziroma mestne občine določbe te 
in IV   ° razoelJevanju 'n zamenjavi stanovanj  (III. 

/• poglavje) ne uporabljajo. 
tuj- ^• ^. poglavja te uredbe se uporabljajo 
odst \ kraJ'n- v katerih se po prvem in drugem 
oredh U tega ^ena ne uporabljajo določbe te 
stan ? razdeljevanju stanovanj. Za sklepanje 
1 x,0VanJskih pogodb v  takšnih  krajih  veljajo do- 

6 uredbe o upravljanju stanovanjskih his. 

' 2. člen 

slan ^ t€ ure^e ° razdeljevanju in zamenjavi 
hjj6°.ranJ ^' *• ^" P°S^avJe) se ne uporabljajo za 
••• 

lz. %>•> 87. in 88. člena uredbe o upravljanju sta- 
vanfDj^ . * *"š' za stanovanjske hišo oziroma stano- 
Oov'a'• v S° kila. sezidana po uredbi o zidanju sta- 
^LRT

DJ
' ^ delavcev in uslužbencev (Uradni list 

za v St" ^-233^!), za hiše stanovanjskih zadrug in 
Se enodružinske  in dvodružinske   stanovanjske 

hiše, ki se bodo na novo zgradile po uveljavitvi te 
uredbe. 

Za razpolaganje z izpraznjenimi stanovanji v 
hišah iz 26., 87. in 88. člena uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš veljajo določbe uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš. Zasebni lastniki stanovanj- 
skih hiš iz prvega odstavka tega člena sklepajo sta- 
novanjske pogodbe prosto, stanovanjske zadruge pa 
po določbah zadružnih pravil. Ce stanovanjska za- 
druga ne sklene stanovanjske pogodbe v dveh me- 
secih po izpraznitvi, dodeli stanovanje stanovanjska 
uprava po 17. členu te uredbe. 

Določbe 'V. poglavja te uredbe se uporabljajo 
tudi za odpovedi stanovanj v hišah in prvega odstav- 
ka tega člena. 

3. člen 

Določbe te uredbe o razdeljevanju in zamenjavi 
stanovanj (III. in IV. poglavje) se ne uporabljajo za 
stanovanja, ki jih stanovanjska prava na predlog 
sanitarne inšpekcije spozna za nehigienična. O tem 
iris, stanovanjska tornisi; hišnemu svetu oziroma 
hišnemu lastniku odločbo. Za taka stanovanja sklepa 
stanovanjske pogodbe samostojno hišni svet oziro- 
ma lastnik hiše. 

Določbe V. poglavja se uporabljajo tudi za sta- 
novanja iz prvega odstavka tega člena. 

4. člen 

V krajih, v katerih se uporabljajo določbe •. 
in IV. poglavja te uredbe, se smejo obstoječi stano- 
vanjski prostori preurediti v poslovne prostore samo 
s poprejšnjim dovoljenjem stanovanjske uprave. 
Stanovanjska uprava lahko da talšno dovoljenje 
samo, če prosilec poprej zgradi v istem kraju pri- 
merna nova stanovanja z najmanj enako stanovanj- 
sko površino. 
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II. Stanovanjski organi 
5. člen 

Stanovanjska organa za opravljanje zadev po 
tej uredbi sta stanovanjska komisija in stanovanjska 
uprava. 

6. člen 
Stanovanjske komisije se postavljajo v mestih, 

mestnih občinah in občinah, v katerih.so kraji, za 
katere se uporabljajo določbe III. in IV. poglavja te 
uredbe. Stanovanjske komisije so pri svetu ljudskega 
odbora, pristojnem za stanovanjske zadeve, kjer tega 
sveta ni, pa pri občin:kem ljudskem odboru. 

Stanovanjsko komisijo imenuje svet ljudskega 
odbora, ki je pristojen za stanovanjske zadeve, kjer 
tega sveta ni, pa občinski ljudski odbor izmed od- 
bornil' >v ljudskega odbora in izmed drugih držav- 
ljanov. 

Stanovanjsko komisijo sestavljajo predsednik in 
štirje člani. Predsednik mora biti odbornik ljudskega 
odbora. Uslužbenec ljudskega odbora ne more biti 
član stanovanjske komisije. 

Svet oziroma občinski ljudski odbor lahko ime- 
nuje tudi več stanovanjskih komisij. 

". člen 
Stanovanjska komisija sestavlja občasne sezname 

upravičenih pričakovalcev  za   dodelitev   stanovanja. 

8 člen 
Stanovanjska uprava odloča o dodelitvi stano- 

vanj in o tem, da se uživalcu odpove stanovanjska 
pogodba, dovoljuje preureditev stanovanjskih pro- 
storov V poslovne prostore, daje pritrditev za zame- 
njavo stanovanj in odreja izselitve oseb, ki so se 
samovoljno vselile. 

Stanovanjska uprava opravlja za stanovanjsko 
komisijo pisarniško delo ter vodi seznam praznih 
stanovanj in seznam prosilcev za dodelitev stano- 
vanja. 

Odločbe iz pristojnosti stanovanjske uprave po 
tej  uredbi izdaja šef stanovanjske uprave. 

Zoper odločbe stanovanjske uprave je v osmih 
dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba na taj- 
ništvo okrajnega ljudskega odbora, v katerega de- 
lovno področje spadajo stanovanjske zadeve, zoper 
odločbo stanovanjske uprave v mestih pa na odbor- 
niško komisijo mestnega ljudskega odbora. 

Pravico do pritožbe imajo državni organi, zavodi, 
organizacije in državljani, ki so z odločbo stanovanj- 
ske uprave prikrajšani v svojih pravicah, ki jim 
gredo po tej uredbi. 

III. Postopek pri dodeljevanju 

9. člen 
Prazno stanovanje se lahko dodeli samo prosilcu, 

ki izpolnjuje pogoje za dodelitev stanovanja po 12. 
in 16. členu, te uredbe in je vpisan v seznam upra- 
vičenih pričakovalcev, kolikor ta uredba drugače ne 
določa. 

Nikomur se ne more dodeliti stanovanje, če bi si 
s tem pridobil dve stanovanji v istem ali drugem 
kraju. 

10. člen 
Za prazna stanovanja se štejejo stanovanja, ki 

se zgradijo ali priredijo na novo, ter stanovanja in 
deli stanovanja, ki se izpraznijo z izselitvijo ali 
smrtjo uživalca stanovanja, razen v primerih iz 11. 
člena te uredbe. 

11. člen 
Ce umre uživalec stanovanja oziroma sostano- 

valec, se ne šteje stanovanje za izpraznjeno, če osta- 
nejo v stanovanju njegovi družinski člani ali ožji 
sorodniki, ki so živeli z njim v skupnem gospodinj- 
stvu, vendar samo, če imajo po 12. členu te uredb6 

pravico do družinskega stanovanja in sklenejo s hiš" 
nim svetom oziroma s hišnim lastnikom stanovanj- 
sko pogodbo v enem mesecu po uživalčevi smrti- 
Taka stanovanjska pogodba velja šele, ko jo potrdi 
pristojna stanovanjska uprava. 

Stanovanje se tudi ne šteje za izpraznjeno, <* 
umre uživalec stanovanja in se njegov preživeli za- 
konec, ki je živel z njim v skupnem gospodinjstvu» 
obveže, da bo oddal ustrezni del stanovanja v pod" 
najem. Ce preživeli zakonec ustreznega dela stano- 
vanja ne odda v podnajem v dveh mesecih po uzl" 
valčevi smrti, sklene stanovanjsko pogodbo za ustrez- 
ni del stanovanja hišni svet oziroma hišni lastnik na 

podlagi odločbe stanovanjske uprave o dodelitvi tega 
dela stanovanja po določbah 17. člena te uredbe. 

12. člen 
Družinsko stanovanje so praviloma lahko dodeli 

samo prosilcu z družino. .. 
Za družino se štejejo tudi zakonca brez otrok au 

sorodniki, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 
Za družinsko stanovanje se šteje gradbeno pove- 

zana celota, ki ima vsaj eno sobo in kuhinjo. Garso- 
niera se šteje za družinsko stanovanje, čo im0 

poseben prostor za kuhanje. 
Samski osebi se praviloma lahko dodeli samo po- 

samezna soba, ki ni v sklopu družinskega stanovanja« 
vendar brez souporabe kuhinje, pa samo, če je tako 
sobo prej užival sostanovalec. 

Izjemoma se lahko dodeli enosobno družinsko 
stanovanje samski ojebi, ki ji je potrebno lastn 
gospodinjstvo iz zdravstvenih razlogov, čo je to P°" 
trjeno z zdravniškim potrdilom bolnice ali druge£a 

zdravstvenega zavoda, nad 50 % vojaškemu vojnem11 

invalidu ali delovnemu invalidu ali pa moškemu p*?" 
silcu, ki je star nad 55 let, oziroma ženski prosilki' 
ki je stara nad 50 let. Zdravniško spričevalo ne sin 
biti staro nad 6 mesecev. 

13. člen 
V seznam  praznih stanovanj  se vpišejo vsa a 

novo zgrajena in izpraznjena stanovanja, za kater 
se  uporabljajo določbe  III.  poglavja   te   uredbe. 
seznani se vpišejo tile podatki: kraj, ulica in ni'   , 
številka, število sob in pritiklin ter sobna POrr^lJia' 
če se izprazni del stanovanja, se vpiše tudi, *" '_ 
bila z izpraznjenim delom  stanovauja zvezana Pr 

vica do souporabe kuhinje. 
Hišni svet oziroma lastnik hiše, ki ni vklju.çen 

v   stanovanjsko   skupnost,  mora   vsako   izpraznje 
stanovanje ali del stanovanja priglasiti stanovanja 
upravi v osmih dneh po izpraznitvi  z navedbo P 
datkov iz prvega odstavka  tega  člena. 

14. člen 
V seznam  prosilcev  se  vpiše  ime,  priimek 

bivališče prosilca  ter zakaj  prosi   za dodelitev f 
novanja. Co prosi  za dodelitev stanovanja Pro?jceT* 
ki že ima stanovanje, se vpišejo v seznam prosi 
tudi podatki iz 13. člena te uredbe glede njegove^ 
dotedanjega stanovanja. Uživalca stanovanja, ki 
je stanovanje pravnomočno odpovedano, vpiše sta 
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anjska uprava v seznam prosilcev na zahtevo uži- 
valca staaovanja ali na zahtevo tistega, ki je odpo- 
vedal stanovanjsko pogodbo. 

15. člen 
Stanovanjska komisija izdela vsakega pol leta, 

n sicer v januarju in juliju, na podlagi seznama 
prosilcev seznam upravičenih pričakovalcev. 'V ta 
seznam vpiše toliko prosilcev, kolikor bo v prikod- 

jem polletju predvidoma na razpolago praznih 
stanovanj. 

{-a. manjše kraje lahko izdela stanovanjska ko- 
misija s pritrditvijo sveta, pristojnega za stanovanj- 
ske zadeve, kjer tega sveta ni, pa s pritrditvijo ob- 
činskega ljudskega odbora seznam upravičenih pri- 
čevalcev samo enkrat na leto, m sicer v^januarju. 

Komisija vpiše v seznam upravičenih pričakoval- 
cev po vrsti tisto prosilce, ki imajo največ pogojev 
!a dodelitev stanovanja. Pri tem mora zlasti upo- 
Sii ?.^ družbeno vlogo prosilca, število prosilčevih 
družinskih članov, zdravstveno stanje prosilca in 
aJegovih družinskih članov, potrebo po stanovanju 
zaradi pravnomočno odpovedi ali prostovoljne izse- 
itve, neiprimernost sedanjega prosilčevega stanova- 

nja ter dobo čakanja ma stanovanje. V seznamu mora 
«ti navedeno, do kakšnega stanovanja ima upravi- 
čeni pričakovalec pravico (do sobe ali do družin- 
skega stanovanja in do koliko sob). 

Stanovanjska komisija mora predložiti seznam 
Upravičenih pričakovalcev v potrditev svetu, pristoj- 
nemu za stanovanjsko zadeve, kjer tega sveta ni, pa 
občinskemu ljudskemu odboru. Ce potrdi svet ozi- 
roma občinski ljudski odbor seznam s pripombami, 
So to pripombe za stanovanjsko komisijo obvezne; 
stanovanjska komisija mora izdelati v skladu s temi 
Pripombami dokončni seznam upravičenih pričako- 
valcev. 
.     Seznam upravičenih pričakovalcev mora biti ob- 
javljen na razglasni deski ljudskega odbora. 

Zoper to, da jo prosilec vpisan ali da ni vpisan 
seznam upravičenih pričakovalcev, ni pritožbe. 

16. •1•• 
stanovanje 'so sme dodeliti samo prosilcu, ki je 

Pisan v seznam upravičenih pričakovalcev, kolikor 
i s to uredbo drugače določeno. 

. ,^ar Je treba po uredbi o upravljanju  stano- 
vskih hiä uživalcu, ki mu je odpovedano stanova- 
je, zagotoviti drugo—primerno stanovanje  (5. in 7. 

i." a 60- in tretji odstavek 85. člena uredbe), mora 
i to stanovanjo po velikosti in kakovosti primerno 

a Prosilčevo družino. Stanovanje je po svoji veli- 
sr    ji ^.Prosilca primerno, če odpade na posamezne- 
•V* °ružinskega člana najmanj 8 m' sobne površine 

'   °e odpade 1 soba na zakonca ali na dva družinska 
Qna istega spola, ki sta stara nad 14 let, ali pa 

* ,.i otroke, ki so stari pod 14 let. Po svoji kako- 
ud'v.  *e   sk^ov0-11}6   primerno, če po kakovosti   in 
T, nos ti ustreza dotedanjemu uživaJcevemu stanc- 
g   Ju> "i tem je treba upoštevati tudi kraj prosil- 
ci e, zaPoslitve oziroma kraj Iole, če iina prosilec 
j ,  , ' ki obiskujejo šolo, po možnosti pa tudi okoliš 
sedanjega stanovanja. 
van   war i& tre^a po uredbi o upravljanju stano- 
van' ^ uz'va'cu. ki mu je odpovedano stano- 
Urejf> 

zagotoviti drugo stanovanje (8. točka 60. člena 
P      l' če. sta funkcija   oziroma   delovno   razmerje 
biti   }       ^rez   krivde   uživalca   stanovanja),   mora 

stanovanje, ki  se  dodeli   prosilcu, po velikosti 

primerno za njegovo družino. To velja tudi, kadar 
prosi kdo za dodelitev stanovanja iz drugih raz- 
logov. 

Samo v izjemnih primerih se lahko dodeli pro- 
silcu stanovanje z več sobami, kot je določeno v dru- 
gem odstavku tega člena, če mu je to potrebno za- 
radi njegovega poklica (zdravniku za ordinacijo, od- 
vetniku za pisarno, kulturnemu delavcu in podobno) 
ali zaradi bolezni, če je vpisan v seznam kot upravi- 
čeni pričakovalec za takšno stanovanje. 

Manjše stanovanje ali stanovanje z manjšim 
(številom sob ali manj udobno stanovanje, kot je 
določeno v drugem oziroma tretjem odstavku tega 
člena, so prosilcu lahko dodeli samo z njegovim so- 
glasjem. 

Kadar je tr^ba uživalcu, ki mu je odpovedano 
stanovanje, po uredbi o upravljanju stanovanjskih 
hiš zagotoviti samo najpotrebnejše prostore (1. do 
4. točka in 8. točka 60. Člena uredbe, če sta funkcija 
ali delovno razmerje prenehala po krivdi uživalca 
stanovanja), mu morajo biti zagotovljeni taki pro- 
stori, da varujejo stanovalce in njihovo premoženje 
pred vremenskimi neugodnostmi in da niso zdravju 
škodljivi (suhi kletni prostori, barake in podobno), 
v primeru iz 6. točke 60. člena uredbo pa takšni 
prostori, da varujejo uživalčevo premoženje pred 
vremenskimi neugodnostmi. 

17. člen 
Stanovanjska uprava dodeli stanovanje po vrst- 

nem redu vpisa prvemu izmed tistih upravičenih pri- 
čakovalcev, ki ima pogojo za dodelitev tega stano- 
vanja po določbah 12., 15. in 16. člena te uredbe. 

Lastnik stanovanjsko hiše, ki ni vključena r sta- 
novanjsko skupnost, ima pravico izbrati enega izmed 
prvih desetih upravičenih pričakovalcev, ki izpolnju- 
jejo pogoje za dodelitev izpraznjenega stanovanja. 
V tem primeru mora stanovanjska uprava dodeliti 
izpraznjeno stanovanje prosilcu, ki ga je izbral last- 
nik. Lastnikova pravica do izbire ugasne, če ne spo- 
roči stanovanjski upravi najpozneje r 15 dneh po 
izpraznitvi stanovanja, komu naj dodeli stanovanje. 

Pravico po prejšnjem odstavku ima tudi stano- 
vanjska zadruga v primeru iz drugega odstavka 
2. člena te uredbe. Pravica zadruge do izbire ugasne, 
če ne sporoči stanovanjski upravi najpozneje v dveh 
mesecih in pol po izpraznitvi stanovanja, komu naj 
dodeli stanovanje. 

# 18. člen 
Co stanuje v stanovanju, ki se izprazni, pod- 

najemnik z družino, mu lahko dodeli stanovanjska 
uprava to stanovanje, četudi ni vpisan v seznam upra- 
vičenih pričakovalcev, vendar samo, če je izpraz- 
njeno stanovanje po velikosti in številu sob primimo 
za podnajemnika in njegovo družino in če prosi za 
dodelitev najpozneje v osmih dneh po izselitvi ali 
smrti uživalca stanovanja. Ce gre za stanovanje v 
hiši, ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, je za 
dodelitev stanovanja podnajemniku potrebna pri- 
trditev hišnega lastnika. 

14. člen 
Ce se zgradijo nova stanovanja zato, da se lahko 

obstoječi stanovanjski prostori spremenijo v poslovno 
prostore (4. člen te uredbe), jih dodeli stanovanjska 
uprava po uradni dolžnosti dotedanjim uživalcem 
tistih stanovanj, ki se preuredijo v poslovne prostore, 
četudi niso vpisani v seznam upravičenih pričako- 
valcev. 
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20. Člen 
V hiši, ki se zgradi namesto hiše, ki je bila po- 

rušena, dodeli stanovanjska uprava stanovanja pred- 
vsem uživalcem stanovanj porušene hiše, četudi niso 
vpisani v seznam, upravičenih pričakovalcev, če spo- 
ročijo stanovanjski upravi zahtevo za dodelitev sta- 
novanja najpozneje v 15 dneh po kolavdaciji nove 
stanovanjske hiše. 

21. člen 
Ce se izprazni del stanovanja, ki sta ga uživala 

uživalec in sostanovalec, ima tisti od njih, ki ostane 
v stanovanju, ne glede na to, ali je vpisan v seznamu 
upravičenih pričakovalcev, pravico do dodelitve iz- 
praznjenega dela stanovanja, če mu je ta del stano- 
vanja potreben za povečanje stanovanjske površine na 
tisti obseg, do katerega ima pravicdT po tretjem od- 
stavku 16. člena, in zahteva dodelitev izpraznjenega 
dJa stanovanja najpozneje v 8 dneh po izpraznitvi. 

22. člen 
Ce sta imela uživalec stanovanja in sostanovalec 

souporabo kuhinje na podlagi odločbe stanovanj- 
skega organa, obdrži ob izpraznitvi enega dela stano- 
vanja kuhinjo v izključni uporabi tisti, ki ostane 
v drugem delu stanovanja. 

Ce se izprazni del stanovanja, katero sta uživala 
uživalec in sostanovalec, pa tisti, ki ostane v drugem 
delu stanovanja dotlej ni imel pravice do souporabe 
kuhinje, se mu na njegovo zahtevo, ki jo mora spo- 
ročiti stanovanjski upravi v osmih dneh po izpraz- 
nitvi dela stanovanja, dodeli kuhinja v izključno 
uporabo, če ima pravico do družinskega stanovanja 
po 12. členu te uredbe in je del stanovanja, ki ga 
uživa, po sobni površini vsaj enak izpraznjenemu 
delu stanovanja. 

Ob dodelitvi dela stanovanja se ne more več na 
novo ustanoviti pravica do souporabe kuhinje. 

23. člen 
Hišni svet oziroma lastnik stanovanjske hiše, ki 

ni vključena v stanovanjsko skupnost, je dolžan skle- 
niti stanovanjsko pogodbo s tistim, ki mu je bilo 
stanoc^nje pravnomočno dodeljeno. 

Ce prosilec, ki mu je bilo dodeljeno stanovanje, 
ne sklene s hišnim svetom oziroma s hišnim lastni- 
kom stanovanjske pogodbe v 15 dneh po pravnomoč- 
nosti odločbe o dodelitvi stanovanja, ugasne odločba 
0 dodelitvi stauovanja. To velja tudi, če se prosilec 
ne vseli, v dodeljeno stanovanje najpozneje v 15 dneh 
po sklenitvi stanovanjske pogodbe oziroma po dejan- 
ski izpraznitvi stanovanja, če stanovanje ob skle- 
nitvi stanovanjske pogodbe še ni bilo dejansko iz- 
praznjeno. Ce prosilec, ki mu je bilo stanovanje do- 
deljeno, v tem roku ne sklene stanovanjske pogodbe 
ali s. ne vseli v stanovanje, mora hišni svet oziroma 
1 stnik hiše v nadaljnjih treh dneh to sporočiti stano- 
vanjski upravi. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena se 
dodeli stanovanje drugemu prosilcu iz seznama upra- 
vičenih pričakovalcev po določbah 17. člena. Rok za 
izbiro upravičenega pričakovalca po drugem in 
tretjem odstavku 17. člena te uredbe znaša v tem 
primeru osem dni in se računa od dneva, ko je pre- 
tekel po drugem odstavku tega člena določeni rok 
za sklenitev stanovanjske pogodbe oziroma za vse- 
litev. 

Stanovanjska uprava lahko iz upravičenih raz- 
logov podaljša rok za sklenitev stanovanjske po- 
godbe oziroma za vselitev 

Ce hišni svet, lastnik hiše oziroma stanovanjska 
zadruga noče skleniti stanovanjske pogodbe z osebo, 
ki ji je bilo dodeljeno stanovanje, sklene namesto 
njega   stanovanjsko  pogodbo   stanovanjska   uprava. 

24. člen 
Lastnik hiše, ki je odpovedal stanovanje na pod- 

lagi 7. točke 60. člena uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš, se mora vseliti v to stanovanje naj- 
pozneje v 15 dneh po izpraznitvi, sicer dodeli stano- 
vanjska uprava izpraznjeno stanovanje drugemu 
upravičencu po določbah 17. člena te uredbe. Stano- 
vanjska uprava iz upravičenih razlogov lahko po- 
daljša rok za vselitev. 

Hišni svet mora v treh dneh po preteku roka 
za vselit* sporočiti stanovanjski upravi, če se last- 
nik ni vselil v izpraznjeno stanovanje. 

IV. Zamenjava stanovanj 

25. člen 
Sporazumne zamenjave stanovanj na območju 

istega mesta, mestne občine oziroma občine so do- 
voljene po poprejšnji pritrditvi stanovanjske uprave, 
sporazumne medkrajevne zamenjave stanovanj pa P° 
poprejšnji pritrditvi stanovanjskih uprav obeh mest, 
mestnih občin oziroma občin. 

Ce je predmet zamenjave stanovanje v zasebni 
hiši, ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, sme 
dati stanovanjska uprava pritrditev za zamenjavo 
samo, če je prošnji za pritrditev k zamenjavi P11' 
loženo pismeno soglasje lastnika hiše. 

Stanovanjska uprava sme odreči pritrditev za 
zamenjavo samo, če utemeljeno sumi, da gre za spe- 
kulativno zamenjavo stanovanj, s katero hočeta 
stranki obiti določbe te uredbe o razdeljevanju sta- 
novanj, zlasti če bi si ena stranka z zamenjavo Prl* 
dobila očividno preveliko stanovanje, ali pa če r 

primeru iz drugega odstavka tega člena zasebni last- 
nik k zamenjavi ni dal soglasja. 

O pritrditvi k zamenjavi izda stanovanjska upi*" 
va odločbo in jo dostavi strankama, ki sta zamenja-" 
stanovanji, ter hišnemu svetu oziroma lastniku hise> 
ki ni vključena v stanovanjsko skupnost. 

Zoper odločbo, s katero se odkloni pritrditev * 
zamenjavi, imata pravico do pritožbe stranki, ki sta 
zamenjali stanovanji, zoper odločbo, s katero se da 
pritrditev k zamenjavi, pa samo lastnik hiše, ki D1 

vključena  v  stanovanjsko skupnost. 
Sporazumno zamenjavo smeta stranki izvršiti 

šele po pravnomočnosti odločbe o pritrditvi. 

V. Odpoved stanovanja in izselitev 

26. člen 

Stanovanjska pogodba se lahko odpove uživalcu 
stanovanja oziroma sostanovalcu samo iz razlog07' 
naštetih v 60. členu uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš. Stanovanjsko pogodbo za stanovanje v hi»an' 
ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razen 
hišah iz 2. člena te uredbe, odpove hišni svet »a 

podlagi poprejšnje odločbe stanovanjske uprave. 

27. člen 
Po 7. točki 60. člena uredbe o upravljanju stano-, 

vanjskih hiš se odpove stanovanjska pogodba tuoi, 
če se želi vseliti solastnik v hišo, ki je ^^^'"la 
več lastnikov, če se želi vseliti lastnik fizičnega de 
hiše v stanovanje, ki je njegova last ali če se želi 
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beliti služnostni upravičenec v stanovanje, do kate- 
Iega ima služnostno pravico. 

» korist solastnika ^e lahko odpove stanovanje- 
samo, če stanovanje, v katero so želi vseliti, ustreza 
višini njegovega solastniškega deleža, v korist služ- 
nostnega upravičenca do stanovanja pa samo, če je 
njegova služnostna pravica vipisana v zemljiški knjigi 
ln je pogoj za uveljavljanje te pravice nastopil že 
P.r^d uveljavitvijo uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš. 

28. člen 
Ce mora imeti stanovanjska hiša hišnika, določi 

stanovanjska uprava na predlog hišnega sveta, katero 
stanovanje je treba odpovedati, da se pridobi stano- 
vanje za hišnika. Ce je hiša že imela hišnrka, pa je 
~»o hišniško stanovanje pozneje oddano v najem, 
J.e treba praviloma odpovedati to stanovanje, da se 
Pridobi stanovanje za hišnika. 

29. člen 
Za odpoved stanovanjske pogodbe po tretjem od- 

stavku 26. člena ali po 7. točki 60. člena uredbe o 
opravljanju stanovanjskih hiš ni potrebno, da bi 
moralo biti zagotovljeno drugo oziroma primerno 
stanvanje že ob odpovedi, mora pa biti tako stano- 
vanje zagotovljeno, preden so izvrši prisilna izselitev. 

30. člen 
Podstanovalske pogodbe za stanovanjske prostore 

ss lahko odpovedo brez vsakega razloga. Ce v po- 
godbi ni drugače določeno, velja za opremljene sobe 
enomesečni, za prazne pa dvomesečni odpovedni rok. 

31. člen 
O sporih zaradi odpovedi odloča sodišče. 
Prisilna izselitev uživalca, sostanovalca oziroma 

Podstanovalca je dovoljena na podlagi izvršne sodne 
^be, poravnave, sklenjeno pred sodiščem v odpo- 
vedni pravdi, poravnave pred poravnalnim svetom 

1 OTerjene listino o prostovoljni  izselitvi. 

32. člen 
Prisilna izselitev na podlagi odpovedi  je dovo- 

Jena šele potem, ko je zagotovljeno uživalcu, ki mu 
J6 odpovedano stanovanje, ustrezno drugo stanovanje 

Zlr^ma^najpotrebnejši prostori. 
sodišče preizkusi na zavezančevo zahtevo v iz- 

rsilnem  postopku,  ali  stanovanje oziroma  prostor, 
je  zagotovljen   zavezancu   namesto odpovednega 

anovanja, ustreza pogojem iz drugega in  tretjega 
SVITT^   ^' ^'ena uredbe o upravljanju stanovanj- 

in hiš, razen če gre za stanovanje, ki je bilo do- 
jeno v upravnem postopku po določbah te uredbe. 

,  "Vršilni  naslov  za prisilno izselitev  ugasne, če 
j_P°Tedujoča stranka ne zahteva prisilne izselitve v 

dneh po izvršljivosti izvršilnega naslova. 

33. člen 
£oper osebo, ki se je samovoljno vselila v stano- 

vi6 •&*' V ^ stanovania- ki mora biti dodeljeno 
p . ^°ločbah te uredbe, odredi stanovanjska uprava 
izvS1-n° izselitov*- Prisilna izselitev po tem členu se 
v »f^1 takoj, in sicer po predpisih, ki veljajo za iz- 

rsitev upravnih odločb. 

VI. Kazenske določbe 
34. člen 

d   ,.rekršek store in se kaznujejo z denarno kaznijo 
"•000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni- 

1. člani hišnega sveta oziroma lastnik hiše, ki ni 
vključena v stanovanjsko skupnost, če nočejo skleniti 
stanovanjske pogodbe z osebo, ki ji je bilo pravno- 

'močno dodeljeno stanovanje; » 
2. predsednik hišnega sveta oziroma lastnik hiše, 

ki • vključena v stanovanjsko skupnost, če ne na- 
znani stanovanjski upravi samovoljne vselitve naj- 
pozneje v treh dneh; član hišnega sveta oziroma hišni 
lastnik, čo dovoli, da se vseli v stanovanje ali sta- 
novanjski prostor kdo, ki mu stanovanjska uprava 
ni dodelila stanovanja; 

3. kdor v prošnji za dodelitev stanovanja navede 
neresnične podatke o takih okoliščinah, ki vplivajo 
na dodelitev stanovanja; 

4. kdor izvrši zamenjavo stanovanj, preden po- 
stane odločba o pritrditvi  pravnomočna; 

5. kdor brez dovoljenja preuredi stanovanjske 
prostore v poslovne prostore; 

6. predsednik hišnega sveta ali lastnik hiše, ki 
ni vključena v stanovanjsko skupnost, če ne pošljeta 
v določenem roku stanovanjski upravi naznanil po 
drugem odstavku 13. člena, po drugem odstavku 
23. člena oziroma po drugem odstavku 24. člena te 
uredbe. 

VII. Prehodne in končno določbe 

35. člen 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnimi pravicami po potrebi lahko predpišejo 
s svojimi odloki natančnejše določbe o postopku pri 
razdeljevanju stanovanj in pri zamenjavi stanovanj 
v skladu z določbami te uredbe. 

36. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 71/55 
Ljubljana, dne 24. maja 1955. 

Izvršni svet Ljudsko skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

87. 
Na podlagi "i. člena zakona o ustanovitvi Sveta 

za urbanizem LR Slovenije in 5. točke 72. člena ustav- 
nega zakona o temeljih družbene in politične ureditve 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije iz- 
daja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije 

UREDBO 
o pristojnosti, organizaciji in delu Sveta za urbanizem 

LR Slovenije        . 

I. PRISTOJNOST 

1. člen 
Svet za urbanizem LR Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: Svet) samostojno opravlja zadeve iz svoje 
pristojnosti na podlagi in v mejah zveznih in repu- 
bliških zakonov, predpisov Zveznega in republiškega 
izvršnega sveta in predpisov Zveznih upravnih orga- 
nov, izdanih v mejah zvezne pristojnosti, ter v skladu 
s smernicami Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LR Slovenije. 
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2. člen 
V mejah svoje pristojnosti opravlja Svet zadeve, 

ki se nanašajo na: 
«     —- pokrajinsko in  krajevno načrtovanje naselij; 

— na uporabo zemljišč za gradbene namene; 
— na vprašanja stanovanjske in komunalne gra- 

ditve. 
Svet opravlja nadzorstvo nad delom ljudskih od- 

borov okrajev, mest in mestnih občin s posebnimi 
pravicami na področju urbanizma ter nad delom za- 
vodov, za katere je pristojen. 

Svet pripravlja osnutke za predpiso s področja 
urbanizma. 

II. ORGANIZACIJA SVETA ZA URBANIZEM 

A. Svet 

1. Sestava sveta 

3. člen 
Svet za urbanizem je kolegijsko telo. 
Svet sestavlja 50 do 50 članov. 
Predsednika sveta imenuje Izvršni svet. Ciano 

sveta imenuje Izvršni svet izmed oseb, ki jih pred- 
lagajo okrajni in mestni ljudski odbori in ustrezne 
strokovne organizacije in zavodi ter izmed javnih 
delavcev in strokovnjakov s področij, ki so v zvezi 
z vprašanji urbanizma. 

4. člen 
Delovna doba sveta traja dve leti. Člani, ki jim 

je delovna doba prenehala, so lahko ponovno ime- 
novani. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS lahko vsak 
čas razreši predsednika ali člane sveta in imenuje 
namesto njega drugega. Takemu članu preneha dolž- 
nost, ko preneha delovna doba sreta. 

2. Delovno   področje   sveta 

5. člen 
Svet na področjih, naštetih v 2. členu te uredbe: 
1. obravnava in predlaga Izvršnemu svetu Ljud- 

sko skupščine LRS osnutke zakonov, uredb in drugih 
aktov iz republiške pristojnosti; 

2. daje mnenje  k osnutkom  zveznih predpisov; 
3. izdaja pravilnike, odredbe in navodila za iz- 

vrševanje uredb • drugih predpisov republiškega 
izvršnega sveta, na podlagi posebnega, z zakonom 
ali zvezno uredbo danega pooblastila pa tudi pravil- 
nike, odredbe in navodila za izvrševanje zveznega 
ali republiškega zakona oziroma zvezne uredbe; 

4. daje priporočila za delo ljudskih odborov; 
5. daje smernice za delo urada sveta; 
6. imenuje komisije sveta; 
7. imenuje predstojnike finančno samostojnih za- 

vodov, za katerih zadeve in naloge je pristojen svet; 
8. obravnava vprašanja o vzgoji urbanističnih 

strokovnjakov in daje pristojnim organom in zavo- 
dom ustrezne predloge; 

9. skrbi za znanstveno raziskovalno delo; pred- 
laga ustanovitev inštitutov; 

10. obravnava delo inštitutov, ki so pod njegovim 
nadzorstvom in jim daje smernice in navodila za 
njihovo delo; 

11. določa predlog predračuna in zaključnega 
računa sveta; 

12. opravlja druge zadeve, ki so s posebnimi pred- 
pisi dane v delovno področje sveta. 

3. Delo sveta 

6. člen 
Svet dela na sejah. Sejo sveta so javne. 

7. člen 
Seje sveta sklicuje predsednik sveta po lastnem 

preudarku. Sejo mora sklicati, če to zahteva Izvršni 
svet, najmanj petina članov sveta ali sekretar sveta 
s predlogom dnevnega reda. 

Z vabilom na sejo se sporoči predlog dnevnega 
reda. 

8. člen 
Gradivo za sejo sveta pripravi sekretar po na- 

vodilih predsednika sveta. 
Sekretar sveta se mora udeleževati svetovih sej. 

Na seji ima posvetovalno pravico. 
Na vsaki seji sveta poroča sekretar sveta o iz- 

vršitvi sklepov zadnje seje. Z dovoljenjem sveta 
lahko poroča o posameznih zadevah dnevnega reda 
strokovni uslužbenec urada, ki ga določi sekretar. 

9. člen 
Seje sveta vodi predsednik sveta. Ce je zadržan, 

ga nadomestuje član sveta, ki ga svet za, to določi. 

10. člen 
Svet lahko veljavno sprejema sklepe, če jo na 

seji navzočih večina članov sveta. 
Sklep je sprejet, čo je zanj glasovalo večina 

navzočih članov. 
11. člen 

O seji sveta se piše zapisnik. Vanj se vpišejo 
zadeve, ki jih je svet obravnaval ter sprejeti sklepi 
s kratko obrazložitvijo. Na zahtevo članov sveta se 
vpiše v zapisnik njihovo ločeno mnenje. 

Za zapisnik skrbi sekretar sveta. 
Zapisnik podpišeta predsednik in sekretar sveta. 
Predsednik sveta lahko odredi, da se napravijo 

o seji sveta stenografski zapiski, 

12. člen 
Pravilnike, odredbe, navodila in priporočila pod- 

pisuje predsednik sveta. 

13. člen 
Za proučevanje posameznih vprašanj iz svojega 

delovnega področja in za pripravo rešitev takih vpra- 
šanj lahko svet ustanovi komisije. Z odločbo o usta- 
novitvi komisije določi njene naloge. 

Komisijo sveta so lahko stalne ali začasne. 

14. člen 
Predsednika in člane komisijo imenuje svet. 
Predsednik komisije in člani komisije so lahko 

člani sveta in strokovnjaki s področja, za katero Je 

ustanovljena komisija. 
Komisija prouči zadevo, ki ji je poverjena, • 

da svetu predlog. .. 
Komisija no moro izdajati predpisov, priporoči 

in odločb. r 

B. Urad sveta 

1. Sekretar 

15. člen 
Sekretar  načeluje uradu  in  vodi  njegovo delo. 
Sekretar  predstavlja/ svet  ter  ga  zastopa  P*e^ 

državnimi organi in v premoženjskopravnih razme 



§ki2_r-26. v. 1959 URADNI LISI Stran 355 

Jlû nasproti organizacijam ter pravnim in fizičnim 
osebam, kolikor to no spada v pristojnost javnoga 
Pravobranilstva. 

16. člen 
Sekretar jo za delo urada odgovoren Svetu za 

^rbanizem LR Slovenijo ter Izvršnemu svetu Ljudske 
skupščine LR Slovenije. 

17. člen 
V uradu je lahko eden ali več pomočnikov sekre- 

tarja. 
Sekretar lahko s pritrditvijo Izvršnega sveta pre- 

Bese posamezne pravico na pomočnika. 
,, ^e je sekretar zadržan, ga nadomestuje pomoč- 

0I£, čQ ni pomočnika, pa uslužbenec ki ga za to določi 
sekretar v sporazumu s sekretarjem Izvršnega sveta. 

18. člen 
Sekretar sveta na področjih, naštetih v 2. členu 

te uredbe: 
1. samostojno odloča v upravnem postopku na 

Pfvi stopnji v zadevah, ki so z zakonom ali uredbo 
«ane v pristojnost sveta; 

2. odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper 
nPravne odločbe ljudskih odborov okrajev, mest in 
ustnih občin s posebnimi pravicami; 

3. v izvrševanju nadzorstva razveljavi ali od- 
^KÜ* 

nezakonite Qkto upravnih organov ljudskih 
odborov ter zavodov in inštitutov, ki spadajo pod 
°adzorstvo sveta; 
, 4. zadrži izvršitev nezakonitih aktov ljudskih od- 
borov okrajev, mest in mestnih občin s posebnimi 
Pravicami in jih predloži Izvršnemu svetu, da jih 
razveljavi ali odpravi; 

5- v zadevah, ki niso urejene z zakonom ali s 
Predpisom drugega državnega organa opozori Izvršni 
SVet Da tako akte ljudskih odborov okrajev, mest in 
mestnih, občin s posebnimi pravicami, s katerimi so 
Prizadeto splošne koristi, in predlaga Izvršnemu svetu 
Us«ezne ukrepe; 

6. odloča o službenih in delovnih razmerjih usluž- 
bencev in delavcev sveta; 

?. odloča o zakonitosti sklepa kolektivnega orga- 
in ,a°^no samostojnega zavoda, za katerega zadeve 

naloge jo pristojen svet, če jo predstojnik zavoda 
zacasno zadržal izvršitev sklepa; 
k •7*•••• do finančno samostojnih zavodov, za 
iiT i ^e določen srct ko* organ za njihove zadeve 
kol^i, pt) za^onu določene pravice in dolžnosti, 

01••• to ni pridržano svetu; 
9. skrbi za pripravo gradiva za. sejo sveta; 

jw. skrbi, da se izvršujejo sklepi sveta; 
Pis' À oprav^a truffo naloge, ki so s posebnimi pred- 

1 n i?e V nJeS°vo delovno področje, 
tar ^e-, izdano v upravnem postopku, sme sekre- 
Preri V,Ct-a razve4aviti, spremeniti ali zadržati samo po 

ttP)sih oziroma načelih upravnega postopka. 

19. člen 
raču ar *° odredbodajalec za izvrševanje pred- 

20. člen 
beno   -retar Je disciplinski starešina za vse usluž- 

ne m delavce sveta. 
d;Sci ^fretar  imenuje   predsednika  in   enega  Člana 
t«. j?ln.skega sodišča pri svetu in njuna namestnika 

««aplindccga tožilca. 

2. Ureditev  urada 
21. člen 

Urad sveta ima zlasti tele naloge: 
— pripravlja gradivo za predloge glede pokra- 

jinskih in krajevnih načrtov, ki se obravnavajo na 
seji sveta; zbira in vodi arhiv dokumentacije s pod- 
ročja urbanizma; 

— opravlja pravne zadeve iz pristojnosti urada 
in pripravlja osnutke predpisov in odločb s področja 
sveta; 

— skrbi za vzgojo kadrov, organizira tečaje in 
podobno; 

— organizira razstave, izdaja publikacije in po- 
dobno; 

— opravlja zadeve računovodstva in ekonomata 
ter personalne zadevo urada. 

22. člen 
Organizacijo urada sveta predpiše Svet za urbani- 

zem LR Slovenije s pritrditvijo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LR Slovenije. 

23. člen 
Natančnejšo določbe o notranjem poslovanju 

urada predpiše s poslovnikom sekretar sveta. 

ÜI. KONČNA DOLOČBA 
24. člen 

Ta uredba začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS<. 

St. U-62/2-55 
Ljubljana, dno 24. maja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

88. 
Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi Sveta 

za urbanizem LR Slovenije in 5. točko 72. člena ustav- 
nega zakona o temeljih družbene in politične ure- 
ditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

'    ODLOK 
o ustanovitvi Urbanističnega inštituta LR Slovenije 

v Ljubljani 
1 

Ustanovi se Urbanistični inštitut LR Slovenije s 
sedežem v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: inštitut). 

Inštitut ima na področju urbanizma zlasti tele 
naloge: 

1. proučuje razvoj posameznih naselij, mest in 
pokrajin na območju LR Slovenije glede na gospo- 
darske, sociološke, zdravstvene, kulturne, zemljepisne, 
zgodovinske in druge razmere in pogoje; 

2. opravlja po naročilu za ljudske odbore, zavode 
in organizacije urbanistične storitve in jim daje stro- 
kovno pomoč v zadevah s področja urbanizma; 

3. proučuje razvoj stanovanjske graditve in ko- 
munalnega gospodarstva ter metode za njuno usmer- 
janje; 
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4. proučuje metodologijo urbanizma; 
5. izdaja redne in občasne publikacije o vpraša- 

njih urbanizma in o rezultatih svojega dela; 
6. sodeluje z znanstvenimi in drugimi zavodi, 

e pristojnimi državnimi organi in z organizacijami pri 
vzgoji urbanističnh kadrov, zlasti pri pripravljanju 
učnega materiala, pri sestavi učnih programov in 
prirejanju tečajev; 

7. organizira prireditve in izdeluje tehnične pri- 
pomočke za popularizacijo in propagando urbanizma; 

8. ureja in vodi javno urbanistično knjižnico. 
V okviru svojega delovnega področja sodeluje 

inštitut z drugimi znanstvenimi zavodi 1er z gospo- 
darskimi in družbenimi organizacijami doma in r 
m j ini. 

5 
Inštitut vodi direktor. 
Direktorja imenuje Izvršni svet LR Slovenije na 

predlog Sveta za urbanizem LR Slovenije. 
Direktor je za delo Inštituta odgovoren Svetu za 

urbanizem LR Slovenije. 

4 
Inštitut ima strokovni svet kot direktorjev po- 

svetovalni organ. Strokovni svet šteje 7 do 15 članov. 
člane strokovnega sveta imenuje svet za urbani- 

zem LR Slovenije, in sicer eno tretjino članov izmed 
uslužbencev inštituta in dve tretjini članov izmed 
drugiL strokovnjakov in znanstvenikov. 

Direktor sklicuje seje strokovnega sveta in jih 
vodi. Direktor mora sklicati svet, če gre za pomemb- 
nejša strokovna vprašanja z delovnega področja in- 
štituta ali če to zahteva najmanj tretjina članov 
strokovnega sveta. 

5 
Inštitut izdela za vsako leto delovni program in 

ga predloži Svetu za urbanizem LR Slovenije v po- 
trditev, potem ko je strokovni svet inštituta oddal 
k programu svoje mnenje. 

H 
Ta odlok  velja  od  dneva objave  v  »Uradnem 

listu LRSc 
St. U-72/55 
Ljubljana, dne 24. maja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

89. 
Na podlagi 18. točke odloka o načinu vplačevanja 

in uporabe sredstev za zidanje stanovanjskih hi» 
(Uradni list FLRJ, št. 15-151/55) je Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LR Slovenije 

odločil: 

V upravni odbor republiškega kreditnega sklada 
za zidanje stanovanjskih hiš se imenujejo: 

za predsednika: ing. T epi na Marjan, državni 
sekretar za gospodarstvo LRS; 

ìB. člane: ing. Brilly Marijan, direktor Uprave 
za investicije LRS, 

Bučar  Franc, nameščenec, Ljubljana, 
D rob e ž Franc, predsednik Sveta za stanovanj- 

ske zadeve MLO Ljubljana, 
Kopitar   Jože, nameščenec, Ljubljana. 
St. 623/2-55 

Ljubljana, dne 24. maja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Inštitut ima lahko tudi zunanje sodelavce. So- 
delavci inštituta so lahko strokovnjaki in znanstve- 
niki s takih področij, ki posegajo v vprašanja urba- 
nizma. 

7 
Inštitut je proračunski zavod. 
Inštitut ima svoj predračun dohodkov in izdat- 

kov v okviru predračuna Sveta za urbanizem LR Slo- 
venije. 

Direktor inštituta je odredbodajalec za izvrše- 
vanje predračuna. 

8 
Plače uslužbencev inštituta se določajo po pred- 

pisih o plačah in napredovanju uslužbencev pri držav- 
nih organih in uslužbencev v prosvetno-znanstveni 
službi, plače delavcev pa po predpisih o plačah delav- 
cev pri državnih organih in zavodih. 

90. 
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena uredbe ? 

trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgovina»/ 
(Uradni list FLRJ, št. 56-483/53) izdaja državni *e' 
kretar za gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o tehničnih pogojih, napravah in opremi poslovnih 
prostorov trgovskih  podjetij in trgovin za prodaj» 

alkoholnih pijač 

1. Splošne določbe 
1 

Trgovska podjetja in trgovine (v nadaljnje01 

besedilu: trgovine) morajo pri prodaji alkoholnih pi" 
jač izpolnjevati minimalne tehnične pogoje in ime,u 

naprave in opremo poslovnih prostorov, kakor Je 

predpisano s to odredbo. 

Inštitut je pod nadzorstvom Sveta za urbanizem 
LR Slovenije. 

10 
Svet za urbanizem LR Slovenije predpiše pravila 

o organizaciji in poslovanju inštituta. 

Kot   alkoholne   pijače   se   štejejo   naravna   J 

umetna vina ter žgane pijače vseh vrst. 
Kot poslovni prostori za prodajo alkoholnih PU8. 

se štejejo zidani zaprti prostori, ki ustrezajo Sra 

benim in sanitarnim predpisom. 
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Trgovine ne smejo prodajati alkoholnih pijač na 
gostinski način. 

4 
Ce ima kraj, kjer se prodajajo alkoholne pijače, 

vodovodno in kanalizacijsko omrežje, mora biti 
zgradba poslovnega prostora priključena na obe 
omrežji. Kadar to možnosti ni, mora imeti zgradba 
'Vwnjak in greznico po higienskih tehničnih predpisih. 

Trgovine za promet z alkoholnimi pijačami na 
debelo kakor tudi proizvajalna podjetja morajo v 
8v°jih skladiščih za prodajo na debelo (založne kleti) 
T vsakem primeru imeti vodovod in kanalizacijo. 

2. Prodaja na debelo 

5 
Prodajna skladišča alkoholnih pijač za prodajo na 

debelo (založno kleti) morajo ustrezati sanitarnim 
Predpisom, dalje pa še temle pogojem: 

1. zgradba mora biti grajena tako, da ima skla- 
dišče primerno in ustrezno temperaturo ter gostoto 
wage poleti in pozimi; 

2. napravo za zračenje morajo biti urejene tako, 
"a je ventilacija samodejno vzgonska ali vsaj stalno 
Prečna; 

3. dohod v skladišč© mora biti mogoč neposredno 
z odprtega prostora; 

4. tla pred vhodom v skladišče od zunaj morajo 
"iti tlakovana najmanj na površini, ki je enaka 
hkratni notranji površini skladišča. ' 

Skladišče iz prvega odstavka mora imeti ustrezne 
črpalke, filtre, podstavke za sode in police za hra- 
njenje vstekleničenih pijač. 

6 
Skladišče iz prejšnje točke mora imeti poseben 

Prostor za čiščenje posode, ki mora biti opremljen 
& tekočo vodo in odtokom. Poleg tega mora imeti 
Poseben prostor za administracijo, za zadrževanje 
zaposlenega osebja, za hrambo oblačil ter ustrezne 
aitarne naprave. 

r 
Skladišče iz 5. točke mora imeti strokovno izučen 

kader. 

8 
Prodaja iz skladišč iz 5. točke se sme opravljati 

* na debelo po veljavnih predpisih. 

3. Prodaja na drobno (maloprodaja) 

9 
Na drobno se smejo alkoholne pijače prodajati 

samo v prostorih, ki so opremljeni po določbah te 
odredbe. 

10 
Poslovni prostori za prodajo alkoholnih pijač ne 

drobno v odprtem stanju morajo ustrezati temle po- 
gojeni: 

,,     !• toorajo biti ločeni od prostorov za  prodajo 
blaga drugih vrst; 

2- toorajo izpolnjevati vse sanitarne pogoje; 
,    , 3. morajo biti v zidani zgradbi, ki ustreza građ- 
enim predpisom; 

*• morajo imeti vodovod in kanalizacijo; 
.   '• dostop vanje mora biti mogoč samo neposredno 

z Javno ceste; 

6. morajo imeti betonska, kamnita ali drugače 
zidana tla, ki se dajo čistiti z vodo; 

7. stene morajo biti do višine 1.5 m napravljene 
iz materiala, ki se da čistiti z vodo; 

8. morajo biti izolirani proti vlagi in toploti ter 
biti primerno neposredno osvetljeni; 

9. ventilacija mora biti samodejno vzgonska z 
dovodom zraka od zunaj ter odvodom zraka nad 
strešno kritino; 

10. morajo imeti poseben kovinski umivalnik s 
tekočo mrzlo in toplo vodo za čiščenje posode kupcev 
in poseben  umivalnik  za  zaposleno osebje; 

11. prodajna miza mora biti iz trdega lesa in ob- 
ložena z vseh strani z materialom, ki se da čistiti 
z vodo; 

12. posoda, iz katere se prodaja alkoholna pijača 
mora biti lesena in zaprta (sodi), tako da se toči iz 
nje samo na pipo. Te posode morajo ležati na pri- 
mernih stojalih in biti razvrščene tako, da ima kupec 
popoln pregled nad njimi. Posode morajo imeti vidno 
označeno vrsto vina z vsemi elementi, določenimi po 
predpisih o nadzorstvu nad živili; 

13. če se prodaja vino v zaprtih steklenicah, mora 
biti vstekleničeno po predpisih o stekleničenju vin; 

14. alkoholne pijače v steklenicah morajo biti raz- 
porejene na posebnih policah po vrstah. Alkoholne 
pijače se ne smejo prodajati, če steklenice niso pred- 
pisano označene. 

Skladišče prodajalne iz prvega odstavka mora 
izpolnjevati pogoje za skladišče za prodajo na debelo. 

11 

Prodajalna mora imeti poseben prostor s tekočo 
vodo in odtokom za čiščenje posode, prostor za garde- 
robo zaposlenega osebja ter ustrezne sanitarne na- 
prave. 

12 
Trgovine z živili smejo prodajati alkoholne pijače 

le, če so stekleničene po veljavnih predpisih o stekle, 
ničenju vin in o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 
Steklenice pa morajo biti zložene po vrstah in na 
policah, ki so ločene od polic z drugim blagom. 

4. Končne določbe 

13 
Trgovine morajo urediti .svoje poslovne prostore 

v skladu s to odredbo v dveh mesecih po njeni uve- 
ljavitvi. 

14 
iZa izvrševanje te odredbe ekrbijo tajništva za 

gospodarstvo (tržne inšpekcije) pri okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborih ter osebje republiške tržne inšpek- 
cije. 

15 
Za kršitve te odredbe veljajo določbe 100. člena 

uvodoma navedene uredbe. 

16 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
St 1/1-223/1-95 
Ljubljana, dne 25. marca 1955. 

Državni sekretar 
za gospodiairstvo LRS; 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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91. 
Na podlagi 35. člena zakona o oddajanju in iz- 

vajanju gradbenih del (Uradni list LUS, št. 17-77/55) 
izdaja državni seikretar za gospodarstvo LRS 

NAVODILO 
o tehničnih predpisih za kalkulacijo in za izdelavo 

predračuna za gradbena dela 

I. SPLOŠNE DOLOÛBE 

Tehnični predpisi za kalkulacijo gradbenih del 
veljajo za sestavo projektnih predračunov, za sestavo 
predračunov mvestitorja za dela v lastni režiji in 
za sestavo ponudb izvajalcev, kadar se dela ne od- 
dajajo z licitacijo. 

2 
S kalkulacijo se določijo kalkulacijske prodajne 

cene za mersko enoto (predračunska enotna cena) 
vsake posamezne postavke dela. Kalkulacije se se- 
stavljajo tako, da se analizirajo cene za vsako po- 
samezno postavko del na podlagi kalkulcijskih 
elementov, določenih s tem navodilom. 

•. KALKULACIJA GRADBENIH DEL IN NJENI 
ELEMENTI 

Cena za mersko enoto postavke del je sestavljena 
iz tehle elementov: 

A) material za izdelavo, 
B) plače za izdelavo, 
C) amortizacija, 
Č) splošni gradbeni stroški (režija gradbišča), 
D) splošni upravni in prodajni stroški (režija pod- 

jetja).  

L lastna cena (A + B + C+C + D) 
E) dobiček. 

II. Prodajna cena (I + E) 

A. Material za izdelavo 

Med stroške materiala za izdelavo se štejejo stro- 
ški materiala, ki se vgradi, ter stroški pomožnega in 
pogonskega materiala franco gradbišče. Material se 
kalkulira v količinah, ki so določene s povprečnimi 
normami ali pa na podlagi izkušnje, če za konkretne 
primere normo materiala niso določene. Z izrazom 
stroški materiala franco gradbišče se razumejo poleg 
tržne cene tudi stroški prevoza materiala od mesta, 
kjer se tržna cena oblikuje, pa do skladišča oziroma 
deponijo na gradbišču, vštevši stroške nakladanja, 
prekladanja, razkladanja in skladiščenja (zunanji 
transport). 

Pripomba: >Povprečne norme v gradbeništvuc so 
bile objavljene v posebni izdaji >Gradjevinske knji- 

Kategorizacija 
delavcev 

Kategorizacija delav- 
cev ustreza skupinam 
delavcev iz .povprečnih 

norm 

ge< iz leta 1952 oziroma 1954 s spremembami in do- 
polnitvami iz leta 1955. 

Kot material za vgraditev je mišljen tisti ma- 
terial (surovine in polizdelki), ki se vgradi v objekt. 

Kot pomožni material je mišljen tisti material, 
ki je potreben pri graditvi, ki pa ne ostane vgrajen 
(material za betonske opaže, za začasne lesene stop- 
nice, za začasne delovne odre in podobno). 

Za pogonski material se štejejo: nafta, bencin, 
premog, električna energija, maziva za stroje, raz- 
strelilna sredstva, stroški za vzdrževanje delovna 
živine in podobno, kolikor se rabi na gradbišču PrJ 

samem proizvajalnem procesu. 

Za stroške materiala franco gradbišče je treba 
izdelati pomožne kalkulacije za mersko enoto trans- 
portiranega materiala, ki so podlaga za kalkulacije 

cen za mersko enoto posameznih postavk gradbe- 
nih del. 

Pri sestavljanju,analize stroškov zunanjega trans- 
porta je treba vzeti najprimernejši način transporta 
tako glede uporabe sredstev kakor tudi glede odda- 
ljenosti, upoštevajoč pri tem razpoložljiva sredstva, 
trine razmere glede razpoložljivega materiala m 
krajevne razmere. 

Analizi stroškov zunanjega transporta je treba 
priložiti shemo organizacije gradbišča s tabelo raz- 
dalj in z navedbo načina zunanjega in notranjega 
transporta. 

B. Plače za izdelavo 
7 

Plače za izdelavo obsegajo neposredne plače in 

posredne plače tistih delavcev, ki so zaposleni nepo- 
sredno pri gradnji in pri notranjem transportu 3D 

prispevek za socialno zavarovanje na te plače. 
Za notranji transport se šteje po projektu orga- 

nizacije gradbišča potrebni prevoz ali prenos materi- 
ala od skladišča ali deponijo na gradbišču pa do 
mesta, kjer se material uporabi, vštevši vso ročno 
manipulacijo. 

8 
Za neposredne plače po tem navodilu se štejejo 

plače delavcev po ustreznih tarifnih postavkah zfl 

določena delovna mesta. 
Izvajalec računa neposredne plače za izdelavo na 

podlagi svojega pravilnika o normah in tarifnega 
pravilnika. 

Projektant uporablja povprečne norme v gradbe- 
ništvu in računa v svojem predračunu neposredne 
plače po povprečnih zneskih. 

Pripomba:  Povprečne  neposredne  plače  znašaj0 

sedaj: 

gradnje predorov 
mesečno        na uro 

ostale gradnje 
mesečno       na uro 

visokokvalificirani 
kvalificiranj 
polkvalificirani 
nekvalificirani 

••, VE 
VI, V, IV 
1•, II 
I 

14.400 
10.560 
8.400 
7.000 

69,5 
515 
41.0 
35.0 

13.200 
9.680 
7.700 
6.600 

64,0 
47,0 
37,5 
32,0 
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Za posredne plače po tem navodilu se štejejo 
vsi drugi prejemki po tarifnem pravilniku oziroma 
P? posebnih predpisih, kolikor se po veljavnih pred- 
pisih ne plačujejo iz dobička, zlasti: 

&) nadomestila plače med letnim dopustom in ob 
državnih in narodnih praznikih, 

b) nadomestila  plače  med  odstranitvijo  z  dela, 
c) nadomestila plače za čas, ko je bilo delo pre- 

kinjeno, 
č) dodatki za dela v kesonih in predorih ter 

dodatki za delo v vodi, 
_d) nadomestila plače  za čas,  ko je  delavec na 

*eji delavskega sveta in upravnega odbora, 
e) dodatek na plače delavcev za nadurno oziroma 

nočno delo. 

10 
Povprečno plače se kalkulirajo v določenem 

odstotku od neposrednih plač, in sicer glede na pred- 
videni sestav delovne sile, vrsto gradbenih del in 
terenske razmere, upoštevajoč podatike iz prejš- 
njih let. 

Pripomba: Povprečni odstotek posrednih plač 
nasproti neposrednim plačam znaša po sedanjih 
skušnjah: 

za visoke gradnje 
za industrijske gradnje "* 
za nizke gradnjo 
za hidrogradnje 
za urejanje hudournikov 

V vseh odstotkih niso zajeti terenski dodatki; ti 
se računajo med splošnimi stroški gradbišča (22. toč- 
** tega navodila). 

U 
Prispevek za socialno zavarovanje se računa na 

neposredno in posredne plače z odstotkom, kj je za- 
konito določen. 

Pripomba: Po zveznem družbenem planu za leto 
znaša odstotek  prispevka   za  socialno  zavaro- 

20% 
24% 
20% 
24% 

1955 
vanje za delavce in uslužbence 43 % 

da 

12 
Plače za izdelavo se v analizi cen izračunajo tako, 

£a se normirani čas pomnoži z neposrednimi plačami. 
K- «kupnemu znesku neposrednih plač za posamezno 
Postavko dela se dodajo posredne plače in prispevek 
za socialno zavarovanje na ta način, da se skupni 
Resede neposrednih plač pomnoži z določenim faktor- 
jem pa obrazcu; 

faktor - (1 + p) . (1 + s) 

Pripomba: p — odstotek posrednih plač 
s — odstotek socialnega zavarovanja 

Ce se upoštevajo zneski iz  10. točke in znesek 
socialnega zavarovanja iz 11. točke, znaša ta faktor: 

za visoke gradnje 1.72 
za industrijske gradnje 1.72 
za nizke gradnje 1.77 
za hidrogradnje in mostove 1.72 
za urejanje hudournikov 1,77 

C. Amortizacija 
13 

Element amortizacije zajema 6kupni znesek 
amortizacije za zamenjavo in za investicijsko vzdr- 
ževanje, ki se izračuna po amortizacijskih stopnjah, 
določenih z veljavnimi predpisi. 

Pripomba: Glej začasni odlok o stopnjah 
lp\ TA    OCTinvniii     erprletp'V     ffncTWVln rcVili     ••*••• 
i iirpLTiuuu; »jicj AUCUïUJ uuiujk o sivpujau amor- 

tizacije osnovnih sredstev gospodarskih organizacij 
in odlok o spremembah in dopolnitvah tega odloka 
(Uradni list FLRJ, št. 52/53 in 57>54). 

14 
V elementu amortizacije se vkaikulira amortiza- 

cija tistih osnovnih sredstev, ki se bodo neposredno 
uporabila na gradbišču. 

15 
Amortizacija se vračuna v ceno za mersko enoto 

tiste postavke del, za katero se osnovno sredstvo 
uporablja. 

Za izračun amortizacije za mersko enoto postavke 
del jo treba izdelati pomožno kalkulacijo za obrato- 
valno uro osnoynega sredstva. 

16 

Pomožna kalkulacija amortizacije za obratovalno 
uro osnovnega sredstva se izračuna takole: 

Na podlagi vrednosti osnovnega sredstva (amor- 
tizacijsko osnove) in ^predpisanih amortizacijskih 
stopenj so izračuna znesek letne amortizacije 
osnovnega sredstva. Dobljeni znesek se deli s pred- 
videnim številom obratovalnih ur osnovnega sredstva 
v enem letu, kar predstavlja znesek amortizacija 
osnovnega sredstva za eno obratovalno uro. 

Pripomba: Po izkušnjah znaša povprečna obrato- 
valna doba osnovnega sredstva v gradbeništvu 1200ur 
letno. Ta doba se pri takih osnovnih sredstvih, pri 
katerih so običajno neogibni izpadi zaradi popravila, 
generalnega čiščenja in podobno, lahko zniža na 
največ 800 ur. 

17 
Po določbah 16. točke tega navodila izračunani 

znesek amortizacije osnovnega sredstva za eno obra- 
tovalno uro se deli z učinkom osnovnega sredstva; 
tako dobljeni »znesek predstavlja znesek amortiza- 
cije za mersko enoto posamezne postavke dela (glej 
obrazec št. 1). 

Pripomba: Učinek osnovnega sredstva se kalku- 
lira po normah oziroma izkušnjah. 

IS 
Amortizacija montažnih delov barak, kj jih izva- 

jalci sestavljajo na gradbišču, se ne računa v ele- 
mentu amortizacije, temveč je obsežena v stroških 
za pripravljalna in zaključna dela (24. točka tega 
navodila). 

C. — D. Splošni gradbeni stroški 
ter splošni upravni in prodajni stroški 

19 
Splošni gradbeni stroški (režija gradbišča) obse- 

gajo tiste stroške gradbišča, splošni upravn* in pro- 
dajni stroški (rež'ja podjetja) pa tiste stroške grad- 
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benega  podjetja,  kj   niso zajeti  v  elementih  lastne 
cene A — C. 

20 
Med eplošne gradbene stroške oziroma med sploš- 

ne upravne in prodajne stroške st štejejo glede na 
to, kje so nastali, zlasti stroški za: 

1. plače tehničnega, administrativnega in pomož- 
nega osebja po tarifnem pravilniku skupno • prispev- 
kom za socialno zavarovanje; 

2. nagrade za delo vajencev in učencev industrij- 
skih šol in drugih oseb, ki se strokovno usposab- 
ljajo ali izpopolnjujejo za podjetje; 

3. službena potovanja, premestitve in selitve, 
vštevši  vključevanje delovne  sile; 

4. prevoz delovne sile; 
5. zunanji transport materiala, ki se dobavlja v 

majhnih količinah in obsežnem sortimentu (žica, žič- 
niki in podobno); 

6. odpis drobnega orodja in inventarja; 
7. storitve tehnične in organizacijske pomoči; 
8. drobna pripravljalna dela; 
9. odškodnino za pravice in škode v zvezi z 

ureditvijo gradbišča; 
10. tekoče vzdrževanje zgadb, strojev, priprav, 

naprav in inventarja; 
11. tehnično varnost in zdravstveno varstvo pri 

delu; 
12. gasilsko in čuvajsko službo; 
13; pisarniški, risalni material ter strokovno 

literaturo; 
14. poštnino, telegrafske, in telefonske pristojbine; 
15. čiščenje, razsvetljavo, kurivo, vodo; 
16. amortizacijo tistih osnovnih sredstev, za ka- 

tere ni vračunana amortizacija po točkah 13—18 
tega navodila; 

17. obresti za osnovna sredstva; 
18. takse in stroške plačilnega prometa; 
19. obresti od kreditov za obratna sredstva; 
20. zemljarino; 
21. zavarovalne premije; 
22. prispevek za kadre; 
23. prispevek v sklad za napredek industrijske 

proizvodnje in gradbeništva; 
24. penale, za katere je s posebnimi predpisi do- 

ločeno, da obremenjujejo materialne stroške; 
25. reklamne in reprezentančne stroške; 
26. protiletalsko zaščito; 
27. druge drobne in občasne stroške; 
28. stroške v zvezi s tujimi storitvami, kolikor 

niso že zajeti v prejšnjih točkah tega odstavka. 
Za drobna pripravljalna dela po 8. točkj prvega 

odstavka se štejejo zlasti: 
dovoz orodja, instrumentov, laboratorijske opre- 

me, proizvodnega in poslovnega inventarja, razen 
neposlovnega inventarja za opremo delavskega na- 
selja, 

pomožni in začasni priključki na energetsko, 
vodovodno ali kanalsko omrežje, če ne presegajo 
20 m dolžine, 

zakoličenje in vrvični ria objekt*, 
podi za ročno mešanje betona, 
maltarke za mešanje malte, 
obijanje vratnih podbojev, leseno zavarovanje 

stopnic in podobno, 
kratkotrajna zasilna zavarovanja na gradbišču 

(n. pr. zavarovanje izkopa za čas prekinitve dela in 
podobno). 

21 
Faktor splošnih gradbenih stroškov se dobi tako, 

da se skupni znesek splošnih gradbenih stroškov deli 
s skupnim zneskom neposrednih plač. 

Faktor splošnih upravnih in prodajnih stroškov 
se dobi tako: skupni znesek splošnih upravnih in 
prodajnih stroškov se porazdeli po vnaprej dolo- 
čenem ključu na posamezna gradbišča. Del skupnih 
upravnih in prodajnih stroškov, ki odpade na dolo- 
čeno gradbišče, se deli z zneskom neposrednih plač. 

Projektant kalkulira v projektnem predračunu 
skupno splošne gradbene ter splošne upravne in pro- 
dajne stroške z določenim pribitkom na neposredne 
plače. 

Pripomba: Po izkušnjah znaša odstotek tega pri- 
bitka za: 

visoke gradnje 96 % 
industrijske gradnje 98 % 
nizke gradnje 140% 
hidrogradnje in mostove 126 % 
urejanje hudournikov 134 % 

22 . 
Terenski dodatki, kolikor se po veljavnih pred- 

pisih lahko računajo med materialne stroške, se iz- 
kažejo kot splošni gradbeni stroški v posebni kal- 
kulaciji in izračunajo posebej na enak način, kot 
je določeno v prvem- odstavku 21. točke tega na- 
vodila. 

23 
Večja pripravljalna dela in zaključna dela se 

izkažejo kot splošni gradbeni stroški v posebni po- 
možni kalkulaciji in izračunajo posebej na enak 
način kot je določeno v prvem odstavku 21. točke 
tega navodila. 

24 
Za večja pripravljalna dela po 23. točki tega na- 

vodila se štejejo večja in trajnejša pripravljalna 
dela, ki so potrebna izvajalcu za čas graditve naroče- 
nega gradbenega objekta, zlasti: 

dopolnilna raziskovalna dela za kontrolo po- 
datkov, ki jih obsega glavni projekt; 

očiščenje terena; 
postavitev začasnih objektov, ki so potrebni na 

gradbišču; stroški za ta pripravljalna dela obsegajo 
stroške za postavitev, vzdrževanje, obrabnino ozi- 
roma amortizacijo; obrabnina obsega stroške za ma- 
terial po odračunanju vrednosti tistega materiala, 
ki bo ostal po demontaži; 

začasne instalacije, kolikor presegajo normalne 
priključke, ki se obračunajo v splošnih stroških; 
stroški za te instalacije se kalkulirajo tako, kot stro- 
ški za začasne objekte; 

prevoz, montaža in premeščanje strojev na grad- 
bišču. 

25 
Za zaključna dela po tem navodilu se Štejejo 

zlasti: 
očiščenje gradbišča, 
rušenje oziroma demontiranje začasnih objektov 

in odvoz preostalega materiala od teh objektov, 
odvoz preostalega lesa od opažev in odrov, 
demoniaca etrojev in odvoz strojev z gradbišča. 
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E. Dobiček 

26 
Kalkulativni dobiček se izračuna tako, da se za- 

gotovijo sredstva za tiste namene, za katere se po 
veljavnih predpisih uporabi dobiček. 

27 
Izvajalec kalkulira dobiček v svojem predračunu 

Slede na obveznosti, ki jih mora kriti iz svojega 
dobička. 

Faktor dobička se določi tako, da se skupni kal- 
kulirani znesek dobička deli s skupnim zneskom ne- 
posrednih plač. 

28 
Projektant kalkulira dobiček s povprečnim od- 

stotkom nasproti skupnemu znesku plač za izdelavo. 
.Faktor dobička dobi projektant tako, da skupni zne- 
sek kalkuliranega dobička deli  s skupnim zneskom 
neposrednih plač. 

Pripomba: Povprečni odstotek dobička znaša po 
dosedanjih izkušnjah glede na obveznosti, kj se po 
^danjih predpisih krijejo iz dobička, vključno delež, 
*i pripada federaciji, 30%. Ta odstotek se soraz- 
merno poviša za morebitni presežek prispevka za 
socialno zavarovanje preko stopnje, kj je določena 
z zveznim družbenim planom (3. točka prvega od- 
stavka 39. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih organizacij, (Uradni list FLRJ št. 54/34). 

•1. VRACUNANJE POSAMEZNIH KALKULACIJ- 
SKIH ELEMENTOV V LASTNO OZIROMA 

PRODAJNO CENO 

29 
Posredne plače, prispevek za socialno zavarova- 

nje na neposredne in posredne plače, splošni grad- 
ini stroški, splošni upravni in prodajni stroški, stro- 
ški ža večja pripravljalna in za zaključna dela ter 
dobiček se vračunajo v prodajno ceno tako: 

za posredne plače ter za prispevek za socialno 
zavarovanje od neposrednih in posrednih plač se 
Kračuna skupen    faktor po 12. točki tega navodila, 

za splošne gradbene stroške ter za splošne uprav- 
ne in prodajne stroške se izračuna skupen faktor po 
21- točki tega navodila, 

faktor za terenski dodatek se določi po 22. točki 
tega navodila, 

faktor za pripravljalna in za zaključna dela se 
d°loči po 23. točki tega navodila, 

faktor dobička se določi po 26. do 28. točke tega 
navodila, 

faktorji se seštejejo (glej obrazec 3). 
S skupnim zneskom faktorjev se pomnoži skupni 

znesek neposrednih plač za mersko enoto posamezne 
Postavke gradbenih del. K temu znesku se prištejejo 
stroški za material. Ta znesek je prodajna cena mer- 
slce enote posamezno postavko del (glej analizo cen 
T obrazcu št. 1). 

IV. PREDRAČUN DEL 

30 
"r°dračun del  za  določena  gradbena  dela se se- 

avi  na  podlagi  cen  za mersko enoto posameznih 
P°stavk del, predizmer in opisa del. Predračun grad- 
in del obsega vse stroške, ki jih plača inveetitor 

ne glede na to, v katero panogo spadajo dela in ne 
glede na to, ali jih izvaja gradbeno podjetje samo 
ali pa jih izvaja kdo drug. 

31 
Opis del mora biti kratek in jasen, mora pa ob- 

segati popolne podatke o vsem, kar je potrebno 
za oblikovanje stroškov določene postavke. Tehnični 
podatki za izvedbo del se v opisu posameznih postavk 
navedejo le, kolikor niso ti podatki že zajeti v teh- 
ničnih predpisih in normah. 

Predizmere za predračun se izračunajo iz načr- 
tov glavnega projekta. 

32 
V predračunu je treba razporediti dela bodisi v 

zaporedju kakor potekajo dela ali pa zbrano po 
vrstah posameznih del (zemeljska dela, betonska, zi- 
darska  itd).  Predračun  se  izdela  po obrazcu  št. 2. 

33 
Projektni predračun  podpiše tisti, ki ga  je  se- 

stavil. 

V. KALKULACIJSKI ELABORAT 

34 
Kalkulacij ski elaborat obsega tele sestavne dele: 
1. uvodni del, v katerem se navedejo viri in 

pravni predpisi, ki so tvorili podlago za sestavo kal- 
kulacije, 

2. rekapitulacijo stroškov za celotni objekt, raz- 
deljeno na gradbena in gradbeno-obrtniška dela ter 
ostale storitve, 

3. predizmere, 
4. opis del, 
5. potrebne pomožne kalkulacije, zlasti za cene 

materiala, plače, amortizacijo, splošne stroške, pri- 
pravljalna in zaključna dela, terenske dodatke, dobi- 
ček in za ponavljajoče se mešanice, 

6. shemo organizacije gradbišča s tabelo razdalj, 
in načinom zunanjega in notranjega transporta, 

7. seznam nabavnih cen materiala in cen materi- 
ala franco gradbišče, 

8. analizo cen za mersko enoto postavk gradbe- 
nih del, * 

9. predračun, 
10. prikaz strukture cene gradbenega objekta. 

VI. KONČNA DOLOČBA . 

36 
. To navodilo začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 1-361/1-59 
Ljubljana, dne 25. maja 1955. ' 

Državni sekretar 
'    •* gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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ANALIZA CENE ZA MERSKO ENOTO DELA Obrazec 1 

Štev. 
postavke   12 

Označba 
norme ali 
predkal- 
kulacije 

Analiza   cene  po   enoti 

Nadroben opis 
Merska Količina        Za enoto din 
enota material      plače 

Za celoto din 
material plače 

Bi    • 

Ročno  vgrajevanje be- 
tona MB 110 T beton- 
ske    temelje,    prerez 
0,12—0,30 m'/m*. m* 
(za 1 m») 

betom m» Ï 

4•0••-1 vgradi ter ZW UT 47.00 

DH 1,17 37,50 

notranji transport DI 1,69 32,00 

amortizacija betonskega 
mešalca   2501  učinka. 
3,75 mVh 
70 : 5.75 

za ms 

3.600 X 336,95 - 

Prodajna cena za 1 m9 

4661,90 

18,70 

4680,60 
121(5,02 

5695,62 

164.00 

54,99 

43,88 

54.08 

336.95 

Opomba: Prodajna cena za 1 m' (5693,62din) in znesek neposrednih plač (33695) se prenese v obrazec 2. 

OBRAZEC ZA PREDRAČUN Obrazec 2. 

Št. 
post. 

Opis dela Merska  Količina 
enota 

Prodajna cena 
za enoto skupaj 

od tega plače 
za enoto skupaj 

I. GRADBENA DELA 

1. Ročni nasip temeljev po za« 
betoniranju z nabijanjem v 
plasteh po 20 cm m8 1.500 192,67 289.005 7B,— 108.000,— 

2. (Iz obrazca 1): ročno vgraje- 
vanje betona v MB 110 v be- 
tonske temelje, prerez 
0.12—0,30 m» 

3. Opečni zidovi debeline 25 cm 
in več v apneni malti 1:3 

4. Zidanje predelnih sten deb. 
12 cm v apneni malti 1:3 

5. Dvakratno zidarsko beljenje    m' 

Gradbena dela skupaj: 28,155.807 2,123.095,— 

Opomba:  Skupni znesek neposrednih plač 2,123.095 din &e prenese v obrazec 3, 

m» 

m« 

Ì.100 5.893,62 12,376,602 536,95 707.595,— 

1.900. 5.208,— 15,103.200 435,— 1,261.500,-î 

400 858,— 545.200 101,- 40.400,— 

.400 17,— 25.800 4,— 5.600,— 
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STRUKTURA CENE GRADBENEGA OBJEKTA 
(PRIMER ZA VISOKE GRADNJE ZA PREDRAČUN PROJEKTANTA) 

Obrazec 3. 

Ele- 
ment 

A 
B 

Vrsta stroškov in račun 
Faktor 

na neposredne 
plače 

Posamezni stroški 
din 

I. GRADBENA DELA 
Material za izdelavo 
Plačo za izdelavo iz predračuna gradbenih del (obrazec 2) 

2,123.095 X 1.72 
Amortizacija  (iz izvlečka amortizacije osnovnih  sredstev) 

100 C.D     Splošni stroški 1,123.095 X- 
96 

Ca        Pripravljalna dela  (iz pomožnega predračuna pripravljal- 
nih del) 

E   •      Kalkulativni dobiček 0.30X3,651.723 

1.720 

0.960 

0.205 
0.515 

3.600 Skupaj faktor 
Skupaj prodajna cena gradbenih del 

Opomba: Faktor 3.600 na neposredne plače so uporabi pri analizi 
prodajne cene gradbenih postavk. 

Ce se plačujejo terenski dodatki, je treba upoštevati tudi te dodatke, 
II. OBRTNIŠKA DELA 

Po predračunu obrtniških del 

•. PRODAJNA CENA GRADBENEGA OBJEKTA I + II 

20.466.862 

3.651.723 
428.300 

2,036.171 

435.234 
1,095.517 

28,135.807 

750.058 
28,885,805 

Odloki ljudskih odborov 
368. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 8. točke 65. člena 
ter 117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS. št. 19-90/52), 6. člena ured- 
be o dohodnini (Uradni list FLRJ. št. 36-482/53), v zvezi 
* uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o do- 
hodnini (Uradni Ust FLRJ št. 48-586/54), v skladu s 
*4- Poglavjem družbenega plana Ljudske republike 
Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, št. 4-23/55) in 
na predlog sveta za gospodarstvo izdaja mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana po sklepu 
58. skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajal- 
cev z dne 18. marca 1955 

ODLOK 
o stopnjah dopolnilne dohodnine od kmetijstva 

za leto 1955 

.   1. člen 
Na območju glavnega mesta Ljubljana se za leto 

*955 poleg temeljne dohodnine od kmetijstva, ki znaša 
° odstotkov od katastrskega dohodka, odmerja tudi 
dopolnilna dohodnina po progresivnih stopnjah: 

Katastrski dohodek 
v dinarjih 

Stopnja dopolnilno 
dohodnine T % 

.     do 10.000 3 
nad 10.000 do 20.000 3,5 
nad 20.000 do 30.000 4 
nad 30.000 do 40.000 5,5 
nad 40.000 do 50.000 7 
nad 50.000 do 65.000 9 

Katastrski dohodek Stopnja dopolnilne 
v dänaxjih dohodnine v % 

nad   65.000 do   80.000 11 
nad   80.000 do 100.000 13 
nad 1O0.O00 do 125.000 15 
nad 125.000 do 150.000 18 
nad 150.000 do 175.000 21 
nad 175.000 do 200.000 24 
nad 200.000 do 225.000 27 
nad 223.000 do *250.000 29 
nad 250.000 do 300.000 32 
nad 300.000 do 400.000 37 
nad 400.000 do 500.000 42 
nad 500.000 do 600.000 46 
nad 600.000 do 700.000 48 
nad 700.000 50 

Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo pri 
zneskih do 100.000 din na polnih 1000 din talko, da se 
zneski zaokrožijo na najbližjih celih 1000 din. Osnove 
nad 100.000 din so zaokrožijo na polnih 5000 din tako, 
da se zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih 5000 din 
oziroma 10.000 din, zneski nad 2500 pa na višjih 5000 
oziroma 10.000 din. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave • >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
Tajn št. 207/1-55 
Ljubljana, dne 18. marca 1955. 

V z. predsednika MLO: 
Ing. Ivo Klemenčlč 1. r. 
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369. 

Na podlagi 25. člena in v zvezd s 3. točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je mestni ljudski odbor 
Maribor na 50. skupni seji mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 8. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mesta Maribora za leto 1955 

1. člen 
Proračun mesta Maribora za leto 1955 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 

1. mestni proračun: 
z dohodki v znesku 1.224,574.000 din 
in izdatki v znesku 1524,574.000 din 

•. predračune finančno samostojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 712,095.000din 
izdatki v znesku 844,240.000 d"n 
in presežkom izdatkov 132,145.000 din 

III. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 510,734.000 din 
in izdatki v znesku 510,7" ' 000 din 

2. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki v predračunih 

finančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
132,145.000 din se krijejo z dotacijami iz mestnega 
proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek dohodkov 
nad izdatki, ki bo ugotovljen s sklepnim računom 
zavoda za leto 1955 tako, da odvedejo: 

a) v sklad za nagrade največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da ta znesek ne sme presegati 10 % zne- 
ska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostati 
del presežka. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/54) in odredba o skladih zdravstve- 
nih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni 
list LRS, št. 17/53). 

4. člen 
S krediti za subvencije razpolagajo pristojni 

sveti, ki dodeljujejo subvencije posameznim druž- 
benim organizacijam in društvom po ugotovljenih 
potrebah. 

5. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da izvršuje 

virmane med partijami istega poglavja in med posa- 
meznimi poglavji istega razdelka v času, ko mestna 
skupščina ne zaseda. 

Tako izvršene virntane predloži komisija za pro- 
račun naknadno v .potrditev mestnemu zboru in zboru 
proizvajalcev. 

6. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga s proračunsko rezervo v posebnih primerih naj- 
več do zneska 500.000 din. 

V vseh drugih primerih razpolagata oba zbora 
mestnega ljudskega odbora s proračunsko rezervo 
enakopravno. 

7. člen 
Ta   odlok   velja  od   dneva   objave v >Uradnem 

listu LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. I/2-lOei 
Maribor, dne 2. aprila 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

370. 
Na podlagi 23. in 65. člena zakona o ljudskih od- 

borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, številka 
19/52) ter 14. člena 3. odstavka uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hi5 (Uradni list FLRJ, št. 29/54) je 
mestni ljudski odbor Maribor na 50. skupni seji mest- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 8. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi stanovanjskih  hiš, ki se no prevzamejo 

v stanovanjsko skupnost 

1. člen 
V stanovanjsko skupnost se na območju MLO 

Maribor ne prevzamejo zasebne stanovanjske hiše, 
katerih stanovanjska površina znaša do 240 m*, in to 
ne glede na število stanovanj, ki so v teh hišah. V 
stanovanjsko površino se ne šteje površina kletnih 
stanovanj. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi v >Urad- 

nem listu LRSc. 
St. V-883/2-55 
Maribor, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

371. 
Na podlagi 24. člena in 2. točke 65. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, štev. 19-90/52) je mestni ljudski odbor na 51- 
skupni seji obeh zborov z dne 22. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah • dopolnitvah odloka o družbenem 

planu mesta Maribora za leto 1954 

1. člen 
1. V naslovu XIX. poglavje,4v prvi t^r drugi točki 

tega poglavja se ime > sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš mesta Mariborac črta in zapiše ime >sklad za 
družbeni standard mesta Maribora«. 

2. Četrti del se spremeni in se glasi: 

DENARNA   SREDSTVA   MESTNEGA   LJUDSKEGA 
ODBORA IN NJIHOVA TEMELJNA RAZDELITEV 

XXIV. poglavje 
Celotna sredstva mestnega ljudskega odbora 

in njihovi viri 
V letu 1954 bo mestni ljudski odbor Maribor raz" 

polagal s sredstvi, ki znašajo 1.631,329.000din. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka bodo zagotov- 

ljena takole (v 000din): 
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•Vir dohodkov Skupaj Delež podjetij       . Delež LRS Ostane za MLO 
in občino Kamnica 

L Sredstva po planu, ki se upošte- 
vajo pri računanju deleža LRS      4.048,255 

••- Sredstva, ki se ne upoštevajo pri 
računanju deleža LRS 886,852 

Skuçaj: 4.935,107 

3. XXV. poglavje so spremeni in glasi: 

XXV. poglavje 
Uporaba sredstev mestnega ljudskega odbora 

Sredstva mesta Maribora v višini 1.681,329.000 din 
*e bodo razdelila takole: 
f) negospodarske investicijo MLO 369,262.000 din 
") administrativni del proračuna: 

tajništvo 25,596.640 din 
notranja uprava 110,384.918 din 
svet za komunalne 

in gradb. zadeve      93,542.626 din • 
svet za gospodarstvo     18,082.418 din 
svet za prosveto        306,957.406 din 
svet za ljudsko 

zdravstvo 154,302.968 din 
proračunska rezerva    24,543.024 din   733,410.000 din 

c) proračunsbki izdatki občine 
Kamnica 6,000.000 din 

jj) sklad za družbeni standard 295,522.000 din 
<i) investicijski  sklad za kreditiranje 

gospodarskih investicij 257,335.000 din 

Skupaj sredstva MLO 1.681,329.000 din 

4. XXVI. poglavje se spremeni in glasi: 

XXVI. poglavje 
Negospodarske investicije mestnega ljudskega odbora 

Sredstva  za negospodarske   investicije   MLO iz 
Prejšnjega poglavja se uporabijo v letu 1954 takole: 

din 
tajništvo MLO 8,895.000 
tajništvo za notranje zadeve 12,396'.000 
svet za komunalne in gradbene 

zadev© 162,999.000 
svet za gospodarstvo 11,660.000 
svet za prosveto in kulturo 114,769.000 
svet za ljudsko zdravstvo in 

socialno politiko 50,905.000 
investicijska rezerva 27,638.000 

Skupaj: 389,262.000 

"• XXVII. poglavje se spremni in glasi: 

XXVII. poglavje 

Formiranje in razdelitev posebnih skladov 
mestnega ljudskega odbora 

l- Sklad za urejanje voda 78,233.000 
redstva   sklada   za   urejanje   voda   se 
^do uporabila v tele namene: 
strjevanje dravske obale      15,000.000 
investicijo komunalnih 

naprav, vezanih na 
dravsko porečje 60,733.000 

420,000 2.833,778 794,477 

886,852 

420,000 2.833,778 1.681.329 

Razvanjski  potok  in pri- din 
prave za regulacijo 2,500.000 

2. Sklad za obnovo gozdov                                1,134.505 
Sredstva tega sklada se bodo uporabila: 

odvod deleža LRS 264.425 
stroški    javne   gozdarske 

službe 768.150 
stroški gozdnih del 101.930 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1934 dalje. 
St. P 46/127-1954 
Maribor, dne 22. aprila 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

372. 

Na podlagi 136. člena 9. točke zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin razglašam odlok o 
potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
mesta Maribora za leto 1953, ki sta ga sprejela mestni 
zbor in zbor proizvajalcev na 51. skupni seji dne 
22. aprila 1955 in se glasi: 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

mesta Maribora za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mesta Maribora za Teto 1953, sestavljen po predpisih 
48. člena temeljnega zakona o proračunih in 39. člena 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mesta Maribora za leto 1953 s 

sklepnimi računi zavodov s samostojnim financira- 
njem za leto 1953 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po 

sklepnem računu mesta Maribora v letu 1953: 

I. po mestnem proračunu 
dohodki 666,940.567 din 
izdatki "571,867.261 din 
presežek dohodkov 95,073,306 din 

II. po sklepnih računih zavodov s samostojnim 
financiranjem: 

dohodki 1,741,620.699 din 
izdatki 1.649,772.223 din 
presežak dohodkov 109,591.107din 
presežek izdatkov '       17,742.631 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po .mestnem pro- 

računu se je uporabil: 
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za kritje 50 % primanjkljaja Zavoda za 
socialno zavarovanje 8,556.214 din 

za prenos na proračun leta 1954 86,517.092 din 

5. člen 
Presežek dohodkov mestnih zavodov s samostoj- 

nim financiranjem  se  razdeli  tako: 

odvod MLO 
razdelitev na sklade 
kritje potreb ustanov za 1. 1954 

din 
512 68.525 
51,388.795 

6,933.787 

Presežek izdatkov mestnih zavodov s samostoj- 
nim financiranjem se krije: Zavodu za socialno zava- 
rovanje — polovica, ki odpade na MLO Maribor iz 
mestnega proračuna, ostali presežki izdatkov zavo- 
dov s samostojnim financiranjem pa iz njihovih last- 
nih sredstev in sredstev MLO. 

Ta  odlok   velja 
listu LRS«. 

St. M-1425'1-55 
Maribor, dne 22. 

6. člen 
od  dneva objave v >Uradnem 

aprila  1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

373. 
Na podlagi 25. člena v zvezi s'3. točko 65. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor 
na 51. skupni seji obeh zborov dne 92. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna 
mesta Maribora za leto 1934 

1. člen 
Točki II. in •. 1. člena proračuna mesta Mari- 

bora za leto 1934 se spremenita tako, da se glasita: 
II. Predračune finančno samostojnih zavodov 

z dohodki 1.O65.449.4O0 din 
z izdatki 1.156,695.000 din 
s presežkom dohodkov 10,215.000 din 
in presežkom izdatkov 101,460.600 din 

•. Predračune posebnih skladov 
z dohodki 632,024.505 din 
z izdatki 579,712.505 din 
in presežkom dohodkov 52,312.000 din 

2. člen 
2. člen zgoraj navedenega odloka se spremeni in 

glasi: 
Presežki izdatkov nad dohodki v predračunih 

finančno samostojnih zavodih v skupnem znesku 
101,460.600din se krijejo z dotacijami iz mestnega 
proračuna. 

3. člen 
Ta odlok, velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1954. 
St. 1/1-1426' 1-55 
Maribor, dne 22. aprila 1935. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

374. 
Na podlagi 17. člena in 3. točTke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19(52) io 28. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor 
Gorica na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 15. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora Gorica 

za leto 1953 

1. člen 
Okrajni proračun okrajnega ljudskega odbora 

Gorica za leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

I. okrajni, proračun 
z dohodki v znesku 477,455.000 din 
in izdatki v znesku 477,455.000 din 

II. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 489,212.700din 

•      z izdatki v znesku 493,602.760 din 
s presežkom dohodkov 1,609.940 din 
in presežkom izdatkov 6,000.000 din 

III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku 242,681.000 din 
in izdatki v znesku 242,681.000din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesiku 6,000.000 din se kri- 
jejo z dotacijami • okrajnega proračuna. Presežki 
dohodkov v znesku 1,609.940 din pa se odvajajo v 
proračun. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki 'bo ugotov- 
ljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, po 7« 
8., 9. in 10. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) V sklad za nagrade največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10 %  zneska osebnih izdatkov  zavoda za  leto  1955, 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu 1955 ustanovi 
nov finančno samostojen zavod, za katerega določi, 
da ima kakšen drug sklad, ali če v letu 1955 določi 
za obstoječe finančno samostojne zavode, da imajo 
še kakšen drug sklad, okrajni ljudski odbor obenem 
določi, kolikšen del presežka po odbitku plačila v 
sklad za nagrade gre v letu 1955 v sklad za nadome- 
stitev in dopolnitev in kolikšen del v druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne doseže tako, kakor je določeno v prvem 
odstavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu o izvršitvi okrajnega proračuna za 
leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, *l 

ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok ° 
financiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih 
zdravstvenih zavodov s samostojnim financiranjem 
(Uradni list LRS. št. 17/53). 
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4. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Gorica je pooblaščen, 

"<a ob ukinitvi, združitvi ali spremembi okrajnih or- 
ganov in zavodov predlaga okrajnemu ljudskemu 
°oboru, da izdatke, določeno v njihovih predračunih, 
Porazdeli na nove organe oziroma zavode. 

Predračun na novo ustanovljenih okrajnih orga- 
n°v jo zavodov potrjuje komisija za proračun okraj- 
na ljudskega odbora Gorica na predlog sveta za 
gospodarstvo OLO  Gorica. 

5. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objavo  v  »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St.  I/l-324'l-55 
Nova Gorica, dne 15. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

3?;. 
Na podlagi 3. točko 64. člena zakona o okrajnih 

jjudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 48. 
• 49. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
»st FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Co- 
fica na ločenih sejah okrajnega zbora in zbora pro- 
dajalcev dne 15. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
0 potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Gorica za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

trajnega ljudskega odbora Gorica za leto 1953, se- 
stavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona o 
Proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
__ Okrajni sklepni račun za leto 1953 s sklepnimi 

racuni finančno samostojnih zavodov za leto 1953 je 
ustavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

P0 okrajnem sklopncm računu v letu 1953: 

I. po okrajnem proračunu: 
dohodki 335,033.229 din 
izdatki 298,069.134 din 
Presežek dohodkov 

nad izdatki 36,964.094 din 

1- Po sklepnih računih okrajnih finančno samo- 
stojnih zavodov: 

dogodki 316,361.921 din 
izdatki 301,139.515 din 
Presežek dohodkov 15,366.624 din 
Presežek izdatkov 144.218 din 

4. člen 
Čun ,sežck dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 
n " okrajnega proračuna za leto 1953 se prenese v 
Poračun za leto 1954. 

5. člen 
nji ^resežck dohodkov okrajnih finančno samostoj- 
sjcja^

avodov  se prepusti zavodom'za razdelitev na 

Presežek izdatkov pa se prenese kot obveznost v 
predračune finančno samostojnih zavodov za leto 
1954. 

6. člen 
Ta  odlok  velja od dneva  objavo  v  »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 325/1-55 
Nova Gorica, dno 15. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

376. 
Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 17. 

in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih v 
zvezi z 28. členom temeljnega zakona,o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) na seji obeh zborov 
dne 18. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora Kranj 

za leto 1955 
1. člen 

Proračun okrajnega ljudskega odbora Kranj za 
leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 289,010.000 din 
z izdatki v znesku 289,010.000 din 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 32,081.000din 
in izdatki v znesku 32,081.000 din 

III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku 386,464.000 din 
in izdatki  v znesku 386,464.000din 

2. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 presežek dohodkov s tem, da z uspešno organi- 
zacijo dela dosežejo večje dohodke, kot so po predra- 
čunu planirani, ali pa brez škodo za kakovost storitev 
oziroma proizvodov zmanjšajo planirane izdatke, raz- 
delijo doseženi presežek dohodkov nad izdatki, kot bo 
ugotovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955 
tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10 %  zneska osebnih  izdatkov zavoda za  leto  1955, 

b) v sklad h& nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

3. člen 
Iz kreditov, določenih v proračunu za strokovna 

društva, dodeljuje subvencije pristojni svet okraj- 
nega ljudskega odbora Kranj. 

4. ölen 
Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da razpolaga s proračunsko rezervo do zne- 

ska 19,030.000 dim. 
2. da izvršivirmane med partijami istega poglav- 

ja in med posameznimi poglavji istega razdelka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva  objave  v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 2990/1 
KranjJ dne 18. aprila 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 
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377. 
Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi 
s 16., 73., 90. in 93. členom uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) je 
okrajni ljudski odbor v Krškem na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. avgusta 1954 
sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladih 

v okraju Krško 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk in površino, v katerem je sta- 
novanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m1 stanovanjske 
površine se določi na 050 din. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem členu 

se ne upošteva površina sob preko 30 m2 ter zaprtih 
hodnikov in predsob nad 20 m*. 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelenjav- 

nih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 0.50 
do 1 din, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po tej tarifi določi prispevek hišni svet oziroma 
hišni lasmik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli na sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
na sklade izplača mesečna najemnina: 

do 10.000 din 10%, 
od 10.000 din navzgor 7%, 

vendar ne manj kot 1000 din. 

5. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti po 
predlogu tajništva za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO določi v okviru donosa hiše višji znesek, 
vendar pa ne več kot 50% najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki pripada za- 
sebnemu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba 
na komisijo ljudskih odbornikov. 

6. člen 
Najemnina se razdeli: 
najmanj 50% v amortizacijski sklad, 
najmanj 20% za vzdrževanje, 
do 30% za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za razdelitev v amorti- 

zacijski sklad in v sklad za vzdrževanje tudi višji 
odstotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno 
upravo. 

7. člen 
Hišni svet odvaja mesečno iz amortizacijskega 

sklada v sklad za zidanje stanovanjskih hiš okraj- 
nega ljudskega odbora Krško 20% tistega dela na- 
jemnine, ki se vplačuje v amortizacijski sklad/ 

8. člen 
Od najemnine za poslovne prostore v hišah, ki 

so last splošnega ljudskega premoženja,  družbenih, 

zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja hišni svet 
za zidanje stanovanjskih hiš 50%, ostalih 50% pa se 
razdeli: 

najmanj 60% v amortizacijski sklad, 
najmanj 20 % za vzdrževanje, 
do 20% za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za razdelitev v amorti- 

zacijski sklad in v sklad za vzdrževanje tudi višji 
odstotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno 
upravo. 

9. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prostori 

in ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja v 
sklad za zidanje 50% od poslovnih najemnin. 

10. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne stanu- 
jejo, morajo odvajati 10% stanovanjske najemnine 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš do vsakega 10. 
v mesecu, razen tistih lastnikov, ki ne morejo kljuh 
sodni odpovedi stanovati v lastni hiši. 

11. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za hiše, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
80% v amortizacijski sklad, 
20% v sklad za vzdrževanje. 
Iz sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, se 

ne odvaja 20% v sklad za zidanje stanovanjskih biŠ> 

12. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka o delitvi sklada za vzdrževanje (Uradni li'' 
LRS, št. 4-•/53). 

13. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 300Ü din: 
1. odgovorna oseba ali zasebni lastnik, kj pravo- 

časno ne odvaja določenih delov najemnine v po- 
samezne sklade, 

2. odgovorna oseba, ki samovoljno brez poprejš- 
njega dovoljenja okrajnega ljudskega odbora Krško 
zniža odstotek sklada za amortizacijo ali vzdrževanje. 

3. zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, ki bi uporabili najemnino, dolo- 
čeno za vzdrževanje hiš, v druge namene. 

4. odgovorna oseba ali zasebniki, ki bi samo- 
voljno spremenili z odlokom določeno tarifo. 

14. člen 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 

1. septembra 1954 dalje. 
15. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Tajn št. 7700/7 
Krško, dne 12. avgusta 1954. 

V z. predsednika OLO, 
podpredsednik: 

Stane Nnnčič 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet LJB°-" 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1078/6-54 z dne 
12. IV. 1955. 
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378. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in promet- 
ni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/55) ter po pri- 
trditvi Izvršnega sveta ljudske skupščine LRS je 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na XXIV. 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dae 26. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o občinskih taksah 

L Splošne določbe 

1. člen 
Poleg taks, ki se plačujejo po veljavnih pred- 

pisih, se pobirajo v okraju Ljubljana okolica še ob- 
činske takse, predpisane s tarifo v drugem delu tega 
odloka. 

2. člen 
Občinske takse, ki se pobirajo po določbah tega 

odloka, so dohodek proračunov mestnih občin brez 
Posebnih pravic in občin v okraju Ljubljana okolica. 

Delež od teh dohodkov, ki pripada mestnim obči- 
nam brez posebnih pravic in občinam, se določi vsako 
»eto z okrajnim družbenim planom v sorazmerju s 
številom prebivalstva in z narodnim dohodkom, iz- 
računanim na prebivalca vsake občine. 

3. člen 
Občinske takse se plačujejo v posebnih taksnih 

znamkah z napisom >OLO Ljubljana- okolica — taks- 
na znamka« tako, da se nalepijo na listine in se 
uničijo na način, kot je predpisan z zakonom o 
taksah. 

. 4. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, 

st. 68-483/46) z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami ter določbe uredbe o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunsikih dohodkov (Uradni 
«st FLRJ, št. 33-383/53) se primerno uporabljajo tudi 
glede občinskih taks, če ni v tem odloku drugače' 
določeno. 

5. člen 
Občinske  takse  po tem odloku  se  ne  pobirajo 

T primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, m 
v. Primerih,   ko   izvira   oprostitev   iz   mednarodnih 
običajev do držav, s katerimi obstoji o tem vzajem- 
nost. 

6. člen 
. , Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 
••• svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana okolica. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 

gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica. 

7. člen 
odi ?° Se za5no uporabljati ta odlok, neha veljati 
^ oic okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica 
j; ^Vedbi okrajnih taks in prometnega davka (Uradni 
..st LRS, št. 39-471/53), kolikor se ne nanaša na po- 
01tanje okrajnih taks. 

8. člen 
«st   T  

od'°k  veHa  od dneva  objave  v   >Uradnem 
u LRS«, uporablja pa se od prvega dne nasled- 

jega meseca po objavi. 

II. Tarifa občinskih taks 

Tar. št. 1: Taksu ua vloge, pritožbe, odločbe 
in potrdila, ki so naslovljene na okrajni ljudski 
odbor Ljubljana okolica, občinski ljudski odbor 
v okraju, njihove organe, urade, proračunske 
zavode in finančno samostojne zavode, ki 
opravljajo upravne zadeve oziroma ki jih ti 
rešujejo ali i/dajajo, znaša: 

a) na vloge 
b) na pritožbe, ki jih rešujejo ti organi 
c) za odločbe: 

aa) o dovoljenem podaljšanem posloval- 
uem času v gostiščih za ves večer 

bb) o dovoljenem priložnostnem točenju 
alkoholnih pijač 

ce) za vsako drugo odločbo, razen za od- 
ločbe po tar. št. 3, 4 in  10 te tarife 

č) za vsako potrdilo, razen za potrdila po 
tarifni številki 9 te tarife 

Tar. št. 2: Taksa za pot uslužbencev ljud- 
skih odborov izven uradnih prostorov se plača, 
kadar pot povzroči stranka, razen za ureditev 
stanovanjskih zadev in drugih zadev do vred- 
nosti lO.OOOdin, ne glede na število uslužbencev: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
pravo stavbišča 

2. za pregled zgradbe ali posameznih pro- 
storov zgradbe, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
a) pri pregledi' do 5 prostorov 
b) pri pregledu 6 do 20 prostorov 
c) pri pregledu nad 20 prostorov 

3. za vsako pot izven uradnih prostorov v 
drugih zadevah 

Taksa se plača na vlogi, s katero povzroči 
stranka pot uslužbencev, poleg taks po tar. št. 1 
tega odloka. 

Tar. št. 3: Taksa za odločbo, s katero ljud- 
ski odbori, njihovi uradi in organi izdajo do- 
voljenje za gospodarsko delavnost, znaša 
zvezne takse po zaikonu o taksah. 

Tar. št. 4: Taksa za odločbo o kazni v po- 
stopku o prekrških se plača: 

1. če je izrečena kazen ukora 
2. če je izrečena  denarna   kazen  v   višini: 

a) do 1000 din 
b) nad 1000 din do 3000 din 
c) nad 3000 din do 5000 din 
č) nad 5000 din 

Tar. št. 5: Taksa za glasbo v javnih lokalih. 
Za dovoljenje glasbe v gostinskih in drugih 

javnih lokalih se plača mesečno: 
a) za stalno glasbo, mesečno 
b) za občasno glasbo, mesečno 
c) za priložnostno glasbo, dnevno 
č) za glasbo v barih in nočnih lokalih, 

mesečno 
Kot stalno glasbo je razumeti vse vrste mu- 

zikalnih nastopov, kj se izvajajo vsaj štirikrat 
tedensko. 

Kot občasno glasbo je razumeti glasbo, ki 
se izvaja redno vsak teden, vendar najveo 
trikrat tedensko. 

Kot priložnostno glasbo je razumeti glasbo, 
ki se ne izvaja redno vsak teden, ampak le 
ob posebnih prilikah in za katero se plača taksa 
za vsak dan posebej. 

din 
20 
90 

2000 

3000 

75 

50 

200 

100 
200 
500 

100 

30% 

50 

100 
200 
500 

10% 

5000 
1000 
300 

12.000 
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Za reproducirano glasbo se občinska taksa   din 
n- plača. 

Taksi se ne plača za glasbo v javnih loka- 
lih, kamor je dovoljen vstop proti vstopnini ali 
proti plačilu prostovoljnih prispevkov. Prav 
tako se ne plača taksa, kjer se izvaja glasba 
kot kulturno-umetmška prireditev ali v okviru 
take prireditve. 

Za plačilo takse odgovarja prireditelj glas- 
be, podpisan na priglasilnici. ki jo mora po 
6. členu zakona o prekrških zoper javni red in 
mir (Uradni list LRS, št. 16/49 in št. 4051) pred- 
ložiti tajništvu za notranje zadeve OLO Ljub- 
ljana, ko priglasi prireditev. 

Najkasneje en dan pred prireditvijo glasbe 
mora prireditelj predložiti pristojnemu občin- 
skemu ljudskemu odboru priglasitev glasbe v 
dveh izvodih in plačati ustrezno takso. 

Tar. št 6: Taksa za uporabo pločnika in ce- 
stišča pred poslovnim prostorom v ožjem mest- 
nem območju mestnih občin: 

1. a) za trajno uporabo pločnika ali cesti- 
šča pred poslovnim prostorom se plača 
za vsak m* zaseženega prostora letno     250 

b) za začasno uporabo pločnika ali cesti- 
šča pred poslovnim prostorom se plača 
za vsak m* zaseženega prostora na 
mesec 23 

c) za začasno uporabo pločnika ali cesti- 
šča pred poslovnim prostorom dnevno 
odm' 5 

Uporaba pločnika ali cestišča za dobo treh 
mesecev ali več se šteje za trajno uporabljanje, 
uporaba za dobo manj ko 3 mesece pa za začas- 
no uporabljanje. 

Za začasno uporabo pločnika ali cestišča se 
plača taksa od meseca za m5. Le za eno ali dvo- 
dnevno uporabo pločnika ali cestišča se plača 
taksa" od dneva, za m1. 

2. Čistila čevljev plačajo pavšalno letno 
takso, če uporabljajo pločnik ali cestišče  5.000 

3. Kioskj za prodajo časopisov, revij in 
podobno plačajo pavšalno letno takso za 
uporabo pločnika ali cestišča 2.000 

Dovoljenja za uporabo pločnika ali cestišča 
pred poslovnim prostorom izdaja LO MO. Taksa 
se lepi infunici na dovoljenju. 

Za uporabo javnih parkov in travnikov po 
cirkusih, vrtiljakih, streliščih, toboganih, avto- 
dromih in potujočih zabaviščih se ne plača ob- 
činska taJssa po tem odloku, ker je ta uporaba 
zavezana najemnini, ki jo določi in pobere pri- 
stojna uprava tistega zemljišča. 

Tar. št. 7: Taksa za posest psov v ožjem 
mestnem območju mestnih občin: 

Kdor vzdržuje psa, mora plačati zanj letno 
takso, kj znaša; 

a) za čuvaja 200 
b) za lovskega psa z rodovnikom 300 
c) za lovskega psa brez rodovnika 500 
è) za vse druge pse' 1.000 
Za psa, ki izpolni 6 mesecev starosti šele v 

drugi polovici  koledarskega leta,  takse  za to 
leto ni treba plačati. 

Takse so oproščeni uradni psi varnostnih 
organov, lavinski in reševalni psi ter psi, ki 
vodijo slepce. Taikse pobere LO MO ob popisu 

psov, ob cepljenju psov ozixoma ob delitvi ko-   din 
vinskih pasjih znamk in jo uniči na dovoljenju 
za posest psov. 

Tar. št. 8: Takse za registracijo motornega 
vozila: 

Za vsako redno letno registracijo motorne- 
ga vozila se plača taksa: 

1. za   avtomobil,   avtomobilski   priklopnik, 
avtobus in traktorski vlačilec 2.000 

2. za  vsako motorno  kolo s  prikolico ali 
brez prikolice 1-000 

Taksa mora biti plačana za vsako leto en- 
^ krat v roku, ki ga določi tajništvo za notranjo 
\ zadeve OLO za izvršitev prve ali redne letne 

registracije. Takso za registracijo motornih vo- 
zil pobira tajništvo za notranje zadeve OLO ob 
registraciji od lastnikov, izkazanih v prometni 
dovolilnici, oziroma od posestnikov motornih 
vozil. Od koles s pomožnimi motorji se taiksa za 
registracijo ne pobira. Za izredno registracijo 
se taksa ne pobira. 

Pripomba: Oproščeni so plačila občinske 
takse za registracijo motornih vozil Jugoslo- 
vanska ljudska armada, Ljudska milica, Ljud- 
ska tehnika, Rdeči križ, reševalne postaje, 
gasilska milica, prostovoljna gasilska društva 
in vsi državni uradi, finančno samostojni zavo- 
di, proračunske ustanove in osebe, ki rabijo 
vozila zaradi svojo invalidnosti. 

Tar. št. 9: Taksa za potrdilo o lastnim in 
zdravju živine: 

Za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 
živine  (živinski potni list)  se plača: 

a) za drobnico, od glave ^ 
b) za živino, od  glave 50 
Za   potrdilo o prenosu   lastnine   živine   na 

kupca se plača taksa kot pod a) oziroma pod b) 
te tarifne številke. 

Tar. št 10; Taksa za dovoljenje kopanja 
peska, gramoza, kamenja, zemlje, za žganje 
apna in podobno, ki ga izdajo občinski ljudski 
odbori, njihovi organi ali uradi, se plača 5.000 

St. I/l 09 8/2 
Ljubljana, dne 22. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

379. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih ter 2. in 3. člena uredbe o promet- 
nem davku, 2. odstavka V. dela tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. '55-474/53 in št. 55-659'5*) 
je po pritrditvi Izvršnega svota Ljudske skupš&ne 

LRS okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na 

XXIV. skupni seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 26. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. del 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega davka, kj se plačuj 

po veljavnih predpisih, se pobira v okraju Ljubljen 
okolica občinski prometni davek, ki je predpisan 
tarifo v drugem delu tega odloka. 
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2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira po določ- 

bah tega odloka, je dohodek proračunov tistih mest- 
nih občin brez posebnih pravic in občin v okraju 
•Ljubljana okolica, na katerih območju se davek 
Pobere. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

fLRj, §t. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
m dopolnitvami, navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ. št. 2-20/54 in 
št. 4-21/55), uredbe o prisilni izterjavi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ, 
»t. 33-293/53) in uredbe o obračunavanju, delitvi in 
Pobiranju dohodkov proračunov in skladov od gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 26-293/54) se 
Primerno uporabljajo tudi glede občinskega promet- 
nega davka, če ni v tem odloku drugače določeno. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem odloku se ne 

Pobira v primerih, določenih z mednarodnimi pogod- 
bami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji v tem 
vzajemnost. 

5. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

|zda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana okolica. 

Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica. 

6. člen 
Ko se začne uporabljati ta odlok, nehajo veljati: 

odlok okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica 
o uvedbi okrajnih taks in prometnega davka (Uradni 
"st LRS, št. 39-471/53), kolikor se nanaša na pobira- 
nje okrajnega prometnega davika, odlok o spremem- 
bah odloka o uvedbi okrajnih taks in prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 15-243/54) ter odlok okraj- 
n£|a ljudskega odbora Ljubljana okolica o uvedbi 
občinskega prometnega davka od proizvodov in sto- 
ri*ev zasebnih obrtnih delavnic, zasebnih obrtnikov 
10 drugih zasebnikov (Uradni list LRS, št. 7-176/55). 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

^'u LRSt, uporablja pa se od prvega dne nasled- 
nJega meseca po objavi. 

II. del 

Tarifa 

A. Splošna tarifa 
..   r\St. 1: Od potrošnje alkoholnih pijač v 

stmskih podjetjih od dosežene prodajne cene 
v'sini 10% 

Razlika v višini 5% med lansko stopnjo tega 
prometnega davka (5%) in novo davčno stopnjo 
l^ej tarifni številki (10%) se odvaja na po- 
ho1,en ra^un in se uporabi za boj proti alko- 
&kiiodkl Uporabo teh sredstev bo določil ljud-   - 

čin     iponil>a: Glede davčne obveznosti in na- 
Vs 

a Pobiranja  tega  davka   kakor tudi  glede 
B t

ea druSega velja pripomba k tar. št. 7 dela 
••• zveznega prometnega davka. 

Tax. št. 2: Od vstopnic za kinematografske 
ter druge javne prireditve od dosežene bruto 
vstopnine v višini 5 % 

Pripombe: 

1. Davek po tej tarifni številki plačajo kine- 
matografi ob nabavi vstopnic uradne izdaje pri 
Narodni banki FLRJ hkrati z zveznim promet- 
nim davkom. 

2. Drugi davčni zavezanci plačajo občinski 
prometni davek, ko priglasijo prireditev pri 
občinskem ljudskem odboru (LO MO), pristoj- 
nem po 'craju prireditve. Pnjave je treba vlo- 
žiti najkasneje 3 dni pred prireditvijo. V pri- 
javi v dvojniku morajo biti tile podatki: 

a) kraj in čas prireditve, 

b) število vstopnic po posameznih vrstah 
vstopnine. 

Hkrati s priglasitvijo se predložijo vstop- 
nico zaradi žigosanja. Vstopnice morajo biti po- 
vezane v bloke ter morajo biti trodelne, oštevil- 
čene, opremljene s prirediteljevim žigom in 
označene z višino vstopnine ter datumom pri- 
reditve. 

3. Potujoča zabavišča, ki plačujejo dohod- 
nino po predpisih 117. člena uredbe o dohodnini 
(Uradni list FLRJ, št. 56-482/53), ne plačajo 
davka po tej tarifni številki. 

4. Občinski prometni davek se ne plača od 
vstopnic za fizikulturne, kulturno-umetniške pri- 
reditve in za gospodarsko-propagandne prire- 
ditve, če niso združene s plesno zabavo ali se 
na njih ne točijo alkoholne pijače. 

5. Vsi predpisi, ki veljajo za davek iz tar. 
št. 1 dela B tarife zveznega prometnega davka 
in urejajo vprašanje oprostitve in povračil tega 
davka, se primerno uporabljajo tudi pri davku 
po tej tarifni številki. 

Tar št. 3: Od prejetih plačil za projicirano 
ali reproducirano reklamo v kinematografih od 
doseženega plačila 526 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki se 
plača v 5 dneh po preteku meseca za pretekli 
mesec. 

Glede davčne obveznosti in vodenja evi- 
dence veljajo »določbe tar. št. 6 dela B tarife 
zveznega prometnega davka. 

Tar. št. 4: Od vsakega plačljivega prenosa 
lastninske pravice na nepremičninah  v višini   10% 
zveznega prometnega davka od nepremičnin in 
pravic  (Uradni list FLRJ,  številka 4-41'54 in 
številka 33-457/54). 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki se 
plača kakor zvezni prometni davek od prometa 
nepremičnin. Vsi predpisi, ki veljajo za zvezni 
davek od prometa z nepremičninami in pravi- 
can.i, se uporabljajo tudi pri odmeri in pobira- 
nju davka po tej tarifni številki. 

B. Prometni davek 
od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov 

in drugih zasebnikov 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo občin- 
ski prometni davek po tehle stopnjah: 
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I. Za proizvode 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

Proizvodi po gospodarskih panogah 
Proizvodi iz panoge 113 

i   Kolomaz 10% 
Proizvodi iz panoge 116 

2 Izdelki iz mavca 10% 
3 Zemeljske barve 20% 
4 Opeka, zidna in strešna *      5% 
5 Cementni izdelki 10% 
6 Keramični in lončarski izdelki 10% 

Proizvodi iz panoge 11? 
7 Rovinaste peči in štedilniki 10% 
8 Vsi izdelki iz panoge 117, od katerih se 

ne plača davek po zvezni tarifi promet- 
nega davka, razen od izdelkov, namenje- 
nih za kmetijstvo, mlekarstvo in čebe- 
larstvo 10% 
Pripomba: V sporu, kateri proizvodi so 
oproščeni plačila prometnega davka, ker , 
so  namenjeni  za   kmetijstvo,  mlekarstvo far. 
in   čebelarstvo,   je   odločilna   razvrstitev •# 

proizvodov,  navedenih  v   glavni  skupini   
117 18000000 začasne nomenklature pro- 
izvodov,   ki   jih   je   izdala   bivša  zvezna 
planska   komisija  leta   1948. 
Proizvodi iz panoge 120 

9 Vsi proizvodi, razen proizvodov, od ka- 
terih se plača zvezni prometni davek po 
tar. št. 37 do 49 dela A tarife 20% 
Proizvodi iz panoge 122 

10 Vsi proizvodi, razen proizvodov, od kate- 
rih se plačuje zvezni prometni davek        10% 
Proizvodi iz panoge 123 

11 Izdelki iz papirja, kartona in lepenke, 
razen šolskih zvezkov in risank 10% 

12 Fotografski izdelki, razen slik za osebno 
uporabo fotografi rancev 8% 
Proizvodi iz panoge 124 

15   Konfekcija ^        5% 
14 Volneni, bombažni in svileni trikotažni 

in pleteni oblačilni predmeti 10% 
15 Vsi drugi proizvodi iz panoge 124 5% 

Proizvodi iz panoge 125 
16 Vsi usnjeni proizvodi, razen obutve 15% 

Proizvodi iz panoge 127 
17 Kakaovi proizvodi 20% 
18 Bonboni 15% 
19 Slaščice, keksi, ratluk in podobni slašči- 

čarski izdelki 10% 
20 Testenine 10% 
21 Kavni in kakaovi nadomestki 15% 
22 Mleta paprika 10% 
23 Vsi drugi proizvodi iz panoge 12(7, razen 

živilskih proizvodov, od katerih se plača 
prometni davek po tarifnih številkah 88 
do 97 zvezne tarife prometnega davka. 

Drugi proizvodi 

24   Od vseh drugih proizvodov, ne glede na 
panogo gospodarske delavnosti, od kate- 

rih se ne plača davek po zvezni tarifi 
in niso zajeti v tarifnih številkah 1 do 23 
te tarife 10% 
Pripomba: Prometni davek po tej tarifni 
številki in po drugih tarifnih številkah 
iz te tarife se ne plača od prometa tehle 
proizvodov: od moke in drugih mlinskih 
proizvodov, pekovskih izdelkov, izdelkov 
pridobljenih s predelavo mleka, mesa, 
svežih in suhih rib, od zakola živine, od 
obleke in perila, izdelanih po meri za in- 
dividualne potrošnike iz njihovega osnov- 
nega materiala, od fotografij oseb za nji- 
hovo osebno uporabo po naročilu in v 
običajni količini, od ortopedskih pripo- 
močkov, h katerim se štejejo tudi umetne 
oči in zobovje, ne glede na material, iz 
katerega so izdelani, ter od otroških igrač 
vseh vrst, ne glede na material, iz kate- 
rega so izdelane. 

II. Za storitve 

Vrsta storitve 
Davčna 
stopnja 

1 Od plačil obrtnih storitev vseh vrst, razen 
od gradbenih in prevoznih, se plača ob- 
činski prometni davek 10% 
Pripombi: 
1. Davčna osnova je skupni znesek pla- 
čila, v katerem je obsežen davek po tej 
tarifni številki, po odbitku materiala, ki 
ga je dal izvrševalec storitve, če je ma- 
terial v računu posebej izkazan, 
2. Prometni davek po tej tarifni številki 
se ne plača od plačil za opravljene sto- 
ritve krojačev, šivilj, modistk, vezilj, 
brivcev in frizerjev, čevljarjev, klobučar- 
jev, dimnikarjev, predtiskanja tkanin, 
krpanja perila, nogavic in podobno, po- 
pravljanje preprog, spisovanja, razmnože- 
vanja, kopiranja, sestavljanja oglasov in 
reklam, plakatiranja in izdelovanja vzor- 
cev, pranja in likanja, čiščenje obutve, 
snaženje oken, čuvanje lokalov in stano- 
vanj, shranjevanje koles, prtljage in pod., 
žaganja drv in od postreščkov. 

2 Od plačil opravljanja samostojnih pokli- 
cev (odvetnikov, zdravnikov, dentistov, 
arhitektov, poučevalcev jezikov in pod.) 
se plača občinski prometni davek 
Pripombi: 
1. Davčna osnova je skupni znesek pla- 
čila, v katerem je obsežen tudi davek 
po tej tarifni številki. 
2. Davka po tej tarifni številki ne plačajo 
dijaki in redni študentje od plačil, pre- 
jetih za pouk drugih dijakov (od inštruk- 
cij). 

5% 

St. I/l-09-9'l 
Ljubljana, dne 22. aprila 1935. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LÎIS« - Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do S strani, vsake nadaljnje 4 strani e din vec — 
Uredništvo In upravai LJubljana. Erjavčeva ulica Ua. postni predal 336   - Telefon uprave 23-579 - Cek   rafun! •01-»2«-15' 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
V LJUBLJANI, dne 2. junija 1955 Številka 20 

v* p 

4f> Vj^v- 

VSKBINA: 

93. 

94. 

96. 

380. 
381. 

382. 

383. 

384. 

385. 

388. 

387. 

388. 

38}. 

Odločba   o  spremembi   odločbe   o   razglasitvi   arboreta. 
Volčji potok za finančno samostojen zavod. 
Odredba o sečnji tise v LR Sloveniji. 
Odredba o odrejanju pogonov na volkove In divje prašiče. 
Pravilnik o postopku za podeljevanje Prešernovih nagrad. 
Objava Republiške volilne komisije LRS o potrditvi kan- 
didature za volitve ljudskega poslanca v republiški zbor 
Ljudske skupščine LRS. 
Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o pobiranju občinskih taks v mestu LJubljani. 
Odlok o pobiranju občinskega prometnega davka v me- 
stu Ljubljani. 
Odlok o proračunu okraja Murska Sobota za leto 1955. 
Odlok o proračunu okraja Novo mesto (okrajni prora- 
čun) za leto 1055. 
Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva in stopenj dopolnilne dohodnine od dohodkov 
gospodarskih delavnosti In samostojnih poklicev za leto 
1S55 v okraju Radovljica. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov od premoženja za leto 1954 v okraju Slovenj 
Gradec. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
okraja Šoštanj. 
Odločba MLO Maribor o razglasitvi materinskega doma 
•^ Mariboru za finančno samostojen zavod. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od pre- 
moženja za leto 1954 mestne občine Celje. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine Od obrti 
in samostojnih poklicev za leto 1954 mestne občine Celje. 

394. 

395. 

390. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva, stopenj dopolnilne dohodnine od dohodkov go- 
spodarskih delavnosti, samostojnih poklicev in dohodkov 
od premoženja za leto 1955 v mestni občini Jesenice. 

391. Odlok o proračunu LO MO Kamnik za leto 1955. 
392. Odlok o uvedbi prometnega davka mestne občine Kamnik. 
393. Odlok o spremembah odloka o stanovanjski tarifi ter 

delitvi najemnin na sklade in njihovi uporabi v mestni 
občini Kamnik. 
Odlok o uvedbi taks mestne občine Kamnik. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 8., 9. in 12. vo- 
lilni enoti mestne občine Kranj. 

396. Odlok o določitvi davčnih stopenj za dopolnilno dohod- 
nino od kmetijstva za leto 1955 v mestni občini Murska 
Sobota. 

397. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o uvedbi 
mestnih taks In prometnega davka v mestni občini Nova 
Gorica. 

39S. Odlok o proračunu mestne občine Nova Gorica za 
leto 1955. 

399. Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi prora- 
čuna mestne občine Novo mesto za leto 1953. 

400. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. In 20. volilni 
enoti mestne občine Slov. Bistrica. 

40L Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 8. volilni enoti 
mestne občine Šoštanj. 

402. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 7. volilni enoti 
občine Kozje. t 

403. Odlok o spremembi odloka o razpisu nadomestnih volitev 
v volilni enoti občine Šempeter v Savinjski dolini. 

92. 

Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 
8/=ui°S-t0in-h zaTOdih  (Uradni list  FLRJ, št. 51/53 in 
^ ) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 

^Publike Slovenije 

odločbo 
spremembi odločbe o razglasitvi arboreta Volčji 

potok za finančno samostojen zavod 

fin    •  °°^a °  razglasitvi arboreta  Volčji  potok za 
••••• samostojen zavod se spremeni tako, da se 

jeno prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOČBA 
o arboretu Volčji potok kot finančno 

samostojnem zavodu 

1 
••.. Arboretum 'Volčji potok pri fakulteti za agrono- 
Ijaji** f^arstvo in  veterinarstvo  univerze  v Ljub* 
sto' '•      ^? ^* doslej gospodarska ustanova s samo* 
fìna111»11   ^Banciranjem,   preide   na   poslovanje   kot 

S^ samostojen zavod. 
oedež zavoda je v Volčjem potoku, p. Radomlje. 

kult?'10   arBoreta je   znanstveno,   informativno   in 
toi  "rn,0"Prosvetno.   Pri   tem   ima   arboretum   zlasti 
eIe naloge: 
rpKiUM°^a  revija   živega   drevja  po sodobnih  arbe- 
etik'ü načelih; 

vzgaja, vzdržuje in izpopolnjuje dendrološke 
zbirke za znanstveno raziskovanje in biološko pro- 
učevanje kakor tudi za propagandne namene in za- 
radi informacijsko službe v vprašanjih pravilnega 
vrednotenja domačih in tujih drevesnih tipov za uti- 
litarne in estetske namene; 

varuje in oskrbuje na svojem območju parkovne 
in naravne znamenitosti, ki so predmet spomeniškega 
varstva. 

3 
Arboretum gospodari s premoženjem, s katerim 

jo doslej gospodaril kot gospodarska ustanova s sa- 
mostojnim  financiranjem. 

Arboretum ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev in uslužbencev (sklad 

za nagrade); 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Organ arboreta je upravni odbor, ki šteje osem 

članov. 
Upravni odbor sestavljajo: 
dva člana, ki ju izvoli fakultetna uprava fakul- 

tete za agronomijo, gozdarstvo In veterinarstvo izmed 
svojih članov; 

en člam, ki ga izvolijo sodelavci arboreta izmed 
sebe; 
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trije člani, ki jii imenje Svet za prosveto in kiul- 
tu.ro LRS izmed znanstvenih, strokovnih in drugih 
javnih delavcev; 

predstojnik (kurator) arboreta; 
gospodarski upravnik. 

6 
Predstojnik (kurator) arboreta neposredno vodi 

raziskovalno, študijsko in propagandno delo arboreta; 
imenuje ga Svet za prosveto in kulturo LRS. 

Predstojnik (kurator) je odredbodajalec za iz- 
vrševanje predračuna. 

•    7  . 

/ Za neposredno vodstvo gospodarskih zadev ima 
arboretum   gospodarskega   upravnika;   imenuje   ga 
upravni odbor arboreta na predsednikov (kuratorjev) 
predlog. 

Upravni odbor lahko ra predstojnikov (kurator- 
jev) predlog prenese določene pravice glede izvrševa- 
nja predračuna dohodkov in izdatkov na gospodar- 
skega upravnika kot pomožnega odredbodajalca. 

8 
Plače uslužbencev se določijo po predpisih te- 

meljne uredbe o nazivih in plaćah uslužbencev držav- 
nih organov in uredbe o nazivih in plačah v pro- 
svetno-znanstveni službi; pri tem se jim ne dajejo 
nativi upravnih uslužbencev. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

9 
Za zadeve in naloge arboreta je pristojen Svet za 

prosveto in kulturo LRS. 
10 t 

Ta odločba velja takoj. 
St. 760/8-54 
Ljubljana, dne 24. maja  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher I. r. 

93. 
Na podlagi 15. člena zakona o gozdovih (Uradni 

list LRS, št. 22-78/53) v zvezd s 5. členom uredbe o 
sečnjah gozdnega drevja (Uradni list LRS, št 30- 
116/54) izdaja državni sekretar za gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o sečnji tise v LR Sloveniji 

1. Tisa (Taxus baceata) se sme kot redke« gozdno 
drevo sekati samo po predpisih te odredbe. 

2. Za sečnjo tise je potrebno sečno dovoljenje, 
ki ga izda Uprava za'gozdarstvo LRS. Dovoljenje se 
izda v upravnem postopku. 

3. Splošni predpisi o odkazovanju in žigosanju 
gozdnega drevja veljajo tudi pri sečnji tise. 

4. Okrajne in mestne uprave za gozdarstvo so 
pristojne za nadziranje sečenj po tej odredbi, obenem 
pa vodijo tudi evidenco stoječega in posekanega 
drevja tise. 

5. Ta odredba velja od dneva objave v urad- 
nem listu LRS t. 

Št 1-294/1-55 
Ljubljana, dne 6. maja 1955. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

94. 
Na podlagi 35. člena zakona o lovu (Uradni H*' 

LRS, št 26-94*54) izdaja državni sekretar za gospo- 
darstvo LRS 

ODREDBO 
o odrejanju pogonov na volkove in divje prašiče 

Ce volkovi in divji prašiči povzročajo občutno 
škodo na divjadi, domačih živalih in posevkih in j«) 
prizadete lovske družine oziroma drugi upravitelj1 

lovišč sami ne morejo pregnati ali zatreti, lahko 
odredi pristojni okrajni (mestni) ljudski odbor P° 
poprejšnjem zaslišanju okrajne lovske zveze pogon 
na to divjad. 

2 
Pogona se morajo kot lovci (strelci) udeležiti vS1 

člani lovskih družin, v katerih loviščih je odrejen 
pogon, in poklicni lovci sosednjih gojitvenih lovišč« 
Kot gonjač se mora udeležiti pogona najmanj P° 
eden nad 18 let star moški prebivalec vsake hiše iz 

naselij na ogroženem ozemlju. 

Okrajni (mestni) ljudski odbor z odločbo, s ka- 
tero odredi pogon, določi lovišče in predel, v katerem 
so bo pogon vršil, kdo od lovcev in jonjačev se mora 
pogona udeležiti ter kraj in čas zbirališča udeležencev« 

Lovovodjo pogona v loviščih lovskih družin do- 
loči 'okrajna lovska zveza, v gojitvenih loviščih Pa 

upravitelj teh lovišč. 
Udeleženci pogona se morajo brezpogojno in di-50' 

plinirano podrediti navodilom lovovodje. 

5 
Stroški pogona (prevozi itd.) v loviščih love»" 

družin, se poravnajo iz okrajnega lovskega sklada« 
sicer pa se plačajo iz sredstev organa oziroma orga- 
nizacije, ki upravlja prizadeto lovišče. 

Morebitno nagrade od divjadi, uplenjeno na P°" 
gonu, gredo za kritje stroškov pogona.. 

Na pogonih iz 1. točko te odredbe so sme strelja1" 
samo tista divjad, zaradi katero je odrejen pogon. 

Kdor se od oseb, določenih po 2. točki te odredb6» 
kljub   pozivu   ne   udoleži   pogona,   se   za   prokrs 
kaznuje z denarno kaznijo od 500 do 3000 dinarjev« 

Ta odredba velja od dneva objavo v >Uradn« 
Iisitu LRSt. 

Št. 1-228/2-55 

Ljubljana, dne 23. maja 1953. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Mnrjnn Tepina 1« r' 
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95. 

Na podlagi 14. člana zakona o podeljevanju Pre- 
šernovih nagrad (Uradni list LRS. št. 4/55) izdaja 
ùvet za prosveto io kulturo LRS 

PRAVILNIK 

° Postopku za podeljevanje Prešernovih nagrad 

i. Svet za prosveto in kulturo LRS imenuje inar- 
ca vsako leto potrebno število članov področnih ko- 
misij izmed strokovnjaikov za posamezna področja 
znanosti in umetnosti. 

Ce se med letom predloži za podelitev Prešernove 
aagrade delo, ki ga nobena izmed imenovanih področ- 
•• komisij ne bi mogla temeljito oceniti, imenuje 

Tet za prosveto in kulturo novo področno ko- 
nusi jo. 

2. Tretjina članov glavne komisije se vsako leto 
zamenja talko, da Svet za prosveto in kulturo LRS 
razreši po abecednem redu tri člane,  ki v zadnjih 
reh letih se niso bili razrešeni, in namesto njih ime- 
tje tri druge člane. 

3. Člani glavne komisije in področnih komiisij 
morajo med letom spremljati znanstveno in umetni- 
ško delavnost na ustreznem področju. 

4. Ko Svet za prosveto in kulturo LRS imenuje 
Področne komisije, sporoči Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti, univeizi in fakultetam, umetni- 
škim akademijam in drugim umetniškim in znanstve- 
SUa ustanovam ter umetniškim in strokovnim dru- 
gom, naj najpozneje do konca tekočega leta pred- 
aSajo kandidate za podelitev Prešernovih nagrad. 

Vsak predlog za podelitev Prešernove nagrado 
h J• k^' obrazložen; predlogu mora biti priložena 
••• .potrebna dokumentacija. 

5. Predloge za podelitev Prešernovih nagrad, ki 
80 bili vloženi do konca tekočega leta, pošlje Svet za 
Prosveto in kulturo pristojnim komisijam, takoj, ko 
jV sPr©jnie, najpozneje pa do 3. januarja. Predlogi, 

1 so vloženi po 51. decembru, se ne upoštevajo. 

6. Področne komisije sklepajo o predlogih za po- 
ehtev Prešernovi! nagrad na sejah; seje sklicuje in 

k*. Predsednik komisije. Ce je bil sklep področne 
ornisi^ o posameznem predlogu sprejet z večino 

Basov, je treba v obrazložitvi to posebej omeniti. 
brazložhev predloga podpišejo vsi člani področne 

komisije. 

Področne komisije lahko v posameznih predlogih 
TPrašajo za. mnenje tudi strokovnjake, ki niso člani 
*omisije> 

p    Področne komisije pošljejo predloge za podelitev 
tfeieniOT^ nagrad, ki so jih prejele same, in more- 
2Q   ? svoje predlogo glavni komisiji najpozneje do 

• Januarja. Vsi predlogi morajo biti strokovno te- • 
*'Jito obrazloženi in po potrebi tudi dokumentira- 

^}?°razlozeni morajo biti tudi predlogi področnih 
j^T^J o kandidatih, za katero sodi komisija, da ni- 

JO Pogojev za .podelitev nagrade. 

Podm*^aTna komisija razpravlja o vseh predlogih 
„   ročnih kom^jj za podeHtev Prešernovih nagrad, 

•delo glavne komisije veljajo določbe tega pravil- 
na •• delo področnih komisij. 

__ lavna komisija pošlje predloge področnih ko- 
JJ za podelitev Prešernovih nagrad, morebitne svo- 

je predloge in predloge, za katere sama ali ustrezna 
področna komisija sodi, da ne pridejo v poštev za 
nagrado, z obrazložitvijo in potrebno dokumentacijo 
Svetu za prosveto in kulturo LRS najpozneje do 1. fe- 
bruarja vsakega leta. 

8. Za podelitev Prešernove nagrade pridejo v po- 
štev vsa dela, ki ço bila v preteklem letu prvič v ce- 
loti ali v novi izvirni obliki oziroma izvedbi objav- 
ljena, izvajana ali razstavljena, ne glede na prejšnje 
delne objave, izvajanja ali razstave in ki sicer izpol- 
njujejo predpisane pogoje. 

9. Prešernova nagrada se lahko podeli tudi skup- 
no več avtorjem ali poustvarjalcem (izvajalcem), če 
je enotna in nedeljiva znanstvena ali umetniška sto- 
ritev plod kolektivnega dela teh avtoiiev oziroma po- 
ustvarjalcev (izvajalcev). 

10. Prešernova nagrada se lahko podeli tudi, če 
je bilo delo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, objav- 
ljeno, razstavljeno ali izvajano po avtorjevi smrti ali 
pa je avtor oziroma poustvarjailec (izvajalec) umrl 
pred podelitvijo nagrade. Nagrada se v tem primeru 
izplača avtorjevim oziroma poustvarjalčevim (izva- 
jalčevim) dedičem. 

11. Ta pravilnik velja od dneva objave v >Urad- 
nem listu LRSc. 

Si 111-260/2-55 

Predsednik 
Sveta za prosveto in  kulturo LRS: 

Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

96. 

OBJAVA 
Republiške volilne komisije LRS o potrditvi kandi- 
dature za volitve ljudskega poslanca v republiški 
zbor Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 159. in 83. člena zakona o pravicah 
in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih 
poslancev Ljudske skupščine LRS 

objavlja 

Republišk-a volilna komisija LRS, da jevza nadomestne 
volitve ljudskega poslanca v republišiki zbor Ljudske 
skupščine Ljudslke republike Slovenije za 69. volilno 
enoto, ki bodo dne 12. junija, 1955, potrjena kandi- 
datura Ingoliča (Antona) Jožeta iz Ljubljane. 

St. 4/4-55 

Ljubljana, dne 27. maja 1955. 

Republiška volilna komisija LRS 

Tajnik: Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r.  Dr. France Hočevar 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
380. 

Na podlagi 8. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 
19-90/52), 8. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLRJ, št 19-118/53) in po pritrditvi Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine LRS je mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 64. skup- 
ni sej; mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
13. maja 1955 sprejel 

ODLOK , 
o pobiranju občinskih taks 

I. deL Splošne določbe 

1. člen 
Poleg taks, ki se plačujejo po veljavnih pred- 

pisih, se pobirajo na območju mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane še občinske takse, 
predpisane 6 tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse so proračunski dohodek mestnega 

ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana in občin- 
skih ljudskih odborov na območju mesta Ljubljane. 

Razdelitev dohodka iz prvega odstavka se določi 
v družbenem planu mestnega ljudskega odbora glav- 
nega mesta Ljubljane. 

3. člen 
Takse se pobirajo v taksnih znamkah, ki nosijo 

označbo >MLO Ljubljana — taksna znamka«. Lepijo 
se na listine in uničujejo na način, ki je predpisan 
z zakonom o taksah. 

Taksa po tarifni štev. lis« pobira v gotovini. 

4. člen 
Zakon o taksah (Uradni list FLRJ, št 68-485/46) 

z vsemi poznejšimi spremembami • dopolnitvami 
ter uredba o prisilni izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Uradni list FLRJ št. 33-283/53) 
veljata primerno tudi glede občinskih taks. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks po 

veljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati takse, 
ki so predpisane s tem odlokom. 

Občinske takse po tem odloku se tudi ne pobi- 
rajo v primerih, ki so določeni z mednarodnimi po- 
godbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji vza- 
jemnost. 

6. člen 
Pojasnila za izvrševanje tega odloka izdaja svet 

za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora Ljub- 
ljane. 

Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo mestnega ljudskega odbora Ljubljane. 

7. člen 
Ko začne veljati ta odlok, izgubijo veljavo: 
1. odlok o  uvedbi  mestnih  taks  in   prometnega 

davka MLO Ljubljana, Uradni list LRS, št. 35-417/53, 
kolikor   se   nanaša   na   pobiranje   mestnih   taks   in 
mestne turistične takse; 

din 
20 
90 

2.000 

3.000 

2. odlok o spremembi dn dopolnitvi odloka ° 
uporabi mestnih taks in prometnega davka. Uradni 
list LRS, št. 15-300/55; 

3. navodila za uporabo in izvajanje odloka po^ 
1. točko, Uradni list LRS, št 41/53Ì kolikor se nanaša 
na pobiranje mestnih taks. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc, uporablja pa se od 1. dne nasled- 
njega meseca, ko ga sprejme MLO Ljubljana. 

II. del. Tarifa 

Tar. št i: Na vloge, pritožbe, odločbe in 
potrdila, ki so naslovljena na mestni ljudski 
odbor glavnega mesta , Ljubljane, občinske 
ljudske odbore na objiočju mesta, njihove 
organe, urade, proračunske zavode in finanč- 
no samostojne zavode, ki opravljajo upravne 
zadeve oziroma ki jih ti odbori, organi ali 
zavodi rešujejo ali izdajajo: 

a) na vloge 
b) na pritožbe, ki jih rešujejo ti organi 
c) na odločbe: 

aa) o dovolitvi za podaljšanje poslov- 
nega časa v gostiščih za ves večer 

bb) o dovolitvi priložnostnega točenja 
alkoholnih pijač 

cc) za vsako drugo odločbo, razen za 
odločbe po tarif. štev. 3, 4 in 10 te 
tarife 

č) za vsako potrdilo, razen za potrdila po 
tarifni štev. 10 te tarife 

Za prireditve ob praznovanjih od države 
priznanih praznikov se taksa po tej  tarifni 
številki ne pobira. 

Tar. št 2: Taksa za pot uslužbencev mest- 
nega ljudskega odbora in občinskih ljudskih 
odborov na območju mesta Ljubljane izven 
uradnih prostorov, njih organov, uradov, fi- 
nančno samostojnih zavodov in proračunskih 
ustanov, kadar pot povzroči stranka, razen za 
ureditev stanovanjskih zadev in drugih zadev 
do vrednosti 10.000 din ne glede na število 
uslužbencev, se plača: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
pravo stavbišča 

2. za pregled zgradbe ali posameznih pro- 
storov zgradbe, da bi se izdalo uporab- 
no dovoljenje: 
a) pri pregledu 5 prostorov 
b) pri   pregledu   od   6—20   prostorov 
c) pri pregledu nad 20 prostorov 

3. za vsako pot izven uradnih prostorov 
v drugih zadevah 

Taksa se plača na vlogi, s katero stranka 
povzroči uslužbenčevo pot izven urada. 

Tar. št 3: Taksa za odločbo, s katero ljud- 
ski odbor, njegovi organi in uradi izdajo do- 
voljenje za gospodarsko delavnost, znaša 30% 
zvezne takse po zakonu o taksah. 

Tar. št i: Taksa za odločbo o kazni v po- 
stopku ò prekrških, za katere je pristojen sod- 
nik za prekrške mestnega ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljane, se plača: 

75 

50 

200 

100 
200 
500 

100 
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L za izrek pismena oporama ali ukora 
2. za izrek eternarne kazni: 

a) do 1O0O dm 
b) nad 1000 do 3000 din 
c) nad 3000 do 5000 din 
č) nad 5000 din 

,     Tar št. 
kalih: 

5: Taksa za glasbo v javnih lo- 

» gostinskih in dxugih javnih lokalih se 
placa mesečno: 

a) za stalno glasbo 
Kot stalno glasbo je razumeti muzikalne 

oastope vseh vrst, čo so najmanj štirikrat te- 
densko. 

h) za občasno glasbo 
Kot občasno glasbo je razumeti muzikal- 

ne nastope vseh vrst, če so najmanj trikrat 
W'Cnsko. 

c) za glasbo v barih in nočnih lokalih se 
plača mesečno 

c) Za priložnostno glasbo v gostinskih in 
drugih javnih lokalih, za 1* dan 

Kot priložnostno glasbo je razumeti en- 
kratni muzikalni nastop. 

Za reproducirano glasbo se občinska ta- 
^• ne plača. Prav tako se ne plača občinska, 
taksa za glasbo v javnih lokalih, kamor je 
Qovoljen vstop proti vstopnini ali proti plačilu 
Prostovoljnih prispevkov in kjer se izvaja 
S'asba kot kulturiio-utnr>tniška prireditev ali 
v »klopu prireditve. 

^a plačilo takse odgovarja prireditelj 
ß'asbe, podpisan na priglasitvi, ki jo mora po 
. členu zakona o prekrških zoper javni red 
m m.i,rJUradai Ust LRS, št. 16/49 in št. 40/51) 
Predložiti tajništvu za notranje zadeve MLO 
glavnega mesta Ljubljane, ko priglasi prire- 
ditev. 

Najkasneje na dan prireditve glasbe mc- 
a. Prireditelj   predložiti   finančnemu  organu 

Pristojnega ljudskega odbora prijavo o glasbi 
«veh izvodih in plačati predpisano takso. 

it?1"' ^ ^: Taksa za uporabo pločnika in 
stišča pred poslovnim prostorom: 

t- a) Za  trajno  uporabo pločnika  in  ce- 
stišča pred poslovnim prostorom se 
plača za vsak m* zaseženega prosto- 
ra letno 

b) Za začasno uporabo pločnika in ce- 
stišča pred poslovnim prostorom se 
plača za vsak m* zaseženega prosto- 
ra na mesec 
Za začasno uporabo pločnika in ce- 
stišča po točki b) se šteje uporaba, 
ki traja od 1—12 mesecev. 

c) Za začasno uporabo pločnika in ce- 
stišča pred poslovnim prostorom 
dnevno od m! 

Za začasno uporabo pločnika in ce- 
stišča po točki c)  se šteje uporaba, 

.        ''; traja največ n.esec dni. 
• Čistilci čevljev plačajo pavšalno letno 

takso, če uporabljajo pločnik ali cesti- 
sce 

• fvKxski za prodajo časopisov, revij in 
Podobno, plačajo pavšalno letno takso 
za uporabo pločnika ali cestišča 

din 
50 

100 
200 
500 

10% 

5000 

1000 

12.000 

500 

250 

25 

5000 

2000 

Pripomba: Dovoljenje za uporabo ploč- 
nika ali cestišča pred poslovnim prostorom 
izdaja uprava za ceste MLO v soglasju s sve- 
tom za gradbene in komunalne zadeve MLO. 
Taiksa se nalepi ia uniči na dovoljenju. 

Za uporabo javnih parkov in travnikov, 
ki jih iporabljajo cirkusi, vrtiljaki, strelišča, 
tobogani, avtodromi in potujoča zabavišča, se 
ne plača občinska taksa po tem odloku, ker je 
ta uporaba zavezana najemnini, ki jo določi 
in pobere pristojna uprava tistega zemljišča. 

Tar. št. 7: Taksa za posest psov: 
Kdor ima psa na območju Ljubljane, 

mora plačati zanj letno takso, kj znaša: din 
a) za čuvaja t  ,       2O0 
b) za lovskega psa z rodovnikom •        300 
c) za lovskega psa brez rodovnika . 5O0 
č) za vse druge pse 1.00O 
Za pse, ki izpolnijo 6 mesecev starosti šele 

v drugi polovici koledarskega leta, takse za 
to leto ni treba plačati. 

Takso so oproščeni uradni psi varnostnih 
organov, lavinski in reševalni psi ter psi, ki 
vodijo slepce. Takso pobere odsok za kmetij- 
stvo pri tajništvu za gospodarstvo MLO ob 
popisu psov, ob cepljenju psov oziroma ob de- 
litvi kovinskih pasjih znamk, ki jo predpisno 
uniči na dovoljenju za posest psov. 

Tar. št. 8: Taksa za registracijo motor- 
nega vozila: 

Za vsako redno letno registracijo motor- 
nega vozila se plača taksa: 

1. za avtomobil, avtomobilski priklopnik, 
avtobus, trolejbus, tramvaj, traktor — 
vlačilec 

2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez prikolice 

Taksa mora biti plačana za vsako leto en- 
krat v roku, ki ga določi tajništvo za notra- 
nje zadeve MLO za izvršitev prve ali druge 
redne letne registracije. Takso za registracijo 
motornih vozil pobira tajništvo za notranje 
zadeve MLO ob registraciji od lastnikov ozi- 
roma posestnikov motornih vozil, izkazanih 
v prometni (knjižici) dovolilnici. Od koles s 
pomožnimi motorji se taksa za registracijo ne 
pobira. Za uredno registracijo se taiksa ne 
pobira. 

Pripomba: Oproščeni so plačila občinske 
takse za registracijo motornih vozil: JLA, 
LM, Ljudska tehnika, Rdeči križ, reševalna 
postaja, gasilska milica, prostovoljna gasil- 
ska društva in vsi državni uradi, finančno sa- 
mostojni zavodi ter proračunsko ustanove in 
osebe, ki vozilo rabijo zaradi svoje invalid- 
nosti. 

Tar. št. 9: Taksa za potrdilo o lastnini in 
zdravju živine: 

Za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 
sivine (živinski potni list) se plača: 

a) za drobnico, od glave 10 
b) za živino, od glave 50 
Za potrdilo o prenosu lastnine živine na 

kupca se plača taksa kot pod a) oziroma pod 
b) te tarifne številke. 

Tar. št. 10: Taksa za dovoljenje za kopa- 
nje peska, gramoza, kamenja, zemlje, žganja 
apna in podobno: 

2.O00 

1.000 
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dm 
Za vsako dovoljenje za kopanje peska, 

gramoza, kamenja, zemlje, za žganje apna in 
podobno, ki ga izdajo mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane ali občinski ljudski 
odbor na območju mesta Ljubljane, njihovi 
organi in uradi se plača 5.000 

Tar. št 11: Gostinska podjetja, gostišča, 
organizacijo in zavodi ter zasebniki, ki proti 
plačilu oddajajo prenočišča, pobirajo od oseb,       «... 
ki se mudijo v Ljubljani kot turisti, takso v 
gotovini od osebe dnevno: 

a) v glavni sezoni, to je od 1, junija do 
31. avgusta 30 

b) v drugem času 15 
Turist  je   vsakdo,  ki  nima v  Ljubljani 

«talnega bivališča in  prenočuje v Ljubljani 
vsaj enkrat. Takse ne plačajo: 

1. delegati ob zborovanjih, proslavah, ma- 
nifestacijah, ki jih organizirajo družbene or- 
ganizacije, 

2. tisti, iki jih kot svoje zavarovance po- 
šilja na zdravljenje v Ljubljaino Zavod za so- 
cialno zavarovanje, oziroma zavarovanci, ki 
prihajajo v Ljubljano na zdravljenje po 
zdravniški odredbi. 

Svet za gospodarstvo mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane pa lahko 
določi še nadaljnje oprostitve oziroma olaj- 
šave pri plačevanju takse. 

Taksa, pobrana po tej tarifni Številki, se 
mora odvajati mestnemu ljudskemu odboru 
glavnega mesta Ljubljana v 5 dneh po poteku 
vsake dekade na bančni račun občinskih taks. 

Tajn št. 224/5-55 
Ljubljana, dne 13. maja 1935. 

V z. predsednika MLO 
predsednik Sveta za gospodarstvo: 

Ing. Ivo Klemenčič 1. r. 

381. 
Na podlagi 8. točke 65. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 
19-90/52), 2. in 3. člena uredbe o prometnem davku 
(Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) ter dela C/V tarife 
občinskega davka od prometa uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št 55-659/54) ter po pritrditvi Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS je mestni ljudski od- 
bor glavnega mesta Ljubljane po sklepu 64. skupne 
seje mestnega zi>ora in zbora proizvajalcev z dne 13. 
maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o pobiranja občinskega prometnega davka 

L DEL. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega da/vka, iki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobira na območju mestne- 
ga ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane ob- 
činski prometni davek, ki je predpisan e tarifo v II. 
delu tega odloka 

2. člen 
Občinski prometni davek je proračunski dohodek 

mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 

in   občinskih   ljudskih  odborov  na  območju  mesta 
Ljubljane. 

Razdelitev dohodka iz prvega odstavka se določi 
v družbenem planu mestnega ljudskega odbora glav- 
nega mesta Ljubljane. 

3. člen 
Uredba o prometnem davku (Uradni list FLRji 

št 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami in do- 
polnitvami, navodilo za izvajanje uredbe o promet- 
nem davku (Uradni list FLRJ, št 2-25/54) in navodilo 
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanj» 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
4-21/55), uredba o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ, štev. 33- 
283/53) in uredba o pobiranju dohodkov proračunov 
in skladov od gospodarskih organizacij (Uradni Ü®* 
FLRJ, št. 14-126/55) veljajo primerno tudi glede ob- 
činskega prometnega davka, kolikor ni v tem odloku 
drugače določeno. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem odloku se ne 

pobira v primerih,' določenih z mednarodnimi pogod- 
bami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz medna/rod- 
nih običajev do držav, s katerimi obstoji vzajemnost 

5. člen 
Pojasnila in tolmačenje za izvrševanje tega od- 

loka izdaja svet za gospodarstvo mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane. 

Za izvrševanje tega odloka ßkrbi tajništvo za go- 
spodarstvo mestnega ljudskega odbora glavnega mesta 
Ljubljane. 

6. člen 
Ko začne veljata ta odlok, izgube veljavo: 
1. odlok o uvedbi mestnih taks in prometnega 

davka MLO Ljubljana (Uradni list LRS, št. 35-317/53), 
in sicer določbe, ki se nanašajo na pobiranje mestne- 
ga prometnega davka; 

2. navodilo za uporabo in iavajanje odloka MLO 
glavnega mesta Ljubljane o uvedbi mestnih taks in 
prometnega davka (Uradni list LRS, št. 41/53); 

\ odlok o spremembi odloka o uvedbi mestnih 
taks in prometnega davka (Uradni list LRS, štev. 33- 
497/54) ; 

4. odlok o uvedbi občinskega prometnega davka 
(Uradni list LRS, št 9-216/55); 

5. odlok o spremembi in dopolnitvi odloka _ o 
uvedbi mestnih taks in prometnega davka (Uradni lis* 
LRS, št. 15.J300/55). 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSt, uporablja pa se od 1. dne nasled- 
njega meseca, ko ga sprejme MLO Ljubljana. 

•. DEL. TARIFA 

A. Splošna tarila 

Občinski prometni davek v mestu Ljubljani se 
plača: 

Tar. št 1: Od potrošnje alkoholnih pijač v 
gostinskih podjetjih in gostiščih od dosežene ^ 
prodajne cene v višini •'e 

Razlika v višini 5% med lansko stopnjo 
tega prometnega davka (5%) in novo stopnjo 
po tej tarifni številki (10%) se odvaja na po- 
seben račun in se uporabi za boj proti alko- 
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ûolùtnu. Uporabo teh sredstev bo določil 
sudski odbor. 

Pripomba: Glede davčne obveznosti in na- 
«•• pobiranja tega davka  kakor tudi  glede 
£sega drugega veljajo določbe št. 7 dela  B 
tarife zveznega prometnega davka. 

Tar. It, 2: Od vstopnic za kinematografsko 
r druge javne prireditve od dosežene bruto 

vstopnino v višini 
pripomba: 1. Davek po tej tarifni številki 

Plačajo kinematografi ob nabavi vstopnic 
uradno izdaje pri Narodni banki FLRJ hkrati 
2 zveznim prometnim davkom. 

2. Drugj davčni zavezanci plačajo občin- 
^ Prometni davek ob priglasitvi prireditve 
Pri Pristojnem finančnem organu. Prijavo je 
reba  vložiti   najkasneje   3  dni   pred   prire- 
l'Vijo. Y prijavi v dvojniku morajo biti tile 

slednji podatki: 
a) kraj in čas prireditve, 
o) število vstopnic po posameznih vrstah Ts«>pnrne. 

... ".krati s prijavo se pošljejo vstopnice, da 
• finančni organ  žigosa.  Vstopnico  morajo 

iti povezane v bloke ter morajo biti tridel- 
„e> numerirane, opremljeno s prirediteljevim 

S°m in označeno višino vstopnine ter z da- tum. °ra prireditve. 

»••• 
'• Potujoča zabavišča, ki plačujejo dohod- 

->   po   predpisih    117.    člena    uredbe    o 
godnim (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53). ne 
PJacajo davka po tej  tarifni  številki. 

. 4. Občinski prometni davek so no plača 
vstopnic za fizkulturne, kultu rnc-umetni- 

e Prireditve in za gospodarsko- propagand- 
j® prireditve, čo niso združene s plesno za- 

T° in se na njih ne točijo alkoholne pijače. 
dol 5'n^S' predpisi, ki veljajo za davek iz št. 1 

aß tarife zveznega prometnega davka in 
'eJajo vprašanje oprostitve in povračil tega 

k,    a, se primerno uporabljajo tudi pri dav- 
** Po tej tarifni številki. 

r    
far> št. 3: Od prejetih plačil za projici- 

4° ali  reproducirano  reklamo  v   kinema- 
rafih 

pl x "pom':,a: Davek po tej tarifni številki se 
rae    T 5 ^ne^ P° preteku meseca za pretekli 

d«-    e^° davčne obveznosti in vodenja evi- 
nce veljajo določbe št. 6 dola B tarife. 

last 
Tar. Št. 4: Od vsakega plačljivega prenosa 

zve pravice na nepremičninah v višini 
ureal>eSa ,promctliega   davka,   določenega   z 
b °'prometnem davku od nepremičnin 
vserntaVÌC  (Uradni  l«t FLRJ,  št.  4-41/54)   z 
nitr    . Tx>znejSimi   spremembami   in   dopol- 

plav ^Poraba: Davek po ioj tarifni,številki se 
m«tf ka*or zvezni prometni davek od pro- 

eia nepremičnin. 
od „*   Predpisi, ki veljajo za zvezni davek 
se un°

m?'a ? nepremičninami 'n pravicami, 
''al«     n   Jai° lu°J pri odmeri in pobiranju 

^1 P° tej tarifni številki. 

5% 

5% 

10% 

B. Prometni davek od proizvodov in storitev zasebnih 
obrtnikov in drugih zasebnikov 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo ob- 
činski  prometni  davek   po  tehle  stopnjah: 

I.  Za  proizvode: 

Tar. 
štev. Vrsta blaga Darčna 

stopnja 

Proizvodi  po določenih  gospodarskih 
panogah 

Proizvodi iz panoge 113 
Kolomaz 

2. 
5. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 

Proizvodi iz panoge 116 
Izdelki iz mavca 
Zemeljske barre 
Opeka, zidna isn strešna 
Izdelki iz cementa 
Keramični in lončarski izdelki 

Proizvodi iz panogo 117 
Kovinaste peči in štedilniki 
Vsi drugi izdelki iz panoge 117, od kate- 
rih se ne plača davek po zvezni tarifi 
prometnega davka, razen od izdelkov, 
namenjenih za kmetijstvo, mlekarstvo in 
čebelarstvo 
Opomba: Ob sporu, kateri proizvodi 
so oproščeni plačila prometnega davka, 
ker so namenjeni za kmetijstvo, mlekar- 
stvo in čebelarstvo, odloča razvrstitev 
proizvodov, navedenih v glavni skupini 
117 18 00 00 00 začasne nomenklature pro- 
izvodov, ki jo jo izdala bivša zvezna 
planska komisija leta 1948. 
Proizvodi iz panoge 120 
Vsi proizvodi, razen proizvodov, od ka- 
terih so plača zvezni prometni davek po 
št. 37 do 49 dela A tarifo 

Proizvodi iz panoge 122 
vodi, razen tistih. _ _ 

ilačujo zvezni prometni davek 

Proizvodi iz panoge 123 
Izdelki   iz   papirja,   kartona,  lepenke,  ran- 
zen šolskih zvezkov in risank 
Fotografski  izdelki, razen slik oseb za. 
neposredno uporabo fotografirancev 

Proizvodi iz panoge 124 \ 
Konfekcija 
Volneni, bombažni in svileni trikotažni in 
pleteni oblačilni predmeti 
Vsi drugi proizvodi iz panoge 124 
Proizvodi iz panoge 125 
Vsi proizvodi iz usnja, razen obutve 
Proizvodi  iz  panoge  127 
Kakaovi proizvodi 
Bonboni 
Slaščice, keksi, ratluk in podobni slašči- 
čarski izdelki 
Testenine 
Kavni in kakaovi nadomestki 
Mleta paprika 

9. 

10.   Vsi proizvodi, razen tistih, od katerih se 
plačuje zvezni prometni davek 

11. 

10% 

10% 
20% 
5% 

10% 
10% 

10? 

20% 

20% 

10 % 

5% 

10% 
5% 

15% 

20% 
15% 

10% 
10% 
15% 
10% 
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23. Vsi drugi proizvodi iz panoge 127, ra- 
zen živilskih proizvodov, od katerih se 
plača prometni davek po tarifnih števil- 
kah 88 do 97 zvezne tarife prometnega 
davka 8% 

Drugi proizvodi 
24. Od vseh drugih proizvodov ne glede na 

panogo gospodarske delavnosti, od kate- 
rih se ne plača davek po zvezni tarifi in 
niso zajeti v tarifnih številkah 1 do 23 
te tarife 10% 
Pripomba: Prometni davek po tej ta- 
rifni številki in po drugih tarifnih števil- 
kah iz te tarife se ne plača od prometa 
tehle proizvodov: 
od moke in drugih mlinskih izdelkov, pe- 
kovskih izdelkov, izdelkov, napravljenih 
s predelavo mleka, mesa, svežih in suhih 
rib, od zakola živine, od oblake in peri- 

la, izdelanega po meri za individualne po- 
trošnike iz njihovega osnovnega mate- 
riala, od fotografij oseb za njihovo ne- 
posredno uporabo po naročilu in običajni 
količini, od odtopedskih pripomočkov, h 
katerim je šteti tudi umetne oči in zo- 
bovja, ne glede na material, iz katerega 
so izdelani, ter od otroških igrač vseh 
vrst, ne glede na material, iz katerega so 
izdelani. 

II. Za storitve 

Tar. 
štev. Vrsta storitve 

Davčna 
stopnja 

1. Od plačil obrtnih storitev vseh vr»t, ra- 
zen od gradbenih in prevoznih, se plača 
občinski prometni davek 10% 
P ripomba : 

,1. Davčna osnova je skupni znesek pla- 
čila, v katerem je obsežen davek po 
tej tarifni številki, po odbitku mate- 
riala, ki ga je dal izvrševalec storitve, 
če je material v računu posebej iz- 
kazan. 

2. Prometni davek po tej tarifni številki 
se ne plača od plačil za opravljene sto- 
ritve krojačev, šivilj, modistk, vezilj, 
brivcev, frizerjev, čevljarjev, klobu- 
čarjev, dimnikarjev, predtiskanja tka- 
nin, krpanja perila in nogavic in po- 
dobno, popravljanja preprog, spiso- 
vanja, razmnoževanja, kopiranja, se- 
stavljanja oglasov in reklam, plakati- 
ranje in izdelovanje vzorcev, pranja in 
likanja, čiščenja obutve, snaženja' 
oken, čuvanja lokalov in stanovanj, 
shranjevanja koles, prtljage in po- 
dobno, žaganje drv ter od postreščkov. 

2. Od plačil za opravljanje samostojnih po- 
klicev (advokatov, zdravnikov, dentistov, 
arhitektov,  poučevalcev   jezikov  in   po- 
dobno) se plača občinski prometni davek        5% 
P ripomba : 
1. Davčna osnova je skupni znesek pla- 

čila, v katerem je obsežen tudi davek 
po tej tarifni številki. 

2. Davka po tej tarifni številki ne plača- 
jo dijaki in redni študentje od plačil, 
prejetih za pouk drugih dijakov (od 
inštrakcij). 

Tajn št 224/5-55 

Ljubljana, dne 13. maja 1955. 

V z. predsednika MLO 
predsednik Sveta za gospodarstvo: 

Ing. Ivo Klemenčič 1. r. 

382. 
Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena zakon* 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19' 
89/52) in v zvezi z 2. členom temeljnega zakona ° 
proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni 
ljudski odbor Murska Sobota na skupni seji obei1 

-borov OLO dne 9. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Murska Sobota za leto 1955 

1. člen 
Projačun okraja Murska Sobota za leto 1955 * 

posebnimi prilogami obsega: 

I. okrajni proračun: 
z dohodki 383,780.000 din 
z izdatki 395,780.000 din 

II. predračune finančno samostojnih zavodov: 
z dohodki 136,092.800 din 
z izdatki 147,654.800din 
s presežkom dohodkov 738.000 din 
in presežkom izdatkov 11,562.000 din 

III. predračune posebnih skladov: 
z dohodki 146,837.572 din 
z izdatki 146,837.572 din 

2. člen 
Presežki dohodkov nad izdatki v predračuni!1 

finančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
738.000 dm gredo v okrajni proračun. 

Presežki izdatkov nad dohodki v predračuni»1 

finančno samostojnih zavodov v skupnem znest11 

11,562.000 din se krijejo z dotacijami okrajnega P1,*?" 
računa oziroma iz sklada za pospeševanje kme"J' 
stva. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi iz  prvega   odstavk 

drugega člena, ki dosežejo v letu 1955 presežek «°T 
hodkov nad planiranim   presežkom   dohodkov   n3^ 
izdatki s tem, da z uspešno organizacijo dela dose' 
žejo večje dohodke, kot so po proračunu planih1}' 
ali pa brez   škode za kakovost   storitev   zmanjsaJ, 
planirane izdatke, razdelijo doseženi presežek doho<^ 
kov nad izdatki, kot bo ugotovljen s sklepnim ra 

čunom zavoda za leto 1955 tako, da vplačajo: 
a) v sklad za nagrade največ 50 % presežka 

omejitvijo, da ta znesek ne sme presegati 10 % zD 

ska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955, 
b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev <3SJ^Lft 

nih sredstev in velika popravila ostali del presez!c   •' 
Presežek  dohodkov,  ki   ga   finančno   saniostoi __ 

zavod ne doseže tako, kakor je določeno v prvem 
stavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep 
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nem   računu   o   izvršitvi   okrajnega   proračuna   za 
leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
Sa dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
ust FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdravstve- 
nih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni 
«et LRS, št. 17/53). 

4. člen 
Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 

ljeni v lotu 1955, bo okrajni ljudski odbor z odločbo 
0 ustanovitvi   zavoda   določili   delitev   presežka   na 
sklade. 

5. člen 
Ta odlok velja od   dneva   objave   v   >Ur 

hstu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1-241/11-1955 
Murska Sobota, dne 9. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rog] 1. r. 

383. 
Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) ter 
°a podlagi 2. in 28. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št.' 13-147/54) izdaja okraj- 
ni ljudski odbor Novo mesto na seji okrajnega zbora 
ln 2hora proizvajalcev 

ODLOK 
0 proračunu okraja Novo mesto (okrajni proračun) 

za leto 1935 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1953 s posebnimi pri- 

vami obsega: 

I. okrajni proračun: 
z dohodki v znesku 426,100.000 din 
z izdatki v znesku 426.100.000 dim 

"• predračune finančno samostojnih zavodov: 
z dohodki T znesku 171.554.000 din 
z izdatki v znesku 191,097.000 din 
in s presežkom izdatkov        19.543.000din 

III. predračune posebnih skladov: 
at dohodki 167,698.000 din 
• izdatki 167,698.000 din 

3. člen 
Od skupnih proračunskih dohodkov, ki bodo do- 

ezeni v letu 1955, se izloči 6% kot obvezna rezerva 
2    Posebni račun pri Narodni banki. Z obvezno re- 
ervo so bo razpolagallo po navodilih Zveznega izvrš- 

neSa sveta. 

3. člen 
za   A 

••°•1£1••• v predračunu finančno samostojnih 
dok~V • skupnem znesku 19,543.000 din se krije z 

^jo iz okrajnega proračuna. 

4. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki bodo z uspešno 

••••?1^0^? ^e'a dosegli T 1935- letu presežek plani- 
stor4      tn'h dohodkov ali pa brez škode za kakovost 

lltev zmanjšali planirane izdatke, razdelijo dose- 

ženi presežek dohodkov nad izdatki, ki bo zagotov- 
ljen s sklepnim računom zavoda za 1955. leto po 7., 
8., 9. ;n 40. členu temei j ue uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) tako, 
da vplučajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% z omejitvijo, 
da ta znesek ne sme presegati 10% zneska osebnih 
izdatkov zavoda za 1955. leto, 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presev.ka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojna 
zavod drugače doseže, bo razdeljen z odločbo o sklep- 
nem računu. 

Za lekarjne bo okrajni ljudski odbor določil deli- 
tev presežka ua sklade posebej, v skladu s predpisi, 
ki bodo veljali za te zavode. 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v 1955. letu, bo okrajni, ljudski odbor z odločbo 
o ustanovitvi zavoda določil delitev presežka po ugo- 
tovljenih potrebah.   , 

5. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da raz- 

polaga s proračunsko rezervo do zneska 9,080.000 din 
in da iz kredita, določenega v proračunu za subven- 
cijo družbenim organizacijam in društvom, dodeljuje 
subvencije posameznim organizacijam in društvom 
po ugotovljenih potrebah. 

6. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje okrajnega pro- 

računa je komisija za proračun. Komisija za pro- 
račun izvršuje izdatke iz okrajnega proračuna po 
predsedniku okrajnega ljudskega odbora. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna okraj- 
ne ustanove ali zavoda je tisti, ki je na čelu te usta- 
nove ali zavoda, 

Odredbodajalec za izviševanje predračuna tajni- 
štev je tajnik okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 
S proračunskimi sredstvi ravna računodajalec po 

odredbodajalčevi odredbi. 
Računodajalec je za svoje delo odgovoren odred- 

bodajalcu in predsedniku okrajnega ljudskega od- 
bora. 

Računodajalec sme izplačati samo izplačila, ki 
imajo zakonsko podlago. Vsako izplačilo po pro- 
računu mora biti posebej izkazano v dokumentih. 

Ce računodajalec miisli, da odredba za izplačilo 
nima zakonske podlage, mora ponovno zahtevati pis- 
meno odredbo za tako izplačilo. Ponovno pismeno 
odredbo za izplačilo je račundajalec dolžan izvršiti, 
o tem pa mora takoj poročali predsedniku okrajnega 
ljudskega odbora, ki dovoli ali ustavi izplačilo. 

8. člen 
Proračun se izvršuje tako, da se uporabljajo 

sredstva v njihov namen in v mejah, ki jih proračun 
določa. 

Namen in višina sredstev ki sta določena v pro- 
računu, se ne smeta «premeniti, razen če to zahteva 
posebna potreba. 

Ce tako zahteva posebna potreba sme izvršiti 
spremembe : 

1. odredbodajalec za izvrševanje proračuna med 
partijami istega poglavja in posameznimi poglavji 
istega razdelka z omejitvijo, da niso dovoljene spre- 
membe med sredstvi, ki so namenjena za osebne in 
sredstvi, ki so namenjena za materialne izdatke. 
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Tako izvršene virmane predloži odredbodajalec 
za izvrševanje proračuna v potrditev okrajnemu ljud- 
skemu odboru. 

2. odredbojalec za izvrševanje predračuna med 
pozicijami iste partije. 

Namen in višina sredstev v proračunu se spre- 
menita z virmanom; o tem izda odredbodajalec po- 
sebno odločbo. 

9. člen 

Okrajni uradi, ustanove in zavodi, ki se ustano- 
vijo med proračunskih, letom, se financirajo iz pro- 
računske rezerve, njihov predračun pa mora potrditi 
komisija za proračun. 

Ce se posamezni okrajni urad, ustanova ali zavod 
med proračunskim letom odpravi ali reorganizira, se 
sredstva, ki jih določa njihov predračun, prenesejo 
na tistega, ,ki se mu poveri izvrševanje nalog od- 
pravljenega ali reorganiziranega okrajnega urada, 
ustanove ali zavoda» 

Prenos in razvrstitev sredstev na nove organi- 
zacijske enote potrdi okrajni ljudski odbor. 

10. člen 

ITomisija za proračun nadzoruje: 
1. izvajanje predpisov o obračunavanju in pobira- 

nju lastnih okrajnih dohodkov in raznih izrednih 
proračunskih dohodkov; 

2. izvrševanje predračunov okrajnih uradov, usta- 
nov in zavodov ter predračunov finančno samostojnih 
zavodov; 

3. porabo dotacij oziroma subvencij, danih iz pro- 
računa družbenim organizacijam; 

4. izvajanje predpisov o ravnanju s splošnim 
ljudskim premoženjem in materialom po okrajnih 
uradih, ustanovah in zavodih. 

11. člen 

Načelnik   tajništva   za   gospodarstvo   nadzoruje: 
1. izvajanje predpisov o obračunavanju in po- 

biranju vseh proračunskih dohodkov, razen dohod- 
kov iz 1. točke 9. člena, 

2. porabo sredstev, danih iz proračuna gospodar- 
skim organizacijam kot dotacijo ali za sanacijo, 

3. porabo sredstev za negospodarske investicije, 
ki se financirajo iz proračuna. 

12. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. I. — (8917-55 

Novo mesto, dne 19. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 

Viktor Zupančič 1. r. 

334. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) 
ter 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ«. 
št. 56-482/53) in v skladu s 4. točko XIV. poglavja 
zakona o družbenem planu ljudske republike Slove- 
nije za leto 1955 (Uradni Est LRS, št 4-23/55) je okraj- 
ni ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega zbora 
in zïïora proizvajalcev dne 27. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kmetij- 
stva in stopenj  dopolnilne dohodnine  od  dohodkov 

gospodarskih delavnost] in samostojnih poklicev 
za leto 1955 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se predpisuje tale davčna lestvica za 1. 195*?: 

Vi  S 

5* 
1.000 
2.000 
5.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 , 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.CO 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 

a.2^ 
a a 
*« o. 
Sl O" 

3 

3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3,03 
3,10 
:.i5 
5,20 
3,25 
3,50 
3,35 
3,40 
3,45 
3,50 
',60 
3,70 
3,80 
3,90 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
1,4 
4,54 
4,69 
4,86 
5,10 
5,36 
5,63 
5,78 
5,93 
6,08 
6,23 

»*-» S: 
25 
•4T3 

30 
60 
90 

120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
336 
572 
409 
434 
487 
528 
569 
612 
655 
700 
756 
814 
874 
936 

1.O0O 
1.040 
1.080 
1.120 
1.160 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.589 
1.688 
1.798 
1.938 
2.090 
2.252 
2.370 
2.491 
2.614 
2.741 

*' 

45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
55.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 

72.000 
75.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
83.000 
86.000 
87.000 
83.000 

6,38 
6,53 
6,68 
6,73 
6,88 
7 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8.3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,2 
9,4 
9,6 
9,8 

10 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
11 
11,1 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 

3# 
2 S 

2.871 
3.004 
3.140 
3.230 
3.571 
3.500 
3.621 
3.74* 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.369 
4,521 
4.661 
4.S00 
4.941 
5.0S4 
5.229 
5.576 
5.525 
5.676 
5.829 
5.984 

6.1*1 ' 
6.300 
6.532 
6.768 
7.008 
7.252 
7.5OO 
7.752 
8.00S 
8.26S 
8.532 
8.800 
8.99I 
9.181 
9.379 
9.576 
9.•75 
9.976 

10.179 
10.38* 
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lì SI s ° 
«•a 

,8 a. 
5 ° 

•a 

S-3 

•g -s 
il 
à' 

-M.J4 OT   o 

Ï4 e a 

si 
s-s 
«s 
N13 

89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000- 
94.000 
93.000 
96.000 
97.000 
93.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
133.000 
140.000 
145.000 
150.O00 
153.000 
160.000 
163.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
1Ö0.000 
193.000 
200.000 
203.000 
210.000 
-215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
230.000 
235.000 
260.000 
265.00O 
270.000 
273.000 
2SO.OO0 
2S3.OO0 
290.000 
293.000 
3O0.O0O 
503.000 
510.000 
313.000 
320.000 
323.000 
330.000 
353.000 
540.000 
343.000 
33O.00O 
333.000 

1.9 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2.9 
3 
3,5 
4 
4.5 
5 
5,5 
6 
6.5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9    . 
9,5 

20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23.5 
24 
24,5 
25 
25,5 
23,8 
26,1 
?6,4 
26,7 
27 
27.5 
28 
23,2 
28,4 
29 
29,6 
30,2 
30,8 
31,4 
32 
32,25 
32,50 
32,73 
33 
33,2? 
33,30 
35.75 
34 
34.25 
34,50 
34,75 

10.591 
10.800 
11,011 
11.224 
11.439 
11.636 
11.875 
12.096 
12.319 
12.544 
12.771 
15.000 
14.175 
15.400 
16.675 
18.000 
19.375 
20.800 
22.275 
23.800 
25.375 
27.000 
28.675 
30.400 
32.175 
34.000 
35.875 
37.800 
39.775 
41.800 
43.875 
46.000 
48.175 
50.400 
52.675 
55.000 
57.375 
59.340 
61.335 
63.360 
63.415 
67.300 
70.125 
72.800 
74.730 
76.680 
79.750 
82.880 
86.070 
89.320 
92.630 
96.000 
98.362 

100.750 
103.162 
103.600 
10S.062 
110.330 
113.062 
115.600 
118.162 
120.750 
123.362 

360.000 
365.000 
370.000 
575.000 
380.000 
3S5.000 
390.000 
395.000 
400.000 
403.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
453.000 
440.000 
445.000 
430.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
483.000 
490.000 
493.000 
500.000 
503.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
360.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
603.000 
610.000 
615.000 
620.000 
623.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 

3i 
35,25 
53,50 
35,75 
36 
36.25 
36,50 
36,75 
37 
37,25 
37.50 
37,75 
38 
38,25 
38,50 
38,75 
39 
39,25 
39,50 
39.75 
40 
40,25 
40,50 
40,75 
41 
41,25 
41,50 
41,75 
42 
42,15 
42 30 
42,50 
42,70 
4",85 
43 
45,23 
43,5 
43,75 
44 
44,25 
44,50 
44,60 
44,70 
44,90 
45,20 
45,40 
45,60 
45,80 
46 
46,1 
46,2 
46,30 
46,40 
46,50 
46,60 
46,65 
46,7 
£6,75 
46,90 
47,10 
47,2 
47,3 
47,4 

126.000 
128.662 
131.330 
134.062 
136.800 
139.562 
142.330 
145.162 
143.000 
150.862 
153.750 
156.662 
159.600 
162.562 
163.530 
168.562 
171.600 
174.662 
177.750 
180.862 
184.000 
187.162 
190.550 
193.562 
196.800 
200.062 
203.350 
206.662 
210.000 
212.S57 
215.730 
218.875 
222.040 
224.962 
227.900 
231.387 
234.900 
238.437 
242.000 
245.587 
249.200 
251.990 
234.790 
258.175 
262.160 
265.590 
269.040 
272.510 
276.000 
278.903 
281.820 
284.745 
287.680 
290.625 
295.580 
296.227 
29S.8S0 
301.537 
304.830 
303.305 
311.520 
314.545 
317.580 

675.000 
6SO.OO0 
683.000 
690.000 

47,5 
47,6 
47,7 
47,8 

320.625 
323.680 
326.740 
329.820 

47,9 
47 

693.000 
700.000 

nad 
700.000       50% 

332.903 
336.000 

2. člen 
Za  obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov gospodarskih delavnosti in samostojnih pokli- 
cev se predpisuje tale davčna lestvica za leto 1955: 

a a 
e » 
> a 

1.000 
2.000 
5.000 
4.000 
5.000 
6.OÜ0 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.O0O 
23.000 

,26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
52.000 
33.000 
34.000 
33.000 
36.000 
37.000 
3S.O0O 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2, 
2 
2 
2,1 
2,2 
2,5 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 
3,1 
3,2 
3.3 

3,5 
3,6 
3,7 
3,8 

«•a 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
2O0 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
540 
360 
3S0 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
560 
600 
651 
704 
759 
816 
875 
936 
999 

1.064 
1.131 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.575 
1.656 
1.739 
1.824 

49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
36.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
6;.ooo 
66.000 
67.000 
6S.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000, 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 

O rt 

3,9 
4 

.4,05 
4,10 
4,15 
4,20 
4,25 
4,30 
4,"4> 
4.40 
4,45 
4,50 
4,55 
4,60 
4,65 
4,70 
4,75 
4,80 
4,85 
4.90 
4,95 
5 
5.1 
5,2 
5,5 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5,8 
5,9 
6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6.9 
7 
7.1 
7,2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

1.911 
2.000 
2.065 
2.132 
2.200 
2.26S 
2.338 
2.408 
2.480 
2.552 
2.626 
.2.700 
2.776 
2.852 
2.930 
3.008 
3.088 
5.168 
5.250 
3.332 
3.416 
3.500 
3.621 
3.744 
3.S69 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4800 
4.941 
5.084 
5.229 
5.376 
5.525 
5.676 
5.829 
5.984 
6.141 
6.300 
6.461 
6.624 
6.769 
6.956 
7.125 
7.296 
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»u o 
.2,3 
a-* 

5-3 
tn 

o «s 

97.000 
9S.O00 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
555.000 
360.000 
365.000 
570.000 
375.000 
3S0.OO0 
385.000 
390.000 
395.000 

7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,5 
9 
9,5 
10 
10,5 
11 
12 
13 
14 
15 
16' 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,75 
20,50 
21,25 
22 
22,50 
23 
23,50 
24 
24,75 
25,50 
26,26 
27 
27,75 
28,50 
29,25 
30 
30,75 
31,50 
32,25 
53 
33,50 
34 
54,50 
35 
55,50 
56 
36,50 
37 
57,50 
38 
5S.50 
39 
59,25 
39,50 
39,75 
40 
40,25 
40,50 
40,75 
41 
41,25 
41,50 
41,75 

7.469 
7.644 
7.821 
8.000 
8.9215 
9.90O 

10.925 
12.000 
15.125 
14.300 
16.200 
18.200 
20.300 
22.500 
24.800 
27.200 
28.875 
30.600 
52.375 
34.200 
56.537 
38.950 
41.457 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.687 
58.650 
61.687 
64.800 
67.987 
71.250 
74.587 
78.000 
81.487 
85.050 
88.687 
92.400 
95.475 
98.600 

101.775 
105.000 
108.275 
111.600 
114.975 
118.400 
121.875 
125.400 
128.975 
152.600 
135.412 
158.250 
141.112 
144.000 
146.912 
149.850 
152.812 
155.800 
158.812 
161.850 
164.912 

400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
550.000 
555.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
5S5.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
610.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
683.000 
690.000 
695.000 
700.000 

nad 
700.000 

42 
42,25 
42,50 
42,75 
45 
43,50 
44 
44,50 
45 
45,25 
45,50 
45,75 
46 
46,25 
46,50 
46,75 
47 
47,25 
47,50 
47,75 
48 
43,25 
48,50 
48,75 
49 
49,25 
49,50 
49,75 
50 
50,25 
50,50 
50,75 
51 
51,36 
51,74 
52,12 
52,50 
52,75 
53 
53,25 
55,50 
55,75 
54 
54,25 
5450 
54,70 
54,80 
54,90 
55 
55£5 
55,50 
55.75 
56 
56,25 
56,50 
56,75 
57 
57,25 
57,50 
57,75 
58 

60% 

168.000 
171.112 
174.250 
177.412 
180.600 
184.875 
189.200 
195.575 
198.000 
201.362 
204.750 
208.162 
211.600 
215.062 
218.550 
222.062 
225.600 
229.162 
232.750 
236.362 
240.000 
243.662 
247.350 
251.062 
254.800 
258.562 
262.350 
266.162 
270.000 
273.862 
277.750 
281.662 
285.600 
290.184 
294.918 
299.690 
304.500 
308.587 
312.700 
316.837 
321.000 
323.187 
329.400 
333.657 
337.900 
341.875 
345.240 
348.615 
352.000 
356.362 
560.750 
365.162 
369.600 
374.062 
378.550 
383.062 
387.600 
392.162 
396.750 
401.362 
406.000 

3. člen 
Davčne osnove za obračunavanje dopolnilne do- 

hodnine po 1. in 2. členu tega odloka se zaokrožujejo: 
a) do 100.000 din na celih tisoč din, in sicer tako, 

da se zneski do 500 dinarjev zaokrožijo na nižjih 
tisoč dinarjev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) nad 100.000 din na celih pet tisoč dinarjev, 
pri čemer se zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih 
pet tisoč dinarjev, zneski nad 2500 din pa na višjih 
pet tisoč dinarjev. ' 

4. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti viSji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko prj davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

5. člen 
Po 2. členu tega odloka se obračunava dopolnilna 

dohodnina tudi tistim davčnim zavezancem, katerim 
se določi vnaprej za tekoče leto davek po pavšalni 
davčni osnovi. 

6. člen 
Ta odlok velja za okraj -Radovljica, razen za 

mestni občini Bled in Jesenice. 

7. člen 
Ta  odlok   velja  od dneva  objave  v   »Uradnem 

listu  LRSt,  uporablja  pa  se za odmero  dopolnilne 
dohodnine za leto 1955. 

St. 1-392/4-55 
Radovljica, dne 29. inarca 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

385. 
Na podlagi II. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

n-h ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/89-52), 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, štev. 
56-482/53) in v zvezi s VI/2 odloka Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS o uporabi planskih instru- 
mentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 5-8/54) je 
okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 22. sejj 

cbeh zborov dne 26. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 

kov od premoženja za leto 1934 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od pre 

moženja se za okraj Slovenj Gradec predpisuje za 

leto 1954 ta-le davčna lestvica. 

Davčna osnova Stopnja dopolnilne 
dio dohodnine 

—' 

do   20.000 8% 
nad   20.000 „    30.000 do 10% 

30.000 „    50.000 „14% 
„      50.000 „    80.000 „  20% 
„     80.000 .,  120.000 „32% 
„    120.000 „   160.000 „  40% 
„    160.000 ..  200.000 „  45% 
,,    200.000 „  250.000 „  50% 

• „    250.000 „  300.000 „  55% 
„    300.000 „ 400.000 „  61% 
„    400.000 „  500.000 .,  63% 
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Davčna osnova nad 500.000 din se obdavči po 
stopnji 66 % od 500.000 din + 80 % od razlike nad 
500.000 dm. 

II 

Osnove za obračunavanje dohodnine so zaokro- 
žijo -takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 
din, in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
na nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa ma višjih 
1000 dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pot 
tisoč din, in sicer tako, da se zneski do 2500 din za- 
okrožijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500din pa 
Da višjih pet tisoč din. 

•1 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji davčni stopnji, povečanega za 
razli&o pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

IV 

Ta odlok velja takoj, uporabi pa se za odmero 
dopolnilno dohodnine za leto 1954. Objavi so v >Urad- 
lem listu LRSc 

St. D-124/Ï-53 

Slovenj Gradec, dne 26. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 

Ivo Skeriovnik 1. r. 

386. 

Na podlagi 3. točke 20. in 117. člena zakona o 
Spremembah in dopolnitvah za'kona o volitvah in 
odpokliou odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
^RS, št. 31-102/^3) je okrajni ljudski odbor Šoštanj 
**a seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
w. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpišejo se nadomestne volitve v 2. volilni enoti 
!* ••• proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora 
^stanj, ki obsega zunanji obrat, direkcijo, separa- 
lo, strojni in gradbeni oddelek rudnika lignita 

elenje, iker je po 121. členu zakona o okrajnih Ijnd- 
•öh odborih prenehal mandat odborniku Zrimšku 
^omku. 

Volitve bodo v petek, dne 24. junija 1953. 

2. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in 
na oglasnih deskah v 2. volilni enoti. 

St. 836/1-55 

Soštanj, dne 19. maja 1955. 

Predsednik OLO: 

Tone UIrih 1. r.. 

387. 
Na podlagi 32. člena in 6. točke 65. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zakona o socialnih 
zavodih (Uradni list LRS, št. 26-91'54) v zvezi z 2. in 
10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni 
ljudski odbor Maribor na 44. skupni seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 24. decembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi materinskega doma v Mariboru 

za finančno samostojni zavod 

1 
Materinski dom s sedežem v Mariboru, Tržaška 

c. 53, ki je bil doslej mestni proračunski zavod, se 
razglasi za finančno samostojen socialno-zdravstveni 
zavod. 

Materinski dom jo profilaktični zavod, ki daje po- 
moč socialno nepreskrbljenim in zdravstveno ogro- 
ženim nosečnicam v zadnjih mesecih nosečnosti in 
socialno nepreskrbljenim materam po porodu glede 
njihove preskrbe in viključitve v gospodinjstvo. 

Naloga materinskega doma je: zagotoviti normal- 
ne pogoje nosečnosti in pravočasno pomoč pri porodu 
socialno nepreskrbljenim in zdravstveno ogroženim 
nosečnicam v času zakonitega dopusta zaradi poroda; 
oskrba socialno nepreskrbljenih mater v dobi po po- 
rodu; zdravstveno prosvetno delo z nosečnicami in 
materami, da bi se razširile higienske kulturne na- 
vade v zvezi z nosečnostjo in nego otroka; socialno- 
pravna pomoč socialno nepreskrbljenim nosečnicam, 
materam in njihovim otrokom. 

Dom ima pravico gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Zavod ima te-le sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev dn uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
r) amortizacijski sklad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima 5 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za zdravstvo 
in socialno politiko MLO Maribor. 

Upravnik zavoda je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

6 
Upravnika zavoda imenuje mestni ljudski odbor 

Maribor. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1935. 

St. IV-29/1-55 
Maribor, dne 24. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 
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388. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena v zvezi z 2. točko 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52), 1. odstavka 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/55) tei 
v zvezi z 2. točko petega dela XI. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 
13/54) je sprejel ljudski odbor mestne občine Celje 
na seji dne 10. marca 1955 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od premoženja za leto 1954 

1. člen 
Na   območju   ljudskega   odbora   mestne   občine 

Celje so za leto 1954 določijo tele stopnje dopolnilne 
dohodnine od premoženja: 

Davčna osnova Stopnja dopolnilne 
dohodnine % 

Davčna osnova Stopnja dopolnilne 
dohodnine % 

0— 30.000 7 
30.000— 50.000 12 
50.000— SO.OOO 21 
S0.O0O—120.000 30 

120.000—160.000 38 
160.000—200.000 42 
200.000—250.000 49 
250.000—300.000 56 
300.000—400.000 61 
400.000—500.000 67 
nad 500.000 67 +SO 

od osnove nad 500.000 

2. člen 
Osnove za odmero dohodnine ee zaokrožijo pri 

zneskih do 100.000 din na polnih 1.000 din tako, da se 
zneski do 500din zaokrožijo na nižjih 1.000, zneski, 
nad 500 din pa na višjih 1.000 din. Osnove nad 100.000 
dinarjev se zaokrožijo na polnih 5.000 din tako, da 
ae zneski do 2.500 din zaokrožijo na nižjih 5.000 din, 
zneski nad 2.500 din pa na višjih 5.000 din. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Biltenu LO MO Celje« in 

T >Uradnem listu LRS< ter velja od 1. januarja 1954. 
St. 818/1-55 
Celje, dne 10. marca 1955, 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik I. r. 

389. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena v zvezi z 2. točko 

78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, žt. 19/52), prvega odstavka 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53) 
ter v zvezi z 2. točko petega dela XI. poglavja zvez- 
aega družbenega plana za leto 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 13/54) je sprejel ljudski odbor mestne občine Celje 
na seji dne 29. junija 1954 

ODLOK 
o davčnih  stopnjah  dopolnilne dohodnine od obrti 

in samostojnih poklicev za leto 1974 

1. člen 
Na območju Ijndskega odbora mestne občine Ce- 

lje se za leto 1954 določijo tele stopnje dopolnilne 
dohodnine od obrti in samostojnih poklicev: 

0— 30.000 
30.000— 50.000 
50.000— 80.000 
80.000—120.000 

120.000—160.000 
160.000—200.000 
200.000—250.000 
250.000—300.000 
300.000—400.000 
400.000—500.000 
500.000—600.000 
600.000—700.000 
700.000-800.000 
nad 800.000 

2,7 
4 
5,8 
8,2 

11,4 
17 
26 
53 
45 
47 
50 
55 
55 

55 + 69 
od osnove nad 800.000 

2. člen 
Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo pri 

zneskih do 100.000 din na polnih 1.000 din tako, da se 
zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih 1.000, zneski 
nad 500 din pa na višjih 1.000 din. Osnove nad 100 
tisoč din se zaokrožijo na polnih 5.000 din tako, da- 
še zneski do 2.500 din zaokrožijo na nižjih 5.000 din, 
zneski nad 2.500din pa na višjih 5.000 din. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >RLltenu LO MO Celje« in 

v »Uradnem listu LRS« ter velja od 1. januarja 1954. 
St. 816/1 
Celje, dne 29. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

390. 
Ljudski odbor mestno občine Jesenice izdaja na 

podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ> 
št. 56-482/53), 3. točke XIV. poglavja zakona o druž- 
benem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1955 
(Uradni list LRS, št. 4-23/55) in sklepa XXXIX. seje 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice z dne 
13. aprila 1935 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kmetij- 
stva,   stopenj   dopolnilne   dohodnine   od   dohodkov 
gospodarskih   delavnosti,   samostojnih   poklicev   in 

dohodkov od premoženja za leto 1955 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se predpisuje tale davčna lestvica za leto 195?: 

Katastrski dohodek Davčna stopnja 

30.000 4 
nad   30.000 do   50.000 7 
nad   50.000 do   80.000 11 
nad   80.000 do 120.000 15 
nad 120.000 do 160.000 19 
nad 160.000 do 200.000 23 
nad 200.000 do 250.000 27 



St. 20 - 2. VI. 1955 URADNI LIST Stran 387 

Katastrski dohodek Davčna stopnja 

nad 250.000 do 3O0.0OO 
nad 300.000 do 400.000 
nad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 do 600.000 
nad 6O0.OOO do 700.000 
nad 700.000 

32 
37 
42 
46 
48 
50 

2. člen 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov gospodarskih delavnosti in samostojnih po- 
klicev se za leto 1955 predpisuje tale davčna lestvica: 

Davčna osnova Davčna stopnja 

do 
nad 30.000 do 
nad 50.000 do 
nad 60.000 do 
nad 100.000 do 
nad 120.000 do 
nad 160.000 do 
nad 200.000 do 
nad 250.000 do 
nad 300.000 do 
nad 400.000 do 
nad 500.000 do 
nad 600.000 do 
nad 700.000 

3. člen 
•     Za obračunavanje dopolnilne dohodnino od do- 
odkov od premoženja se za leto 1955 predpisuje tale 

flavčna lestvica: 

30.000 '2 
50.000 4 
80.000 6 

100.000 8 
120.000 10 
160.000 17 
200.000 22 
250.000 28,5 
300.000 35 
400.000 42 
500.000 48 
600.000 53,5 
700.000 53 

60 

Davč: na osnova Davčna stopnja 

do   20.000 2 
do   30.000 3 
do   50.000 5 
do   80.000 11 
do 120.000 19 
do 160.000 27 
do 200.000 39 
do 230.000 49 
do 300.000 56,3 
do 400.000 64,6 
do 500.000 68,6 
do 600.000 71 
do 700.000 - 73 

74, 

nad 20.000 
nad 30.000 
nad 50.000 
nad 80.000 
nad 120.000 
nad 160.000 
nad 200.000 
^ad 250.000 
nad 300.000 
nad 400.000 
nad 500.000 
nad 600.000 
na<i 700.000 

4. člon 

hod -av^ne osnovo za obračunavanje dopolnilne do- 
nine po i.( 2. in 3. členu tega odloka se zaokrožijo: 

tako J 
100-0°0 din na celih tisoč dinarjev, in sicer 

tisoč <r S? zneski ^° 5<w °-in zaokrožijo na nižjih 
din» . narJev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
^'uarjev; 

^ b.) nad 1O0.OO0 din osnove pa na celih pet tisoč 
Žij0 • 

S1.c« tako, da se zneski do 2.500 din zaokro- 
Pa n»a ni^*n Pet tisoč dinarjev, zneski nad 2.500 din 

na TiSjih pet tisoč dinarjev. 

5. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

6. člen 
Dopolnilna dohodnina, predpisana po 2. členu tega 

odloka, se obračunava tudi tistim davčnim zavezan- 
cem, ki se jim davek predpiše vnaprej za tekočo leto, 
to je po pavšalni davčni osnovi. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto 1955. 

St. I/l-363'l-55 
Jesenice, dne 20. aprila f955. 

ïrcdsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

391. 

Na podlagi 25. člena zakona o ljudskih odborih 
most in mestnih občin in 28. člena temeljnega zakona 
o proračunih je ljudskih odbor mestne občine Kam- 
nik na seji dne 18. aprila 1955 sprejel 

ODLOK' 
o proračunu ljudskega odbora mestno občino Kamnik 

za leto 1935 

1. člen 
Proračun ljudskega odbora mestno občin© Kam- 

nik za leto 1955 e posebnimi prilogami obsega: 

I. mestni proračun.: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

'    II. predračune finančnih samo- 
stojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
e presežkom dohodkov 
e presežkom izdatkov 

•. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 725.000 dim 
z izdatki v znesku 725.000 din 

2. člen 
Presežki dohodkov nad izdatki v predračunih fi- 

nančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
9,340.000 din se krijejo z dotacijami iz mestnega pro- 
računa. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 presežek planiranih dohodkov nad izdatki s tem, 
da z uspešno organizacijo dela dosežejo večjo dohod- 
ke, kot so v predračunu planirani, ali pa brez škodo 
za kakovost storitev oziroma proizvodov zmanjšajo 
planiramo izdatke, razdelijo doseženi presežek dohod- 
kov nad izdatki, kot bo ugotovljeno s sklepnim raču- 
nom zavoda za leto 1955 tako, da odplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne' sm© presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955, 

53.591.000 dim 
53,591.000 din 

37,750.000 din 
47,602.000 din 

488.000 din 
9,340.000 din 
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b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 
nih sredstev in velika popravila ostali del presežka. 
Finančno samostojni zavodi, ki po svojem predraču- 
nu nimajo planiranega presežka dohodkov nad izdat- 
ki, razdelijo po določbah prejšnjega odstavka dose- 
ženi presežek dohodkov nad izdatki. 

Ce una finančno samostojni zavod po odločbi o 
ustanovitvi še kak drug sklad, določi pristojni svet, 
kolikšen del presežtka dohodkov nad izdatki, ki pre- 
ostane po plačilu v sklad za nagrade, gre v letu 1955 
v posamezne sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne doseže na način, določen v prvem in drugem 
odstavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu proračuna mestne občine. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14-85/53) in odredba o skladih zdravstve- 
nih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni list 
FLRJ, št 17-59/53). 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1955, bo ljudski • odbor mestne občine 
Kamnik z odločbo o ustanovitvi zavoda določil de- 
litev presežka za sklade. 

4. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da dodeljuje subvencije iz kredi-ta 500.000 din, 

določenega v proračunu za subvencije družbenim or- 
ganizacijam in društvom po ugotovljenih potrebah, 

2. da razpolaga s proračunsko rezervo do zneska 
750.000 din. 

5. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da izvrši 

virmane med partijami istega poglavja in med posa- 
meznimi poglavji istega razdelka. Tako izvršene vir- 
mane mora naknadno predložiti v potrditev ljudske- 
mu odboru. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listi: 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 1/1-9/15-55 

Kamnik, dne 18. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred L r. 

392. 

Na podlagi 14, točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in 6. člena uredbe o pravica ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni list FLR], št. 19-18/53) in po sklepu 27. soje 
ljudskega odbora mestne občine Kamnik z dne 18. 
aprila 1955 je bil sprejet 

ODLOK 
o uvedbi prometnega davka mestne občine Kamnik 

1. člen 
Veljavnost odloka o uvedbi prometnega davka na 

območju okrajnega ljudskega odbora Ljubljana oko- 
lica (Uradni list LRS, št. 19-379/55) se razširja tudi na 
območje ljudskega odbora mestne občine Kamnik. 

2. člen 
S tem odlokom se razveljavlja odlok o vpeljavi 

taks in prometnega davka mestne občine Kamnik 
(Uradni list LRS, št. 36/53). 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. aprila 1955 in se objavi • 

»Uradnem listu LRS«. 
St. 1/1-456/2-55 

Kamnik, dne 18. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 

393. 

Ljudski odbor mestne občine Kamnik je na pod- 
lagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) ter v zvezi s 16., 73., 90. in 
92. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) na 27. seji dne 18. 
aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o stanovanjski tarifi ter delitvi 

najemnin na sklade in njihovi uporabi 

1. člen 
Spremeni se 6. člen odloka o stanovanjski tarifi 

ter delitvi najemnin na sklade in njihovi uporabi 
(Uradni list LRS, št. 34-524/54) in se glasi: 

Najemnina se razdeli: 
a) 60% v amortizacijski sklad, 
b) 20% v sklad za hišno upravo, 
c) 20% v sklad za tekoča popravila. 

2. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. avgusta  1954 in 6• 

objavi v »Uradnem listu LRS«. 
St. 1/1-774/1-55 
Kamnik, dne 18. aprila  1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r.   • 

394. 
Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni daveK 
(Uradni list FLRJ, št. 19-18/53) in po sklepu 27. seje 
ljudskega odbora mestne občine Kamnik z dne 1°' 
aprila 1953 je bil sprejet 

ODLOK 
o uvedbi taks mestne občine Kamnik 

1. člen 
Veljavnost odloka o uvedbi občinskih taks •• 

območju okrajnega ljudskega odbora Ljubljana o*0" 
lica (Uradni list LRS, št. 19-578/55) se razširja tudi »a 

območje ljudskega odbora mestne občine Kamnik. 

2. člen 
S tem odlokom se  razveljavlja odlok o vpeU8 

taks  in  prometnega  davka   mestne  občine   Kamu • 
(Uradni list LRS, št. 36/53). 
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Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 3 30 67.000 11,4 7.638 
2.000 3 60 68.000 11,6 7.888 
3.000 3 90 69.000 11,8 8.142 
4.000 3 120 70.000 12 8.400 
5.000 3 150 71.000 12,1 8.591 
6.000 3 180 72.000 12,2 8.784 
7.000 3 210 73.000 12,3 8.979 
8.000 3 240 74.000 12,4 9.176 
9.000 3 270 75.000 12,5 9.375 

10.000 3 300 76.000 12,6 9.576 
11.000 3 330 77.000 12,7 9.779 
12.000 3 360 78.000 12,8 9.9S4 
13.000 3 390 79.000 12,9 10.191 
14.000 3 420 80.000 13 10.400 
15.000 3 450 81.000 13.1 10.611 
16.000 3 480 82.000 13,2 10.824 
17.000 3 510 83.000 13.3 11.039 
18.000 3 540 84.000 13.4 11.256 
19.000 3 570 85.000 13,3 11.475 
20.000 5 600 86.000 13,6 11.696 
21.000 3,1 651 87.000 13,7 11.919 
22.000 3,2 704 88.000 13,8 12.144 
23.000 3.3 759 89.000 13,9 12.371 
24.000 3.4 816 90.000 14 12.600 
25.000 3.5 875 91.000 14,1 12.831 
26.000 3,6 936 92.000 14,2 13.064 
27.000 3.7 999 93.000 14,3 13.299 
28.000 3.8 1.064 94.000 14,4 13.536 
29.000 3.9 1.131 95.000 14,5 13.775 
30.000 4 1.200 96.000 14,6 14.016 
31.000 4.2 1.302 97.000 14,7 14.259 
32.000 4,4 1.408" 98.000 14,8 14.504 
33.000 4,6 1.518 99.000 14,9 14.751 
34.000 4.8 1.632 100.000 15 15.000 
35.000 5 1.750 105.000 15,5 16.275 
36.000 5,2 1.872 110.000 16 17.600 
37.000 5,4 1.998 115.000 16,5 18.975 
38.000 5.6 2.128 120.000 17 20.400 
39.000 5.8 2.262 125.000 17.5 21.875 
40.000 6 2.400 130.000 18 23.400 
41.000 6,2 2.542 135.000 18,5 24.975 
42.000 6,4 2.688 140.000 19 26.600 
45.000 6.6 2.838 145.000 19,5 28.275 
44.000 6,8 2.992 150.000 20 30.000 
45.000 7 3.150 155.000 20,5 31.775 
46.000 7.2 '     3.512 160.000 21 33.600 
47.000 7.4 3.478 165.000 21.5 35.475 
48.000 7,6 3.648 170.000 22 37.400 
49.000 7.8 3.812 175.000 22,5 39.375 
50.000 8 4.000 180.000 23 41.400 
51.000 8,2 4.182 185.000 23,5 43.475 
52.000 8.4 4.368 190.000 24 45.600 
53.000 8,6 4.538 • 195.000 24,5 47.775 
54.000 8,8 4.752 200.000 25 50.000 
55.000 9 4.950 205.000 23,4 52.070 
56.000 9.2 5.152 210.000 25,8 54.180 
57.000 9.4 5.338 215.000 26,2 56.330 
58.000 9,6 5.568 220.000 26,6 58.520 
59.000 9,8 5.782 225.000 27 60.750 
60.000 IO 6.000 230.000 27,4 63.020 
61.000 10,2 6.222 255.000 27,8 65.330 
62.000 10,4 6.448 240.000 28,2 67.680 
63.000 10,6 6.678 245.000 28,6    ' 70.070 
64.000 10,8 6.912 250.000 29 72.500 
65.000 11 7.150 255.000 29,3 74.715 
66.000 11.2 7.392 260.000 29,6 76.960 

3. člen 
Te odlok velja od 1. aprila 1955 in se objavi v 

»Uradnem listu LRS«. 

St. 1/1-775/1-55 

Kamnik, dne 18. aprila 1935. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 

395. 
Na podlagi 20. • 117. člena zakona o spremembah 

na dopoinitvali zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
mkov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) je 
ljudski odbor mestne občine rLranj na 41. seji dne 28. 
aprila 1935 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
razpisujejo  se  nadomestne   volitve   v  8.   volilni 

euoti, ki obsega  vas Struievo, v 9. volilni  enoti, ki 
obsega del Primskovega, • v 12. vodilni enoti, ki ob- 
eeSa vas Huje. 

2 
Odborniku, izvoljenemu v 9. volilni enoti je man- 

"^t prenehal zaradi smrti, odbornikoma, izvoljenima 
8. in i2. volilni enota pa zaradi odpovedi, ki jih je 

°dbor mestne občine sprejel. 

3 
Nadomestne volitve bodo za 8., 9. • 12. volilno 

^oto v nedeljo, dne 12. junija 1935. 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 
tu LRS< jn na jtrajevao običajni način v 8., 9. in 12. 

veLilui enoti. 

Sti 1750/1-55 

Kranj. dne 28. aprila 1935. 

Piedsednik LO MO: 

Vinko Hainer 1. r. 

396. 

78. a P^k'&i 2. odstavka 23. člena in 2. točke 
obči 6?n za'k°na o ljudskih odborih mest in mestnih 
o ,u (Vradni ust LRS, št. 19-90/52). 6. člena uredbe 
« ^ i 'mi <Ura<*ni üat FLRJ. št. 56-482/53) ter po 
žt.'4/5-f •iu. družbenega plana LRS (Uradni list LRS. 
°à se^- i° ^•<*5^ odbor mestne občine Murska Sobota 

Jl dne 23. februarja 1935 sprejel 

o dol - ODLOK 
ocitvi davčnih stopenj za dopolnilno dohodnino 

«1 kmetijstva za leto 1955 

Za 
1. člen 

tijstv^ •••••••••• dopolnilne dohodnine od kme- 
^uräkaS<o?i obm°čje ljudskega odbora mestne občine 

, ^bota  predpisuje  tale davčna   lestvica: 
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Osnova       %       Davek Osnova       %        Davek 

265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
2S5.0O0 
290.000 
295.000 
500.000 
505.000 
310.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
555.000 
540.000 
345.000 
530.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
3S0.00O 
585.000 
590.000 
393.000 
400.000 
403.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
455.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
4S0.O0O 

29,9 
30,2 
50,5 
50,8 
31,1 
31,4. 
51,7 
32 
32,2 
52,4 
52,6 
52,8 
35 
33,2 
33,4 
35,6 
55.8 
34 
34,2 
54,4 
34,6 
54,8 
55 
55,2 
55,4 
55,6 
55,8 
56 
56,2 
36,4 
56,6 
56,8 
57 
57,2 
57,4 
57,6 
57,8 
58 
5S,2 
58,4 
3S.6 
38^ 
39 
39,2 

79255 
81.540 
83.875 
8&.240 
8S.635 
91.060 
95.515 
96.000 
9S210 

100.440 
102.690 
104.960 
107.250 
109.560 
111.890 
114.240 
116.610 
119.000 
121.410 
125.840 
126.290 
128.760 
131.250 
133.760 
136.290 
13S.840 
141.410 
144.000 
146.610 
149.840 
151.890 
154.560 
157.250 
159.960 
162.690 
165.440 
168210 
171.000 
175.810 
176.640 
179.490 
182.560 
185.250 
18S.160 

485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
54/5.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 ' 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
Û50.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 

39,4 
59,6 
59,8 
40 
40,2 
40,4 
40,6 
40,8 
41 
41,2 
41,4 
41,6 
41,8 
42 
422 
42,4 
42,6 
42,8 
45 
432 
43,4 
43,6 
43,8 
44 
44,1 
44,2 
44,3 
44,4 
44,5 
44,6 
44,7 
44,8 
44,9 
45 
45,1 
452 
45,5 
45.4 
45.5 
45,6 
45,7 
45.S 
45.9 
46 

191.090 
194.040 
197.010 
200.000 
205.010 
206.040 
209.090 
212.160 
215250 
218.360 
221.490 
224.640 
227.810 
251.000 
234.210 
257.440 
240.690 
245.960 
247.250 
250.560 
255390 
257.240 
260.610 
264.000 
266.805 
269.620 
272.445 
275280 
278.125 
280.980 
2S3.845 
286.720 
289.605 
292.500 
295.405 
298.520 
301245 
304.180 
307.125 
310.030 
313.045 
316.020 
319.005 
322.000 

2. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 

dinarjev, in sicer/ tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožijo na nižjih 1000 din, zneski nad 500 din pa 
na višjih tisoč din; 

b) osnovo nad 1000 dim so zaokrožijo na 5000 din 
tako, da se zneski <k> 2300 din zaokrožijo na nižjih 
5000 din, zneski nad 2500 din pa na višjih 5000 din. 

3. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti viSja davčna stopnja. 

4. člen 
Za obdavčitev dohodkov od postranskih kmetij- 

skih delavnosti predpiše LO MO Murska Sobota za 
leto 1955 akontacijo. 

5. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objavo v   >Uradnein 

listu LRSc, uporabi pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnino od kmetijstva •-•. leto 1955. 

St. 478/1-55 

Murska Sobota, dne 23. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Jože Velnar 1. r. 

397. 

Na podlagi 2. odstavka 25. člena in 78. člena zako^ 
na o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradm 
list LRS, št. 19/52), 5. člena uredbe o prometnem dav- 
ku Uradni list FLRJ št. 55/53) in 1. točke dola C (V) 
tarifo prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/54). 
je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na XXIL 
seji dne 23. marca 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi mest- 
nih taks in prometnega davka v mestni občini Nove 

Gorica 

1. člen 

V odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega 
davka (Uradni list LRS, hL 15-22.0B4, in 7-192/55), so ta- 
rifa prometnega davka št. 1 o potrošnji alkoholnih 
pijač spremeni in pravilno glasi: 

Tarifna št. 1: Prometni davek od potrošnje alko- 
holnih pijač v gostinskih podjetjih in obratih. 

Od alkoholnih pijač, ki se potrošijo v gostinskih 
podjetjih in obratih v mestni občini Nova Gorica, se 
plačuje prometni davek od osnove, od katere so pl-3" 
čuje zvezni prometni davek po tarifni številki 7 del* 
B zvezne tarife prometnega davka, in sicer: 

a) od nežganih alkoholnih pijač 5%, 
b) od žganih alkoholnih pijač 10 %. 
Glede davčnih obveznosti in načina pobiranja 

tega davka kakor tudi glede vsega drugega velja pri- 
pomba k tarifni številki 7 dela B tarife zveznega-pro- 
metnega davka. 

Razlika v višini  5%  med lansko stopnjo tega 

prometnega davka (5%) in novo davčno stopnjo P° 
točki b)  te tarifne številke se odvaja na poseb©0., 
račun in se uporabi za boj proti alkoholizmu. Upo- 
rabo teh sredstev bo določil ljudski odbor. 

Za tarifno številko 3 ee doda nova tarifna &&" 
vilka 4, ki se glasi: 

Od vstopnic za kinematograske prireditve se pia** 
mestni prometni davek od dosežene bruto vstopn*110 

T Tišini 5%. 
Davek po tej tarifni številki plačajo kinemato; 

grafi ob nabavi vstopnic uradno izdaje pri Narodu1 

banki FLRJ hkrati z zveznim prometnim davkom. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradne!B1 

listu .LRS«. uporablja pa se od 1. aprila 195*5. 

St. 505/1-5 

Nova Gorica, dne 23. marca 1935. 

Predsednik LO MO: 

Ludvik Gabrijelčič: 1. '• 
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398. 
Na podlagi 25. člena in 12. točke 78. člena zatona 

o ljudskih odborih mest • mestnih občin (Uradni 
"*t LRS, št. 19/52) m 28. člena temeljnega zakona 
0 Proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54), je ljudski 
odbor mestne občine Nova Gorica na seji dne 
26. aprila 1955 izdati 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Nova Gorica za leto 1955 

1. ölen 
Proračun mestne občine Nova Gorica za loto 1955 

s posebnimi prilogami obsega: 
1. proračun mestne občine 

z dohodki v znesku 21,103.720 din 
in izdatka v znesku 21,108.720 din 

•. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki T znesku 3,820.260 din 
in izdatki v znesku 10,792.000 diu 

in presežkom udatkov 0,971.720 din 

2. 61•• 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v skupnem znesku 6,971.720 din se krije z 
dotacijami iz mestnega proračuna. 

3. čleu 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
flad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotov- 
ljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, po 7., 
°-. 9. in .to. 5lenu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo': 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
J0%  zneska osebnih izdatkov  zavoda  za  leto  1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
«k* presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne doseže tako, kakor je določano v 1. od- 
stavku tega olona, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu o izvršitvi proračuna ljudskega odbora 
cestne občino za leto 1955. 

4. člen 
Ta odlok  velja od  dneva  objave  v   >U.radnem 

^«i LRSc, uporablja pa se od 1, januarja 1955. 
St. 26/53-55 
Nova Gorica, dne 26. aprila  1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijclčič 1. r. 

399. 
Ljudski odbor mestne občine Novo mesto izdaja 

* Podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o pro- 
dnih (Uradni list FLRJ,  št.   15-147/54),  22.  člena 
/TT °•• ° ljudskih  odborih mest  in mestnih občin 
odk lilSt  LRSl  5t-   19-90/^2)   in   sklepa  ljudskega 

&0ra mestne občine Novo mèsto z dne 28. aprila 1955 

ODLOK 
Potrditvi sklepnega  računa o  izvršitvi proračuna 

mestne občine Novo mesto za leto 1933 

predpisih 48. člena temedjnega zakona o proračunih 
in 39.  člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mestne občine za leto 1953 s sklep- 

nim računom finančno samostojnih zavodov za leto 
1953 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mestne občine Novo mesto v 
lotu 1953: 

I. po proračunu LO MO: 
dohodki 14,863.000 din 
izdatki 11,659.597 din 
Presežek dohodkov nad 

izdatki 3.203.403 dia 
II. po   sklepnih   računih   finančno   samostojnih 

zavodov: 
dohodki 14,324.921 din 
iacbtki 11,343.568 din 
presežek dohodkov 2,981.355 din 
presežek izdatkov — 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu mestne občine Novo mesto se porabi za kritje 
vseh potreb po proračunu mestne občine Novo mesto 
za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavo- 

dov se razdeli takole: 
v proračun mestne občine se 

odda znesek 2,000.000 din . 
za razdelitev na sklade finanč- 

no samostojnih zavodov 981.353 din 

6. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v  »Uradnem 

listu LRS«. > 

St. I-96S/1-55 
Novo mesto, dne 28. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič 1. r. 

400. 

Pot 
1. člen 

mest      JUJe sc sklepni   i-ačun o. izvršitvi proračuna 
' u'e občine Novo mesto za leto 1953, sestavljen po 

Ljudski tJdbor mestne občine Slovenska Bistrica 
je na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in o odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
št 51-1021/53) na 27. redni seji dne 27. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

•      1. člen 

Razpisujejo &e nadomestne volitve v 3. volilni 
enoti, ki obsega naselja Sp. Nova vas in Lokanja vas, 
in v 20. volilni enoti, ki obsega naselja Sv. Urh, Rep 
in Planina, ker je prenehal mandat odbornikoma 
Jerovšku Ivanu in Tiču Lovrencu, ki sta bila iz- 
voljena v teh volilnih enotah. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 19. junija 1955. 
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3. člen 
Ta odlok se objavi v äUradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v obeh volilnih enotah. 
St. 516/1-55 

Slovenska Bistrica, dne 27. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Štefan Brumec L r. 

401. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31- 
102/53) je ljudski odbor mestne občine Šoštanj na 
seji dne 8. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

, 1. člen 
Razpisujejo so nadomestne volitve odbornika v 

ljudski odbor mestne občine Šoštanj- r 8. volilni enoti, 
ki zajema desni breg mesta Šoštanj, ker je po 3. točki 
91. člena zakona o občinskih ljudskih odborih pre- 
nehal mandat odborniku Stropniku Ivanu, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 26. junija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

razglasnih deskah v 8. volilni enoti. 
St. P 606/1-55 
Šoštanj, dne 8. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Slavko Vrtačnik I. r. 

3. člen 

Ta odlok se objavi  v  >Uradnem listu LRS« in 
na krajevno običajni način v volilni enoti. 

St. 275/4-55 

Kozje, dne 17. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Rupret 1. r. 

403. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
št. 31-10a53) je občinski ljudski odbor Šempeter v 
Savinjski dolini na seji 19. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o razpisu nadomestnih volitev 

v volilni enoti Šempeter v Savinjski dolini 

I 
Drugi člen odloka o razpisu nadomestnih volitev 

v volilni enoti Šempeter v Savinjski dolini, številka 
234/1-55, se spremeni tako, da se ta glasi: 

•Volitve bodo • nedeljo, dno 17. julija 1935. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način. 

St. 234/8-55 
Šempeter v 'Savinjski dolini, dne 20. maja 1955. 

Nadomestuje predsednika 
Obč. LO odbornik: 

Martin Casi 1. r. 

402. 

Občinski ljudski odbor Kozje je na podlagi 20. in 
117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) na seji dne 
•. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. ölen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v VII. volilni 

enoti občine Kozje, ki obsega naselje Buče, ker je 
prenehal mandat odborniku Ivancu Francu, ki je bil 
izvoljen v iej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 26. junija 1955. 

POPRAVEK 

V uredbi o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 
(Uradni list LRS, št. ^-••^•) je treba v 12. člen« 
popraviti četrti odstavek, ki se v celoti pravilno glasi: 

>Samski osebi se praviloma lahko dodeli samo 
posamezna soba, ki ni v sklopu družinskega stanova- 
nja, soba v sklopu družinskega stanovanja, Ten<^ 
brez souporabe kuhinje, pa samo, če je tako sobo 
prej užival sostanovalec.c ^ 

V odločbi o izločitvi posameznih vod iz ribiških 
okolišev (Uradni list LRS, št. 17-S0/55) se tretja vrsta 
odstavka 1. pravilno glasi:... »Radovna s pritoki Jn 

Triglavska jezera;< 
v peti in šesti vrsti odstavka 2. pa: ...»Iščica <&- 

izvira do mostu v Hauptmancah,« 
Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomilia«, vsi v LJub- 
ljani - Naročnin*! letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje «.strani 6 din vei -" 
Uredništvo In uprava: LJubljana. Erjavčeva ulica Ua, poätni preda) 33fi  -  Telefon uprave S3-579 - Oek   račun; 601-»Z«-15T 
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VSEBINAi 

ST. 

100. 

101. 

102. 

103. 

•. 
>05. 

106. 

107. 
\ 

?^dba ° preimenovanju naselij, o dopolnitvi Imena 
Mah naselij, ki Imajo enako se glaseča Imena In o 

<wugih popravkih Imena naselij. 
Uredba o razglasitvi novih naselij In o združitvi naselij. 
Odločba o spremembah odločbe o razglas-Vvl Vodoaradbe- 
neSa laboratorija v LJubljani za finančno samostojen 
zavod. 
Odločba o spremembah odločbe o razglasitvi Instituta za 
elektroniko pri Fakulteti za elektroniko TVS v LJubljani 
za finančno samostojen zavod. 
Odločba o spremembi odločbe o razglasitvi kmetijskega 
gospodarstva Beltinci za finančno samostojen zavod. 
Odločba o drugI spremembi odločbe o ustanovitvi sadjar- 
sko-vinarske poskusne postaje Bresternlca kot finančno 
samostojnega zavoda. 
Odločba o spremembi odločbe o razglasitvi posestva 
Crnelo za finančno samostojen zavod. 
Odločba o spremembah odločbe o razglasitvi Metalur- 
škega Instituta v LJubljani za ftoančno samostojen zavod. 
Odločba o spremembi odločbe o razglasitvi posestva Loče 
za finančno samostojen zavod. 
Odločba   o   spremembi   odločbe   o   razglasitvi   posestva 
Ponovlče za finančno samostojen zavod. 
Odločba o epremembl odločbe o razglasitvi kmetijskega 
gospodarstva  Radlje ob Dravi  za  finančno samostojen 
zavod. 

£l08j/6dredba o pristojnosti zdravnikov za zadeve zdravstve- 
^^ nega varstva zavarovancev. 

/•. Navodilo za izvrševanje zakona o obratnih ambulantah 
v gospodarskih organizacijah. 

Odloki ljudskih odborov: 

401. Odlok od družbenem planu okraja Sežana za leto 1955. 
405. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. In 3.  volilni 

enoti LO MO Velenje. 
406. Odlok  o   razpisu   nadomestnih   volitev   v   volilni   enoti 

Dolnja Bistrica. / 

407. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1.  volilni enoti 
občine Gornji grad 

408. Odlok o .razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
občine Jarenlna. 

409. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. volilni enoti 
občine Kojsko. 

410. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6.  volilni enoti 
občine Rimske Toplice. 

411. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni  enoti 
občine Rogatec 

412. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 9. volilni enoti 
občine Videm pri Ptuju. 

— Popravek. 

97. 

Na .podlagi 5. öl ena zakona o imenih naselij in 
•^•••••   trgov,   ulic  in   hiS   (Uradni   list  LRS. 
I 10-64/48 im 20-108/50) izdaja Izvršni. svet Ljudske 

«upSäee LRS 

UR EB O 

nai>,p^nie.novan^u nase^U> ° dopolnitvi imena takih eiU» ki imajo enako se glaseča imena in o drugih 
popravkih imena naselij 

selij 
Gled, 

1. člen 
« na določbe 3. oleina zakona o imenih na- 

tasi T -° oanačbi trgov, tulio in hiš se preimenujejo 
'• ecl"ja spodaj navedena naselja: 

I. V okraju Celje 

2 q   •• T
 občini Dremlje v — Dremlje 

Firan- 

2 S   Ti •[ TJYUršula v občini Dremlje v — Vodule 
• •••• oj, Tesmiioi v občini Framkolovo v 

Kolovo 
5." gV'e,Iatevž v občini Gomilsko'v — Smatevž 
•' g^' |°ngrao v občini Griže v — Pongrac 

Lo? ?raeJ P" kočalt v občini Loče v — Jernej pri 

8, Sï; ^"^tažv občini Polzela v—Andraž nad Polzelo 
-Užbalt v občimi Ponikva pri Grobelne.ni v — 

fodgaj 

9. Sv. Lovrenc pri  Preboldu v občini Prebold  v — 
Gornja vas pri Preboldu 

10. Sv. Magdalena pri Preboldu v občini Prebold v — 
Ma tke 

lil. Sv. Jernej pri Zibiki v občini Pristava v — Zibika 
12. Sv. Magdalena pri Zibiki v občini Pristava v — 

VrŽna vas' 
15. Sv. Vid v občini Pristava v — Vidovica 
14. St Janž  pri   Podčetrtku  v občimi  Pristava  v — 

Orehovec 
15. Sv. Stefan v občini Slivnica pri Celju v — Vinski 

vrb .pri Slivnici 
16. Sv. Primož v občini Šentjur pri Celju v — Primož 

pri Šentjurju 
17. Sv. Rozalija v občini Šentjur pri Celju — v Zla- 

teče pri .Šentjurju 
18. Sv. Jakob v občini Šentjur pri Celju v — Jakob 

pri Šentjurju 
19. Sv, Lovrenc pri Šmarju v občini Šmarje pri Jelšah 

v — Močle 
20. Sv. Mihael v občini Šmarje pri Jelšah v — Pečica 
21. Sv. Barbara v občini Šmarje pri Jel&.h v — Vinski 

vrh pri'Smairju 
22. Sv. Tomaž pri Šmarju v občini Smarj© pri' Jelžah 

v — Breoljevo 
23. Sv. Miklavž pri Taboru v občini Tabor v — Mi- 

klavž pri Taboru 
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24. Sv. Tomaž nad Vojnikom v občini Vojnik • — To- 
maž nad Vojnikom 

25. ST. Jeronim y občini v ransko v — Jeronim 
26. Tržca v občini Vransko v — Brode 
27  Sr. Kunigunda v občini Zreč© v — Gorenj© 

II. V okraja Črnomelj 
1. Sela pri Sv. Duhu v občini Semič v — Sela pri 

Semiču 

III. V okraju Gorica 
1. Sv. Križ v občini Ajdovščina v — Vipavsk^Križ 
2. Sv. Mihael v občini Sempas v — Smihel 
5. Ravnik v občini Vipava v — Nanos 
4 Zali hrib v občini Zali hrib v — Domberk 
5. Gradišče ••! Zalem hribu, ki leži deloma v občini 

Renče in deloma v občini Zali hrib v — Gradišče 
nad Prvačino 

IV. V okraju Kočevje 
1. Handlerji v občini Kočevska Reka v — Primoži 

V. V okraju Kranj 
i. Sv. Jošt v občini Besnica v — Jošit nad Kranjem 
2. Sv. Lenart na Rebri v občini Cerklje v — Lenart 

na Rebri 
3. Sv. Ambrož v občini Cerklje v — Ambrož pod 

Krvavcem * 
4. 3Lrovski vrh Sv. Urbana v občimi Gorenja vas v — 

Zirovski vrh nad Zalo 
'. Žirovski vrh Sv. Antona v občini Gorenja vas v — 

Zirovski vrh nad Gorenjo vasjo 
6. Sv. Lenart v občini Selca v — Lenart nad Lužo 
7. Sv. Tomaž v občini Selca v — Tomaž nad Fraprot- 

nem 
8. Sv. Ana pod Ljubeljem v občini Tržič v — Pod- 

ij ubeJ j 
'9. Sv. Neža v občini Tržič v — Brezje pri Tržiču 
10. Puterhof v občini Tržič v — Jelendol 
11. Sv. Flori jam v občini  Zminec  v —  Elorjaih  nad 

.Zmiincem 
12. Sv. Andrej v občini Zminec v — Andirej nad Zurim- 

cem 
15. Sv. Ožbolt v občini Zminec v — Ožboll nad Zurim- 

cem 
14. Sv. Petra  hrib   v  občini   Zminec  v  —  Hrib  pri 

Zmincu 

VI. V okraju Krško 
1. Straža Sv. Valentina v občini Leskovec pri Krškem 

r — Straža pri Raki 
2. Sr. Primož v občini Studenec v — Primoi 
3. Gora Sv. Lovrenca v občini Videm-Krško v — Gora 
4. Straža Sv. Lovrenca v občini Videm-Krško • — 

Straža pri Krškem 

VII. V okraju Ljubljana okolica 
1. St Pavel v občini Domžale v — Semtpavel pri 

Domžalah 
2. St. Jošt v občini Horjul T — Sent jošt nad Horjulom 
3. Sv. Primož v občini Kamniška Bistrica v — Crna 

pri Kamniku 
4. Si Jurij v občini Litija v — Podšentjur 
5. Št. Vid v občini Lukovica v — Šentvid pri Lu- 

kovici 
6. Gora Sv. Florjana v občini Moravče v — Gora 

pri Pečah 
7. Svinje v občini Moravče v — Vinje pri Moravčah 

8. Dole pod ST. Trojico v občini Moravče v — Dol6 

pod Trojico 
9. Sv. Trojica v občini Moravče v — Trojica 

10. Zalog pod Sv. Trojico r občina Moravče v — Za* 
log pod Trojico 

11. Sv. Valentin v občini  Moravče v — Limbarska 
gora • 

1Ì2. Spodnji Okrog v občini Motnik v — Okrog Prl 

Motniku 
16. Vrh Sv. Treh kraljev v občini Rovte v — Vrh 

nad Rovtanii 
14. Selo pri Sv. Pavlu v občini Šentvid pri Stični v 

— Selo pri Radohovi vasi 
15. Sv. Pavel v občini Šentvid pri Stični v — Seat" 

pavel na Dolenjskem 

YIIL V okraju Ljutomer 
1. Sv.  Tomaž  pri   Ormožu  v občini  Kostanj  v ~~ 

Tomai pri Ormožu 

IX, V okraju Maribor okolica 
1. Sv. Martin pri Vurbergu v občini Duplek T -" 

Dvorjane 
2. Sv. Miklavž v občini Hoče v — Miklavž na Drav- 

skem polju 
3. Sv. Urh v občini Slovenska Bistrica v — Urh    _ 
4. Sv, Križ  v občini  Srednje v — Gaj  nad Mari- 

borom 

X. V okraju Murska Sobota 
1. Dolnja Lendava V občini Lendava v — Lemdar* 
2. Sv. Jurij v občini Rogaševci v — Jurij 

XI. V okraju Novo mesto 
1. St. Jurij v občini Mirna peč v — Sentjurij »a 

Dolenjskem 
a. Sv. Križ v občimi Mokronog v — Bedi grič 
3. Sv. Vrh  v občini Mokronog v — Vrh nad Mo- 

kronogom , 
4 ST. Stefan v občini Trebnje v — Stefan pri Tre»" 

njem   -- 
5. Poljane pri Velikem Gabru v občini Veliki Gaber 

T — Poljane pri Prinuskovem 

XII. V okraju Postojna 
1. Sv. Vid nad Cerknico v občini Begunje v — 2"ce 

2. Sv. Duh v občini Bloke v — Krajič 
3. Sv. Trojica v občimi Bloke v — Sivče 
4. Nemška vas v občini Pivka v — Slovenska vaS 

XIII. V okraju Ptuj 
1. Sv. Rumgota v občimi Hajdina v — Kumgota Prl 

Ptuju 
2. Sv. Bolfenk v Halozah v občini Lešje v — Jelovic* 
3. Sv. Ana v občini Makole v — Stari grad 
4. Sv. Marjeta na Dravskem polju v občini Starše 

— Marjeta,na Dravskem polju 

XIV. V okraju Radovljica 
1. Sv. Lucija v občjni Begunje v — Zadnja vas 
2. Sv. Križ v občimi Jesenice v — Planina pod Gol;c 
5. Mošnja v občini Radovljica v — Ravnica    . 

XV. V okraju Sežana 
1. Podgrad-Potok v občini Vreme v — Podgrad PrI 

Vremah 
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XVI. V okraju Slovenj Gradec 
i. Sv. Jernej nad Muto v občini Muta • — Branik 

aad Muto 
2. Sr. Primož nad Muto v občini Muta v — Podlipje 
*• St. Danijel (Prevalj«) v občini Prevalje v — Spod- 

nJa Jamaica 
*• Sv. Trije kralji v občini Radlje ob Dravi • — 

Brezov ec 
'• St,Janž pri Radljah v občini Radlje ob Dravi v 

— Suhi vrh pri Radljah 

XVII. V okraju Šoštanj 
1» Sv. Florijan v občini Gornji  Grad v — Florjan 

Pri Gornjem gradu 
2- Sv. Lenart v občini Gornji grad v — Lenart pri 

Gornjem gradu 
3- Sv. Primož v občini Ljubno v — Primož pri 

Ljubnem 
*• Sv. Radegunda v občini Mozirje v — Radegunda 
•j* Sv. Jošt v občini Na2arje v — Rovte pri Nazarjih 
"• Sv. Brie v občimi Velenje v — Hraatovec 
«• St Janž  na  Vinska 'gori  v  občiui  Velenje  v  — 

Vinska gora 

XVIII. V okraju Trbovlje 
*• Sv. Lenart, ki leži deloma r občini Cemšenik in 

deloma v občini Trbovlje, v — Vrhe 
2- Sv. Jurij ob Tur ju v občimi Dol pri Hrastniku v 

— Gore 
* Sv. Stefan v občini Dol pri Hrastniku v — Tur je 
*• Sv. Jurij  pri  Loki  r občini   Loka   pri  Zidanem 

mostu v — Šentjur na Polju 
* Sv. Peter pri Loki, ki leži deloma v občini Loka 

pri Zidanem mostu in deloma v občini Radeče v 
-~ Obrežje pri Zidanem mostu 

°- Marija Sirje V občini Radeče v — Sirje 
]• Sv. Planina v občini Trbovlje v — Partizanski vrh 
°- Sv. Katarina v občilu Trbovlje v — Ceče 
*• Sv. Marko v občini Trbovlje v — Qsienk 
0> Sv.TJrh, tki leži deloma v občini Trbovlje in delo- 

ma v občini Zagorje ob Savi v — Ravenska vas 

2. člem 
Enako so glaseča imena naselij na območju po- 

ameanih okrajev dobijo pristavke, tako, da se imena 
Podaj naštetih naselij odslej glasijo takole: 

IV okraju Celje 
h 2••• • občini Kozje — Zeče pri Bučah 
3 •   e T °^«ni Loče — Loče pri Poljčanah 

• Ostrožno, ki leži deloma v občini Loče in deloma 
?* občini Ponikva pri Grobelmem — Ostrožno pri 
Ponikvi 

*• Lipovec v občini Škof ja vas — Lipovec pri Škof ji 
vasi 

• Laška vas v občiui Store — Laška vas pri Storah 

II. V okraju Gorica 
• "reg v občini Dobrovo — Breg pri Golem brdu 

T 

• •. V okraju Kočevje 
2' Laze v občini Kostel — Laze pri Kostelu 
3' £4»vec v občini Kostel — Lipovec pri Kostelu 
^ £Odstene v občiui Koste! — Podlstcne pri Kostelu 

26 T občini Mozelj — Laze pri Oneku 

IV. V okraju Kranj 
• Nova vas v občiui Ziri — Nova vas pri Zireh 

V. V okraju Krško 
1. Laze v občini Boätaaj — Laze pri Boštanju 
2. Cerklje v občini Cerklje ob Krki — Cerklje ob 

Krki 
5. Čatež v občini Čatež ob Savi — Čatež ob Savi 
i. Gabrje  v občini  Dobova  —  Gabrje pri  Dobovi 
5. Kostanjevica  v občini  Kostanjevica ob Krki — 

Kostanjevica na Krki 

VI. V okraju Ljubljana okolica 
1. Breg v občini Borovnica — Breg pri Borovnici 
2. Brezovica   v  občiui   Borovnica  —   Brezovica   pri 

Borovnici » 
3. Luikovjca   v   občini   Brezovica   —   Lukovica   pri 

Brezovici 
4. Dobrava v občini Črnuče — Dobrava pri Črnučah 
5. Vrh v občini Dolsko — Vrh pri Dolskem 
6. Zagorica v občini. Dolsko — Zagorica pri Dolskem 
7. Laze v občini Domžale — Laze pri Domžalah 
S. Gabrje  v   občini  Grosuplje —  Gabrje  pri   Ilovi 

gori 
9. Rogatec v občini Ig — Rogatec nad Zelimljami 

10. Hrib v občini Kamnik — Hrib pri Kamniku 
11. Breg v občini Komenda — Breg pri Komendi 
12. Hrib v občini Kresa ce — Hrib nad R;bčami 
13. Vrh v občiui Lukovica — Vrh nad Krainjo 
14. Lukovica v občini Lukovica — Lukovica pri Dom- 

žalah 
15. Preska v občini Medvode — Freska pri Medvodah 
16. Podgorica v občini Moravče — Podgorica pri Pečah 
17. Goričica v občini  Moravče — Goričica  pri  Mo- 

ravčah 
18. Seilo v občini Moravče — Selo pri Moravčah 
19. Gabrje v občini Moravče — Gabrje pod Liimbar- 

sko goro 
20. Rogatec v občini Podtabor pri Grosupljem — Gor- 

nji Rogatec 
21. Selo v občini Polhov Gradec — Selo nad Polho- 

vim Gradcem 
22. Mali vrh v občini Prežganje — Mali vrh pri Pre- 

žganju 
23. Zagorica v občini Radomlje — Zagorica pri Rovah 
24. Dobrava v občini Stična — Dobrava pri Stični 
23. Goričica v občini Stična — Mala Goričica 
26. Prapreče v občini Šentvid pri Stični — Prapreče 

pri Temenici 
27. Dole v občini Škofljica — Dole pri Škofljici 
25. Mali vrh v občini Šmarje — Mali vrh pri Šmarju 
29. Podgorica v občini Šmarje — Podgorica pri Šmarju 
30. Sella v občini Šmarje — Sela pri Šmarju 
31. Preska v občini Šmartno pri Liliji — Preska nad 

Koetrevnico ' 
32. Cirkule v občini Tuhinj — Cirkuse v Tuhinju 
33. PraproČe r občini Tuhinj — Paraproče v Tuhinju 
34. Sela v občini Veče — Mak Sela 

VIL V okraju Maribor okolica 
1. Kozjak v občini Šentilj v Slov. goricah — Kozjak 

pri Ceriaku 

VIII. V okraju Novo mesto 
1. Smihei v občini Žužemberk — Smihel pri Žužem- 

berku 

IX. V okraja Sežana 
1. Brežec v občini Divača — Brežec pri Divači 
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X. V okraju Slovenj Gradec 
1. Podkraj v občini Mežica — Podkraj pri Mežici 
2. Jamaica v občini Prevalje — Zgornja Jamnica 

XI. V okraju Tolmin 
1. Grahovo v občim  Grahovo — Grahovo ob  Bači 
2. Baca v občini Grahovo — Baca pri Podbrdu 
3. Trnovo v občini Kobarid — Trnovo ob Soči 
4. Sela v občini Most na Soči — fella pri Volčah 
5. Slap v občini Most na Soči — Slap ob Idrijci 
6. Vrh v občini Most na Soči — Gorsiki Vrh 

XII. V okraju Trbovlje 
1. Borje v občini Mlinše — Borje pri Mlinšah 
2. Log v občini Mlinše — Log pri Mlinšah 
3. Vrh v občini Mlinše — Vrh pri Mlinšah 
4. Ravno  (prav:  Ravne)  v občimi Mlinše — Ravne 

pri Mlinšah 
5. Borovak v občini  Podkum — Borovak pri Pod- 

kumu 
6. Borovak v občini FoUnik — Borov.ik. pri Polšmikiu 
7. Log v občini Radeče — Log pri Vrhovem 

3. člen 

Imena spodaj navedenih naselij so bila v zako- 
nu o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine (Uradni list LRS, št. 11-55/52) napač- 
no navedena in se pravilno pišejo takole: 

L V okraju Celje 
1. v občini Dobrna: Pristova in ne Prišteva 
2. v občini Gomiisko:       Sentrupert in ne Sv. Rupert 
3. r občini Lesično; Dobležiče in ne Dobležice 
4. v občini Pristava: Pristr -j. |.ri Mestinju in ne 

Prista A pri Mestinjah 
5. v občini Rogatec: Zahenberc in ne Zahemberg 
6. v občini Slivnica: Tratna ob Vcglajni in  ne 

Tratna pri Voglajni 
7. v občini Slov. Ko-        Bukovi j e pri Stranicah  in 

njice: ne Bukovje pri Stranicah 
8. v občini Šmarje pri     Šentvid pri  Grobelnem in 

Jelšah: ne   St. Vid   pri   Grobel- 
nerr 

9. v občini Vransko: Limovce in ne Limovci 
10. v občini Planina pri     Šentvid pri   Planini  in ne 

Sevnici: Sr. Vid pri Planini 
11. v občini Store: Šentjanž nac' Storami in ne 

Št. Jani nad Storami 

II. V okraju Črnomelj 
1. v občini AdleJiči: 
2. v občini Metlika: 

3. v občini Semič: 

4. T občini Vinica: 

Dolenjci in ne Dolenci 
a) Božič vrh in ne Božičev 

vrh 
b) Dolnji Suhor pri Me- 

tliki in ne Dolenji Su- 
hor pri Metliki 

c) Gornji Suhor pri Me- 
tliki in ne Gorenji Su- 
hor pri Metliki 

č) Dolnja Lokvica m ne 
Dolenja Lokvica 

d) 'kirnja Lokvica io ne 
Gorenja Lokvica 

a) Vrčice in ne Rečice 
b) Sela pri Vrčicah in ne 

Sela pri Rečicah 
Gornji Suhor pri Vinici in 

ne Gorenji Suhor pri Vi- 
nici 

Reka: 
2. v občini Velike Lašče 

III. V okraju Gorica 
1. v občini Ajdovščina:     Skril je in ne Skrilje 
2. v občini Dobrovo: a) Brezovk in ne Brezovo 

b) Pristavo in ne Pristava 

IV. V okraju Kočevje 
1. v občini Kočevska Mokri   potok  in   ne  Mrzli 

potok 
a) Pndesje  in  ne Prelesje 
b) Bukovec in ne Bukovi- 

ca. Hkrati dobi tudi pri- 
stavek, tako da se od- 
slej glasi Bukovec p» 
Poljanah 

c) Dolnje Retje in ne 
Spodnje Retje 

č) Gornje Retje in ne 
Zgornje Retje 

V. V okraju Kranj 
1. v občini Cerklje: Vrhovje in ne Vrhovlje 
2. v občini Gorenja vas:   Srednje brdo in  ne Sred- 

nje Brdo 
3. v občini Selca: a) Praprotno   in   ne   Pr*" 

pretno 
b) Topolje in ne Topole 

4 v občini Tržič: Grahovše in ne  Grahovče 
5. v občini Zali log: Torka in ne Torke 

VL V okraju Krško 
1. v občini Artiče: a) Dečno selo in ne Dečna 

sela 
b) Sentlenart in ne St. Le* 

nart. Ker je del tega 
naselja tudi v občini 
Brežice, vdlja pravopi"* 
ni popravek tudi za ta 
ded naselja. 

D ranil j a in ne Dremlje 
Orne in ne Črnec 

Cedem in ne Čedno 
Jablanice in ne JaMaoiçft- 

Ker se del tega na*eÜ* 
nahaja tudi v občini P«<-" 
bočje, velja tudi z* ** 
del naselja isti poprave* 

Zadovinek in ne Zadovinek 
Zabjek jn ne Zabljek 
Celine in. ne Celina 
Zigrski vrh in ne Žige«*1 

vrh 
Rogačice in ne Rogaäice 
Ravni in ne Ravne v Ve- 

likem Trnu 

VII. V Ljubljani mesto 
1. v občini Polje:! Sentpavel   in   ne   5t. P<*ve' 

VIII. V okraju Ljubljana okolica 
1. v občini Blagovica:       a) Zlatenek in  ne Zlate* 

b) Selce in ne Selca 
c) Bršlenovica in ne Br*l«' 

novca ^. 
č) Sentožbolt in ne St <•*** 

bolt 

2. 
3. 
4. 

5. 

v občini Bizeljsko: 
v občini Brežice: 
v občimi Catelž ob 
Savi: 
v občini Kostanjevica 
ob Kriti: 

6. 

7. 
8. 
9. 

v občini Leskovecpri 
Krškem: 
v občini Fodbočje: 
v občini Raka: 
v občini Sevnica: 

10. 
11. 

v občini Studenec: 
v obč'D. Yel KI   Trn: 

2. v občini Kamniška 
Bistrica:   • Kršič in ne Kržiše 
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'• v občini Podtabor pri 
Grosupljem: 

*• v občini Šmartno pri 
Litiji: 

Medvedica in ne Medvedke 
a) Cerovdca im ne Cerovec 
b) Stangarskc   Poljane   in 

ne Stangarske poljane 
c) Lcskovica pri Smartnem 

in ne Leslkovec pri 
Smartnem 

IX. V okraju Ljutomer 
*• v občini Kog: La caves in ne Lača vae 
* v občini Ljutomer:       Gresovščak in ne Grezov- 

ščak 

X. V okraju 
J- v občini Jakobski dol 
* v občini Koreno: 
3- v občin: Oplouniea: 

*• v občini Poljčane: 
'• v občini Prage rsko: 

6- v občini Slovenska 
Bistrica: 

7> v'občini Srednje: 

Maribor okolica 
Slatenik in ne Slatinek 
Zikarice in ne Zikarci 
a) Raskovec in ne Razko- 

vec 
b) Dobrova in ne Dobrava 
Ješovec in ne Jel&ovec 
Stražgonjca   in   ne   Straž- 

gonjci 

Preipuž in ne Prepuže 
Zgornji Slemen in ne Zgor- 

nje Sleme 

XI. V okraju Murska Sobota 
*• T občimi Gornji  Pe-     Neradnovci   in  ne  Narad- 

trovci: novci 
«• v občini Mačkovci:       Prosečka ves in ne Proseč- 

ka ras 

*• • občimi 
Toplice: 

1 * občimi 

XII. V okraju Novo mesto 
Dolenjske       Stare žage in ne Stara žaga 

}• T občini 
4 • občini 

Gotna vas: 

Mima: 
Straža: 

'• T občini 
*• T občini 

> 
T- v občini 
* v občini 

Šentjernej: 
Trebnje: 

Trška gora: 
Velika Loka: 

9.- vobčini Zagradec: 

a) Petane in ne Fetanje 
b) Plemberk   in ne  Plem- • 

berg 
c) Sentjošt in ne St. Jošt 
Sajenice in ne Sojenice 
a) Rumanja vas in ne Ro- 

manja vas 
b) Sela pri Gorenji Straži 

in ne Seda pri Gornji 
Straži 

c) Potok pri Gorenji Stra- 
ži in ne Potok pri Gor- 
nji Straži 

Č) Prapreče pri Gorenji 
Straži in ne Prapreče 
pri Gornji Straži 

d) Dolenja .Straža in ne 
Dolnja Straža 

Šentjakob in ne Št. Jakob 
Kamna gora in ne Kamina 

gorica 
Koti in ne Kot 
a) Goljek in ne Golek 
b) Sentlovrenc in ne 

St. Lovrenc 
a) Tolčame in  ne Telčane 
b) Fužina in ne Fužine 

. XIII. V okraju Postojna 
• T občini Begunje: 

2. v občini Cerknica:        a) Dolenje  Jezero in  ne 
Dolenje jezero 

b) Zelše in ne Zelša 
3. vobčini Loška dolina: a) Gorenje Jezero in ne 

Gorenje jezero 
b) Iga vas in ne Iga vas 

XIV. V okraju Ptuj 
1. v občini Cirkovci: a) Cinkov ce in ne Cirkovci 

b) Mihovce in  ne Mibovci 
c) Pongerce in ne Pongerci 
č) Starošince  in  ne Staro- 

šinci 
Lešniški vrh in ne Lesniški 

vrh 
Strejaci in ne Strejanci 

2. v občini Ormož: 

3. v občini Polenšaik 

XV. V okraju Radovljica 
1. v občimi Radovljica:     Radovljica   in   ne   Radov- 

ljica-mesto 
» 

XVI. V okraju Sežana 
L v občini Komen: Sibelji in ne Sibelje 
2. v občini Materija: Hotična in ne Hotičina 
3. v občini Štanjel: Cipnje in ne Cipi 

XVII. V okraju Slovenj Gradec 
L v občini Dravograd:     Šentjanž   pri    Dravogradu 

in ne St Janž pri Dravo- 
gradu 

Šentilj   pod   Turjakom   in 
ne St IIj pod Turjakom 

Dolga brda in ne Dolgo 
brdo 

Šentjanž nad Dravčami in 
ne St Janž nad Dravčami 

2. v občini Mislinja: 

3. v občini Prevalje: 

i>. v občini Vuzenica: 

XVIIL V okraju Šoštanj 
i. v občini Rečica ob Sa- 

vinji: Šentjanž in ne Si Janž 
2. v občini Velenje: Pireiica in  ne  Pirešice 
5. v občini Šoštanj:           Šentvid pri Zavodnju in ne 

Sv. Vid  pri Zavodnju 

XIX. V okraju Tolmin 
1. v občini 
2. v občini 

Breginj: 
Cerkno: 

3. v občimi Grahovo: 

'A. v občini 
5. v občini 

6. v občini 
Idrija: 

7. v občini 

a) Jeržiče ira ne Jeršice 
b) Koščake in ne Koščaki 

1. v občini 
niiku: 

2. v občini 

Robidišče in ne Robedišče 
a) Police in ne Polica 
b) Dolenji Novaki in ne 

Spodnji Novaki 
Bokovski   Vrh   in   ne   Bu- 

ko veki vrh 
Staro selo in ne Staro Selo 
a) Grudndca   in   ne   G ru- 

den ca 
b) Kozmerice in ne Kosme- 

rice 

Masore in ne Masora 
a) Gorenja Trebuša in ne 

Gornja Tribuša 
b) Dolenja Trebuša in ne 

Dolnja Tribuša 

XX. V okraju Trbovlje 
Dol pri Hrast-Krištandol   in   ne   Kristan 

dol 
Polemik: Summik im ne Semnik 

Kobarid: 
Most ma Soči: 

Spodnja 

Tribuša: 
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3. • občini Radeče: 

4. v občini Senožeti: 

5, v občini Trojane: 

a) Branik in ne Branilk 
b) Brunška goia in ne 

Bruniška gora 
c) Goreljce in ne Goreljice 
Sentlambert in ne št. Lam- 

bert 
a) Jelenk in ne Jelenek 
b) Sentgotard  in   ne  Sent 

Gotard 
6. v občini Zagorje  ob    (Zagorje in ne Zagorje- 

Savi: mesto 

4. člen 
Ta uredba začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRSt. 
St U-75/55 
Ljubljana, dne 3. junija' 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

* Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. * 

98. 
Na podlagi 5. člena zakona o imenih naselij in 

označevanju trgov, ulic in hiš (Uradni list LRS, št. 
10-64/48 in 20-106/50) izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS 

UREDBO 
o razglasitvi novih naselij in o združitvi naselij 

1. člen 
Za samostojna naselja se razglasijo spodaj na- 

šteti zaselki, vasi, vasice in skupine hiš, ki v zakonu 
o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, 
mesta in občine sicer niso določeni kot naselja, ima- 
jo pa že sedaj svojo zaključeno numeracijo ali pa 
jih že sedaj prebivalstvo šteje za naselja, čeprav 
nimajo svoje zaključne numeracije, in sicer: 

L V okraju Celje 
L v občini Frantolovo: 

Straža pri Dolu v k. o. Loka 
2. v občini Rimske Toplice: 

Dol pri Laškem v k. o. Lože 
3. v občmi Slov. Konjice: 

Bido v k. o. Bezina 
4. v občini Šentjur pri Celju: 

Cerovec v k. o, Goričica (del) 

II. V okraju Črnomelj 
1. v občini Adlešiči: 

a) Mala Sela v k. o. Adlešiči 
b) Velika Sela v k. o. Adlešiči; s tem preneha na- 

selje Sela  kot samostojno naselje 
2. v občini Črnomelj: 

a) Blatnik pri Črnomlju v k. o. Dobliče 
b) Stražnji vrh v k. o. Mavrlen 

3. v občini Semič: 
a) Blatnik pri Crmošnjicah v k. o. Blatnik 
b) Brezovica pri Crmošnjicah v k. o. Blatnik 
c) Oskoršnica v k. o. Semič 

III. V okraju Gorica 
1. v občini Branik: 

a) Brje v k. o. Brje 
b). Spodnja Braniča v k. o. Šmarje (del) 

c) Steske v k. o. Branik 
2. v občini Crni vrh: 

Idrijska Bela v k. o. Idrijski log (del) 
3. v občini Dobrovo: 

Gradno v k, o. Višnjevik 
4. v občini. Grgar: 

Grgarske Ravne, ki leže deloma v k. o. Bate & 
deloma v k. o. Deskle v občini Kanal 

5. v občini Renče: 
Renski Podkraj v k. o. Renče 

IV. V okraju Krško 
1. v občini Boštanj: 

Radna v k. o. Log 
2. v občini Brežice: 

Gornji Lenart v k. o. St. Lenart I 
3. v občini Kostanjevica: 

a) Globočice pri Kostanjevici v k. o. Kostanjevica 
b) Karlče v k. o. Kostanjevica 
c) Malence v k. o. Kostanjevica 
č) Zaboršt v k. o. Kostanjevica 

4. v občini Tržišče: 
Gornja Stara vas v k. o. Krsinji vrh 

5. v občini Videm-Krško: 
a) Kremen v k. o. Anovec 
b) Spodnja Libna, ki loži deloma v k. o. Stara vas- 

Videm in deloma v k. o. Stari grad 
c) Vrbina v k. o. Lesikovec (del, ki leži na levem 

bregu Save) 
V. V okraju Ljubljana okolica 

1. v občini Domžale: 
a) Bišče v k. o. Selo 
b) Zelodniik v k. o. Dob 

2. v občini Gabrovka: 
Gornje Ravne v k. o. Tihaboj (dol). S tem preneha 
naselje Ravne (del) v občini Gabrovka, za imenom 
naselja Ravne v k. o. Tihaboj (del) v občini Mima< 
okraj Novo mesto, pa odpade besedica (del) 

3. v občini Vodice: 
a) Koseze v k. o. Sinkov Turn 
b) Vesca v k. o. Vesca 

VI. V okraju Maribor okolica 
1. v občini Pragersko: 

Gaj v k. o. Stražgonci 

VII. V okraju Radovljaci 
1. v občini Jesenice: 

Lipce v k. o. Blejska Dobrava 

VIII. V okraju Sežana 
1. v občini Podgorje: 

Brežec pri Podgorju v k. o. Zazid (del) 
IX. V okraju Šoštanj 

1. v občini Ljubno: . 
a) Melise v k. o. Holmec (del). S tem preneha Hol- 

mec kot samostojno naselje 
b) Planina v k. o. Ter 

2. v občini Velenje: 
a) Lopatnik v k. p. Lipje 
b) Paški Kozijak v k. o. Paka 

X. V okraju Tolmin 
1. v občini Kobarid: 

Robič v k. o. Kred 
XI. V okraju Trbovlje 

1. v občini Cemšenik: 
Razbor pri Cemšeniku v k. o. Jesenovo 
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*• Y občini Trbovlje: 
Boben v k. o. Sv. Marko  • 

2. člen 
Združijo se naselja: 

I. V okraju Celje 
!• v občini Pristava: 

naselje  Roginče,  naselje   Roginska   gorca  in   na- 
bije Virovci, vsa v k. o. Roginska gorca, se zdru- 
a'Jo v eno naselje z imenom Roginska gorca 

2- v občini Rečica: 
a) naselje Sv. Jedert in naselje Sedraž, obe r k. o. 

Sv. Jedert (del), se združita v eno naselje z 
imenom Sedraž     • 

b) naselje Sv. Krištof in naselje Strmca, obe V k.o. 
Sv. Krištof, se združila v eno naselje z imenom 
Strmca 

• T občini Slivnica pri Celju: 
a) naselje  Sv. Helena  in   naselje   Javorje,  obe  v 

k. o. Javorje, se združita v eno naselje z imenom 
Javorje 

") naselje Sv. Janez in naselje Slivnica pri Celju, 
obe v k. o. Slivnica pri Celju, se združita v eno 
naselje z imenom Slivnica pri Celju 

*e) naselje  Sv. Urban   in  naselje  Gorica  pri  Sliv- 
nici, obe v k. o. Sv. Urban, se združita v  eno 
naselje z imenom Gorica pri Slivnici 

Č) naselje   St. Janž  pri   Žusmu   in   naselje   Babna 
raka, obe v k. o. St Janž pri Zusmu, se zdru- 
žita v «no naselje z imenom Babna reka 

*• T občini Šmarje pri Jelšah: 
a) naselje Sv. Miklavž in naselje Sotensko pri 

Šmarju, obe v k. o. Dvor, se zdrmžita v eno 
naselje z imenom Sotensko pri Smarjm 

b) naselje Sv. Rok in naselje Predenca, obo v k. o. 
Šmarje pri Jelšah, se združita v eno naselje z 
imenom Predenca 

- • • občini Šmartno v Rožni dolini: 
del naselje Sv. Jungert (4 hiše) v k. o. Sv. Jungert 
1Ji naselje Galicija (del) v k. o. Železno (del) ee 
^družita v eno naselje z imenom Galicija (del), 
ki odslej leži deloma v k. o. Sv. Jungert in deloma 
v k. o. Železno (del). 

6> v občini Zusem: 
naselje St. Janž pri Tinskem in naselje Zgornje 
finsko, obe v k. o. Trnsko, ee združita v eno na- 
bije z imenom Zgornje Tinsko 

II. V okraju Črnomelj 
L T občini Metlika: 

naselje Metlika in naselje Zvirkov vrh, obe v L o. 
Metlika,   se   združita   •   eno   naselje   z -imenom 
Metlika 

2- v občini Semič: 
a) del naselja Krvavcji vrh (zaselek Zabrezje) in 

naselje Hrib pri Cerovcu, obe v k. o. Crešnje- 
Tec, se združita v eno naselje z imenom Hrib 

,   Pri Cerovcu 
") naselje Gorenci pri Semiču in naselje Kot pri 

Semiču, obe v k. o. Kot pri Semiču, se združita 
v eno naselje z imenom Kot pri Semiču 

CJ naselje Vrh in naselje Gaber pri Semiču, obe v 
k. o. Pribišje, se združita v eno naselje z ime- 
nom Gaber pri Semiču 
qase'!!e Colise in naselje Podreber. obe v k. o. 
Semič, se združita v eno naselje z imenom Pod- 
reber 

III. V okraju Gorica 
1. v občini Kanal: 

del naselja Gorenja vas (hiš. št. 16, 24, 26, 88, 89 
in 91) v k. o. Gorenja vas in naselje Kanal v k. o. 
Kanal se združita v eno naselje z imenom Kanal, 
ki odislej leži deloma v k. o. Gorenja vas in de- 
loma v k. o. Kanal 

IV. V okrajp Kočevje 
1. v občini Kočevje: 

a) del naselja Mahovnik v k. o. Mahovnik (hiš. št. 
2, 34, 57, 38, 40 do 43, 45, 47, 49, 50, 406 do 408, 
408a, 409, 410 in 450) jn naselje Kočevje v Lo. 
Kočevje, se združita v eno naselje z imenom 
Kočevje, ki odslej leži deloma v k. o. Kočevje 
in deloma v k. o. Mahovnik 

b) naselje Dolenja Topla reber in naselje Gorenja 
Topla reber, obe v k. o. Smuka, se združita v 
eno naselje z imenom Topla reber 

2. ,v občini Mozelj: 
a) naselje Dolenja Bukova gora, naselje Gorenja 

Bukova gora in naselje Srednja Bukova gora, 
vsa v k, o. Bukova gora, se združijo v eno na- 
selje z imenom Bukova gora 

b) naselje Verdreng in naselje Zgornji Pokštanj, 
obe v k. o. Rajndol (del) ter naselje Lapmjo 
in naselje Spodnji Pokštanj, obe v k. o. Spodnji 
log (del), se združijo v eno naselje z imenom 
Podlesje, ki leži deloma v k. o. Rajndol (del) 
in deloma v L o. Spodnji log (del) 

3. v občini Ribnica: 
del naselja Ortnek (hiš. št. 3, 4, 7, 8, 13 do 18. 
20 do 24, 28 do 30) v k. o. Velike Poljane, občina 
Velike Lašče in naselje Zlebič v k. o. Sušje, se 
združita v eno naselje z imenom Zlebič, ki odslej 
leži deloma v k. o. Veliko Poljane v občini Velike 
Lašče in deloma v k. o. Sušje v občini Ribnica 

4 v občini Videm-Dobrepolje: '        , 
a) del naselja Podgora (hiš. št 37 in 43) v L o. 

Podgora in naselje Kompolje v k. o. Kompolje, 
se združita v eno naselje z imenom Kompolje, 
ki odslej leži deloma v k. o. Podgora in deloma 
v k. o. Kompolje # 

b) del naselja Podgorica (hiš. št. 15, 21, 22, 25, 27. 
28. 30 do 33, 35 do 37 in 39 do 43) v k. o. Pod- 
gora in naselje Videm v k. o. Videm-Dobrepolje 
se združita v eno naselje z imenom Vidom, ki 
odslej leži» deloma v k. o. Podgora in deloma v 
k, o. Videm-Dobrepolje 

c) del naselja Zdeaska vas (hiš. št. 46 in 56) v k. o. 
Zdenska vas in naselje Mala vas v k. o. Zago- 
rka se združita v eno naselje z imenom Mala 
vas, ki odslej leži deloma v k.o.Zagorica in 
deloma v k. o. iWenska vas 

V. V okraju Krško 
1. r občini Boštanj: 

naselje Lepi dob in naselje Jelovec, obo v k. o. 
Vrh, se združita v eno naselje z imenom Jelovec 

2. v občini Podbočje: 
naselje Jablanice (del) in naselje Stari grad v Pod- 
bočju, obe v k. o. Sv. Križ pri Kostanjevici, se zdru- 
žita v e"o naselje z imenom Stari grad v Pod- 
bočju. Glede na to so za imenom naselja Jablanice 
v občini Kostanjevica ob Krjci črta besedica (del) 

3. v občini Raka: 
naselje Dule (del) v k. o. Površje in naselje Gmaj- 
na, ki leži delorfci v k. o. Površje in deloma v k. o. 
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Smednik, se združita v eno naselje z imenom 
Gmajna. Zaradi tega odpade besedica (del) za ime- 
nom naselja Dule v občini Bučka 

4. v občini Senovo: 
naselje Prévoie in naselje Koprivnica, obe v k. o. 
Koprivnica, se združita v eno naselje z imenom 
Koprivnica 

5. v občini Sevnica: 
a) naselje Zlateče, naselje Cretež pri Ledini in na- 

selje Ledina, vsa v k. o. Ledina, se združijo v 
eno naselje z imenom Ledina 

b) naselje Zabuikovje'nad Sevnico (del), ti leži v 
ko. Zabukovje, in naselje Metni vrh v k.o. 
Metni vrh se združita v eno naselje z imenom. 
Metni vrh, ki odslej leži deloma v Je. o. Metni 
vrh in deloma v k. o. Zabuikovje (del). Glede na 
to odpade besedica (del) za imenom naselja 
Zabukovje nad Sevnico v občini Zabukovje 

c) naselje Podvrh (del: Marof), ki leži v k.o. Pod- 
vrh (del) in naselje Lončarjev dol v k.o. Ziger- 
ski vrh (del) se združita v eno naselje z imenom 
Lončarjev dol, ki odslej leži deloma v k, o. 
Podvrh (del) in deloma v k. o. Zigerski'vrh (del). 
Glede na to odpade za imenom naselja Podvrh 
v občini Zabukovje besedica (del) 

č) naselje Ledgonje in naselje Šmarje, obe v k.o. 
Šmarje, se združita v eno naselje z imenom 
Šmarje 

d) naselje Stržišče (del) v k.o. Trnovec (del) in 
naselje Zigrski vrh v k. o. Zigerski vrh (del) se 
združita v eno naselje z imenom Zigrski vrh, 
ki odslej leži deloma v k. o. Trnovec' (del) in 

1 deloma v k. o. Zigerski vrh (del). Zaradi tega 
odpade za imenom naselja Stržišče v občini Za- 
bukovje besedica (del) 

6. v občini Videm-Krško: 
del naselja Stari grad pri Vidmu (hi|e, ki leže 
južno od železniške proge) v k. o. Stari grad in 
naselje Vrbinska vas v k. o. Drnovo (del) sezdru- 
'žita v eno naselje z imenom Spodnji Stari grad, 
ki leži deloma v k. o.'Stari grad in deloma v k.o. 
Drnovo (del) 

7. v občini Zabukovje: 
a) naselje Ciiije in naselje Podgorica, obe v k; o. 

Podgorje, se združita' v eno naselje z imenom 
Podgorica 

b) naselje Malo Podgorje, naselje Rezec, naselje 
Srebotno in naselje Veliko Podgorje, Vsa v k. o. 
Podgorje, se združijo v' eno naselje z imenom 
Podgorje ob Sevnični _    j 

c) naselje Komorivec in naselje Stržišče, obe v 
'k. o. Trnovec (del), se združita v èno naselje z 
imenom Stržišče 

VI. V okraja Ljubljana okolica 
1. v občini Litija: 

naselje Gradec v k. o. Hotič (del), naselje Grbin, 
naselje Litija-mesto in naselje Podsitarjevec, vsa. 
v k. o. Litija, 'se združijo v eno naselje z imenom 
Litija, ki odslej leži deloma v k. o. Litija in deloma 
v k. o. Hotič (del) 

2. v občini Logatec: 
naselje Blekovske Zibrše v k. o. Blekova vas, na- 
selje Hotenske Zibrše in naselje Logaške Zibrše, 
obe v k. o. Zibrše (del), se združijo v eno naselje 
z imenom Zibrše, ki leže deloma v k.o. Blekova 
vas in deloma • k, o. Zibrše (dfl) 

3. v občini Lukovica: 
a) naselje Čeplje in naselje Znojile pri Čepljah, 

obe v k. o. Lukovica, se združita v eno naselje 
z imenom Čeplje 

b) naselje Bobovnik in naselje Spodnje Koseze, 
obe v k. o. Spodnje Koseze, se združita v eno 
naselje z imenom Spodnje Koseze 

4. v občini Mengeš: 
naselje Mali Mengeš, naselje Pristava pri Mengšu 
in naselje Veliki Mengeš, vsa v k. o. Mengeš, se 

združijo v eno naselje z imenom Mengeš 
5. v občini Moravče: 

naselje Sv.Andrej in naselje Dole, obe v k.o. 
Sv. Andrej, se združita v eno naselje z imenom 
Dole pri Krašcah 

6. v občini Podpeč—Preserje: 
naselje Notranje Gorice (dol) v k.o. Brezovica 
(del) in naselje Podpeč v k.o. Preserje se združita 
v eno naselje z imenom Podpeč, ki odslej leži 
deloma v k. o. Brezovica (del) in deloma v k. o. 
Preserje. Glede na to se za imenom naselja Notra- 
nje Gorice v občini Brezovica črta besedica (del) 

7. v občini Škofljica: 
del naselja Lanišče (hiš. št. 7, 21, 23 do 27, 29 do 41, 
43, 46, 48, 49, 5-1 do 61, 63 do 66, 66. 70, 76, 91 do 
94 in 96) in naselje Škofljica, obe v k. o. Lanišče 
(del), se združita v eno naselje z imenom Škofljica- 
Ostali del Lanišča ostane še naprçj samostojno 
naselje 

8. v občini Vače: • 
naselje Cirkuse in naselje Zahrib, obe v k. o. Konj 
(del), se združita v enó naselje z imenom Cirkuse- 
Glede na to se v občini Litija črta naselje Zahrib, 
ker je bilo v iej občini pomotoma navedeno to 
naselje 

9. v občini Višnja gora: 
del naselja Stari trg (hiš. št. 1, 2, 13 do 15, 17, 25> 
27, 30 in 31) v L o. Dedni dol, del naselja Pelčenik 
(hiš št. 1 do 3 in 21 do 45) v k. o. Dedni dol, del 
naselja Polje pri Višnji gori (hiš. št. 7, 8 in 9) r 

k.o. Draga (del) in naselje "Višnja gora v k. o- 
Višnja gora, se združijo v eno naselje z imenoia 
Višnja gora, ki odslej leži deloma v k. o. Dedni 
dol, deloma v k. o. Draga (del) in deloma v k.o- 
Višnja gora 

VII. V okraju Ljutomer 
1. v občini Radenci: 

a) naselje Zabjak in naselje Ptujska cesta, obe 
k. o. Orehovci  (del), se združita v eno naselj 
z imenom Ptujska cesta 

b) naselje Petanjci (dei) v k. o. Petanjci (del) "> 
naselje Radenci v k.o. Radenci se združitav 

eno naselje z imenom Radenci, ki odslej l£z® 
deloma v k. o. Radenci in deloma v k. °'., ?• 

„ tanjci (del). Glede na to odpade besedica fA&i 
- za imenom   naselja   Petanjci v občini   Tišin8' 

okraj Murska Sobota 

VIII. V mestu Maribor 
1. naselje Marija Brezje, ki leži deloma v k.o. A*^ 

goše ,in deloma v k.o. Zrkovci, naselje Ledine, 
leži v k.o. Razvanje, in naselje Za gradom Y **  ' 
Zgornje   Razvanje   se  priključijo  mestu  Marj1*? 
in s' tem prenehajo kol samostojna naselja. Gle 
na to se pri k. o. Zrkovci vipiše ime naselja Ma 
bor (del) 
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IX. V okraja Maribor okolica 
*• T občini Zgornja Polskava: 

naselje Spodnja Polskava in naselje Frajštajn, 
°be v k. o. Spodnja Polskava (del), se združita v 
^o naselje z imenom Spodnja Polskava. Ker se 
celotno naselje Spodnja Polskava nahaja v k. o. 
Spodnja Polskava (del) v občini Zgornja Polskava, 
se v občini Pragersko črta naselje Spodnja Pol- 
iva (del) 

X. V okraja Murska Sobota 
*• v občini Rogaševci: 

«I naselja Kramarovci (hiš. št. 9; 12, 25 do 29, 32 
jj} 33) v k. o. Kramarovci in naselje Fikšinci v k. o. 
Fikšinci se združita v eno naselje z imenom Fik- 
šinci, ki odslej leži deloma v k. o. Fikšinci in 
deloma v k. o. Kramarovci 

XI. V okraju Novo mesto 
^ "v občini Dobrnič: 

naselje  Kozjak in   naselje Dolenje  Selce, obe   v 
f.o. Knežja vas (del), se združita v éno naselje z 
imenom Dolenje Selce 

2- v občini Gotna vas: 
a) naselje Sela pri Zajčjem vrhu (del: Pušče) in 

naselje Doiž, obe v k. o. Cerovec, se združita v 
eno naselje z imenom Dolž. Zaradi tega odpade 
besedica (del) za imenom naseïja Sela pri Zajč- 
jem vrhu v k. o. Zajčji vrh 

b) naselje Malo Skrjanče in naselje. Veliko Skr- 
janče, obe v k. o. Veliki Podljoiiben, se združita 
v eno naselje z imenom Skrjanče pri Novem 
mestu 

3- v občini Mirna: 
naselje Sv. Helena in naselje Mirna, obe v k. o. 
Mirna, se združita v eno naselje z imenom Mirna 

4•* občini Skocjan: 
naselje Otok v k. o. Gradišče (del) v občini Skoc- 
jan in naselje Drama v k. o. Gradišče (del) v občini 
Šentjernej se združita v eno naselje z imenom 
Drama, ki odslej leži deloma v k. o. Gradišče (del) 
v občini Skocjan in deloma v k. o. Gradišče (del) 
v občini Šentjernej. Glede na to se za imenom 
Drama v občini Šentjernej  pripiše besedica  (del) 

5; v občini Žužemberk: 
naselje Sv. Marjeta in naselje Vrh pri Križu, obe v 
ko. Gornji Križ, se združita v eno naselje z ime- 
nom Vrh pri Križu 

XII. V okraju Postojna 
*• v občini Pivka: 

naselje Hrastje in naselje Radohova vas, obe v 
*-o- Radohova vas, ter naselje Pivka v k. o. Pete- 
re se združijo v eno naselje z imenom Pivka, ki 
?dsleJ lez; deloma v  k. o. Petelinje in  deloma  v 

Radohova vas 

XIII. V okraju Ptuj 
l ob,£ini Hajdina: '   • 
naselje Apače  (del)   v  k. o. Apače  (del), naselje 

•ovrenc na Dravskem polju, (del) v k. o, Sv. Lovrenc 
a Dravskem polju (del), naselje .Župečja vas (del) 

_   naselje Kidričevo, obe v k. o. 2upečja vas (del), 
• ^družijo v eno naselje z imenom Kidričevo, ki 
oaslej ležj deloma v k. o. Ap'ače  (del), deloma v 
,   °- Sv. Lovrenc   na   Dravskem   polju   (del)   in 

od   T  v k- °- Zupeoja vas  (del).  Glede na  to 
Pade besedica  (del)  z imeni naselij  Apače, Lo- 

vrenc na Dravskem polju in Zupečja vas, vsa v 
občini Lovrenc na Dravskem polju 

2. v občini Ptuj: 
del naselja Krčevina pri Ptuju (sedem hiš, ki že 
imajo numeracijo Ptuja) v k. o. Krčevina pri Ptuju, 
del naselja Spodnji Breg v k. o. Spodnji Breg (del), 
del naselja Stuki (zaselek Novo naselje) in del 
naselja Vičava (devet hiš, ki nosijo numeracijo 
Ptuja), obe v k. o. Krčevina pri Ptuju, naselje 
Zgornji Breg v k. o. Zgornji Breg, ter naselje Ptuj 
v k. o. Ptuj, se združijo v eno naselje z imenom 
Ptuj, ki odslej leži deloma v k. o. Krčevina pri 
Ptuju, deloma v k. o. Ptuj, deloma v k. o. Spodnji 
Breg (del) in deloma v k. o. Zgornji Breg 

3. v občini Videm pri Ptuju: 
del naselja Spodnji Breg v k. o. Spodnji Breg (del) 
v občini Ptuj in naselje Pobrežje v k. o. Pobrežje 

• v občini Videm pri Ptuju se združita v eno naselje 
z imenom Pobrežje, ki- odslej leži deloma v k. o. 
Spodnji Breg (del) v občini Ptuj in deloma v k. o. 
Pobrežje v občini Videm pri Ptuju. S tem preneha , 
Spodnji Breg kot samostojno naselje 

4. v občini Zetale: 
naselje Jesenica in naselje Nadole (del), obe v ik. o. 
Nadole, se združita v eno naselje z imenom Nadole 
(del) 

XIV. V okraju Radovljica 
1. v občini Bled: 

naselje Soteska in naselje Kupljenik, obe v L o. 
Selo pri Bledu, se združita v eno naselje z imenom 

^      Kupljenik 
2. v občini Dovje-Mojstrana: 

naselje Gozd (del: Podkuže) v k. o. Gozd (del) in 
^naselje Belca v k. o. Dovje se združita v eno na- 
ielje z imenom Belca, ki odslej leži deloma v k. o. 
Dovje in deloma v k. o Gozd (del). Glede na to 
odpade besedica (del) za imenom naselja Gozd v 
občini Kranjska gora 

XV. V okraju Slovenj Gradec 
1. v občini Mežica: 

naselje Meža onkraj (prav: Onkraj Meže) in na- 
selje Volinjak, obe v k, o. Meža onkraj, se združita 
v eno naselje z imenom Onkraj Meže 

2. v občini Mislinja: 
razveljavi se v razdelku ••, točka 3/b) 2. člena 
uredbe o razglasitvi novih naselij in o združevanju 
naselij (Uradni list LRS, št 2-8/53) s tem, da se 
del naselja Tolsti vrh pri Mislinji, ki leži v k. o. 
Paka (del) v občini Mislinja in naselje Paka, ki 
leži v k. o. Paka (del) v občini Vitanje, okraj Celje, 
združita v eno naselje z imenom Paka, ki se od- 

' slej nahaja doloma v občihi Mislinja in deloma v 
.občini Vitanje, okraj Celje. Glede na to odpade 
besedica (del) za imenom naselja Tolstj vrb pri 
Mislinji v k. o. Mislinja. Za imenom naselja Paka 
v občini Vitanje pa se pripiše besedica (del). 

3. v občini Radlje ob Dravi: 
naselje Sv. Anton na Pohorju in naselje Planina 
(del), obe v k. o. Sv. Anton na Pohorju (del), se 
združita v eno naselje z imenom Planina (del) 

XVI. V,okraju Šoštanj 
1. v občini Mozirje: 

naselje Brezje in naselje Prečna, obe v k. o. Brezje, 
se združita v eno naselje z imenom Brezje 
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2. v občini Velenje: 
naselje Stara vas in naselje Velenje, obe v k. o. 
Velenje (del), se združita v eno naselje i imenom 
Velenje 

•XVII. V okraju Tolmin 
1. v občini Idrija: 

naselje Dolenja Trebuša (del), kolikor leži v občini 
Idrija, v L o. Prapretno brdo (del) in naselje Voj- 
sko T k. o. Vojsko, se združita v eno naselje z ime- 
nom Vojsiko, ki odslej leži v k. o. Prapretno brdo 
(del) in deloma v k. o. Vojsko. 

XVIII. V okraju Trbovlje 
1. v občini Dole pri Litiji: 

naselje Ravne nad Šentrupertom (del) in naselje 
Strmec, obe v k. o. St. Lovrenc (del), se združita 
v eno naselje z imenom Strmec. Glede na to se 
za imenom Ravne nad Sentrupertom v občini Ra- 
kovnik, okraj Novo mesto, črta besedica (del). 

3. člen 
Ta uredba začne veljati z dnem objave y »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. U 76/55 
Ljubljana, dne 3. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

99. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list F£RJ, 
štev. 51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembah odločbe o razglasitvi Vodogradbenega 

laboratorija v Ljubljani za finančno samostojen 
zavod 

V odločbi o razglasitvi Vodogradbenega labora- 
torija v Ljubljani za finančno samostojen zavod 
(Uradni list LRS, št. 30-121/54) se spremeni pm odsta- 
vek 1. točke tako, da se glasi: 

>Vodogradbeni laboratorij pri Tehniški fakulteti 
Uni verze, v Ljubljani se razglasi za finančno samo- 
stojen zavod«. 

x    6. točka se spremeni tako, da se glasi: 
>Plače  delavcev  in  uslužbencev   se  določijo  po 

posebnih predpisih, ki  jih ;zda Izvršni  svet LRS.« 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St. 491/3-55 
Ljubljana, dne 3, junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

100. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ> 
itev. 51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembah odločbe o razglasitvi Inštituta 

za elektroniko pri Fakulteti za elektrotehniko TVS 
v Ljubljani za finančno samostojen zavod. 

1 
V odločbi o razglasitvi Inštituta za elektroniko 

pri Fakulteti za elektrotehniko TVS v Ljubljani 
(Uradni list LRS, štev. 50-122/54) se spremeni naslov 
Inštituta in se glasi: 

»Inštitut za elektroniko pri Tehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani«. 

6. točka se spremeni in se glasi: 
»Plače  delavcev   in  uslužbencev  se   določijo P° 

posebnih predpisih, ki  jih izda Izvršni svet LRS.« 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. maju 1955. 

St. 492/3-55 
Ljubljana, dne 3. junija 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. *• 

101. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbei ° 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLKJ> 
št. 51/426-53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o razglasitvi kmetijskega 

gospodarstva Beltinci za finančno samostojen zavo« 

1 
V odločbi o razglasitvi kmetijskega gospodarsjv 

Beltinci za finančno samostojen zavod (Uradni v> 
LRS, št.  1-11/55)   se  spremeni  7.  točka  tako, <^a s 

glasi: " .-•    no »Plače delavcev in; uslužbencev se  določijo •^ 
posebnih  predpisih,  ki ' jih  izda  Izvršni  svet LK 

2 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradn 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. maja 1955. 
St, 665/2-55 
Ljubljana, dne 3. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r- 
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102. 

Na podlagi  2.   in   10.  •1•••  temeljne   uredbe  o 
uoandao   samostojnih   zavodih   (Uradni   list   FLRJ, 
'. 51/426-53)  izdaja  Izvršni svet Ljudske  skupščine 

ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 

°_ drugi spremembi odločbe o ustanovitvi sadjarsko- 
vmarske poskusne postaje Bresternica kot finančno 

samostojnega zavoda 

»   odločbi  o  ustanovitvi   sadjarsko-vinarske   po- 
tusae postaje Bresternica kot finančno samostojnega 

zavoda (Uradni list LRS, št. 55/54 in 2/55) se spremeni 
"• točka tako, da se glasi: 

»Plače  delavcev   in   uslužbencev   se  določijo   po 
Posebnih  predpisih,  ki  jih   izda  Izvršni  svet  LRS«. 

Ta odločba  velja od dneva objave v »Uradnem 
stu LRS*, uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St 665/2-55 

Ljubljana, dno 3. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 

Marijan Brecelj 1. r. 

104. 
Na podlagi 2. io 10. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/426-53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o  spremembah  odločbe  o  razglasitvi   Metalurškega 
inštituta v Ljubljani za finančno samostojen zavod 

V odločbi o razglasitvi Metalurškega inštituta v 
Ljubljenj za finančno samostojen zavod (Uradni list 
LRS, št. 30-120/54) se spremeni prvi odstavek 1. točke 
tako, da se glasi: 

»Metalurški inštitut pri Tehniški fakulteti Uni- 
verze v Ljubljani se razglasi za finančno samostojen 
zavod.« 

6. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»Plače  delavcev   in  uslužbencev  se  določijo po 

posebnih  predpisih,  ki  jih  izda  Izvršni   svet LRS«. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St. 253/5-55 
Ljubljana, dne 3. junija 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

103. 

,. Na podlagi 2. in 10. čleaa temeljne uredbe o 
^aančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
j ; 51/426-53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
4udske republike Slovenije 

ODLOČBO 

spremembi odločbe o razglasitvi posestva  Crnelo 
za finančno samostojen zavod 

105. 

o' 

V odločbi o razglasitvi posestva Crnelo za finanč- 
no samostojen zavod (Uradni list LRS, št. 1-8/55) se 

°î>e,nl6' točka tak°. da se Slasi: 
>rkče  delavcev   in  uslužbencev  se  določijo po 

osebnih predpisih,  ki  jih  izda  Izvršni   svet LRS«. 

2 

list   »J0^00^ velja od dneva objave v »Uradnem 
u LRS«, uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St 665/2-55 

Ljubljana, dne 3. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 

Marijan Brecelj 1. r. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/426-53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o razglasitvi posestva Loče za 

• finančno samostojen zavod 

'V odločbi o razglasitvi posestva Loče za finančno 
samostojen zavod (Uradni list LRS, št 1-10/55) se 
spremeni 6. točka tako, da se glasi: 

»Plače delavcev in uslužbencev se določijo po 
posebnih   predpisih,  ki  jih  izda  Izvršni  svet LRS«. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St 665/2-55 

Ljubljana, dne 3. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 
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106. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/426-53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske  republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o razglasitvi posestva Ponoviče 

za finančno samostojen zavod 

V odločbi o razglasitvi posestva Ponoviče za 
finančno zamostojen zavod (Uradni list LRS, št. 1-9/55) 
se spremeni 6. točka tako, da se glasi: 

>Plače delavcev in uslužbencev se določijo po 
posebnih,  predpisih,  ki  jih  izda  Izvršni  svet LRS<. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS», uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St 665/2-55 

Ljubljana, dne 3. junija 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 

Marijan Brecelj 1. r. 

107. 

Na podlagi 2. im 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/426-53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 

o spremembi  odločbe o razglasitvi  kmetijskega 
gospodarstva Radlje ob Dravi za finančno 

samostojen zavod 

108. 
Na podlagi zadnjega odstavka 60. člena zakona 

o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
(Uradni list FLRJ, št. 51-613/54) in na predlog Zavoda 
za socialno zavarovanje LR Slovenije izdaja Svet za 

zdravstvo in socialno politiko LR Slovenije 

ODREDBO 
o pristojnosti zdravnikov za zadeve zdravstvenega 

varstva zavarovancev 

1 
Zdravniki za splošno prakso v ambulantnih 

zdravstvenih zavodih so pristojni za vse zadeve, ki 
jih določa 60. člen zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju delavcev in uslužbencev. 

Zdravniki specialisti v ambulantnih zdravstvenih 
zavodih so pristojni: 

1. da opravljajo preglede, dajejo izvide in mne- 
nja   o  bolezni,  priporočajo oziroma   določajo  način 
zdravljenja za bolnike, ki so jim poslani po napotilu • 
pristojnega zdravnika za splošno prakso; 

2. da opravljajo zdravljenje in predpisujejo zdra- 
vila ter pripomočke pri bolnikih, ki so jih na zdrav- 
ljenje napotili pristojni zdravniki splošne prakse. 
Pediatri opravljajo tudi obiske na domu zavarovan- 
cev, drugi specialisti pa samo na predlog zdravnika 
splošne prakse (konziliarni pregledi); 

3. da predlagajo zdravnikom za splošno prakso 
bolnike za določeno zdravljenje, za spremembo biva* 
lišča, za presojo invalidnosti, potrebo dopusta za nego 
družinskega člana in delo s skrajšanim delovnim 
časom; 

4. da  presojajo stopnjo   nosečnosti   zavarovanki 
5. da opravljajo vse zadeve zdravnikov posarne2" 

vnikov, ki so določene v 4., 5., 7." in 8. točki 60. člena 
zakona   o   zdravstvenem   zavarovanju   delavcev   *" 
uslužbencev. 

O delovni zmožnosti zavarovancev odloča le PrI" 
stojni zdravnik za splošno prakso, ki vodi razvid 
bolnikov, nezmožnih za delo. Zdravniki special«'! ° 
tem ne vodijo posebnega razvida. ' • 

V odločbi o razglasitvi kmetijskega gospodarstva 
Radlje ob Dravi za finančno samostojen zavod (Urad- 
ni list LRS, št, 1-12/55) se spremeni 7. točka tako, da 
se glasi: 

»Plače delavcev in uslužbencev se določijo po 
posebnih   predpisih,  ki   jih   izda   Izvršni   svet  LRSc 

Ta odločba  velja od dneva objave  v >Uradnem 
listu LRSi, uporablja pa se od 1. maja 1955. 

St 665/2-55 

Ljubljana, dne 3. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 

Marijan Brecelj 1. r. 

Zdravniki v ambulantah bolnic so pristojni za 

tele zadeve zdravstvenega varstva zavarovancev: 
a) da opravljajo specialistične preglede ter °*" 

jejo izvide in mnenja o bolezni na podlagi napotw* 
zdravnikov v ambulantni službi, predlagajo nači^ 
zdravljenja ali opravljajo potrebno zdravljenje, *0" 
likor tako zdravljenje ni mogoče v ambulantah i*veD 

bolnišnic; 
b) da nudijo prvo pomoč v nujnih primerih.   ' 
Kadar so potrebni kontrolni ambulantni pregled 

bolnikov, ki so se prej  zdravili  v bolnišnici, m°r* 
bolnišnica  kontrolni  pregled  predlagati  pristojnem 
ambulantnemu zdravniku na obvestilu ob odpustu . 
bolniške oskrbe. Pristojni ambulantni zdravnik posIJe 

zavarovanca na kontrolni ambulantni pregled z nap0' 
tilom (napotnica za specialni pregled). . 

Okrajni zavodi za socnialno zavarovanje poo»1*" 
stijo sporazumno z upravniki bolnišnic svojega ° 
močja določene zdravnike v bolnišnicah, da predpi* 

bi* 
jejo recepte na račun socialnega zavarovanja. » 
nišnici  predpisani  recept za  zavarovance  mora 
naveden  v obvestilu  zdravniku ob odpustu  »z  "° 
nišnice. 
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Glede pristojnosti zdravnikov, ki 'delajo v dispan- 
zerjih in drugih preventivnih zdravstvenih službah, 
veljajo isti predpisi kot za zdravnike specialiste, 
jedene pod 2. točko te odredbe, razen da smejo 
zdravila za zavarovance predpisovati samo zdravniki 
T dispanzerjih in posvetovalnicah. 

gospodarsko organizacijo (z manj ko 5O0 delavci), 
če se v podjetju ne dela v nevarnih okoliščinah, če 
gre za podjetje, ki je zelo oddaljeno od zdravstve- 
nega doma, če ni potrebe, da bi zdravnik delal vsaJc 
dan ali polni redni delovni čas, potem lahko pristojni 
ljudski odbor ustanovi za več gospodarskih organi- 
zacij v sporazumu z njimi  eno obratno ambulanto. 

,._ V socialno-zdravstvenih zavodih, kjer se oskrbu- 
jejo zavarovanci, se za predpisovanje receptov na 
račun socialnega zavarovanja pooblastijo zdravniki 
teh zavodov s posebnim dogovorom med pristojnim 
zavodom za socialno zavarovanje in upravniikom soci- 
alno^zdiavstvenega zavoda. 

em 
u 

,,    Ta odredba velja od dneva objave v >Uradn 
]«tu LRS«. 

St. 1116/2-1/1 
Ljubljana, dne 20. maja 1935. 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Tone Fajlar 1. r. 

109. 
Na podlagi 9. in 13. člena zakona o obratnih am- 

T Pc v Sospodarsikih organizacijah  (Uradni  list 
•HKS. št. 4-28/55) izdaja Svet za zdravstvo in socialno 
Politiko LRS 

NAVODILO 
za izvrševanje zakona'o obratnih ambulantah 

v gospodarskih organizacijah 

Ustanavljanje novih in preureditev obstoječih 
obratnih ambulant 

1 
' vu ustana;vrlJanJ€ novih in za preureditev obsto- 
ječih obratnih ambulant morajo skrbeti gospodarske 
i r*janizacije (delavski sveti, upravni odbori in delovni 
^aktivi) in ljudski odbor; okrajev, mest, mestnih 

CIo s posebnimi pravicami. 

2 
Gospodarske  organizacije   ali   več   gospodarskih 

..8*nizacij    skupaj   praviloma    ustanovijo   obratne 
Roulante; če  zaposlujejo več kot 500 delavcev  in 

luzbencev ali  če  je pri delu  večja  nevarnost  za 
*dra£jë zaposlenih. 
Ite" • Za zt^ravie nevarne okoliščine pri delu se 
tern6JO: ^6*0 s struPenimi snovmi; delo pri velikih 
tvv!^r,aturnih razlikah-; delo v prahu, vlagi, zamegli- 
teîi'v Z ve*J'm številom strojev in naprav, ki jih 
ok I'*?-0  ^   mogoče  dovolj   zavarovati   in   podobne 

ce ustanovi oziroma preuredi obratno ambulanto 
Ptedpisili zaikona gospodarska organizacija ali 

t0". ?os,Podarskih organizacij, si morajo poprej zago- 
PreH .z<^ravili^a • urediti za delo obratne ambulante 
rit • !fne Prostore, opremo, aparaturo, instrumenta- 

,  J ln druga potrebna sredstva. 

3 

stoi      n'SO P°^an^ vsi pogoji  za  ustanovitev samo- 
e obratne ambulante, zlasti pa, če gre za manjšo 

Ce se ustanovi obratna ambulanta za več gospo- 
darskih organizacij (3. točka), je treba v odločbi o 
ustanovitvi oziroma v pogodbi določiti tudi, v katerih 
prostorih in ob katerem času bo obratna ambulanta 
za   posamezne   gospodarske   organizacije   poslovala. 

Manjše obratne ambulante, ki nimajo stalno zapo- 
slenega zdravnika, morajo ime ta .stalno ziaposleno 
medicinsko sestro. Tudi take obratne ambulante mo- 
rajo opravljati vse naloge po 4. členu zakona o o'brat- 
nih ambulantah v gospodarsikih organizacijah in po 
tem navodilu. 

Ce opravlja splošna ambulanta v sestavu zdrav- 
stvenega doma naloge obratne ambulante z določeno 
gospodarsko organizacijo, zlasti preventivno zdrav- 
stveno službo, mora gospodarska organizacija preven- 
tivne zdravstvene storitve plačati po dogovoru, ki 
ga o tem sklene zdravstveni dom z gospodarsko 
organizacijo. 

Finančno poslovanje obratnih ambulant 
6 

Med stroške za ustanovitev, investicije in inve- 
sticijsko vzdrževanje obratnih ambulant, ki jih .nosijo 
prizadete gospodarske organizacije, spadajo zlasti 
otroški za načrte, stavbo • opremo ambulante z vsem 
potrebnim instrumentarijem, za aparaturo, pohištve- 
no opremo ter stroški za vsa večja "popravila stavbe, 
vseh večjih instalacij in aparature in stroški za izpo- 
polnitev večjega instrumentarija in aparature. 

Redno vzdrževalne stroške obratne ambulante 
nosi obratna ambulanta sama. K tem stroškom spa- 
dajo zlasti vsa mala popravila ordinacijskih prosto- 
rov (beljenje, popravila oken, vrat, tal- itd.), popra- 
vila in nakup drobnega instrumentarija in malih 
inventarnih predmetov za zdravniško in administra- 
tivno delo. 

Med strošike za preventivno zdravstveno službo 
obratne ambulante, ki jih nosi gospodarska organiza- 
cija, spadajo zlasti: stroški za periodične in siste- 
matske preglede osebja; stroški za splošne preventiv- 
ne zdravstvene akcije in za higiensko nadzorstvo • 
podjetju; stroški za patronažno in socialno medicin- 
sko delo pri osebju gospodarske organizacije; stro- 
ški za priprave za prvo pomoč ob nezgodah in za pro- 
učevanje nezgod in poklicnih, obolenj in stroški za 
zdravstveno prosvetno delo. 

Vso stroške, ki nastanejo s storitvami za pod- 
jetje ali za zaposleno osebje, če je to predlagala 
gospodarska organizacija in kolikor za te storitve ni 
drugega zakonitega plačnika, nosi gospodarska orga- 
nizacija. 

7 
Predračun obratne ambulante mora biti sestav- 

ljen iz razdelka, ki obsega dohodke in izdatke iz ku- 
rativne delavnosti obratne ambulante, in iz razdel- 
ka, ki obsega dohodke in izdatke iz preventivne 
zdravstvene službe (3. in 4. odstavek 6. točke). 
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Višina stroškov za preventivno zdravstveno služ- 
bo se določi v dogovoru med obratno ambulanto in 
gospodarsko organizacijo z upoštevan/jem sporazumno 
določenega programa preventivnih zdravstvenih del 
(3. člen zaJcona). Gospodarska organizacija mora pla- 
čevati stroške za (preventivno zdravsttveno službo 
obratni ambulanti vsaj  trimesečno vnaprej. 

8 
Cene za kurativne zdravstvene storitve obratne 

ambulante, ki jih plačuje pristojni zavod, za socialno 
zavarovanje,  se določijo po splošnih  predpisih  kot 
za druge ambulante. 

. Obratna ambulanta lahko sklene s pristojnim za- 
vodom za socialno zavarovanje pogodbo glede višine 
cene za zdravstvene storitve in glede plačilnih rokov. 

Osebje obratne ambulante 

V sistemizaciji delovnih mest zdravnikov v obrat- 
nih ambulantah naj se predvidi en zdravnik s polnim 
delovnim časom na okoli 1000 zavarovancev. 

Na enega zdravnika naj se predvidita v sistemi- 
zaciji tudi po ena medicinska sestra in ena bolni- 
čarka oziroma administrativni uslužbenec. 

V obratnih ambulantah, kjer ni stalnega zdrav- 
nika, mora biti stalno nameščena medicinska sestra, 
posebej za to delo strokovno izučena. 

10 
Zdravniki splošne prakse, ki se namestijo v 

obratnih ambulantah, morajo skončati najmanj tri- 
mesečni tečaj s področja industrijske higiene. Pri 
namestitvi imajo prednost zdravniki, ki so že dalj 
časa opravljali službo v obratni ambulanti. 

Zdravniki, ki delajo v obratnih ambulantah, mo» 
rajo v dveh letih spopolniü svojo strokovno izobraz- 
bo na tečajih po prejšnjem odstavku. 

Tečaji iz industrijske higiene za zdravnike obrat- 
nih ambulant so vsaiko leto na oddelku za industrij- 
sko higieno Centralnega higienskega zavoda. 

Tuki tečaji morajo biti tudi za medicinske sestre, 
zaposlene v obratnih ambulantah. 

Naloge obratne ambulante 

11 
No glede na število zdravnikov, ki jih ima obrat- 

na ambulanta (9. točka), se njihovo delo ne sme ome- 
jiti samo na preventivno ali na kurativno zdravstve- 
n službo. Vsaik zdravnik mora praviloma opravljati 
obe službi; natančnejšo razmejitev in obseg obeh 
služb med zdravniki in drugim strokovnim osebjem 
določi upravnik obratne ambuilante. 

Vsaka obratna ambulanta mora opravljati vse 
naloge, naštete v 4. členu zakona o obratnih ambu- 
lantah v gospodarskih organizacijah, zlasti pa: 

1. proučevati tehnološki proces in organizacijo 
dela v podjetju, da se ugotovijo okoliščine, ki vpli- 
vajo na zdravje zaposlenega osebja; 

2. proučevati vzroike poklicnih obolenj in  tem 
sorodnih bolezni  (n. pr. revmatizem, kronični bron- • 
hitiš, prehladi itd.); preprečevati nalezljive bolezni; 

3. sodelovati pri proučevanju in preprečevanju 
obratnih nezgod z organi oziroma uslužbenci, ti so 
postavljeni Za higiensko tehnično varstvo v obratu; 

4. nadzirati in opozarjati organe in vodilne 
uslužbence podjetja-na nepravilnosti in pomanjklji- 

vosti v obratih podjetja glede ventilacije, razsvet- 
ljave, koncentracije plinov, temperature in vlažnosti, 
prahu, ropota, snaženja, beljenja (pleskanja) delov- 
nih prostorov; glede dela s strupenimi snovmi in 

shranjevanja takega materiala; glede potrebe zapo- 
slenega osebja po zaščitnih sredstvih; glede ureditve 
garderob, jedilnic, umivalnic, kopalnic, stranišč; 
glede preskrbe delavcev s pitno vodo, glede odvaja- 
nja odplaik in odpadnih snovi. 

Osebje obratne ambulante je dolžno ugotavljati 
z ogledom obratnih prostorov in v stiku z bolniki ^ 
ambulanti, ali se izvajajo vsi higienski ukrepi pr^ 
delu, kot jih predpisuje splošni in specialni pravil- 
nik o higienskih in varnostnih ukrepih pri delu (na 
primer v gradbeništvu, rudnikih itd.) in mora te 

predpise dobro poznati; 
5. odrejati dezinfekcije, dezinsekcije in dera- 

tizacije; 
6. nadzirati pravilnost razmestitve žensk, zlasti 

nosečih, mladine in drugih z zakonom zaščitenih 
oseb (invalidov) na delovna mesta ter dajati ustrez- 
nim komisijam glede tega potrebne predloge; 

7. zanimati se za življenjske razmere delavcev 
izven dela glede njihove prehrane, stanovanja, pre* 
voza na delo in z dela, glede zdravju škodljivih raz- 
vad (alkoholizem, ponočevanjc itd.) in predlagati 
ustrezne ukrepe; 

8. širiti zdravstveno prosveto, uvajati higienske 
navade med delavci in jih ob osebnem stiku z njim1 

v ambulanti ali na posebnih sestankih (seminarjih) 
poučevati, kako se obvarujejo obolenj; 

9. proučevati  splošno zdravstveno stanje delov- 
nega kolektiva, posebno o tem, katere bolezni so med 
njimi  najpogostejšo  in  na  katerih delovnih  mestih __ 
je največ obratnih nezgod in poklicnih bolezni ter 
zakaj ; 

10. pregledovati delavce pred sprejemom na deks 
opravljati periodične preglede in sistematske pre* 
glede, če jo treba tudj ob sodelovanju z zdravniki 
specialist'; 

11. zdraviti bolne '.a poškodovane delavce po *°" 
dobnih metodah in z najuspešnejšimi sredstvi. 

Zdravnik obratne ambulante mora prj opravlja" 
nju kurativne zdravstvene službe gledati zlasti na to: 

a) da se obratna ambulanta pri diagnosticiranj11. 
in zdravljenju čimbolj' osamosvoji in da bo treba» 
pošiljati čim manj delavcev v druge zdravstvene za- 
vode; 

b) da se pri določanju diagnoze in pri presoj1 

2možnosti za delo upošteva škodljivost in teža delf 
na posameznih delovnih mestih; 

c) da se organizirajo potrebni laboratoriji; 
ć) da bo čim manj čakanja v ambulanti in da s 

zaradi enakomernega dotoka bolnikov telefons* 
sporazumeva s posameznimi obrati; 

d) da zasleduje, katere bolezni so med dela^0 

najbolj pogoste in alj so v zvezi z delovnimi razm.^ 
rami da lahko na podlagi teh izsledkov obratna e10" 
bulanta izda potrebne preventivne- ukrepe. ,. 

Zdravniki obratnih ambulant morajo raziskova ^ 
vpliv specifičnih delovnih razmer na zdravje dela * 
cev in svoje izsledke objaviti; _   « 

12. vzdrževati   stike  z   zdravstvenimi   zavodi, 
se delavec zaradi oddaljenosti stanovanja ne zdrav 
v  obratni   ambulanti,  zlasti   glede  vzrokov  bolelo > 
terapije in presoje zmožnosti za delo; , 

13. obiskovati bolnike na domu in jim tam g'e 

na naravo bolezni nuditi zdravniško pomoč ozirom 
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Prepustiti bolnika, če jo njegovo bivališče oddaljeno, 
T. idraviljenje pristojni splošni ambulanti s primer- 
ami navodili za zdravljenje; 

14. opravljati patronažno službo pri bolnih delav- 
cih na njihovem domu; 

15. voditj vse evidence, kot se vodijo v splošnih 
ambulantah, poleg tega pa še: posebno evidenco 
(kartotečne liste) za vse zaposleno osebje s podatki 
prv6ga, periodičnih in sistematskih pregledov; karto- 
te - kroničnih bolni'kov (diabetikov, tuberikulotikov, 
srčnih bolnikov, ukeronih bolnikov, alkoholikov, 
ePueipiitov itd.); evidenco o gibanju staleža bolnikov, 

• eyidenco o obratnih nezgodah, evidenco, o poklicnih 
obolenjih, evidenco o bolniikih, ki se zaradi oddalje- 
nosti bivališča zdravijo v drugih zdravstvenih za- 
vodih. 

12 
•Posebna dolžnost obratne ambulante je, da nad» 

jIra organizacijo in dajanje prve, pomoči ob nezgo- 
Caa v podjetjih. V ta namen mora: 
. a) skrbeti, da ima vsak oddelek (obrat) v pod- 
jetju glede na število delavcev na lahko dostopnem 
•••• omarico za prvo pomoč s potrebnim-sanitetnim 
Materialom; določiti po naravi dela in stopnji nevar- 
nosti sanitetna sreästva, ki naj bodo v teh omaricah; 
oločiti osebe, ki hranijo ključ omarico, in izučene 

°sebe, kj naj nudijo prvo pomoč, kadar ni zdravnika 
Ui medicinske sestre v neposredni bližini, občasno 
Pogledati stanje omaric za prvo pomoč. 

b) predlagati druga sredstva, ki so'potrebna za 
Prvo pomoč (nosila, vozila itd.), kje naj se ta sred- 

Va branijo in kdo naj bo odgovoren zanje; 
c) izdati izučenemu osebju za prvo pomoč v obra- 

'h   navodila,   kdaj  so nudi   prva   pomoč   v samem 
j ratu; kdaj  v obratni ambulanti in  kako je treba 
avnati, kadar obratna ambulanta ne posluje; 

c) navajati delavce, da iščejo prvo pomoč tudi 
•• manjše poškodbe; 

d) odrediti, kadar je to potrebno, takojšnji pre- 
?• Ponesrečene ali nenadno obolele osebe v boiniž- 
**° ali   drug  zdravstveni aavod;  preskrbeti   za  to 

•• .^bno vozilo, posebno, če ni na razpolago vozila 
anrfi e re^evame postaje, ter se dogovoriti z go- 
se 1 •^° organizacijo, kdaj in ob kakšnih pogojih 

Jahto uporabljajo njena vozila, 
un       ,S6 osebje izuči za dajanje prve pomoči, mora 
Pravnik obratne ambulante v sodelovanju z organi- 
ti? .RK in  PAZ skrbeti za  to. da so v  podjetju 
v  

a.J1 i'n dopolnilni tečaji prve pomoči tako, da bo 
J 2 % zaposlenega osebja znalo nuditi prvo pomoč. 

nal avniki obratne ambulapte opravljajo tudi vse 
čler?66 in pravice pooblaščenega zdravnika po 60. 
in U ,zakona o zdravstvenem zavarovanju delavcev 

^lužbencev {Uradni list FLRJ, št. 51-613/54). 
šča e delavcev, ki se zaradi oddaljenosti bivali- 
je •

•• Zc*raTijo v obratni ambulanti •• glede katerih 
•••ra

ffot.?v^ nezmožnost za delo drug zdravnik, lahko 
•^ 

Vnl^ obratne ambulante, če se z mnenjem tega 
ske V a.ne strinja, predlaga direktorju gospodar- 
tnisj°

r?anizacije pregled po pristojni .zdravniški ko- 
varo' •' to^a 61. člena zakona o zdravstvenem za- 

dnju delavcev in uslužbencev).   ' 

i* Pr' 
°brat ' 0prav'Janju  svojih dolžnosti, mora upravniik 

•e ambulante sodelovati zlasti: 

1. z organi (komisijami) • uslužbenci podjetja 
(varnostnim tehnikom), ki so postavljeni za nadzor- 
stvo nad tehničnimi napravami v podjetju, zaradi 
skupnega nadzorstva nad ogroženimi ielovnimi me- 
sti m odprave tehničnih pomanjkljivosti; 

2. z ambulanto za roklicne bolezni zaradi pngla- 
ševanja teh bolezni in da se posvetuje o tem, s kakš- 
nimi sredstvi in kako naj se te bolezni zdravijo; 

3. s sanitarna inšpekcijo zaradi sanitarno-higien- 
skih pregledov v podjetju in, da se odpravijo higien- 
ske nepravilnosti, ki jih podjetje na predlog obratne 
amJ uilante ne bi hotelo odpraviti; 

4. z inšpekcijo dela, da so odpravijo tiste teh- 
nične nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na življe- 
nje ali zdravje delavcev, in da prijavljajo obratne 
nezgode; 

5. z zavodom za socialno zavarovanje zaradi so- 
delovanja pri določanju_ cen, plačevanja storitev, gi- 
banja staleža bolnikov, priglašanja obratnih nezgod 
in poklicnih obolenj; 

6. z zavodom za proučevanje varnosti pri delu, 
da se vpeljejo ali zboljšajo varnostne naprave, oseb- 
na zaščitna sredstva in sploh, da se racionalizira delo 
z vidika  varstva ljudi pri delu; 

7. z organi za posredovanje dela, da se preskrbi 
delo tistim ogroženim ali bolnim delavcem, ki jih ni 
mogoče prekvalificirati za drugo delo v podjetju ali 
kj v določenem podjetju sploh ne smejo biti zapo- 
sleni (n. pr. bacilonosci, tuberkulotiki v živilskih 
obratih) ; 

8. z organizacijo RK zaradi organiziranja tečajev 
za prvo pomoč, zaradi pomoči pri množičnih nesrečah 
v podjetju, organizacije krvodajalstva, fluorografira- 
nja itd.; , 

9. z organizacijo protiletalske zaščite zaradi pri- 
rejanja tečajev, če je prevzela ambulanta na predlog 
gospodarske organizacije namesto nje to nalogo; 

10. z vsemi zdravstvenimi zavodi, v katerih se 
zdravijo delavci gospodarske organizacije, zaradi čim 
uspešnejšega zdravljenja in nadaljevanja tega zdrav- 
ljenja v obratni ambulanti. 

15 
Glede na obseg in naravo delà obratne ambulante 

in .gospodarske organizacije lahko prepusti upravnik 
obratno ambulante medicinski sestri, da po navodilih 
in pod zdravnikovim nadzorstvom opravlja zlasti tale 
dela: » 

1. nadzorstvo nad redom in snago v delovnih 
prostorih; 

2. nadzorstvo nad pravilno zaposlitvijo žen in 
mladine; 

3. patronažno službo na bolnikovem domu; 
4. nudi prvo pomoč in izvaja druge neodložljive 

terapevtske postopke v času, ko ni zdravnika; 
5. vodi tečaje za prvo pomoč; 
6. širi zdravstveno prosveto; 
7. nadzira skupno prehrano in skupna stanovanja 

delavcev; 
8. občasno   pregleduje   omarice   za prvo pomoč. 

Bolniški oddelek obratne ambulante 

16 ./ 
Obratne ambulante imajo lahko v svojem sestavu 

tudi bolniški oddelek z bolniškimi posteljami. 
Bolniški oddelek ima tele naloge: 
1. sprejema bolnike, da se določi diagnoza, kadar 

zaradi   daljših  preiskav  ali  potrebnega   opazovanja 
tega nd mogoče opravifi v ambulanti; 
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2. oskrbuje lažje bolnike, ki se zaradi neprimer- 
nega stanovanja alj oddaljenosti stanovanja ne mo- 
rejo uspešno zdraviti doma, bolnišnica pa jih. kot 
lažje primere ne sprejme; 

3. oskrbuje bolnike, ki se morajo dnevno ambu- 
lantno zdraviti in bi se zaradi hoje ali oddaljenosti 
stanovanja zdravljenje zavlačevalo; 

4. začasno osikrbuje bolnike, kadar prevoz v bol- 
nišnico ni takoj mogoč (težko stanje, sok, če ni 
vozila itd.). 

i? 

Za ustanovitev in delo bolniškega oddelka mo- 
rajo biti izpolnjeni tile pogoji: 

1. zdravnik mora imeti možnost, da dnevao pre- 
gleduje bolnike na oddelku; medicinska sestra ali 
izurjena bolničarka mora biti stalno na oddelku; 

2. bolniški oddelek mora imeti v svojih prostorih, 
ali v priključeni ambulanti svojim potrebam prime- 
ren laboratorij; 

, 3. oddelek mora imeti čajno kuhinjo, ki omogoča 
tudi pripravljanje preprostih diet; 

4. zagotovljena mora biti redna in dobra pre- 
hrana iz menze ali lastne kuhinje (na večjih od- 
delkih) ; 

5. bolniški oddelek mora imeti vse ,ustrezajoče 
sanitarne prostore. 

Za vsak bolniški oddelek se mora predpisati 
hišni red, v katerem so določbe o sprejemanju in 
odpuščanju bolnikov, zdravniških pregledih, dnev- 
nem redu, kopanju, obleki, času nočnega počitka, 
obiskih", evidenčnih knjigah, dežurni in nočni službi 
in tako dalje. 

Prostori za ureditev obratne ambulante 

18 

Obratna ambulanta mora biti na takem kraju, 
da je lahko dostopna iz vseh obratov gospodarske 
organizacije in naj bo po možnosti nameščena v 
pritličju stavbe. 

Ambulanta ne sme biti v stavbi ali v prostorih 
v J>ližini obratov, ki povzročajo smrad, ropot, prah, 
hlape  in  pline ali  ob  cestah  z  velikim  prometom. 

Zaradi dovoza in odvoza bolnikov z avtomobilom 
(reševalnim) mora biti speljana do ambulante pri- 
merno široka in za avtomobile uporabna cesta. 

19 

Vsaka obratna ambulanta mora praviloma imeti: 
prostor za čakalnico, dva prostora za zdravniško or- 
dinacijo, in sicer prvega za običajna prevezovanja, 
rutinsko-terapevtske postopke in administracijo, dru- 
gega pa za klinične preglede in posege na bolniku, 
prostor za diagnostični laboratorij in sanitarne pro- 
store. 

Večje obratne ambulante naj imajo še sobe za 
šokirane bolnike, manjše operacije, za' administra- 
cijo itd. 

Število prostorov mora biti v skladu s številom 
zaposlenega osebja v gospodarski organizaciji in z 
obsegom samega .dela v obratni ambulanti. 

Velikost prostorov se ravna po obstoječih normah 
za prostore v zdravstvenih zavodih. 

20 
Obratna ambulanta mora ;metj tele instalacije: 

tekočo mirzlo in toplo vodo, kanalizacijo, električno 
napeljavo, po možnosti fluorescentno razsvetljavo & 
dnevnim spektrom, telefon z zvezo z vsemi obrati 
gospodarske organizacije, z reševalno postajo, z 
zdravstvenim domom in z lekarno. 

Vsi prostori obratne ambulante morajo biti dobro 
osvetljeni, vendar razsvetljava ne sme bleščiti. Pro* 
stori morajo biti primerno ogrevani. 

Tla v vseh prostorih obratne ambulante morajo 
biti iz (materiala, ki se lahko čisti. Stene morajo bito 
pri tleh zaobljene in do 1,5 m obložene ali pleskane 
z oljnato barvo, 

21 
Vsi prostori obratne ambulante morajo b• 

opremljeni z inventarjem in instrumentarijem tako. 
kot je določeno za prostore v splošnih ambulantah. 
Po možnosti naj ima obratna ambulanta svoj rent- 
genski aparat, mikroskop, aparaturo za fizikaln0 

terapijo, imhalatorij itd. 

22 
Obratna ambulanta n© sme začeti z delom v no- 

vih ali preurejenih prostorih, dokler je ne pregledajo 
organi okrajne sanitarne inšpekcije. Glede primer- 
nosti in zadostnosti opreme in instrumentarija mora 
sodelovati pri tem pregledu zdravnik pristojnega 
zdravstvenega doma. 

23 
Natančnejša navodila za projektiranje in uredi- 

tev posameznih obratnih ambulant daje Centralo1 

higienski zavod, ki mora pri tem upoštevati krajevne 
razmere in možnosti. 

Posebne določbe 

24 
Kolikor ni v zakonu o obratnih ambulantah T 

gospodarskih organizacijah in v tem navodilu dru- 
gače določeno, veljajo tudi za obratne ambulante 
predpisi o ambulantah v sestavu zdravstvenega doma- 

25 
Med rednim delovnim časom naj iščejo delava 

in uslužbenci gospodarske organizacije zdravnis*0 

pomoč praviloma samo v obratni ambulanti. 

26     . 
V obratnih ambulantah se lahko zdravijo tu<£ 

družinski člani zavarovancev po dogovoru med obra- 
no ambulanto, gospodarsko organizacijo in pristoj* 
nim zdravstvenim domom oziroma zdravstveno P°" 
stajo. 

Ce se v obratni ambulanti zdravijo tudi družin* 
siki člani zavarovancev, mora biti zanje določen^P 
seben delovni čas. 

.    'V poročilu, ki ga obratna ambulanta po H- ^ 
4. člena .zakona o obratnih ambulantah v gospoda      ; 
skih organizacijah sestavlja dvakrat letno, mora P°**T 
čati tudi o zdravstvenem stanju zaposlenih. To P°.e 
čilo mora obravnavati   upravni   odbor   gospodari 
organizacije;   prepis   tega   poročila   pošljo   obra 
ambulanta  tudi   pristojnemu   ljudskemu   odboru > 

Centralnemu higienskemu zavodu. 
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Upravnik obratne ambulante mora biti v stalnem 
stiku z upravo gospodarske organizacije in s sindi- 
kalno organizacijo podjetja in jima dajati predloge 
za ^boljšanje higienskega varstva im zdravstvenega 
stanja zaposlenih. 

Nadzorstvo nad obratnimi ambulantami 
28 

Delo   obratnih   ambulant   strokovno   nadzoruje 
svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pristoj- 
nega ljudskega odbora po strokovnjakih, ki jih za to 
določi. 

Ureditev ;n delo obratnih ambulant, zlasti glede 
preventivnih zdravstvenih nalog, strokovno nadzoru- 

jejo^ tudi Centralni higienski zavod ter okrožni in 
okrajni higienski zavodi po svojih specialistih za in- 
dustrijsko higieno. 

Končne določbe 
29 

To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem 
l:stu LRS«. 

St. 1/5-2251/3 
Ljubljana, dne 20. maja 1955. 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Tone Fajfar I. r. 

Odloki ljudskih odborov 

Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
°*°r'ih je sprejel okrajni ljudski odbor Sežana na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora  proizvajalcev 

6 31. marca 1955 dn 

ODLOK 
O družbenem planu okraja Sežana za leto 1955 

1. člen 
Potrdi  se družbeni  plan okraja  Sežana  za  leto 

1935, ki se glasi: 

Prvi del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA OKRAJA 

SE2ANA V LETU 1954 

I. poglavje 
.     Za gospodarski razvoj okraja Sežana v letu 1954 
Je bilo posebno značilno: 

1.   Povečala   se   je   industrijska   proizvodnja   v 
Taju, Jtcr so začele obratovati nove proizvodne ka- 

pacitete in so bili razširjeni obstoječi obrati. 
.   2. Znatno se je povečal obseg kmetijske proizvod- 
J6 zaradi dobre letine (razen žita in sadja) ter ka- 
°vostnega  izboljšanja  in  številčnega  porasta   živi- 

ci koalicijska delavnost je dosegla v primeri s 
Preteklimi leti največji obseg, zlasti glede investicij 

?. družbeni standard. — Ta povečani obseg investi- 
jsko graditve je imel neposreden vpliv tudi na rai- 
pj   drugih   gospodarskih   delavnosti   (gradbeništvo, 

r't itd.)  jn  za izboljšanje življenjskega standarda 
Prebivalstva. 

"»als t 
4. Povečala se je zaposlenost, kupna moč prebi- 
va in obseg osebne potrošnje. 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

br . u 1954 je družbeni proizvod okraja Sežana, 
Çz železniškega in poštnega prometa, znašal 1.471 
11 Jonov din oziroma za 36%  več v primeri z le- tom 1953. 

„   .prodni dohodek okraja, prav tako brez poštme- 
,   m železniškega prometa, je znašal 1.327 milijonov 
marjev oziroma 34% več kakor v lotu 1953. 

Narodni dohodek na enega prebivalca okraja se 
je povečal za 33.608 din v letu 1953 na 41.211 din v 
letu 1934. 

CeDj se da ustvarjata železniški in poštni promet 
glede na število zaposlenih, v teh dejavnostih, za 280 
milijonov din narodnega dohodka tako, da je znašal 
v letul954 dejanski narodni dohodek, ki odpade na 
enega prebivalca  v okraju, 49.907  dinarjev. 

Po posameznih gospodarskih vejah se je narodni 
dohodek v letu 1954 takole povečal: 

Indeks 
1933 = 100 

Industrija 162 
Kmetijstvo 118 
Gozdarstvo — 
Gradbeništvo 266 
Promet (brez železnice in pošte) 98 
Trgovina 101 
Gostinstvo 113 
Obrt 120 

S ku pa j : 134 

t Zaposlenost ) 
Delovna sila, ki je bila zaposlena v državnem,- 

družbenem in zadružnem sektorju gospodarstva 
okraja se je povečala.takole: 

1 

o 

*• o   . 
a a-" p.a. 

o   . 

1st 

Indeks 
1•• 
1953 

Industrija 446 545 122 
Kmetijstvo 115 139 121   " 
Gozdarstvo ' (pogozdovanje) 378 390 103 
Gradnje 444 904 204 
Promet (z železnico in pošto) 1058 10S6 102 
Trgovina in gostinstvo 459 526 115 
Obrt 401 490 122 
Ostalo 78 87 112 

Skupaj 3378 4167 125 
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Industrija 
Industrijska proizvodnja se je povečala v letu 

1955 v primeri z letom 1952 za 12%, v letu 1954 v pri- 
meri z letom 1953 za 190% oziroma z letom 1952 za 
225%. 

To povečanje proizvodnje (fizični obseg) je bilo 
po posameznih strokah tako doseženo: 

Stroka 

Indeksi 

1953    1954    1954 

1952    1952    1953 

111 — razdeljevanje olektr. energije 111     178     160 
112 — proizvodnja premoga 87 93 108 
116 —predelava metalnih rudnin 260 410 158 
119 —elektroindustrija — novakapac. 
121—industrija gradb. materiala 105 131 125 
124 —tekstilna   industrija 82     112     137 

Vsa  industrija: 112     325     290 

Po družbenem planu za leto 1954 predvideno po- 
večanje proizvodnje za 211 % v primeri z letom 1953 
ni bilo doseženo za 10 %. 

Planirano proizvodnjo za  leto  1954 so presegli: 

Stroka 111 — razdeljevanje električne 
energije za 65 % 

Stroka 112 — proizvodnja premoga za 21 % 
Stroka 121 — industrija  gradbenega 

materiala • za 10 % 

Tekstilna industrija je planirani obseg proizvod- 
nje dosegla, nista ga pa dosegli: 
Stroka 116 — predelava nemetalnih rudnin za 13 % in 
Stroka 119 — elektroindustrija za 16% 

Pri razdeljevanju električne energije se je pove- 
čal obseg proizvodnje zlasti pri stranski delavnosti 
podjetja, to je pn vzdrževanju in gradbi elektro- 
vodov, ker je lahko podjetje v preteklem letu izra- 
bilo znatna amortizacijska sredstva za nadomestitev 
in vzdrževanje. Tudi osnovna delavnost, razdeljeva- 
nje električne energije, je znatno povečala svoj ob- 
seg zaradi v letu 1953 dokončane elektrifikacije celot- 
nega podeželja in splošno povečane potrošnje elek- 
trične energije. 

V rudarstvu se je proizvodnja povečaila, čeprav 
se je računalo z znatnim padcem. Količina izkopanega 
premoga, ki je znašala v letu 1953 2.860 ton, je v letu 
1954 narasla na 3.0S0 ton. Vendar je to povečanje le 
rezultat črpanja in čiščenja poslednjih zalog premoga 
v rudniškem obratu v Zavrhku in je nadaljnje delo- 
vanje podjetja odvisno od uspeha raziskovalnih in 
obnovitvenih del v starem rudniškem jašku Adria 
IV v Vremskem britofu, ki so se. pričela izvajati v 
preteklem letu. 

Podjetje Steklena galanterija (predelava nekovin- 
skih, rudnin) je obseg proizvodnje povečalo, ker je 
obrat preselilo iz Sežane v Herpelje in ga razširilo. 

Proizvodnja radijskih aparatov (elektroindustrija) 
ni dosegla tistega razmaha, ki je bil pričakovan. Iz- 
delanih je bilo sicer 14.515 komadov radijskih apa- 
ratov (kar je po vrednosti polovica celotnega obsega 
industrijske proizvodnje v okraju), vendar se je ta 
proizvodnja omejevala zgolj na montažo sestavnih 
delov. Število zaposlenih se je od ustanovitve obrata 

zelo počasi dvigalo in zaradi tega je planirani na- 
rodni dohodek v znatni meri izostal. 

V Industriji krašikega marmorja se je proizvod* 
nja povečala, čeprav so bile planirane investicije le 
deloma izvedene in z zakasnitvijo. V tekstilni indu- 
striji je bila zgrajena nova pletilnica in adaptiran 
obrat z barvaroico v škrbini. Proizvodnja vrhnje tri- 
kotaže se je povečala od 7.5 ton v letu 1953 na 10.21 

Ekonomski ukrepi družbenega plana za leto 1954 
so se v nekaterih primerih izkazali za pomanjikljive, 
zlasti je bil pomanjkljiv in neprimeren način obliko- 
vanja plač v proizvodnji, ki ni dajal pobude za pove- 
čanje produktivnosti, kar je bilo zlasti značimo za 
Tovarno pletenin in druga podjetja, ki niso imela 
možnosti, oblikovati plače iz dobička v taki višini. 
da bi mogla nagrajevati prekoračenje proizvodnih 
norm. 

Tudi način delitve dobička ni nudil podjetjem 
zadostne pobude za znižanje lastne cene proizvodov, 
ker so podjetja do večjih zneskov udeležbe na do- 
bičku laže prišla z višanjem cen in z ustvarjanjem 
konjunkturnih dobičkov. 

Kmetijstvo 
Za kmetijsko proizvodnjo okraja v preteklem 

letu je značilna dobra letina vseh poljedelskih kultur, 
razen žit, nadpovprečni pridelek krme in paše, dobra 
letina v vinogradništvu in ugodni pogoji za razvoj 
živinoreje. Slaba je bila letina sadja. 

Kmetijska proizvodnja se je v primeri z letom 
1953 povečala za 22%; v posameznih panogah kme- 
tijske proizvodnje pa eq je v zadnjih letih kmetijska 
proizvodnja, kakor kažejo statistični podatki in cene, 
gibala takole: 

1947/1951 1952 1953 1954 

Poljedelstvo 
0 

100 80 121 127 
Sadjarstvo 100 36 87 25 
Vinogradništvo 100 69 '   43 102 
Živinoreja 100 95,5 106 112 
Domača predelava 100 64 41,5 95' 
Drugo 100 106 115 105 

Skupaj : 100 81,1 89,7 110 

V poljedelstvu je bil žitni pridelek za skoraj 
10% pod povprečjem 1947/1951, a pridelek krompirja 
in vrtnin ter" krmskih rastlin za 43 % oz. 40 % nad 
tem povprečjem. 

Glavnih poljedelskih pridelkov je bilo (v tonah): 

1947/1951 1953 1954 

Pšenica in rž 1536 1884 1323 
Koruza 786 1332 973 
Krompir 8368 8241 12179 
Seno 18864 22826 27815 

Poraba umetnih gnojil je v letu 1954 znašala 500 
ton, to je za 47 % več kakor v letu 1953. Gnojil bi 
bili porabili še več, ko bi ne bila ta gnojila predraga. 

Na povečanje proizvodnje so ugodno vplivali; 
pravočasna preskrba s semeni, dosledni boj proti 
škodljivcem in rastlinskim boleznim, zlasti za izbolj- 
šanje strukture plodoreda v korist krompirja iD 

krmnih rastlin. ' 
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16.512 17.089 16.796 18.502 
5.093 6.842 6.580 4.957 
6.532 6.093 6.770 7.816 

36.224 35.604 25.577 38.977 

V sadjarstvu je popolnoma izpadla letina jabolk", 
Pridelek drugih sadnih vrst pa je bil znatno pod 
Povprečjem. 

Vinski pridelek je bil zadovoljiv. Pridelek vina, 
f" je znašal v letu 1955 samo 9192 hI, je dosegel v 
letu 1954 20.626 hI. 

Živinoreja so je številčno takole povečala: 

1947/1951   15.1. 1952   15.1. 1953    15.1. 1955 

Govedo 
Ovce 
Prašiči 
Perutnina 

Nič manj važno kakor številčno je tudi kakovost- 
0 zboljšanje živinoreje, ki se je pokazalo v pove- 

zuju mlečnosti in prirastku. Poleg dobre letine za 
. TIao so na to kvalitetno zboljšanje znatno vplivali 
""J-Mivno in sistematično odbiranje goveje živine z 
oobrimi   proizvodnimi   lastnostma,   nabava   bilkov   z 
dobrimi   lastnostmi   in   izločanje   bikov    s   slabimi 
astnostim,   ukrepi  o  ustanovitvi   zaprtih   pripustnih 
rogov in redu na pripustnih postajah, odprava kuž- 

•• bolezni >trohomonas« s pregledom vseh krav in 
e"C in z zdravljenjem bolnah primerov, tuberkuloni- 

z&cija goveje živine z izločitvijo bolnih, živali, uvedba 
molzno kontrole in premovanja živine na razstavah, 

kraj so vedno   bolj   uveljavlja   kot   ustaljeno   in 
notno območje plemenske živine sivo-rjave pasme. 

Poleg naštetih ukrepov je na povečanje kmetij- 
sko proizvodnje ugodno vplivala tudi ureditev davč- 
•••• sistema, zlasti okoliščina, da so bila kmetom v 
acetku leta in vnaprej predpisane davčne dajatve, 
&r je nedvomno posameznike spodbujalo k poveća- 

ju, proizvodnje, ne da bi  jim bilo treba  računati 
zaradi tega z večjimi dajatvami. 

Investicij za kmetijstvo je bilo v preteklem letu 
n& razpolago iz splošnega kreditnega sklada za 
j^OO.OOO, od teh je bilo porabljenih v letu 1954 

'SftOO.OOO din. Te investicije so bile porabljene pre- 
zzilo za dovršitev mlekarne v Sežani in mlina v 

j^ubedu ter obnovo vinogradniških nasadov v Črnem 
'. «ta. Mlekarna je bila popolnoma dokončana oktobra 
"* je Že v preteklem letu poskusno obratovala. Njen 
i??n Za razvoJ živinoreje in gospodarstva v okraju 
1** kil lam že pomemben, pokazalo se je to zlasti pri 
P°večanju odkupne cene mleka in nemotenem po- 
teku odkupa. 

» neprimerno večji meri kakor v preteklih letih 
I?. T 'e*u 1954 prišle do veljave /investicije v leme- 

••••  zasebnih  kmetovalcev.  Veliko  vlogo  je   pri 
??°- imel nagradni natečaj; pri tem natečaju je so- 

24« ••^° 451 kmetov, od teh jih je bilo nagrajenih 
35^      -'ezenci natečaja so obnovili 60 ha vinogradov, 

na sadovnjakov, na novo zgradili ali preuredili 43 
ü'T^MT ?n ST•Ja'^OT' uredili 21 gnojnikov in 24 gnoj- 

enih jam ter izvršili razne druge melioracije. Skup- 
il . vx

re.^nost investicij, ki so jih opravili udeleženci 
j «tečaja, znaša 41 milijonov din, skupna\sota razde- 
•«•• nagrad iz okrajnega proračuna pa 2.534.000 din. 

Kïnetijske zadruge so v letu  1954 odločneje po- 
•-.      T preobrazbo kmetijstva in odigrale nepogreš- 
' tiM? 4^°SO pri naštetih ukrepih za povečanje kme- 
tske proizvodnje. 

,5 
Gozdarstvo 

-    ,    '•^•  1954 se je še  nadalje zmanjšala  sečnja 
đ°v, kar je posledica ukrepov, ki so bili v tej 

smeri storjeni, do neke mere pa tudi izboljšanje živ- 
ljenjskih razmer kmetijskega prebivalstva, ki mu jô 
v preteklosti izraba gozdov dajala dopolnilni zaslu- 
žek, nujno potreben za preživljanje. V preteklih letih 
je izraba gozdov za več kot 100 % presegala celotni 
prirastek, lani pa se je posrečilo spravita sečnjo na 
gozdnih površinah v sklad z letnim prirastkom. Ome- 
jitev sečnje na gozdnih površinah je prenesla težišče 
lastno preskrbe kmetijskega prebivalstva z drvmi za 
kurjavo na sečnjo na nezgodnih površinah. Tudi 
taka sečnja se je kolikor je bilo mogoče omejevala, 
je pa to eden izmed problemov gozdarske politike v 
okraju, ki še ni zadosti razčiščen. 

Obseg pogozdovalnih del se je v preteklem letu 
povečal, rirav tako tudi obseg melioracij, nege in var- 
stva gozdov. Na razdobje 1953—1954 odpade približno 
50 % vseh po osvoboditvi opravljenih gozdarskih del. 

Gradbeništvo 
Obseg gradbenih del in storitev je v letu 1954 

znašal 546,9 milijonov din, od teh odpade 325 mili- 
jonov na dela, ki jih je gradbena operativa opravila 
za. kapitalno graditev, in 221,9 milijonov din za druž- 
beni standard. 

V primeri z letom 1953 se je obseg gradbenih 
del in storitev povečal na 116%. 

V prikazani obseg gradbeništva ni zajeta remont- 
na gradbena obrt, katere delavnost se je v primeri 
z letom 1935 tudi ogromno povečala. 

Vrednostno povečanje obsega gradbeništva je 
deloma tudi posledica podražitve gradbenih del. Kot 
razlog za podražitev storitev je gradbena operativa 
navajala preostro' delitev dobička, vendar ko so bili 
ustrezni instrumenti družbenega plana popravljeni, 
so gradbena podjetja vkljub temu težila po ogromnih 
dobičkih, da bi si na ta način zagotovila lastne inve- 
sticijsko sklade. Investitorji so premalo pazili na 
nadzorstvo nad' izvajalci gradbenih del, predvsem 
glede pravilnosti obračunov. 

Trgovina in gostinstvo 
.  Blagovni promet se je leta 1954 nasproti letu 1953 

gibal takole (v milijonih din): 

t 1953 1954 
1953 
1954 

trgovina na debelo 
trgovina na drobno 
gostinstvo • 

836,5 
797,6 
222.8- 

626,3 
904,5 
218,8 

73,2 
113,2 
98,3 

Blagovni promet na debelo se je zmanjšal zaradi 
reorganizacije trgovinske mreže'. Ta reorganizacija 
je v razmerah našega okraja v glavnem dosegla 
svoj namen. Padec grosističnega prometa je nedvom- 
no pripomogel, da so se zmanjšali stroški v trgovini, 
ker so se reorganizirana detajlistična podjetja lahko 
z nabavo vezala neposredno z industrijo. 

Ker so se plače oblikovale v odstotku od pro- 
meta, zato se presežek dela v trgovini v primeri s 
preteklim letom ni'povečal, kljub povečanemu obsegu 
blagovnega prometa na drobno, kar je pripomoglo k 
zboljšanju realne kupne moči prebivalstva. Da bi bil 
dosežen še večji uspeh, je do neke mere posledica v 
nekaterih primerih nerealnih odstotkov od prometa 
za oblikovanje plačnega sklada, kar je zlasti značilno 
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za podjetje Zadružnik in za podjetja, ki so bila reor- 
ganizirana in katerih odstotki niso mogli še temeljiti 
na kakšni poprejšnji realni osnovi. 

8 

Obrt 

V letu 1954 se je število zaposlenih povečalo v 
družbenem sektorju obrti od 442 v začetku leta na 
57> na koncu leta, v zasebnem sektorju pa od 246 
na 306. Skapno je torej število zaposlenih v obrtni- 
štvu naraslo od 658 na 879, to je za 28 %. VemdaT se 
povprečno število zasebnih obrtnikov v glavnem na- 
naša na razne šušmarje, ki so uredili svoj položaj in 
zaprosili za obrtno dovoljenje sipričo ukrepov, ki so 
jih proti njim izvajali finančni organi. 

Najbolj sta se v zadnjih letih razvili v okraju 
stavbena in lesno predelovalna obrt. K temu razvoju 
so nedvomno pripomogla večja sredstva, s kaiteriini 
so razpolagali investitorji, oziroma ustanovitev indu- 
strijskega obrata Radioindustrija, za katerega izde- 
luje lokalna obrt lesene dele. 

V okraju je na splošno premalo razvita predvsem 
kovinska predelovalna obrt, v sami Sezami pa so po- 
manjkljivo razvite tudi druge obrti. 

Investicije 

V letu 1954 so se investicije v okraju ogromno 
povečale. Skupna vrednost Viseh investicij v okraju 
je znašala 942 milijonov din, to je za 114 % več kakor 
v letu 1953. Od vseh investicij odpade 67 % na grad- 
bena dela, 25 % na opremo in 8 % na drugo. 

Glede na vire financiranja je bila struktura in- 
vesticij takale (v milijonih din): 

Struktura 
1953     v % 

Struktura 
1954     v % 

Splošni inTestioijski 
sklad '    99,5      22,7        140,6       15,0 

Republiška sredstva 
skupaj 170,8      58,6        547,1       58,1 

Od tega: 
kreditni sklad — 
proračun 170,8 
sklad za pomoč 
Primorski, EJočevski 
in Dolenjski — • 

\      33,6 
126,0 

387,5 

Okrajna sredstva 
, skupaj 98,2 22,3         191,2       20,4 

Od tega: 
kreditni sklad — 95,8 
proračun 17,3 52,2 
drugi skladi 80,9 50,4 

Drugo 72,0 16,4          55,9         5,9 

Skupaj 440,5.     100,0        942,0     100,0 

Struktura 

1953      v %      1954     v %      1953 

Struktura 
1954 

12,5 2,9   '153,6       16,3     120 
Industrija in 

in rudarstvo 
Kmetijstvo in 

živilska 
industrija 99,5       22,6     144,2       15,3     145 

Gozdarstvo 44,0       10,0       50,0 5,3     113 
Ceste 25,0        5,8     153,0       16,2     611 
Stanovanjska in 

komunalna 
graditev 84,0       19,0     216,5       23,0     238 

Kulturna in 
socialna 
graditev' 116,0       26,3     179,6       19,1      165 

Druge investicije    59,2       13,4       45,1 4,8       76 

440,5      100,0     942,0      100,0     214 

Po  namenu   so  se   investicije   takole   porabile 
(T milijonih din) 

Skupaj 

Iz splošnega kreditnega sklada so se porabile in- 
vesticije za  razvoj kmetijstva in živilske industrije. 

Iz republiških virov so bile za gospodarski na- 
predek okraja pomembne zlasti investicije, dodeljene 
iz sklada za pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski, 
ki so bile uporabljene zlasti za financiranje graditve 
industrijskih objektov (Steklena galanterija, meha- 
nizacija kamnolomov, Mizarstvo Dutovlje, Tovarna 
pletenin), za graditev kraškega vodovoda, istrskega 
vodovoda, ceste Senožeče—Rižana in brkinske ceste, r 
Iz republiškega proračuna je bila financirana do- 
vršitev bolnišnice TBC in graditev šol v Gračišču . 
in Sežani.     ' 

Iz okrajnih sredstev so se vsa sredstva črpala v 
glavnem za stanovanjsko, komunalno, socialnozdrav- 
stveno in kulturno delavnost. 

, Končno dovršitev v letu 1954 in pričetek obrato- 
vanja tovarne radijskih aparatov v Sežani, pletilnice 
-T Sežani, mlekarne v Sežani, mlina v Kubedu, kra- 
škega vodovoda, bolnišnice za tuberkulozo, zdrav- 
stvenega doma v Sežani in na Kozini predstavlja naj- 
pomembnejše uspehe investicijske graditve v okraju 
od osvoboditve dalje in neprecenljiv prispevek h S0' ' 
spodarskemu napredku tega območja. 

Izmed teh objektov pa je glede na pomen 'po* 
sebno pomemben kraški vodovod. Končanje tega 
objekta, za enkrat sicer le glavnega cevovoda, Je 

rešilo probleme vodne preskrbe za Sežano in s tem 
omogočila tudi pričetek obratovanja novih objektov. 
Ko bodo dograjeni priključki, bo mreža kraškega 
vodovoda oskrbovala okrog 18.000 prebivalcev. Polež 
kraškega vodovoda so se investicije izvajale tudi na 
istrskem vodovodu in je bila lani urejena napeljava 
vode r vasi Ob rovo in Kozina. 

Graditev brkinske ceste (Obrovo—Pregarje) Je 

tudi važna za brkinski predel, ker je z dovršitvijo 
ceste končno omogočen dostop do glavnih brkinskih 
naselij z motornimi vozili. 

Zelo mnpgo je bilo v preteklem letu napravijo* v 

nega v zdravstvu in prosveti. Urejena sta bila zdrav- 
stvena domova v Sežani in na Kozini, napredovala t 
je graditev šole v Gračišču, začela se je graditi gim- 
nazija   ter  so  se   popravile   in   uredile   skoraj   vse 

osnovne šole, ki so bile potrebne večjega popravila- 
Prvič je v preteklem letu okraj dal znaten del 

svojih sredstev za zidanje stanovanj v Sežani, Divači, 
Komnu in Kozini. •• 

M. 
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• Omeniti moramo tudi razna mala aeanaoijska 
wla, kot so na primer ureditev oziroma popravilo 
«upnice na 'Vrabčah, v Ponikvah, Ivan jem gradu in 
folcii, lokalnih vodovodov v Selah, Slivju, Bezovici, 
z^ki, Hotični, Storjah, Gorenjah, rezervoarja na 
latrah, napajališč v Grižali, Jeriših, Utovljah, Orleku 
ter kanalizacije v Velikem polju. Ta dela. katerih 
skupna vrednost znaša okoli 15 milijonov din so zelo 
Pomembna za izboljšanje življenjskih razmer po- 
sameznih vasi. Več kot polovico stroškov je bilo kritih 
s prostovoljnim dielom. 

9 
Kratkoročno kreditiranje 

t Kratkoročna sredstva, angažirana v gospodarstvu 
Oiraja, so se povečala za 134,6 milijonov dia od za- 
četka do konca leta 1954. Po posameznih panogah 
gospodarske delavnosti so kratkoročni krediti narasli 
(v milijonih din) : 

Državni sektor: December 1933     December 1954 

industrija 
kmetijstvo 
gradbeništvo 
Promet 
trgovina 
obrt 
drugo 

48,0 
0.6 
1,6 
5,6 

132,8 
22,3 

3,1 

Skupaj državni sektor:     214,6 
«družni sektor 78,4, 
družbeni sektor — 

1   zasebni sektor 
brez potr. kred. 0,2 

osebni sektor 
8 potrošn. kred. 4,2 

V*a kratkoročna 
sredstva skupaj 297,4 

95,0 
1,3 

15,2 
18,3 

126,7 
34,9 

7,9 

299,3 
119.7 

3,2 

9.8 

432,0 

Povečanje   kratkoročnih   sredstev   je   v   zvezi   s 
Piosnim povečanjem proizvodnje v okraju, odvisno 

P* Je bilo tudi od drugih okoliščin, kakor na primer 
p doslednega pobiranja prispevkov skupnosti v do- 

' ««enih rokih. 

Drugi del 
SMERNICE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 

V LETU 1955 ' 
II. poglavje 
Industrija 

Na podlagi  doseženih  uspehov  v   letu   1954 ter 
a ha e možnosti proizvodnje se predvideva, da se bo 
seg industrijske proizvodnje  v  letu   1955  povečal 

jjj^l.6% y primeri z letom 1954. Po posameznih stro- 
fi industrijske proizvodnje je predvideno poveča- 

Je oziroma padec proizvodnje predviden takole: 

Finančni obseg 
,1954 - 100 

pt**rodnja in razdeljevanje 
električne energije 

^oizvodnja premoga 
Proizvodnja, predelava 
,la Plemenitev nekovin 

H«»industrija 
fa-vî1^? gradbenega materiala 

:lTw*ka industrija 

100,0 
40,2 

180,5 
100,0 
130,0 
154,6 

(nova zmogljivost) 

•Glede na predvideno povečanje proizvodnje s© 
tudi pričakuje, da se bo število zaposlenih povečalo 
za 113. Računa pa se tudi, zlasti glede na novi plačni 
sistem, da se bo povečala proizvodnost dela. 

V elektrogospodarstvu ni predvidenih bistvenih 
sprememb v primeri z letom 1954. Predvidoma se ho. 
povečal obseg osnovne delavnosti podjetja na račun 
postranske. 

V proizvodnji premoga je predviden padec pro- 
izvodnje zaradi predvidene opustitve rudniškega 
obrata v Zavrhku, ker so izčrpane poslednje zaloge. 
V teku so raziskovalna dela za obnovo rudniškega 
obrata v Vremskem britofu, vendar je uspeh teh 
raziskovalnih in obnovitvenih del še negotov.. Plani- 
rana je proizvodnja 1300 ton premoga/ 

V proizvodnji in predelavi nekovin je predvideno 
povečanje proizvodnje steklene galanterije zaradi in- 
vesticij in razširitve obre ta. Povečala se bo zlasti 
proizvodnja gumbov in umetnih peri, predvidena pa 
je tudi razširitev proizvodnje na predelavo plastičnih 
mas s posebnim ozirom na oblaganje in montažo na 
terenu. 

V industriji gradbenega materiala bo predvideno 
povečanje proizvodnje doseženo na račun povečane 
proizvodnosti dela zaradi boljše organizacije dela 
in mehanizacije kamnolomov. Predvideva se, da bo 
proizvedenih 475 m' blokov marmorja in 2550m» bru- 
šenih marmornatih plošč. 

V tekstilni industriji je planirano povečanje pro- 
izvodnje na 16 ton vrhnje trikotaže realno in ustreza 
dejanski kapaciteti podjetja. Z novimi obratnimi pro- 
stori so odpadle vse ovire, ki so v preteklosti onemo- 
gočale polno izrabo zmogljivosti in racionalnost tehno- 
loškega procesa. Predvideva se tudi znatno povečanje 
produktivnosti dela zaradi izboljšanja organizacije 
dela v podjetju in novega plašnega sistema. 

V živilski industriji bo' kot industrijski objekt 
po končanem poizkusnem obratovanju pričela z redno 
proizvodnjo mlekarna v Sežani. To podjetje bo obra- 
tovalo v začetnih nepovoljnih razmerah zaradi pred- 
vidoma še ne popolnoma izrabljene kapacitete. Treba 
bo olajšati podjetju bremena za amortizacijo v skladu 
s predpisi glede na postopno prehajanje na popolno 
izrabo kapacitete in mu tako omogočiti rentabilno 
poslovanje. 

S tem družbenim planom so predvideni ekonom- 
ski ukrepi, ki bodo dajali proizvodnim podjetjem 
pobudo za povećanje produktivnosti dela in varče- 
vanje z materialom in storitvami. Podjetja bodo tudi 
stimulirana za čimprejšnjo izvedbo planiranih inve- 
sticij, ker bo delitev dobička med okrajem in pod- 
jetjem za podjetje ugodnejša, brž ko bo v letu 1955 
preseglo znesek dobička, ki ga je ustvarilo leta 1954. 
Podjetja bodo nadalje v večji meri stimulirana, da 
ustvarjajo večji dobiček z varčevanjem in povečano 
storilnostjo, ne pa z zviševanjem cen, ker bodo mo- 
rala konjunkturne dobičke odvajati, za kar se pri- 
pravljajo ustrezni predpisi.. 

III. poglavje 

Kmetijstvo 
V letu 1955 se pričakuje nadaljnje povečanje 

kmetijske proizvodnje v okraju, zlasti boljša letina 
sadja, večji pridelek vinogradov, tudi zaiadi pričetka 
rodnosti novih nasadov v Istri, in večja 'živinorejska 
proizvodnja. Tudi postranski dohodki kmetov bodo 
večji kakor lani, zaradi prevoznih storitev pri gra- 
ditvi   ceste  Rižana—Senožeče.   Pričakuje   se,   da   bo 



Strah 4.14 URADNI LIST' St 21 — 9. VI. 1955 

obseg kmetijske proizvodnje za 5% večji v primeri 
z letom J954. 

Za realizacijo nakazanega povečanja obsega kme- 
tijske proizvodnje bo potrebno, da se v nezmanjša- 
nem obsegu izvajajo vsi tisti ukrepi, ki so v preteklem 
letu pozitivno vplivali na kmetijsko proizvodnjo. 
Poleg tega je predvideno, da se bo poraba umetnih 
gnojil povečala od 500 ton v letu 1954 na 1800 ton 
v letu 1955. To povečanje bo mogoče doseči zaradi 
pocenitve umetnih gnojih. 

Potrebo po gnojenju z umetnimi gnojili so očitno 
dokazali znanstveno in sistematično izvedeni gnojilni 
poizkusi po vsem okraju. 

Na povečanje proizvodnje bo nadalje -plivalo šir- 
jenje strokovne izobrazbe po kmetijskih šolah in te- 
čajih, zlasti pa prirejanje demonstracijskih poizkusov 
na posameznih posestvih. Z ustanovitvijo okrajnega 
sklada za pospeševanje kmetijske proizvodnje v vi- 
šini 2,800.000 din, bodo na razpolago finančna sredstva 
za financiranje raznih ukrepov, ki so v zvezi s po- 
speševanjem kmetijstva. Iz tega sklada bodo zlasti 
zagotovljena sredstva za premovanje živine, za posta- 
vitev topovskih baterij proti toči in antiperonospornih. 
postaj. Tudi kmetijske zadruge in okrajna zadružna 
zveza bodo razpolagale z večjimi investicijskimi sred- 
stvi iz lastnih virov, ker se bo v njihove sklade, 
namenjene pospeševanju kmetijstva, stekala tako 
zvezna kakor tudi okrajna udeležba na dobičku za- 
družnih trgovin in odsekov. 

Računa se, da bodo zadružni investicijski skladi 
znašali 4 milijone din. 

Dovoljene transe investicijskih posojil za leto 1955 
iz splošnega kreditnega sklada, s katerimi razpolaga 
kmetijsko zadružništvo, znašajo 50,529.000 din. Ta 
sredstva bodo v glavnem porabljena za nadaljnjo 
obnovo vinogradov ter ureditev vinogradniškega po- 
sestva v Istri. Predvideva se, da bo obnova vinogra- 
dov v slovenski Istri v naslednjih dveh letih zajela 
nadaljnjih 100 do 120 ha površin. 

Razpisan je drugi dvoletni nagradni natečaj za 
razvoj kmetijstva v okraju. Pričakuje se, da bo uspeh 
tega natečaja še večji, kot je bil uspeh prvega, zlasti 
glede na pridobljene izkušnje in večje število raz- 
pisanih nagrad. Znesek razpisanih nagrad dvoletnega 
natečaja znaša 9,010.000 din. V dobi nagradnega na- 
tečaja se zlasti pričakuje večja obnova vinogradov 
in sadovnjakov. Predvideva se, da bo v tem času 
pridobljenih poleg že navedenih površin v slovenski 
Istri še 30 do 40 ha novih vinogradniških nasadov 
na Krasu in 100 do 120 ha sadovnjakov v okraju. 

Kmečka dohodnina se bo v letu 1955 nekoliko 
povečala, in sicer na 33,5 milijona din, v ta znesek je 
tudi všteta zemljarina od zemljišč agrarnih skupnosti. 
V primeri z letom 1954 znaša povečanje za 2,5 mili« 
jona din. To povečanje bo nastalo, ker bo uporab- 
ljena nekoliko večja davčna lestvica, kakor je bila 
predpisana za leto 1954. Upoštevati je treba pri tem, 
da je narodni dohodek kmetijstva lani znatno narasel 

- in da so se povečale tudi cene kmetijskih pride]kov. 
Davek se bo odmerjal y aprilu na enak način kakor 
lani. Ker kataster ni urejen, ne bo mogoče v tem letu 
preiti na obdavčitev po katastru. Ugotovitev davčne 
osnove s pomočjo ponderiranih faktorjev ni v drugih 
okrajih dala zadovoljivih uspehov in bi jo bilo zato 
nespametno uvajati. Drugačen, temeljitejši in pravil- 
nejši način ugotavljanja katastrskega donosa pa za- 
hteva ogromnega dela in stroškov. Ker so sedanji 
računi katastrskih davčnih osnov na hektar površine 
lo začasni in se bodo predvidoma uporabljaj samo še 

nekaj, let, bi bilo to izračunavanje neprimerno. Stor- 
jeno pa bo vse potrebno, da se odstranijo razlike med 
katastrom in stanjem v naravi kakor tudi razne ne- 
pravilnosti sedanje davčne odmere, ki je posledica 
nezanesljivih podatkov. 

IV. poglavje 
Gozdarstvo 

Sečnja v gozdovih okraja bo t letu 1955 ostala 
približno na isti ravni kakor v letu 1954 in bo znašala 
10.300 oblih m3. Računa se, da bo s tem prirastek 
gozdov obremenjen za 70%. Gozdarski organi se bodo 
prizadevali, da nekoliko omejijo tudi sečnjo na ne- 
gozdnih površinah. 

V nezmanjšanem obsegu se bodo nadaljevala dela 
pri obnovi in negi gozdov. 

Dohodki okrajnega sklada za obnovo in gojitev 
gozdov bodo po odbitku deleža, ki se steka v republi- 
ški gozdni sklad, znašali 4,134.000 dim. Poleg tega so 
računa na približno 52 milijonov din din dotacij iz 

republiškega sklada za obnovo gozdov, tako da bo 
na razpolago za pogozdovalna in gozdna gojitvena 
dela ter za graditev gozdnih objektov toliko sredstev, 
kolikor jih je bilo v preteklem letu. 

Ker bodo pobrani dohodki sklada za obnovo g<^ 
zdov v nekaterih občinah minimalni, bi ne bila pn-" 
merna delitev teh sredstev na okrajne in občinske 
sklade in so bodo tudi letos iz okrajnega sklada za 
obnovo gozdov dajale dotacije občinskim skladom. 
Znesek teh dotacij bo znašal 1,050.000 din. 

V. poglavje 

Gradbeništvo 
Predvideno je povečanje obsega gradbenih del 

v okraju za 32% v primeri z letom 1954. To poveča- 
nje gre izključno na račun graditve ceste Senožeče- 
Rižana, vrednostni obseg vseh drugih gradbenih del 
pa bo r primeri z letom 1954 predvidoma (glede •• 
dovoljene investicije) za polovico manjši. 

Treba bo ' zagotoviti, da se v istem razmerju ne 

zmanjša tudi fizični obseg gradbenih storitev, to bo 
mogoče doseči z večjo produktivnostjo in s pocenit- 
vijo gradbenih del. Letošnja delitev dobička v grad- ^ 
beništvu je za podjetja ugodnejša od lanske in bo 
omogočila znatno zmanjšanje faktorjev pribitka na 

neposredne plače.,Novi plačni sistem ne bo več oviral 
gradbenih podjetij pri nagrajevanju po učinku dela 
in so zato dani vsi pogoji, da se nizka produktivnost 
odpravi, zlasti tudi, ker je bilo lani nabavljene precej 
mehanizacije. 

VI. poglavje 
Promet 

Javni cestni promet bo r letu 1955 ostal v glaT' 
nem nespremenjen. Podjetje Avtaprevoz v Sežani 
predvideva povečanje javnega tovornega prometa in 

zmanjšanje potniškega zaradi dotrajalosti prevoznega 
parka. To pa. ne bo vplivalo na avtobusni potniški 
promet v "okraju, ki bo kljub, temu narasel zaradi 
izboljšanja avtobusnega parka podjetij koprskega an 

goriškega okraja, ki vzdržujejo redne proge preko 
našega okraja. 

'VII. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 
Tudi v našem okraju se predvideva povečanje 

gostinskega in blagovnega prometa v istem razmerju» 
kot ga-predvideva  republiški  družbeni plan zara<" 
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Povečane proizvodnjo in večje kupne moči prebival- 
stva. 

Puače v trgovini in gostinstvu se bodo tudi letos 
oblikovale v odstotku od doseženega prometa. Ti od- 
stotki ' > v trgovinj na splošno nižji od danskih, v 
gostinstvu pa za malenkost višji. Kot načelo pri do- 
jocanju teh odstotkov je veljalo merilo primerjave 
lanskega prometa z lanskimi plačami taiko, da lanska 
realizacija, ob upoštevanju nastalih sprememb, pred- 
stavlja normo za letošnje leto. Ker organizacijske 
oblike trgovske mreže še niso utrjene, je v nekaterih 
primerih pričakovati odstope od planiranega prometa, 
^ bj ne bili r celoti odvisni od prizadevnosti kolek- 
tiva. Zato bodo izplačila za plače nad plačami po 
tarifnem pravilniku regulirana z lestvico, ki bo zlasti 
omejevrila ta izplačila ob prekomernem povečanju 
doseženega plačilnega sklada. 
, » gostinstvu so odstotki nekoliko večji od lanskih, 
. r. "Odo v tem letu gostinska podjetja obračuflavala 
111 izplačevala tudi nadurno delo. 

Trgovska in gostinska podjetja bodo letos raz- 
polagala z večjimi investicijskimi skladi, ki se bodo 
lormirali v odstotku od doseženega prometa. Tako bo 
dana možnost, da so gostilne in trgovine uredijo in 
pridobijo na kulturni zunanjosti. 

VIII. poglavje 
Obrt 

Obrtniška proizvodnja in storitve bodo za 15% 
večje kakor v letu 1954. Do tega povečanja bo zlasti 
prišlo v socialističnem sektorju obrtj zaradi številč- 
nega povečanja obratov in zaposlenih tako v letu 1934 
dcakor v letu 1953. Predvideno je nadaljnje' povečanje 
števca zaposlenih v obrtništvu tudi z ustanovitvijo 
•£• črtnih obratov, zlasti obrata za izdelavo in 
obdelavo aluminijastih izdelkov v Ivanjem gradu. 
^a obrtna podjetja, ki bi bila na novo ustanovljena, 
4*  j^°^ene   olajšave   pri   plačevanju   amortizacije. 
Podbudno za razvoj obrtništva bo vplival letošnji 

način določanja obveznosti obrtnih delavnic.   Vsem 
elavnicam so določeni  pavšalni  zneski dobička in 

stalnih prispevkov, ki jih morajo odvajati družbeni 
sl£upnosti, in bodo delavnice lahko prosto razpolagale 

vsem ustvarjenim presežkom dela nad predpisanim 
Pavšalom. Sorazmerno nizki pavšali bodo odmerjeni 

esti storitvenim obrtnim delavnicam in živilski obrti. 
Kupna vsota določenih pavšalov  je v glavnem na 

.«ini skupnih lanskih plačil obrtnih delavnic, vendar 
'   ta vsota razporejena v sorazmerju s številom za- 
poslenih,   opremljenostjo   in   tržnimi   pogoji   vsake 

avnice. Ves dohodek od pavšalov se bo uporabljal 
a krediti,ranjo obrti, 

j     ~°sebni obrtniki bodo obdavčeni po enaki davčni 
iS,,'c'i kot je bila predpisana lani, potrebna pa je 

i { temeljita ugotovitev davčnih osnov zlasti v tistih 
rtaih strokah, ki so dvignile ceno svojih storitev 

• i-   . utegnlle biti v konkurenčnem razmerju do 
jOcialistično obrti, če bi se njih dajatve ne povečale. 
k   aPlošno se bo pri odmerjanju davka zasebnim 

«nikom pazilo, da bodo dajatve teh v pravem raz- 
erJU z dajatvami socialističnih obratov. 

* IX. poglavje 
Investicije 

•-,   kseg vseh investicijskih del v okraju bo v letu 
kr&rf-••  P°^'a^'  d° sedaj   dovoljenih  investicijskih 

WW'tov   in   razpoložljivih   sredstev  predvidoma   za 

6%   večji  od  leta   1954  in  bo po  vrednosti znašal 
1 milijardo 36 milijonov din. 

Zagotovljena so tale investicijska sredstva (v tiso- 
čih dinarjih): 

iz splošnega kreditnega sklada za razvoj 
kmetijstva                        • 50.529 

iz republiškega sklada •• gospodarsko 
pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski 155.000 

iz skladov gospodarskih organizacij 55.000 
iz sklada za zidanje stanovanj 29.353 
iz okrajnega kreditnega sklada 15.300 
iz okrajnega proračuna 1.000 
cesta Senožeče—Rižana iz zveznih sredstev 750.000 

Skupaj   1,036.182 

Investicije iz republiškega sklada za gospodarsko 
pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski so zagotov- 
ljene (v tisočih dinarjih): 

za nadaljevanje raziskovalnih del v rudniku 
Timav 2.000 

zi nadaljevanje graditve in nabavo opreme 
za mizarsko podjetje v Dutovljah 50)000 

za nadaljevanje graditve in nabavo opreme 
za Stekleno galanterijo v Herpeljah 26.000 

za mehanizacijo kamnolomov 45.000 
za kraški vodovod                                              • 27.000 
za podaljšanje istrskega vodovoda do Herpelj 5.000 

Skupaj   155.000 

Z dovoljenimi investicijami bodo v glavnem 
dokončana gradbena dela pri mizarski delavnici v 
Dutovljah in industrijski bali ^Steklene galanterijec 
v Herpeljah, niso pa dovoljena sredstva tudi zadostna 
za nabavo vse v investicijskih programih obeh pod- 
jetjih predvidene opreme. Vendar bo izvedba dovo- 
ljenih investicij omogočila tako pri navedenih pod- 
jetjih kakor tudi pri podjetju kraškega marmorja 
za 100% povečanje sedanje kapacitete; io 'e proiz- 
vodnjo pohištva na 10O0 garnitur letno, proizvodnjo 
steklene galanterije na 200 milijonov din vrednosti 
izdelkov in proizvodnjo blokov marmorja na 1000 m'. 

Investicije za kraški vodovod bodo komaj za- 
dostne za končna dola na glavnem cevovodu. Iz letoš- 
njih sredstev ne bo mogoče zagotoviti ruti to, da bi 
bile priključene na novi glavni cevovod tiste vasi, 
ki so bile že priključene in že imajo napeljavo do 
starega glavnega cevovoda. 

Investicije iz sklada za kreditiranj* zidanja 
stanovanj ne bodo zadostovale za dokončanje vseh 
stanovanjskih objektov, ki se zidajo oziroma se 
adaptirajo. 

Investicije iz okrajnega kreditnega sklada so tuda 
minimalne in bodo v glavnem izločene za kreditira- 
nja obrti. 

Za nadaljevanje zidanja gimnazije v Sežani in 
za. dokončanje šolo v GraČišču nd zagotovljenih in- 
vesticij. 

X. poglavije 
Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letti 1955 je s tem družbenim planom pred- 
videno povečanje družbenega proizvoda in narodnega 
dohodka, kakor izhaja iz pokazateljev (v milijonih 
dinarjev) : 
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1953      1954      1955 
Indeksi 

1954   1955 
1953   1954 

Skupni družbeni 
proizvod 1088,0 1471,0 1712,0 136 116 

od tega: 
amortizacija 99,0 143^7 213,5 145 148 
narodni dohodek 989,0 1327,5 1498,7 134 113 

Od skupnega 
narodnega 
dohodka odpade: 
na industrijo 168,7 272,2 284,9 162 105 
na kmetij stro 483,8 566,0 594,8 118 105 
na gozdarstvo 
na gradbeništvo 75,8 201,4 315,2 266 157 
na promet 19,7 19,3 18,2 98 95 
na trgovino 111,0 112,3 107,6 101 96 
na gostinstvo 37,0 42,0 48,4 113 115 
na obrt 93,0 112,1 129.6 120 115 

'V gornjih podatkih ni obsežen železniški in poštni 
promet. 

Tretji del 
EKON.OMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 

• OKRAJA SE2ANA ZA LETO 1955 
Da bi se dosegel gospodarski razvoj, kot je za 

leto 1955 predviden s tem družbenim planom, se po- 
leg ukrepov, ki jih predpisujeta zvezni in republiški 
družbeni plan za leto 1955, predpisujejo še tile eko- 
nomski ukrepi: 

XI. poglavje 
Amortizacija 

1 
Gostinska podjetja in gostišča, obrtna podjetja 

• delavnice, ter komunalna podjetja obračunavajo 
amortizacijo za leto 1955 po amortizacijskih stop- 
njah, .ki so določene z veljavnimi zveznimi predpisi. 

Ne glede na prejšnji odstavek obračunavajo go- 
stinska podjetja in gostišča amortizacijo za specifični 
gostinski inventar (zap. st. skupine osnovnih sred- 
stev 92) po stopnji: skupaj 33%, za odpis 33%. 

Izjemoma obračunava za leto 1955 gostinsko pod- 
jetje restavracija >Mohorčič« v Sežani amortizacijo za 
specifični gostinski inventar po stopnji: skupaj 50%, 
za odpis 50%. 

2 
Gospodarske organizacije, navedene v prejšnji 

točki, morajo * vplačevati polni znesek predpisane 
amortizacije. 

Ne glede na prejšnji odstavek plačujejo v letu 
1953: 

a) gostinska jpodjetja in gostišča amortizacijo za 
gradbene objekte samo za vzdrževanje; 

b) za komunalna podjetja, ki se ukvarjajo z de- 
lovanjem, in vzdrževanjem vodovoda, niso dolžna 
plačevati amortizacije; 

c) na novo ustanovljena obrtna podjetja in delav- 
nice plačujejo samo del amortizacije, in sicer samo 
tisti del, ki je potreben za vzdrževanje. Ce izkazu- 
jejo omenjena podjetja in delavnice dobiček, mo- 
rajo plačevati polno amortizacijo. Za. novo obrtno 
podjetje se po prešnjem stavku šteje tudi mlin KZ 
Gračišče v Kubedu, druga nova podjetja pa so mišlje- 
na tista, ki bodo ustanovljena v letu 1955. 

* Neporabljeno amortizacijo gostinskih podjetij in 
gostišč ter komunalnih podjetij sme Narodna banka 
FLRJ — podružnica Sežana v razmerju 50% uporabiti 
kot bančna sredstva za dolgoročna posojila gostin- 
skim oziroma komunalnim podjetjem. Vračilni rok 
za ta posojila ne sme biti daljši od 2 let in obrestna 
mera ne sme biti večja od 4%. Posojila za gostin- 
stvo iz teh sredstev dovoljuje Narodna banka na 
predlog okrajne trgovinsko-gostinske zbornice. 

XII. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstev obrtnih pod- 

jetij in delavnic znaša 6% na leto. 
Obrestna mera od osnovnih • sredstev  gostinskih 

podjetij in gostišč znaša 2% na leto. 
Komunalna  podjetja  in  delavnice   ne  plačujejo 

obresti od osnovnih sredstev. » 

Ne glede na prejšnjo točko znaša obrestna mera 
za živilska obrtna podjetja in delavnice 2%. 

3 
Obrtni in gostinski obrati in podjetja kmetijskih 

zadrug ne plačujejo obresti od osnovnih sredstev. 
4 

Obresti oH osnovnih  sredstev  gostinskih, komu- 
nalnih in obrtnih podjetij  in  delavnic  so dohodek 
okrajnega, kreditnega sklada za investicije. 

XIII. poglavje 
Uporaba okrajnega kreditnega sklada za investicije 

1 - 
V okrajni kreditni sklad se stekajo obresti od 

osnovnih sredstev gostinskih, obrtnih in komunalnih 
podjetij, anuitete in obresti od kreditov, ki se dajo 
iz tega sklada in iz republiškega sklada za gospo- 
darsko pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski, če 
so bile investicije, financirane iz tega sklada, izvr- 
šene na območju okraja; neizrabljeni del sklada iz 
preteklih let in presežek proračunskih dohodkov 
okraja iz leta 1954, amortizacijski skladi likvidira- 
nih gospodarskih organizacij, zneski, ki se dobijo od 
morebitne razprodaje nerazporejenih osnovnih sred- 
stev okraja, pavšalni zneski udeležbe okraja na do- 
bičku gostišč ter komunalnih in obrtnih delavnic^ in, 
denarne kazni,' ki jih plačajo podjetja po uredbi o 
_ospodarjenju z osnovnimi sredstvi (Uradni list FLRJ' 
št 52/53). 

2 
Iz okrajnega kreditnega sklada za investicije iz- 

loča Narodna banka FLR] — podružnica Sežana zne- 
sek, ki se oblikuje iz obresti od osnovnih sredstev 
gostinskih in obrtnih podjetij ter iz pavšalnih zne- 
skov udeležbe okraja na dobičku in stalnih prispev- 
kov družbeni skupnosti gostišč in obrtnih delavnic 
Iz teh sredstev daje Narodna banka posojila gostin- 
skim oziroma obrtnim podjetjem in delavnicam. 

Iz okrajnega kreditnega sklada izloči Narodna 
banka — podružnica Sežana tudi 1.300.00C din n» 
kreditiranje zidanja, stanovanj za delavce in name 
ščence. 

Vsa posojila iz okrajnega kreditnega sklada za 
investicije daje Narodna banka FLRJ — podružnica 
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ezana po poprejšnji pritrditvi gospodarskega sveta 
trajnega ljudskega odbora Sežana. 

3 

Odplačilni  rok  za  investicijska  posojila,  ki  se 
^olJTxjejo i2 tega sklada, ne eme hiti daljši od 10 

1 • obrestna mera ne sme biti nižja od 2%. Izje- 
moma, jo lahko odplačilni rok daljši in obrestna me- 
ra nižja za komunalne investicije. 

Sredstva tega sklada se ne smejo uporabiti za to, 
a "i se z njimi začeli graditi novi objekti. 

XIV. poglavje 

Prometni davek 

i 
^Gospodarske  organizacije  in   zasebniki   uporab- 

no stopnje občinskega prometnega davka, ki jih s 
^     m odlokom predpiše okrajni ljudski odbor na 

Podlagi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 
° Prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55/54). 

2 . • 

Gostišča in obrtne delavnice plačujejo prometni 
«avek po stoipnjah,   ki  jih  predpiše  uvozni   Izvršni 
***t, in po stopnjah, ki jih predpiše okrajni ljudski 
<*•>•• v pavšalnih zneskih. 

£a posamezna gostišča se po prejšnjem odstavku 
«olociijo tile letni pavšali prometnega davka: 

Letni pavšal prometnega davka 
Gostišče po zvezni  po okrajni 

tarifi        tarifi       skupaj 

Kavama >Sport<, Sežana 530.000 300.000 630.000 
gostilna 

Tomaj 
>Na Voglu<, 

190.OÛ0 160.000 350.000 
gos tiha, Vrhovlje 123.000 47.000 220.000 
gostilna, Štanjel 300.000 200.000 500.000 

£a obrtne delavnice se določijo tile letni pavšali 
prometnega davka: 

_ Letni pavšal prometnega davka 
Ubrtna delavnica       po zvezni po okrajni 

tarifi tarifi        skupaj 

^vaäko^kolaraka de- 
Jav0iCai Kozina 15.000 

kovaška delavnica, Ko- 
r,*1^ 10.000 
remontno podjetje. Ko- 
•*• 10.000 
u•-zaga, Tomaj 40.000 

XV. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

i 
na j T?sP°^arskini organizacijam pripada udeležba 
obv ^" ki ostane po odbitku zveznega davka in 
dob^UOS^' k' • gospodarska organizacija krije iz 
l^°~a Po zakonu na podlagi 39. člena uredbe o de- 
FTTJI

do"odika gospodarskih organizacij (Uradni list 
^J, št. 54/54). 

15.000 

10.000 

10.000 
40.000 

deležba industrijskih, prometnih in izvoznih ter 
Po ®t      Podjetij in obrtnih podjetij se obračunava 
je ^f^0!' 10% od osnove, ki se ugotovi, če se sešte- 

PoJovnca raes^a plač, ki se izločijo pred ugoto- 

vitvijo dobička, in ostanek dobička po odbitku zne- 
ska, ki gre kot delež federaciji, in obveznosti iz do- 
bička po zakonu (39. člen uredbe). 

Dodelitev ostanka dobička med gospodarsko or- 
ganizacijo in okrajem se obračunava po stopnji, ki 
je določena z drugim odstavkom prejšnje točke, do- 
kler skupaj dobiček gospodarske organizacije v letu 
1955 ne-doiseže zneska dobička, ki ga je gospodarska 
organizacija ustvarila v letu 1934 • ki ga izkazuje 
potrjeni sklepni račun. 

Ce gospodarska organizacija ustvari v letu 1955 
več dobička, kakor ga je dosegla v letu 1954, se ta 
presežek ne del; med gospodarsko organizacijo in 
okrajem, temveč razpolaga z njim gospodarska orga- 
nizacija samostojno. V takem primeru so delitev do- 
bička obračunava tako, da se ugotovi delež okraja 
tako, kot določa drugi odstavek prejšnje točke, ven- 
dar na podlagi zneska dobička iz leta 1954, zmanjša- 
nega za znesek zveznega davka iz leta 1954 (razen 
pri obrtnih podjetjih) in za skupni znesek obvezno- 
sti iz leta 1955, ki jih podjetje po zakomi krije iz 
dobička pred njegovo delitvijo med okrajem in pod- 
jetjem. Delež podjetja predstavlja ves preostali zne- 
sek ostanka dobička ne glede na njegovo višino. 

3 
Ne jledo na prvj odstavek prejšnje točke,- se za 

gospodarske organizacije, ki so bile ustanovljene med 
letom 1954 oziroma bodo ustanovljene v letu 1953, in 
za gospodarske organizacije, katerih zmogljivost se 
je povečala zaradi izvršenih investicij v letu 1954, 
namesto doseženega dobička v letu 1954 upošteva kot 
maksimalni znesek dobička, do katerega se <*'<iču- 
nava delitev med okrajem in podjetjem, planirani 
znesek dobička za leto 1955. Izjemoma se tako deli 
dobiček tudi, kadar gospodarska organizacija zaradi 
nepopolno izrabe zmogljivosti ni dosegla v letu 1954 
primernega zneska dobička. 

Tako, kakor je predpisano s prejšnjim odstavkom, 
se deli dobiček tehle gospodarskih organizacij, za 
katere veljajo kot planirani zneski dobička, na pod- 
lagi katerih je bil sestavljen okrajni družbeni plan, 
tile zneski (v 1000 din) : 

Mlekarna, Sežana 500 
Les, Kozina 910 
Tovarna pletenin 14,831 

Podjetjem^ ki bodo r letu 1955 na novo ustanov- 
ljena, bo določil planirani znesek dobička zbor pro- 
izvajalcev okrajnega ljudskega odbora ob ustano- 
vitvi. 

Znesek plač, ki se r predpisanem razmerju po 
drugem odstavku 1. točke tega poglavja vključi y os- 
novo za obračunavanje udeležbe podjetja na dobičku, 
je znesek dejansko izplačanih plač po tarifnem pra- 
vilniku podjetja v letu 1955 skupno z izdatki po 31. 
členu uredbe o delitvi celotnega dohodka gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 54/54), vendar 
s pogojem, da ta znesek ne presega planiranega zne- 
ska plač za leto 1955. 

Znesek planiranih plač za leto 1955, ki se kot ma- 
ksimalni znesek vžteje v predpisanem razmerju v 
osnovo za obračunavanje udeležbe na dobičku, je za 
posamezna podjetja tale (v tisočih din): 

Elektro — Sežana 
Rudnik >Timav< 

12.780 
4.629 
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Steklena galanterija 14.000 
Industrija kraškega mormorja 17.500 
Tovarna pletenin 17.755 
Mlekarna, Sežana 4.000 
Avtoprevoz, Sežana 5.692 
Mizarstvo, Divača 10.300 
Mizarsko podjetje, Senožeče 5.127 
Mizarsko podjetje »Bore, Komen 1.600 
Les, Kozina 2.564 
Remont, Sežana 7.000 
Pekarna, Sežana 700 
vjadran« import-eksport, 

Sežana             » 1.900 

Ce je ustvarjeni presežek dobička po prvem od- 
stavku druge točke tega poglavja deloma ali v iceloti 
izredni dobiček, ki je nastal zaradi prekomernega 
zvišanja cen, ne more s takim izrednim dobičkom go- 
spodarska organizacija samostojno razpolagati. 

Kateri dobiček.velja za izredni in kako se upora- 
bi ta dobiček, bo predpisal (Zvezni izvršni svet po 

. 4/1 točke X. poglavja zveznega družbenega plana. 
Zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora 

je pooblaščen, da po potrebi in, kolikor je to v zvezi 
z delitvijo dobička med okrajem in podjetjem, izda 
dopolnilna navodila o ugotovitvi in uporabi izredne- 
ga dobička. 

6 
Gospodarske organizacije, naštete v drugem od- 

stavku 1. točke tega poglavja, smejo od skupnega de- 
leža dobička, ki jim pnpada, uporabiti za plače naj- 
več 70%. Ta omejitev se nanaša samo na del dobička, 
ki pripada podjetju in ki se obračunava po predpi- 
sani stopnji. Celotni presežek deleža podjetja nad 
zneskom, izračunanim po. predpisani stopnji, ki je 
nastal, ker je podjetje doseglo v letu 1955 večji do- 
biček kakor v letu 1954, podjetje samostojno in brez 
vsakih omejitev deli. med sklade in plače. Samo ka- 
dar je znatni presežek po prejšnjem stavku posle- 
dica pričefcka obratovanja novih investicij, izvršenih 
v letu 1955, lahko zbor proizvajalcev omeji izplačila 
za plače tudi iz tega dela deleža podjetja. 

V prejšnjem odstavku navedeni odstotek obsega 
tudi  izdatke za socialno zavarovanje. 

Rudnik črnega premoga >Timavc ne plačuje de- 
leža dobička, ki pripada okraju, mora pa ustrezni 
znesek odvajati v svoj investicijski sklad. Ta sred- 
stva se smejo uporabljati samo za financiranje 
raziskovalnih del. 

Če bo tarifni pravilnik tega podjetja določal, da 
prejemajo delavci poleg plače po tarifnem pravilni- 
ku tudi deputatni premog, sme podjetje kolikor ne 
zadostuje za kritje vrednosti deputatnega premoga 
celotni znesek deleža dobičika, ki ga lahko podjetje 
uporabi za plače po prejšnji točki, uporabiti za krit- 
je razlike tudi del zneska iz prejšnjega odstavka, 
s pogojem, da povprečna količina deputata na enega 
delavca v letu 1955 ne presega povprečne količine iz 
leta 1953. 

8 
Manjša obrtna podjetja ter obrtne delavnice, in 

gostišča plačujejo delež okraja od dobička gospo- 
darske organizacije v letnih pavšalnih zneskih. 

Ta znesek zajema poleg deleža okraja na do- 
bičku tudi sialne prispevke družbeni skupnosti. 

Delež ©kraja od dobička • stalne prispevke druž- 
beni ekupnosti plačujejo v označenih letnih zneskih ' 
tele gospodarsike organizacije: 

Gostišča: 
Kavarna »Sport<, Sežana 150.000 
Gostilna »Na vogluc, Toma] 150.000 
Gostilna, Vrhovi je 67.000 
Gostilna, Štanjel 48.000 

Obrtna podjetja in delavnice: 
Obrtna delavnica, Materija 57.000 
Mizarska delavnica, Klanec 86.000 
Mizarska delavnica, Krepijo 80.000 
Krojaška delavnica, Sežana 45.000 
Krojaštka delavnica. Kozina .26.000 
Čevljarska delavnica, Sežana 45.000 
Čevljarska delavnica, Divača 16.000 
Čevljarska delavnica, Kozina 20.000 
Čevljarska delavnica, Skopo 17.000 
Čevljarska produktivna zadruga, Štanjel 15.000 
Čevljarska produktivna zadruga, Brezovica 50.000 
Kovaška delavnica, Komen 24.000 
Kovaška delavnica, Herpelje 89.000 
Elektro-mehaniika, Sežana 155.000 
Remontno gradbeno podjetje, Komen 462.000 
Remontno gradbeno podjetje, Dutovlje 285.000 
Remontno gradbeno podjetje, Divača 372.000 
Remontno gradbeno podjetje, Gračišce 80.000 
Pekarna, Dutovlje 124.000 
Pekarna, Divača 77.000 
Mesnica, Sežana 363.000 
Mesnica, Divača 200.000 
Mlin — žaga, Tomaj 146.000 
Mlin — žaga, Škrbina 180.000 
Brivsko-frizerski salon, Sežana 83.000 
Fototehnika, Sežana 251.000 

Gospodarsl^ svet se pooblašča, da predpiše način 
plačevanja pavšalov.' 

Podjetja, trgovine, obrtni obrati in gostišča kme- 
tijskih zadrug ne plačujejo okrajnega deleža od do- 
bička gospodarskih organizacij; morajo pa znesek, ki 
ustreza deležu okraja, plačevati v investicijski sklad 
zadružnih gospodarskih organizacij. 

Zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora 
je pooblaščen, da na .predlog okrajne zadružne zvez« 
in okrajne davčne komidje določi s posebno odločbo 
letne pavšalne zneske, ki jih morajo obrtni obrati in 
gostišča odvajati v investicijski sklad zadružnih jf°" 
spodarskih organizacij. 

10 
Komunalna podjetja in delavnice ne plačujejo 

deleža okraja od dobička gospodarskih organizacij. 

<• 11 
Gradbena podjetja delijo dobiček po 61. do w* 

členu uredbe o delitvi celotnega dohodka gospod^1' 
sikih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 54/54). 

Gradbena podjetja lahko uporabijo za povečanj6 

plač nad plačami po tarifnem pravilniku in za sMa* 
de podjetja 50% dobička, ki ostane po odbitku davka 
federaciji in obveznosti, ki se krijejo iz dobička P° 
zakonu. 

Od deleža, kd jim pripada po prejšnjem odstav- 
ku, lahko gradbena podjetja uporabijo za povečanje 
plač nad plačami po tarifnem pravilniku 80%. 
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12 
Obrati gospodarskih organizacij, katerih uprava 

Je v drugih okrajih, delijo dobiček tudi v primeru 
samostojnega obračunavanja celotnega dohodka po 
instrumentih družbenega plana tistega okraja, v ka- 
terem je eedež gospodarske organizacije. 

XVI. poglavje 
•••• delavcev in uslužbencev gospodarskih 

organizacij 

1 
Raven tarifnih postavk za leto 1955 se lahko gib- 

lje za 5% nad ravnjo obračunskih plač za leto 1954 
Pri rudniku črnega premoga >Timav<, Vremski bri- 
•" in za 4% pri podjetjih Elektro-Sežana, Industri- 
ja kraškega marmorja m v gradbeništvu (vštevši 
obrtna remontna gradbena podjetja). 

2 
Ne glede na prejšnjo točko bo okrajni ljudski od- 

or, ko bo dajal  pritrditev  k  tarifnemu  pravilniku 
Posameznih  gospodarskih organizacij,   dovolil  pove- 
lje ravni tarifnih postavk do največ 5% iznad rav- 

aJ obračunskih plač za leto 1954, oko bo pri obravna- 
1 osnutka tarifnega pravilnika podjetja ugotovljeno, 
a «o strokovna in vodilna delovna mesta v podjetju 

nezadostno nagrajena in da ni mogoče zagotoviti pra- 
line  stimulacije  takim delovnim  mestom  v  mejah 
dovoljene ravni tarifnih postavk. 

Okrajni ljudski odbor bo povečanje ravni tarif- 
ah postavk  po prejšnjem  odstavku dovoljeval  na 
Predlog predstavnikov okrajnega ljudskega  odbora, 

elavskega sveta podjetja im sindikalne organizacije, 
** jam je poverjena obravnava tarifnega pravilnika. 

3 
1'lr Pt*siotki od celotnega prometa, s katerimi se ob- 
suje plačilni sklad s prispevkom za socialno zava- 
rovanje trgovskih podjetij in  trgovin, so za po- 
vezne gospodarske organizacije tile: 

»Preskrba«, Sežana« 1.6% 
Trgovsko podjetje »Tabor«, Sežana 3,4% 
Trgovsko podjetje »Kras«, Sežana             " ' 2,8% 
Trgovsko podjetje- »Tobak«,  Sežana 1,6% 
^rgovsko podjetje >Zadružnik«, Sežana 3,5% 
Trgovsko podjetje »Vino«, Sežana 2,6% 
trgovsko podjetje »Timav«, Divača 4,4% 
Nova knjiga, Sežana                           - 6,0% 
»Kovinar«, Sežana 3,2% 

•, *. d*totki od prometa, s katerimi se oblikuje pla- 
»K •,&^•(1 s prispevkom za socialno zavarovanje go- 
stlD*h podjetij, so tile: 

Hotel »Triglav«, Sežana 18,0% 
,     gostinsko podjetje »Risnik«, Divača 15,5% 

, gostinsko podjetje »Jadran«, Herpelje 15,0% 
Restavracija »Mohorčič«, Sežana • 14,0% 
gostinsko podjetje •Mailalan«, Sežana 13,0% 
istinsko podjetje »Draga«, Komen 13,0% 

«in v ^° oc* ••^°'•••• prometa trgovin in go- 
zadri v etiJskJh zadrug potrdi na predlog okrajne 
si© je Eveze in po poprejšnjem zaslišanju kmetij- 
odK«2 se z^nt proizvajalcev okrajnega ljudskega 

°°ra e posebno odločbo. 

'«rač    ^*^* sklad trgovskega podjetja in trgovine, 
unan v odstotku od p.ometa, presega znesek plač 

po tarifnem pravilniku, se sme od presežka uporabiti 
za povečanje plač nad p.ačami po tarifnem pravilni- 
ku samo del, ki izhaja iz tele lestvice: 

če znaša razlika med doseže- 
nim skladom m zneskom plač 
po tarifnem pravilniku t pri- 
spevkom za socialno zavaro- 
vanje v odstotkih od zneska 
plač   po   tarifnem   pravilniku: 

sme  gospodarska  organizacija 
uporabiti za  plače: 

do 10% 
na 15%' 

,. 20% 
.. 23% 
„. 30% 
.. 35% 
„ 40% 
., 45% 
„ 50% 
-  a% 
„ 70% 
„ 80% 
„ 90% 
„ 100% 
„ 120% 
„ 160% 
„ 200% 

60.0% 
77.0% 
74.0% 
71.0% 
68.0% 
65.0% 
62.0% 
56.8% 
55.8% 
50.5^ 
46.2% 
42.4% 
39.2% 
365% 
32.1% 
25.8% 
21.3% 

+ 71% od 
+ 65% od 
+ 59% od 
+ 53% od 
+ 47% oc 
+ 41% od 
+ 34% od 
+ 29% od 
+ 24% od 
+ 20% od 
+ 16% od 
+ 14% od 
+"12% od 
+ 10% od 
+ 7% od 
+ 3%od 
+   l%od 

presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 
presežka 

lo- 
is— 

15% 
20% 

20— 25% 
25— 30% 
30— 35% 
35— 40% 
40— 45% 
45— 50% 
50— 60% 
60— 70% 
70— 80% 
80— 90% 
90—100% 

,100—120% 
120—160% 
160—200% 
nad  200% 

V znesku, ki se ga izračuna z uporabo gornje 
lestvice, je vštet tudi prispevek za socialno zava- 
rovanje. 

Ostanek plačilnega sklada, ki se ne uporabi za 
plače, gre v sklade podj-Vija. 

'' 5 
Rabat prodajaln proizvajalnih podjetij, ki se ne 

uporabi za izdatke po drugem odstavku 77. člena 
uredbe o delitvi celotnega dohodka gospodarskih or- 
ganizacij (Uradni Ust FLRJ, št. 54/54), se sme upo- 
rabiti za povečanje plač delavcev in uslužbencev 
prodajalne nad plačami po tarifnem pravilniku v od- 
stotkih, ki jih določa lestvica iz prejšnje točke. 

XVII. poglavje 

Stopnja dohodnine 

1 
Dopolnilna dohodnina od kmetijstva se bo od- 

merjala po tejle lestvici: 

Davčna        Davčna 
osnova stopnja 

nad do        y% 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.000 
70.000 
75.000 
80.000 

5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 

, 35.000. 
40.000 
45.000 
50.000, 
55.000 
60.000 
65.000 
70.000 
,75.000 
80,000 

. 85.000 

3 
3 
3.5 
4 
4.5 
5 
6 
7 
8 
9. 
9.5 
10 
10.5 
U 
12 
13 
13.5 

85.000 
90.000 
95.000 
100.000 
105.000 
110.000 
115.000/ 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
•140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 

90.000 
95.000 
100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 

14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 
17.5 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 
21.5 
22 
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Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do        v % 

Davčna Davčna 
osnova stopnj* 

nad do v °k 

170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 ' 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
250.000 
255.000 
240.000 
245.000 

175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
255.000 
240.000 
245.000 
250.000 

22.5 
23 
23.5 
24 
24.5 
25 
25 
25.5 
26 
26.5 
27 
27.5 
28 
28.5 

•   29 
29 

250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 

nad 
700.000 

255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 

29.3 
29.7 
30 
30,3 
30.7 
31 
31.3 
31.5 
31,7 
32 

•35 
40 
45 
48 

50 

Dopolnilna dohodnina obrtništva in samostojnih 
poklicev se bo odmerjala po tejle lestvici: 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.ÛOO 
70.000 
75.000 
80.000 
85.000 
90.000 
95.000 

100.000 
103,000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 

30.000 
55.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.000 
70.000 
75.000 
80.000 
85.000 
90.000 
95.000 

1O0.O0O 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 

2 
2   ' 
2.5 
2.5 
3 
3.5 
4 
4.5, 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 

10 
10.5 
11 
11,5 
12 

140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
20Ó.OOO 
205.000 
210.0C 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 

145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 

12.5 
13 
13.5 
14 
14.5 
15 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Davčne osnove nad 250.000 din se obdavčijo po 
stopnji dopolnilne dohodnine 30% od 250.000 din in 
80% od zneska nad 250.000 din. 

Dopolnilna dohodnina od premoženja se bo od- 
merjala po tejle lestvici': 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

Davčna Davčna 
osnova stopnja 

nad do v % 

65.000 
70.000 
75.000 
80.000 
85.000 
^O.OOf 
93.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155,000 
160.000 
165.000 
170.000 ' 
175.000 
180.000 

70.000 
75.000 
80.000 
85.000 
90.000 
95.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 

8.4 
9.2 

10 
10.8 
12 
13.2 
14.4 
15.6 
17 
18.5 
20 
21.5 
23 
24.5 
26 
27.5 
29 
30 
31 
32 
33.5 
35 
36 
37.5 

185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 

190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 

39 
40 
41 
42 
43 4 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
49,5 
50,5 
51 
51.5 
52 
53 
54 
55 
56 
56,5 
57 
57 

Davčne osnove nad 300.000din se obdavčujejo P° 
stopnji dopolnilne dohodnine 57 % od 300.000 din i» 
90% od zneska nad 300.000din. 

4 
Osnove do 10.000 din se zaokrožujejo na sto dio 

tako, da se zneski do 50 din zaokrožijo navzdol, zne* 
ski nad 50 din navzgor. Osnove od 10.000 do 100.000 
dinarjev se zaokrožijo na tisoče, in sicer do 500 dio 
navzdol, nad 500 din navzgor. Osnove nad 1O0.OOO 
din se zaokrožijo na 5.000 din, in sicer do 2.500 d"1 

navzdol, nad 2.500 din navzgor. 

5 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega z* 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere se je i^P0" 
rabila višja davčna stopnja. 

XV1IL pogailjie 

Delež občin na dohodkih okraja 
1 

Občimskim ljudskim odborom pripadajo v °^°. 
tile proračunski  dohodki, pobrani na njihovem o"" 
močju: 

a) davek od dediščin in daril, 
b) dopolnilna dohodnina od kmetijstva  (zananJ' 

sana za zneske, ki   gredo  v sklad  za pospeševani 
kmetijstva), prostih poklicev in premoženja ter da^e* 
od tuje dedovme eile, 

c) ••••••• talkise, - .- 
č) prometni davek, po stopnjah, ki jih predpi 

okrajni ljndski odbor. 
2 

Občinski  ljudski  odbori   so  udeleženi  na _ delu 

30.000 3 
30.000       35.000 •   '3.2 
35.000      40.000 3.6 
40.000      45.000 4.2 

45.000 50.000 5 
50.000 55.000 ' 6 
55.000 •   60.000 6.6 
60.000 65.000 7.5 

dobjôka  gospodarskih organizacij  s področja ta".. 
strije, cestnega prometa, izvoza in uvoza ter obrti, 
poslujejo na njihovem območju. Ta udeležba je 
posamezne občinske ljudske odbore, na katerih ° 
močju je ta proračunski dohodek predviden, tale: 
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občina Divača 
občina Dutovlje 
občina Herpelje 
občina Komen 
občina Senožeče 
občina Sežana 

100% 
50% 
27% 

100% 
6% 

22% 

Od pavšalnih zneskov udeležbe okraja na dobič- 
*£• ki •& plačujejo obrtne delavnice in gostišča T 
okrajni kreditni sklad za investicije, se ne obraču- 
nava udeležba občin po gornjih odstotkih. 

3 
Dotacije  iz  okrajnega   proračuna   bodo  prejele 

,tele občine: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

občina Crni   kal 
občina Gračišče 
občina Komen 
občina Materija 
občina Podgorje 
občina Podgrad 
občina Vreme 

XIX. poglavje 

Skladi 

1,000.000 
1,600.000 
2,300.000 

900.000 
650.000 

1,800.000 
450.000 

Gospodarske organizacije morajo prenesti v re- 
zervni sklad iletno 2 % od zneska povprečnih obratnih 
«edstev v zadnjih treh letih. 

Izvozna in uvozna podjetja ter trgovska podjetja 
a debelo morajo prenesti, ne glede na prejšnji od- 
tavek v rezervni sklad 4 % od povprečnih obratnih 
redstev v zadnjih treh letih, kmetijske organizacije 

Prodajalne industrijskih podjetij plačajo v skup- 
*" rezervni sklad prodajaln 20 % rabata, ki ostane 
•*^•, ko so kriti izdatki iz 77. člena uredbe o de- 
ri Celotnega dohodka gospodarskih organizacij in 
ovoljena izplačila za plače nad plačami po tarifnem 

Pravilniku. 
2 

V investicijski sklad trgovskih podjetij in trgo- 
10 morajo prenesti letno:   ' 

trgovsko podjetje >Tobak< 02 % od letnega 
Prometa, 

odkupna podjetja 0.5 % od letnega prometa, 
"vsa druga  trgovska  podjetja  in  trgovine  0.4 % 

00 letnega prometa. 
.     trgovska   podjetja   in   trgovine   plačajo   v   svoj 
pestici j sfci sklad tudi 20 % dela dobička, ki pripada 
^••••, 

let      stiris'^a  podjetja in  gostišča  morajo prenesti 
no v svoj  investicij siki  sklad  1%  od  doseženega 
ometa. V  ta  skkd  vplačujejo  gostinska  podjetja 
Sostišča tudi 20% od doseženega dobička. 

s..
n>dajalne   induis trijsikih  podjetij   vplačujejo  v 

•   { •yesticij&ki sklad 30 % rabata, ki se ne porabi 
loto     ^ izdatkov P° 77- ölenu uredbe o delitvi ce- 
lj   ?^a_ dohodka  gospodarskih organizacij in  dovo- 

nin izplačil  za  plače   nad   plačami   po   tarifnem 
ptavi,lniku. 

3 
tiii&t se °kraJni sklad za pospeševanje kme- 
oiln    Povodnje. Vanj se vplačuje 15 % od dopol- 

.'«e dohodnine od kmetijstva. 
Poohl Ü^^arski svet okrajnega ljudskega odbora je 

'asčen, da odloča o uporabi sredstev tega sklada 

za financiranje ukrepov za pospeševanje kmetijske 
proizvodnje r okraju. 

4 
Ustanovi se sklad za kreditiranje zidanja stano- 

vanj. Vanj se vplačuje ves delež dobička gradbenih 
podjetij, ki pripada okraju. 

V sklad za kreditiranje zidanja stanovanj se v 
letu 1.935 plačuje tudi 3% od celotnih dohodkov 
okraja. 

5 
V okrajni sklad za urejanje voda ,ni predvidenih 

v letu 1955 nobenih vplačil. 

6 
Vplačila v okrajni sklad za obnovo gozdov se 

delijo: 
na okrajni sklad za obnovo gozdov 65 % 
na republiški sklad za obnovo gozdov 35 % 

XX. poglavje 
Kontingentiranje izrabe gozdov 

Za izrabo gozdov splošnega ljudskega premoženja 
ter zasebnih in zadružnih gozdov v letu 1933 se do- 
ločajo tele maksimalne količine v oblih gozdnih mT: 

Območje 
občine 

Skupno 
sečnje 

T gozdu 

V 
druî.beni 

plan 

trm 
kmečka 
poraba 

Od skupne 
sečnje  odpade 
na jamski  lei 

Crni kal 250 _ 250 _ 

Divača 450 — 450 — 
Dutovlje 

,  Gračišče 
500 
300 

— 500 
300 

—~ 

Herpelje 
Komen 

900 
400 

400 500 
400 

400 

Materija 1.300 150 1.150 — 
Podgorje 
Podgrad 
Senožeče 

350 
1.500 
1.400 

200 
300 

350 
1.300 
1.100 

— 

Sežana    ' 1.100 — 1.100 — 
Štanjel 
Vreme 

500 
1.000 150 

500 
850 _ 

Nerazporejena 
rezerva         350 — 330 — 

1.200 8.750 400 Skupaj:   10.300 

Količine poseka na gozdnih zemljiščih po posa- 
meznih občinah se smejo prekoračiti samo, kadar ni 
mogoče zadostiti v okviru dovoljenega kontigenta po- 
trebam po sečnji, ki so posledica višje sile (n. pr. 
požari domačij lastnikov gozdov). Vsa ta prekorače- 
nja pa ne smejo presegati količine v nerazporejeni 
rezervi. 

Četrti del 
SKUPNA SREDSTVA OKRAJA IN VIRI SREDSTEV 

XXI. poglavje 
'i 

Delitev narodnega dohodka 
Glede na predvidene zvezne, republiške in okraj- 

ne ekonomske instrumente je predvidena tale delitev 
narodnega dohodka okraja v letu 1955 (v tisočih din): 

Skupni narodni dohodek 1,498.683 
Od tega: 

a) sklad za osebne potrošnje 
plače zaposlenih v državnem 
in zadružnem sektorju 
gospodarstva 331.993 
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potrošni sklad in plače v za- 
sebnem sektorju gospodarstva 

b)   presežek dela 
508.200 

Delitev presežka dela in skupnih sredstev, 
formirajo v okraja 

a) Déliter presežka dela: 
1. socialno zavarovanje 
2. obresti od osnovnih sredstev 
3. obresti od obrâtain sredstev 
4. zemljarina 
5. prometni davek (zvezni) 
6. občinski prometni davek 
7. zvezni davek od dobička 
8. delež okraja in občin na dobičku 
9. dohodnina kmetov in 'samostojnih 

poklicev 
10. vplačila v sklad ZA obnovo gozdov 
11. republiške anuitete 
12. okrajne anuitete 
13. rezervni sklad gospodarskih organizacij 
14. sklad za kader 
15. investicijski sklad trgovine in 

gostinstva 
16. Investicijski sklad cestnega prometa 
17. investicijski sklad zadružnih gospodar* 

skih organizacij 
18. druge obveznosti podjetij  iz dobička, 

ki se krijejo po zakonu 
19. delež gospodarskih organizacij od 

dobička 
20. lastna akumulacija zasebnega sektorja 

»60.193 
638.492 

ki se 

147.797 
46.498 
34.831 
2.000 

96.690 
8.500 

99.129 
67.911 

56.500 
3.900 
3.644 
2.465 
9.387 
4.393 

9.289 
3.091 

4.106 

3.983 

33.005 
21.373 

Skupaj razdelitev 638.492 

b) Proračunski dohodki od prebivalstva, ki niso iz- 
kazani v presežku dela, so predvideni • tehle 
zneskih: 
takse, državne in okrajne 18.700 
davek od dediščin in daril 2.700 
dohodki uradov in  ustanov 300 
.drugi proračunski dohodki                      . 3.000 

Skupaj: 24.700 

c) Od skupnega presežka dela, zmanjšanega za'iz- 
datke za socialno zavarovanje in s prištetimi 
proračunskimi dohodki od prebivalstva pod b), 
pripada: 

federaciji 228.005 
ljudski republiki 29.117 
okraju 125.242 
občinam 44.404 
gospodarskim organizacijam 67.234 
lastna akumulacija zasebnega sektorja         21.373 

Skupaj: 515.395 

Skupna sredstva okraja in viri sredstev 

V letu 1955 bo 'okraj Sežana razpolagal s skup- 
nimi sredstvi v višini 275,10} ,000 din. 

Ta sredstva so zagotovljena iz tehle virov: 

a) obresti od osnovnih sredstev komunalnih; 
obrtnih in gostinskih podjetij 2.508 

b) zemljarina 2.000 
c) del prometnega davka 22.527 

č) udeležba na dobičku gospodarskih organi- 
zacij 

d) temeljna dohodnina kmetov in samostojnih 
poklicev, dohodnina v stalnih zneskih in 
15% dopolnilne dohodnine od kmetijstva 

e) državne takse 
f) dohodki uradov in ustanov 
g) anuitete 
h) drugi dohodki 
i) presežek  dohodkov kreditnega  sklada in 

proračuna iz leta 1934 
j) drugi dohodki iz leta 1954 
k) dotacije ljudske republike Slovenijo 

57.507 

19.400 
14.500 

500 
2.465 
1.500 

2.894 
7.500 

14O.O00 

Uporaba sredstev okraja Sežana 
Sredstva   okraja   Sežana,   predvidena   v   višini 

273,101.000 din, se bodo uporabljala za tele namene: 
a) izdatki okrajnega proračuna za zdravstvo 

m socialno skrbstvo, ljudsko prosveto, 
državno upravo in rezervo 

b) proračunske investicije 
c) dotacije občinam 
č) okrajni    sklad    za    kreditiranje    zidanja 

stanovanj 
d) okrajni kreditni sklad za investicije 
e) okrajni sklad za pospeševanje kmetijske 

proizvodnje 

215.943 
1.000 
8.700 

29.353 
15.300 

2.800 

Okrajni proračun bo znašal v letu 1955 skupna 
225,648.000 din. Od skupnih dohodkov okraja pripada 
proračunu zemljarina, okrajna udeležba na promet 
nem davku, vsa udeležba okraja na dobičku gost?0" 
darskih organizacij, razen dobička gradbenih podj6' 
tij -in pavšalov, ki jih plačujejo obrtna im gostinska 
podjetja, temeljna dohodnina kmetov in samostojn»1 

poklicev, dohodnina v stalnih zneskih, od prevozni- 
itva in dopolnilnega delovnega razmerja, državne 
takse, dohodki uradov rn ustanov, zaostali dohod/W 
iz gospodarstva iz leta 1954 do 3 milijonov din, drug' 
proračunski dohodki in ves znesek dotacijo ljudsk 
republike Slovenije. 

6 
Okrajni sklad za kreditiranje zidanja stanovanj 

znaša  v letu  1955 skupno 29,353.000 din. Od skupni» 
dohodkov okraja pripada temu skladu 3 % vseh do- 
hodkov in vsa udeležba okraja na dobičku gradbeni 
podjetij. 

7 
Okrajni kreditni sklad za investicije znaša f let 

1955 skupno 15,300.000 din. 
Od  »kupnih  dohodkov  okraja  pripadajo tem 

skladu obresti od osnovnih sredstev obrtnih in Bf" 
stimskih  podjetij, pavšalni   zneski   udeležbe o^r&l 
na dobičku obrtnih delavnic in gostišč, okrajne an« ' 
tete,   presežek  okrajnega  proračuna   in   kreditne? 
»klada iz leta 1954 in zaostali dohodki iz gosp»da ' 
»tva iz leta  1954, kolikor niso dohodek proračun • 

8 
Okrajni sklad za pospeševanje kmetijsko Pi01 s 

vodnje znaša v letu  1955  skupno 2,800.000 din.   »*?£ 
se steka  15 %  vse dopolnilne dohodnine od kmet > 
stva; pobrane v okraju. 

9 
Okrajni sklad za obnovo, gojitev in varstvo S 

zdov bo znašal predvidoma 56,134.000 din. 
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Viri sredstev tega sklada so predvideni: 
okrajni delež od prispevkov v gozdni sklad 2.535 
«rugi dohodki gozdnega sklada 340 
Presežek iz preteklega leta 1.259 
dotacije iz republiškega gozdnega sklada (za- 

časno predvidene v lanskem znesku) 52.000 
« tega sklada bodo dodeljene dotacije občinskim 

gozdnim skladom v višini 1,050.000 din. Druga sred- 
stva tega sklada bodo porabljena za pogozdovanje 
^rasa in hudourniška dela, za obnovo, urejanje, nego 
J? Taptvo gozdov, za zidanje gozdnega poslopja v 
^wani, za vzdrževanje drevesnic in za proračunske 

/ lzoätke uprave za gozdarstvo ter za rezervo. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
Št. 1-256•9-55 
Sežana, dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

405. 
.Na podlagi 20. in 117. olona zakona o spremem- 
°^• in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
°^rnikov ljudskih odiborov (Uradni list LRS, št 31- 
•"/53) je ljudski dboT mestne občine Velenje na 
"Wni seji dne 23. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
,     Razpisujejo se nadomestne volitve v ljudski od- 
**°r laestne občine Velenje v 1. volilni enoti, ki obsega 
aeelja Velenje in Staro vas ter v 3. volilni enoti, ki 
ûsega naselja Pesje, Podgorje in del Prelog. 

,     Nadomestne volitve se razpisujejo ker je prene- 
••~. Mandant odbornikom Grebenšku Vinku iz Stare 
Tj8* io Pečečniku Antonu iz Velenja, ki sta bila iz- 
oijena v 1. volilni enoti ter Bizjaku Ivanu dz Pralog, 

J® bil izvoljen v 3. volilni enoti. 

• 
Volitve bodo v nedeljo dne 26. junija 1955. 

• 
,    Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc in na 

^rTn° običajni način v 1, in 3. volilni enoti. 
St 767/1-•&5/55 
Velenje, dine 23. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Franc Hudobreznik 1. r. 

406. 

in d P^^Si ao- in 117- člena zakona o spremembah 
nik 0p?^n^Tfih zalkona o volitvah in odpoklicu odbor- 
k rÜJUdaki'h odborov (Uradni list LRS. št 31-102/53), 
dne c*, * 'ljudski odbor Črenšovci na XXIX. seji 

""• maja 1955 sprejel 

ODLOK 
azpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 

Dolnja Bistrica 

Ra 1 
•••• •.}?'-3•^••'0 so nad°an'e'stlne  volitve  v 5.  volilni Clne Crenšovci, ki obsega vas Dolnja Bistrica, 

ker se je odpovedal mandatu Vucko Jožef, odbornik 
občinskega ljudskega odbora, ki je izvoljen v tej 
volilni enoti in je ljudski odbor njegovo odpoved 
sprejel. 

2 
Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1955. 

3 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način. 
St 331/1-55 
OreiEŠovci, dne 29. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Franc L r. 

407. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 31- 
102/53) je občinski ljudski odbor Gornji grad na seji 
dne 23. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestno volitve v 1. volilni 

enoti, ki obsega naselje Gornji grad, kor je prenehal 
mandat Riflu Ferdu, odborniku občinskega ljudskega 
odbora Gornji grad, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dno 19. junija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 

oglasni deski občinskega ljudskega odbora v 1. volilni 
enoti. 

St P-346/1-55 
Gornjii grad, dne 25. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Tratnik 1. r. 

408. 
Na podlagi 20. in •7. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni Est LRS, št 31- 
102/53) je občinski ljudski odbor Jarenina na 33. redni 
seji dne 29. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve r 2. volilni 

enoti občine Jarenina, ki obsega naselja Jaireninski 
dol in Jareniniski vrh, ker je prenehal mandat odbor- 
niku Zorku Božu, učitelju v Rušah, .ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

•   ' 
Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1955 ob 7. uri. 

<%• • 
Ta odlok so objavi v »Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način V 2. volilni enoti. 
St P-iai/1-55 
Jarenina, dne 29. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Kapel 1. r. 
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409. 

Na podlagi 20. in i'17. alena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 51- 
102/53) jo občinska Ijuddki odbor Kojsko na seji dne 
51. miaja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v •. volilni 

enoti občinskega ljudskega odbora Kojsko, ki obsega 
naselje Hum. 

2. člen , 
Ker se je odbornik občinskega ljudskega odbora 

za IIL volilno enoto Gravner Rafael, Hum št 52 od- 
povedal mandatu in je občinski ljudski odbor nje- 
govo odpoved sprejel, mu je mandat prenehal. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 5. ju- 
lija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

na oglasni deski naselja Hum in začne veljati takoj 
po objavi. 

St. P-356/1-55 

Kojsko, dne 27. maja 1955. 

Predsednik Obe. LO: 
Jožef Štakolič L r. 

410. 

Občinski ljudski odbor Rimske Toplice je na 
podlagi 20. m 117. člena zatona o spremembah in 
dopolnitvah zafcona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 51-102/53) 
sprejel na 25. redni seji dne 23. maja 1935 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. voMni 

enoti, ki obsega vasi Dol-Brodnice, ker je prenehal 
mandat odborniku Jelencu Mihaelu, ki je bid izvoljen 
v tej volilni enoti. 

2. Člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 26. junija 1955. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 
na krajevno običajni način v tej volilni enoti. 

St 255/1-55 

Rimske Toplice, dne 25. maja 1955. 

PredsednicObč. LÒ: 
Jože Ogrmc L r. 

411. 
Občinska ljudsiki odbor Rogatec je na podlagi 

20. in 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, St 31-102/53) sprejel na 
26. seji dne 21. maja 1955 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. volito? 

enoti, ki obsega naselje Zahenberc, ker je prenehal 
mandat odborniku Jeriču Karlu, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enott 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 3. julija 1955. 

5. člen 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem listu LRS« i° 

na krajevno običajni način v 2. volilni enoti. 
St. 225/1-55 
Rogatec, dne 21. maja ' 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef Ozvaldič 1. r. 

412. 
Občinski ljudski odbor 'Videm pri Ptuju je na 

podlagi 20. člena in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah itn odpoklicu od* 
bomikov ljudskih odborov (Uradni • list LRS, št. 51" 
102/53) sprejel na 21. seji dne 1. junija 1955 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 9. volito1 

enoti, ki obsega vasi Vddem pri Ptuju in Sturmovcj. 
ker se je odbornik Vajsbaher Jožef d z zdravstveni«1 

razlogov odpovedal mandatu. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1935. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem  listu LR5« >-* 

na krajevno običajni način v 9. volilni enoti. 
St P-280/1-55 
Vddem. pri Ptuju, dne 1. junija 1955. 

Predsednilk Obč. LO: 
Jože Kolednik L r. 

POPRAVEK 
. V odločbi o Arboretu Volčji potok (Uradni • 

LRS, št. 20-92/55) je treba popraviti tiskovni napad«' 
in sicer: 

v 1. alinei 2. točke se pravilno glasi: 
»ureja revijo« in ne »ureja revija« •>' 
v prvem odstaviku 7. točke pa je pravilno^ 
»na  predstojnikov   (ikuratorjev)   predlog«   ia 

»na predsednikov (kuratorjev) predlog«. 
Uredništvo 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna «Toneta Tomšiča«, vsi v L;[ _. 
IJanI — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din  do 8 «rani,  vsake  nadaljnje 4 strani  e  din  vec 
uredništvo In uprava: LJubljana. ErJavCeva ulica 11«, poitnl predal 336 - Telefon uprave 23-579 - Cek   račun: 601-«z**w 
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VSEBINAl 

425. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o položajnih 
dodatkih za uslužbence prosvetno-znanstvene stroke. 
Odločba o razreältvl In Imenovanju državnega sekretarja 
23 gospodarstvo LRS ter o Imenovanju  predsednika In 
sekretarja Sveta za urbanizem LRS. 
Odločba o imenovanju članov Sveta umetniških akademij. 
Odločba   o   Imenovanju   članov   strokovno-znanstvenega 
Çeta Ekonomskega Instituta LRS. 
Pravilnik o ocenjevanju In oznamkovanju hmelja. 

Odloki ljudskih odborov: 

Družbeni plan mesta LJubljane za leto 1955. 
Odlok  o   družbenem   planu   okraja   Murska   Sobota   za 
«to 1955. 
pdlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. volilni enoti 
MLO Maribor. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 22. volilni enoti 
•MLO Maribor. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 24. volilni enoti 
okraja Ptuj. 
Odločba MLO Maribor o ustanovitvi Doma Srednje kme- 
tske äole v Mariboru. 
odločba OLO Kranj o preimenovanju Tekstilnega teh- 
mkuma v Kranju v Srednjo tehnično tekstilno Solo 
v Kranju. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 12. voUlnl enoti 
mestne občine Ajdovščina. 
"• °k o razpisu nadomestnih volitev v 4. In 6. volilni 
Orti i mestne obalne Celje. 

aiok o razpisu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 
cestne-občine Laško. 
Odlok o 
to 1955. 

«ok o razpisu nadomestnih volitev v 9. In 10. volilni 
3°Umestne občine Ormož. 

proračunu  mestne  občine  Novo  mesto  za  le- 

426. 

427. 

428. 

429. 

430. 
i 

431. 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

433. 

43*. 

440. 

441. 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1.  volilni enoti 
mestne občine Radovljica 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni  enoti 
mestne občine Slovenj Gradec. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev  v 1.  volilni  enoti 
občine Cerklje na Gorenjskem. 
Odlok o  razpisu  nadomestnih volitev v 2.  volilni  enoti 
občine Clrkovce. 
Odlok  o   razpisu   nadomestnih   volitev  v   dveh  volilnih 
enotah Clrkulane In Gradišče v občini Clrkulane. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 59.  volilni enoti 
občine Križevci. 
Odlok o razpisu  nadomestnih volitev v 8.  volilni  enoti 
občine Laško. 
Odlok o  razpisu  nadomestnih volitev v 8.  volilni  enoti 
občine Lenart v Slovenskih goricah. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 21. 
občine Lešje. 
Odlok o razpisu  nadomestnih volitev 
občine Markovcl. 
Odlok  o  razpisu  nadomestnih volitev v  L  volilni enoti 
občine Mozirje. 
Odlok o  razpisu  nadomestnih volitev 
občine Ponikva pri Grobelnem. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev 
občine Prebold. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 24. 
občine Radenci, »• > .-     r, ' 
Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev  v 
občine Smarjeta ob Pesnici. 
Odlok o  razpisu  nadomestnih volitev v  1. volilni  enoti 
občine Vojnik. 
Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev v 
občine Žalec. 

volilni enoti 

v 8. volilni  enoti 

v ï. volilni enoti 

v 5. volilni enoti 

volilni enoti 

4. volilni enoti 

2.  volilni  enoti 

110. 
Polnih ?0<"af'i •*• člena uredbe o spremembah in do- 
proSV

V, uredbe o nazivih in plačah uslužbencev f 
izdaia T "Z?anstveni služiji (Uradni list FLRJ. št.4/54) 
blivi c, vrSni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 

te Slovenije 

o so ODLOK 
đ°datk4i

meml,al1 in dopotoitvah odloka o položajnih 
A za uslužbence prosvetno-znanstvene stroke 

y 1 
Ptosvp* ° Pokojnih  dodatkih  za  uslužbence 
3e.i40/rJ°-2nûnstvene   stroke   (Uradni   Ust   LRS,   št. 
?.. g   22  -Se r ^' raz^e^u spremenijo in dopolnijo 

'>    • m 23. točka tako, da se glasijo: 
letne i ^avnatelj nižje gimnazije; glasbene šole, ba- 

o ' 

^gojite^^f16^  V^J°  gimnazije, učiteljišča,  srednje 
~ Šole, o» •?      *°1•, srednje strokovne šole, mojstrske 

uWtnis],   ?Vne  ^e  s  praktičnim  poukom,  srednje 
22   *e jole; srednje glasbene šole, 

kkuit'et
Pre<Jstoinik in namestnik predstojnika oddelka 

•   23     ' 
tete /a?

r?dst°Jnik (šef) odseka ali seminarja fakul- 
tetnega inštituta ali klinikec. 

"V- m 2 
l7

-. 54   ~:. raz<lelku se spremenijo in dopolnijo 7.. 8., 

Položaj 
„ ,,, i     „.•    MiseCnl »eut 
Pololajal razred pominniga dodatka 

K 22. 
25   in 24. točka tako, da se glasijo: 

7. ravnatelj nižje gimnazije, 
glasbene šole, baletne šole      V-IU 1.000—3.000 

8. ravnatelj višje gimnazije, 
učiteljišča, srednje vzgoji- 
teljske šole, skednje strokov- 
ne šole, mojstrske šole, stro- 
kovne šole s praktičnim po- 
ukom,     srednje     umetniške 
šole, srednje glasbene šole   17-11 1.500-4.000 

17. ravnatelj višje šole •1-• 2.000-4.000 
21. dekan    fakultete,   prodekan 

fakultete II-I 3.000-6.000 
22. predstojnik in namestnik 

predstojnika oddelka 
fakultete III-II 2.000—4.000 

23. predstojnik (šef) odseka ali 
seminarja fakultete, fakul- 
tetnega inštituta ali klinike   IV-III 1.500—3.000 

24. predstojnik (ravnatelj, 
upravnik) večjega znanstve- 
nega inštituta ali zavoda, ki 
ima   pomen  za  vso ljudsko 
republiko II-I ••00-4.0•• 

3- 
V IV. razdelku se doda za prvim odstavkom nov, 

drugi odstavek, ki se glasi: 
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»Uslužbencu, id ima več položajev po tem odloku, 
pripada praviloma 'en položajni dodatek", in sicer za 
tisü položaj, za katerega je določen najvišji polo- 
žajni razred. Pristojni organ lahko izda o tem po- 
drobnejša navodila.   ' 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

VI. razdelek se spremeni in se glad: 
»Kategorizacijo zavodov, za katere je določen po- 

ložajni dodatek v  več   položajnih   razredih,   določi 
Svet za prosveto in kulturo LRS. 

Za zavode iz prvega odstavka, ki so zavodi uni- 
verze ali posameznih fakultet, Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti ali umetniških akademij, do- 
ločijo kategorizacijo univerzitetni svet oziroma Slo- 
venska akademija znanosti in umetnosti oziroma Svet 
umetniških akademij.«: 

I    Za VI. razdelkom se doda nov VII. razdelek, ki se 
glasi: 

»Natančnejša navodila za izvajanje tega odloka 
predpiše Svet za prosveto in kulturo LRS, glede 
uslužbencev Univerze in fakultet, Slovenske akade- 
mije znanosti in umetnosti in umetniških akademij 
pa univerzitetni svet, Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti oziroma Svt umetniških akademij po 
poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta LRS.« 

Sedanji VII. razdelek postane VIII. razdelek.  " 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se glede* dopolnitev in sprememb 
7. in 8. točke II. in III. razdelka odloka o položajnih 
dodatkih za uslužbence prosvetno-znanstvene stroke 
(Uradni list LRS, žt. 38/54) od 1. X. 1934, glede drugih 
dopolnitev in. sprememb pa od 1. I. 1955 dalje. 

Št. U-78/55 
Ljubljana, dne 14. junija 1955. 

Izvršni svet ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 

Boris Kraigher 1. r. 

111. 
Na podlagi 9. točke 72. člena in tretjega odstavka 

94. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske repu- 
blike Slovenije je Izvršni svet Ljudske skupščine LR 
Slovenije 

odločil: 

I. Ing. Marjan T e pi na se razreši dolžnosti 
državnega sekretarja za gospodarstvo LR Slovenije. 

II. Imenuje se: 
Ing. T e p i n a Marjan, dozda j državni sekretar 

za gospodarstvo LR Slovenje, za predsednika Sveta 
za urbanizem LR Slovenije; 

ing. K r e m ž a r Ludvik, dozdaj podsekretar v 
Državnem sekretariatu ta gospodarstvo LR Slovenije, 
za državnega sekretarja za gospodarstvo LR Slovenije: 

Udorč Milan, dozdaj načelnik v Zavodu za g?" 
spodarsko planiranje LR Slovenije, za sekretarja 
Sveta za urbanizem LR Slovenije. 

St. U 80/1-55 

Ljubljana, dne 14. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

112. 
N. podlagi II. točke odloka o ustanovitvi umet- 

niških akademij (Uradni list LRS, št. 5-33/55) je »' 
vršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije izdal 

ODLOČBO 
o imenovanju članov Sveta umetniških akademij 

Za člane Sveta umetniških akademij, ki jih im** 
nuje Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slove*4Je' 
se imenujejo: 

1. Dolar   Jaro, upravnik SNG Maribor; 
2. arh. Kobe Boris, univerzitetni profesor 

v Ljubljani; 
3. Kozak  Ferdo, književnik v Ljubljani; 
4. Krek  Uroš, načelnik glasbenega oddelka 

Radia Ljubljana; 
5. Sega Drago, publicist v Trstu; 
6. Vodopivec  Vlado, seikretar SPK LRS. 
St. S-994/1-55 

Ljubljana,' dne 6. maja 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher !..r< 

115. 

Na .podlagi 5. člena uredbe o ustanovitvi E^i10«, 
skega inštituta LR Slovenije  (Uradni  list kR*> . ' 
13-58/55) je Izvršni svet Ljudske skupščine LR 
venije 

odločili 

Za Člane strokovno-znanstvenega sveta Ekono 
skega inštituta LR Slovenije se imenujejo: 

Bole Anton, ljudski poslanec, 
B u d i h n a ing. Karmelo, ljudski poslanec, 
Cotar  ing.  Radoslav,  načelnik   gospodar"'' 

oddelka Direkcije  jugoslovanskih  železnic, ._ 
DolinŠek Lavoslav, generalni direktor M 

ne banke FLRJ, centrale za LRS, .g 

Dular ing. Metod, profesor pravno-ekono111 

fakultete. ^ 
Ingolič Jože, direktor Zavoda za gospo°AT 

planiranje LRS, .ß 

K i a u t a Rajko, direktor Zavoda za statist1* 
evidenco LRS, 

Korošec ing. Vekoslav, direktor Elektro^5^ 
darske skupnosti LRS, 
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Kotnik ing.. Viktor, pomočnik direktorja Za- 
voda za gospodarsko planiranje LRS, 

Krašovec ing. Stane, profesor pravno-ekonom- 
s*e fakultete, 

Orthaber ing. Albin, profesor pravno-ekonom- 
*« fakultete, 

Pokorn dr. Jože, profesor pravno-ekonomske 
fakultete, 
.    Turnšek ing. Viktor, direktor Zavoda za pre- 
lska^> materiala in konstrukcij LRS, 

,    'ogelnik dr. Dolfe, profesor pravno-ekonom- 
ske fakultete, 

Za v cer ing. Pavle, ljudski poslanec-direktor 
^netijskega inštituta Slovenije. 

St.' U 50/2-55 
Ljubljana, dne 14. junija 1955, 

Izvršni svet Ljudske skupščine ' 
Ljudske republike .Slovenije 

, Predsednik: 
• Boris Kraigher 1. r. 

114. 

&V   v   P?^aSi 12- ôleha uredbe o ustanovitvi Hmelj- 
« komisije za Slovenijo v Žalcu in o kontroli kâ- 

«ûvosti hmelja (Uradni list LRS, št. 27-161/50) v zvezi 
-   * točko odločbe o razglasitvi Hineljske komisije za 

ovenijò _a finančno samostojen zavod in O pieime- 
1 •°••^»• ,^me'Jno   komisijo   za   Slovenijo   (Uradni 

j    ^RS, st. 7-44/55) izdaja državni sekretar za gospo- 
dstvo LRS •     • 

.     , P RA \l ÌS .ISfi K ;   . 

- o Ocenjevanju in oznakovanju hmelja 

A. OCENJEVANJE HMELJA 

l.člen" 
W •   i -V   ljudski    republiki    Sloveniji    pridelani 
.. eiJi ki &e odda v domačo industrijsko uporabo aH 

• namenjen  za  jzvoz,  se  mora  poprej   kakovostno 
^«uü pp določbah, tega pravilnika, 

vzo •    e'j se P° kakovosti ocenjuje na podlagi tipnih 

Jo v ua riam^a sestavi Hmeljna komisija za Sloveni- 
sako leto po končanem obiranju hmelja, najkas- 

Yffli . Pa,,^° 5. septembra poseben strokovni ocenje- 
Èitf l T° ,* M jemanje .vzorcev hmelja in z« dolo- 
,.   T Novosti hmelja. 

., '   2. člen 
••- ^jevalni odbor šteje pet članov. Od teh ime- 
i2va

e- ,meUna komisija tri člane izmed hmeljskih .pro- 
•••••• 

ev 'in strokovnjakov, dva člana pa delegira 
imen;f?° Podjetje. Predsednika ocenjevalnega odbora 

Uje hmeljna komisija. 

liSev °eivJevalni odbor zbere iz vseh hmeljskih oko- 
^Pne vZ^rce 0üra,öega hmelja in jih razvrsti v štiri 

Kakovostne vzorce !.. IL, III. in IV. razreda. 

4. ölen 

hml • Vzorc* imajo tale imena 
^i _rÜTJ **° Vz«*cu I. vrste je ••1•• ••••\. Qa prima); 

»prvovrsten« (choicest 

hmelj po vzorcu II. vrste je »prav dober< (choice 
ali prima) ; 

hmelj po vzorcu •. vrste je >srednje doberc 
(good medium ali  good midling); 

hmelj pa vzorcu IV. vrste je »doberc (medium 
eli midling). 

Izredno skrbno prebranemu ali pripravljenemu 
hmelju lahko hmeljna komisija sama ali na predlog 
ocenjevalnega odbora določi posebno kakovostno 
oceno: >Izbranc (extra choicest, extra prima prima). 

5: člen 
Pri  razvrščanju  tipnih  vzorcev   po kakovostnih 

razredih  ravna ocenjevalni odbor po hmeljskostro- 
kovnih in po trgovskih načelih, ki so v navadi. 

6. člen 
Vse izbrane tipne vzorce ocenjevalni odbor skrb- 

no zavije, zapečati in opremi z nalepko, na katero 
vpiše podatke o kakovostni vrsti, o času in kraju» 
kjer je bil vzorec vzet. 

7. člen 
Tipni vzorci se sestavijo v potrebnem številu, 

najmanj pa v štirih enakih primerkih za vsako kako- 
vostno vrsto posebej. Dva primerka obdrži hmeljna 
komisija, druge pa izroči ocenjevalni odbor odkup- 
nem podjetju. 

8. člen 
Ocenjevalni odbor vodi o svojem delu zapisnik. 

Zapisnik obsega tele podatke: 
1. o številu vzetih vzorcev; 
2. o kraju in času jemanja vzorcev; 
3. o tem, kateri vzorci so bili izbrani za tipne 

vzorce I., II., III., IV. in izbrane vrste; 
4. o tem, koliko primerkov hrani hmeljna komi- 

sija in koliko primerkov je bilo izročenih odkupne- 
mn podjetju; 

5. kratek opis hmeljskostrokovnih in trgovskih 
načel, ki so bila odločilna za razvrstitev tipnih vzor- 
oev v kakovostne razrede. 

Zapisnik podpišejo vsi člani ocenjevalnega od- 
bora. Zapisnik se hrani ••^ hmeljni komisiji v Žalcu. 
En izvod se izroči odkupnemu podjetju za izvoz 
hmelja. 

9. člen 
Ooenjevaln' odbor mora končati svoje delo pra- 

viloma vsako leto najpozneje do 10. septembra. 

10. Člen 
Stroške poslovanja ocenjevalnega odbora nosi 

hmeljna komisija. Ti stroški so del oznamkovalnih 
stroškov. 

11. člen 
Ocenitev kakovosti hmelja po tem pravilniku ne 

vpliva na pogodbeno razmerje med odkupnim pod- 
jetjem in med proizvajalci in tudi ne na pogodbeno 
razmerje med odkupnim podjetjem in njegovimi 
kupci. 

B. OZNAMKOVANJE HMELJA 

12. člen 

Obvezno oznamkovanje 

Ves v Ljudski republiki Sloveniji pridelani hmelj, 
ki se da v promet za domačo industrijsko uporabo ali 
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za izvoz, se mora oznainkovaiti po predpisih tega pra- 
vilnika. 

Prepovedano je prodajati, kupovati in izvažati iz 
Ljudske republike Slovenije hmelj, ki ni oznainiko- 
vaa po predpisu tega pravilnika. 

13. člen 
Organ oznamkovanja 

Hmelj oznamikuje Hmeljna komisija za Slovenijo. 

14. člen 

Kdo je dolžan predložiti hmelj v oznamkovanje. Cas 
predložitve. Kje se oznamkuje. Nadzorstvo 

Hmelj ski proizvajalci morajo predložiti svoj 
hmelj obranega letnika v oznamkovanje hmeljni ko- 
misiji, preden ga dajo v promet. 

Z blagom vred morajo proizvajalci predložiti tudi 
svoje evidenčne knjižice hmeljne komisije, iz katerih 
je razvidno proizvajalčevo ime, prebivališče in pri- 
stojna občima, njegova s hmeljem zasajena hmelj ska 
površina in število sadik. 

Tovorke hmelja pošljejo proizvajalci v skladišče, 
ki so pod nadzorstvom hmeljne komisije. Oznamko- 
vanje se opravlja v teh skladiščih. 

15. člen 

Kaj je oznamkovanje 
Oznamkovanje je v tem, da se tovorki hmelja, 

pakiranj za izvoz oziroma za prodajo, opremijo z na- 
pisi (oznakami) in z zalivikami (plombami) ter da se 
izda potrdilo o izvoru hmelja (kontrolno potrdilo). 

16. člen 
Vrste napisov (oznak) 

Hmelj se oznamkuje s temile oznakami: 
1. Z oznako >Slovenski kmelj — štajerski — Sa- 

vinjska dolina« se oznamkuje bimelj izbrane ter L» 
IL, III. tip ne kakovosti (extra choicest, choicest, 
choice, good medium ali extra prima prima, prima 
prima, prima, good medium). 

S to oznako se oznamkuje ves hmelj, ki 'je pri- 
delan v Sloveniji in ki dosega kakovostne lastnosti 
hmelja, ki se goji v Savinjski dolini. 

2. Z oznako >Slovenski hmelj — štajerski« brez 
drugačne označbe se oznamkuje druge v Sloveniji 
pridelane hmeljske vrste, ki ne ustrezajo kakovost- 
nim lastnostim hmelja iz Savinjske doline. S to ozna- 
ko se oznamkuje tudi hmelj IV. vrste (dober, medium, 
midling), ki je pridelan v Savinjski dolini. 

3. Hmelj, ki se po kakovosti ne da razvrstiti niti 
pod prvo niti ne pod drugo točko tega člena ali če je 
mešan s hmeljem drugih tuzemskih izvorov, dobi sa- 
mo oznako: >hmelj< ali »mešan hmelj«. 

V primeru iz 3. točke se kontrolno potrdilo ne 
izda. Hmeljna komisija pa lahko izda pismeno izjavo, 
da ji je bil hmelj priglašen. 

17. člen 

Način oznamkovanja 

Na vsakem tovorku hmelja (bali, balotu, kocki) 
se na gornji četrtinj tovorka napravi s 7 cm visokimi 
črkami v črni barvi napis: »FLR Jugoslavija«. Pod 
ta napis pa se v deti velikosti in barvi vipiše ustrezna 
oznaka iz 16. člena tega pravilnika. 

Pod napis se na proizvajalčevo ali kučevo željo 
lahko napravi napis tudi v angleškem, francoskem 
ali nemškem jeziku ali kupčevem jeziku. 

Po dolžini tovorka (baile, balota, kocke) se Pn 

sredi čez oba šiva, pri kockah pa na vrhu odtisom 
letnica pridelka z 10 cm visokimi številkami v Črni 
barvi. 

Oblika besedila za oznamkovanje je natisnjen* 
v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. 

18. člen 
Pečat Hmeljne komisije 

V sredi spodnje tretjine tovorka se v obrobljen} 
elipsi s 3 do 4 cm visokimi črkami v zeleni ali Srni 
barvi odtisne pečat: »Hmeljna komisija za Slovenijo 
— Žalec«, v sredino elipse pa napis: »Reg. Nr.« (regi- 
strska številka). 

Na knpčevo in prodajalčevo željo se pečat lahko 
napravi tudi v angleškem, francoskem ali nemškem 
jeziku. 

Pečat je natisnjen v prilogi, ki je sestavni 
tega pravilnika. 

del 

19. člen 
Znak žveplanja 

V spodnjem desnem kotu tovorka se odtisne zn^ 
o opravljenem žvepianju. Ta znak je podčrtan en&ko- 
straničen trikotnik v črni barvi, s stranico 10.5 cm- 

Oblika znaika je natisnjena v prilogi, ki je sesteT' 
ni del tega-pravilnika. / 

' 20. člen 
Manjši napisi pri manjših fovorkih .. 

Za majhne tovorke (balote, kocke, polovične •• 
četrtinske balote in podobno) se uporabljajo napisi 
polovični velikosti. • 

21. člen 
Zalivke 

' f 

Vsi tovorki (bale, baloti in" kocke) se moral0 

opremiti razen z napisi iz 16., 17., 18., 19. in 20. člen* 
tega pravilnika še z zali vikami (plombami), ki se D*' 
mesti jo na obeh straneh šiva poleg letnice • Pri<*e. 
in na vrhu tovonka tako, da je nemogoče tovorek J*" 
prazniti, ne. da. bi se zalivke poškodovale ali °^ 
stranile. 

Zalivke  so svinčene ali  iz  primerne pločevin» 
okrogle in merijo v premeru 16mm. Zalivke imajo." 
eni strani v krožni razvrstitvi napis: »F. L. REP. Ju^! 
slavija«, v sredi zalivke pa HKS«  (začetnice >°^• ' 
Hmeljna komisija za Slovenijo). Na drugi »tr^n'.jL. 
livtk je ustrezna oznaka po 16. členu tega ••«^••»' 
»Slov. hmelj r- štajerski — Savinjska dolina« (!• • 
ka 16. člena tega pravilnika) ali »Slov. hmelj •— * 
jerski«  (2. točka 16. člena tega pravilnika). • / 

Zalivike, s katerimi se opremi hmelj iz 3. toc 
16. člena tega pravilnika, nimajo napisov. k   , 

Vzorec za obliko zalivke je v prilogi, ki je ^9^ 
ni del tega pravilnika. 

22. člen 
Hmelj starejših letnikov 

asle* Hmelj, ki je oznanïkovan padoločbah 16. in °fs    a 
nju členov pravilnika, dobi označbo .letnice f15   , 
leta, v katerem je pridelan. 



§k^S_—-16. 'VI. 1955 URADNI LIST Stran 429 

.Hmelj, ki ni bil dan v promet in v oznamkova- 
£J€ v sezonskem letu, ko je bil pridelan, se ne oznam- 
*uje. Priglasiti se mora hmeljni komisiji, ki pa lahko 
samo potrdi, da je biil priglašen. Tudi kontrolno po- 
trdilo se v tem primeru ne izda (3. točka 16. člena 
tega pravilnika). ' 

23. člen 

Nadzorstvo nad  žveplanjem  in  pakiranjem 

Skladiščiti,   pripravljati   za   izvoz   in   nadaljnjo 
Uporabo, žveplati in pakirati se sme hmelj le v za to 
oločenih. skladiščih in pod nadzorstvom Hmeljne ko- 

""«ije za Slovenijo. 

24. člen 

Prepakiranje 

i  ,    e Ìe treba že oznanikovani hmelj preparirati ali 
•3^0 drugače prirediti, se sme prepaikirati le pod 

a'dizor®tvom hmeljne komisije, ki mora v tem pri- 
~•ru zahtevati vrnitev morebiti že izdanih kontrol- 

ln- potrdil. Za ponovno oznamikovanje se izdajo no- 
a .*pntrolna potrdila im se zanje plačajo iste pri- 
tojbine kakor  za  prvo oznamkovanje.  Stara  kon- 

«olaa potrdila se uničijo. 
^ Se Za tovKvrkft iiTior —J se za tovorke uporablja že rabljena ambalaža 

;••), je treba stare napise uničiti tako, da jih 
"^•••• komisija prečrta z več_ vzporednimi črtami 
Primerne debeline v črni barvi. Druga stran tovorkov 
• mora biti brez napisov, da se labko blago oznam- 
• uJe Po določbah tega pravilnika. 

">     25. člen 

»sebina potrdil o izvoru hmelja (kontrolnih 
potrdil) 

Potrdilo o izvoru hmelja (kontrolno potrdilo) ima 
••• podatke: 

i- v sredini listine zgoraj je državni grb FLR Ju- 
j-Sja^aJe> na eni strani grba je napis »Federativna 
sla ••* ' na drugi strani grba pa »republika Jugo- 

Ste iV•* ^stl''ne: »kontrolno potrdilo« z zaporedno 
^lèdV • ^cevanje Da to> da «e listina izdaja po 
v «T1 °. ustanovitvi Hmeljske komisije za Slovenijo 
Hu tpCU iln ° 'ko^-tioli kakovosti hmelja ter po 25. čle- 

*ga pravilnika; besedilo »kontrolno potrdilo št.« 
i» J^ , ^ napisano v rdeči barvic drugo besedilo pa 
Je aodre barve; 
,      •število tovorkov v kosmati teži, za katere se iz- 

Ja «kontrolno potrdilo; 
. *• teto pridelka hmelja; 

Po lÀ ^••••' napis oznake z morebitno podoznako 
• clen.u tega pravilnika; 

kitne' n^ hrbtni strani morajo biti navedene more- 
Pnpombe o 'žveplan j u in egaliziranju; 

'gjjf 'i ïe8istreke številke, ki se morajo ujemati z re- 
3,Whim ma tovonkih; 

• **aj in čas izdanega potrdila; 
lo' ?eca* Hmeljne komisije za Slovenijo. 

hmgij.^V^ročni   podpis  dveh  pooblaščenih  članov 
e  komisije;   faksimile se ne sme uporabljati. 

26. člen 
'"'• TJ i     w Barva kontrolnih potrdil 

1. z 1 Podita se izdajajo v dveh barvah: 
•••••• ^'«D'kaste barve za hmelj z oznako »Slovenski 
--.. — štajerski — Savinjska dolinac; 

2. rumenkaste barve za hmelj z oznako »Sloven- 
ski hmelj — štajerski«. 

Obrazec potrdila po 1. točki prednjega odstavka 
(prednja in.zadnja stran) je natisnjena v prilogi, ki 
je sestavni del tega pravilnika. 

27. eleo 

Oblika kontrolnih potrdil 

Kontrolna potrdila morajo biti natisnjena na fi- 
nem lahkem papirju v  velikosti  14 X 28 cm. 

Hmeljna komisija sme uporabljati le kontrolna 
potrdila, ki so vezana v knjigo. Vsa potrdila so pre- 
bita s jukstami. Po odcepu se kontrolno potrdilo iz- 
roči stranki, temeljnica z ustreznimi podatki pa osta- 
ne v knjigi, tako da je primerjava im kontrola zme- 
raj mogoča. 

28. člen 

Kontrolno potrdilo v tujih jezikih 

Na kupčevo oziroma prodajalčevo željo se lahko 
uporabljajo tudi kontrolna potrdila, na katerih je 
pod slovenskim besedilom prevod tega besedila v an- 
gleškem, francosikem ali nemškem jeziku ali v vseh 
teh jezikih. 

29. člen s 

Duplikati kontrolnih potrdil 

Duplikati kontrolnih potrdil se ne izdajajo. Le 
kadar kupec verjetno izkaže, da so se izvirna potrdi- 
la izgubila, lahko hmeljna komisija na kupčevo željo 
izda posebno pismeno potrdilo o tem, da so se pod 
določeno številko izdala kontrolna potrdila, za koliko 
tovorkov so se izdala, s kakšno oznako in za kakšno 
težo. To pismeno potrdilo ima lahko še podrobnejšo 
podatke. Takšno potrdilo se lahko izda v kateremkoli 
zaprošenem jeziku. 

30. člen 

Kontrolno potrdilo za več tovorkov skupaj 

Eno kontrolno potrdilo se lahko izda za največ 20 
tovorkov skupaj. Kadar se eno kontrolno potrdilo 
izda za več tovorkov hkrati, je treba v potrdilu na- 
vesti, za koliko tovorkov se izdaja. V takšnem po- 
trdilu morajo biti navedene vse registrske številke 
tovorkov in kosmata teža posameznih tovorkov. 

t 

31. člen 

Cas izdaje kontrolnega potrdila 

Hmeljna komisija mora izdati kupcu pravilno iz- 
polnjena, s pečatom in podpisi opremljena kontrolna 
potrdila najpozneje v dveh dneh po oznatokovanju. 

32. člen 

Zapisnik o oznamkovanjn 

O delu, ki je predvideno po tem pravilniku, mo- 
ra hmeljna komisija voditi zapisnik. Vanj se vpišejo 
količine kakovostno ocenjenega in oznamkovanega 
hmelja, število izdanih kontrolnih potrdil in drugi 
podatki, ki olajšujejo pregled in kontrolo poslovanja 
hmeljne komisije. 

33. Člen 

Kontrolni vzorci 
Kakor hitro je hmelj žveplan in pripravljen •• 

pakiranje pri odkupnem podjetju, vzame hmeljna ko- 
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i misija kontrolne vzorce od vsake žveplarne posebej, 
V jih skrbno zapečati in opremi z nalepkami. Na nalep- 

ke se vpišejo podatki o tem, kdaj in v kateri žveplar- 
ni je bil vzet kontrolni vzorec. Kontrolne vzorce 
hrani hmeljna komisija. 

U člen 
Uradno tehtanje 

Brž ko je hmelj oznamkovan in pripravljen za 
odpremo, ga hmeljna komisija uradno tehta. O tehta- 
nju .zda hmeljna komisija tehtni list odkupnemu 
podjetju, sama pa obdrži izvirnik avtomatično od- 
tisnjenega tehtnega lista. 

Dajanje podatkov 
Zaradi uspešnega izvrševanja nalog, določenih s 

tem pravilnikom, sme hmeljna komisija zahtevati, da 
ji proizvajalci in odkupna podjetja dajo na razpo- 
lago še drage potrebne podatke, ki se nanašajo na 
pridelovanje,  kakovost in  izvoz hmelja. 

36. člen 
Pristojbine 

Za oznamkovamje in izdajanje kontrolnih potrdil 
pobira hmeljna komisija pristojbine, ki jib določi v 

skladu z veljavnimi predpisi vsako leto posebej. Pn" 
stojbin^ mora plačati odkupno podjetje. 

37. člen 

Narava listin po tem pravilnika 

Napisi na tovorkih, zalivke in kotroln potrdila 
so javne listine in uživajo kazensko in civilnopravno 
varstvo po veljavnih zakonitih predpisih. 

38. člen 
Prehodna določba 

Hmeljna komisija za Slovenijo v Žalcu sme upo- 
rabljati obrazce kontrolnih potrdil, izdanih po prejš- 
njih predpisih, dokler ne izčrpa zaloge. 

35. člen 
Veljavnost pravilnika 

Ta   pravilnik   dobi   veljavo   z   dnem 
>Uradnem listu LRSc 

St 1-247/1-55 
Ljubljana, dne 26. aprila 1955. 

objave 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Priloga k 26. členu (hrbtna stran) 

St. tovorkov Ozmka hmelj» kg bruto 

III M i i 
;      t     i     i MU 
MM 
I i II 
III i 1 i 

J 

1 III MM 
1 i i j j M 

HM i  !  * 

MM 
Mil ! M i 

11 i 
i ! 

MM 1 |  j 

MM 
1 

! i 

ill! i i 

1 i     ! 
!  ! II j 

11 s II Ì 
i 

! 1 1 i j 
I   ; • l i i 
i j i 

I 
i : ;    j 

Ml i 
MM III! 

žveplan 

Oznaka in podoznaka hmelja: 

Slovenski hmelj - štajerski 
Savinjska dolina 

Kontrolna zalivka v narava! velikosti 
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Ki mturijj, 

SLOVENSKI HMELJ 
ŠTAJERSKI 

SAVINJSKA DOLINA 

rriloga k 17. členu 

fri \WUlrijt 

SLOVENSKI HMELJ 
ŠTAJERSKI 

HMELJ 

fri lUBSUKfij 

MEŠANI HMELJ 

Odloki ljudskih odborov 
413. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
izdaja na podlagi 2. toöke 65. člena zakona o ljudsikih 
odborih, mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) po sklepu 21. seje mestnega zbora in 34. 
seje zbora proizvajalcev dne 29. aprila 1955 

DRUŽBENI   PLAN   MESTA   LJUBLJANE 
za leto 1955 

Prvi   del 
PREGLED   GOSPODARSKEGA   RAZVOJA   MESTA 

LJUBLJANE V LETU 1954 

I. poglavje 
1. Razvoj gospodarstva v letu 1954 

Industrijska proizvodnja se je v letu 1954 v pri- 
meri z letom 1953 povečala za 28 %. 

Zaradi povečane industrijske proizvodnje se je 
povečal izvoz za 109 %. 

'V primeri z letom 1955 se je število oseb, zapo- 
slenih v gospodarstvu mesta, povečalo za 3.59S, t. j. 
va. 12%. " 

2. Industrijska proizvodnja 
Zaradi boljše izrabe obstoječih kapacitet, novih 

investicij, delnih sprememb v strukturi proizvodnje, 
večje zaposlenosti (za 1.103),- deloma pa tudi zaradi 
povečane produktivnosti se je fizični obseg indu- 
strijske proizvodnje v primeri z letom 1953 povečal 
za 28 %. Po posameznih strokah se je fizični obseg 
proizvodnje povečal: 

Indeks Indeks 

Stroka real. 1954 real. 1954 
real. 1953 plan 1954 

-111 Proizvodnja in razdelitev 
električne energije 76 175 

115 Barvasta metalurgija — 
Kemična tovarna, Moste 128 107 

116 Proizvodnja in predelava - 
nekovin 207 114 

117 Kovinska industrija 137 112 

Indeks Indeks 

Stroka real. 1954 real. 1954 
real. 1953 •1•••9•4 

119 Elektro industrija 139 103 
120 Kemična industrija 130 105 
121 Industrija gradbenega 

materiala I'll 104 
122 Lesna industrija 104 103 
123 Industrija celuloze in papirja    120 114 
124 Tekstilna industrija 144 121 
125 Industrija usnja in obutve 156 144 
126 Industrija  gume 1.15 113 
127 Živilska industrija 144 157 
128 Grafična industrija 106 117 
129 Tobačna industrija 108 108 
130 Filmska industrija 150 138 

Skupaj industrija     128 114 

3. Kmetijstvo 
Vrednost kmetijske proizvodnje na državnih P^ 

sestvih se je v letu 1954 povečala v primeri s P 
ùvodnjo v letu 1953 za 75 %, in sicer: v poljede 1st 
za   91 %,   v   živinoreji   za   102 %,   v   zelenjadarst 

Do povečane vrednosti v kmetijski proizyoa ' 
je prišlo deloma zaradi povečanja obdelovalnih j>. 
vršin, ki so jih posestva dobila po zakonu o kme 

skem zemljiškem skladu. v ' :u 
V letu 1953 je bilo porabljenih 95 ton umetm 

gnojil. V letu 1954 je bilo porabljenih 190 ton ud 
nih gnojil. 

i. Gozdarstvo 
V letu   1954 je bilo v gozdu  stolpno, posek« 

5546 m3 lesa. ^ 
V letu 1954 je bil formiran sklad za obnovo, 6^ 

jitev in varstvo gozdov. V ta sklad naj bi P°.P •0. 
računu doteklo skupaj 6,978.807 din. Realizacija 
hodkov je znašala 8,366.770 din. 

ib 

5. Gradbeništvo 
Vrednost izvršenih del in storitev vseh S^^e- 

podjetij je znašala v letu 1954 skupno 9,736.000 

ib 
di»- 
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°<* tega so ustTarili: 
gradbena podjetja 5,570 milij. din 
montažna podjetja 3,466 milij. din 
Projektantska podjetja 700 milij. din 

Število zaposlenih v gradbeništvu se je v letu 
1954 povečalo za 1047, kar je za 24 % več kot jih je 
bilo zaposlenih v letu 1953. 

6. Promet 

'V primeri z letom 1953 se je število tovornih vo- 
•• Pri podjetjih javnega cestnega prometa v letu 
1954 zmanjšalo za 7, število avtobusov za 3 in avto- 
busnih priklopnikov za 1 oziroma za 167 sedežev. 

Tovorni promet zaznamuje v letu 1934 v primeri 
• letom 1953 znižanje za 10 %, To znižanje je posle- 
"•ca zmanjšanja števila tovornih vozil. 

7. Trgovina 

1. Notranja trgovina: 

V letu 1933 je znašal promet notranje trgovine 
^o.843 milij. din, v letu 1934 pa 69,617 milij. din ali za 
22 % več kot v letu 1953. 

Na povečanje prometa so vplivali predvsem tile 
faktorji: povečana industrijska proizvodnja, večja 
Kupna moč zaradi povečane zaposlitve v gospodar- 
sku, reorganizacija trgovske mreže, specializacija 
trgovine, deloma pa tudi povišanje cen. Dosežena 
razlika v ceni (marža) znaša za leto 1954 2,971 milij. 
^n ali povprečno 4,27 %. 

Reorganizacija trgovine, ki se je izvršila v pre- 
teklem letu je pokazala dobre in tudi slabe rezultate. 
Neorganiziranih je bilo 17 gospodarskih organizacij. 

a Dovo je bilo ustanovljenih 41 podjetij oziroma sa- 
mostojnih trgovin. Reorganizacija je predvsem ho- 
lela odpraviti monopolistični položaj nekaterih tr- 
govskih podjetij, pri tem so se pokazali dobri rezul- 
ati. Na crugi strani pa so se zaradi ustanavljanja 

jaanjših enot zvišali stroški v trgovini. Zaradi kratke 
a°i>e poslovanja še ni mogoče izreči dokončne sodbe 
0 ekonomičnosti ukrepov, izvršenih z reorganizacijo 
Covine. V trgovini je bil v letu 1954 dokončno likvi- 
diran zasebni sektor, in sicer 17 poslovalnic s sadjem 
• zelenjavo. 

2. Zunanja  tgovina: 

t    Močno se  je  povečal  promet  v   preteklem   letu 
•«• v zunanji trgovini. V letu 1953 se je ukvarjalo z 

7
vozorn in izvozom 26 podjetij, poslovalo pa je tudi 
^ozemskih zastopniških podjetij, 

j.   "a bi se pri zunanjetrgovinskih podjetjih izpe- 
J
o
ala specializacija  trgovine,  sta bili   reorganizirani 

Sosp.0(jarski ••2•11••••••• »Slovenija-Impex« in »Agro- 

MLri T *" •••• sm'° imeli konec leta 1954r na območJu 

•    J Ljubljane 23 zunanjetrgovinskih podjetij in 12 
Nemških zastopniških podjetij. 

•     
v notranji in zunanji trgovini je bilo v letu 1953 

Poslenih <>452 delavcev iu uslužbencev, v letu 1954 
19Î1        Stevilo zaposlenih v trgovini se je    v letu 
in    • Prinieri z letom 1953 povečalo za 244 delavcev 

11 uslužbencev «li za 4 %. 

8. Gostinstvo 

za 11, 3 gostišča pa so bila zaprta iz higienskih raz- 
logov. 

Z reorganizacijo je bila odpravljena tudi oblika 
socialističnega zakupa. Od 48 obratov soc. zakupa se 
je 37 obratov organiziralo v državna gostišča s ko- 
lektivnim upravljanjem, za 8 obratov je bilo iz- 
dano dovoljenje za zasebno gostišče, 3 obrati pa so 
bili likvidirani. S tem se je št vilo gostinskih gospo- 
darsikih organizacij družbenega sektorja povečalo 
skupno za 48 (11 + 3"). 

Promet v letu 1954 se je v primeri  ' 
povečal za 19 %, število zaposlenih pa za 6 %. 

9. Obrt 

Obrtniška proizvodnja je v letu 1954 dosegla po- 
memben napredek. Po realizaciji za leto 1954 znaša 
vrednost bruto produkta u3 % več kot v letu 1933. 

V letu 1954 je MLO ustanovil 10 novih obrtaah 
podjetij ter s tem 100 % izpolnil v planu predvideno 
nalogo. 

10.  Investicije  (v  gospodarstvu) 

Iz sklada za kreditiranje investicij je MLO v letu 
1954 dovolil gospodarskim organizacijam skupaj 
1.009 milij. din. 

Krediti gospodarskim organizacijam po posamez- 
nih panogah so bili takole dovoljeni: 

V milij. din % 

Industrija 425 41,5 
Gradbeništvo 62 6,2 
Promet 17 1,7 
Trgovina 272 27 
Gostinstvo 5 0,5 
Obrt 73 7,2 
Komunala 152 115 
Zadružne organizacije 5 0,5 

Skupaj 1O09 1O0 

let   .°,.novi uredbi <J gostinskih podjetjih je bila v 
Pove', i    reorSanizirana gostinska mreža; s tem se je 

ea'o število gostinskih  gospodarskih organizacij 

Poleg tega so bili gospodarskim organizacijam 
dovoljeni krediti iz splošnega in republiškega kredit- 
nega sklada. 

Drugi  del 

RAZVOJ'GOSPODARSTVA V LETU 1955 

Upoštevaje smernice zveznega in republiškega 
družbenega plana, je MLO pri določanju gospodar- 
skih instrumentov zasledoval predvsem dve načeli: 
spodbujati gospodarske organizacije k boljšemu go- 
spodarjenju in povečanju proizvodnje ter ugotoviti, 
da gospodarski instrumenti ne bodo negativno vpli- 
vali na stabilnost tržišča in cen. 

Predvsem zagotavlja spodbudo za povečanje pro- 
izvodnosti novi plačni sistem. Pri delitvi dobička med 
MLO in podjetji je zagotovljena pobuda s tem, da 
se prepušča proizvodnim podjetjem ves presežek do- 
bička nad planom. S tem ostane podjetjem tisti del 
dobička, ki so ga sama dosegla z boljšo organizacijo 
dela, z znižanjem materialnih stroškov in z večjo 
storilnostjo. Pomembna za nadaljnji razvoj obrtni- 
štva, gostinstva, založniških podjetij, kmetijstva, gra- 
fične industrije, podjetij cestnega prometa in komu- 
nalnih podjetij je ustanovitev posebnih namenskih 
skladov iz sredstev dosedanjega zveznega deleža na 
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dobičku omenjenih gospodarskih organizacij. V le- 
tošnjem letu bodo podjetja labko tudi v večji meri 
uporabljala amortizacijska sredstva bodisi za vzdr- 
ževanje ali za obnavljanje. To pa tudi opravičuje 
zmanjšanje kreditov za nove investicije. 

Z individualnim določanjem stopnje amortizacije 
in obresti od osnovnih sredstev obrtnim, gostinskim, 
turističnim in komunalnim podjetjem in z upošteva- 
njem ekonomskih načel so ustvarjeni pogoji na uspe- 
šen razvoj omenjenih panog gospodarstva. 

II. poglavje 

Industrija 1955 

Industrijska proizvodnja se bo v letu 1935 pove- 
čala v primeri z realizirano proizvodnjo v letu 1934 
za 14%. Skupni družbeni proizvod se bo povečal za 
15%. Povečanje bo doseženo z boljšim vzdrževanjem 
in obnavljanjem osnovnih sredstev, z rekonstrukcija- 
mi ter razširitvijo, s povečanjem delovne sile, boljšo 
organizacijo dela in večjo storilnostjo, na kar bo 
posebno dobro vplival novi nagrajevalni sistem. 

Po posameznih strokah je predvideno tole pove- 
čanje industrijske proizvodnje: 

Fizični obseg proizvodnje 
Realizacija  1934 - 100 

lil Proizvodnja električne energije    105 
115 Barvasta metalurgija 112 
116 Proizvodnja nekovin 135 
117 Kovinska industrija 123 
119 'Elektroindustrija 232 
120 Kemična industrija 124 
121 Industrija gradbenega materiala   116 
122 Lesna industrija 113 
123 Proizvodnja papirja 87 
124 Tekstilna industrija 110 
125 Industrija usnja in obutve 104 
126 Industrija gume 100 
127 Živilska industrija 103 
128 Grafična industrija 103 
129 Tobačna industrija 100 
150 Filmska industrija 100 

Skupaj 114 

Število zaposlene delovne sile se bo predvidoma 
povečalo za 10%. 

Po posameznih strokah predvidevamo, da se bo 
delovna sila v primeri s povprečnim številom zapo- 
slenih v letu  1954 takole povečala: 

Porprei 
iter, za- Plan Indolcì 

S t roka poslenih 
1954 

1955 195*— 
100 

Državni sektor: 

ill Proizvodnja električne 
energije 225 250 102 

115 Barvasta metalurgija 223 224 100 
116 Proizvodnja nekovinskih 

rudnin 267 315 118 
117 Kovinska industrija 4.650 5.111 110 
119 Elektroindustrija 1.466 1.922 151 
120 Kemična industrija 775 928 120 
121 Industrija gradbenega 

materiala 691 737 107 

Povprečno 

Stroka Iter, za- 
poslenih 

1954 

Plan 
1955 

1951 
— 100 

122 Lesna industrija 542 376 110 
123 Papirna industrija 643 646 100 
124 Tekstilna  industrija 1.691 1.787 106 
125 Industirja usnja in obutve 143 148 103 
126 Industrija gume 18 18   , 100 
127 Živilska industrija 1.242 1.357 109 
128 Grafična industrija 1.862 1.946 105 
129 Tobačna industrija 630 630 100 
130 Filmska industrija 158 173 109 

S k u p aj državni sektor 15.026 16.543 110 

Zadružni sektor 97 97 100 

Skupaj 15.123 16.645 i 10 

Na podlagi predvidenega povprečnega števila za- 
poslenih v letu 1955 in izračunanega fizičnega obsega 
proizvodnje bi se zvečala produktivnost v industrij' 
ski proizvodnji v povprečju za 4%. Vendar menim0» 
da bo novi plačilni sistem v večji meri vplival na P0/" 
večanje proizvodnosti ter s tem na zmanjšanje števi* 
la zaposlenih. 

•. poglavje 
Kmetijstvo 

Vrednost kmetijske proizvodnje se bo v letu 195? 
predvidoma povečala za 3%. 

V letu 1955 bosta deloma arondirani posestvi Za* 
dobrova in Log. " , 

Na povečanje produkcije v državnem in zaseb- 
nem sektorju bo vplivala tudi večja poraba umetni 
gnojil Predvideva se, da se bo poraba umetnih Sn°' 
jil povečala za 20%. 

Dohodnina od  kmetijstva 
Lestvica za dopolnilno dohodnino od kmetijs"* 

za leto 1955 je tale: 

Katastrski' dohodek 
davčna osnova 

%dopolilne dohodnine 
1954- 1955 

10.000 
nad 10.000—, 20.000 
nad 20.000— 30.000 
nad 30.000— 40.000 
nad 40.000— 50.000 
nad 50.000— 65.000 
nad 65.000— 80.000 
nad 80.000—100.000 
nad 100.000—120.000 
nad 120.000—125.000 
nad 123.000—150.000 
nad 150.000—160.000 
nad 160.000—175.000 
nad 175.000—200.000 
nad 200.000—225.000 
nad 225.000—250.000 
nad 250.000—300.000 
nad 300.000—400.000 

' nad 400.000—500.000 

3 
3.5 
4 
7 
7 
10 
10 
14 
14 
18 
18 
18 
22,5 
22.5 
27 
27 
32 
37 
42 

3 
3,5 
4 
5.5 
7 
9 

11 
15 
V? 
15 
18 
21 
21 
24 
27 
29 
32 
37 
42 

V letu 1955 bomo dosegli dohodnino od ,••1.• .^••• 
v planirani višini 58 milij. din, čeprav je let 

lestvica nekoliko spremenjena. 
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V letošnjem letu bo v skladu z republiškim druž- 
benim skladom s posebnim odlokom vpeljana občin- 
s*a doklada na temeljno dohodnino od kmetijstva. 

IV. poglavje 

Gozdarstvo 

Na mestnem območju imamo 5.820 ha gozda, od 
ega 509 ha gozda splošnega ljudskega premoženja in 
•5H ha gozda zasebnega sektorja. 

t-elotna površina gozda je varovalni  zeleni pas 
siesta, zato obstoji glavna gospodarska delavnost v 
«bnovi gozda. V letu 1955 se bo nadaljevalo pogozdo- 

fcnje vzporedno s kapaciteto drevesnic. 
'V gozdu bo v letu 1955 posekanih 2.400 pl. mJ 

lesa. 

V. poglavje 

Gradbeništvo 

Vrednost gradbenih del in storitev vseh gradbe- 
^1« podjetij bo po preliminarnih pogodbah podjetij 
gasala v letu 1955 skupno 8,424 milij. din. Od tega 
boi io ustvarila: 

mili j. din 

gradbena podjetja 4,432 
(montažna podjetja 3,356 
projektantska podjetja 636 

Od vrednosti 4,432 milij. din, ki jo bodo ustvarila 
gradbena podjetja, bo predvidoma  uporabljenih za 
|?graditev objektov družbenega standarda 2.836 milij. 
?marJev, t. j. 40% več kot. v letu 1954. Vrednost građ- 

enih del kapitalne izgraditve pa bo v letu 1955 zna- 
**** 82? milij. din, kar je za 45% manj kot v letu 
954. Za drugo delavnost bo porabljenih 769  milij. 

dinarjev. 
Delovna sila se bo predvidoma povečala od 7.582 

•• ^891 zaposlenih, t j. za 309 oziroma za 4% v pri- 
meri z letom 1954. 

VI. poglavje 

Promet 

Družbeni bruto proizvod, predviden za leto 1955, 
6 . °   v   primeri   z   realiziranim   družbenim   bruto 

Proizvodom v preteklem letu povečal za 10%, amor- 
tl2aciJa pa za 2%. 

VII. poglavje 

Trgovina 

»•   Notranja   trgovina: 
km ••°^••••• povečano proizvodnjo v industriji in 
in • iJ'St-VU' Predvidevamo, da se bo tudi vrednostni 
Prirn   • nsk' Pr0met trgovine v letu 1955 povečal v 

meri z letom 1954. Družbeni bruto produkt se bo 
Pl ,7 Pomeri z letom 1954 za 5%. 

žen        ^ni sklad se oblikuje v odstotku od dose- 
eSa prometa, ki je določen z družbenim planom, 

••. ,Vesticiiski sklad se oblikuje v višini 0,5% od 
°P'ayWga prometa. 

skladi 
.  letu 1955 se bodo nadalje gradila >Centralna 

*Ual lscac# Ker pa je vprašanje skladišč še vedno ak- 
8a ' °' se priporoča, da posamezne gospodarske or- 
sgj fac'Je ustanovijo nove interesne skupnosti po 
skih \i entralnili skladišč« ter iz svojih investicij- 
t      skladov zidajo skupna skladišča. 

Prav tako se v tekočem letu nadaljuje graditev 
>Gospodarskega razstavišča«, kjer bodo v tem letu že 
prve razstave. 

2.   Zunanja   trgovina: 
Na območju MLO Ljubljane posluje 12 zastop- 

niških iz 25 uvozno-izvoznih podjetij. Ker ta podjetja 
zadostujejo za opravljanje uvozno-izvoznih poslov, se- 
ne predvideva za leto 1955 ustanavljanje novih za- 
stopniških  ali  uvozno-izvoznih podjetij. 

VIII. poglavje 

Gostinstvo in turizem 

Promet v gostinstvu se bo v letu 1955 predvidoma 
povečal za 10%. Obstoječa mreža gostinskih podjetij 
in gostišč bo v letu 1955 ostala v glavnem neizpre- 
menjena. 

Število zaposlenih se bo predvidoma povišalo 
za 7%. 

V letu 1955 bodo podjetja plačevala polno amor- 
tizacijo. Obresti od osnovnih sredstev, ki so v le- 
tošnjem letu dohodek mestnega ljudskega odbora, bo- 
do v celoti porabljene za pospeševanje gostinstva in 
turizma. 

IX. poglavje    , 

Obrt 
Plan za leto 1955 predvideva, da se bo družbeni 

bruto produkt v obrtništvu povečal za 15%. 
Amortizacija je določena za pavšalirana podjetja 

v absolutnem znesku, druga podjetja pa bodo plače- 
vala amortizacijo po veljavnih* predpisih. 

Mestni ljudski odbor določa višino obresti od 
osnovnih sredstev; sporazumno z mestno obrtno zbor- 
nico so stopnje za obrtna podjetja določene glede na 
intenzivnost izrabe osnovnih sredstev, in sicer: 

a) obrati, ki opravljajo le storitve in 
popravila, in vsi novo ustanovljeni 
obrati bodo plačevali 2% obresti 

b) obrati, kjer je delo še vedno pre- 
težno ročno 3% obresti 

c) vsi drugi obrati, ki se pretežno ali 
izključno ukvarjajo s proizvodnjo 
novih izdelkov z uporabo strojev in 
etrojnih naprav 6% obresti 

Dohodek obresti od osnovnih sredstev se steka • 
kreditni sklad* MLO in bo v celoti porabljen za po- 
speševanje obrtništva. 

Obrtna podjetja so oproščena davka od dobička 
federaciji. Del tega dobička bodo obrtna podjetja 
odvajala r poseben namenski sklad: 

podjetja kategorije a) 30% 
podjetja kategorije b) 40% 
podjetja kategorije c) 50% 
nepavšalirana podjetja 50% 

Sredstva tega sklada, ki bodo predvidoma znaša- 
la 190 milij. din, se bodo uporabljala za pospeševanje 
in napredek obrtništva. 

V lêtu 1955 se bo povečala zlasti delavnost novo 
ustanovljenih podjetij v letu 1954, ker so ta podjetja 
r preteklem letu poslovala le nekaj mesecev, zlasti 
v gradbeni in lesni stroki. 

Obrtne delavnice in manjia obrtna podjetja bodo 
plačevala družbene obveznosti v pavšalnem znesku. 
Po predlogu, ki ga je izdelala davčna komisija pri 
MLO, je v letu 1955 pavsaliranih 114 manjših obrtnih 
podjetij in delavnic, t. j. 66% vseh obrtnih podjetij. 
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Število zaposlenih se bo predvidoma povećalo za 
380, t. j. za 8%. 

X. poglavje 

Komunalna podjetja 

V letu 1955 bosta poslovali kot komunalni podjetji 
Električna cestna železnica in Mestna plinarna. 

XI. poglavje 

Izvoz 

Izvoz industrijskih proizvodov se bo v letu 1955 
povečal v primeri z letom 1954 za 55%. 

XII. poglavje 

Povečanje zaposlenih v letu 1955 

Število zaposlenih v gospodarstvu se bo v primeri 
z letom 1954 povečalo za 9%. 

V posameznih  panogah gospodarstva se bo šte- 
vilo zaposlenih povečalo: 

Indeks 
Število 1955 : 1954 

v industriji   • za 1522 110 
v kmetijstvu za 77 122 
v gozdarstvu za 4 117 
v gradbeništvu za 309 104 
v prometu (zaradi pre- 

grupacije) za 384 237 
v trgovini za 507 108 
v gostinstvu za 117 107 
v obrti za 360 108 
v komunali za 6 101 

XIII. pogl avje 

Investicijska gradit ev 

A. Od sredstev, ki jih bo MLO imel v letošnjem 
letu na razpolago, je za investicije po proračunu 
predvideno 496 milij. din. 

B. Sredstva za kreditiranje investicij v gospodar- 
stvu se bodo v letu 1955 dodeljevala v okviru razpo- 
ložljivih sredstev, predvsem za nadaljevanje že pri- 
četih del v preteklem letu in za panoge, za katere so 
sredstva namensko določena. 

Tretji   del 

EKONOMSKI INSTRUMENTI FLANA ZA LETO 1955 

XIV. poglavje 

Da bi bil dosežen gospodarski razvoj, predviden 
z družbenim planom mesta za leto 1955, se poleg eko- 
nomskih instrumentov,'določenih z družbenim pla- 
nom FLRJ in LR Slovenije za leto 1955, predpisujejo 
še tile ekonomski instrumenti: 

Amortizacija 

1. Industrijska podjetja: 
Vsa industrijska podjetja, vštevši opekarne, vpla- 

čajo amortizacijo za leto 1955 po amortizacijskih stop- 
njah, ki so določene z zveznimi predpisi, to je pol- 
no 100%. 

2. Kmetijska posestva: 
Plačevanja amortizacije so oproščena kmetijska 

posestva, ki so bila razglašena za poizkusne obra- 
te, to so: 

a) ekonomija Bokalce, 
b) kmetijsko posestvo Jesenkovo, 
c) kmetijsko posestvo Zadobrova, 
č) kmetijsko posestvo Log. 
5. Gostinska in  turistična podjetja: 
a) Vsa gostinska podjetja plačajo v letu 1955 

amortizacijo za vzdrževanje in obnovo ter za speci- 
fični in drug gostinski inventar po zveznih predpisih. 

b) Podjetje >PUTNIK« vplača v letu 1955 amor- 
tizacijo po zveznih predpisih. Amortizacijo za avto- 
buse pa plačuje v višini 15% od vrednosti osnovnih 
sredstev, in sicer: 

10% za obnovo, 
5% za vzdrževanje.   . 

4. Obrtna podjetja: 
a) Vsa obrtna podjetja, ki niso pavšalno obdav- 

čena, vplačajo amortizacijo po stopnjah, ki so pie^" 
pisane z zveznimi predpisi in ki veljajo za vse druge 
gospodarske panoge. 

b) Obrtna podjetja in delavnice, ki plačajo v letu 
1955 družbene obveznosti v pavšalnem znesku, vpla- 
čajo amortizacijo v znesku, ki ga predpile MLO s 
posebno odločbo. 

5. Komunalna podjetja: 
Električna cestna železnica in Mestna plinarna 

vplačata za leto 1955 — 100% amortizacijo po amor- 
tizacijskih stopnjah, ki so določene z zveznimi pred- 
pisi. 

XV. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev 

•    1. Gostinska in turistična podjetja: 
a) Vsa gostinska podjetja in gostišča plačajo 

obresti od osnovnih sredstev v višini 4%, 
b) menze in turistična podjetja v višini 2%. 
2. Obrtna podjetja; 
Vsa obrtna, podjetja in delavnice plačajo obresti 

od osnovnih sredstev v tehle odstotkih: 
a) podjetja za osebne storitve in reparature 2%> 
b) podjetja, ki opravljajo storitveno proizvod- 

njo 3%, 
c) vsa druga podjetja 6%. 
Razdelitev podjetij po navedenih skupinah a), W 

in c)  je razvidna iz seznama, ki je priložen planu- 
3. Komunalna podjetja: 
Mestna plinarna plača obrestj od osnovnih sred* 

štev v višini 2%. 
Električna cestna železnica je v letu 1955 opi°" 

ščena plačila obresti od osnovnih sredstev. 

XVI. poglavje 

Plače  delavcev  in  uslužbencev  v   gospodarskih 
organizacijah 

Na  podlagi   XX.  poglavja   zveznega  družbeneg^ 
plana za leto 1955 se dovoljuje gospodarskim orga^ 
nizacijam povečanje ravni tarifnih postavk nad ra 
nijo obračunskih plač za leto 1954 v tehle odstotk«^ 

1. Gospodarskim organizacijam s področja  iD 

dustri j e : 

Tovarna zamaškov za 
Kartonažna tovarna za 
Angora za 
Bombažna' tkalnica za 
Dežnik za 
Odeja za 

% 
3 
5 
3 
4 
2 
2 
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% 

Pletenine za 3 
Totra za 2 
Vata za 4 
Volneaka za 3 
Tonosa za 4 
Torbica za 2 
Zvezda 3 
Usnjeni izdelki za 2 
Alko za 3 
Mesnine za 4 
Tovarne mesnih izdelkov za       4 
Sumi za 3 
Tovarna konzerv za 4 
Mesoizdelki za 4 
Tovarna testenin za • 5 
Vinocet za 3 
Tovarna močnih krmil za 3 
Ljubljanska tovarna hranil za     3 
Mesar za 4 
Tobačna tovarna 3 
Vsa druga industrijska podjetja   5 

2. Vsem  gospodarskim organizacijam  s  področja 
kmetijstva   za 5%. 

3. Vsem gospodarskim organizacijam  s področja 
gozdarstva   za 5%. 

4. Vsem gospodarskim organizacijam s področja 
gradbeništva   za 5%. 

5. Vsem gospodarskim organizacijam s področja 
.Prometa   za 5%. 

6. Vsem gospodarskim organizacijam s področja 
'rgovine : 

v Zunanjetrgovinskim   podjetjem,   agencijam,   za- 
'ozniškim in časopisnim podjetjem za 5%. 

.  .     Vsem gospodarsikim organizacijam, ki se ukvarja- 
. Jo s trgovino na debelo za 5%. 

Podjetjem živilske stroke za 5%. 
Specialnim trgovinam kovinske stroke, trgovi- 

nam z barvami in laki, nafto in tehničnimi olji, sani- 
tetnimi in medicinskimi predmeti, trgovinam za pro- 
dajo kož in gume, drogerijam in trgovinam s foto- 
^aterialom, trgovinam za pradajo gradbenega mate- 

riala, kuriva in podjetjem lesne stroke, kinematograf- 
skim podjetjem in zadružnemu podjetju Medex 
za 5%. 

Vsem drugim trgovsikim podjetjem za 3%. 
7. Gospodarskim organizacijam s področja   go- 

stinstva: 

Hotel Slon za 
Hotel Union za 
Hotel Turist za 
Restavracija Slavija za 
Restavracija Rio za 
Restavracija šestica za 
Kolodvorska restavracija za 
Kavarna Nebotičnik za 
Kavarna Tivoli za 
Kavarna Evropa za 
Kayarna  Bežigrad za 
Stari Tišler za 
Zelena jama za 
Gin kol e za 
Sokol za 
Relokranjec za 
Primorje za 
Planica za 

% 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

% 

Majolka za 5 
Planika za 5 
Pri lovcu za 5 
Frlinc za 5 
Menze   in   delavsko-uslužbenske   re- 

stavracije    zaprtega    in    odprtega 
tipa za 5 

Restavracija Prj levu za 5 
Dom JLA za 5 
Sora za 5 
AERO za 5 
Putnik za 5 
Turist biro za 5 
Daj-dam za 5 
Restavracija Koper za 5 
Figov ec za 5 
Gostilna Šiška za 5 
Restavracija Vevče za 5 
Partizan za 5 
Istra za 5 
Operna klet za 5 
Gostilna Nace za 3 
Bife pod Gradom za 3 
Bife Šibenik za 3 
Gostilna Glince*za 5 
Na križišču za 3 
Gostilna Polje za                          • 3 
Podgora za 3 
Bife Koper za 3 
Keršič za 3 
Krim za 3 
Aleksinac za 3 
Pod lipo za 3 
Pri ribiču 3 
Gostilna pri Spanu  (bivši Gradiš)  za    3 

8. Vsem gosipodarskim organizacijam s področja 
obrti za 5%, razen za podjetja brivsko-frizerske 
stroke. 

9. Vsem gospodarskim organizacijam1 s področja 
komunale za 5%. 

XVII. poglavje 

Sklad  za  plače in  investicijski  sklad  gospodarskih 
organizacij za notranjo trgovino 

I 

Po 72. členu uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o celotnem dohodku gospodarske organizaci- 
je in njegovi delitvi (Uradni list FLRJ, št. 54/54 z dne 
28. XII. 1954) se trgovskim podjetjem in trgovinam 
določa sklad za plače od doseženega prometa v tehle 
odstotkih: 

Ime gospodarske 
organizacije 

Odstotek od 
doseženega 

prometa 

1. Agencija Slovenija 
2. AjdovSčina 
3. Alpinist 
4. Astra' ' 
5. Biserka 
6. Bonboniere 
7. Breskev 
8. Cememt-opeka 
9. Cveta 

10. Češnja 

3ff 
3 
2,5 
1,2 
3 
5 
6 
2,2 
3 
3,8 
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Ime gospodarske 
organizacije 

Odstotek od 
doseženega 

prometa 
Ime gospodarske 

organizacije 
Odstotek od 
doseženega 

prometa 

11. Delikatesa 8,3 
12. Dental 1,8 
13. Dobrina 4,8 
14. Dravi j e 4,6 
15. Drogerija 7 
16. Ekonom 1,3 
17. Elekt'ro-<promet 3 
18. Elektrotehna 0,75 
19. Emona 4,8 
20. Fotomaterial 2,5 
21. Galanterija 1 
22. Galeb 3 
23. Gasilski servis 1,4 
24. Golovec 4,8 
25. Gorjana 0,3 
26. Gradbeni material 1,5 
27. Grafični nabavni zavod 0,4 
28. Grmada 4,8 
29. Gumar 2,2 
30. Hrana 4,8 
51. Hranila Polje 43 
32. Izbira 3 
33. Jagoda 5,1 
34. Jelen 2,2 
35. Jugotehnika ' 1 
36. Karmin 3,6 
37. Kava 4,8 
38. Kemofarmacija 2 
39. Keramika 4,5 
40. Kinematografsko podjetje 10 
41. Kino Litostroj 24 
42. Kino Šiška 17 
45. Kino Triglav 19 
44. Kino Vevče 27 
45. Kmetijski magazin 2,4 
46. Kmetijski pridelki 5,3 
47. Kolesar 1,9 
48. Koloniale 4,8 
49. Komisija 3 
50. Kosovo 4,8 
51. Kovina 2,4 
52. Kranjica 3 
53. Kurivo 4 
54. Kurivo prodaja 6,4 
55. Kurivo železničar 5,3 
56. Les Ljubljana 2 
57. Manufaktura 1,8 
58. Marelica 6 
59. Mavrica 2,1 
60. Mercator 1,3 
61. Merkur 1,5 
62. Mlinar 1,5 
63. Mocca 43 
64. Moda • 3 
65. Mojca 43 
66; Na-Ma 2,7 
67* Na voglu 4,8 
68. Novost 3 
69. Odpad 9 
70. Oprema 2 
71. Oprenio-tehna 2 
72. Orient 3 
73. Perlon 3 
74. Petrol 1,2 
75. Plavica 3,6 
•H). Pohištvo 2 

77. Posredovalna pisarna za nakup 
in prodajo premičnin in nepre- 
mičnin 30 

78. Povrtnine 6 
79. Prehrana 1,5 
80. Preskrba 43 
81. Pri Kekcu 4,8 
82. Pri livarju 4,8 
83. Pri magistratu 43 
84. Pri nebotičniku 43 
85. Radio - center 0,66 
86. Rožnik 4,8 
87. Sadje-zelenjava 3,9 
88. Sanitaria 5,8 
89. Slovenija avto 0,7 
90. Slovenija les — poslovalnica 

Beograd 2 
91. Slovenija šport 3 
92. Sora 4,8 
93. Steklenina 4,5 
94. Steklo 2,2 
95. Suha roba U 
96. Svila 13 
97. Šoštanj 0,95 
98. špecerija 4,8 
99. Šumi 4,5 

100. Tamar 3,2 
101. Tehnometal 1 
102. Thea 4,8 
103. Tekstil 0,5 
104. Tekstil promet 1,9 
105. Tkanina 13 
106. Tobak 2,5 
107. Trgovsko podjetje za nakup in 

prodajo odpadnega mate riala 10 
108. Trgovina z galanterijo 6,4 
109. Tromostovje t 

2,7 
110. Umetnina 5 
111. Usnje 3 
112. Veletekstil 0,5 
113. Vesna 8,5 
114. Vin e a 3 
115. Višnja 4,7 
116. Volan 1 
117. Volna 13 
118. Vrvarna 1,9 
119. Železničar 1,6 
120. Zeleznina 1.1 
121. Železo 2,7 

ZADRUŽNI SEKTOR: 
1. Medex 5.9 
2. MZZ trgovsko podjetje za nakup 

in prodajo lesa, Kožarje 13 
3. Naš vrt 6 
4. Semenarna 6 
5. Usnjem izdelki ° 
6. ONPZ brivsko-frizerske stroke 9,8 
7. ONPZ čevljarjev in sedlarjev * 33 
8. ONPZ dimnikarjev #> 
9. ONPZ elektrotehničnih obrti 0,8 

10. ONPZ fotografov  >Zafos< 3.7 
11. ONPZ gradbenih strok # 0^2 
12. ONPZ igračarjev   in. galanteri- 

stov »Galis« 2 
13. ONPZ kemične stroko 0,6 
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Ime gospodarske 
organizacije 

Odstotek od 
doseženega 

prometa 

14. ONPZ kleparjev, instalaterjev, 
kotlarjev in kovinostrugarjev 0,5 

15. ONPZ knjigovezov in torbarjev 1,7 
16. ONPZ kovinskih  strok  >2eIezo- 

promet« 1,8 
17. ONPZ mizarjev in sorodnih strok 1.7 
18. ONPZ oblačilnih strok >,» 
19. ONPZ pletilcev 0,6 
20. ONPZ prevoznikov 1,1 
21. ONPZ sobo-in črkoslikarjev 0,6 
22. ONPZ ščetarjev in metlarjev 2,2 
23. ONPZ tapetnikov 2,0 
24. ONPZ tesarskih mojstrov 1,5 
25. ONPZ urarjev,   zlatarjev,   opti- 

kov in graverjev 6,0 
26. ONPZ živila 1,9 
27. KZ Medno 4,0 
28. KZ Rudnik 4,0 
29. KZ Savije-Kleče 4,0 
30. KZ Tacen 4,0 

formiranje dela sklada za plače 
nad   tarifnim   pravilnikom 

,<-e  Presega   sklad   za   plače,   ki se izračuna na 
Podlagi navedenih odstotkov od celotnega prometa, 
u   •1•° tarifnem pravilniku z izdatki po 31. členu- 
redbe o delitvi celotnega dohodka gospodarskih or- 

ganizacij, smo uporabiti  trgovsko podjetje oziroma 
rSovina za povečanje plač (vštevši socialno zavero- 
anje)  nad plačami  po tarifnem  pravilniku  največ 
ueseik, ki odgovarja 20 % plačilnega sklada po tarif- 

am pravilniku. 
Ostanek, ki se ne more uporabiti za povečanje 

P aÇ, prenese trgovsko podjetje (trgovina) v svoj in- 
vesticijski in rezervni sklad. 

• 
°o 70. členu uredbe o delitvi celotnega dohodka 

gospodarskih organizacij se določa za vse pod I. na- 
ene gospodarske organizacije, da obvezno plaču- 

J Jo v svoj investicijski sklad 0,5% od prometa, do- 
seženega v letu 1955. 
ni    fP.^davčeni del dobička podjetij za predvaja- 
skl J     

OT  odvajajo  podjetja   v   svoj   investicijski 

Poslovnim enotam trgovskih podjetij oziroma 
stai *"' ^' Pošljejo na območju MLO glavnega me- 
D . ^•°1••••, sedež podjetja pa je v drugem okraju, 
skl d     iZ deIeža dobička MLO 5 % za investicijski 

III 
•• ostanka   rabata  za  prodajalne 

proizvajalnih   podjetij 
se ne 
celot- 

Dela 

Por V;.  at Prodajaln proizvajalnih podjetij, ki 
neffa /£ izdatke iz 77. člena uredbo o delitvi 
FLfii   ?     ^ gospodarskih organizacij  (Uradni list 

nJ. št. 54/54), se  razdeli: 
• • %   za   prodajalno  proizvajalnega   podjetja, 

?3> v,'   °^  za zvezni davek in za ljudski odbor po 
'enu 2. odst. uredbe o delitvi celotnega dohodka. 

50%  za zvezni davek in za ljudski odbor po 
j1« 2. odst. uredbe o delitvi celotnega dohodka. 

Ptoda   ira^ata- določenega pod  1.  točko,  uporabijo 
da^>Ja       Proizvajalnih podjetij za plače  s pripa- 

XVni. poglavje 

Sklad za plače in investicijski sklad gospodarskih 
organizacij v gostinstvu 

Po 82. m 85. členu uredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodarske 
organizacije in njegovi delitvi (Uradni list FLRJ. 
št. 54/54) se gostinskim podjetjem in gostiščem določa 
sklad za plačo in investicijski sklad od doseženega 
prometa v tehle odstotkih: 

Gospodarska 
organizacija 

Odstotek     Odstotek 
plač. sklada inv. sklada 

Jočirn 
zneseij.   PnsPcvkom za socialno zazavrovanje največ 
0s(a   ', k* ustreza 20% plač po tarifnem pravilniku. 
in-r   e* rabata pa se prenese v skupni investicijski 

/ezervni sklad prodajaln. 

1. Slon 
2. Union 
3. Turist 
4. Slavi ja 
5. Šestica 
6. Kolodvorska 

restavracija 
7. Rio 
8. Daj - dam 
9. Pri levu 

10. Dom JLA 
11. Stari  Tišler 
12. Majolka 
13. Cinkole 
14. Belokranjec 
15. Planinka 
16. Podgora 
17. FrLinc 
18. Operna klet 
19. Krim 
20. Planica 
21. Glince 
22. Šiška 
23. Pod lipo 
24. Sokol 
25. Sora 
26. Keršič 
27. Nace 
28. Zelena jama 
29. Istra 
30. Primorje 
51. Križišče 
>2. Kavarna Bežigrad 
33. Kavarna Nebotičnik 
34. Kavarna Evropa 
35. Kavarna Tivoli 
36. Figovec 
37. Pri  ribiču 
38. Restavracija Vevče 
39. Bife Šibenik 
40. Pod Gradom 
41. Partizan 
42. Bife Vino Koper 
43. Restavracija Koper 
41. Gostinstvo Polje 
45. Aloksinac 
46. Pri lovcu 
47. DUR Delavski  dom 
48. DUR Ljudska kuhinja 
49. DUR Megrad 
50. DUR Tobačna tovarna 
51 DUR Rep. ZSS 
52. DUR Utensilia 
53. DUR Tesar 
54. DUR Litostroj 

25 5 
24 3.5 
22 3.5 
16 1.5 
13,5 1.5 

17 1.5 
18 2 
12 1.5 
18 1.5 
20 1.5 
21 4 
15,5 1.5 
15.5 1.5 
15,5 1,5 
15 2 
15 2 
14 3 
14,5 5 
14,5 2,5 
16 . 1.5 
U 1.5 
16 1,5 
14,5 1.5 
15 1.5 
16,5 1.5 
15 1.5 
15 1.5 
16 2 
13 1.5 
15 2 
11 1,5 
19 5 
31 1,5 
26 1,5 
16 5 
19 4 
15 4 
17 2 
9 2 
13 5 
21 1,5 
12 3 
14,5 3 
16 3 
14,5 1,5 
15 3 
20 1,5 
20 1.5 
16 1.5 
20 1.5 
20 1,5 
24 1.5 
16 1,5 
16 1.5 
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Gostišča v kolektivnem upravljanju plačujejo v 
investicijski sklad 1,5 od doseženega prometa. 

XIX. poglavje 

Prometni davek 

Občinski prometni davek je predpisan na pod|agi 
odloka o uvedbi občinskega prometnega davka (Urad- 
ni list LRS, št. 9-216/55). 

Tarifa prometnega davtka je predpisana s poseb- 
nim odlokom mestnega ljudskega odbora. 

XX. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1. Indus tri j a 
Od doseženega dobička po odbitku zveznega dav- 

ka dn obveznosti iz dobička po zakonu (59. člen ured- 
be o spremembah in dopolnitvah uredbe o celotnem 
dohodku gospodarske organizacije in njegovi delitvi. 
Uradni list FLRJ, št. 54/54) pripada gospodarskim 
organizacijam tale delež v stopnjah: 

111 Proizvodnja električne energije: 

Delež gosp.  Od tega: 
Gospodarska org. v %   za plače s 

organizacija soc. zav. 
v% 

Gospodarska 
organizacija 

Delež gosp.  Od tega: 
org. v %   za plače s 

soc. zav. 
v% 

Elektro Ljubljana mesto 
115 Barvasta metalurgija: 

Kemična tovarna, Moste 

16 

18 
116 Proizvodnja, oplemeniiev in 

predelava nekovinskih rudnin: 
DEKOR 30 
Mestno pečarstvo                             20 
Tovarna optičnih in steklopiha- 

ških izdelkov 18 

117 Kovinska industrija: 
Elektra Ljubljana 
Karoserija 
Indos 
Rog 
Saturnus 
Skip 
Litostroj 
Tovarna kovinske galanterije 
Tovarna pisalnih strojev 
Tribuna 
Unitas 
Utensilia 
Žičnica 
Tiki 
Letov 

119 Elektroindustrija: 

Inštitut za elektrozveze 
Telekomunikacije 
Tela    . 
Zmaj 

120 Kemična industrija: 
Arbo — Polje 
Ilirija 
Teol 
Izoli rka 
Lek 
Tovarna kleja 

13 
24 
23 
33 
14 
11 
13 
17 
23 
26 
16 
17 
19 
25 
40 

32 
19 
27 
23 

14 
15 
12 
12 
14 
16 

49 

52 

72 
59 

47 

34 
54 
62 
54 
37 
21 
31 
45 
64 
66 
49 
43 
54 
64 
77 

73 
50 
63 
62 

42 
39 
31 
29 
36 
48 

121 Industrija gradbenega 
materiala: 
Opekarne »GRAD« 
Marmor 
Cementar 
Ljubljanske opekarne 
Mineral 
Tovarna gradbenih polizdelkov 

122 Lesna industrija: 
Planica — Sport 
Stavbno mizarstvo 
Tovarna zamaškov 

123 Papirna industrija: 
Papirnica Vevče 

124 Tekstilna industrija: 
Angora 
Bombažna tkalnica 
Dežnik 
Odeja 
Pletenina 
Totra 
Tovarna dekorativnih tkanin 
Vata 
Volaenka 
Tonosa 

125 Predelava usnja: 
Torbica 
Zvezda 

126 Industrija gume: 

Protektor 

127 Živilska industrija: 
Alko 
Črevarna 
Ljubljanska  tovarna hranil 
Mesnine 
Tovarna mesnih izdelkov 
Mesar 
Mlinsko   podjetje   po   zveznem 

odloku štev. 645. Uradni list 
FLRJ, št. 54/54) 

Oljarna 
Pivovarna Union 
šumi 
Tovarna konserv 
Mesoizdelki 
Tovarna testenin 
Vinocet 
Tovarna močnih krmil 

128 Grafična industrija: 
Tiskarna Ljudske Pravice 
Tiskarna Slovenskega 

poročevalca 
Triglavska tiskarna 
Tiskarna Toneta Tomšiča 
Tiskarna Jožeta Moškriča 
Tiskarna Narodne banke 
Tiskarna  JDZ 
Blasnikova tiskarna 
Tiskarna PTT 

34 
19 
13 
28 
25 
21 

41 
28 
U 

li 

24 
18 
76 
14 
20 
16 
15 
15 
20 
13 

41 
33 

14 

16 
12 
40 
18 
25 
47 

12 
23 
18 
25 
21 
12 
17 
12 

21 

15 
21 
24 
20 
18 
21 
21 
19 

75 
57 
39 
68 
58 
51 

24 
67 
24 

25 

63 
51 
49 
42 
56 
48 
40 
45 
54 
36 

76 
73 

40 

44 
31 
78 
53 
65 
81 

32 
59 
55 
67 
59 
33 
50 
27 

58 

a 
60 
64 
59 
55 
61 
60 
56 
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Delež gosp.  Od tega: 
Gospodarska org. v %   za plaće s 
organizacija soc. zav. 

v% 

Umetniški   zavod   za   lito- 
grafijo 

Kuverta 
Karton 
Kartonaina tovarna 

*•9 Tobačna industrija: 
Tobačna tovarna 

130 Filmska industrija: 
Triglav film 

ZADRUŽNI SEKTOR: 
125 Industrija usnja in obutve: 

Usnjen; izdelki 

23 
13 
23 
14 

16 

IM» 

30 

62 
33 
61 
42 

42 

71 

Iz dela dobička, ki jim pripada, smejo gospodar- 
ske organizacije uporabiti za plače, viStevši s prispev- 
*Jai za socialno zavarovanje, največ znesek v višini 
5%  plačilnega   sklada   po   tarifnem   pravilniku   za 

leto 1953. 

• 2. Kmetijstvo < 

Gospodarskim organizacijam v kmetijstvu pri- 
log ^oseženi dobiček v celoti. Od doseženega do- 
rica vplačajo kmetijske gospodarske organizacije 
?°•» v svoj investicijski sklad. Od ostanka do- 
icka pa smejo uporabiti za izplačilo plač nad plače 

Po tarifnem pravilniku največ 15 % plačilnega sklada 
Po tarifnem pravilniku za leto 1955. 

3. Gozdarstvo 

i Od doseženega dobička po odbitiku zveznega dav- 
a in obveznosti iz dobička po zakonu '(39. člen ured- 
•° spremembah in dopolnitvah uredbe o celotnem 

tT j u gospodarske organizacije in njegovi delitvi, 
patini list FLRj, štev. 54/54) pripada gospodarskim 

rganizacijam s področja gozdarstva tale delež, izra- 
ba v stopnjah: 

Delež gosp.  Od tega: 
Gospodarska org. v %   za plače s 
organizacija soc. zav. 

Silvaprodukt 
Podjetje za urejanje 

hudournikov 

22 

21 

61 

59 

•••   a Plače iz dobička (vštevSi prispevek za socialno 
oiti •••••••) smejo gospodarsike organizacije upora- 
UrirIlajVeÊ znese,k v višini 15 % plačilnega sklada po 

nem Pravilniku za leto 1955. 

4. Gradbeništvo 

ka i doseženega dobička po odbitku zveznega dav- 
; be ' obveznosti iz dobička po zakonu (39. člen ured- 

doi1<H3S
]
premeinbah in dopolnitvah uredbe o celotnem 

Ura^.^.^sp^darske organizacije in njegovi delitvi, 
ganiza' •• ^kRJ. št. 54/34) pripada gospodarskim or- 

cijam s področja gradbeništva tale delež: 

Delež gosp.  Od tega: 
organizacija org. v %   za plače s 
Gospodarska soc. zav. 

v% 

Elektroprojekt 30 73 
Industrijski biro 30 73 
Splošno projektivni biro 30 73 
Projektivna atelje 30 73 
Železniško projektivno podjetje 30 73 
Slovenija projekt 30 73 
Projekt nizke zgradhe 30 73 
Biro za lesno industrijo 30 75 

Gradnje: 

Gradiš 30 71 
Megrad 30 71 
Obnova 30 71 
Slovenija-ceste 30 71 
Tehnika 30 71 

Montaža: 

Elektrosignal 50 71 
Toplovod 30 71 
Mestno tesarstvo 30 71 
Tesar -30 71 
Podjetje za popravljanje voz 
in strojev 43 76 
Podjetje za vzdrževanje prog 43 78 
Podjetje za progovne naprave 43 78 
Železniško podjetje za signalne 

naprave 43 78 
Železniško elektro-podjetje 43 78 
Tegrad 43 80 

Za plače iz dobička (vštevši prispeveik za socialno 
zavarovanje) smejo gospodarske organizacije upora- 
biti največ znesek v višini 15% plačilnega sklada po 
tarifnem pravilniku za leto 1935. 

/ 5. Promet 

Od doseženega dobička po odbiku oproščenega 
dela zveznega davka, ki ga gospodarske organizacije 
s področja prometa vplačajo v svoj investicijski 
sklad, in po odbitku obveznosti iz dobička po zakonu 
(39. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o celotnem dohodku gostpodarske organizacije in nje- 
govi delitvi — Uradni list FLRJ, št. 54/54) pripada go- 
spodarskim organizacijam s področja prometa tale 
delež, izražen v stopnjah: 

Delež gosp. Od tega: 
Gospodarska org. v %   zaplače • 
organizacija soc. zav. 

v% 

Avtotaksi 
Avtopromet 
Slovenija - Avtopromet 
Globus - Špedicija 
Avto-obnova 

100 
19 

100 
35 
22 

90 
57 
86 
75 
62 

Za plače iz dobička (vžtevši prispevek za socialno 
zavarovanje) smejo gospodarske organizacije upora- 
biti največ, znesek v višini 15% plačilnega sklada po 
tarifner- pravilniku za leto 1955. 
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6. Zunanja trgovina in založništvo 
Od doseženega dobička po odbitku zveznega dav- 

ka in obveznosti iz dobička po zakonu (39. člen ured- 
be o spremembah in dopolnitvah uredbe o celotnem 
dohodku gospodarske organizacije in njegovi delitvi 
— Uradni list FLRJ, št.' 54/54) pripada gospodarskim 
organizacijam s področja trgovine tale delež, izražen 
v stopnjah: 

Gospodarska 
organizacija 

Gospodarska 
organizacija 

Delež gosp.  Od tega : 
org. v %   za plače s 

soc. za v. 
v% 

Zastopniško podjetje 
Državni sektor 
Avtotehna 
Autocommerce 
Commerce 
Continental - export 
Hermes 
Interdrade 
Kletar 
Konim 
Moto - Union 
Standard - Union 

Zadružni sektor 

Agroprogres 
Druga podjetja zunanje trgovine 
Državni sektor 
Chemo - import - export 
Dom 
Elektronabava 
Gosad 
Iutertrans 
Jugotekstil 
Kemija - irnpex 
Chemo-servis 
Koteks 
Ljubljana - export 
Sanolabôr 
Slovenija - les 
Slovenija - vino 
Slovenija živopromet 
Steklo - esport 
Tehno - ••••• 
Teko - import - export 
Tekstil - impex 
Tobus 
Veledrogerija 

Zadružni sektor 
Agrotehnika 
Gruda - Export - Import 
Kooperativa - Export - Import 
Obrt - Export 
Slovenija - sadje 
Založniška podjetja 
Državni sektor 
Cankarjeva založba 
Državna založba Slovenije 
Export-projekt 
Mladinska knjiga 
Slovenski knjižni zavod 

12 25 
10 19 
14 41 
12 22 
28 6? 
12 32 
56 77 
40 78 
20 54 
16 43 

28 56 

17 40 
30 59 
21 41 
22 53 
36 75 
15 10 
15 37 
19 55 
48 62 
11 21 
26 42 
27 40 
16 32 
74 69 
14 '39 
30 53 
22 53 
28 44 
22 33 
32 54 

47 39 
51 32 
41 37 
11 18 
46 76 

70 
54 
27 
63 
65 

Delež gosp. Od tega: 
org. v %   za plače s 

soc. zar. 
v% 

Časopisna podjetja 
Državni sektor 
Gospodarski vestnik 
Ljubljanski dnevnik 
Ljudska pravica 
Pavli ha 
Slovenski poročevalec 
Tovariš 
Uradni list LRS 
Zadružni sektor 
KmečJcj glas 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
65 

32 

Za plače iz dobička (vštevši prispevek za socialno 
zavarovanje)  smejo gospodarske organizacije s pod" 
biti največ znesek v višini 20% plačilnega sklada V° > 
tarifnem pravilniku za leto 1955. 

7.  Gostinstvo in  turizem 
1. Dobiček gostinskih podjetij in gostišč se delij 
a)   30%  odvajajo podjetja  v  poseben  namenski 

sklad. Sredstva tega sMada se smejo uporabljati ia" 
ključno za pospeševanje gostinstva; 

. b) 20% smejo gospodarske organizacije uporabi» 
za plače oziroma nagrade delavcem m uslužbence!?' 
• navedenem odstotku je upoštevan tudi prispevek 
za socialno zavarovanje; 

c) 50% prjpada MLO. 
2. Od doseženega dobička po odbitku oproščene- 

ga dela zveznega davka, ki ga gospodarske organiza- 
cije s področja turizma vplačajo v svoj investicij»*1 

sklad, in po odbitku obveznosti iz dobička po zakonu 
<39. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah ured- 
be o celotnem dohodku gospodarske organizacije & 
njegovi delitvi, Uradni list FLRJ, it. 54/54) pripada 
gospodarskim organizacijam s področja turizma na* 
slednji delež, izražen v stopnjah: 

Putnik 100 
Turist biro 100 
Za plače 'iz dobička (vštevši prispevek za sociale 

zavarovanje) smejo gospodarske organizacije s p°! 
ročja turizma uporabiti največ znesek v višini i?jT 
plačilnega sklada po tarifnem pravilniku v letu 1"? ' 

8. tobrt 
Dobiček gospodarskih organizacij s področja <*°z' 

ti se deli: 
1. obrtna podjetja in delavnice, ki jiim je ^sS-.0 

vek družbenih dajatev predpisan v pavšalu, vplačaj 
od dobička v posebni namenski sklad: 

a) podjetja, ki opravljajo osebne storitve in reP 
rature kategorija a) 30%, .-a 

b) podjetja   storitvene   proizvodnje   kategor 
b> 40%' . 50#; c) vsa druga obrtna podjetja, kategorija c) •• 

2. obrtna podjetja, ki niso pavšalirana, vp«c 

v 'navedeni sklad 50% od doseženega dobička. ^ 
Sredstva omenjenega sklada se smejo upor*0 

izključno za razvijanje in pospeševanje obrtni****' •^ 
Gospodarskim organizacijam pod 2.  tč. ••?••, 

od doseženega dobička po odbitku prispevka J in^eJJ 
sticijski   sklad   in   obveznosti   po  zakonu   (39. 
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uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o celot* 
nem dohodku gospodarske organizacije in njegovi de- 
litvi — Uradni list FLRJ, št. 54/54) tale delež, izražen 
T stopnjah: 

Gospodarska 
organizacija 

Gospoda rsika . 
organizacija 

Delež gosp.  Od tega: 
org. v %    zaplače s 

soc. zar. 
v% 

Obrtno predelovanje kovin 
Avtomontaža 
Avtoservis 
Instalicija 
Soča 
Udarnik 
Agroservis Draga 
Jelen, puškarsko podjetje 
Elektrotehnična obrt: 
Iskraservis 
Kemična obrt: 
Labod 
Krbarčič Jakob 

Obrtno predelovanje zemlje in 
kamna: 

Naravni kamen 
Stavbne obrti: 
Kristal 
Graditelj 
Stavbno podjetje, Poljane 
Gradbeno podjetje, Trnovo 
Obok 
Stavba — Polje 
Stavbno podjetje Šiška 
Zidar — Kotnikova 
Zidarsko podjetje Šentvid 
Obrtno predelovanje lesa: 
Lesna galanterija 
Mizar Trnovo 
Krim mizarstvo 
Pohištvo Predjamska 
Zima 

Obrtno predelovanje tekstilnega 
blaga: 

Novost 
Kroj 
Modna oblačila 
Obrtnik 
Tapetništvo — Titova 
Rozman Slava 
Obrtno predelovanje usnjaj 
Cevljarna Kolodvorska 
Cevljarna Tobačna 
Živilska obrt: 
pekarna Ajdovščina 
pekarna Bežigrad 
pekarna Breg 
^karna Center 
pekarna Galjevica 
pekarna Gradišče 
pekarna Ledina 
pekarna Mirje 
^karna Moste 
fekarna Poljane 
^karna Sp. Šiška 
i,ekarna Stari Vodmat 
1 e'karna Šentvid 

Delež gosp. Od tega: 
org. v % za plače s 

soc. zav. 
r% 

2*> 63 
23 60 
56 75 
55 76 
18 61 
57 79 
23 64   • 

13 37 

17 55 
30 77 

22 

30 
36 
46 
25 
15 
19 
34 
62 
39 

71 
55 
U 
45 
26 

76 
91 
41 
62 
25 
16 

59 
60 

24 
25 
54 
56 
25 
45 
48 
25- 
37 
41 
55 
59 
55 

69 

60 
77 
77 
63 
42 
66 
76 
86 
79 

87 
75 
70 
80 
66 

69 
91 
78 
84 
63 
46 

89 

71 
69 
82 
88 
62 
81 
85 
72 
81 
77 
79 
812 
71 

Pekarna Zg. Šiška 34 79 
Pekarna Polje 5b S3 
Grom Jože 21 89 

Osebne storitve: 
Cvetličarne 14 59 
Jugoreklam 22 73 
Propaganda 22 72 

Zadružni sektor 
Slikoplesk 28 70 
Produktivna zadruga parke- 

tarjev 23 70 
Sodarska zadruga Tacen 31 .  70 
Mizarska zadruga Dravlje 15 44 
Oblačilna zadruga Celovška 86 90 
Čevljarska zadruga Mivka 42 79 
Umetniška zadruga 20 62 

Za plače iz dobička (vštevšj prispevek za socialno 
zavarovanje) smejo gospodarske organizacije upora- 
biti največ znesek v višini 15% plačilnega sklada po 
tarifnem pravilniku za 'eto 1955. 

9. Komunala 

Od dobička po odbitku obveznosti iz dobička po 
zakonu (39. člen uredbe o spremembah in dopolni- 
tvah uredbe o celotnem dohodku gospodarske orga- 
nizacije in njegovi delitvi — Uradni list FLRJ, štev. 
54/54) pripada gospodarskim organizacijam s področja 
komunale delež, izražen v stopnjah: 

Gospodarska 
organizacija 

Delež gosp. Od tega: 
org. v %    za plače s 

soc. zav. 
v% 

84 
Električna cestna železnica 100 
Mestna plinarna 28 

Za plače iz dobička (vžtevši prispevek za socialno 
zavarovanje) smejo gospodarske organizacije upo- 
rabiti največ znesek v višini 15% plačilnega sklada 
po tarifnem p»avilniku za leto 1955. 

10 

Ko poravna gospodarska organizacija (razen tr- 
govskih organizacij) obveznosti do mestnega ljudske- 
ga odbora v višini, določeni z instrumenti družbenega 
.lana mesta na podlagi predloženega in potrjenega 
plana pripada ves morebitni presežek dobička (upo- 
števaje uredbo o obdavčenju izrednega dobička in o 
premijah za znižanje lastne cene v letu 1955 — Urad- 
ni list FLRJ, št. 17/35) gospodarski organizaciji. Od 
tako doseženega presežka dobička plača 45%-no ude- 
ležbo republike gospodarska organizacija sama. 

XXI. poglavje 

Stopnje dohodnine in zemljarine     ; 

i 

Za dopolnilno dohodnino od kmetijskih gospodar- 
stev za leto 1955 na območju mesta Ljubljane dolo- 
čajo tele progresivne stopnje: 
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Katastrski dohodek v din Stopnja dopolnilne 
Davčna osnova ,           dohodnine 1955 

10.000 3 
nad   10.000— 20.000" 3,5 
nad   20.000— 30.000 4 
nad    30.000— 40.000 5.5 
nad   40.000— 50.000 7 
nad   50.000— 65.000 9 
nad   65.000— 80.000 11 
nad   80.000—100.000 13 
.nad 1•.000—120.000 15 
nad 120.000—125.000 15 
nad 125.000—150.000 18 
nad 150.000—160.000 21 
n.td 160.000—175.000 21 
nad 175.000—200.000 24 
nad 200.000—225.000 27 
nad 225.000—250.000 29 
nad 250.000—300.000 •32 
nad 300.000—400.000 37 
nad 400.000—500.000 42 
nad 500.000—600.000 46 
nad 600.000—700.000 48 
nad 700.000 50 

Plačevanja zemljarine po XXII. poglavju.zvezne- 
ga družbenega plana za leto 1955 je oproščeno kme- 
tijsko posestvo Zadobrova. 

XXII. poglavje 

Delež občinskih ljudskih odhorov na dohodku MLO 
1.   Občini   Polje 

1. 25% od dopolnilne dohodnine kmetijstva, 
2. 100% od zaostankov na dohodnini kmetijstva, 
3. 40%. od dopolnilne dohodhine drugih zave- 

zancev, 
4. 100% od zaostankov na dohodnini drugih zave- 

zancev, 
5. 40% od enkratne obdavčitve z dohodnino, 
6. 100% od deleža MLO na dobičku gostinskih 

podjetij m obrtnih delavnic, 
7. 5% od deleža MLO na dobičku industrijskih 

gospodarskih organizacij (Papirnica Vevče, Arbo, 
Vata). 

2. Občini   Šentvid 
1. 20% od dopolnilne dohodnine kmetijstva, 

.   2. 40%   od   dopolnilne   dohodnine   drugih   zave- 
zancev, 

3. 100% od zaostankov na dohodnini  kmetijstva, 
4. 100% od zaostankov na dohodnini drugih zave- 

zancev, 
5. 40% od enkratne obdavčitve z dohodnino, 
6. 100% od deleža NLO na dobičku gostinskih 

podjetij in obrtnih delavnic, 
7. 1% od deleža MLO na dobičku industrijskih 

gospodarskih organizacij (Bombažna tkalnica, Tele- 
komunikacije, SKIP, TIKI). 

•••. poglavje 

Skladi ' 
A.  S ki ad   za   kreditiranje   investicij   v 

gos poda rs t   u / 
V sklad za kreditiranje investicij v gospodarstvu 

se vplačujejo: 

1. anuitete od kreditov, ki se dajejo iz navedene- 
ga sklada; 

2. obresti od osnovnih sredstev gostinskih podje- 
tij in gostišč, turističnih podjetij, obrtnih podjetij in 

delavnic ter komunalnih podjetij; 
3. sredsfva, ki jih za potrebe navedenega sklada 

MLO predvidi iz razpoložljivih sredstev; 
4. presežki proračunskih dohodkov iz gospodar- 

stva v letu 1953. 
Sredstva pod 2. točko se uporabljajo za razvija- 

nje in pospeševanje gostinstva, turizma in obrti. Ta 
sredstva vodi Narodna (komunalna) banka na poseb- 
nih podračunih sklada za kreditiranje investicij. 

Gospodarske organizacije obračunavajo anuitete • 
v v sini, ki je določena s kreditno pogodbo. 

B. Rezervni   sklad 

1 

Gospodarske organizacije (razen trgovine) P^caJ 
jo v letu 195/5 v rezervni sklad 2% od povprečnih 
obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

Trgovska podjetja in trgovine na drobno morajo 
vsako leto prenesti v rezervni sklad 2%, trgovska 
podjetja na debelo, veleblagovnice in podjetja zuna- 
nje trgovine pa 4% zneska svojih povprečnih obra1" 
nih sredstev v zadnjih treh letih. 

C. Investicijski sklad 

1 

Notranjetrgovinska podjetja in trgovine vplačaj0 

v svoj investicijski sklad 0,5% doseženega prometa 
v.letu 1955. 

2 

Gostinska podjetja in gostišča vplačajo v svoj •£ 
vestijiski  sklad  prispevke po stopnjah, ki  so dol 
cene v XX. poglavju družbenega plana mesta Lju 
ljane za leto 1955. 

C.   Sklad   za   pospeševanje   kmetijske 
proizvodnje 

Pri MLO se ustanovi sklad za pospeševanje km 
tijske proizvodnje. V ta sklad se steika 25% od zn"^a 
dop Inilne  dohodnine  od kmetijstva. Sredstva  «?. 
sklada se porabijo po predračunu, ki ga potrdi mes 
ljudski odbor. * 

D. Kreditni sklad za zidanje  stanovanj- 
skih  hiš in   sklad  za  stanovanjsko 

munalno  graditev 

V kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
stekajo: „•••• 

1. 3%   celotnih  dohodkov,  s  katerimi   razp°las 

mestni ljudski odbor, »neg* 
2. 25 % skupnih sredstev in investicije mest" 

ljudskega odbora, .• 
3. delež MLO na dobičku gradbenih P<*4*tl£ ta 
4. morebitna druga  sredstva,  ki  jih MLO 

namen določi. adite* 
'V sklad za stanovanjsko — komunalno gra 

se steka:   , • .   eoSna- 
40% sredstev sklada za prosto raz-polaganje 8     ga 

darskih organizacij po določitvi njihovega delar 
sveta. 
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Gospodarskim organizacijam so zagotovljena sta- 
novanja, zgrajena iz teh sredstev v višini vplačil. 

Ker zagotavljajo ekonomski instrumenti tega pla- 
na gospodarskim organizacijam sredstva, ki so potreb- 
na za kritje vplačil v sklad za stanovanjsko-kom\i- 
nalno graditev, participira mestni ljudski odbor ne 
glede na 10. točko 20. poglavja na presežku dobička 
gospodarske organizacije, ki ne vplača 40% svojih 
sredstev za prosto razpolaganje v ta sklad. 

V ta sklad se stekajo tudi morebitna druga sred- 
stva, namenjena za stanovanjskò-komunalno graditev. 

S sredstvi skladov pod D. gospodari svet za sta- 
novanjske zadeve MLO. 

E-Delitev najemnin za sklade hiš, vklju- 
čenih  v  stanovanjsko  skupnost 

Na podlagi uredbe o upravljanju stanovanjskih 
niš (uradni list FLRJ. št 29/54) je mestni ljudski od- 
bor z odlokom o stanovanjski tarifi, razdelitvi najem- 
nin in skladih (Uradni list LRS, št. 51/54) določil de- 
litev stanovanjskih najemnin in najemnin za poslov- 
ne prostore v hišah, ki so vključene v stanovanjsko 
skupnost. 

Celotni dohodki od najemnin za navedene stano- 
vanjske in poslovne prostore bodo znašali 3O0 mili- 
jonov din. 

Najemnine se po 6., 7., in 8. členu omenjenega od- 
loka delijo: 

din 

a) v amortizacijske sklade: 40% od stano- 
vanjskih in 24% od najemnin za po- 
slovne prostore 98,160.000 

b) v sklad za vzdrževanje hiš: 20% od 
stanovanjskih najemnin in 10% od na- 
jemnin za poslovne prostore 46,320.000 

c) v sklade za hišno upravo: 30% od sta- 
novanjskih najemnin jn 10% od najem- 
nin za poslovne prostore 62,640.000 

č) sklad za zidanje stanovanjskih hiš: 
!0% od stanovanjskih najemnin in 56% 
°d najemnin za poslovne prostore 92.8S0.OQO 

Skupaj 300,000.000 
t 

Uprava nepremičnin bo imela v letu 1955 skupnih 
dohodkov od najemnin 27,171.300 din, od katerih bo 
uvedla v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 10% in 
^,% za poslovne prostore, kar znaša skupaj 14,598.700 
dinarjev. 

Iz dohodkov od najemnin bo torej prejel sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš v letu 1955 skupaj 
tO^S^OO din. 

S skladi razpolagajo hišni sveti, razen s skladom 
aa zidanje stanovanjskih hiš, ki ga upravlja svet za 
stanovanjske zadeve. 

F. Sklad za obnovo gozdov 

V sklad za obnovo gozdov se vplačuje iz gozdov 
splošnega ljudskega premoženja*celotna dosežena ce- 
na lesa :a panju od lesa, iz zadružnih in zasebnih 
Sozdov pa prispevek po'odrejeni  tarifi. 

Po družbenem planu LRS za leto 1935 bo mestni 
'judski odbor odvajal 35% od bruto vplačil v repu- 

bliški gozdni sklad, občinskim ljudskim odborom pa 
bo mestni ljudski odbor dodelil dotacijo za izvršitev 
del, določenih v planu za leto 1955. 

Plan   dohodkov   in   izdatkov   sklada   v 
letu   1955 

A. Dohodki din 

1. Neizrabljena sredstva iz leta 1954 '     920.969 
2. Redni dohodki v letu 1955 9,509.031 

3. Skupaj dohodki 10,430.000 

B. Izdatki 

1. 35 % delež republiškega gozdnega sklada   2,870.000 
2. Dotacije občinskim gozdnim skladom 500.000 

3. Drevesnice 1,500.000 
4. Obnova — nega gozdov 100.000 
5. Varstvo gozdov 800.000 
6. Urejanje gozdov 700.000 
7. Vzdrževalna dela na gozdnih 

komunikacijah 500.000 
8. Osebni izdatki s prispevkom za 

socialno zavarovanje 2,300.000 
9. Potni pavšali in terenski dodatki 630.000 

10. Materialni izdatki 300.000 
11. Stroški za dvig gozdarskih kadrov 50.000 
12. Zemljarina 51.000 
13. Obresti od osnovnih sredstev 40.000 
14. Nepredvideno 69.000 

Skupaj  izdatki 

H. Sklad   2 a 

10,450.000 

urejanje   vod a 

Sklad za urejanje voda MLO Ljubljane bo znašal 
v letu 1955 33,624.006 din in se bo oblikoval iz tehle 
sredstev: 

a) Neizrabljena   sredstva   sklada   za 
urejanje voda iz  leta  1954 20,511.118 

b) Dotacija    iz    proračunskih    sred- 
'stev MLO za leto 1955 ••.••.•••* 

Skupaj 33,624.006 

Sredstva sklada za urejanje voda na območju 
MLO Ljubljane se bodo uporabljala za vzdrževanje 
in obnavljanje obstoječih in za zgraditev novih regu- 
lacijskih in melioracijskih naprav, za urejanje hudo- 
'urnikov ter za študije in ' raziskave vodno-gospo- 
darskih problemov. 

Sredstva sklada za urejanje voda se bodo upora- 
bila po predračunu sveta Za gradbene in komunalne 
zadeve MLO Ljubljane. 

XXIV. poglavje 

Narodna (Komunalna) banka FLRJ refundira 
sredstva, ki jih uporabi gospodarska organizacija za 
investicije iz obratnih sredstev po 11. členu uredbe 
o sklepnih računih gospodarskih organizacij za leto 
1954 (Uradni list FLRJ, št. 57/52) iz namenskih skla- 
dov podjetja in iz, tistega dela doseženega sklada za 
plače, ki delovnim kolektivom ni zagotovljen po ob- 
stoječih predpisih. 
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BILANCA DOHODKOV IN IZDATKOV ZA LETO 1955 

Dohodki : 1 zda tki : 

din 
i. 45 % prispevek LRS 2.107 
2. 6 %  rezerva 171 
3. Proračunski izdatki 1.867 
4. 3 % sredstev MLO za stanovanjsko 

izgraditev 86 
5. Dobiček gradbenih podjetij za sta- 

novanjsko izgraditev 158 
6. 25 % dopolnilne dohodnino od kme- 

tijstva   za   sklad   za   pospeševanje 
kmetijstva 12 

,   7. 25 % od sredstev za investicije za 
stanovanjsko izgraditev 165 

8. Za investicije po proračunu 496 

Skupaj 5.062 

1. Ostanek dobička gospodarskih 
organizacij 

2. Proračunski dohodki 
3. Mesini prometni davek in takse 
4. Presežek dohodkov iz leta 1954 
5. Nepredvideni izredni dohodki 

iz gospodarstva 

Skupaj 

din 

3.984 
501 
283 
97 

197 

5.062 

DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD — SOCIALISTIČNI 
SEKTOR 1955 

Gospodarska 
panoga 

Družbeni 
bruto       Amortizacija 

proizvod 
Plaie 

Presežek 
dela 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 
Komunala 

15,214.470 
129.899 

17.926 
3.133.598 

292.433 
4,341.797 

597.528 
1,452.065 

203.836 

1,583.720 
17.543 

440 
275.623 
78.589 

214.756 
79.088 
70.211 

118.723 

1,949.949 
44.471 

4.501 
1,012.341 

84.823 
828.112 
202.182 
582.310 

61.718 

11,778.801 
67.885 
12.985 

1345.634 
129.021 

3,298.929 
316.258 
799.544 

23.395 

Gospodarstvo 
skupaj 25,383.552 2.440.693   4,670.407    18,272.452 

NARODNI DOHODEK SOCIALISTIČNEGA 
SEKTORJA V LETU 1955 

Gospodarska 
panoga 

Narodni 
dohodek Plače 

Presežek 
dela 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 
Komunala 

13,628.750 
112.356 

17.486 
2,857.975 

213.844 
4,127.041 

518.440 
1,381.834 

85.113 

1,849,949 
44.471 

4.501 
1,012.341 

84.823 
826.112 
202.182 
582.310 
61.718 

11.778.801 
67.885 
12.985 

1,845.634 
129.021 

3,298.929 
316.258 
799.544 

23.395 

Gospodarstvo 
skupaj 22,942559 4,670.407 18,272.452 

St. 345/1-55 

Ljubljana, dne 17. maja 1955. 

V. z. predsednika MLO, 
predsednik sveta za gospodarstvo: 

Ing. Ivo Klemenčič 1. r. 

Priloga k predlogu družbenega ^lana za leto 1955 

SEZNAM 
o kategorizaciji obrtnih podjetij in delavnic 

Katefcorija   a): 

1. Kleparstvo in vodovodno 
instalacijsko podjetje 

2. Splošno kleparstvo in vo- 
dovodno instalacijsko pod- 
jetje 

3. >Labod< 
4. »Vulkan« 
5. »Pleskar« 
6. Pleskarstvo — olepšava 
7. >Harmonika< 
8. Izdelovanje in popravila 

harmonik 
9. >Klobuček< 

10. Krojaštvo Dobrunje 
11. Ljubljanska krojačnica 
12. Šentviška krojačnica 
13. »Moda« 
14. >Model< 
15. Modni salon za ženska in 

moška oblačila 
16. Modno  krojaštvo  za  mo- 

ške in ženske obleke 
17. Šivalnica Polje 
18. Športno in   modno   kroja- 

štvo 
19. Sever Zivka 

"20. Sefic — Zontar 
21. Ster Milan 
22. Dežnikar 
23. Cevljarna Sneberje 
24. Cevljarna Šentvid 
25. Cevljarna 

»26. Čevljarska delavnica 
Moste 

27. Čevljarstvo Dobrunje 
28. »Krzno« 
29. Naša cevljarna   '   , 
30. »Zmaga« 
31. Brivnica Vevče 
32. Brivnica 
33. Brivnica 
34. Brivsko podjetje 

Knezova 28 

Poljanski nasip 40 
Poljanski  nasip 6 
Zaloška 20 
Stožico 47 
Aljaževa 35 
Titova c. 35/a 

Pražakova 12 
Wolfova 3 
Sostro 
Smartinska 15 
Šentvid 28 
Šentvid 90 
Igriška 3 

Kardeljeva 1 

Ob Ljubljanici 21 

Resljeva 1 
Gradišče 2 
Cankarjeva 12 
Tavčarjeva ul. 1 
Ciril Metodova 19 
Sneberje 
Šentvid 48 
Tohačna ul. 1 

Društvena ul. 34 
Sostro 
Mestni trg 5 
Komenskega 26 
Igriška 3 
Vevče 
Pokopališka 4 
Trubarjeva 5 
Kidričeva 6 
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35. »Cvetličarna« 
36. Dimnikarstvo 
3?. Fotokamera 
38. Foto Slovenija 
39. Foto Tivoli 
40. Čevljarska proizvajalna 

zadruga 
41. Čevljarska produktivna 

zadruga 
42. Čevljarska produktivna 

zadruga 
43. »Čilimi« 

Wolfova 10 
Kolodvorska 6 
Trubarjeva 25/a 
Cankarjeva 5 
Cankarjeva 7 

Zaloška c. 10 

Rečna 8 

Tržna 85 
Stari trg 15 

Kategorija   b) 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1?. 
18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
23. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

46. 
47. 

Opekarna  Zadvor 
Umetai kamen 
Remont Dobrunje 
Stavbno in pohištveno 
mizarstvo 
Mizar — Šiška 
Mizarstvo Trnovo 
Mizarstvo 'Vižmarje 
Jugoreklam 
Propaganda 
»Reklamservis« 
Avtomehanika 
Avtopopravljalnica 
Gonilka 
Puškarsko podjetje >Jelen« 
Kino-foto delavnica 
Ključavničarska delavnica 
Ključavničarstvo 
Kolarsko-kovaška 
delavnica 
»Krim«, mehanična 
delavnica 
Mehanična delavnica 
»Ilirija« 
Mehanični  servis 
Mehanika 
Motouniversal 
Optika 
Precizna mehanika 
Radio servis 
Tehtnica 
Galvana 
»Ura« 
Cirman Stane 
Podržaj Ciril 
Grünfeld Leopold 
Pièrnan Lovro 
Iskra servis 
Jugotehnika 
Belak Mihael 
Mihelčič Ivan 
Potočnik  Leopold 
Kemoproizvodi 
Milarna Polje 
Oregorinčič Franc 
Krhavčič Jakob 
Kristal 
Spektrum 
Strojno mizarstvo in 
kolarstvo 
Učila 
Nova knjigoveznica 
Salon ženske in moške 
mode 

Dobrunje 
Titova 139 
Dobrunje 

Poljanski nasip 40 
Knezova 28 
Trnovski  pristan 20 
Šentvid 
Kidričeva 19 
Dalmatinova 4 
Čopova 5 
Titova 35 
Celovška 95 
Njegoševa 15 
Gosposvetska 12 
Gosposvetska 8 
Gregorčičeva 5 
Cufarjeva 10 

Pokopališka 1 i 

Stari trg 11 

Kolodvorska 18 
Tržaška 90 
Črtomirova 5 
Trg revolucije 4 
Čopova 44 
Cankarjeva 3 
Karlovška 2 
Vižmarje 70 
Prešernov trg 1 
Aljaževa 8 
Trubarjeva 65 
Dalmatinova 13 
Ilirska 15 
Mestni trg 12 
Čopova 12 
Wolfova 6 
Borštnikov trg 1 
Petkovškovp nabrežje 
Poljanski nasip 40 
Polje 
Robičeva 3 
Trubarjeva 59 
Titova 14 
Celovška 51 

Dobrunje 
Šentvid 71 
Zamikova 6 

Miklošičeva 7 

49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

77. 

78. 

79. 

80. 
81. 
82. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

Splošno kleparstvo 
Tapetništvo in  dekoracija 
Cevljarna 
Vogrinc Franc 
»Adria« 
»Medenjak« 
Pekarna Ajdovščina 
Pekarna Bežigrad 
Pekarna Breg 
Pekarna Center 
Pekarna Gal j e vica 
Pekarna Gradišče 
Pekarna Ledina 
Pekama Mirje 
Pekarna Moste 
Pekarna Poljane 
Pekarna Sp. Šiška 
Pekarna Stari Vodmat 
Pekarna Šentvid 
Pekarna Zg. Šiška 
Pekarna Folje 
Slaščičarna Šport 
Grablovic Josip 
Grom Jože 
Kastelic Alojz 
Pelicon Adolf 
Parketar 
Produktivna zadruga 
parketarjev 
Oblačilna produktivna 
zadruga 
Čevljarska produktivna 
zadruga 
Čevljarska produktivna 
zadruga 
Umetniška zadruga 
Zidar 
Zidarsko podjetje Šentvid 

Poljanska 75 
Trubarjeva 78 
Kolodvorska 12 
Tavčarjeva 3 
Resljeva 24 
Ul. Milana Majcna 13 
Gosposvetska 7 
Črtomirova 3 
Poljanska 11 
Kotnikova 4 
Dvorni trg 3 
Gradišče 5 
Poljanska 11 
Gradišče 17 
Zaloška 40 
Poljanska 19 
Medvedova 38 
Smartinska 5 
Šentvid 8 
Titova 69/a 
Polje 
Wolfova 10 
Nazor jeva ul. 3 
Komenskega 28 
Gradišče 4 
Wolfova 14 
Trubarjeva 95 

Kolodvorska 35 

Celovška 72 

Celovška 79 

Prešernova 48 
Kardeljeva 1 
Kotnikova 16 
Šentvid 

Kategorija   c) : 

Elektromedicina 
Litografija 
Prevoz I 
Prevozništva II 
Prevozništvo III 
»Avtomontaža« 
»Avtoservis« 
»Instalacija« 
Rafinerija dragih kovin 
»Soča« 
»Udarnik« 
»Elektromehanika« 
»Kamin« 
Naravni kamen 
»Novoplesk« 
»Graditelj« 
»Oplesk«  • 
Pleskarstvo >1. maj« 
Pleskarstvo in sobo- 
slikarstvo 
Stavbeno podjetje Poljane 
Stavba Polje 
Stavbno   obrtno   podjetje 
Šiška 
Favčič Pavel 
Lesna galanterija 
Mizarstvo »Krim« 
»Oprema« 

Kolizejska 21 
Bizoviška 1 
Karlovška 19 
Ul. Milana Majcna 14 
Njegoševa 15 
Titova c. 24 
Prešernova 32 
Slomškova ul.4 
Ilirska 6 
Vrazov trg 4 
Vidovdanska 2 
Celovška c.95 
Mala vas 50, Jezica 
Kolodvorska 32 
Lepi pot 1 
Smartinska 64 
Cufarjeva  ul. 1 
Stari trg 3 

Šentvid 67 
Ambrožev trg 1 
Sp. Zadobrova 14 

Knezova 28 
Zaloška c. 181 
Smartinska c. 10 
Linhartova ul. 49 
Šentvid 
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27. 
28. 
29. 
50. 
31. 
32. 
33. 
K. 
55. 
56. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 

45. 

46. 

Pohištveno mizarstvo 
»Pohištvo« 
Sport oprema 
Zima 
Dobrave Zoran 
Vavpetič Jakob 
Vetrih Franjo 
»Novosti 
»Kroj« 
Modna oblačila 
Obrtnik 
Tapetništvo in  dekoracija 
Rozman Slava 
»Slikoplesk« 
»Slavica« 
Produktivna zadruga 
mizarjev 
Sodarska zadruga Tacen 
Mizarska  zadruga 
Dravlje 
Oblačilna produktivna 
zadruga 
Čevljarska produktivna 
zadruga 

Zavrti 7 
Predjamska 32 
Vižnrarje 1 
Fužine 133 
Ul. Vide Pregarčeve 5 
Titova c. 35 
Titova c. 17 
Wolfova ul. 1 
Poljanska c. 15 
Titova c. 55/b 
Masarykova c. 34 
Titova c. 41 
Gosposka ul. 4 
Gosposka c. 16 
Rimska c 19 

Postojnska 56 
Tacen 

Na Koroške 

Čopova ul. 7 

Mivka 23 

414. 

Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. člena in v zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v skladu z določbami 
III. dela družbenega plana FLRJ (Uradni list FLRJ, 
št. 56/34) je okrajni ljudski odibor Murska Sobota na 
skupni  seji obeh zborov  dne 9.  aprila  1955  sprejel 

ODLOK 

o družbenem p! iiiu okraja Murska Sobota 
za leto 1955 

1. člen 

Potrjuje se družbeni plan okraja Murska Sobota, 
ki se glasi: 

Družbeni plan okraja Murska Sobota za leto 1955. 

Prvi   del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA V LETU 1954 

Za gospodarski razvoj v okraju Murska Sobota 
je v letu 1954 predvsem značilno: 

1. Bilo je doseženo nadaljnje zrvišanje proizvod- 
nje v industriji, kmetijstvu, obrtništvu in povečan 
je bil blagovni promet. 

2. Ugodnejše vremenske razmere so vplivale na 
kmetijsko proizvodnjo v okraju tako, da je bila 
letina srednje ugodna. Vzrok za povečano kmetijsko 
proizvodnjo pa je iskati tudi v izredno dobri sadni 
letini. 

3. Višja denarna sredstva, s katerimi so razpola- 
gali okrajni ljudski odbor, občinski ljudski odbori 
in gospodarske organizacije, so povečala obseg inve- 
sticijske graditve. Z investicijami so bila odpravljena 
nekatera ozika grla r proizvodnji, izvršeni so bili 
nekateri večji  remonti ter elektrificiran  predvideni 

del podeželja, tako da se je zvišalo število elektrifi- 
citiranih gospodarstev za 1200. 

4. Gospodarski instrument so omogočili pred- 
vsem večji vpliv tržišča na proizvodnjo. Nerealno 
planiranje gospodarskih organizacij v začetku .leta 
1954 pa je vplivalo na ostro delitev dohodkov, kar 
je sicer omogočilo na eni strani večje investicije iz 
okrajnih skladov, na drugi strani pa so gospodarske 
organizacije zaradi tega razpolagale z manjšimi last- 
nimi sredstvi. Nekateri instrumenti so neugodno vpli- 
vali na obrtno delavnost (amortizacija mlinov), kar 
pa je bilo med letom odpravljeno. 

5. S tem, da smo vpeljali obdavčitev po zemlji- 
äkem dohodku, se je dvignil tudi interes kmetov za 
povečanje proizvodnje in za večjo ponudbo kmetij- 
skih pridelkov. 

6. Z združitvijo nekaterih sib(kej3ih zadrug • 
manjše število močnejših in usmerjanjem celotnega 
odkupa preko njih je bila dosežena nadaljmja kre- 
pitev zadružne delavnosti. 

1. Industrijska proizvodnja 

Industrijska proizvodnja je nasproti realizaciji 
iz leta 1953 tudi v letu 1954 zaznamovala rahel vzpon. 
Planirani obseg proizvodnje v celoti sicer ni bil 
dosežen, to pa zaradi izpada pri proizvodnji nafte, 
ki zavzema 55 % celotne indiustrijsike proizvodnje 
okraja. Pri drugih industrijskih panogah je bil pro- 
izvodni plan v fizičnem obsegu presežen za 2*%. 

Indeks proizvodnje nasproti realizaciji 1953. leta 
je po strokah talkie: 

Proizvodnja  nafte 100 % 
Kovinska  industrija 109 % 
Industrija gradbenega materiala      100 % 
Tekstilna industrija '   103 % 
Živilska industrija 102 % 

V proizvodnji nafte ni bila dosežena proizvodnja 
zaradi zakasnelih investicij v degazolinaži in kom- 
presorski postaji, zaradi česar ni bila dosežena pro- 
izvodnija surove nafte, predvsem pa proizvodnja pU" 
nov,-Na obseg proizvodnje so vplivala tudi zaikasnela 
in manjša sredstva za raziskave, kar pa se bo P°" 
kazalo šele v prihodnjih letih, število zaposlenih se 
•• v tej industriji dvignilo za 80 %. V raziskavah je 

podj .itje za proizvodnjo nafte doseglo pozitivne 
rezultate pri poizikusnih vrtanjih na filovskem polju. 
Planirani obseg po vrednosti proizvodnje je bil dose- 
žen zaradi spremembe v ceni surove nafte, ki se je 
med  letom dvignila  od  15,50 din   na  20 din  za k?* 

Kovinska industrija zaznamuje v letu 1954 prav 
tako nadaljnji vzpon. Podjetje te stroke je imelo 
težave v preskrbi z materialom, predvsem s ploče- 
vino, kar je onemogočalo še večjo proizvodnjo pred- 
metov za kmetijsko in široko porabo. Delna pre- 
usmeritev proizvodnje na izdelavo takih izdelkov, K1 

jih išče kmečki trg, je ugodno vplivala. Z razširitvijo 
strojnega parka in zaposlitvijo boljše kvalificirane 
delovne sile se *je dvignila tudi kvaliteta izdelkov. 

Industrija gradbenega materiala zaradi povečanih 
investicijskih sredstev ni mogla kriti vseh potreb; 
primanjfkovalo je taiko. zidne kakor strešne opeie, 
kljub temu da so opekarne do maksimalne mere iz- 
koriščale proizvodne možnosti. Na povišano proizvod- 
njo so v tej panogi ugodno vplivale investicije, ne- 
koliko neugodno pa slabo vreme, zaradi katerega s° 
opekarne utrpele deloma tudi škodo. 
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Tekstilna industrija je povečala proizvodnjo za 
3 %. Povečano povpraševanje po teh proizvodih je 
Povzročilo, da je ta stroka v največjem odstotku 
Presegala planirani dobiček. Težave je imela v za- 
četku leta zaradi izpada električne energije, tovarna 
dežnikov pa deloma tudi zaradi pomanjkanja mate- 
ria. Obe tekstilni industriji sta v letu 1954 dobili 
o.'QO.OOO din investicijskega posojila za graditev m 
°premo. Graditev nove prikrojevalniee v tovarni 
Perila v Murski Soboti je v končni fazi, v proizvod- 
nji pa se bo to pokazalo šele v letu  1935. 

Industrija nekovin je v separaciji v Puooncih do- 
bila nov industrijski objekt. Zgradil ga je Zavod za 
raziskavo materiala in konstrukcij LRS in je bil v 
letu 1954 ge y poizkusnem «bratu. 

Živilska industrija je v letu 1954 poslovala vbolj- 
S1" razmerah kakor v letiu 1953, posebno s surovi- 
nami je bila bolje4 preskrbljena. Na to je vplivala 
w>bra letina in zvišan stalež živine. Razširitev tovar- 
ne mesnih izdelkov z dograditvijo nove predeloval- 
nice omogoča racionalnejšo izrabo kapacitet, pred- 
vsem pa vpliva na kvaliteto izdelkov. V letu 1954 je 
•'• v Murski Soboti dograjena nova mlekarna ozi- 
roma tovarna za predelavo mleka v prah ter v druge 
mlečne izdelke. 

Pred vojno so delovalo v Prekmurju tri manjše 
tiskarne, ki pa so bile zarad; koncentracije pozneje 
Prenesene drugam. V letu 1934 je Socialistična zveza 
ustanovila novo tiskamo v Murski Soboti, ki se vklju- 
čuje v proizvodnjo v letu 1935 in s katero dobiva 
°kraj pomemben industrijski obrat 

2. Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja je v letu 1954 dosegla 
vrednost 1 milijarde 390 milijonov dinarjev ali pa 
2a 0,50 % več kakor v letu 1953. Od celotne proizvod- 
nje odpade na proizvodnjo socialističnega sektorja 
102 milijona din ali 7,3 %. Na to višino je vplivala 
Povprečna letina, dobra sadna letina, okrepljeni boj 
Proti Škodljivcem (kapar), povišano število živine, 
Predvsem prašičev in perutnine, boljša preskrba z 
reprodukcijskim materialom, predvsem umetnimi 
Snojili, boljša preskrba s kvalitetnimi semeni itd. 
£rav tako v letu 1954 ni bilo elementarnih nezgod, 
kakor je bil to majski mraz v letu 1953, ki je uni- 
tll večji del posevkov rži. Na razvoj v kmetijstvu 
*o ugodno vplivali tudi regresi in dotacije ljudskih 
odborov za nabavo plemenske živine. Na razvoj živi- 
noreje je ugodno vplival nadpovprečni pridelek krm- 
?uh rastlin  m  večji  interes kmetovalcev   za  vzrejo 

valitetne plemenske živine. Uporaba umetnih gnojil 
je narasla od 3179 ton v letu 1933 na 5728 ton v letu 
*>4. Pomanjkanje cementa in visoke cene so nega- 
ivno vplivale na zidanje gnojišč in gnojmičnih jam. 

.   letu 1954 so začeli načrtno obnavljati sadovnjake 
in vinograde; pri tem je ljudski odbor nudil izdatno 
mančno pomoč. Obnovljenih je bilo 17 ha sadovnja- 

. °v ln vinogradov. Z denarno pomočjo drevesnicam 
"} Anicam smo lahko pripravili material po pred- 
P'sanem izboru. Izkazan je bil tudi napredek v zati- 
J^ju škodljivcev, predvsem tistih, ki so se pojavili v 
•H>zicah. Na to je vplivala kvaliteta zaščitnih sred- 
•/ìTl P°Vračilo za zaščitna sredstva in škropilnice ter 

'jsa organizacija dela. V propagandne namene so 
1 i  izvršeni   številni   poizkusi  z  uporabo   umetnih 

° °Jil ter raznih semenskih sort in prirejenih je bilo 
Ç razstav in predavanj. V živinoreji  je bila raz- 

•••••, molzna kontrola ter izvršena ostrejša izbira 
ovoiških   živali.   Z  nakupom   dobrih   plemenskih 

bikov se je dvignila kvaliteta plemenske živine in 
molznost. K temu je pripomoglo tudi umetno oseme- 
njevanje, ki je v letu 1954 doseglo 5300 novih ose- 
menitev. V perutninarstvu smo začeli načrtno uva- 
jati štajerske pasme, zamenjavati jajca in plemenske 
peteline. 

3, Gozdarstvo 

Novi ukrepi, ki so se začeli izvajati v letu 1954, 
so v gozdarstvu vplivali na zmanjševanje sečnje lesa, 
povečano gojitev m pogozdovanje ter izdatnejše 
varstvo gozdov. [Lljub tem ukrepom je sečnja v 
okraju še vodno preraščala naravni prrastek. Vzrok»; 
•.• to morimo iskati v Kvalitetno slabem gozdnem 
sestavu, veliki porabi lesa za kurjavo in neurejeni 
preskrbi s kurivom, prav gotovo pa tudi v stalnem 
naraščanju  cen  lesa in  neurejeni  trgovini  z  lesom. 

Lani je bilo obnovljenih rednih in starih gozd- 
nih posekov v površini 24 ha, izpopolnjenih površin 
21 ha in očiščenih mladih kultur 58 ha. Za pogozdo- 
vanje je bilo porabljenih 242 000 sadik in 916 kg 
gozdnih semen. Iz gozdnih skladov je bilo zgrajenih 
in urejenih raznih gozdnih komunikacij v vrednosti 
860.000 din. 

4. Trgovina in gostinstvo 

Reorganizacija trgovske in gostinske mreže pa 
tudi formiranje plač na podlagi doseženega prometa 
sta ugodno vplivala na razvoj teh gospodarskih 
panog. 

Blagovni promet se je nasproti letu 1955 povečal 
na 104 % ali: 

1953 1954 % 

v trgovin; na drobno 1,431.948       1,708.887       115 
v trgovini  na debelo 1,579.230       1,468.333        94 
v  gostinstvu 142.2124 171.794       120 

Med letom izvedena reorganizacija trgovskih 
podjetij je v glavnem dosegla svoj namen. Osamo- 
svojile so se trgovine, ki so za tako osamosvojitev 
kazale pogoje, nekatere pa, predvsem špecerijske 
trgovine so ostale še naprej v sestavu trgovskih pod- 
jetij. Reorganizacija je vplivala predvsem na pri- 
zadevanje za dvig prometa in za razširitev raznih, 
vrst blaga. Začasne analize kažejo, da se stroški v 
reorganiziranih trgovinah od leta 1955 niso dvignili. 
Grosistična trgovina kaže zmanjšani promet zaradi 
tega, ker v njem • zajet promet med grosisti. Motnje 
so med letom nastajale pri odkupu poljedelskih pri- 
delkov m živine. Kmetijske zadruge niso mogle od- 
kupiti vseh tržnih presežkov, kar so znale izrabiti 
večja odkupna podjetja, ki so razpolagala tudi z 
večjim številom odkupnega aparata. Nesisiematič- 
nost v odkupu je vplivala na negotovost cen, zato so 
se cene stalno dvigale. 

Z reorganizacijo gostinske mreže se je tudi tu 
stanj« izboljišalo, kljub temu, da se je število go- 
stinskih obratov zmanjšalo. 

Število gostinskih obratov pred reorganizacijo 
128 — je 100%. 

Število gostinskih obratov po reorganizaciji 113 
- je 88 %. 

V gostinstvu se je zboljšala postrežba in preskrba 
gostov. Premalo pažnje smo posvečali razvoju 
turizma. 
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5. Obrt 

Upadanje oibrti v letih po osvoboditvi se je v letu 
1954 ustavilo. Ob koncu leta je bilo v okraju 1257 
obrtnih obratov v vseh sektorjih, kar je za 37 več 
kakor ob koncu leta 1953. Kljub temu da je obrt v 
okraju močna gospodarska panoga, smo ji posvečali 
premalo pažnje. V obrti je zaposlenih 2.692 delavcev, 
kar predstavlja 51 % vseh zaposlenih. Na socialistični 
sektor odpade 55 % zaposlenih, kar lahko vzamemo 
za merilo udeležbe socialističnega sektorja v tej 
panogi. 

Nekateri instrumenti družbenega plana za leto 
1954 so povzročili delne težave v socialističnem sek- 
torju. Enak predpis amortizacijske stopnje kakor v 
industriji je otežava! delo obrtnih mlinskih obratov, 
ki zaposlujejo le manjši del svojih kapacitet. Ljud- 
ski odbori so se premalo posluževali možnosti pav- 
šalnih obdavčitev, kar je destimulativno vplivalo na 
prizadevanje obrtnih kolektivov, predvsem v majh- 
nih obratih in jih še vedno postavlja v neenak polo- 
žaj z zasebnim sektorjem. Socialistična obrt jo bila 
prvič udeležena tudi na investicijskih sredstvih in 
okrajnem kreditnem skladu, vendar še vedno v pre- 
majhnem razmerju z industrijo. 

Se vedno smo čutili pomanjkanje nekaterih strok, 
ki stalno upadajo. Predvsem primanjkuje gradbenih 
obratov, kar povzroča, da se v tej stroki razvija' 
šušmarstvo in pada kvaliteta gradb. 

6. Gradbeništvo 

V letu 1954 so gradbena podjetja in gradbene 
obrti v okraju izvršile za •81 milijonov dinarjev 
gradbenih del, kar predstavlja nasproti letu 1953 za 
14 % povišanja. Zmanjšala se je v tem letu gradbena 
delavnost na objektih kapitalne graditve (nafta) in 
se preusmerila na objekte družbenega standarda. 
Krediti za komunalno delavnost so omogočili, da so 
se v letu 1954 pričela zidati tudi večja stanovanjska 
poslopja, od katerih je bilo eno dozidano, dve se pa 
še zidata. V tem letu zaznamujejo tudi večje popra- 
vilo šol, začetek zidanja nove petrovstke šole in za- 
četek adaptiranje bolnišnice v Murski Soboti. Močno 
so narasle v letu 1954 gradbene obrti socialističnega 
sektorja, ki pa še vedno niso zadovoljile vseh potreb. 
Celotno gradbeništvo je zaposlovalo povprečno 320 
delavcev, kar je za 5 % več kakor v letu 1953. 

Tudi v zasebnem sektorju se je gradbena delav- 
nost močno okrepila. V letu 1954 je bilo izdanih 685 
gradbenih dovoljeni s predračunsko vsoto 424 milijo- 
nov dinarjev. 

Gradbeno projektiranje se je v letu 1954 okre- 
pilo z novimi strokovnimi močmi. Nastajale pa so še 
vedno zamude v gradbenih načrtih, zaradi česar je 

t trpela gradbena operativa. 

?. Investicije 

Investicije v leta 1954 so se nasproti letu 1953 
izredno dvignile. To je omogočil večji dotok sredstev 
v okrajni kreditni sklad, večje investicije iz prora- 
čunskih sredstev in dotacije LR Slovenije. 

Dohodki okrajnega kreditnega slklada so bili 
zaradi večjih dobičkov gospodarskih organizacij pre- 
seženi za 84 %. 

Skupna investicijska sredstva okraja so v letu 
1954 znašala 142,300.000din. Od teh sredstev je od- 
padlo: 

na investicije gospodarskih 
organizacij                      28.300 19,9 % 

na komunalno delavnost    17.000 12,0 % 
na kulturo in prosveto      16.000 11,2% 
na zdravstvo                         15.000 10,5 % 
na  družbeni  standard       32.000 22,5 % 
na elektrifikacijo               30.000 21,0 % 
na zadružne domove           4.000 2,8 % 
Od celotnih sredstev je odpadlo na gradbe 76.5 %. 

na opremo 20,4 %, na drugo 3,1 %. 

Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

I. poglavje 

Industrija 

1 

V industriji je predvideno povečanje proizvodnje 
v letu 1955 nasproti doseženi proizvodnji v letu 1954 
za 20%. 

Po posameznih strokah se predvideva to-le po- 
večanje: 

Proizvodnja nafte 157% 
Industrija nekovin — 
Kovinska industrija 100% 
Industrija gradbenega materiala 100% 
Tekstilna industrija 110% 
Živilska industrija 150% 
Grafična industrija — 

Glede na splošni porast industrijske proizvod- 
nje se predvideva tudi povečanje števila zaposlenih, 
in to za 171. 

Da bi dosegli predviden; plan proizvodnje, bodo 
morali organi delavskega samoupravljanja usmeriti 
napore predvsem na: 

a) maksimalno izrabo kapacitet, 
b) čimprejšnjo uvedbo in izvajanje novega plačil- 

nega sistema, 
c) večjo storilnost in boljšo organizacijo dela 

ter boljšo izrabo surovin, 
č) nadaljnji dvig strokovne sposobnosti delavcev 

in uslužbencev, 
d) znižanje proizvodnih stroškov, 
e) solidmejše komercialno in finančno poslovanje« 

Pri proizvodnji nafte se bo fizično obseg pro- 
izvodnje zvišal na 157%. Na to povečanje bodo vph" 
vale dokončane investicije na degazolinaži in kom- 
presorski postaji, ki bodo končane v prvi polovici 
tega leta, in deloma pozitivni rezultati raziskav f 
letu 1954. Zaradi teh okoliščin se bo proizvodnja 
surove nafte poveùala za 16.000 ton, nova degazoli- 
naža pa bo mogla-pripraviti večje količine plina za 
široko porabo. 

Z razpoložljivimi krediti bo podjetje nadaljevalo 
z raziskavami predvsem na filovskem območju ozi- 
roma tam, kjer so dosedanje raziskave dale pozitivne 
rezultate. 

Podjetje bo zaradi velikih količin plina organi- 
ziralo večjo uporabo v široki potrošnji, sodelovalo 



&2•~ 16. VI. 1955 

Pa bo tudi v načrtovanju nove tovarne za predelavo 
Puna in plinovoda Lendava—Murska Sobota. 

5 

,,. v proizvodnji nekovin se v plan proizvodnje 
v*ljučuje separacija kremenčevega peska v Pucon- 

• ^°" V ktu 1955 bo dosegla proizvodnja 19.000 ton. 
* ft Podjetju so začetne težave, povzroča jih previsok 
soesek letnih anuitet. Zaradi tega bo treba odplače- 
Vauje investicijskega posojila podaljšati. Podjetje bo 
koralo za svoje izdelke najti stalne odjemalce ter 
na Podlagi izkušenj poizkusnega obratovanja organi- 
21tati proizvodnjo tako, da na redne dobave ne bodo 
zlivale sezonske in vremenske razmere. Za nadaljnji 
razvoj podjetja je v sodelovanju z ustanoviteljem še 
naprej isikati možnosti take za boljši plasman peska 
•Kakor za razširitev proizvodnih možnosti, predvsem 
Pa sintetičnih peskov. 

6 

Kovinska industrija bo v letu 1955 v proizvodnji 
^tala na isti ravni kakor v letu 1934. Zaradi pred- 
anih težav v presikrbi z materialom se bo •••••- 
ala proizvodnja  večjih kmetijskih  naprav  in zato 

Cmerila na proizvodnjo predmetov za široko porabo. 
delno izpopolnitvijo strojnega parka je odpravljeno 

ozko grlo, kar bo vplivalo na strukturo in kvaliteto 
tfdelkov. 

7 

..^industriji gradbenega materiala ni predvidenih 
ecim sprememb. Opekarna v Lendavi bo z nabavo 
ove strojne opreme razširila vrsto izdelkov še na 

«v-orezne strešnike, žlebake in vOtlake. Z ureditvami 
"guniti prostorov se bo izboljšala kvaliteta izdelkov 

lendavski in puconski opekarni. Z montažo trans- 
£°5. *•••• se bodo v puconski opekarni znižali 

di proizvodni stroški. Lendavska opekarna mora v 
em  letu  še  naprej   delati  priprave za  izdelovanje 

linker opeke. 
Opekarna v Nemčavcih, ki ima težave glede suro- 

.}?*,     iskala možnosti, da se glina dovaža od drugod 
• da se kako drugače izrabijo proste kapacitete peči. 

8 

jQft, * ^stilna industrija bo povečala proizvodnjo za 
v t"'      . P°v^anJe bodo omogočile nove kapacitete 

ovarni perila v Murski Soboti, ki bodo pridobljene 

^    ,   boljšo preskrbo materiala v tovarni dežnikov, 
se      I11? P^ z izdelovanjem nekaterih delov doma, 

Predvideva tudi povečanje proizvodnje. 

9 

Pove* y^ski industriji se predvideva izredno močno 
boliiX-^n^e' *n to za **%• ^° PovecanJe nastaja zaradi 
toes 'ik ••*••*•••.• pogojev v proizvodnji mesa in 
kan« •» iz(^'kov, predvsem pa zaradi izrabe novih 
obrat et V tovarni mlečnega prahu. S tem novim 
strok01a Ee sPren"nJa tudi struktura izdelkov te 
izdel T '••' **a se v Pomeri z lefom 1954 znižuje 
v v;*^.anJe sira« uvaja pa izdelovanje mleka v prahu 
Se p^1111»''0 ton in kazeina v višini 4 ton. Prav tako 

večuje poraba pasteriziranega mleka za šestkrat. 
m0r P°ve&rajem kapacitet v mlekarski industriji se 
pt;ja P°,večati tudi odkup mleka in temu primerno 
z ••

•^??•. odkupna mreža, kar bo mogoče doseči 
ajemhJ   ^°  °^••••^   cea>  propagando,   premira- 
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Proizvodnja te stroke zahteva, da se izboljšata 
kvaliteta in Sortiment. V proizvodnji mesnih izdelkov 
je težiti za tem, da se v sezoni zagotovijo zaloge za 
predelavo in da se odstranijo sanitarne in higienske 
pomanjkljivosti. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 
Plan za leto 1955 predvideva delno zvišanje bruto 

produkta. Na povečanje bo vplivala večja in pravil- 
nejša uporaba umetnih gnojih, zatiranje škodljivcev 
in povečanje produktivnosti pri živini, kar bo do- 
seženo z boljšo krmno bazo, selekcijo in uvozom 
plemenjakov. Pri rastlinski proizvodnji bo to do- 
seženo z večjo uporabo kvalitetnejših semen. 

V letu 1955 bo iz družbenih skladov za kmetijstvo 
na razpolago 27 milijonov dinarjev ali skoraj enkrat 
več, kakor jih-je bilo na razpolago v letu 1954. To 
omogoča formiranje sklada za pospeševanje kmetij- 
stva, v katerega se bo stekalo 15% od celotne do- 
polnilne dohodnine v okraju. 

Zaradi splošnega pomanjkanja apna bo v tem 
letu sprožena akcija za kalcificiranje zemlje, pri 
čemer se bo iz skladov za pospeševanje kmetijstva 
krila razlika v prevoznih stroških. 

Ker jo od dobrih semen odvisen pridelek, bodo 
selekcijska postaja v Beltincih in druga posestva, 
ki se ukvarjajo s pridelovanjem semen, dala na raz- 
polago razna kvalitetna semena. 

Kmetijska služba bo v letu 1955 organizirala 
negativno in pozitivno odbiro semenskega krompirja. 

Da bi se povečala kvaliteta sušene krme, pred- 
vsem detelje, bomo propagirali uporabo ostrvi za 
sušenje. 

Tako kakor v letu 1954 bodo tudi v tem letu iz- 
vedeni razni poizkusi predvsem na gnojilih, da bi 
s tem ugotovili prikladnost novih poljedelskih ukre- 
pov, sort in gnojil za naše razmere. Na podlagi dobrih 
rezultatov, doseženih v poljedelstvu, bomo dajali na- 
grade in premije. , 

V živinoreji bomo kljub povečanemu osemenje- 
vanju še nadalje posvečali vso skrb vzroji dobrih 
plemenjakov. Z zvišano vzdrževalnino plemenjakom 
bo povečan tudi interes kmetovalcev, ki so do sedaj 
vzdrževanje plemenjakov odklanjali. Za pleme se 
bodo priznavali samo biki rodovniških roditeljev z 
znano proizvodnjo. ô , 

Da bi dosegli napredek v živinoreji, moramo v 
letu 1953 zamenjati in dopolniti 150 plemenskih bikov 
in zato zagotoviti potrebno pomoč. Ob finančni po- 
moči in iz sredstev za pospeševanje kmetijstva je 
prav tako treba zagotoviti 150 komadov merjascev. 
Začeto delo v razširjenju štajerske kokoši, bomo na- 
daljevali s tem, da bomo razdelili 20.000 komadov 
valilnih jajc in enodnevnih piščancev ter zamenjali 
500 petelinov štajerske pasme. Da bi v prihodnjih 
letih selekcijo v kokošereji hitreje izvajali, je treba 
nabaviti novo valilnico. Razširjena bo molzna kon- 
trola, ki bo razen količin ugotavljala- tudi tolščo 
v mleku. 

Povečana sredstva za pospeševanje kmetijstva 
bodo v letu 1953 omogočila delno subvencioniranje 
za zidanje silosov, gnojišč in gnojničnih jam. 

Ker je številčno stanje koift zadovoljivo, v konje- 
reji ne predvidevamo nobenih posebnih,ukrepov. Za- 
menjali bomo 5 žrebcev z žrebci lažjega tipa. 

V letu 1955 bomo posvečali posebno pažnjo za- 
tiranju škodljivcev, predvsem kaparja, koloradskega 
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hrošča, ameriškega prelca in poljskih miai. Za uspešno 
zatiranje bodo na razpolago predpisana zatiralna 
sredstva s 50% popustom. Enaik popust moramo za- 
gotoviti tudi za prevozne škropilnice in za nabavo 
zaščitnih oblek. 

V letu 1954 začeto delo pri obnavljanju sadovnja- 
kov bomo v letu 1955 nadaljevali. Ob enakih pogojih 
bomo razpisali natečaj za obnovo sadovnjakov za 
nadaljnjih 50 ha površin, za kar bomo dali brez- 
plačne sadike in obnovitvene načrte. Da bi izboljšali 
prodajne možnosti sadja, bomo zgradili ciarikornore 
v Murski Soboti, Mačkovcih in Lendavi. Sadjarska 
razstava v Murski Soboti na pomurskem tednu naj 
pokaže stanje in napredek sadjarstva. 

Ker so vinogradi že stari, izrojeni in pomešani 
s samorodnicami, jih je treba začeti obnavljati, še 
prej pa analizirati zemljo. Prav tako kakor za sad- 
jarstvo bo tudi za vinogradništvo razpisan natečaj 
za načrtno obnovo vinogradov, za kar bomo kupili 
cepljenke po predpisanem trsnem izboru jz domačih 
trsnic. Zbor vinogradnikov v Lendavi naj pokaže na 
okrajni vinarski razsta/vi pregled celotnega vinograd- 
ništva. 

Pri zatiranju živalskih kužnih bolezni in zaščiti 
živali, moramo tudi v letu 1955 paziti na to, da se 
omejijo morebitni izbruhi kužnih bolezni. S preven- 
tivnimi ukrepi se to da preprečiti. Posebno pozornost 
pa moramo še naprej posvečati svinjaki ohromelosti 
in v ta namen redno vse leto cepiti prašiče v ogrože- 
nih krajih. 

Ker daje perutninarstvo sorazmerno velik del na- 
rodnega dohodka, trpi pa zaradi kokošje kuge, je 
treba v nižinskih in strnjenih naseljih cepiti vse 
kokoši. Zagotoviti moramo sredstva za izločitev vsaj 
enega dela tuberkuloznih živali in še naprej tuberku- 
linizirati po dosedanjem sistemu. Veterinarski zavod 
v Murski Soboti bo razširil osemenjevanje na 7000 
novih osemenitev. 

Kmetijsko zadružništvo bo v letu 1955 imelo v 
zvezi s pospeševanjem kmetijstva mnogo nalog. Pred- 
vsem bo po njih organiziran boj proti Škodljivcem. 
Zaradi teh nalog se bo zadružništvo organizacijsko 
moralo okrepiti, zaposliti nove strokovne kadre in 
od okrajne zveze dobivati več pomoči. Z odkupom 
poljedelskih pridelkov po kmetijskih zadrugah bo 
kmetijskim zadrugam zagotovljena tudi boljša mate- 
rialna baza. 

•. poglavje 

Gozdarstvo 

Izčrpanost prekmurskih gozdov nas sili, da še 
bolj varčujemo z lesom in zmanjšamo sečnjo. Zato 
predvideva družbeni plan v gozdovih splošnega ljud- 
skega premoženja le toliko sekanja, kolikor znaša 
letni prirastek, v zasebnem sektorju pa je ta odstotek 
še vedno neuravnovešen zaradi velike porabe drv za 
kurjavo in povečanih potreb po gradbenem lesu. 

Glede na stanje gozdov v okraju so potrebni 
tile ukrepi za obvarovanje lesnih zalog in^za obnovo 
gozdov: 

1. zmanjšati obseg sečnje v zasebnih gozdovih za 
10%, to je na 32.500 ms, v državnih gozdovih pa ob- 
držati enako raven, to je 7000 m'; 

. 2. pogozditi in izpopolniti čimvečje površine. Po- 
saditi 1,058.000 sadik^na 166 ha površin, od tega v 
zasebnih gozdovih 665.000 sadik na 105 ha, v državnih 
gozdovih pa 435.000 sadik na 59 ha; 

3. izvršiti negovalne ukrepe na čimveč ji površini, 
vendar v skladu z razpoložljivim skladom, da bo delo 
opravljeno kvalitetno. Očistiti 145 ha zasebnih gozdov 
in 166 ha državnih gozdov ter preredčiti 250 ha držav- 
nih gozdov; 

4 povečati površino drevesnic za 10.000 m* in 
urediti matičnjaik za proizvodnjo topolovih podtak- 
njencev s kapaciteto 40.000 komadov sadik letno; 

5. izvršiti obnovitvena dela na logamicah; 
6. urediti gozdne ceste in poti v dolžini 21 kini. 

in to 16,5 v zasebnih in 4,5 km v državnih gozdovih; 
7. organizirati zamenjavo premoga za jamski les; 
8. organizacijsko usposobiti promet z kurivom v 

Murski Soboti, da bo bolje preskrboval potrošnike 
v mestu s premogom in z drvmi iz drugih okrajev; 

9. lotiti se izdelave načrtov za plinovod**Lendava- 
Murska Sobota z odcepi za kraje jugozahodnega pre- 
dela okraja; 

10. urediti in usposobiti gozdarsiko službo tako, 
da "bo v varstvu in negi gozdov opravljala svoje na- 
loge v celoti. 

IV. poglavje 

Gradbeništvo 

Zaradi manjših investicijskih sredstev, ki bodo 
v tem letu na razpolago, se bo delavnost gradbeništva 
v družbenem sektorju zmanjšala. Obstoječe gradbene 
kapacitete bodo zaposlene na nekaterih začetih ob- 
jektih družbenega standarda in na dovršitvenih delih 
kapitalne graditve pri proizvodnji nafte v Lendavi. 
Obrtne kapacitete v gradbeništvu se bodo morale 
angažirati "a graditev individualnih zgradb, kjer Je 

v lanskem letu primanjkovalo delovne sile. 
Kreditna sredstva, ki so bila dana na razpolag0 

gradbenemu podjetju za nabavo strojne opreme, bodo 
deloma omogočile hitrejšo in solidnejšo gradite^ 
vendar bo v tej gospodarski panogi med letom treba 
močno dvigniti storilnost dela. To bo omogočil novi 
plačilni sistem, ki bo bolje stimuliral delo gradbenih 
delavcev, pa tudi močnejša konlkurenca, ki bo nastala 
z zmanjšano gradbeno delavnostjo. 

V. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

V letu 1955 predvidevamo, da bo promet v trgo- 
vini in gostinstvu ostal na ravni iz leta 1954. V trgo- 
vini bo znašal' promet 3,200.000 din, v gostinstvu Pf 
v višini 172.000 din. Tudi število zaposlenih bo v obe» 
panogah ostalo enako kakor v letu 1954. 

5 plačilnim sistemom, ki je bil v trgovini uve- 
ljavljen še T preteiklem 'etu in ki je pravilno stimu' 
lirai prizadevnost kolektivov, bo tudi v tem letu dan8 

možnost, da bodo trgovine in trgovska podjetja bolj ^ 
in solidneje opravljala svojo posredniško vlogo. "£" 
daljšana obračunska doba bo dajala tudi  možnosti, 
da trgovine ne bo ustvarjala prekomernih dobickoj; 
S tem, ko je določen obvezen investicijski sklad, ** 
vrača dele dobička trgovin in. trgovskih podjetij z 

investicije, bodo dane možnosti, da se urede poslovil 
prostori, ki so ponekod že zastareli in ne ustrezaj 
sodobnim potrebam. 'V letu 1955 moramo pri odlkup1 

poljedelskih pridelkov in živinoreje še bolj v
ut^'i| 

vlogo odkupnih odsekov kmetijskih zadrug in čimbo J 
omejiti število naikupovalcev, predvsem grosistični i. 
Pač pa morajo kmetijske zadruge posvetiti večjo skr 
vzgoji   in   zaposlitvi   strdkovno  zmožnejšega   kadr 

tako v svojih trgovinah kakor v odkupnih odseki 
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Gxosistièna trgovina mora skrbeti za večjo izbiro 
blaga in gledati, da bo zadostila predvsem potrebam 
P° reprodukcijskem  in  gradbenem materialu. 

Po izvršeni reorganizaciji ima gostinstvo vse po- 
boje, da odpravi sleherno zaostalost, ki je je bilo v 
Preteklem letu še precej. Z določitvami amortizacij- 
skih stopenj davka od osnovnih sredstev in pavšal- 
nim določanjem dobička so socialistični obrati iz- 
enačeni z zasebnimi gostišči. Novi plačilni sistem v 
gostinstvu bo omogočal večje prizadevanje delovnih 
kolektivov ne samo pri boljši preskrbi, temveč tudi 
Pfi kulturni postrežbi. 

Gostinska zbornica bo skupno z gostinskimi obrati 
• društvi morala v tem letu pripraviti tudi večjo 
turistično propagando, gostinski obrati pa bodo morali 
skrbeti, da bodo turistične storitve kvalitetne in po 
•••••• cenah, kar bo naj'boljša propaganda za širje- 
nJe turizma v Prekmurju. 

VI. poglavje 

Obrt 

v Zaradi togih ekonomskih predpisov in premajhne 
Pažnje je obrt, predvsem pa socialistična obrt v pre- 
teklih letih pešala. Slabe kreditne možnosti so bile 
v£rok, da so nekatere stroke začele izumirati. Novi 
ekonomski predpisi v okrajnem družbenem planu 
Postavljajo socialistično obrt v nov položaj, ki kaže, 
"a bo leto 1935 moralo biti prelomnica v tem pogledu. 
Pavšalno obdavčenje večine obrtnih obratov bo omo- 
gočilo hitrejši razvoj socialističnega obrtništva, ker 
"o s takim ukrepom lahko popolnoma izenačeno z 
zasebnim sektorjem. Ce hočemo v obrti napredovati, 
°odo morali ljudsiki odbori in zbornica skrbeti: 

L za nadaljnjo ustanavljanje novih obrtnih obra- 
tov; 

2. za ureditev sedanjih obrtnih obratov, ki imajo 
^eurejeno finančno in materialno evidenco, in po- 
skrbeti, da se za manjše obrtne obrate predpiše 
Pavšalna obdavčitev; 
,     5. za vključitev več vajencev v take obrtne stro- 
ke, ki so v upadanju; 

4. za splošen dvig strokovne sposobnosti obrtnih 
kadrov 

Za 

VII. poglavje 

Investicije 
«•a investicije v letu 1953 se bodo uporabljala 

sk^StVa iz okrajnega proračuna in proračunov ljud- 
S" odborov občin, sredstva iz okrajnega kreditnega 
Klada in sredstva iz pomoči republike. Zaradi manj- 

v Proračunskih možnosti se bodo proračunska in- 
t
es'IciJska sredstva omejila le na najnujnejše po- 

pt ., {o Je na dograditev šole v Rogašovcih, na po- 
zd gra<*u v Lendavi in za načrte prosvetnih in 
fin vs.tTenin objektov. Iz republiške pomoči ee bodo 
"girali dograditev razbremenilnika Ledava—Mura, 

na vHe.vanJ° zidanja šole v Petrovcih, graditev mostu 
j ^oiljskem potoku, pri Mostju ih pričetek graditve 
n delilne postaje v Mačkovcih. Iz okrajnega kredit- 
rabr . a^a se bodo sredstva uporabila za 'kritje upo- 
za ,'^ obratnih sredstev gospodarskih organizacij, 
del-0 al|evanJe elektrifikacije Prekmurja in za do- 
•••^

••••• posojil gospodarskih organizacijam. Za 
n 

ri"kacijo Proktnurja bo zagotovljenih 20 milijo- 
(jit 

ste<lstev, ki se bodo uporabila predvsem za gra- 
k0T

v,daljnovodov (prosenjakovska, bodomslka in can- 
yon- občina), preostanek pa uporabil za dodelje- 

ne posojil elektrifikacijskim odborom za postavi- 

tev vaških omrežij. Razen teh sredstev bo Komunalna 
banka zasigurala iz svojih sredstev 10 milijonov din 
za posojilo elektnfikacijslkim odborom. Iz kreditnega 
sklada se bodo dajala sredstva tudi gospodarskim 
organizacijam, predvsem obrtnim za nabavo opreme 
in velika popravila. 

Razen sredstev iz okrajnih virov bodo gospodar- 
ske organizacije investiralo tudi iz najetih posojil 
zveznega oziroma republiškega kreditnega sklada. 

III. d e 1 

PREDPISI O GOSPODARSKIH INSTRUMENTIH 
IN UKREPIH 

VIII. poglavje 

Amortizacija 

1 

Podjetja za izdelovanje zidne in strešne opeke 
bodo v letu 1<)55 plačevala 100% od polnega zneska 
predpisane amortuucije. 

Komunalna in obrtna podjetja in delavnice ter 
gostinska podjetja in gostišča obračunavajo in vpla- 
čujejo amortizacijo osnovnih sredstev v tehle odstot- 
kih od predpisanih stopenj amortizacije (Uradni list 
FLRJ, št. 52/53). 

Stroka — obrt Odstotki 

Obrtno predelovanje kovin 50 
Elektrotehnične obrti 100 
Predelovanje zemlje, kamna in stekla 40 
Stavbne obeti 100 
Obrtno predelovanje lesa 100 
Obrtno predelovanje tekstilnega blaga 100 

pletilstvo 70 
Obrtno predelovanje usnja 100 
Živilske obrti 100 

pekarne 80 
klavnice 30 

Osebne storitve 50 
Druge obrti 10O 

opekarna Dobrovnik 70 
Gostinska podjetja in gostišit 100 

hotel >Triglav<, Lendava 40 
Komunalna podjetja 100 

plinarna Lendava 100 
Druge obrti: 

mlini 20 
žage 20 
žaga Grad 15 
kino Lendava in Beltinci 40 

IX. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstev komunalnih, 

obrtnih in gostinskih podjetij in obrtov v letu 1955 
znaša: 

a) za obrtna podjetja in obrte 2% 
h) za gostinska podjetja in gostišča 2% 
Ne   glede   na   prejšnji   -dstavek (so   plačevanja 

davka od osnovnih sredstev oproščena: 
a) komunalna podjetja, , 
b) mlini in žage, * 



Stran 454 URADNI LIST St. 22 - 16. VI. 1955 

c) hotel »Triglav«, Lendava, 
č) kino Lendava in Beltinci, 
d) klavnica Lendava. 

Obresti od osnovnih sredstev se obračunavajo 
od neodpisanega dela vrednosti vseh osnovnih sred- 
stev gospodarske organizacije. 

X. poglavje 
Višina rezervnega sklada podjetij 

1 
Gospodarske organizacije bodo prenesle v rezerv- 

ni sklad 2% od zneska svojih povprečnih obratnih 
sredstev v zadnjih treh letih. 

Ne glede na prejšnji odstavek prenesejo v rezerv- 
ni sklad od iste osnove: 

a) trgovinska podjetja in trgovine 3% 
b) trgovska podjetja na debelo 4% 
c) kmetijtska posestva 5% 

XI. poglavje 
Delitev preostalega dohodka gospodarskih organizacij 

Dobiček gospodarskih organizacij, ki ostane po 
odbitku deleža federacije in odbitku obveznosti iz 
39. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darske organizacije (Uradni list FLRJ, št. 54/54), se 
v letu 1955 razdeli med gospodarsko organizacijo in 
okrajem tako, da pripade gospodarski organizaciji 
tale delež v odstotkih: 
Stroka 111 Proizvodnja nafte, Lendava 20 
Stroka 116 Proizvodnja kremenčevega peska 100 
Stroka 11? Industrija kovinske galanterije 30 
Stroka 121 Opekarne 50 
Stroka 124 Tovarna perila »Mura« 30 

Tovarna dežnikov Lendava 30 
Stroka 127 Tovarna mesnih izdelkov M. Sobota 40 

Tovarna mlečnega prahu M. Sobota 80 
Stroka 128 Obmurska tiskarna 100 

Kmetijska posestva 100 
Gradbeništvo 45 
Obrt 50 
Trgovina — 

. Gostinstvo — 

Gospodarska organizacija sme pred delitvijo do- 
bička po prvi točki tega poglavja izločiti največ 50% 
od prihrankov pri stroških ter materialu in jih upo- 
rabiti za nagrade delavcev in uslužbencev, ki so te 
prihranke dosegli. 

Kot podlaga za računanje prihrankov se jemljejo 
stroški in proizvodnja iz leta 1954. 

Gospodarski svet je pooblaščen, da ugotovi dejan- 
ski prihranek na stroških in materialu in določi 
višino odstotka do meje iz 1. odstavka. 

V svoje investicijske sklade bodo trgovska pod- 
jetja oziroma trgovine v letu 1955 prenesle. 0,5% od 
ustvarjenega prometa. 

Prav tako, bodo trgovska podjetja oziroma trgo- 
vine prenesle svoje investicijske sklade 20% od dela 
dobička, ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru. 

Ne glede na prvi odstavek te točke prenese v 6voj 
investicijski sklad: 

a) Potrošnik, trg. podjetje, M. Sobota      0J% 
b) Agromerkur, trg. podjetje, M. Sobota   3,3% 

Prodajalne proizvajalnih podjetij prenesejo f 
skupni rezervni in investicijski sklad 40% od pre- 
ostanka rabata, ki ni bil uporabljen za plače po 
XII. poglavja tega družbenega plana. 

Gostinska podjetja in gostišča bodo prenesla 
v svoje investicijske sklade 50% od dobička, ki 
gre OLO. 

6 
Gospodarska podjetja, obrti in samostojni obrati 

kmetijskih zadrug obdržijo od dobička, ki ostane p» 
odbitku obveznosti iz 39. člena uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarske organizacije, tolikšen deh 
kolikršen pripada gospodarskim organizacijam istih 
strok državnega sektorja. 

Kmetijske zadruge v okraju Murska Sobota pn. 
delitvi dohodka nimajo obveznosti do OLO Murska 
Sobota. 

••. poglavje 
Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 

organizacij 
1 

Gospodarske organizacije smejo iz dela -dobičkai 
izračunanega na podlagi odstotka iz 1. točke XI. p°* 
glavja tega družbenega plana, uporabiti za povečanje 
plač nad tarifnimi postavkami največ: 

Odstotki 

Proizvodnja nafte, Lendava 78 
Proizvodnja kremenčevega peska v Puconcih   100 
Industrija kovinske galanterije, M. Sobota 45 
Opekarne 100 
Tovarna perila, Murska Sobota 30 
Tovarna dežnikov, Lendava 2i9 
Tovarna mesnih izdelkov, Murska Sobota 80 
Tovarna mlečnega prahu, Murska Sobota 80 
Kmetijska posestva 100 
Gradbena podjetja ^0 
Obrt 65 

Gostinska podjetja formirajo v letu  1935 svoje 

plačne sklade tako, da na ustvarjeni promet up0" 
rabijo odstotek v višini: 
Hotel >Triglav<, Lendava *8 

3 
Trgovska podjetja in trgovine formirajo v le*u 

1955 svoje plačilne sklade tako, da na ustvarjeni pro- 
met uporabijo odstotek v višini: 

Trgovsko podjetje Odstotki 

v- 
»Potrošnike, Murska Sobota 
»Agromerkur«, Murska Sobota 
»Zvezda«, Lendava 
kmetijskih zadrug, Lendava 

1,15 
3,68 
1,55 
1,96 
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Trgovsko podjetje Odstotki 

»Koloniale«:, Murska Sobota 4,70 
Prekmurski magazin, Murska Sobota 5,8? 
»Tobak«, Murska Sobota 1,23 
»Plavica«, Murska Sobota 2,76 
»Panonija«, Lendava 4,70 

Trgovina Odstotki 

Kovina, Murska Sobota 2,54 
Železo, Murska Sobota 2,54 
Tehnopromet, Murska Sobota 2,00 
Zarja, Murska Sobota 1,96 
Izbira, Murska Sobota 1,96 
Moda, Murska Sobota 1,96 
Tkanina, Murska Sobota 1,96 
Vesna, Murska Sobota 4,30 
Runo, Murska Sobota 5,50 
Usnje, Murska Sobota 2,76 
Dobra knjiga, Murska Sobota 4,03 
Preskrba, Murska Sobota 4,70 
Dom, Murska Sobota 4,S5 
Komisija, Mursika Sobota 6,34 
Trg. z mešanim blagom, Grad 4,15 
Trg. z mešanim blagom, Bodonci 4.15 
Preteke, Lendava 2,00 
Tribuna. Lendava 2,54 
Izbira, Lendava 2,20 
Usnje, Lendava 3,50 
Komisija, Lendava 6,35 
Naša knjiga. Lendava 7,90 

4 

Trgovska podjetja in trgovine smejo od dela, ki 
presega plače po tarifnem pravilniku  in določenem 
odstotku, od celotnega prometa uporabiti zä poveča- 
nje plač nad tarifnimi jpostavkami le tisti del, ki se 
°°i. če se uporabi lestvica: 

do   10% 75,0% 
**&   10% 75,0% + 60% na presežek nad   10— 20% 

20% 67,5% + 20% na presežek nad   20— 30% 
30% 51,7% + 10% na presežek nad   30— 50% 
50% 35,0% +  5% na presežek nad   50—100% 

100% 20,0% +  5% na presežek nad 100—200% 
200% 12,5% +   2% na presežek nad 200% 

,,j Ta lestvica se uporablja tudi za izračunanje pla- 
hega sklada, ki presega plače po tarifnem pravil- 

?! u Pri prodajalnah proizvajalnih podjetij od dela, 
i presega plače po tarifnem pravilniku in rabatom, 
1 sp porabi za stroške prodajalne. 

5 
Za kmetijske zadruge se določijo za obračuna- 

na* obračunskega sklada za zaslužike delavcev in 
užbencev zadruge iste osnove, kot veljajo za 

gospodarske organizacije. 

XIII. poglavje 

Delež okraja na dohodkih mestne občine 
Murska Sobota 

p  , .^rajnemu ljudskemu odboru Murska Sobota pri- 
gia aj?f"r celoti dohodki, ki so na območju mestne ob- 

e Murska Sobota doseženi  od dobička  industrij- 

skih podjetij, pripadajočega dela prometnega davka 
predpisanega z zvezno tarifo, zemljarine, državnih 
taks in 50% od predpisarie temeljne in dopolnilne 
dohodnine kmetskih gospodarstev. 

Vsi drugi dohodki pripadajo v celoti ljudskemu 
odboru mestne občine Murska Sobota. 

XIV. poglavje 

Udeležba občin na dohodkih okraja 
Občinski ljudski odbori so udeleženi na dohod- 

kih okraja v tehle odstotkih: 

Obima 

Tem. in dop. 
dob, kmet. 
gosp. in 
ostalih 
poki 

Dobiček 
iad. pod]. 

Dobiček 
obrt. trg. in 
go*t. podj. 

Lendava 23 
Polana 16.5 
Dobrovnik 5.2 
Tu m išče 2,0 
Crenšovci 7,2 
Gabrje 14,3 
Bogojina 8,6 
Beltinci 2,0 
Prosen jakòvci 6,3 
Križevci 8,3 
Saj ovci 7,0 
Petrovci 10,0 
Mačkovci 12,0 
P u conci 2,7 
Martjanci 3.7 
Grad •.5 
Rogašovci 8,3 
Kuzma 32,5 
Cankova 4,5 
Tišina 

f      7fi 

7.1 Bodonci 

5 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
20 100 
— 100 
— 100 
— 100 
— e 100 
— - 100 
— 100 
— 100 

XV. poglavje 

Lokalni prometni davek in lokalne takse 

i 
Občinski prometni davek se bo predpisal s po- 

sebnim odlokom okrajnega ljudskega odbora. Do 
tega predpisa velja tarifa lokalnega prometnega 
davka iz 1. 1954 in tarifa po začasnem odi ku okraj- 
nega LO o uvedbi občinskega prometnega davka v 
okraju Murska Sobota. 

2 
Lokalne takse se pobirajo po odloku okrajnega 

ljudskega odbora Murska Sobota o vpeljavi okrajnih 
taks in prometnega davlka, objavljenem v Uradnem 
listu LRS. št 1-9/54. 

XVI. poglavje 
Stopnje dopolnilne dohodnine 

1 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se za leto 1955 predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 5 30 5.000 3 150 
2.000 3 60 6.000 3 180 
3.000 3 • 90 7.000 3 210 
4.000 3 120 8.000 3 240 
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Osnova       %       Davek Osnova Davek  Osnova Davek Osnova Davek 

9.000 3 270 75.000 12,5 9.375 305.000 522 98.210 515.000 40,6 209.090 
10.000 3 300 76.000 12,6 9.576 310.000 32,4 100.440 520.000 40,° 212.160 
11.000 3 330 77.000 12,7 9.779 515.000 32,6 102.690 525.000 41,0 215.250 
12.000 3 360 78.000 12,8 9.984 320.000 32,8 104.960 530.000 412 218.360 
13.000 3 590 79.000 12,9 10.191 325.000 33,0 107.250 535.000 41,4 221.490 
14.000 3 420 80.000 13,0 10.400 330.000 332 109.560 540.000 41,6 224.640 
15.000 3 450 81.000 15,1 10.611 335.000 33,4 111.890 545.000 41.8 227.810 
16.000 3 480 82.000 15^ 10.824 340.000 33,6 114.240 550.000 42,0 231.000 
17.000 5 510 83.000 13,3 11.039 345.000 35,8 116.610 555.000 42,2 234.210 
18.000 3 540 84.000 15,4 11.256 550.000 34,0 119.000 560.000 42,4 237.440 
19.000 5 570 85.000 15,5 11.475 355.000 54,2 121.410 565.000 42,6 240.690 
20.000 3 600 86,000 13,6 11.696 360.000 34,4 123.840 570.000 42,8 243.960 
21.000 5,1 651 87.000 15,7 11.919 565.000 34,6 126.290 575.000 43,0 247.950 
22.000 32 704 88.000 13,8 12.144 570.000 34,8 128.Z60 580.000 432 230.560 
23.000 3,3 759 89.000 13,9 12.571 375.000 35,0 131250    . 585.000 43,4 253.890 
24.000 3,4 816 90.000 14,0 12.600 380.000 35,2 153i760 590.000 43,6 257.240 
25.000 3,5 875 91.000 14,1 12.831 585.000 55,4 156,290 595.000 43,8 260.610 
26.000 5,6 956 92.000 142 13.044 390.000 35,6 138.840 600.000 44,0 264.000 
27.000 3,7 999 93.000 14,3 13299 395.000 35,8 141410 605.000 44,1 266.805 
28.000 33 1.064 94.000 44 13.536 400.000 36,0 144.000 610.000 442 269.620 
29.000 3,9 1.151 95.000 14,5 13.775 405.000 362 146.610 615.000 44,3 272.445 
50.000 4,0 1.200 96.000 14,6 14.016 410.000 36,4 149.240 620.000 44,4 275280 
51.000 4,2 1.302 97.000 14,7 14.259 415.000 36,6 151.890 625.000 44,5 279.125 
52.000 4,4 1.408 98.000 14,8 14.504 420.000 36,8 154.560 630.000 44,6 280.960 
53.000 4,6 1.518 99.000 14,9 , 14.751 425.000 37,0 157250 635.000 >,7 283.845 
34.000 4,8 1.652 10O.O00 16,0 15.000 430.000 372 159.960 640.000 '4,8 286.720 
35.000 5,0 1.750 105.000 15,5 16275 435.000 37,4 162.690 645.000 44,9 289.605 
36.000 5,2 1.872 110.000 16,0 17.600 440.000 37,6 165.440 650.000 4;,o 292.500 
37.000 5,4 1.998 115.000 16,5 18.975 445.000 57,8 168210 655.000 45,1 295.405 
38.000 5,6 2.128 120.000 17,0 20.400 450.000 38,0 171.000 660.000 452 298320 
39.000 5,8 2.262 135.000 17,5 21.875 455.000 38,2 173.810 665.000 45,3 301.245 
40.0005 6,0 2.400 130.000 18,0 23.400 460.000 38,4 176.640 670.000 45,4 304.180 
41.000 6,2 2.542 155.000 18,5 24.975 465.000 38,6 179.490 675.000 45,5 307.125 
42.000 6,4 2.688 140.000 19,0 26.600 470.000 38,8 182.360 680.000 45,6 510.080 
43.000 6,6 2.838 145.000 19,5 28.275 475.000 39,0 185250 685.000 45,7 313.045 
44.000 6,8 2.992 150.000 20,0 30.000 480.000 392 188.160 690.000 45,8 316.O20 
45.000 7,0 3.150 155.000 20,5 51.775 495.000 39,4 191.090 695.000 4:5,9 319.005 
46.000 72 3.312 160.000 21,0 33.600 490.000 39,6 194.040 700.000 46,0 322.000 
47.000 7,4 3.478 165.000 21,5 35.475 495.000 39,8 197.010 nad 
48.000 7,6 3.648 170.000 22,0 37.400 500.000 40,0 200.000 700.000 50,0 ali od vsa- 
49.000 7,8 3.812 175.000 22,5 39.375 505.000 40,2 203.010 kih nadaljnjih 5.000 dm 
50.000 8,0 4.000 180.000 23,0 41.400 510.000 40,4 206.040 osnove   ! 2.500 dir , davka. 
51.000 82 4.182 185.000 23,5 43.475 
52.000 8,4 4.36S 190.000 24,0 45.600 2 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 

8,6 
8,8 
9,0 
9,2 
9,4 

4.558 
4.752 
4.950 
5.152 
5.358 

195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 

24,5 
25,0 
25,4 
25,8 
262 

47,775 
50.000 
52.070 
54.180 
56330 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji davčni stopnji, povečanega za 

razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

58.000 9,6 5.568 220.000 26,6 58.520 
3 59.000 9J8 5.782 225.000 27,0 60.750 

60.000 10,0 6.000 230.000 27,4 63,020 Osnove za obračunavanje  dopolnilne dohoduine 

61.000 10,2 6.222 235.000 27,8 65.330 se zaokrožijo takole: 
62.000 10,4 6.448 240.000 28,2 67.680 a) osnove do 100.000 din  se zaokrožijo na tisoč 
63.000 10,6 6.678 245.000 28,6 70.070 dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din za" 
64.000 10,8 6.912 250.000 29,0 72.500 okrožijo navzdol, zneski nad 500din pa navzgor. 
65^000 
66.000 
67.000 
68.000 

11,0 
11,2 
11,4 
11,6 

7.150 
7.392 
7.638 
7.888 

255.000 
260.000 
265.000 
270.000 

29,3 
29,6 
29,9 
30,2 

74.715 
76.960 
79.235 
81.540 

b) osnove 
dinarjev tako, 
navzdol, znesk 

nad 100.000 din se zaokrožijo na 5.0W 
da  se zneski do 2.500 din zaokrožijo 

i nad 2.500 din pa navzgor. 

69.000 11,8 8.142 275.000 30,5 83.875 . 
4 70.000 12,0 8.400 280.000 30,8 86.240 

71.000 12,1 8.591 285.000 31,1 88.635 Okrajni   ljudski odbor bo s posebnim   • odlokom 
ilne do- 72.000 12,2 8.784 290.000 31,4 91.060 predpisal davčno lestvico za izračun dopoln 

73.000 12,3 8.979 295.000 31,7 93.515 hodnine od prostih po/klicev m za izračun dopoJn'luc 

74.000 12,4 9.176 300.000 32,0 96.000 dohodnine od dohodkov od premoženja. 
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XVII. poglavje • 

Uporaba sredstev okrajnega kreditnega sklada za 
investicije 

1 
V okrajmj kreditni sklad za investicije se v letu 

^35 steka: 
a) preostanek sredstev kreditnega sklada iz leta 

1954, 
b) anuitete in.obresti od kreditov, dodeljenih iz 

trajnega kreditnega sklada v prejšnjih letih, 
c) davek od osnovnih sredstev obrtnih in gostin- 

skih podjetij m obrtov, 
è) dobiček gospodarskih organizacij iz leta 1934. 

plačan v letu 1933. 
d) drugi dohodki kreditnega sklada. 

2 

,    Komunalna banka v Murski  Soboti  bo  iz  tega 
sklada: 

a) zagotovila sredstva za povračilo obratnih sred- 
stev, uporabljenih za investicije, 

b) zagotovila za elektrifikacijo Prekmurja izven 
natečaja 20 milijonov dinarjev, 

c) preostala sredstva pa po natečaju dodelila 
gospodarskim organizacijam. 

3 
Obrestna mera za kredite, namenjena za elektri- 

fikacijo, znaša 2 %, najdaljši odplačilni rok za inve- 
sticije vseh vrst pa 10 let. 

XVIII. poglavje 
Skladi 

1. Vodnogospodarski  sklad 
"V okrajni vodnogospodarski sklad se v letu 1955 

«teka predvidena vsota iz okrajnega proračuna. 

2. Sklad   za  obnovo   gozdov 
V okrajni sklad za obnovo gozdov se steka: 
a) celotna vrednost lesa na panju iz gozdov 

splošnega ljudsikega premoženja, 
o) prispevki po tarifi, ki je določena z uredbo o 

skladih za obnovo gozdov od lesa zadružnih in za- 
sebnih gospodarstev. 

Od sredstev, ustvarjenih po točki a) in b) pri- 
pada 33 % republiškemu skladu, 65 % okrajnemu 
skladu. 

3» Sklad za pospeševanje kmetijstva 
Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kme- 

tijstva. Sklad se bo formiral v višini 15 % od dopol- 
£'•• dohodnine od kmetijstva, vanj se bo stekala 
••• razlika med pobrano pavšalno skočnino in ••••- 
«valnino plemenjakov, ki so jo občinski ljudski od- 

b0ri plačevali  rejcem. 
4-  Okrajni   sklad  za   kreditiranje 

zidanja  stanovanjskih  hiš 
Ustanovi se okrajni sklad za kreditiranje zidanja 

stanovanjskih hiš. Sklad se bo formiral v višini 3 % 
,   dohodkov okraja in 25 % od investicijskih sred- 

ste? okraja. 

XIX. poglavje 

Denarna sredstva okraja in razdelitev 

*•  Skupna   sredstva   okraja   in   virj 
sredstev 

, »,      V letu  1955 bo okraj  razpolagal  s skupnimi 
reosrvi v višini 549,753:000 din. 

B. Ta sredstva bodo zagotovljena 
a) temeljne in dopolnilne dohodni 

kmetijskih gospodarstev 
b) temeljne in dop. doh. prostih 

klicev 
c) zemljarina 
č)4 davka na dediščine in darila 
d) državnih taks 
e) 50 % prometnega davka 
f) l %   prometnega  davka 
g) lokalnih taks 
h) občinskega prometnega davka 
i) dohodkov uradov in ustanov 
j) dobičkov od gospodarskih 

organizacij 
k) drugih dohodkov 
1) anuitet in obresti 

m) presežka kreditnega sklada 
n) presežka proračuna  1954 

2.  Uporaba   sredstev   okr 
v višini 549,753.000 se bodo uporabila 

iz 

ne 

po- 

teh le tirov: 
din 

260.000 

20.000 
5.400 
6.000 

18.000 
15.300 
5.000 
5.000 

17.665 
4.665 

14.000 
11.750 
10.000 
20.773 
40.200 

a j a:   Sredstva 
v tele namene: 

(v 000 din) 

a) izdallki okrajnega proračuna 385.780 
b) izdatki občinskih proračunov 90.700 
c) sklad za pospeševanje kmetijstva 27.000 
č) sklad za stanov, graditev 15.500 
d) okrajni kreditni  sklad 30.773 

3. Okrajni proračun. Sredstva okrajnega 
proračuna se razdele: 

a) za proračunske (negospodarske) din 
investicije                                              13.817 

b) za prosveto  in  kulturo 113.542 
c) za ljudsko zdravstvo 18.297 
č) za socialno skitbs tvo •            56.962 
d) za državno upravo 141.032 
e) za dotacije 12.800 
f) za proračunsko rezervo in obvez- 

no rezervo 29.350 

4. Okrajni kreditni sklad. Okrajni 
kreditni sklad bo znašal v letu 1955 skupno 30,773.000 
dinarjev. 

Uporaba je določena v XVII. poglavju tega druž- 
benega plana. 

5. Vodnogospodarski sklad. Vodnogo- 
spodarslki s*klad bo znašal v letu 1955 2,000.000 din. 

Uporabljal se bo za urejevanje potokov in za 
preventivne ukrepe v obrambi zoper poplave. 

6. Sklad za obnovo, gojitev in var- 
stvo gozdov. Sklad za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov bo v letu 1955 znašal 93,840.000 din. 

Izvršni svet LRS je določil najvišji znesek za 
uporabo od teh sredstev v višini 60,000.000 din. Sred- 
stva se bodo uporabila za obnovo in gojitev gozdov, 
za proračunske potrebe uprave za gozdarstvo in za 
posojilo okrajnemu kreditnemu skladu. Iz teh sred- 
stev se bo financiral tudi načrt za plinovod Lenda- 
va—Murska Sobota. 

7. Sklad za pospeševanje kmetij- 
stva. Sklad za pospeševanje kmetijstva bo v letu 
1935 znašal 27 milijonov dinarjev. Pripada mu 11,6 % 
od temeljne in dopolnilne dohodnine od kmetijskih 
gospodarstev. 

Uporabljal se bo za zatiranje rastlinskih in ži- 
valskih bolezni in škodljivcev, za pospeševanje živi- 
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noreje, sadjarstva in vinogradništva ter poljedelstva 
in za dotacijo Veterinarskemu zavodu v Murski 
Soboti. 

8. Sklad za kreditiranje zidanja 
stanovanjskih hiš. Sklad za kreditiranje zida- 
nja stanovanjskih hiš bo v letu 1955 znašal 24 mili- 
jonov dinarjev. Pripada mu 3 % od vseh dohodkov 
okraja, del dobička gradbenih podjetij in 25 % sred- 
stev kreditnega sklada, zmanjšanih za dobiček grad- 
benih  podjetij. 

Uporabljal se bo po določbah zvezne uredbe. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 266/3-55 
Murska Sobota, dne 9. aprila 1953. 

Predsednik OLO:      r 

Franc Rogi 1. r. 

415. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
51-120/53) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na 53. 
skupni seji obeh zborov dne 27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. volilni 

enoti zs volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Maribor, ker je po 3. točki 130. člena 
zakona o ljudskih odbor', mest in mestnih občin pre- 
nehal mandat Iblais Franji, odborniku zbora proiz- 
vajalcev, ki je bil izvoljen  v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v četrtek dne 14. julija 1935. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 6. volilni enoti mesta Ma- 
ribora za volitve v zbor proizvajalcev. 

Odlok velja od dneva objave. 
St. 1/2-1400/2-55 
Maribor, dne 27. maja 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

416. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na 53. 
skupni seji obeh zborov dne 27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

l.člen     ' 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 32. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 

skega odbora Maribor, ker je po 3. točki 130. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin pre- 
nehal mandat Horvatu Štefanu, odborniku zbora pro- 
izvajalcev, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v petek dne 15. julija 1955. 

2. člen 
Ta odlok se objavi r >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 22. volilni enoti mesta Ma- 
ribora za volitve v zbor proizvajalcev. 

Odlok velja od'dneva objave. 
St. I/2-1457/-55 
Maribor, dne 27. maja 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

417. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) ter 12. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 30. maja 195t sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v okrajni zbor 

okrajnega ljudskega odbora Ptuj v 24. volilni enoti, 
ki obsega del mestne občine Ptuj. 

2. člen 
Odbornik okrajnega zbora za 24. volilno enoto 

Frangež Lojze, se je odpovedal mandatu, ker je spre- 
jel službo v administraciji ljudskega odbora. Po skle- 
pu okrajnega zbora št. 1/1-811/1-55 z dne 20. aprila 
1955 mu je mandat prenehal. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 
1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«, na 

oglasni deski OLO Ptuj in na krajevno običajni na- 
čin v 24. volilni onoti. 

St. 1/1-811/2-55 
Ptuj, dne 30. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Jožef Tramšek 1. r. 

418. 
Na podlagi 19.» člena in 6. točke 65. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni Ust 

LRS, št. 19-90/52) ter 2. in 6. člena zakona o socialnih 
zavodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 
10. členom temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni 
ljudski odbor Maribor na 52. skupnj seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 11. maja 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Doma Srednje kmetijske šole v 

Mariboru 

1 
Iz Srednje kmetijske šole v Mariboru, ki je b»* 

ustanovljena z odločbo MLO Maribor, št. IV-4677/2-52 
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* dne3. IX. 1952, se izloči internat in se ustanovi kot 
finančno samostojni  socialno vzgojni zavod. 

Ime zavoda je: Dom Srednje kmetijske šole. 
Sedež zavoda je r Mariboru. 

2 
Zavod sprejema v oskrbo dijake srednjih in sred- 

ah strokovnih sol za določeno mesečno oskrbnino. 

3 
Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je že 

doslej gospodaril internat Srednje kmetijske šole v 
Mariboru. 

4 
• Zavod ima: sklad za nagrade delavcev in usluž- 

bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj z 

Upravnikom zavoda 5 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za prosve- 

t0 in kulturo MLO Maribor. 
Upravnika zavoda imenuje mestni ljudski odbor. 

6 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

Prosveto in kulturo MLO Maribor. 

-   7 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955 dalje. 

St. III-1006/1 
Maribor, dne il. maja 1955. 

.  Predsednik  MLO: 
Tone Bole 1. r. 

413. 
.. Na podlagi 15. točke 64. člena zakona o okrajnih 
'judskih odborih in 29. člena splošnega zakona o vod- 
«vu šol (Uradni Ust FLRJ, št. 11-84/55) s pritrditvijo 
Svi Teta za prosveto in kulturo LRS na seji obeh zborov 
Cn6'3i. maja 1055 je okrajni ljudski odbor Kranj 
»Prejel 

ODLOČBO 
0 Preimenovanju Tekstilnega tehnikuma v  Kranju 

v Srednjo tehnično tekstilno šolo v Kranju 

1 
S    -   ^stilni  tehnikum  v  Kranju  se  preimenuje  v 

ednJo tehnično tekstilno šolo v Kranju. 

•'    ' 2 

v 1« odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
hs*n LRSc. 

St. 1/1-3688/2-25 
> Kranj, dne 31. maja 1955. 

Podpredsednik 0L0: 
Dušan Horjak 1. r.     : 

420. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolniitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov .(Uradni list LRS, št 31- 
102/53) je ljudska, odbor mastne občino Ajdovščina 
na seji dne 30. maja 1955 izdaj 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Ker se je odbornik ljudskega odbora mestno 

občine 12. volilne enote Poiane Franc odpovedal man- 
datu, mu je po siblcpu ljudskega odbora prenehal 
mandat 

2. člen 
Nadomestne vototvo v ljudski odbor mestne občine 

Ajdovščina v 12. voüiilni etfioti, kd obsega naselje Pred- 
majo, bodo v nedeljo dno 17. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi r >Uradnem listu LRSc .in 

v 12. voliilni enoti 
St 228/55 
Ajdovščina, dno 30. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Fišer L r. 

421. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31/53) je ljudski odbor mestne občino Celje na XI. 
seji dne 12. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve: 
a) v 6. volilni enot; mestne občine Celje, ki ob- 

sega IV. četrt, ker je Uranjeki. Ivanu po 5. točki 
130. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin prenehal mandat zaradi vstopa v administra- 
tivno službo ljudskega odbora, 

b) v 4. volilni enoti mestne občine Celje, ki ob- 
sega •, in •1. četrt, ker se je Dolžan Franjo po 3. 
točki 130. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin odpovedal mandatu in je odpoved 
ljudski odbor sprejel. 

Nadomestne volitve za 6. in. 4 volilno enoto mest- 
ne občine Celje bodo v nedeljo dne 31. julija 1955. 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 
listu LRS< in na krajevno običajni način v 6. in 4. 
volilni enoti mestne občine Celje in v >Biltenuc LO 
MO Celje. 

St. 1-320/2-1955 
Celje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 
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422. 
Ljudski odbor mestne občine Laško je na pod- 

lagi 20. in 117. òl&na zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) spre- 
jel na 22. seji dne 24. maja 1955 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
LO MO Laško razpisuje nadomestne volitve v 

4. volilmi enoti, ki obsega naselji Marija Gradec in 
Lahomno, kjer je prenehal mandat odborniku Pan- 
terju Avgustu, Lahomno št. 22, ki je bil izvoljen v tej 
enoti pri volitvah dne 7. decembra  1952. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 17. ju- 

lija 1955. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v  >Uradnem  listu  LRS<  in 
na krajevno običajni način. 

St 411/2-55 
Laško, dne 24. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ivan Vodovnik 1. r. 

423. 

Na podlagi prvega odstavka 25. člena in 12. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 2. in 28. člena 
temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13-147/54) je ljudski odbor mestne občine Novo 
mesto na seji dne 28. aprila 1955 izdal 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 1955 

1. člen 
Proračun mestne občine Novo mesto za leto 1955 

i posebnimi prilogami obsega: 
1. proračun dohodkov mestne 

občine v znesku 36,000.000 din 
proračun   izdatkov   mestne 
občine v znesku 36,000.000 din 

2. predračune finančno samo- 
, stojnih zavodov z dohodki 

v znesku 16,730.675 din 
•   z izdatki v znesku 16,990.675 din 

s presežkom izdatkov 
v znesku 260.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunu finančno samostoj- 

nih zavodov v znesku, 260.000 din se krije z dotacijo 
iz proračuna mestne občine. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, po 
7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10 % zneska temeljnih plač zavoda za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za velika popravila ostali delež pre* 
sežka, 

Presežek, ki ga finančno samostojni zavodi ne 
dosežejo z uspešno organizacijo dela, temveč kako 
drugače, bo razdeljen z odlokom o sklepnem računu 
proračuna mestne občine za leto 1955. 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo usta- 
novljeni v letu 1955, bo ljudski odbor mestne občine 
z odločbo o ustanovitvi zavoda določil delitev pre- 
sežka na »klade. 

4. člen 
Ce se zavodi ukinejo, združijo ali spremenijo, 

razdeli ljudski odbor mestne občine izdatke, dolo- 
čene v njihovih predračunih, na nove zavode P° 
predlogu  resornega tajništvi   ali  sveta. 

Predračune na novo ustanovljenih zavodov potr" 
juje komisija za proračun na predlog resornega taj- 
ništva ali sveta. 

5. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine sme pregledovati osebne in materialne izdatke 
v predračunih mestnih organov in zavodov in kon- 
trolirati uporabo dotacij, danih iz proračuna mestne 
občine. 

6. člen 
Odredbodajalec proračuna' mestne občine je P° 

predpisih 33. člena temeljnega zakona o proračunih 
izvoljena komisija za proračun. 

Odredbodajalec sme določene pravice izvrševanja 
predračuna dohodkov in izdatkov s pismeno odloč- 
bo prenesti na pomožnega odredbodajalca. 

Odredbodajalec za • izvrševanje predračuna do- 
hodkov in izdatkov tajništva ljudskega odbora mestne 
občine  je  tajnik   ljudskega  odbora  mestne  občine. 

7. člen 
Prenos kreditov (virmanje) med partijami lD 

pozicijami raznih razdelkov v mejah istega dela do- 
voljuje odredbodajalec. 

Kredit za izplačevanje osebnih izdatkov se ne 
more povečati z virmanom.. 

Pozicije za operativne materialne izdatke se ne 

smejo povečati z virmanom iz pozicije funkcional- 
nih izdatkov. 

8. člen 
Število delovnih mest je določeno z odločbo ljud- 

skega odbora mestne občine Novo mesto. 
Nove nastavitve so dovoljene samo v mejah po- 

trjene sistemizacije, če so v ta namen zagotovljen» 
v proračunu posebna sredstva. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora inestne 

občine ustavi izplačevanje osebnih izdatkov, ki B
,S

° 
v skladu z zakonitimi predpisi. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnèm •**° 

LRSc, uporablja pa ee od 1. januarja 1955 dalje. 
SÌ 1-280/10-55 

Novo mesto, dne 28. aprila 1955. 
Predsednik LOMO: 

Boris Andrijanič 1. *• 
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424. 
Ljudski odbor mestne občine Ormož je na pod- 

esi 20. in 117. člena zakona o spremembah • do- 
polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikom 
ljudskih, odborov (Uradni list LRS, št. 51-102/53) spre- 
jel na IV. uredni seji dne 29. maja 1955 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 9. volilni 

^oti, ki obsega naselje celotnega mesta Ormož in 
v 10. volilni enoti, ki obsega celotno naselje Pavlova, 
pfr je prenehal mandat odborniku ' Skorčič Zofki in 
Pintariču Cirilu, ki sta bila izvoljena v teh volilnih 
enotah. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1935. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in 

nû krajevno običajni način ter v obeh volilnih enotah. 
St. P-436/1-55 

Ormož, dne 29. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Mihael Koje L r. 

425. 
Na podlagi 20. in 117. čleua zakona o spremembah 

^1 dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, st 51- 
102/53) je ljudski odbor mestne občine Radovljica 
Ua •ji dne 30. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
0 razpisu nadomestnih volitev v I. volilni enoti 

občine Radovljica 

I 
Razpišejo se nadomestne volitve v 1. volilni enoti 

°bčiine Radovljica, ki obsega Mesto in Predmesto, 
«vlkJe rara<to ^111^ prenehal mandat Percu Stanetu, 
pborniku ljudskega odbora mestne občine Rador- 
J'ca, kj je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

». 
U 

Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1955. 

III 
Ta odlok se objavi  v  >Uradnem listu LRS« im 

R
a jasnih deskah ljudskega odbora mestne občine 

Radovljica v 1. volilni enoti. 
St. ^11/1.55 
Radovljica^ dne i. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Kumer L r. 

426. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov je ljudski odbor mestne 
občine Slovenj Gradec po sklepu XXIV. seje ljudske- 
ga odbora dne 2. junija 1955 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti za volitve v ljudski odbor mestne občine Slovenj 
Gradec. 

2. člen 
Ker se je odbornik ljudskega odbora mestne ob- 

čine Slovenj Gradec za I. volilno enoto mesto Slovenj 
Gradec zaradi premestitve na novo službeno mesto 
v Velenje odpovedal mandatu, mu je mandat po 
sklepu ljudskega odbora prenehal. 

3. člen 
Nadomestne volitve za I. volilno enoto, ki obsega 

mesto Slovenj Gradec, bodo v nedeljo, dne 17. julija 
1955. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v I. volilni enotj mesta Slo- 
venj Gradec. 

St. I-5S0/1-55 
Slovenj Gradec, dne 2. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Adolf Ankon L r. 

427. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah iii dopolnitvah zakona o volitvah im odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, st. 31- 
102/53) je občinski ljudski odbor Cerklje na Gorenj- 
skem na 22. seji dne 30, maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti občine' Cerklje, ki obsega vasi Cerklje, Vasce 
in Pšenično polico, ker je prenehal mandat odborniku 
2um.ru Antonu, učitelju dz Cerkelj št 53, ki je bdi 
izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 17. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

na roz.glo.snih deskah občinskega ljudskega odbora 
T 1. volilni emoC 

Si 357/1-55 
Cerklje na Gorenjskem, dtne 30. maja 1955. 

Predsedmlk Obč. LO: 
Franc Martinjak 1. r. 
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428. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/55) je občinski ljudski odbor Cirkovce, okraj 
Ptuj, na seji dne 7. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. volilni 
enoti, ki obsega naselje Grkovce, ker je prenehal 
mandat odborniku občinskega ljudskega odbora Kna- 
felcu Alojzu, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1955. 

2. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način v 2. volilni enoti. 

St. 168/1-55 

Cirkovce, dne 2. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO:     , 

\ Franc Peršuh 1. r. 

429. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah -in dopolnitvah zakonr. o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/55) je občinski ljudski odbor Cirkulane na seji 
dne 1. junija 1955 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev v dveh volilnih enotah 
Cirkulane in Gradišča 

I • 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. in 4. vo- 
lilni eaotj občine Cirkulane okraj Ptuj, ki obsegata 
vasi Cirkulane in Gradišča, ker sta se odpovedala 
mandatu Bračič Staniko in Orlač Jakob, odbornika 
obč. LO Cirkulane, ki sta bila izvoljena v teh volilnih 
enotah, in je ljudski odbor odpoved sprejel. 

II 

Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1955. 

• 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 
krajevno običajni način. 

St. 230/1-55 

Cirkulane, dne 4. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO:     > 
Jože£ Majcenovič 1. r. 

430. 
Občinski ljudski odbor Križevci pri Ljutomeru 

izdaja na podlagi 20. im 117. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni U** 
LRS. Si 31/53) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. ölen 
Razpisujejo 6e nadomestne volitve v 59. volilni 

enoti, ki obsega naselje Kokoriči in Benkovski P re- 
legò, ker je prenehal mandat odborniku Murekarju 
Karlu, ki je bil izvoljen v. tej volilni enoti 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 17. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in f 

59. volilni enoti. 

Si 234/1-55 

Križevci, dne 30. maja 1955. 

Predsednik, Ob'č. LO: 

Franc Sagaj L r. 

451. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in '.dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
3Ì-102/53) je občinski ljudski odbor Rečica na ^2, 

seji dne 25. maja 1955 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Občinski ljudski odbor Rečica razpisuje nado- 
mestne volitve v 8. volilni enoti, ki obsega naselji »e* 
lovo in Brezno, ker je prenehal mandat odborniku 
Utenkarju Jožetu, rudarju, zdaj bivajočemu v 

Hrastniku, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 17. julija 

1955. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način. 

Si 272/55 

Laško, dne 25. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Avgust Alauf L r. 



§L^_- 16. VI. 1955 URADNI  LISI Stran 463 

432. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

JL 'n dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
^1/53) je občinski ljudski odbor Lenart v Slovenskih 
goricah na seji dne 5. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih voHtev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 8. volilni 

enoti, ki obsega celotno naselje Spodnji Zerjavci, ker 
je odbornik, izvoljen v tej volilni enoti, umrl. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 14. avgu- 

sta 1935. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSt in na 

krajevno običajni način v naselju Spodnji Zerjavci. 
St. T-275/1-55 
Lenart v Slov. gor., dne 5. junija 1935. 

Predsednik Obč. LO: 
Davorin Polič. 1. r. 

433. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

ln. dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
Je občinski ljudski odbor LeSje na 19. seji dne 1. ju- 
mJa 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 21. volilni 

eûoti, ki obsega naselja Staneška vas in Skrblje. 

II 

1955 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 17. julija 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc in na 

rajevno običajni način v 21. volilni enoti. 
St. P-219/1-55 
Lešje, dne 1. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Ludvik Lampret 1. r. 

434. 

bah • poc*'aS' ^0, 'n 117> člena zakona o spremem- 
' j, *n dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
31•••".••• !••(15•• odborov (Uradni list LRS, štev. 
AJ   l  i*  občinski   ljudski  odbor   Markovd na seji dne 5o 

maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

razpisujejo se nadomestne volitve v VI. volilni 
n l' ki obsega naselje Sobetinci, ker je prenehal 
sk 

a^ Tementu Francu, Sobetinci, odborniku občin- 
lilr,?a *iudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej vo- 
"lnJ enoti. 

• 
Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1935. 

III 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v VI. volilni enoti. 
St. 1/1-55 
Markovci, dne 7. junija 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Janez Koletnik 1. r. 

435. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Mozirje na seji 
dne 7. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti občine Mozirje, ki obsega >as Mozirje, ker se 
je odpovedal mandatu Miklavc Vlaao, odbornik ob- 
činskega LO, kj je bil izvoljen v tej volilni enoti, 
in je ljudski odbor njegovo odpoved sprejel. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 3. julija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način. 
St. •-396•-55 
Mozirje, dne 8. junija 1955. 

V. z. predsednika Obč. LO odbornik: 
Franc Pečnik 1. i. 

436. 
Občinski ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem 

je na seji dne 21. maja 1951 na podlagi 20. in 117. 
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 31-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. volilni 

enoti, ki obsega naselja Žagaj pri Ponikvi in Luterje, 
ker je prenehal mandat Drnovšek Jožici roj. Ferlei, 
odborniku občinskega ljudskega odbora, kj je bila 
izvoljena v iej volilni enoti. 

Volitve bodo v Àedeljo, dne 17, julija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnerd listu LRS< in na 

krajevno običajni način v 2. volilni enoti. 

St 291/1-55 
Ponikva, dne 21. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Milko Podgoršek I, r. 
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43?. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/55) je občindki ljudski odbor Prebold na 36. 
seji dne  16. maja  1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v V. volilni 

enoti občine Prebold, ki obsega vas Dolenja vas, ker 
je prenehal mandat Krmelju Antonu, ki je bil izvo- 
ljen v tej volilni  enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 5. julija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v V. volilni enoti. 
St. 512/1-55 
Prebold, dne 18. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Tomo Potočnik 1. r. 

458. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/55) je občinski ljudski odbor Radenci na 26. 
seji dne 2. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 24. volilni 

enoti, ki obsega Kapelski vrh, Radenski vrh, Paričjak, 
Spodnji Kocjan in Zgornji Kocjan, ker je prenehal 
mandat odborniku Novaku Francu iz Kapelskega vr- 
ha, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 17. julija  1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v navedeni enoti. 
Št. 549/1-55 
Radenci, dne 2. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jakob Rihtarič 1. r. 

439. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31/53) je občinski ljudski odbor Smarjeta ob Pesnici 
na 5. redni seji dne 18. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

.1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 4. volilni 

enoti, ki obsega naselje Močna, ker je prenehal man- 

dat Daksu Stanku, odborniku občinskega ljudskega 
odbora. TI 

Nadomestne volitve za 4. volilno enoto bodo dne 
17. julija 1955. • 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v 4. volilni enoti. 

St. 585 
Smarjeta, dne 26. maja 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Filipčič 1. r. 

440. 
Občinski ljudski odbor Vojniik je na podla?1 

20. in 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) na seji dne 23- 
maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpišejo   se   nadomestne   volitve   v   I.   volilni 

enoti, ki obsega vas 'Vojniki trg, ker je prenehal man- 
ti t Kušarju Petru, odborniku občinskega ljudskega 
odbora Vojnik, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti.' 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 17. julija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in p<^ 

leg tega še na krajevno, običajni način v I. volilni 
enoti. 

St. T-256/1-55 _ 
Vojnik, dne 31.* maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Franjo Dokler 1. r. 

441. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev< 
31-102/53) je okrajni ljudski odbor Žalec na seji dn* 
19. maja 1955 sprejel / 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 2. volilni eno*1' 

ki obsega naselje Gotavlje, ker je zaradi vstopa r 

službo pri OLO Celje prenehal mandat Raku Ivf" 
nu, odborniku občinskega ljudskega odbora Žalec, ki 
je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 10. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in n3 

krajevno običajni način v 2. volilni enoti. 
St. P-492/1-55 
Žalec, dne 19. maja 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Ivan Bozovičar 1. r. 
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VSE! 

lis' r,m0k ° ukinitvl komisije za likvidacijo kreditnih zadrug, 
""lok o davčnih stopnjah dohodnino na območju okraja 

117 oSP\r M let0 195S- „ ol"cba o razrešitvi in imenovanju direktorja Zavoda za 
118 riH!iD?darsk0  Planiranje LRS. 

' -dločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o usta- 
novitvi Zavoda za proučevanje varnosti pri delu. 

Odloki ljudskih odborov: 
• Finančni odlok mestnega ljudskega odbora glavnega me- 

443 rvti ^ub4ana 7• Proračunsko leto 1955. 
rii ° obveznem  fluorografiranju   (rentgenskem  slika- 

444 J4U) prebivalcev v okraju Ljutomer. 
"oločba  OLO  Sežana  o  ustanovitvi  finančno  sampstoj- 
nega zavoda za upravljane Kraških Jam v Divači. 

VSEBINA! 
413. Družbeni plan mestne občine Postojna za leto 1955. 
446. Odlok o družbenem planu ljudskega odbora mestne ob- 

čino Jesenice za leto 1955. 
417. Odločba LO MO Krsni o ustanovitvi zdravstvenega doma 

Kranj. 
44S. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 7. volilni enoti 

občine Videm ob Stavnici. 
419. Odlok  o  razpisu  nadomestnih volitev  v  1.  volilni  enoti 

občine Železniki. 
450, Odločba o združitvi metalurške Industrijske šole In učnih 

delavnic metalurške Industrijske šole na Ravnah na Ko- 
roškem v finančno samostojen zavod. 

— Popravek. 

115. 
Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona 

0 temeljih družbeno in politične ureditve in o orga- 
nu oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudsike skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
0 ukinitvi komisije za likvidacijo kreditnih zadrug 

bila 
1. Komisija za likvidacijo kreditnih zadrug, ki jo 

, ustanovljena z uredbo vlade LRS o likvidaciji 
kreditnih zadrug (Uradni list LRS. št. 16-81/47), se 
Ukane. 

2. Nedokončane zadeve v zvezi z likvidacijo kre- 
mnih zadrug prevzame Državni sekretariat za občo 
"Pravo in proračun LRS. 

,   v '• Državni   sekretariat  za občo  upravo  in   pro- 
racun LRS izvrši ta odlok. 
,.    *• Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
lls*u LRS«. 

St. U 82/55 
Mubljana, dne 22. junija 1955, 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

116, 
j vy

a P°dlagi 6. razdelka XXII. poglavja zveznega 
št5A - sa plana za leto 1955 (Uradni (list FLRJ, 
Lii JI 

1• 6- točke XIV. poglavja družbenega plana 
LRS • rePublike Slovenije za leto 195Ï (Uradni list 
Lii î P" 4/53' izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
sudske republike Slovenije 

ODLOK 
° davčnih stopnjah dohodnine na območju 

okraja Koper za leto 1955 

1 
okr • a  dohodnine  za  leto  1955  se  na  območju 
sto   •r!1.ti»a ljudskega odbora Koper izvrši  po enotni 

Katastrski dohodek se prične obdavčevati po enot- 
ni stopnji 4%, maksimalna stopnja pa ne sme biti 
večja kot 70%. 

Ta odlok velja od  1. januarja 1955 dalje. 

St. U 83/55 

Ljubljana, dne 22. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

117. 

Na podlagi 9. točke 72. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije je Izvršni svet 
Ljudsko skupščine LR Slovenije 

odločil: 

I. Ingolič Jože se razreši dolžnosti direktorja 
Zavoda za gospodarsko planiranje LR Slovenije. 

II. Ing. Kotnik Viktor, dozdaj pomočnik direk- 
torja Zavoda za gospodarsko planiranje LR Slovenije, 
se imenuje z* direktorja tega zavoda. 

St. U - 79/1-55 

Ljubljana, dne 14. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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118. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) ùdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o spremembah in dopolnitvah odločbe o ustanovitvi 

Zavoda za proučevanje varnosti pri delu 

Odločba o ustanovitvi Zavoda za proučevanje 
varnosti pri delu (Uradni list LRS, št. 21-74/34) so 
spremeni in dopolni tako, da se njeno prečiščeno 
besedilo glasi: 

Proučevanje in preizkuse lahko opravlja tudi v 
gospodarskih organizacijah po poprejšnjem spO" 
razumu z njimi. 

V zvezi s proučevanjem posameznih vprašanj s 

svojega delovnega področja lahko zavod organizira 
ankete. 

Za strokovne storitve, ki jih zavod opravi po na- 
ročilu, ima pravico, zahtevati plačilo. Cena za stori- 
tev se določi s pogodbo, če no doLoôj cene pristojni 
državni organ. 

4 
Zavod upravlja upravni odbor. 

Ustanovi se Zavod za proučevanje organizacije 
dela in varnosti pri delu kot finančno samostojni 
zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

Zavod proučuje vsa vprašanja s področja organi- 
zacije dela, varnost; pri delu in načina plačevanja v 
gospodarstvu ter posreduje najnovejša dognanja, iz- 
kušnje in svoje ugotovitve državnim organom, zavo- 
dom in gospodarskim organizacijam. 

Na svojem delovnem področju zavod zlasti: 
1. proučuje organizacijo in   racionalizacijo dela; 
2. proučuje pogoje, ki vplivajo na povečanje sto- 

rilnosti; 
3. proučuje metode in sisteme za ocenjevanje in 

razvrščanje del in delovnih mest; izdeluje in izpopol- 
njuje kataloge del; 

4. proučuje in izdeluje metodologijo in sisteme 
normiranja, aikordiranja in premiranja; 

5. sodeluje pri proučevanju nomenklature strok 
in poklicev v gospodarstvu; proučuje sisteme in me- 
tode za izbiro poklica, strokovno usposabljanje, iz- 
popolnjevanje  in   priučevanje; 

6. proučuje sistem plačevanja v gospodarstvu 
glede na organizacijo dela in storilnost; 

7. izdeluje po naročilu državnih organov, zavo- 
dov, gospodarskih in družbenih organizacij tehnične 
in gospodarske analize o gibanju storilnosti pri delu,o 
izrabi delovnega časa, o izpolnjevanju norm in po- 
dobne analize: 

8. proučuje organizacijo dela glede na varnost 
ljudi pri delu; 

°. preizkuša primernost in uporabnost varnostnih 
naprav in osebnih varnostnih sredstev; proučuje mož- 
nosti njihove domače proizvodnje in pripravlja pred- 
loge za njihovo standardizacijo; 

10. izdela in vodi register o posebnih varnostnih 
sredstvih ter o proizvajalcih in prodajalcih teh 
sredstev; 

11. zaradi zboljšanja organizacije in racionaliza- 
cije dela ter varnosti ljudi Pri delu daje strokovno 
pomoč in  strokovna mnenja; 

12. prireja predavanja, tečaje, seminarje in raz- 
stave; 

15. izdaja strokovne publikacije. 

Pri svojem delu sodeluje zavod s pristojnimi 
državnimi organi, z gospodarskimi in družbenimi 
organizacijami ter s podobnimi zavodi doma in v 
tujini. 

Za opravljanje svojih nalog ima zavod stalne na- 
prave za poizkuse in demonstracije. 

Upravni odbor ima 11 do 15 članov. 
Člane upravnega odbora imenuje Izvršni svet 

Ljudske skupščine LRS izmed oseb, ki jih predlagaj0 

republiške gospodarske zbornice. Republiški sve/ 
Zveze sindikatov za Slovenijo, Zveza inženirjev »n 
tehnikov LRS in delovni kolektiv zavoda, ter izmed , 
drugih državljanov, ki se ukvarjajo z vprašanji za- 
vodovega delovnega področja. Direktor je po svoje"1 

položaju član upravnega odbora. 
Clanj upravnega odbora izvolijo izmed sebe Pie,' 

sednika. Direktor zavoda ne more biti predsednic 
upravnega odbora. 

6 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Izvrsni 

svet Ljudske skupščine LRS. 
Direktor neposredno vodi delo zavoda iu je od" 

govoren za izvršitev predračuna dohodkov in »z" 
datkov. Postavlja uslužbence, sprejema na delo 
delavce in izdaja odločbe o njihovih delovnih raz- 
merjih. 

7 
Pri zavodu je strokovni svet; svet je posveto- 

valni organ upravnega odbora in direktorja. Sestav- 
ljajo ga strokovni uslužbenci in stalni sodelavci 
zavoda. . 

Strokovni svet izdela predlog okvirnega delov- 
nega programa ter proučuje obsežnejša in pomemb- 
nejša dela zavoda in potrebo po večjih sprememba»1 

v delovnem področju ali delovnem programu zavoda- 
V okviru strokovnega sveta se za posamezna po4*" 

ročja ustanove strokovne sekcije. 
Sejo strokovnega sveta oziroma njegove sekcij 

skliče direktor zavoda po svojem preudarku; sej 
mora sklicati na zahtevo tretjine članov strokovneg 
sveta, upravnega odbora ali Izvršnega sveta Ljuds^ 
skupščine LRS. Seje strokovnega sveta in njego"" 
sekcij vodi direktor zavoda. 

vin 

Pri izvrševanju konkretnih nalog se posvetuje <£" 
rektor s kolegijem zavoda. Kolegij sestavljajo dire - 
tori pomočniki ter vodje zavodovih oddelkov in ° 
sekov. 

Zavod ima stalne in občasne strokovne iu znan- 
stvene sodelavce; imenuje jih upravni odbor. 

10 
Zavod opravlja svoje naloge po okvirnem dew 

nem programu. . 
Delovni program določi upravni odbor na p rea i = 

strokovnega sveta in predloži Izvršnemu svetu M 
ske skupščine LRS v potrditev. 



§LË_~ 23. VI. 1955 URADNI LIST Stnui 407 

it 
-   Zavod ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. 

Direktor 
računa. 

je   odrtdbodajalec   zu   izvrševanje   pred- 

12 
Plače zavodovih uslužbencev se določajo po pred- 

pisih o naz-ivih in plačali uslužbencev državnih orga- 
nov ia uslužbencev v prosvetno-znanstveui službi. 

Delo 
15 

, v - zavoda nadzoruje Izvršni svet Ljudske 
&•Pščine LUS in ima pravice organa, iki je pristojen 
•• zadevo in naloge zavoda. 

14 

Ta odločba velja takoj. 

St. 764/1-55 

Ljubljana, dne 14. junija  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L x. 

Odloki ljudskih odborov 
442. 

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 3. točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni Ust LRS, it. 19-89/52) je mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane ua 21. sejj mestnega zbora 
• 54. seji zbora proizvajalcev dne 29. aprila 1955 
sPrejel 

FINANČNI     ODLOK 
ustnega ljudskega odbora glavnega mestu Ljubljana 

zu proračunsko leto 1955 

1. člen 
Mestni proračun za leto  1955 s posebnimi  prilo- 

gami obsega: 

1. Mestni proračun 
z dohodki v znesku 2,549.800.000 din 
z izdatki v znesku 2,549.800.000 din 

H. Predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 1,492.972.000 din 
z izdatki v znesku 1,820.244.000din 
? Rresežkoin dohodkov 20,879.000 din 
"i s presežkom izdatkov 348,151.000 din 

III. Predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesiku 38,453.000din 
z izdatki v znesku 36,745.000 din 
8 Presežkom dohodkov i,710.000din 

1. člen 
j.    Presežki   dohodkov   nad   izdatki   v   predračunih 
2•??žno   samostojnih   zavodov   v   skupnem   znesku 

•O79.000 din gredo v mestni proračun. 
j.    Presežki   izdatkov   nad   dohodki  v  predračunih 
*"••••0   «amostojnih   zavodov   v   skupnem  znesku 
fyl51.000din sb krijejo z dotacijami mestnega pro- ••••••, J 

3. člen 
dr „ an•° samostojni zavodi iz prvega odstavka 
h. U]teSa ^ena« k* dosežejo v letu 1955 presežek do- 
izd *V-V Ua<1 Planiranim presežkom dohodkov nad 
že i -S- tem* da z uspešno organizacijo dela dose- 
ali i Več,'e <l<modike, kot so po predračunu planirani, 
izv 1 ^tez škode za kakovost storitev oziroma pro- 
poni zmanJšajo planirane izdatke, razdelijo dose- 
ljen Presužek dohodkov nad izdatki, kot bo ugotov- 
il« S, skl«puim računom zavoda za leto 1935, tako 
"a plačajo: 

a) v sklad za nagrajevanje največ 30 % presežka 
z omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10 %  zneska osebnih  izdatkov  zavoda  za  leto  1955, 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev 30 % 
presežka. 

c) Ostanek presežka razdeli organ, ki odobrava 
zaključuj račun ob potrditvi zaključnega računa. 
Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni zavodi 
ne ustvarijo na način, določen v prvem odstavku tega 
člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem računu o 
izvršitvi proračuna MLO za leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov v samostojnim financiranjem (Uradni list 
LRS, št. 17/53). 

4. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga  s proračunsko rezervo do zneska  1,000.000din. 

5. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da izvršuje 

virmane med partijami istega poglavja in med po- 
sameznimi poglavji istega razdelka. 

6. Člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 345/3-55 
Ljubljana, dne 14. junija 19*55. 

V z. predsednika MLO 
predsednik sveta za gospodarstvo: 

Ing. Ivo Klemenčič L r. 

445. 
Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št, 19- 
89/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski 
odbor Ljutomer na XXI. skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 6. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalcev v okraju Ljutomer 

1. člen 
Zaradi preprečevanja m zatiranja tuberkuloze se 

izvede obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev v 
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okraju Ljutomer, ki na dan, ko se začne fluorogra- 
firanje, dopolnijo 15. leto starosti. 

2. člen 
Fluorografiranje se opravi brezplačno. 

5. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in, socialno politiko 

okrajnega ljudskega odbora Ljutomer se pooblašča, 
da za izvajanje tega odloka izda potrebne ukrepe ter 
da določi čas za rentgensko slikanje v okraju 
Ljutomer. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 5.000din se kaznuje, kdor 

se ne udeleži fluorografiranja in kontrolnega pre- 
gleda, čeprav je k temu obvezan, ali kdor sicer ovira 
ali preprečuje izvrševanje ukrepov na podlagi tega 
odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem, 

listu LRSc. 

St. 1-155/12-55 
Ljutomer, dne 6. maja 1955. 

Predsednik ÓLO: 
Bogomir Verdev 1. r. ' 

444. 

Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 1., 2., 7. in 11. člena temeljne 
uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni Ust 
FLRJ, št. 51-4-26/55) ter v zvezd z 2. točko odločbe 
Izvršnega sveta LRS o prenehanju gospodarske usta- 
nove »Kraške jame Slovenijec v Postojni (Uradni list 
LRS, št. 40-148/54) je okrajnj ljudski odbor Sežana 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 50. maja 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi finančno samostojnega zavoda 

za upravljanje kraških jam 

Ustanovi se finančno samostojni zavod za uprav- 
ljanje kraških jam. 

2 

Ime zavoda se glasi: »Uprava Škocjanskih jam<. 
Sedež zavoda je v Divači. 

5 
Naloge zaveda so: 
a) da upravlja Škocjansko jamo, jamo Vilenico 

prj Lokvi, jamo Dimnico pri Slivju in Divaško jamo 
pri Divači; 

b) da skrbi za čimvečji obisk teh prirodniji lepot 
in da se pri tem poslužuje ustreznih propagandnih 
sredstev; 

c) da je v stalni povezavi s turističnimi in podob- 
nimi organizacijami. 

4 
Zavod gospodari s premoženjem, ki se je na pod- 

lagi odločbe o prenehanju gospodarske ustanove 
»Kraške jame Slovenije<, izročilo v upravljanje 
okrajnemu ljudskemu odboru Sežana. 

Z zavodom upravlja upravni odbor, ki šteje pet 
članov, vštevši upravnika. 

Upravni odbor in upravnika imenuje okrajni 
ljudski odbor Sežaha. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet 2* 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Sežana. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila. 
c) sklad za propagando. 

S 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
Št 1-416/10-55 
Sežana, dne 30. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

4.45. 

DRUŽBENI  PLAN 
mestne občine Postojna za leto 1955 

Prvi del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA V LETU 1954 

Razvoj  gospodarstva  na območju  mestne občine 
Postojna v letu 1954 kaže tele značilnosti: 

a) Industrijska proizvodnja se je v letu 1954 P°" 
večala, vendar pa sorazmerno v majhnem obsegu- 
Pomanjkanje hlodovine v postojnskem bazenu n_a 

eni strani, na drugi strani pa pomanjkanje zmoglJ1' 
vosti za dvig proizvodnje končnih lesnih izdelkov J 
povzročilo občutno znižanje proizvodnje v obratu Lw 
Postojna. Zato se skupna industrijska proizvodnja ? 
povečala v takem obsegu kot v drugih predeli 
okraja. t 

Kmetijska proizvodnja je bila za' 6%  večja »^ 
v letu 1955. Gozdarska proizvodnja je bila večja. o£ 
planirane predvsem zaradi sečnje kontingentov, Pr.^.v 
videnih za leto 1955, deloma pa zaradi  nezakonit 
sečen j. 

b) Izredno se je povečala stanovanjska gradite • 
c) Vidno se je izboljšala oprema gostinsK' 

lokalov. 
č) Obrtna proizvodnja je bila preobrenienJejl 

z naročili za investicijske potrebe, pri tem pa ni vaoB 

zagotoviti potrebnih storitev prebivalstvu. ,g 

d) Slabosti plačilnega sistema so občutno faVr-e 
povečanje proizvodnosti dela in spodbujale dvigaj 
cen. Proizvodnost dela je bila nizka zlasti v grad 
ništvu. 

1. Industrijska proizvodnja 
al» Skupnja industrijska proizvodnja se je povee 

za 3,4% nasproti proizvodnji v letu 1955. V tem se 'i 
povečala proizvodnja živilske industrije za 2%. 'e . 
industrije pa za 3,6%. Povečanje industrijske Pr° 
vodnje  jf  omogočila  boljša  izraba  zmogljivosti 
katerih lesnih industrijskih obratov in povečana   ^ 
raba odpadkov za predelavo v drobne lesne izde 
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Živilska industrija je povečala svojo proizvodnjo 
•" asU z izboljšano kakovostjo in  izbiro proizvodov. 

2. Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja je bila v letu 1934 za 6% 
ecja od proizvodnje v letu 1953. Povečal se je zlasti 

Pndelek krompirja  (za 17%), pridelek žit pa je bil 
nuji otj pricjelka v ietu  1953   število goveje živine 
,    Je znatno  povečalo,  zmanjšalo pa  se  je  število 

.    yskrba  s  kmetijskimi   potrebščinami   se  je   po- 
ssala. Poraba umetnih gnojil se je zmanjšala, po- 
ala pa so je poraba zaščitnih sredstev  v  zvezi  z 

^Hmjem koloradskega hrošča. 

3. Gozdarstvo 

sečnja v gozdovih nedržavnega sektorja je bila 
vednjŠa Za 9% od sečnJe v letu 1953- vendar je še 
J.-1   ° obremenjevala lesno zalogo v gozdovih, saj je 

a za 40% večja od prirastka. Sečnja v državnih 
Sadovih  je  presegla   prirastek  za   tisti   del   sečenj, 

Je sel na račun kontingenta za leto 1955 oziroma 

.     Na področju obnove,  varstva  in  gojitve  gozdov 
J.e   ,''° porabljenih 11 milijonov dinarjev za vzdrže- 
anje gozdnih cest in  1  milijon  dinarjev  za druga 

flela s tega področja. 

4. Gradbeništvo in investicije 

, yracibena delavnost se je nasproti letu 1953 po- 
•       a za 3,4%. Tako povečanje so omogočile znaine 

estieije iz sredstev zveze in  republike, okraja • 
gospodarskih organizacij. 
.     wudski odbor mestne občine je s svojimi sredstvi 

s Pomočjo okraja  zidal štiri  stanovanjske  bloke, 
aovod  Korotan—Hrašče in   priključek   tega  vodo- 

oda   na   prestranck,   transformatorsko   postajo   za 
stv      ^ost,°Jno. zraven tega pa je vložil znatna sred- 

a za ureditev kanalizacije po vaseh. 
-, t-ene gradbenih storitev so se občutno povečale. 
_ P°večanje je izviralo deloma iz povečanja ten 
no {• e.a matcriala, deloma pa iz manjše proizvod- 
jj s u Proizvodnost se je znižala zlasti zaradi plačil- 
defa Slstema> dalje zaradi pomanjkanja strokovne 
:„,. Vne sile in prehajanja delavcev iz enega pod- 
aja v drugo. 

S. Trgovina iu gostinstvo 

ra ^ctu 1954 je bila trgovska mreža reorganizi- 
na ' ^eorsanizaoija je v osnovi ugodno delovala 
l)(r 

r?ZVoJ trgovine, saj se je občutno izboljšala iz- 
Prec 'ï -a • kulturnost postrežbe, kar je pritegnilo 
»kp0 • ^tcvi'° kupcev, ki so poprej kupovali 
drof? v Ljubljani in na Reki. Vendar je prevelika 
zorsf       trS°vske mreže povzročila težave pri nad- 

vu nad poslovanjem malih trgovin. 
otga ?s.tinska podjetja  in  gostišča  so bila  tudi   re- 
8totiniatrana. vendar med letom niso uporabljala od- 
S°stin (Za P^ače *•^0 ^ot v  tr5°vJni- zaradi  tega v 
vini   *      ni ^"° *•^• vidnih sprememb kot v trgo- 
oh?»tCep.rav  se  Je  tudi   na  tem  področju  preskrba 

••<*• izboljšala. 
"siC6r   [

tna Proizvodnja se je povečala za 15.1%, in 
graf[i zlasti zaradi  večjega povpraševanja izvajalcev 
vodova      ^' občutno ie Di'° pomanjkanje  proiz- 
ZaPosl     sto^tcv lesne obrti, ki je biln skoraj v celoti 

ena • izdelavo gradbenega pohištva. 

lo 

Drugi del 

SMERNICE IN RAZVOJ GOSPODARSTVA 
MESTNE OBČINE POSTOJNA V LETU 1955 

I. poglavje 
Industrija 

Predvideno je povečanje proizvodnje (za 16%) in 
izbira končnih lesnih proizvodov ter lesnih izdelkov. 
Tako povečanje in preusmeritev proizvodnje bodo 
omogočile izpopolnjene in razširjene zmogljivosti v 
letu 1955 in novi plačilni sistem, ki bo mobiliziral 
rezerve delovne sile, ustvarjene v letu 1954, ter spod- 
budil delovne kolektive k smotrnemu delu, k dvigu 
proizvodnosti in znižanju lastne cene. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 

Računa se, da bo kmetijska proizvodnja presegla 
raven petletnega povprečja. Povečanje ravni kmetij- 
ske proizvodnje bodo omogočila sredstva in ukrepi, 
predvideni v zveznem in republiškem merilu, zlasti 
povečana poraba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev 
zaradi znižanja cen. Zraven tega bo povečano število 
goveje živine v letu 1954 omogočilo znatno povečanje 
živinorejske proizvodnje. 

Kmetijska posestva na območju mestne občine 
naj bi izboljšala organizacijo dela in sistem nagraje- 
vanja in s tem povečala svojo produktivnost. 

Dohodnina od kmetijstva bo v letu 1955 višja 
od dohodnine v letu 1954. Dohodki kmetijskih pro- 
izvajalcev bodo kljub temu večji kot v letu 1954, 
saj bo povišanje dohodnine manjše od povečanega 
dohodka na podlagi večje proizvodnjo in višjih cen. 

Predvideno je, da bò LO MO v letu 1955 pobral 
150.000 din občinsikih doklad na dohodnino od kme- 
tijstva, s čimer bo zajel del dohodkov, izvirajočih iz 
ugodnejših tržnih možnosti, ki jih imajo določene 
skupine kmetijskih proizvajalcev. 

Kmetijske zadruge na območju mestne občine naj 
bi v letu 1955 zajele pretežni del odkupa pridelkov. 
V ta namen bodo po družbenem planu okraja imele 
posebne ugodnosti pri oblikovanju sklada za plače. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 
Sečnja v gozdovih-mestne občine se bo v letu 1953 

omejila sorazmerno enako kot v drugih občinah v 
okraju (državni sektor za 7%, nedržavni pa za 2% 
nasproti sečnji v letu 1954). Spričo nezadostnih koli- 
čin oblovine za žago LIP Postojna se bo treba pri- 
zadevati, da se žagarska proizvodnja v tem obratu 
nadomesti s proizvodnjo končnih izdelkov. 

Mestna občina bo v 1. 1955 razpolagala z 1,800.000 
dinarjev za obnovo, varstvo in gojitev gozdov. Na- 
vedena sredstva se bodo uporabila predvsem za po- 
gozdovanje, čiščenje in varstvo gozdov. Okrepiti bo 
treba nadzorstvo nad uporabo teh sredstev in s tem 
zagotoviti, da se bodo smotrno uporabila. 

IV. poglavje 
Gradbeništvo 

Obseg gradbeništva se bo nasproti letu 1953 znižal 
za 20%. Na podlagi novega plačilnega sistema se pred- 
videva, da so bo povečala storilnost dela in da se bo 
gradbeni material smotrneje uporabljal. Okrepiti bo 
treba nadzorstvo investitorjev nad gradbenimi deli. 
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V. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Trgovsko mrežo bo treba reorganizirati tako, da 
se bodo združile manjše poslovalnice v večja pod- 
jetja  s  samostojnim  knjigovodstvom. 

Plače v trgovini se bodo oblikovale na podlagi 
določenega odstotka, tako kot v letu 1954. S tem se 
bo trgovina že nadalje spodbujala k povečanju pro- 
meta in izbire blaga ter k dviganju kulturne ravna 
trgovanja. 

Plačni sklad gostinskih podjetij in gostišč se bo 
oblikoval v mejah odstotkov od prometa, predpisanih 
v tem planu. To bo spodbudilo gostinstvo h kako- 
vostni postrežbi. 

Investicijski sklad gostinskih podjetij in gostišč 
se bo oblikoval v mejah odstotkov predpisanih v tem 
planu. Sredstva tega sklada naj bi gostinstvo upora- 
bilo  za  manjše   izpopolnitve  opreme   in  inventarja. 

Amortizacija in razervni skladi gostinstva so v 
tem planu določeni na lanski ravni, razen za delavsko- 
uslužbenske menze in restavracije; tem so te obvez- 
nosti znižane, da se jim omogoči prehrana delavcev 
in uslužbencev po primernih cenah. 

VI. poglavje 

Obrt 

Predvideno je 8% povečanje obrtne proizvodnje. 
To povečanje bodo omogočile nove zmogljivosti kovin- 
skega obrtnega podjetja »LIV« v Postojni. 

Obveznosti živilske obrti bodo nižje kot v letu 
1954, kar naj bi tudi zavarovalo življenjski standard 
delavcev m uslužbencev. Obrtno podjetje »LIV« v 
Postojni ne bo imelo obveznosti do skupnosti, tako 
da bo lahko vse sile porabilo za organizacijo proiz- 
vodnje in prodaje. 

Temu podjetju bo treba zagotoviti potrebno de- 
lovno silo, zlasti vajence. 

VII. poglavje 

Investicije 

Investicijska sredstva mestne občine v skupnem 
znesku 15 milijonov diifarjev so namenjena za in- 
vesticije v gostinstvu in obrti (4.5 milijona dinarjev), 
dalje 5 milijone dinarjev za popravilo kulturnih do- 
mov v Prestranku in kulturnega doma in šole v Bu- 
kovju, za popravilo drugih javnih zgradb in naprav 
6 milijonov dinarjev, za dovršitvena dela na vodo- 
vodih Postojna in Prestranek 2 milijona dinarjev, 
1.8 milijona dinarjev pa je namenjenih za študije, 
raziskovanja in odkup zemljišč. 

Predvidene so znatne dotacije iz okrajnih sred- 
stev za dovršitev stanovanjskih hiš v Postojni. Poleg 
tega se bo v letu 1953 pričel zidati hotel v Postojni, 
za to je predvidenih 38 milijonov dinarjev iz sred- 
stev LRS. Na razpolago bodo tudi tista sredstva za 
adaptacijo Notranjskega muzeja v Postojni, ki v 
letu 1954 niso bila izrabljena. 

Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV 
DRUŽBENEGA PLANA MESTNE OBČINE 

POSTOJNA ZA LETO 1955 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbenim planom mestne občine Postojna 
za leto 1955, se poleg ekonomskih uikrepov, ki so pred- 

pisani v zveznem, republiškem in okrajnem družbe-' 
nem planu,  predpisujejo še tile  ekonomski  ukrepi. 

VIII. poglavje 

Amortizacija 

Stopnje amortizacije, določene z zveznimi pred' 
pisi, veljajo praviloma tudi za obrtna podjetja in 
delavnice ter gostinska podjetja in gostišča v mestni 
občini Postojna. 

Kovinsko obrtno podjetje »LIV« v Postojni ni 
dolžno plačati amortizacije. 

Komunalna podjetja in obrti plačajo samo tis'1 

del amortizacije, ki je namenjen za vzdrževanje 
osnovnih sredstev. 

Gostinsko podjetje »Jamska restavracija« v Po- 
stojni plača samo "5% amortizacije za nadomestitev. 

Gostinska podjetja in gostišča plačajo za grad" 
bene objekte samo amortizacijo za vzdrževanje v" 
višini 30% polne amortizacije. 

Menzi LIP Postojna in mestnega gradbenega pod- 
jetja v Postojni plačujeta 30% od predpisane polne 
amortizacije za VSP osnovna sredstva, s katerimi 
gospodarita. 

IX. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

Obrestne mere od osnovnih sredstev znašaj0 

za gospodarske organizacije oziroma sikupine gospo- 
darskih organizacij: 

Pekarna, Postojna 2% 
Obrtnik, Postojna 2% 
Druga obrtna  podjetja  in delavnice 6% 
Gostinska podjetja in gostišča 2% 

Odstotki obrestne mere od osnovnih sredstev s'e 
lahko spremenijo na predlog gospodarskih organizacij^ 
ali sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
Postojna. 

Komunalna podjetja (obrti), menzi LIP Postojna 
in mestnega gradbenega podjetja Postojna ter obrtno 
podjetje LIV Postojna ne plačajo obresti od osnovnih 
sredstev. 

X. poglavje 

Rezervni in investicijski skladi gospodarskih 
organizacij 

Gospodarske organizacije s področja obrti, gostin- 
stva in komunalne delavnosti morajo prenesti v svoje 
rezervne sklade 2% od zreška povprečnih obratnih 
sredstev v zadnjih treh letih. Obveznost plačevanj* 
v rezervni sklad preneha, ko dosežejo celotna sre4* 
stva rezervnega sklada 20% od povprečnih obratni*1 

sredstev v zadnjih treh letih. 
Gostinska podjetja in gostišča plačajo v svoj 1°" 

vesticijski sklad 0,5% od prometa. Odstotek odvod» 
v investicijski sklad gostinskih podjetij in gostišč se 
lahko poveča na predlog gospodarske organizacije a11 

sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve LO "'u 

Postojna. 

XI. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

Gostinskim podjetjem in gostiščem pripada 50/» 
od doseženega dobička. Od tega zneska morajo llP°" 
rabiti najmanj 30% za svoj investicijski sklad. 
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Obrtnim podjetjem in delavnicam pripada pravn- 
ima 50% ^ doseženega dobička. Od tega zneska 
smejo uporabiti za povečanje plač največ 30%. 

Obrtnemu podjetju >Pekarna< v Postojni pripada 
°u dela dobička, ki presega 40% sklada za plače po 
tarifnem pravilniku, le tisti del tega dobička, kj iz- 
vira iz znižane lastne cene. Svet za gospodarstvo 
mestne občine Postojna se pooblašča, da predpiše 
način obračunavanja dobička, ki izvira iz znižane 
«stue cene. Žagarskemu podjetju kmetijske *adruge 
Postojna pripada 10% od ostanka dobička za delitev 
med okrajem in gospodarsko organizacijo. Od tega 
sme uporabiti za povečanje plač največ 60%. 

Komunalnim podjetjem in obrtom na območju 
Cestne občine pripada celotni znesek doseženega do- 
bička. Od tega zneska smejo uporabiti za povečanje 
Plač največ 20%. 

' Za obrtna podjetja in obrtne delavnice se štejejo 
tista podjetja oziroma delavnice, ki so bila kot taka 
reeistrirana v letu 1954. 

XII. poglavje 

Plače gostinskih podjetij in gostišč 

Gostinska podjetja in gostišča oblikujejo svoj 
Plačni sklad na podlagi tehle odstotkov od prometa: 

Mestno gostinstvo, Postojna 14 
Sovič, Postojna 13,5 
Javornik, Postojna 17.5 
Jamska restavracija, Postojna 23 
Nanos, Postojna 9 
KZ Postojna — gostilna 8 
Gostilna KZ, Bukovje 8 
Gostilna KZ, Prestranek 8 
Menza LIP, Postojna 13,3 
Jelovca, Postojna 13 
Kolodvorska restavracija in bufet 

Postojna 12,5 

Ti odstotki so začasni in so lahko spremenijo po 
*     sr^t0vi-tvi in na Pre<N°S gostinskih podjetij in go- 

tisč ali sveta za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO Postojna. 

XIII. poglavje 

Stopnje dopolnilne dohodnine 
i     Stopnje dopolnilne dohodnine, predpisane v druž- 
benem   nla„„    -l.— :-    D-.*-:..-    —    1„t~   «•••    ••••••• 

/ 

tudi 
em planu okraja  Postojna za leto 1935, veljajo 

2a mestno občino Postojna. 

XIV. poglavje 
elitev sredstev ljudskega odbora mestne občine 

«»   ; ,sWad za kreditiranje investicij mestne občine 
se stekajo: 

jO neizrabljeni del  sklada iz leta  1934, 
") 18% 0d tistega dela dobička gospodarskih or- 

ganizacij, kl pripada LO MO, 

stinst-i?        ' 0<* osnOTnil1  sredstev obrtnih in  go- 
obči       S°spodarskih organizacij na območju mestne 

Post •iz sredstev, ki jih za ta sklad določi LO MO 
TOjna iz proračuna, 

in    ,' *z anuitet in obresti od investicijskih  posojil 
iz •«.   kfedita za stalna obratna sredstva, dodeljena 

teSa kredita. 
p0 0(ih

1?,t£raÊun LO MO se stekajo preostali dohodki 
stici} • Prispevkov v sklad za kreditiranje inve- 

J ,n v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

XV. poglavje 

Denarna sredstva LO MO Postojna in njih uporaba 

1 

V letu 1955 bo LO MO Postojna razpolagal s 
skupnimi sredstvi v znesku 35 383 tisoč dinarjev. 
Navedena sredstva se bodo zagotovila iz tehle virov 
(v tisočih dinarjev): 

a) sredstva iz leta 1954 2.434 

presežek  proračunskih  dohodkov 319 
neizrabljeni   del   sklada   za   kreditiranje 

investicij 1.492 
neizrabljeni del  sklada za  zidanje  stano- 

vanjskih hiš 633 
b) sredstva iz leta  1953 32.949 

del dobička gospodurskih organizacij 13.116 
del dopolnilne dohodnine od kmetijstva 655 
del  dopolnilne dohodnine od  samostojnih 

poklicev in premoženja 261 
davek od priložnostnih dohodkov 2.740 
davek od dediščin in daril 950 
dohodki uradov in zavodov                    „ 60 
sami proračunski dohodki 600 
lokalni prometni davek 2.700 
lokalne takse 2.800 
občinske doklade od dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženja 362 
občinske  doklade od  dohodnine od kme- 

tijstva 148 
obresti od osnovnih sredstev obrti in go- 

stinstva 634 
presežki   zavodov  s  samostojnim  financi- 

ranjem 7.000 
prispevki iz najemnine v sklad za zidanje 

stanovanjskih hiš 500 
dohodki od prodaje stanovanjskih hiš 423 

2 
Sredstva, s katerimi razpolaga LO MO, se bodo 

uporabila v tele'namene (v tisočih dinarjev): 

a) skupna sredstva 35.383 

1. za administrativne proračunske izdatke 15.500 
2. za proračunsike investicije 9.845 
3. za sklad za kreditiranje investicij 4.492 
4. za sklad za zidanje stanovanjskih hiš 5.546 

Sredstva za proračunske investicije se bodo 
uporabila takole: 

a) skupna sredstva 9.845 

velika popravila javnih zgradb, naprav in 
komunalnih objektov 6.045 

dovršitev   vodovoda   Postojna—Prestranek 2.000 
študije, raziskovanje in projekti 1.000 
odkup zemljišč 800 

Sredstva sklada za kreditiranje investicij se bodo 
uporabila za investicije v obrti v znesku 2 milijona 
dinarjev, preostali znesek pa se bo uporabil za inve- 
sticije v gostinstvu jn za garancije za kredite iz okraj- 
nih, republiških in zveznih sredstev. 

4 
Sredstva sklada za zidanje stanovanjskih hiš bo 

LO MO prispeval za dograditev stanovanjskih hiš v 
Postojni. 
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Uporaba sredstev sklada za obnovo, varstvo in 
gojitev gozdov v znesku din 1 milijon osem sto tisoč 
dinarjev bo določena s predračunom dohodkov in iz- 
datkov tega sklada, ki ga napravi svet za gospodar- 
stvo in  komunalne zadeve LO MO Postojna. 

XVI. poglavje 

Končne določbe 

1 
Svet za gospodarstvo izda po potrebi natančnejšo 

predpise za izvedbo tega družbenega plana. 

Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1955 dalje. 
St.   186/5-55 
Postojna, dne 5. maja 1953. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

Skupaj    za odpis 

446. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na pod- 

lagi 2i. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) na XXXX. 
seji dne 22. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu ljudskega odbora mestne 

občine Jesenice za leto 1955 

1. člen 
Potrjuje   se   družbeni   plan    ljudskega   odbora 

mestne občine Jesenice za leto 1955, katerega tretji 
del se glasi: 

Tretji  del 

PREDPISI O GOSPODARSKIH UKREPIH 
ZA IZVRŠITEV PLANA ZA LETO 1955 

I. poglavje 

Amortizacija 

1. Gospodarske organizacije gostinske, obrtne 
in komunalne delavnosti, razen pavšalno obdavčenih, 
vplačujejo amortizacijo po določbah začasnega od- 
loka o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 52/55) in 
odloka o spremembnah in dopolnitvah tega odloka 
(Uradni list FLRJ, št 57/54). 

2. Gospodarske organizacije obrtne in gostinske 
delavnosti, ki plačujejo družbene obveznosti v pav- 
šalnih zneskih, vplačujejo amortizacijo po tehle 
stopnjah: 

Skupaj    za odpis 

I. Gradbeni objekti: 
gradbeni objekti  vseh vrst 1,2 0,8 

H. Prevozna sredstva: 
tovorni avtomobili 12,0       7,0 
druga prevozna sredstva 8,0      5,0 

•. Stroji, naprave in instalacije: 
stroji, naprave in instalacije 5,0      3,0 

IV. Veliko orodje in inventar: 
specifični  gostinski inventar 
drug inventar 

VI. Osnovna živina: 
vsa živina 

20,     20,0 
6,0       4,0 

6,0       4,0 

3. Sezonska gostinska podjetja in gostišča obra- 
čunavajo in vplačujejo amortizacijo za tisti čas, ko 
poslujejo. 

II. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1. Gostinskim podjetjem in gostiščem se določa 
obrestna   mera  od  osnovnih  sredstev   v   višini   2 %• 

2. Obrtnim podjetjem, razen pavšalno obdavče- 
nim, se določa obrestna mera od osnovnih sredstev 
v višini 6 %. 

Ne glede na prejšnji odstavek plačuje živilska 
obrt 4 % obresti od osnovnih sredstev. 

3. Obrtna podjetja in obrtne delavnice, ki plaču- 
jejo družbene obveznosti v pavšalnih zneskih, pla- 
čujejo obresti od osnovnih sredstev po tehle stopnjah: 

kovinska obrt 6 % 
predelava lesa 4 % 
predelava usnja 3 % 
predelava tekstila /          2 % 
druga obrt 4 % 

4. Sezonska gostinska podjetja in gostišča obra- 
čunavajo in vplačujejo obresti na osnovna sredstva 
za tisti čas, ko poslujejo. 

III. poglavje 

Delitev dohodkov kino podjetij 
Kino podjetje ugotavlja in deli celotni dohodek 

po predpisih, kj veljajo za obrt. 

IV. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

i. Obračunske plače: 
Da se odpravijo neskladnosti v plačah med posa- 

meznimi gospodarskimi, organizacijami* notranja ne- 
sorazmerja med tarifnimi postavkami posameznih 
kvalifikacij ter razlike med obračunskimi plačami lD 

plačami po tarifnih pravilnikih za leto 1954, se dovoli 
za leto 195-5 gospodarskim organizacijam tole zvišanje 
tarifnih postavk nad ravnijo obračunskih plač za 
leto 1954: 

Trg. podjetje 
»Grosist« 

»Vino - Goren jika« 
»Ribnik« 
»Zeleznina« 
Trg. podjetje 

»Zarja« 
Trg. podjetje 

»Delikatesa« 

hotel 
restav 
»Dom 

a) trgovina:' 
Trg. podjetje 

5 % »Plavž« 
5 % Trg. podjetje 
5 % »Kažta« 
5 % »Rozca« 

»Mineral« 
4 % Trgovina s kurivom 

Trg. podjetje 
3 % »Kovinar« 

Knjigarna 

b) gostinstvo: 
»Pošta 5 % 
racija »Triglav«   5 % 
pod Golico«        5 % 

4% 

4% 

3% 
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c) obrt: 

Ključavničarstvo 
5% Hribar 5% 
5% »Avtoservis« 5% 

>Mesnina< 5% 
5% »Rog« 5% 
5% Pekarne 5% 

Usao-gaknterîjski 
obrat 

Mizarstvo 
»Coklat, 

BI. Dobrava 
lapeništvo 

2. Plučilni sklad v trgovini: 

, Plačilni sklad z vključenim prispevkom za so- 
cialno zavarovanje trgovskih podjetij in trgovin ter 
trgovskih odsekov in samostojnih trgovskih obratov 

sicer 
so določi v odstotku od blagovnega prometa, in 

je »Grosist« 1,2% 
je »Vino Gorenjika« 3,1% 
je »Rožea« 3,9% 
je »Zarja« 2,3% 
je »Kasta« 3,4% 
je »Kovinar« 4,2% 
je »Delikatera« 5,0% 
je »Plavž« 5,0% 

2,6% 
mino 1,95% 
rom *    5,0% 

7,2% 

a) trgovskim podjetjem in trgovinam: 
Trgovsko podjet 
Trgovsko podjet 
Trgovsko podjet 
Trgovsko podjet 
Trgovsko podjet, 
Trgovsko podjet' 
Trgovsko podjet. 
Trgovsko podjet 
>Mineral« 
Trgovina z železnino 
Trgovina s kurivom 
Knjigarna 

D) trgovskim odsekom in samostojnim trgovskim 
bratom kmetijskih zadrug: 

Kmetijska zadruga Jesenice 4%. 
c) Ce podjetje doseže večji plačilni sklad, kakor 

Pa •• je potreben za kritje plač po tarifnem pravil- 
niku, prištevši izdatke iz 31. člena uredbe o delitvi 
celotnega dohodka, se sme presežek črpati za poveča- 
••• plač po tarifnem pravilniku in iza odpadajoče 
gemino zavarovanje največ do vizine 30% plačilnega 
sklada p0 tarifnem pravilniku s socialnim zavarova- 
njem. Ostanek presežka nad tem odstotkom gre v 
»slad podjetja. Presežek plačilnega sklada nad 30% 
n pelotni dobiček trgovskega odseka oziroma samo- 
^ojnega trgovskega obrata KZ gre v sklad za po- 
Pesevanje kmetijstva pri kmetijski zadrugi. 

č) Trgovsko podjetje »Ribnik«  ugotavlja in deli 
rrtni dohodek po določbah I. do VI. poglavja uredbe 

üelitvj celotnega dohodka gospodarskih organizacij. 

3- Plačilni sklad v gostinstvu: 

Plačilni sklad z vštetim prispevkom za socialno 
sf

V?rovanJe   se   gostinskim   podjetjem  določi   v  od- 
tKu od celotnega doseženega prometa. V ta promet 
spada dohodek, kj se doseže s prodajo materiala 

ugemu  podjetju.  Gostinskim  podjetjeni  se določi 
e udeležba plačilnega sklada na celotnem prometu: 

hotel »Pošta« 14% 
restavracija »Triglav«        12% 

pe Podjetje doseže večji plačilni sklad, kakor pa 
T,riv

]e Potreben za kritje plač po tarifnem pravilniku, 
••„'•^ izdatke iz 31. člena uredbe o delitvi ceiot- 
plaè 10<?ka» se sme presežek črpati za povečanje 
zava

P° tarifnem pravilniku in za odpadajoče socialno 
Po t

ro!,anJe največ do višine 30% plačilnega sklada 
0st 

ari'nem Pravilniku s socialnim zavarovanjem. 
Podir    Presežka  nad  tem odstotkom  gre  v  sklad 

Druge gostinske gospodarske organizacije, ki pla- 
čujejo prispevke družbeni skupnosti v pavšalnem 
znesku, formirajo svoj plačilni sklad po 3. odstavku 
90. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darskih organizacij. 

4. Premije: 

1. Premiranje industrijskih gospodarskih organi- 
zacij je določeno z okrajnim družbenim planom. 

2. Obrtnim podjetjem, ki ne plačujejo družbene 
obveznosti v pavšalnih zneskih, se glede na dejanske 
prihranke na materialu in glede na zmanjšnje delov- 
ne sile prepušča za premije določen del dobička po 
odvedbi zveznega davka od dobička. Ta del se določi 
v odstotku od dobička, ki je enak odstotku prihranka 
na materialu oziroma v odstotku od plačilnega skla- 
da, ki je enak odstotku zmanjšanja delovne sile, 
vsakokrat v razmerju z bruto produktom. Pri tem 
se kot osnova jemljejo materialni stroški, delovna 
sila ter bruto produkt v letu 1954. To delo se izračuna 
po formuli: 

100 
-( 

'Mi (D,) 

Bp, 
100 

)• 

pri tem pomeni X procent udeležbe za premije, Mi 
materialne stroške leta 1935, izražene v indeksu za 
leto 1954, Di delovno silo leta 1955, izraženo v indeksu 
za leto 1954, Bp, pa bruto produkt leta 19*55, izražen 
v indeksu za leto 1954. 

Znesek premije ne sme presegati 13% obračun- 
skega sklada za plače, vštevši prispevek za socialno 
zavarovanje. Presežek se prenese v sklad za samo- 
stojno razpolaganje podjetja. 

, V. poglavje 

Udeležba gospodarskih organizacij na dobičku 

1. Gospodarskim organizacijam se določi za samo- 
stojno razpolaganje in za plače iz dobička tale udelež- 
ba na doseženem dobičku. Osnova za izračun je celotni 
dobiček pred odbitkom zveznega davka od dobička. 

% udeležbe 
na dobičku 

od tega za 
plače v % 

7,3 45,0 
17,6 77,2 

17,1 77,4 
9,8 59,1 

16,9 76,2 
.00,0 25,0 

27,6 86,0 

Železarna Jesenice 
SGP »Sava«, 
Podjetje za vzdrževanje 

prog 
Trg. podjetje »Ribnik« 
Nepavšalirana obrt 
Kino podjetje 
Lesni odsek kmetijske 

zadruge 

2. Ostanek dobička zadružne obrti in lesnih 
odsekov KZ po 1. točki tega poglavja se prepusti 
kmetijsiknim zadrugam ustanoviteljicam. Kmetijske 
zadruge smejo ta del dobička porabiti samo za po- 
speševanje kmetijstva. 

VI. poglavje 

Lokalne takse, lokalni prometni davek in dopolnilna 
dohodnina 

Lokalne takse, lokalni prometni davek in dopol- 
nilna dohodnina kmetijskih gospodarstev in dopolnil- 
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na dohodnina od samostojnih poklicev in premoženja 
se dokčijo s posebnimi odloki ljudskega odbora. 

VII. poglavje 

Dohodki ljudskega odbora mestne občine Jesenice 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice uporablja 
za kntje svojega proračuna sredstva iz tehle virov: 

a) v celoti dohodke od občinskega prometnega 
davka m lokalnih taks, 

b) v celoti dohodke občinskih doklad, 
c) 95% od dohodkov od prometnega davka druž- 

benega, zadružnega in zasebnega sektorja, od davčnih 
vrednotnic, dopolnilne dohodnine od kmetijstva, sa- 
mostojnih poklicev ter premoženja in od davka od 
dediščin in daril, 

č) 95% od dohodkov od državnih taks, 
d) 95% od dohodkov od dobička obrtnih podjetij 

in delavnic, 
e) 14% od dohodkov od dobička drugih gospodar- 

skih organizacij. 
Osnova za udeležbo ljudskega odbora mestne ob- 

čane Jesenice na dohodkih po točkah b) do e) se 
računa po odbitku deleža LR Slovenija. 

VIII. poglavje 

Skladi gospodarskih organizacij 

1. Rezervni sklad: 
Rezervni sklad gospodarskih organizacij znaša 

2% povprečnih obratnih sredstev v zadnjih treh letih, 
razen v kmetijskih gospodarskih organizacijah, kjer 
znaša ta sklad 5%, in v zunanje trgovinskih gospo- 
darskih organizacijah, kjer znaša 4%, 

2. Investicijski sklad v trgovini: 
Za gospodarske organizacije s področja trgovine 

se določi investicijski sklad v višini 0,5% od blagov- 
nega prometa, razen za Trgovsko podjetje »Grosist«, 
kjer znaša ta sklad 0,1% od blagovnega prometa. 

3. Investicijski sklad v gostinstvu: 
Za gospodarske organizacije s področja gostin- 

stva se določi tale odstotek od blagovnega prometa 
za investicijska «klad: 

hotel >Pošta< 0,5% 
restavracija >Triglav<      0,5% 

IX. poglavje 

Pavšalno plačevanje družbenih obveznosti 

Manjše obrtne in gostinske gospodarsike organi- 
zacije plačujejo družbene obveznosti v pavšalnih 
zneskih. Katere gospodarske organizacije s področja 
gostinstva in obrti plačujejo obveznosti do družbe 
v pavšalnih zneskih, in njih višino določi ljudski 
odbor mestne občine s posebno odločbo. 

X. poglavje 

Skladi ljudskega odbora mestne občme Jesenice 

i. Investicijski sklad: 
V investicijski sklad ljudskega odbora mestne 

občine Jesenice se stekajo obresti od onovnih sred- 
stev gostinskih podjetij in gostišč, obrtnih podjetij in 
delavnic ter 50% dobička gostinskih in obrtnih gospo- 
darskih organizacij, anuitete od kreditov iz mestnega 
kreditnega sklada in izkupiček za prodana nerazpo- 
rejena osnovna sredstva. 

Iz sredstev investicijskega sklada ljudskega od" 
bora mestne občine se financirajo gopodarske investi- 
cije. Krediti se dajejo preko banke. Pogoje za daja- 
nje dn roke vračanja kreditov določi svet za gospo- 
darstvo z razpisom. 

2. Gozdni, pašni, kmetijski, stanovanjski in vodni 
skladi so ustanovljeni z okrajnim družbenim planot 
za leto 1955 in se pri ljudskem odboru mestne občine 
Jesenice ne ustanavljajo. 

Sredstva, ki se morajo po zveznem družbene01 

planu odvajata od dohodkov ljudskih odborov* v sta- 
novanjski in kmetijski sklad, odvaja OLO Radovljica 
iz svojih sredstev tudi za ljudski odbor mestne občine 
Jesenice v skladu z okrajnim družbenim planom za 
leto 1955. 

XI. poglavje 

Sredstva proračuna in skladov ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice 

V letu 1955 bo ljudski odbor mestne občine Jese' 
nice razpolagal s skupnimi sredstvi v višini 143,302.000 
dinarjev po republiški in okrajni obdavčitvi. Ta sred- 
stva bodo zagotovljena iz tehle virov: 

T 000 àia 

Ostanek dobička gospodarskih organizacij 
Prometni davek družbenega sektorja 
Dpp zadružnega in zasebnega sektorja 

in davčnih vrednotnic 
Dopolnilna dohodnina kmetov 
Dopolnilna dohodnina drugih zavezance" 
Dohodnina v stalnem znesku 
Davek od tuje delovne sile 
Davek od dediščin in daril 
Dohodki od državnih taks 
Lokalne takse 
Lokalni prometni davek 
Dohodki uradov in ustanov 
Drugi dohodki 
50% dobička in obresti od osnovnih sredstev 

od obrti in gostinstva 

Skupaj 

97.429 
8.054 

1.553 
485 
997 
712 
28 

399 
798 

1.500 
16.000 

15.034 

143.502 

Skupna sredstva, s katerimi bo razpolagal 1JU^ . 
odbor mestne občine v letu 1955, se bodo uporab"* ' 

administrativni proračun 128.268 
investicijski siklad 15.034 : 

Skupaj   143.302 

Od skupnih sredstev s katerimi ljudski «dh^ 
razpolaga za administrativni proračun, se izloči ö/ 

obvezna rezerva. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v * ,^a

i0 
nem listu LRS<, njegove določbe pa se uporablja 
od i. januarja 1955. 

St. 1/1-411/4-55 

Jesenice, dne 22. aprila 1955. 

Predsednik: 
Maks Dolinar I- r- 
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447. 

Na podlagi 2. im 11. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
s'- 51-425/53), 2. in 8. člena uredbe o upravljanju 
zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 30-232/53). 
î2- člena in 17. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih obč;n (Uradni list LRS, 
st. 19-90/52). v sporazumu s pristojnimi občinskimi 
ljudskimi odbori je. ljudski odbor mestne občine 
Kranj na 35. seji dne 30. decembra  1934 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Kranj 

dom Kranj pravico, gospodariti s premoženjem, ki so 
ga doslej uporabljale zdravstvene enote in službe 
ukinjenega okrajnega zdravstvenega doma Kranj, 
naš<pJ'» v 3. točki te odločbe. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 
skupaj  i  upravnikom 9 članov. 

Člane upravnega odbora imenuje ljudski odbor 
mostne občine. 

Zdravstveni dom ima upravnika, imenuje ga ljud- 
ski odbor mestne občine Kranj. 

Ustanovi so zdravstveni dom Krajij kot finančno 
samostojen zdravstveni  zavod  s  sedežem  v Kranju. 

. Zdravstveni dom Kranj nudi zdravstveno varstvo 
Prebivalstvu mestne občine Kramj in občin Besnica, 
£••&1••, Gorice, Jezersko, Mavčiče, Naklo, Preddvor, 
^redoslje, Smlednik in Zabnica. 

Zdravstveni dom ima tale sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

8 
Za zadeve in naloge zdravstvenega doma je pri- 

sojen   svet  za  zdravstvo in   socialno politiko ljud- 
skega odbora mestne občine Kranj. 

V sestavu zdravstvenega doma so tele zdravstvene 
enote in službe: 

!• splošni ambulanti I in II, Kranj 
2. šolska ambulanta, Kranj 
3. ambulanta za vajence, Kranj 
4. otroška ambulanta, Kranj - Stražišče 
5. ambulanta za žene, Kranj 
<>• onkoilistična ambulanta, Kranj 
?• nevrološka ambulanta, Kranj 
8. otorinolaringološki bolniški oddelek, Kranj 
9- otorinolaringološka ambulanta, Kranj 

!0. protituberkulozni dispanzer, Kranj, 
*L kožno-venerdčni dispanzer, Kranj, 
12. otroški dispanzer, Kranj 
"• posvetovalnica za noseče, Kranj 

j.,v
14- Posvetovalnica za otroke, Kranj, Kranj-Stra- 

jjSce'. Preddvor,   Besnica,   Šenčur,   Jezersko,   Gorice, 

"• zobozdravstvena postaja, Kranj 
1(j- šolska zobna ambulanta, Kranj 
17- zobozdravstvena postaja podjetja »Tiskanina« 

PjedÜ' •<*•••51•••• postaja Kranj - Stražižče, Cerklje, 

*• Pomožna zdravstvena postaja, Jezersko 
jj i    • zdravstvene   postaje    podjetij:    »Tiskanina<, 

*£*«, >Intoks<, »Savac, >Projektf, >PlanUkac 
*• zdravstvena postaja zdravilišča, Golnik 
-• klinični laboratorij, Kranj 

24 *eaiSen, Kranj 
• fizioterapija in ohsevalnica, Kranj 

Cerkl''       ilka služba Kranj, Bcsaica, Bitnje, Brniki, 
dvor •• ^rice- Jezersko, Podbrezje, Predoslje, Pred- 

r- Alavčiče, Smlednik, Šenčur in Trboje. 

4 

•••••      ^u. z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
z (1•• ^Kinitvj okrajnega zdravstvenega doma Kranj 

*• decembra 1954, št. 8428/1-54 ima zdravstveni 

Zdravstveni dom posluje po določbah te odločbe 
od 1. januairp 1935. 

St 2/1-55 

Kranj, dno 3. januarja 1935. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

448. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Videm ob Stav- 
nici na seji dne 30. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 7. volilni 

enoti, ki obsega naselje Kokolajnšak, Grabsincj in 
Malj Moravščak, ker je prenehal mandat Golnarju 
Maksu, kj je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 17. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni  način v 7. volilni  enoti. 

St. 226/2-55 

Videm ob Sčavnici, dne 9. junija 1935. 

Predsednik Obč. LO: 
Mirko Belec 1. r. 
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U9. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Železniki, okraj 
Kranj, na seji 2. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o   razpisu   nadomestnih   volitev   v   volilni   enoti 

Železniki 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti občine Železniki, ki obsega del Železnikov od 
št. 1 do 100, ker se je odpovedal mandatu Zupančič 
Jože, odbornik občinskega Lt), ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti, in je ljudski odbor njegovo odpoved 
sprejel. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 24. julija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način. 
St. 5/5-55 
Železniki, dne 3. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Matevž Smid 1. r. 

450. 

Na podlagi 3. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53), v zvezi z 19. točko 1. člena odločbe o do- 
ločitvi ustanoviteljev strokovnih šol (Uradni list LRS, 
št. 28/52) in po sklepu 4. rednega zasedanja. delav- 
skega sveta železarne Ravne z dne 26. V. 1954 je 
upravni odbor železarne Ravne na seji dne 25. okto- 
bra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o  združitvi   metalurške  industrijske   šole  in   učnih 
'delavnic   metalurške   industrijske   šole   na   Ravnah 

na Koroškem v finančno samostojen zavod 

I 
Metalurško industrijska šola v Ravnah na Koro- 

škem kot proračunski zavod in delavnice te šole kot 
gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem 
se združita v en finančno samostojen zavod »Meta- 
lurško industrijska šola Ravne na Koroškem«. 

Sedež zavoda je na Ravnah na Koroškem. 

II 
Zavod vzgaja učence za kvalificirane delavce 

kovinske in metalurške stroke. 

III 
Zavod gospodari s premoženjem, s katerim sta 

doslej gospodarili metalurška industrijska šola kot 
proračunski zavod in učne delavnice te šole kot 
gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem 
ter z osnovnimi sredstvi, ki jih da zavodu na raz- 
polago Železarna Ravne. 

IV 
Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev 

(sklad za nagrade); 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

V 
Zavod upravlja šolski odbor, ki se oblikuje po 

veljavnih predpisih o vodstvu šol. 
Ravnatelj zavoda je po svojem položaju clan 

šolskega odbora, imenuje ga upravni odbor Železarne 
Ravne v sporazumu z okrajnim ljudskim odborom 
Slovenj Gradec. 

VI 
Plače uslužbencev in delavcev in njih napredo- 

vanje določajo posebni predpisi, ki jih izda Železarna 
Ravne kot ustanovitelj zavoda. 

VII 
Okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec bo določil 

organ, ki  bo pristojen  za zadeve in  naloge zavoda. 

vin 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1, septembra 1954. 
St. del. 81 
Ravne na Koroškem, dne 28. oktobra 1954. 

Železarna Ravne 
, Direktor: Gregor Klančnik 1. r. 

To združitev je dovolil OLO Slovenj Gradec z od- 
ločbo št. 1/3-5259/13-54 z dne 26. II. 1955 in obenem 
določil, da je za zadeve in naloge zavoda pristojen 
svet za prosveto in kulturo OLO Slovenj 'Gradec. 

POPRAVEK 

V odloku OLO Ljubljana okolica o občinskih 
taksah (Uradni list LRS, št. 19-576/55) je treba P0" 
praviti tiskovno napako v 7. členu tako, da se ta Člen 
pravilno glasi: 

»Ko se začne uporabljati' ta odlok, neha veljak 
odlok okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolij 
o uvedbi okrajnih taks in prometnega davka (Uradn1 

list LRS, št. 39-471/53) kolikor se nanaša na pobiranje 
okrajnih taks.« 

St. I/l 09 8/2-55 
Ljubljana, dne 3. junija 1955. 

V odloku OLO Ljubljana okolica o občinskem 
prometnem davku (Uradni list LRS, št. 19-379/55) Je 

treba popraviti pismeno napako: _. 
a) davčno stopnjo tar. št. 8 (izdatki iz panoge i*'' 

dela B/I tarife tako, da se pravilno glasi 20 % lD 

ne 10%; . 
b) drvčno stopnjo tarifne številke 23  (izdelki J 

panoge    127)    dela    B/I    tarife    tako,   da    pravilno 
znaša 8 %. 

St. I/l 09 8/2-55 
Ljubljana, dne 10. junija 1955. 

Iz tajništva OLO 
Ljubljana okolica 

Izdaja »Uradni Ust LES« - Direktor In odgovorni urednik! Ivo Lapajne - Tisk* tiskarna .Toneta Tomšiča«, vsi » HUJ 
tjanl - Naročnine! letno 1000 din - Posamezna številka 12 din do 8 strani vsake nađallnje i strani • din vec - 
Uredništvo In uprava: LlubHana   ErtavPeva  ulica tla.  poStnl  orpci.it •       Tplefon uprave •-*••       •••   račun- eot-»Z#"' 
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H9. 

120. 
121. 

122. 
123. 

124. 

125. 

126. 

127; 

128. 

«1, 

VSEBINA 
Zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki        452. 

Zakon o Izvedbi nove ureditve občin In okrajev. 
wt£on ° sPreniembl zakona o proračunu Ljudske repu- 
oiike Slovenije (republlikem proračunu) za leto 1955. 
^akon o ustanovitvi Sole za socialne delavce. 
JJcuok Ljudske skupščine LES o spremembi družbenega 
Piana Ljudske republike Slovenije za leto 1955. 
priporočilo Ljudske skupščine LRS o kmetijskih gospo- 
skih šolah. 
uaipk o določitvi akontacije in plačevanju dohodnine 
°a kmetijstva za III. četrtletje 1953. 
«avoailo za prevzem arhivov, inventarja in nepremičnin 
2°s,e<lanjlh ljudskih odborov. 
uaiocba o ustanovitvi republiške komisije za Izpeljavo 
organizacije ljudskih odborov novih občin In okrajev, 
udločba o določitvi števila odbornikov ljudskih odborov 
novih okrajev. 
oaiokl ljudskih odborov: 
•«•     ° 2aeasnl oprostitvi dohodnine od dohodkov zem- 
'JJSe,  ki  se  uporabljajo  za  zelenjavne  vrtove  v  mestu 
Ljubljani. 

453. 

454. 

457. 
458. 

459. 

460. 

4SI. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrže- 
vanju snage, Javnega reda In miru v okraju Črnomelj. 
Odlok o ustanovitvi rajonske elektroenergetske Inšpek- 
cije s sedežem v Kopru. 
Odlok o ustanovitvi elektroenergetske inšpekcije pri OLO 
Mariboru okolica. 
Odločba okraja Kočevje o ustanovitvi zdravstvenega do- 
ma v Ribnici. 
Odlok o začasnem plačevanju občinskega prometnega 
davka zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov v okraju 
Krško 
Odlok o proračunu okraja Tolmin za leto 1355. 
Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
okraja  Tolmin  za  leto 1953. 
Odlok o SDremembah In dopolnitvah odloka o Javnem 
redu in miru v okraju Novo mesto. * 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 9. volilni enoti 
OLO  Gorica. 
Odločba OLO Celje o ustanovitvi zdravstvenega zavoda 
»Zdravilišče Rogaška Slatina«. 

119. 
Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona o temeljili družbene in politične ureditve • o organih 

oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo\en;je 
zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na  seji  Republiškega   zbora  dne 28. junija 1935. in ki se glasi: 

ZAKON 
o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 

v.   V Ljudski  repUjjiiJji  Sloveniji  so okraj.i in ob- 
e> ki so določeni s tem zakonom. 

2. člen 
0irajj so tile: 

2"*£ra.i Celje s sedežem v Celju 
•' rrraJ Gorica s sedežem v Novi Gorici 
4 SPaJ Kočevje s sedežem v Kočevju 
5' *!,i Koper s sedežem v Kopru 
6* ^PaI Kranj s sedežem v Kranju 
j\   PaI Ljubljana s sedežem v Ljubljani 
8* 0£••• Maribor s sedežem v Mariboru 
9/ 0w

aJ Asirska Sobota s sedežem  v Murski  Soboti 
10* «v   • n0V0 mesto s sedežem v Novem mestu 
ll' «V1* £tui s sedežem v Ptuju in 

• «Kraj Trbovlje s sedežem v Trbovljah 

v 3. člen 
.   v okrajih so tole občine: 

I. Okraj Celje 
eSa tele občine, katastrske občine in naselja: 

Ob 

1. Občina  Celje 

(sedež Celje) 

a) TT °bčine Celje obsega: 
4 ***> Celje 

CejJ.taStrske občinc:   naselja: 
ii'sce.- Celje  (del) 

Celje    (del),   Lisce, 
hrib 

Miklavžev 

Spodnja   Hudinja: 

b) druge katastrske 
Ardili (del): 
Brezooa: 
Bukovžlak: 
Goričica (del): 
Košnica: 

Kresnike: 
Medlo g: 

Ostrozno: 

Prožin: 
Eoini vrh: 

Rupe: 

Svetina (del): 

So.Jungert   (del): 

Sv. Lovrenc: 

Škof ja vas: 

Šmartno: 

Smiklavž (del): 

\ 

Teharje:. 
Tremerje (del): 

Celje  (del). Nova vas, Spodnja 
Hudinja, Zgornja Hudinja 

občine in naselja: 
Lahovna, Prekorje, Runtole 

- Brezova, Kojsko, Loče 
Bukovžlak, Slance, Vrhe 
Ogorevc 
Košnica pri Celju (dosedanje 

ime naselja: Košnica), Polule 
Pečovje, Store 
Babno, Lava (del), Lopata, Lož- 

nica prf Celju (dosedanje ime 
naselja:   Ložnica),  Medlog 

Dobrova. Lava (del), Lokrovec, 
OstroŽDo 

Prožinska  vas 
Jezerce pri Smartnem, Otemna, 

Rožni vrh 
Pepelno, Rupe, Zavrh pri Gali- 

ciji  (del) 
Javornik, Kanjtfce,  Svetina, 

Svetli  dol 
Gorica pri Smartnem, 

Sv. Jungert 
Šentjanž nad Štorami, Kompole, 

Laška vas pri Storah 
Sv. Marjeta, Škof ja vas, 

Zadobrova 
Slatina v Rožni dolini (doseda- 

nje ime naselja: Slatina), 
Šmartno v Rožni dolini 

Glinsko. Lipovec pri Skofji vasi, 
Smiklavž pri Skofji vasi (do- 
sedanje ime naselja: Smiklavž) 

Čret,   Osenca.  Teharje,  Zvodno 
Tremerje 
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TrnoDlje: Leskovac,    Ljubecna,   Trnovlje 
pri Celju, Začret, Zepina 

Zagrad: Pečovnik, Zagrad, Zavodna 

2. Občina Kozje 

(sedež Kozje) 

Buče: Buče 
Dekmanca: > Dekmanca, Križan vrh 
Drensko rebro: Drensko rebro, Gubno 
Dobležiče: Dobležiče,   Pristava   pri   Lesič- 

nem 
Gorjane: Gorjane,   Poklek   pri   Podsredi, 

Vojsko 
Hrastje: Crešnjevec ob Bistrici, Hrastje 

ob Bistrici 
Kozje: Ješovec pri Kozjem, Kozje 
Križe (del): •    Osredek pri Podsredi 
Kuniperk: Bistrica ob Sotli, Kunšperk, Po- 

lje pri Bistrici (dosedanje ime 
naselja: Polje ob Sotli) 

Lastnic: Brezovec pri Polju, Lastnic 
Ples: Ples, Srebrnik 
Pilštanj: Lesiono, Pilštanj 
Podsreda: Gradišče,' Podsreda 
Sedlarjevo: Polje ob Sotli, Prelasko, Sedlar- 

jevo 
Treble: Trebče 
Veternik: Veternik 
Virštanj (del): Gostinca 
Vrenska gorca: Vrenska gorca 
Žagaj: Žagaj 
Zagorje: Bistrica, Topolovo, Zagorje 
Zdole; Klake, Ortnice, Zdole, Zeče pri 

Bučah 

3. Občina Laško 

(sedež Laško) 

Območje občine Laško obsega: 
a) mesto Laško 

katastrske občine: 
Laško: 
Podvin laški: 

naselja: 
Laško (del) 
Gaberno,   Laško   (del),' Ojstro, 

Padež, Reka 
b) druge katastrske občine in naselja 
Belovoi 

Lahomjio: 
Lahomšek: 

Laziše: 

Lokavec: 
Lože: 

Marijina oat (del): 
Mišji dol: 

Mrzlo polje (del): 
Paneče: 
Plazooje: 

Rečica: 
lufengozd: 

Slivno: 
Svetina (del): 
SD. Jedert: 

S v. Krištof: 

Belovo, Klenovo, Ogeče, Rimske 
Toplice, Senožete, Smarjeta 

Kladje, Lahomno, Stopce, Tevče 
Lahomšek, Marija Gradec, Mo- 

dric, Radoblje, Trojno 
Harje, Konc,  Laziše, Selo nad 

Laškim 
Gračnicd, Lokavec 
Brodnice,   Brstovnica,   Dol   pri 

Laškem, Lože, Skofce, Vodiško 
Blatni vrh (del), Marijina vas 
Laška vas, Lipni dol, Mišji dol, 

Velike Gorelce 
Mrzlo polje 
Lahov  graben,   Paneče,   Polana 
Globoko,   Plazovje,  Povčeno, 

Strenško, Zabrež 
Rečica 
Brstnik,  Doblatina,   Jagoče, 

Rifengozd, Tovsto 
Slivno, Smohor 
Požnica 
Brezno, Govce, Huda  jama, 

Sedraž, Sevce, Trnov hrib. 
Trnovo 

Bukovca, Kuretno, Strmca, 
Smihel, Udmat 

Sv.Lenard nad 
Laškim: 

SD. Peter pri 
Jurkloštru: 

So. Rupert: 
Tremerje (del): 
Trobni dol: 

Gozdec, Male Grahovše, Vrh 
nad Laškim, Zigon 

Sv. Peter   pri   Jurkloštru,   Mala 
Breza 

Breze 
Debro 
Blatni  vrh   (del),  Curnovec, 

MačkovDc. Trobni dol, Velike 
Grahovše 

4. Občina  Mozirje 

(sedež Mozirje) 

Bočna: Bočna 
Brezje: Brezje 
Gornji grad: Gornji grad 
Homec: Homec-Brdo, Melise 
Kokarje: Creta   pri  Kokarju    (dosedanje 

ime naselja:  Creta), Kokarje. 
Lačja vas 

Konjski vrh: Konjski vrh, Strmec 
Krnica: Krnica 
Lepa njiva: Lepa njiva 
Ljubija: Ljubija 
Ljubno: Ljubno ob Savinji 
Loke: Dobrovlje pri Mozirju (doseda- 

nje   ime  naselja:   Dobrovlje)' 
Loke  pri  Mozirju   (dosedanje 
ime  naselja:  Loke), Zavodice 

Luče 
Mozirje 
Podveza 
Podvolovljek 
Poljane 
Dobletina,  Nazarje,  Prihova, 

Zlabor 
Potok, Pusto polje, Spodnje 

Kraše 
Radmirje 
Raduha 

Luče: 
Mozirje: 
Podveza: 
Podvolovljek (del): 
Poljane: 
Prihova: 

Pusto polje: 

Radmirje:' 
Raduha: 
Rečica ob 

Savinji trg 
Savina: 
Solčava: 

Spodnja Rečica: 
Sv. Duh: 

Sv. Florjan: 
Sv. Lenari: 
Sv. Primož: 
Sv. Radegunda: 
Šmartno ob Dreti: 

Smihel: 

Smiklavž: 
Šentjanž: 
Ter: 
Tirosek: 
Zgornje Pobrežje: 

Dol-Suha, Rečica ob Savinji 
Savina 

,   Logarska dolina (del), Podolševa 
(del), Robanov kot, Solčava 

Nizka, Spodnja Rečica, VarpoU* 
Logarska dolina (del), Podolseva 

(del) 
Florjan pri Gornjem gradu 
Lenart  pri  Gornjem gradu 
Primož pri Ljubnem 
Radegunda • • 
Rovte pri Nazarjih. Šmartno OD 

Dreti, Volog , 
Smihel  nad   Mozirjem   (doseda- 

nje ime naselja: Smihel) 
Dol, Smiklavž, Tirosek (del) 
Grušovlje,   Okonina,   Šentjanž 
Juvanje, Planina, Ter 
Tirosek  (del) 
Spodnje   Pobrežje.   Trnovec, 

Zgornje Pobrežje 

5. Občina  Planina pri  Sevnici 

(sedež Planina pri Sevnici) 

Brezje: 

Golobinjek: 

•\ 

Loke pri Planini: 
Marijina vas (del): 
Mrzlo polje (del): 

Brezje   pri   Dobjem,   Škarje 
Večje Brdo. Završe pri Dobjen 

Doropolje, Golobiniek pn 
Planini, Vejice. Visoče      .. {e~ 

Brdo, Loke pri  Planini,  Aaj" 
/Podpeč nad Marofom, Prapret» 
Laziše 
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Planina: 
Planinska DUS: 

psZr(del): 

SO.  VitJ. 

Planina pri Sevnici 
Planinska vas, Planinski vrh. 

Podvine 
Hrušovje,  Presečno 
Dobje pri Planini, Gorica pri 

Dobjem, Jezerce pri Dobjem, 
Ravno, Repuž, Slatina pri 
Dobjem, Suho 

Podlog pod Bohorjem, Podpeč 
pri Šentvidu, Šentvid pri Pla- 
nini 

6. Občina  Rogaška  Slatina 

Brestooec: 
Cerovec: 

Ceste.. 

VoboDec; 
Vonačka gora- 
Urevenik: 

Negonje: 

Nimno: 
Plat: 
ffinkovKc: 
«rtànska oas: 
K°Šatec trg: 
òPodnja  KostriDîiica: 

ÌPrfnje Sečovo: 
ùt°]io selo: 

lirmec: 
%°- Katarina: 
So. Križ: 
"P-Molior: Sv.Viđ. 

4>fce: 
topole; 
'nino: 
» gorča: 1 ržišče. 

(sedež Rogaška Slatina) 

Irje, 

fßih 
Vo; 
Zg< 

e Rodne: 
•••••: 
°•• Gabernik: 

Brestovec 
Cerovec  pod   Bocem, 

Zgornje Sečovo 
Ceste 
Cača vas, Zagaj pod Bocem 
Dobovec pri Rogatcu 
Donačka gora, Sv. Jurij 
Drevenik, Gabrovec pri Kostriv- 

nici, Zgornja Kostrivnica 
Gradiški dol. Spodnje Negonje, 

Zgornje Negonje 
Nimno 
Gaberce, Plat 
Pristavica, Rajnkovec, Vinec 
Ločendol, Ratanska vas (del) 
Rogatec 
Brezje pri Podplatu, Kamna 
forca. Podplat, Spodnja 

kostrivnica 
Spodnje Sečovo, Tuncovec 
Brezovec pri Rogatcu, Stojno 

selo 
Strmec prj  Rogatcu 
Kamence 
Rjavica,  Rogaška  Slatina   (del) 
Male Rodne 
Jerčin, Vidovica 
Tekačevo 
Tlake 
Topole 
Log, Trlično * 
Zakenberc 
Ratanska vas (del), Rogaška 

Slatina  (del), Tržišče 
Prnek, Velike Rodne 
Vonarje 
Podturn; Spodnji Gabernik, 

Zgornji Gabernik 

7. Občina Slovenske  Konjice 

(sedež Slovenske Konjice) 
•°••• občine Slovenske Konjice obsegat 

' mesto Slovensko Konjice 

katastrske občine:   naselja: 
Sl°oenske Konjice:      Blato, Prevrat, Slovenske 
••  i Konjice, Zgornja Pristava 
fi„_.se katastrske občine in naselja: 

Bezma, Brdo, Gabrovnik, 
Strtenik 

Brezen 
Hudinja 
Koblc, Mali Breg, Podob 
Breg    pri   Konjicah,   Konjiška 

vas. Nova vas  pri Konjicah, 
KV,-*„ Prežigal, Spodnja Pristava 

rižeoect Križcvec 

ßezina. 

nreze«: 

?:&;••• 
Kor4iška vas: 

Licenca: Brezje pri Ločah, Licenca 
Ljubnica: Ljubnica 
Loče: Kravjek, Loče pri Poljčanah, 

Mlače 
Loška gora: Boharina, Loška gora 
Ostrožno (del). Lipoglav   (del),  Ostrožno pri 

Ponikvi  (del) 
Padeški vrh: Padeški vrh. Planina na Pohorju 
Paka (del): Paka  (del) 
Perovec: Perovec 
Preloge: Bukovlje pri Stranicah, Polene, 

Preloge pri Konjicah, Zeče 
Radana vas: Gračič, Radana vas 
Resnik: Resnik 
S komar je: Skomarje 
Slemene: Kamna  gora,  Sojek,  Stare 

Slemene 
Spodnji Dolič (del): Spodnji Dolič (del) 

Novo  Tepanje,   Spodnje 
Grušovje 

Spodnje Grusooje: 

Stenica: Stenica 
Stranice: Stranice 
So. Jernej: Jernej pri Ločah, Kolačno, 

Petelinjek 
So. Kunigunda: Bezovje nad Zrečami, Crešnova, 

Gorenje pri Zrečah (dosedanje 
ime  naselja:  Gorenje), Koro- 
ška vas 

Skalce: Dobrava pri Konjicah, Gabrov- 
lje, Spodnje Preloge, Skalce 

Dobrnež, Tepanje, Tepanjski Tepanje: 
vrh, Vešenik 

Tolsti orh: Skedenj, Tolsti vrh 
Veliki Lipoglao: Klokočovnik, Kraberk, Lipoglar 

(del). Suha dol 
Vitanje: Vitanje 
ZbeloDska gora: Peno je, Podpeč ob Dravinji, 

Zbelovo, Zbelovska gora 
Zgornje Laže: Selski Vrh, Spodnje Laže. 

Zgornje Laže 
Zgornje Zreče: Nova  Dobrava,  Spodnje  Zreče, 

Zgornje Zreče 
Ziče: Draža vas, Ziče 

8. Občina Šentjur   pri Celju 

(sedež Šentjur pri Celju) 

Dobrina: 
Dolga gora: 
Goričica (del): 
Grobelno: 

Javorje: 
Kalobje: 

Kameno: 
KPajnčica: 
Loka pri Zusmu: 
Lokarje: 
Lopaca: 
Marija Dobje: 

Ostrožno (del): 
Paridol: 
Planinca: 
Pletooarje: 
Podgrad: 
Ponikva: 

Ponkvica (del): 
Presečno (del): 
Rifnik: 

Dobrina, Hrastje 
Bobovo pri Ponikvi, Dolga gora 
Cerovec, Goričica, Proseniško 
Brezje ob Slomu, Grobelno (del), 

Stopče 
Drobinsko,  Javorje 
Jazbin vrh, Kalobje, Kostriv- 

nica, Podlešje, Vodice pri 
Kalobju 

Botričnica, Kameno 
Hruševec, Krajnčica 
Loka pri Zusmu 
Lokarje 
Krivica, Lopaca 
Jarmovec, Laze pri Dramljah, 

(dosedanje ime naselja: Laze), 
Marija Dobje, Svetelka 

Ostrožno pri Ponikvi (del) 
J elee, Košnica, Paridol 
Osredek, Planinca 
Grušče,   Pleiovarje 
Podgrad, Vrbno 
Boletina,  Podgaj,  Ponikva, 

Uniše 
Okrog, Ponkvica, Srževica 
Zegar 
Podgorje pod Resevno, Rifnik, 

Šibenik 
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Slatina: 

Slivnica pri Celju: 

Straëka gorca: 

So.llj: 

So. Jurij: 

SD. Primož: 

So. Rozalija: 
SD. Urban: 

SD. Uršula: 
Traina: 

Vezovje: 
Voduce: 
Vodruž: 

Žagaj: 

Zgornje Selce (del): 

Dobovec   pri   Ponikvi,    Slatina 
pri   Ponikvi 

Sele. Slivnica  pri Celju, Turno, 
Vodice  pri  Slivnici,   Voglajna 

Dobje pri Lcsičnem, Straška 
gorca 

Dramlje,   Jazbine, Spodnje  Sle- 
mene,  Straža  na  Gori,  Zalog 
pod  Uršulo, Zgornje  Slemene 

Bezovje   pri   Šentjurju,   Šentjur 
pri  Celju 

Primož pri Šentjurju, Trnovec 
pri Dramljah   (dosedanje  ime 
naselja:  Trnovec) 

Repno, Zlateče  pri  Šentjurju 
Gorica   pri   Slivnici,   Rakitovec, 

Tratna ob Voglajni 
Razbor, Sedina, Vodule 
Ćrnoliea,  Nova   vas  pod  Rifni- 

kom, Tratna  pri  Grobelnem 
Trno. Trška corca, Vezovje 
Bukovje pri Slivnici, Voduce 
Jakob pri Šentjurju, Sotensko 

pod Kalobjem, Vodruž 
Hotunje, Luterje, Žagaj pri Po- 

nikvi 
Zgornje Selce 

9. Občina  Šmarje  pri   Jelšah 

(sedež Šmarje pri Jelšah) 

Babna gora: 

Bobooo: 

Bodrež: 

Dol: 

Door: 
Grlice: 
Grobelce: 

Hajnsko: 
Imeno: 

Ješovec: 

Kačji dol: 
Koretno: 
Kristan orh: 
Lemberg okolica: 

Lemberg trg: 
Nezbiše: 
PijODci: 

PlatinoDec: 

Podčetrtek trg: 
Ponkoica (del): 
Preloge: 

Pristava: 

Roginska gorca: 

Senovica: 
Sladka gora: 

Sodna vas: 
Sopote: 
So. Barbara: 

Babna  brda,  Babna  gora, 
Bukovje v Babni gori 

Bobovo  pri  Šmarju,  Mala 
Pristava,   Zastranje 

Bodrež,   Bodrišna   vas.   Gornja 
vas,  Šentvid   pri  Grobelnem 

Dol pri Šmarju, Dragomilo, 
Jazbina 

Dvor, Sotensko pri Šmarju 
Grlice, Lase 
Grobelce,   Vinski   vrh   pri 

Slivnici 
Hajnsko 
Golobinjek ob Sotli,  Imeno, 

Imenska gorca 
Cerovec pri Šmarju, Ješovec pri 

Šmarju, Kamenik 
Kačji dol 
Konuško, Koretno, Serovo 
Kristan vrh 
Beli   potok   pri  Lembergu,   Je- 

rovska   vas,   Krtince,   Pečica, 
Topolove c 

Lemberg pri Šmarju 
Nezbiše 
Mestinje, Nova vas pri Šmarju, 

Pijovci 
Giobelno   (del),  Lipovec, 

Platinovec, Rakovec 
Podčetrtek 
Spodnja Ponkvica 
Belo, Preloge pn  Šmarju, 

Stranje 
Dol   pri   Pristavi,   Pristava   pri 

Mestinju, Spodnje Mestinje 
Bezgovica  (del), Cmereška gor- 

ca,   Pustike,  Roginska   gorca, 
Zibiška vas 

Predel, Senovica 
Polžanska gorca, Polžanska vas, 

Sladka gora 
Sodna vas 
Slake, Sopote 
Globoko pri Šmarju, Vinski vrh 

pri Šmarju, Zadrže 

SD. Ema: 
So. Jernej: 
SD. Magdalena: 
SD. Tomaž: 
Šmarje pri Jelšah: 

St. Jani pri 
Podčetrtku: 

St.Janž pri Zusmu: 

Tinsko: 
Verace: 
Virštanj (del): 
Vrh: 
Zgornje Selce (del): 

Sv. Ema 
Bezgovica   (del), Zibika 
Škofija, Vršna vas 
Brecljevo 
Gaj, Korpule, Predenca, Šmarje 

pri Jelšah 

Orehovec, Strtenica 
Babna   reka, Brezje  pri 

Lekmarju, Lekmarje 
Spodnje Tinsko, Zgornje Tinsko 
Pecelj, Sela, Verace 
Rudnica, Virštanj 
Močle, Vodenovo, Vrh 
Spodnje Selce, Završe pri 

Grobelnem 

10. Občina  Šoštanj 

(sedež Šoštanj) 

Območje občine Šoštanj obsega: 
a) mesto Šoštanj 

katastrske občine:    naselja: 
Šoštanj: Šoštanj 
b) mesto Velenje 

katastrske občine:   naselja: 
Velenje (del): Velenje 
c) druge katastrske občine in naselja: 
Bele Dode: Bele vode 
Beoče: Bevče 
Cirkooce: šmartinske Cirkovce 
Družmirje: Družmirje, Gaberke 
Gaoce: Gavce 
Kavče: Kavče 
Laze: Arnače, Laze 
Lip je (del): Lopatnik (del), Paški Kozjak 

Lokovica Lokovica: 
Ložnica: Ložnica, Silova 
Paka: Paka    pri    Velenju    (dosedanje 

ime naselja: Paka) 
Paška  Das: Paška  vas, Slatina 
Plešioec: Plešivec 
Podkraj: Podgorje,   Podkraj   pri   Velenja 

(dosedanje  ime  naselja:  Pod- 
kraj) 

Ravne: Ravne 
Rečica ob Paki: Podgora, Rečica ob Paki 
S komo: Gorenje, Skomo 
Skomo  pri Šoštanju: Skorno pri Šoštanju 

Hrastovec  (del), Škalske SD. Brie: 
Cirkovce 

So. Florjan: Sv. Florjan pri Šoštanju 
SentDid pri 

Zavodnju: Šentvid pri Zavo/dnju 
Salek: Konovo, Šalek 
Skale: Hrastovec (del), Skale 
Šmartno ob Paki: Mali vrh," Šmartno ob Paki 
Topolšica: 
Velenje (del): 

Topolšica 
Pesje, Preloge 

Veliki orh: Veliki vrh 
Znnndnje: Zavodnje 

Arclin  (del): 
Bezovica: 

CreškoDa: 
Dobrna: 

DJ: 

11. Občina  Vojnik 

(sedež Vojnik) 

Arclin, Lešje 
Bezovica.  Gabrovec  pri 

Dramljah. Hrastnik 
Creškova. Velika raven 
Dobrna, Lokovina, Pristova, 

Vinska Gorica 
Dol pod Gojko 
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••••; 
Lemberg: 

Upa: 

Lok»: 

Mâle Dole: 

N°Oà cerkev: 

Nooake: 

Podgorje: 

S oc ka: 
So-Jošt: 

Sb-Tomaz: 

ànftJaoi (del): 

erpete: 

VUn Ja vas: 

Vojnik okolica: 
v°ìnik trg: 
Zaorh: 

Horaec,  Landek, Zlateče 
Klane, Loka pri Dobrni 
Hrenova,  Lemberg  pri  Strmcu, 

Vine 
Lipa   pri   Frankolovem,   Zabu- 

kovje 
Frankolovo, Rakova steza, 

Straža pri Dolu, Stražica 
Cre.Šnjevec,  Kladnart,  Male 

Dole,   Razgorce,   Rove 
Polže, Strmec pri  Vojniku, 

Vizore 
Novake. Razdelj, S4raža pri 

Strmcu 
Brdce,  Crešnjice,  Podgorje  pod 

Ćerinom 
Selce, Socka, Trnovlje pri Sock) 
Brdce  nad  Dobrno,  Parož, 

Strmec nad Dobrno 
Koblek,  Tomaž  nad   Vojnikom, 

2elče 
Bovše, Gradišče pri Vojniku (do- 
'   sedanje   ime   naselja:   Gradi- 

sce), Pristava, Razgor 
Beli    potok    pri    Frankolovem, 

Bezenškovo   Bukovje,   Lindek, 
Verpete 

Globoče, Ilovca, Ivenca,  Janko- 
va, Višnja vas 

Vojnik  (del) 
Vojnik (del) 
Vrba, Zavrh nad Dobrno 

Polzela: 

Ponikva: 
Prelska: 
Spodnje Gorče: 

Studence: 
So.Jungert (del): 
Sv. Lovrenc: 

Sv. Magdalena: 
So. Matevž: 
Sv. Miklavž: 
Sv. Nei a: 
So. Pavel: 
Sv. Peter: 

Sv. Pongrac: 
St. Andraž: 
St. Jani na 

Vinski gori: 
Trnava: 
Velika  Pirešica: 
Zabukovica: 
Zalog: 

Založe: 
Žalec: 
Železno: 

Breg pri Polzeli, Ločica ob Sa- 
vinji (del), Oro*a vas, Polzela 

Kale, Ponikva pri Žalcu 
Janškovo selo, Prelska 
Parižlje, Poljče, Spodnje Gorče, 

Topovlje 
Podkraj, Studence 
Galicija   (del) 
Gornja vas pri Preboldu, Selce 

pri Preboldu 
Matke 
Glinjc, Kamence, Smatevž 
Miklavž pri Taboru 
Liboje 
Dolenja vas, Prebold 
Dobrteša vas, Spodnje Roje, 

Šempeter v Savinjski dolini, 
Zgornje Roje 

Pongrac 
Andraž nad Polzelo 

Pirešica, Vinska gora 
Trnava, Zakl 
Pernovo, Velika Pirešica 
Griže. Migojnice. Zabukovica 
Podlog v Savinjski dolini, Spod- 

nje Grušovlje, Zalog pri Šem- 
petru, Zgornje Grnšovlje 

Založe 
Ložnica pri Žalcu, Vrb je, 2alec 
Galicija   fdel),   Hramše,   Zavrh. 

pri Galiciji  (del). Železno 

Ločica: 
y*kopa: 
iP-Jeronim: J esoDa; 

¥/tmsko: 
^Planina: 

%r*stoDČe: 
&?l vrh: Cr, '••••: 
ïfbric: 
2,°br°°lje: 
Z0fnil$ko: 
borica; 

%ot°olje: 

Qsaze 
v-j°*a vas: 

•»• »a.: 
•f ••: 
Levee. 

m* (del): 
Mal* Braslovče: 

°"frS*a Da»: 
0rla vas: 

ptroDie. 

12. Občina   Vransko 

(sedež Vransko) 

Ločica  pri  Vranskem, Zahomce 
Ceplje, Prekopa, Stopnik 
Jeronim, Praprečc, Vologa 
Brode,  Creta,  Selo   pri 

Vranskem, Tešova 
Vransko 
Limovce,  Zajasovnik   (del), 

Zaplanina 

13. Občina  Žalec 

(sedež Žalec) 

Braslovče, Rakovlje 
Črni vrh, Loke 
Crnova 
Dobrič 
Dobrovlje 
Gomilsko 
Mala Pirešica, Ruše, Zaloška 

Gorica 
Gotovlje 
Grajska vas (del) 
Brnica, Kasaze 
Kaplja vas, Latkova vas 
Letuš, Podgorje pri Letušu 
Arja vas, Drcšinja vas, Leveč 
Lipje, Lopatnik (del) 
Male   Braslovče,   Preserje, 

Zgornje Gorče 
Grajska  vas  (del), Marija Reka 
Kaplja.   Ojstriška   vas,   Pondor, 

Tabor 
I-očica   ob   Savinji   (del).   Orla 

vas. Šentrupert 
Dobriša   vas,   Petrovce 
Podvin   vranski 
Pod vrh 

II. Okraj Gorica 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občin ta  Ajdovščina 

(sed ež Ajdovščina) 

Območje občine Ajd ovščina obsega: 
a) mesto Ajdovščina 

katastrske občine: naselja; 
Ajdovščina: Ajdovščina (del) 
Lokavec (del): Ajdovščina (del) 
Sturje (del): Ajdovščina  (del) 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Batuje: Batuje 
Brje (del): Brje 
Col: i 8Eol,  Malo  polje,  Orešje 
Crniče: Crniče, Ravne 
Dobravlje: Dobravlje 
Dol-Otlica: Otlica,   Predmeja   (del) 
Gaberje (del): Gaberje 
Gojače: Gojače 
Kamnje: Kamnje 
Kovk: Kovk 
Križna gora: Gozd, Križna gora 
Lokavec (del): Lokavec 
Planina: Dolenje, Planina 
Podkraj: Podkraj 
Selo: Selo 
Skrilje: 
Sv. Kriz: 

Skrilje 
Vipavski Križ 

Šmarje (del): Šmarje, Tcvče, Ustje (del), 
Vrtovče, Zavino 

Stomaž: Predmeja (del), Stomaž 
Sturje (del): Grivče, Zapuže 
Ustje: Ustje (del) 
Velike Zabije: Velike Zabije 
Višnje (del): Bela, Višnje 
Vodice: Vodice 
Vrtovin: Vrtovin 
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2. Občina Bovec 
(sedež Bovec) 

Območje občine Bovec obsega: 
a) mesto Bovec 

katastrske občine:   naselja: 
Bovec (del) Bovec 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Booec (del): Bavšica, Plužna 
Čezsoča: Čezsoča, Log Cezsoški 
Koritnica: Kal-Koritnica 
Log pod Mangartom:  Log pod Mangartom (del) 
Soča desna: Soča (del) 
Soča leva: Lepena, Soča (del) 
Srpenica: Srpenica 
Strmec: Log pod Mangartom  (del), Str- 

mec na Predelu (dosedanje 
ime naselja:  Strmec) 

Trenta desna: Trenta (del) 
Trenta leva: Trenta (del) 
Žaga: Žaga 

3. Občina  Cerkno 
(sedež Cerkno) 

Bukovo (del): 
Cerkno: 

Dolenji Novaki: 
Gorenji Novaki (del): 
Gorje: 
Jesenica: 
Labinje: 
Orehek: 
Otalež (del): 
Planina: 

Police: 
Reka: 

Sebrelje (del): 
Zakriž: 

Biljana  (del):' 

Dolenje (del):* 
Dolnje Cerovo 

(del):* 
Gornje  Cerovo 

(del):* 
Kojsko: 
Kozana: 
Kozbana: 

Bukov  (del), Zakojca  (del) 
Cerkno (del), Cerkljanski vrh 

(del), Podlanišče (del) 
Dolenji Novaki 
Gorenji Novaki 
Gorje, Poče, Trebenče 
Jesenica, Zakojca (del) 
Labinje, Poljane 
Orehek 
Cerkljanski vrh (del), Straža 
Ceplez, Planina pri Cerknem 

(dosedanje ime naselja: Plani- 
na), Podlanišče (del), Podpleče 

Bukovo  (del), Police 
Cerkno (del), Ravne pri Cerk- 

nem, Reka 
Jagršče 
Zakriž 

Občina   Dobrovo 
(sedež Dobrovo) 

Barbana, Biljana, Brdice pri 
Neblem, Dobrovo, Drnovk, 
Fojana, Kozarno, Snežcče, 
šlovrenc, Zali breg 

Hrušcvlje, Ncblo 

Dolnje Cerovo 

Gornje Cerovo 
Hum (del), Kojsko, Sncžatno 
Kozana 
Belo, Brdice pri Kožbani, Bre- 

zovk, Kožbana, Nožno, Pri- 
stavo, Slapnik 

Krasno 
Ceglo,  Medana,  Plešivo 
Breg pri Golem brdu, Golo brdo, 

Hlevnik, Senik, Vrhovlje pri 
Kožbani 

Podsabotin 
Gonjače, Imenje, Šmartno 
Hum (del) 
Vedrijan 
Vipolže 
Gradno, Slavce, Višnje vik 
Brestje, Vrhovlje pri Kojskem 

*  pomeni, da leži,  drugi  del katastrske   občine 
izven ozemlja LR Slovenije. 

Krasno: 
Medana (del):* 
Mimik (del):* 

Podsabotin (del):* 
Šmartno: 
Steverjan (del):* 
Vedrijan: 
Vipolže (del):* 
Višnjeoik: 
Vrhovlje: 

5. Občina  Idrija 

(sedež Idrija) 

Območje občine Idrija obsega: 
a) mesto Idrija 

katastrske občine: naselja: 
Idrijski log (del): Idrija  (del) 
Idrija mesto (del): Idrija  (del) 
Jelični vrh (del): Idrija  (del) 

b) druge katastrske občiue in nase]ja: 
Čekovnik: 
Črni vrh: 
Dole (del): 

Godovič: 
Gorenja Kanomlja: 

Idrskc Krnice: 

Idrijski log (del): 
Idrija mesto (del): 
Javornik: 
Jelični vrh (del): 

Kanji dol: 
Ledine (del): 

Lome: 
Otalež (del): 

Prapetno brdo (del): 
Spodnja Idrija: 

Spodnja  Kanomlja: 

Srednja Kanomlja: 

Sebrelje (del): 

Vojsko: 
Vrsnik I.: 

Zadlog: 

Čekovnik, Idrijska Bela  (del) 
Crni vrh, Predgriže 
Crna, Dole (del), Idršek, Potok, 

Zavratec, Žirovnica   (del), 
Godovič 
Gorenja Kanomlja (del), Idrske 

Krnice (del), Srednja Kanom- 
lja (del) 

Gorenja Kanomlja (del), Idrske 
Krnice (del), Srednja Kanom- 
lja  (del) 

Idrijska Bela (del), Idrijski log 
Gore (del) 
Javornik 
Dole  (del), Jelični vrh, Gore 

(del) 
Kanji dol, Strmec 
Govejek (del), Korita, Ledine 

(del), Ledinske Krnice, Mrzli 
vrh (del), Pečnik (del) 

Lome 
Idrske Krnice (del), Jazne, La- 

zeč, Masore, Otalež, Plužnje, 
Spodnja Kanomlja   (del) 

Vojsko (del) 
Pečnik (del), Spodnja Idrija 

(del), Spodnja Kanomlja (del) 
Idrske Krnice (del), Ledine (del). 

Mrzli vrh (del), Spodnja Idrija 
(del), Spodnja Kanomlja (del). 
Srednja Kanomlja (del) 

Spodnja Kanomlja (del), Sred- 
nja Kanomlja (del) 

Gorenja Kanomlja (del), Idrske 
Krnice  (del), Sebrelje 

Vojsko (del) 
Gorenji Vrsnik, Govejek (del). 

Pečnik (del), Spodnji Vrsnik, 
Žirovnica (del) 

Mrzli log, Zadlog 

6. Občina  Kanal 

(sedež Kanal) 

Ajba: Ajba, Doblar (del), Gorenja vas 
(del), Kambreško, Lig (del)   ' 

Anhovo: Anhovo 
Avle: Avče (del), Banjšicc (del) 
Bodrež: Bod rež 
Deskle: Deskle,   Grgarskc   Ravne   (dcD. 

Piave (del) 
Doblar: Doblar (del) 
Gorenja vas: Gorenja vas (del), Kanal (del) 
Idrija nad Kanalom: Gorenja vas (del), Lig (del) 
Kal (del): Avče  (del).  Kal   nad  Kanalom- 

Levpa, Seniški breg 
Kanal: Kanal  (del) 
Morsko: Morsko 
Plave: Piave  (del), Zapotok 
Ročinj: Doblar (deli. Ročinj 
Vrh: Kanalski vrh 
U kanje: Ukanje 
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Mrežnica: 

Mrsko; 
Kâmno: 
Kobarid: 
Kred: 
ladra: 
Lioek: 

Logje: 
Kobidišče: 
Sedlo: 

Sjnast: 
SJ%o selo: 
àuiid: 

rrsrio: 

Brezovica: 

Yoriansko: 
&•' $•d: 

ybmlnoa: 
dornen: 

}?stanjeDica: 

jff dol: 
e'a n.n Kram 

Speto: 
lubina: 
ionica: 

7. Občina  Kobarid 

(sedež Kobarid) 

Borjana 
Breginj 
Drežnica, Drežniške Ravne, Je- 

zerca, Koseč,  Magozd 
Idrsko, Mlinsko- 
Kamno 
Kobarid 
Kred, Potoki, Robič 
Ladra 
Avsa,  Jevšček,  Livek, LivŠke 

Ravne 
Logje 
Robidišče 
Homec, Podbela. Sedlo, 

Stanoviščc 
Libušnje, Smast 
Staro selo 
Sužid 
Svino 
Trnovo ob Soči 
Krn, Selce. Vrsno 

8. Občina  Komen 

(sedež Komen) 

Brestovica pri Komnu. Klanec 
pri  Komnu, Vale 

Brje  pri Komnu. Kreirolišče. 
Škofi, Tubi je pri Komnu 

Col java, Gabrovica pri Komnu 
Gorjansko,   Nadrožica 
Ivan ji Rrad, Zagrajcc 
Kobjeglava. Tu piće 
Divči. Komen, Preserie pri Kom- 

nu (dosedanje ime naselja: 
Preserje) 

Kostanjevica na Krasu 
Lipa 
Mali dol 

Idei):*   Hudi log. Korita na Krasu (do- 
sedanje   ime  naselja:  Korita), 
S?la na Krasu 

Sveto 
Rubije, Sibelji. Škrbina 
Novelo, Temnica 
Tomačevica 
VojŠčica 
Volčji grad 

9. Občina  Nova  Gorica 

(sedež Nova Gorica) 

Območje občine Nova Gorica obsega: 
a) «lesto Nova Gori« 

katastrske občine: naselja: 
Nova   Gorica   (del),  Rožna  do- 

lina  (del) 
Kromberk (del), Nova Gorica 

(del) 
Nova Gorica (del), Pristava, 

,     , , Rožna dolina (del) 
a dolina  (del):*  Kromberk (del), Nova Gorica 

(del), Rožna dolina (del) 
•^••• „"*"';.. Nova Qorica (del) 
,   rf gora rdel;.- Rožna  dolina   (del) 
eLd,î?ee katastra 

Uoric* (del) 

trombe^ (del) 

PrUt<a>a (del):* 

Rožri 

!?*• 

BanwSe katastrske občine in naselja: 
riitte 

G 
,eP°oan. 
rSar: 

Banjšice (del) 
Bate, Grgar (del), Grgarske 

Ravne  (del) 
Čepovan, Lažna (del) 
Grgar (del), Ravnica  (del) 

Kromberk (del): 
Lažna: 
Loke: 
Lokooec: 
Lokve: 
Osek: 
Ozeljan: 
Ravnica: 
Rožna  dolina  (del):* 
Stara gora (del): 
SD. Mihael: 
Scmpas: 
St. Maver (del):* 
Trnovo: 
V lovlje: 

Ajševica   (del) 
Lažna (del) 
Loke 
Lokovec 
Lokve, Nemci  (del) 
Osek 
Ozeljan 
Ravnica (del) 
Ajševica (del) 
Ajševica (del), Stara gora 
Smihel 
Sempas 
Smaver 
Nemci (del). Trnovo, Voglarji 
Vitovlje 

10. Občina  Šempeter  pri   Novi   Gorici 

(sedež Šempeter pri Gorici) 

Bilje; 
Branik:    v, 

Brje (del): 
Bukovica: 
Dolenia Vrtojba 

(del):* 
Dornberk: 

Gaber je ob 
Vipavi (del):* 

Gorenja Vrtojba 
(del): 

Gradišče: 

Miren (del):*    , 
No.,a nas (del):* 
Opatje selo (del):* 
Orehovi je: 
Prvačina: 
Renče: 

Rupa (del):* 
Sent Peter (del): 

Šmarje (del): 
V o grško: 

Vrtoic:     ' 

Bilje 
Branik (del), Preserje (del), 

Stcske 
Branik  (del), Preserje  (del) 
Bukovica, Volčja draga  (del) 

Vrtojba   (del) 
Brdo,  Budihni, Dornberk, Dra- 

Êa, Oševljek (del), Potok pri 
lornberku (dosedanje ime na- 

selja: Potok), Saksid. Tabor, 
Zalošče 

Miren  (del) 

Vrtojba (del), Volčja draga (del) 
Gradišče nad Prvačino (del), 

Oševljek (del) 
Miren (del) 
Nova vas 
Lokvica. Opatje selo 
Orehovlje 
Dombrava  (del), Prvačina  (del) 
Arčoni, Gradišče nad Prvačino 

(del), Lukcžiči, Martinuči, 
Mrljaki, Mohorini, Renče, 
Renski   Podkraj,  Zigoni 

Šempeter pri Gorici, Volčja 
draga (del) 

Spodnja Braniča 
Dombrava (del), Prvačina (del), 

Vogrsko 
Vrtoče 

11. Občina Tolmin 

(sedež Tolmin) 

Območje občine Tolmin obsega: 
a) mesto Tolmin 

katastrske občine:   naselja: 

Tolmin: Tolmin 
h) druge katastrske 
Bukovo (del): 

Cadrg: 
Čiginj: 
Dolje: 
Gorenja Trebuia: 
Grahovo: 

Idrija pri 
Kal (del): 

Bači: 

občine in naselja: 
Bukovski Vrb, Grahovo ob 

Bači (del) 
Čadrg, Zadlaz-Čadrg 
Ciginj  (del) 
Dolje, Gabrje 
Gorenja Trebuša 
Grahovo ob Bači  (del), 

Koritnica 
Idrija pri Bači 
Dolgi laz, Kanalski Lom 
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Kneza: 

Kozarice: 
Ljubinj: 
Lom: 

Modrejce: 
Obloke: 
Pečine: 
Podbrdo: 

Podmelec: 

Poljubinj: 
Ponikve: 
Prapetno brdo (del): 

Rut: 
Rute: 
Sela:  • 

67ap: 

Stržišče: 
Sv. Lucija: 

Sebrelje (del): 

Šentviška gora: 

Volarje: 
Volée: 
Zatolmin: 
Žabce: 

Budanje: 

Erzelj (del): 
Goče: 
Lozice: 

Lože: 
Nanos: 
Podraga: 
Sanabor: 
Slap: 
St. Vid: 

Vipava: 

Višnje (del): 
Vrhpolje: 

Grahovo ob Bači (del), Klavže 
(del), Kneške Ravne (del), 
Kneza (del), Lisec, Logaršče 
(del), Loie (del), Temljine 

Čiginj (del), Kozaršče 
Ljubinj 
Drobočnik (del), Gorenji Log, 

Grudnica (del). Postaja (del), 
Tolminski Lom 

Modrejce, Most na Soči (del) 
Hudajužna, Obloke 
Pečine (del) 
Baca pri Podbrdu, Kuk, Petro- 

vo brdo, Podbrdo, Porezen, 
Trtnik 

Klavže (del), Kneza (del), Loje 
(del), Kneške Ravne (del), 
Podmelec, Sela nad Podmel- 
cem 

Poljubinj, Prapetno 
Logaršče   (del),  Ponikve 
Dolenja Trebuša (del), Pečine 

(del), Prapetno brdo 
Grant, Rut 
Volčanski Ruti 
Kozmerice, Most na Soči (del), 

Sela  pri  Volčah 
Dolenja Trfbuša (del), Grudni- 

ca (del), Roče, Slap od Idrijci 
Kal, Stržišče, Znojile 
Bača pri Modreju, Drobočnik 

(del), Modrej, Most na Soči 
(del). Postaja  (del) 

Dolenja Trebuša (del), Stopnik 
(del) 

Da ber. Gorski Vrh, Polje, Stop- 
nik (del), Šentviška gora, Za- 
kraj 

Selišče, Volarje 
Voice 
Zatolmin 
Tolminske Ravne. Zadlaz-Zabče, 

Žabce 

12. Občina  Vipava 

(sedež Vipava) 

Budanje   (del),   Dolga   poljana, 
Duplje (del) 

Erzelj (del) 
Goče 
Lozice,   Podbreg   (del),   Podgrič 

(del) 
Lože, Manče 
Nanos 
Podraga 
Sanabor (del) 
Slap 
Orehovica.  Podbreg  (del), Pod- 

grič (del), Podnanos, Poreče 
Gradišče pri Vipavi, Vipava, 

Zemono 
Sanabor   (del) 
Budanje (del). Duplje (del), 

Vrhpolje 

III. Okraj Kočevje 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina  Dobrepolje 
(sedež Videm-Dobrepolje) 

Cesta: Cesta, Ponikve, Predstruge, 
Vodice 

Kompèlje: 
Podgora: 

Pod tabor: 

Potiskavec: 

• idem-Dobrepotje: 
Zagorica: 
Zdenska oas: 

Kompolje (del) 
Bruhanja   vas,  Kompolje   (del), 

Podgora,    Podgorica,    Videm 
(del) 

Paka,  Podtabor,  Pri cerkvi- 
Struge   (del),  Rapljevo,  Tržič 
(del) 

Četež pri Strugah Kolenča vas, 
Lipa,  Potiskavec,  Pri  cerkvi- 
Struge   (del),   Tisovec,   Tržič 
(del) 

Podpeč, Videm (del) 
Mala vas (del), Zagorica 
Hočevje, Mala Ilova gora, Mala 

vas   (del), Zdenska  vas 

Draga: 

Hrib: 

Retje: 
Trava: 

travnik: 
Zurge (del): 

Občina  Draga-Loški potok 

(sedež Hrib-Loški potok) 

Lazeč, Novi Draga,   Glažuta, 
kot, Podpreska 

Hrib-Loški  potok, Srednja vas- 
Loški potok, Segova vas 

Mali log, Retje 
Podplanina,    Srednja    vas    pri 

Dragi, Stari kot. Trava 
Travnik 
Crni potok pri Dragi, Pungert 

3. Občina Kočevje 

(sedež Kočevje) 

Območje občine Kočevje obsega 
a) mesto Kočevje 

katastrske občine:   naselja: 

Kočevje (del): Kočevje (del) 
Mahovnik (del): Kočevje (del) 
b) druge katastrske 
Barija loka: 

Borovec: 
Bosljiva loka: 

Brezje: 
Briga: 

Bukova gora (del): 
Črni potok: 

Fara: 

občine in naselja: 
Banja loka, Briga, Drežnik, Je- 

senov vrt, Nova sela, Pue, 
Rake,  Stružnica 

Borovec pri Kočevski Reki 
Bosljiva loka, Grintovec pri 

Osilnici, Ložec, Mirioviči, Rib- 
jek,  Srobotnik  ob  Kolpi 

Laze pri Oneku, Staro Brezje 
Dolnja Briga, Gornja Briga, 

Preža 
Bukova gora 
Črni potok pri Kočevju, Zajčje 

polje 
Fara, Padovo pri Fari, Slavski 

laz 
Gotenica: __ 
Hrib: Hrib pri Koprivniku 
Koblarji: Dolnje Ložine,  Gornje  Ložine, 

Koblarji, Mrtvice  (del), Nove 
Ložine 

Koče: Koče, Mlaka pri Kočevski Reki, 
Primoži 

Kočevje (del): Salka vas (del) 
Kočevska Reka: Kočevska   Reka,   Mokri   potok. 

Sadni hrib 
Koprivnik: Kopri vnik 
Kumrova. vas: Svetli potok 
KuMj: Gladloka, Grivac, Kuželič, Ku- 

želj, Laze pri Kostelu, Petrina. 
Livold: Dolga vas, Livold 
Uačkovec: Mačkovec, Onek 
Mahovnik (del): Mahovnik 
Mala gora: Mala gora                                     * 
Mozelj: Kačji   potok.   Kočarji,   Mozelj, 

Suhi potok 
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Novi Lazi: 
O silnica: 

Pirče: 

Podstenice  (del): 
Polom: 
Rajhenav: 
Rajndol: 

Smuka (del): 
Stara cerkev: 

Stari breg: 
Stari log: 

Suhor: 

Skrilj; 

Stalcerji: 
Vrh: 

Zeljne: 

Zurge (del): 

Dvorska vas: 

Krvava peč: 

Luïarji: 

Osolnik: 

Podpoljane: 

Seh: 

Sv. Gr, 

Morava, Novi Lazi, Ograja 
Bezgovica, Krizmani, Malinišče, 

Osilnica, Padovo pri Osilnici, 
Podvrhv Sela, Spodnji Cačič, 
Strojiči, Zgornji Čačič 

Hrib pri Fari, Jakšiči, Pirče, 
Planina, Potok, Stajer, Vas 

Polom, Seč, Vrbovec 
Podstene, Rajhenav 
Grgelj  (del), Podlesje  (del), 

Rajndol 
Komolec, Smuka, Topla reber 
Breg pri Kočevju, Gorenje, Kon- 

ca vas, Mlaka pri Kočevju, 
Mrt vice (del), Slovenska vas, 
Staro cerkev 

Kleč, Stari breg 
Pugled pri Starem logu, Stari 

log 
Ajbelj. Dolenja žaga, Dolenji 

potok. Gorenja žaga, Gorenji 
potok, Grgelj (del), Kaptol; 
Koste], Lipovec pri Kostelu, 
Podstene pri Kostelu, Rajšele, 
Selo pri Kostelu, Srednji po- 
tok, Stelnik, Suhor, Vimolj, 
Zapuže pri Kostelu 

Kuhlarji, Muha vas, Skrilj, 
Zdihovo 

Rogati hrib, Stalcerji 
Brsnik, Čolnarji, DelaČ, Dren, 

Gotenc, Krkovo nad Faro, 
Maverc, Oskrt, Poden, Sapnik, 
Tišenpolj, Vrh pri Fari 

Cvišlerji. Klinja vas, Salka vas 
(del), Zeljne 

Belica, Bezgarji, Papeži, Zurge 

4 Občina Lašče 

(sedež Velike Lašče) 

Dvorska vas, Kot pri Veliki 
Slevici, Mala Slevica, Medved- 
jek, Podkraj, Prilesje, Skrlo- 
vica, Velika Slevica 

Bukovec, Centa, Krvava peč, 
Mački, Osredek, Pečki, Pod- 
hojni hrib, Purkače, Sekirišče, 
Strletje, Uzmani 

Borovec pri Karlovici, Brlog, 
Dolenje Kaližče, Gorenje Ka- 
lišče, Karlovica, Krkovo pri 
Karlovici, Lužarji, Plosovo, 
Podkogelj, Podstrmec, Pod- 
žaga, Poznikovo, Žaga 

Dolščaki, Javorje, Knej, Laze, 
Mali Osolnik, Podlog, Srnjak, 
Skamevec, Veliki Osolnik 

Bukovec pri Poljanah, Dolenje 
Podpoljane, Finkovo, Gašpi- 
novo, Gorenje Podpoljane, 
Maršiči, Praproče, Pusti hrib, 
Rigelj Pri Ortneku, Zlati rep 

Bane, Bavdek, Boštetie, Dednik, 
Gradišče, Marinčki, Mohorje, 
Naredi. Rob, Rupe, Selo pri 
Robu, Tomažini, Vrh, Zgonče 

cŠor (del); Amlol,  Crni  potok  pri  Velikih 
Laščah, Grebenje, Junčje, Ko- 
tel, Krače, Levstiki, Marolče, 
Novi pot, Perovo, Pugled pri 
Karlovici, Sv. Gregor, Vintar- 
ji, Zadniki 

Turjak: 

Ulaka: 

Velike Lašče: 

Velike Poljane (del): 

Cetež pri Turjaku, Gradež, La- 
porje, Mole Lašče, Mali Loč- 
nik, Prazniki, Rašica, Sloka 
gora, ščurki, Turjak, Veliki 
Ločnik 

Adamovo, Brankovo, Grm, 
Hlebce, Hrustovo, Jakičevo, 
Kaplanovo, Kukmaka, Logar- 
ji, Opalkovo, Podsmreka, Po- 
dulaka, Polzelo, Prhajevo, 
Pušče,  Stope,  Ulaka 

Dolnje Retje, Gornje Retje, Sro- 
botnik pri Velikih Laščah, 
Strmec, Velike Lašče 

Dule. Ortnek, Skrajnek, Velike 
Poljane, Vrh pri Poljanah, 
Zukovo 

5. Občina   Predgrad 

(sedež Predgrad) 
Čeplje: Brezovica  pri   Predgrađu,  Cep- 

lje, Kralji, Vimolj pri Pred- 
građu 

Dol: Dol,   Hreljin,   Laze   pri   Pred- 
Êradu (dosedanje ime naselja: 

aze). Vrt 
Dolenjo  Podgora, Gorenja Pod- 

gora, Zagozdac 
Knežja  lipa 
Nemška loka 
Jelenja vas, Paka pri Predgrađu 

(dosedanje ime naselja: Paka), 
Predgrad 

Radenci: Decina. Dolenji Radenci, Gore- 
nji  Radenci, Srednji Radenci 

Sodevci: Sodevci 
Spodnji log: Lapinje, Podlesje (del), Spodnja 

Bilpa, Spodnji log 
Deskova vas, Kot ob Kolpi, Ko- 

vača    vas,    Močile,    Prelesje, 
Stari trg ob Kolpi    ' 

Dolenja  Podgora: 

Knežja lipa: 
Nemška loka: 
Predgrad: 

Stari trg ob  Kolpi: 

6. Občina  Ribnica 

(sedež Ribnica) 

Dane: Bukovica,   Dane,   Jelenov   žleb, 
Sajevec 

Dolenja vas: Dolenja vas 
Gorenja vas: Breg pri Ribnici na Dolenjskem, 

' Dolei. '    Lazi,   Gorenja    vas, 
Zapuže pri Ribnici 

Gorica vas: Gorica   vas.   Hrovača,   Lipovec 
(del), Makoše, Otavice 

Grčarice: Grčarice, Grčarske Ravne, 
Jelendol 

Jurjevica: Breze, Jurjevica, Kot pri 
Ribnici 

Prigorica Lipovec (del), Nemška vas, 
Prigorica, Zadolje 

Rakitnica: Blate, Kot pri Rakitnici, 
Rakitnicâ 

Ribnica: Ribnica 
Suijc: Slatnik, Sušje, Zlebič (del) 
FeJfitf Poljane (del):   Zlebič (del) 

7. Občina Sodražica 

(sedež Sodražica) 

Gora: Betonovo,   Janezi,  Kračall, 
Kržeti, Petrinci 

Sodražica: Brinovščica,   Črnec   (del),   Gra- 
ben, Hojče, Jelovec, Sodražica 
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Sv. Gregor (del): 
Vinice: 

Zamostec: 

Zìmarice: 

Crnec (del) 
Gorenji Lazi, Hudi konec, Pre- 

ska, Sinovica, Vinice, Zapotok 
Lipovšica. Nova Štifta, Ravni 

dol, Zamostec 
Globel, Podklanec, Zimarice 

IV. Okraj Koper 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina Divača 

(sedež Divača) 

Barka: Barka 
Dane: Dane  pri Divači, Kačiče-Pared 
Divača.: Divača 
Dolenja  vat: Dolenja vas, Otošče 
Dolnje Ležeče: Betanja, Brežec pri Divači, Dol- 

nje Ležeče, Gradišče pri Di- 
vači 

Famlje: Famlje, Gorice pri Famljah (do- 
sedanje  ime  naselja:  Gorice) 

Gaberče: Gaberče 
Gornje Vreme: Gornje Ležeče, Gornje Vreme 
Koz jane: Kozjane 
Laže (del): Laže' 
Lokev: Lokev, Prelože pri Lokvi (dose- 

danje ime naselja: Prelože) 
Misliče: Misliče 
Naklo: Matavun, Naklo, Skocjan 
Podgrad: Podgrad pri Vremah 
Fotoče: Potoče 
Rodik: Rodik 
Senadole: Senadole 
Senožeče (del): Senožeče 
Škofije: Škofije, Zavrhek 
Vareje: Vareje 
Vatovljè: Vatovlje 
Vremski Britof: Dolnje Vreme, Vremski Britof 

2. Občina Hrpelje 

(sedež Hrpelje) 

Artviže: Artviže 
Brezovica: Brezovica,  Gradiščica,  Odolina, 

Ostrovica, Slope 
Draga (del):* Mihele, Nasirec 
Gaberk: Gaberk 
Golac: Golac 
Gradišče: Gradišče pri Materiji 
Gročana (del):* Vrhpolje 
Hrpelje: Hrpelje. Kozina, Tublje pr± 

Hrpeljah 
Hotična: Hotična, Mrle 
Eruiica: Hrušica 
Huje: Huje 
Javorje: Javorje 
Kavčiče: Kovčke,   Orehek   pri   Materiji 

(dosedanje ime naselja:  Ore- 
hek) 

Male Loče Male Loče: 
Markovščina.* Markovščina,   Skadanščina, 

Velike Loče 
Materija: Bač pri Materiji (dosedanje ime 

naselja: Bač), Materija, Pov- 
žane, Rožice 

Obrov: Obrov 

Ocizla: 

Podbeže: 
Podgorje: 
Podgrad: 
Podpeč (del): 
Poljane: 
Pregar je (del): 
Prešnica: 
Račiće: 
Rakitovec: 
Ritomeče: 
Rjavče: 
Slioje: 
Tatre: 
Zazid (del): 

Beka, Klanec pri Kozini, Ocizla, 
Petrinje 

Podbeže 
Podgorje 
Podgrad 

Poljane pri Podgradu 
Pregarje (del) 
Prešnica 
Račiće 
Rakitovec 
Ritomeče 
Rjavče 
Slivje 
Brezovo brdo, Tatre 

3. Občina Ilirska  Bistrica 

(sedež Ilirska Bistrica) 

Občina Ilirska Bistrica obsega: 
a) mesto Ilirska Bistrica 

katastrske občine:   naselja: 
Ilirska Bistrica (del):  Ilirska   Bistrica   (del) 
Trnovo (del): Ilirska  Bistrica   (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Brce: Brce 
Celje: 
Dobropolje: 

Celje 
Dobropolje, Rečica (del) 

Dolenje: Dolenje pri Jelšanah (dosedanje 
ime naselja: Dolenje) 

Dolnji lemon: Dolnji Zemon 
Gornji Zemon: Gornji Zemon 
Harije;   • Harije, Soze 
Ilirska Bistrica (del): Ilirska  Bistrica   (del) 
Jablanica: Jablanica, Vrbica 
Janeževo brdo: Janeževo brdo 
Jasen: Jasen 

Jelšane J elšane: 
Kilooče: Dolnja Bitnja, Kilovče 
Knežak: Knežak 
Kurilnice: Koritnice 
Koseze: Koseze 
Mala Bukovica: Mala Bukovica 
Mereče: Mereče, Podstenjšek 
Novokračine: Nova vas pri Jelšanah, 

Novokračine 
Pavlica: Pavlica 
Podgraje: Podgraje 
Podstenje: Podstenje 
Pregarje (del): Pregarje (del). Gržoni 

Prelože Prelože: 
Prem: Prem 
Ratečevo brdo: Gornja Bitnja, Ratečevo brdo 
S"Abonje: Sabonje 
Smrje: Smrje 
Snežnik (del): —. 
Starod: Starod 
Studena gara: Studena gora 
Sušak: Fabci, Sušak 
šembije: Podtabor, Sembije 
Tominje: Tominje 
Topole: Topole 
Trnovo (del): Ilirska Bistrica (del)      f 

Kuteževo, Trpčane        * Trpčane: 
Velika, Bukovica: Velika Bukovica 
Veliko brdo: Veliko brdo 
Vrbovo: Vrbovo 
Zabiče: ' Zabiče 
ZajeUje: Zajelšje 
Zarečica: Zarečica 
Zarečje: Rečica (del), Zarečje 
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4. Občina Izola 

(sedež Izola) 

Območje občine Izola obsega: 
a) mesto Izola 

katastrske občine:  naselja:** 
Izola (del): Izola 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Izola (del): Cetore,   Izola  okolica    (Baredi, 

Grbci, Sv. Jakob, Košterlag, 
Sared, Salet, Lončan), Malija, 
Strunjan (del) 

Korte (del): Korte (Medoši) 
Lazaret (del): Semedela  (del)   (Viližan — del) 

5. Občina Koper 

(sedež Koper) 

Območje občine Koper obsega: 
a) mesto Koper 

katastrske občine:   naselja: 
Koper: Koper 
b) druge katastrske občine in naselja: 

Sv. Anton: 

Sv. Jernej (del):* 
Škofije: 

Ankaran: 
Boljunec (del):* 
Boršt: 
Crni kal: 
Crnottče: 
Dekani: 
Dolina (del):* 
Oabrovica: 
Oažon: 

Brastoolje: 
Hribi (del):* 

Koitabona: 

KrkaDče: 
Kubet: 
Lazaret (del): 

Loka: 
Mačkoolje (del): 
«arezige: 

Mttje (del):* 
Mooraž: 

Oltra: 
Osp: 
l^oje (del):* 
rodpeč (del): 

Ankaran (del) 

Boršt, Glem, Labor 
Crni kal, Kortine 
Crnotiče 
Dekani 

Gabrovica pri Črnem kalu 
Gažon, Srgaši, Šalara (del) (Pa- 

derna) 
Dol pri Hrastovljah, Hrastovlje 
Hrvatini,  Jelarji, Premančan 

(del) 
Brič   Koštabona  (Skrlini), Puče 

(Planjave) 
Krkavče (Hrib) 
Gračišče, Kubet, Poletiči 
Bertoki   (Srmin),  Bonini,   Boša- 

marin, Cezarji. Kampel  (del) 
(Vrgaluč),   Pobegi,   Semedela 
(del)   (Viližan — del), Salara 
(del), Skocjan (Sentoma), Tri- 
ban 

Bezovica, Loka 

Babici, Centur (Veliki Čentur, 
Mali Centur), Marezige, Mon- 
tinjan, Vanganel (Centurska 
dolina, Hliban) 

Premančan (del) 
Butari, Dvori, Movraž, Smokvi- 

ca, Trebeše 
Ankaran (del) (Valdoltra) 
Osp (Križpot) 
Plavje 
Brežec pri Podgorju, Podpeč, 

Praproče 
Dilici, Fijeroga, Kampel (del), 

Manžan, Pomjan, Zupančiči 

Čepki, Krnica, Rižana, Rožar, 
otepani 

Kastelec, Socerb 
Karli, Lukini, Maršiči, Olika, 

Peraji, Pisari, Sočerga, Soko- 
liči, Seki, Tuljaki 

•nas v ^meDa>  ki  so navedena  v oklepaju  za  imeni 
hom      označujejo dosedanja naselja, ki s tem zako- 
-v ? ^1

r5ne^aJ0 kot samostojna naselja in se vključijo 
naselje, • je navedeno pred oklepajem. 

an: Pom], 

P/ebenek (del):* 
«ožar: 

Socerb (del):* 
tocerga: 

Smarie: 
Topolooec (del):* 
Tinjan: 
Truške: 

Zazid (del): 

Kocjančiči, Potok (Bonini), Sv. 
Anton (Kavaliči) 

Barizoni 
Škofije (Valmarin, Spodnje Ško- 

fije, Srednje Škofije, Zgornje 
Škofije) 

Grinjan, Grintovec, Šmarje 
Topolovec (Hrvoji, Zrnjovec) 
Tinjan 
Bočaji, Kozloviči, Lopar, Pope- 

tre, Trsek, Truške (dosedanje 
ime naselja: Kortine) (Gonja- 
či, Vršič), Žaba vije 

Zanigrad, Zazid 

6. Občina Piran 

(sedež Piran) 

Občina Piran obsega: 

a) mesto Piran 

katastrske  občine:   naselja: 

Piran (del): Piran (Mostra) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Korte (del): 
Piran (del): 

So. Peter: 

Bač: 
Jurišče: 
Kal:      , 
Košana: 

Laže (del): 
Nađanje selo: 

Narin: 
Ostrožno brdo: 
Palčje: 
Parje: 

Petelinje: 

Radohova vas: 
Selce: 
Senožeče (del): 
Slavina (del): 
Snežnik (del): 
Stara Sušica: 

Suhorje: 
Trnje (del): 
Voice: 
Zagorje: 

Dragonja (del)  (Slami) 
Parecag (Gorgo, Špilugola), Por- 

torož (Beli Križ, Fijeso, Fizi- 
ne. Stari Portorož, Sv. Bernar- 
din, Sentjan), Strunjan (del), 
Sečovlje (Mlini, Lončan, Krog), 
Sv. Lucija (Kampolin, Limi- 
njan, Lučan, Vintole), Sv. Jer- 
nej (Nožed, Seča) 

Dragonja (del) (Križišče — Se- 
čovlje), Nova vas nad Drago- 
njo (dosedanje ime naselja: 
Nova vas), Padna, Raven 
(Ivankovec, Koščici, Letišče, 
Pasjanci, Sv. Peter, Spela, 
Sternci) 

7. Občina  Pivka 

(sedež Pivka) 

Bač 
Jurišče (del) 
Kal 
Buie  (del), Dolnja Košana, me 

Go: raja Košana 

Dolane, Mala Pristava, Nadanje 
selo 

Narin, Velika Pristava 
Ostrožno brdo 
Palčje 
Drskovče, Parje, Tabor nad 

Knežakom (dosedanje ime na- 
selja: Tabor) 

Gradec, Petelinje, Pivka (del). 
Slovenska vas 

Klenik, Pivka  (del) 
Selce 

Koče, Slavina 

Neverke, Nova Sušica, Stara 
Sušica 

Suhorje 
Trnje 
Buje (del), Cepno, Voice 
Jurišče (del), Zagorje 



Stran 4SS URADNI LIST St. 24 — 30. VI. 1955 

8. Občina  Postojna 
(eedež Postojna) 

Občina Postojna obsega: 
a) mesto Pos'tojna 

katastrske občine:   naselja: 
Postojna (del): Postojna 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Bukovje: 
Dolenja Planina: 
Gorenja Planina: 
Hrašče: 
Hrenooice: 
Hrušeoje: 
Kačja t>as (del): 
Landol: 
Laie (del): 
Matenja vas:       ; 

Orehek: 
Postojna (del): 
Ramtnik: 
Rakulik: 
Razdrto: 

Slaoina (del): 
Stara oas: 
Strane: 
Strmica: 
Studenec: 
Studeno: 
Smihel pod 

Nanosom: 
Velika brda: 

Zagon: 
Zalog: 

Bukovje, Gorenje, Predjama 
Liplje, Planina (del) 
Planina   (del) 
Hrašče,  Mali   Otok 
Gorice, Hrenovke 
Hruševje, Slavinje 
Planina  (del) 
Landol 

Matenja   vas,   Prestranek   (del), 
Žeje (del) 

Orehek 
Veliki Otok (del) 
Grobišče, Rakitnik 
Rakulik, Sajevče 
Malo  Ubeljsko,   Razdrto 

Veliko Ubeljsko 
Prestranek (del), Žeje (del) 
Stara  vas 
Strane 
Strmica 
Studenec 
Belsko Studeno 

Smihel pod Nanosom 
Brezje pod Nanosom, 

brda, Velika brda 
Veliki Otok (del), Zagon 
Zalog 

Mala 

9. Občina  Sežana 
(sedež Sežana) 

Občina Sežana obsega: 
a) mesto Sežana 

katastrske občine:   naselja: 
Sežana (del):* Sežana 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Aober: Avber, Gradnje, Ponikve, Raša 
Bazovica (del):* Lipica 
Dutoolje: Dutovlje, Godnje, Kreplje 
Erzelj  (del): Erzelj (del), Kodreti 
Griže: Bogo, Griže, Mahniči, Sela 

Dolanci Gaberje (del): 
Gropada (del):* — 
Hruševica: Hruševica 
Kopriva: Brje pri Koprivi, Kopriva 
Krijna vas: Krajna vas 

Kazlje Kazlje: 
Križ: Filipčje brdo, Križ, Sepulje 
Kobdilj: Kobdilj 
Koboli: Koboli 
Merce: Merče,  Plešivica, Zirje 
Pliskooica: Kosovelje, Pliskovica 
Povir: Brestovica pri Povirju, Gorenje 

pri Divači (dosedanje ime na- 
selja, Gorenje), Povir 

Sežana (del):* Dane pri Sežani, Orlek, Šmarje 
pri Sežani (dosedanje ime na- 
selja: Šmarje) 

Salež (del):* — 
Skopo: Skopo 
Stjak: Čehovini, Dolenje, Gradišče pri 

Stjaku, Krtinovica, Nova vas, 
Poljane   pri   Stjaku,   Ravnje, 
Razguri, Selo, Stomaž, Stjak, 
Trebižani, Vecköti 

Storje: 

Štanjel: 

Tomaj: 
Trebče (del):* 
Utovlje: 

Veliki dol: 
Veliki Repen (del):* 
Veliko   polje: 

Voglje (del):* 

Majcni, Podbreže, Senadolice, 
Storje 

Cipnie,   Lisjaki,  Lukovec, 
Štanjel 

Tomaj 

Dobravlje,  Grahovo brdo, 
Utovlje 

Veliki dol 

Jakovce, Tabor, Veliko polje, 
Vrabce 

Dol   pri   Vogljah,  Voglje, 
Vrhovlje 

V. Okraj Kranj 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

i. Občina  Bled 

(sedež Bled) 

Območje občine Bled obsega: 

a) mesto Bled 
katastrske občine:   naselja: 

Bled: 
Rečica: 
Zeleče: 

Bled-Grad 
Bled-Rečica 
Bled-Mlino, Blod-Zagorice, Bled- 
Zeleče 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bohinjska Bela (del): 
Bohinjska Češnjica 

(del): 
Bohinjska Srednja 

oas (del): 
Gorjuse (del): 
Podhom: 
Poljšlca: 
Ribno: 
Selo pri Bledu (del): 
Spodnje Gorje: 
Višelnica (del): 

Zasip: 
Zgornje Gorje: 

Bohinjska  Bela, Obrne, Slamniki 

Podhom, Zasip (del) 
Polišica pri Gorjah 
Bodešče, Koritno, Ribno 
Kiipljenik, Selo pri Bledu 
Spodnje Gorje 
Grabče,   Krnica   (del),   Mevkuž, 

Perniki,    Radovna,    Spodnje 
Laze, Višelnica 

Zasip (del) t 
Krnica (del), Zgornje Gorje 

2. Občina  Bohinj 

(sedež Bohinjska Bistrica) 

Bohinjska Bela (del):  — 
Bohinjska Bistrica: Bohinjska Bistrica, Ravne v Bo- 

hinju (dosedanje ime naselja: 
Ravne) 

Bohinjska Češnjica 
(del): 

Bohinjska Srednja 
vas (del): 

Gorjuse (del): 

Lancovo (del): 
Nemški rovt: 
Nomenj: 
Savica: -• 

Selo pri Bledu (del): 
Studor: 

Bohinjska    Češnjica,    Goreljek, 
Jereka, Koprivnik v  Bohinju 
(del)   [dosedanje  ime naselja: 
Koprivnik (del)], Podjelje 

> 
Srednja vas v Bohinju 
Gorjuse,   Koprivnik   v   Bohinju 

(del)   [dosedanje  ime naselja: 
Koprivnik (del)] 

Nemški rovt 
Bitnje, Lepence, Nomenj 
Brod, Kamnje, Polje, Ribčev laz, 

Savica, Zlan 

Stara Fužina, Studor v Bohinju 
(dosedanje ime naselja: 
Studor), Ukane 
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3. Občina   Cerklje 

(sedež Cerklje na Gorenjskem) 

Cerklje: Cerklje na Gorenjskem  (del), 
Pšenična polica, Vašca 

Češnjevek: Češnjevek 
Dobrava: Cerkljanska Dobrava 
Grad: Cerklje na Gorenjskem (del), 

Dvorjc, Grad 
Lahovče: Lahovčc, Vopovlje 
Pšata: Pšata 
Spodnji Brnik: Spodnji Brnik 
Šenturška gora: Ambrož   pod   Krvavcem,  Apno, 

Lenart na Rebri, Sidraž, Sti- 
ska vas, Šenturška gora, Vi- 
še vca, Vrhovje 

Šmartno: Poženik, Šmartno 
Stefanja gora: Stefanja gora 
Velesovo: Adergas, Praprotna polica, 

Trata pri Velesovem, Velesovo 
Zalog: Glinje, Zalog pri Cerkljah    * 
Zgornji Brnik: Zgornji Brnik 

4. Občina  Gorenja  vas 

(sedež Gorenja vas) 

Dobje: 

Dolenčice: 
Dolenja Dobrava: 

Dolenje brdo: 

Gorenja ravan: 

Gorenja vas: 

Gorenji Novaki (del): 

Hotavlje: 

Javorjev dol: 
koprivnik (del): 
KoDski vrh (del): 
Lanise; 
Leskovica (del): 

Lucine: 

Podjelovo brdo: 
rodobeno: 

Stara Oselica: 

Trebija: 

Dobje, Hotovljc, Kremenik, Po- 
ljane nad Skofjo Loko, 
Predmost, Vinharjc 

Dolenčice,   Javorje, Murave 
Bačne, Dobravšee.  Dolenja Do- 

brava, Gorenja Dobrava, 
Todraž, Zirovski vrh nad Zalo 

Dolenje brdo, Gorenje brdo, 
Srednja vas-Poljane, Žabja vas 

Dolenja ravan. Dolenja Zetina, 
Gorenja ravan, Gorenja Ze- 
tina, Jazbine, Jelovica, Ma- 
lenski  vrh 

Gorenja vas, Zirovski vrh nad 
Gorenio vasjo 

Davča (del), Krnice pri Novakih, 
Lajše, Laze, Robidnica 

Cabrače, Hlavčc njive. Hotavlje 
Srednje brdo, Suša, Volaka 

Javorjev dol 
Koprivnik (del) 
Bukov vrh (del) 
Laniše, Nova Oselica, Sovodenj 
Debeni,  Kopačnica, Leskovica, 

Studor 
Brebovnioa, Dolge njive, Goli 

vrh, Lucine, Prelesje, Zadobje 
Podjelovo brdo 
Delnice, Gabrška gora, Lom 

nad Volčo, Lovsko brdo, Po- 
dobeno, Volča, Zakobiljek 

Hobovše pri Stari Oselici, 
Stara Oselica 

Fužine, Kladje, Podgora, Trebija 

5. Občina  Jesenice 

(sedež Jesenice) 

Uomooje občine Jesenice obsega: 
a) mesto Jesenice 

katastrske občine:   naselja: 
JMornlk (del): Jesenice (del) 
K»^£e:„ ' Jesenice (del) 
freska Bela: Jesenice (del) 

') druge katastrske občine in naselja: 
Blekka Dobrava: 

Doslovce: 

Dovje: 
Gozd: 

HruHca: 
Javornik (del): 
Kranjska gora: 
Planina: 
Plaoški root: 
Podkoren: 
Potoki: 
Rateče: 
Višelnica (del): 
Zabreznica: 

Žirovnica: 

Breznica, Doslovce, Rodine, 
Smokuč 

Belca  (del), Dovje, Mojstrana 
Belca (del), Gozd-Martuljek (do- 

sedanje ime naselja: Gozd), 
Srednji vrh 

Hrušica 
Javorniški rovt 
Kranjska gora. Log 
Planina pod Golico 
Plavški rovt 
Podkoren 
Potoki 
Rateče 
Zgornja Radovna 
Selo pri Žirovnici, Vrba, 

Zabreznica 
Breg, Moste, Žirovnica 

6. Občina  Kranj 

(sedež Kranj) 

Območje občine Kranj obsega: 
a) mesto Kranj: 

katastrske občine: 
Cirčiče: 
Drulovka: 
Huje: 
Klanec: 
Kranj: 
Primskovo: 
Rupa: 
Stražišče: 

Stružeoo: 

naselja: 
Cirčiče 
Drulovka, Orehek 
Huje 
Klanec 
Gorenja Sava, Kranj, Zlato polje 
Gorenje, Primskovo 
Rupa 
Kalvarija, Labore, Stražišče, 

Smarjetna gora 
Struževo 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Blejska Dobrava, Kočna, Lipce, 
Podkočna 

Babni vrt: 

Bela: 

Bitnje: 

Breg ob Savi: 
Breg ob Kokri: 

Britof: 
Duplje: 

Golnik: 
Gorice: 
Hrastje: 
Jama: 
Kokra: 
Kokrica: 

Križna gora (del): 
Luže: 

Mavčiče: 
Naklo: 
Ncmilje (del): 

Okroglo: 
Olšcvek: 
Pivka: 
Podbrezje: 
Podreča: 
Praše: 
Predoslje: 
Spodnja Besnica: 

Babni vrt, Cadovlje, Pangeršiea, 
Povije, Trstenik, Zabije 

Bašelj,   Hraše   pri   Preddvoru, 
Spodnja Bela, Srednja Bela, 
Zgornja Bela 

Spodnje Bitnje,  Srednje Bitnje, 
Zgornje Bitnje 

Breg ob Savi 
Breg ob Kokri   (dosedanje  ime 

naselja:   Breg),   Hrib,   Mače, 
Nova vas, Potoče, Preddvor 

Britof, Orehovlje 
Spodnje Duplje, Zadraga, 

Zgornje Duplje 
Golnik 
Gorice, Letenice 
Hrastje, Prebačevo 
Jama, Meja 
Kokra 
Bobovok, Ilovka, Kokrica, Mlaka 

pri   Kranju    (dosedanje   ime 
naselja:   Mlaka),   Srakovjje. 
Tatinee 

Čepulje, Lavtarski vrh, Planica 
Luže, Srednja vas pri Šenčurju 

(dosedanje ime naselja: 
Srednja vas) 

Mavčiče 
Malo Naklo, Naklo 
Jamnik, Nemilje, Njivica, 

Podblica 
Okroglo 
Olševek 
Pivka, Polica 
Gobovce, Podbrezje 
Podreča 
Praše 
Predoslje. 
Spodnja Besnica 
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Spodnje Jezersko: 
Srednja vas: 
Strahinj: 
Suha: 
Sv.Jošt: 

Šenčur: 
Tenetiše: 
Trboje: 
Tupaliče: 
Visoko: 
V oglje: 
Vojvodin boršt: 
Zgornja Besnica: 
Zgornje Jezersko: 
Zabnica: 
Žeje: 

Spodnje Jezersko 
Srednja vas — Gorice, Zalog 
Cegolnica, Strahinj 
Suha pri Predosljah 
Javornik,   Jošt   nad   Kranjem, 

Pševo, Rakovica, Zabukovje 
Šenčur 
Tenetiše 
Trboje, Žerjavka 
Možjanca, Tupaliče 
Hotemaže, Milje, Visoko 
Voglje, Voklo 

Zgornja Besnica 
Zgornje Jezersko 
Sutna, 2abnica 
Bistrica, Žeje 

7. Občina Radovljica 
(sedež Radovljica) 

Območje občine Radovljica obsega: 
a) mesto Radovljica 

katastrske občine:   naselja: 
Erase (del): Lesce 
Predtrg: Radovljica (del) 
Radovljica: Radovljica (del) 
b) druge katastrske občine in naselja: 

Begunje- na Gorenjskem, Poljče, 
Zgoša 

Brezje,   Črnivec   (del),  Dobro 
polje, Noše 

Brezovica,   Češnjica   pri   Kropi, 
Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri 
Podnartu 

Lipnica, Prezrenje, Spodnja Do- 
brava,  Srednja Dobrava, 
Zgornja Dobrava 

Hraše, Studenčice 
Kamna gorica 
Kropa 
Brda, Lancovo, Ravnica, Spodnja 

Lipnica, Vošče, Zgornja 
. Lipnica 

Pera čica 
Ljubno, Posavec, Praproče 
Črnivec (del). Globoko, Gorica, 

Mošnje, Vrbnje 
Rovfe 
Hlebce,   Nova   vas   pri   Lescah 

(dosedanje ime naselja: Nova 
vas), Zapuže 

Črnivec  (del). Dvorska  vas, 
Spodnji Otok, Zgornji Otok 

Mlaka, _ Slatna,  Srednja  vas, 
Zadnja vas 

Mišače, Otoče, Podnart, Založe 

Begunje: 

Brezje: 

Češnjica pri Kropi: 

Dobrava pri Kropi: 

Erase (del): 
Kamna gorica: 
Kropa: 
Lancovo (del): 

Lese (del): 
Ljubno: 
Mošnje: 

Nemilje (del): 
Nova vas: 

Otok: 

Srednja vas: 

Zaloše: 

8. Občina Skolja Loka 

(sedež Skofja Loka) 

Območje občine Skofja Loka obsega: 
a) mesto Skofja Loka 

katastrske občine:   naselja: 
Puštal (del): Pnštal 
Stara Lofca (del): Stara Loka 
Suha (del): Trata 
Skofja Loka: Podpulferca, Skofja Loka, 

Vincarje 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Dorfarje: Dorfarje, Forme, Sv. Duh 
Draga: Draga, Gosteče, Pungert 
Godešič: Godešič 
Kovski vrh (del): Bukov vrh (del), Kovski vrh 

Krizna gora (del): 
Pevno: 
Podvrh: 

Puštal (del): 
Reteče: 
Sopotnica: 

Staniše: 

Stara. Loka (del): 

Stari door: 
Suha (del): 
Sv. Barbara • 
Sv. Ožbolt: 

Visoko: 

Zminec: 

Križna gora 
Crngrob, Moškrin, Pevno 
Cetena ravan, Jarčje brdo. Krivo 

brdo, Mlaka nad Lušo, Podvrh, 
Zapreval 

Hosta 
Gorenja vas — Reteče, Reteče 
Breznica pod Lubnikom, Florjan 

nad Zmincem, Gabrovo, 
Sopotnica 

Log nad Škof jo Loko (dosedanje 
ime naselja: Log), Staniše, 
Valterski vrh 

Binkelj, Papirnica, Trnje, Vešter, 
Virlog 

Grenc, Stari dvor, Virmaše 
Lipica, Suha 
Sv. Barbara 
Andrej nad Zmincem, Hrib pri 

Zmincu, Ožbolt nad Zmincem 
Na Logn,  Smoldno, Visoko pri 

Poljanah 
Bodovi je, Brode, Gabrk, Zminec 

9. Občina Tržič 

(sedež Tržič) 

Območje občine Tržič obsega: 
a) mesto Tržič 

katastrske občine:   naselja: 

Bistrica (del): Bistrica pri Tržiču 
Sv. Katarina (del):       Slap 
Tržič: Tržič 

b) druge katastrske občine in naselja: 
BMriea (del): 

Kooor: 
Krize: 
Leie (del): 
Senično: 

Sv. Ana: 
Sv. Katarina (del): 

Zvlrče: 
Ziganja vas: 

Brezje ori Tržiču, Hudi graben 
(del).  Popovo, Vadiče, Visočc 

Hudo, HuŠica, Kovor, Loka 
Gozd, Križe, Pristava, Rctnje 
Hudi graben (del), Lese, Paloviče 
Novake, Senično, Spodnje 

Vetrno, Zgornje Vetrno 
Podljubelj 
Cadovlje   pri    Tržiču,   Dolina, 

Grahovše, Jelendol, Lom pod 
Storžičem, Potarje 

Brdo, Zrirče 
Breg ob Bistrici, Sebenje, Ziganja 

vas 

10. Občina Železniki 

( [sedež Železniki) 

Bukooica: Bukovica, Knape, Sevljc 
Danje: Ravne,   Spodnje  Danje,  Torka, 

Zabrdo, Zgornje Danje 
Daoča: Davča (del) 
Dolenja vas: Dolenja vas, Golica 
Dražgoše: Dražgoše 
Kališe: Kaliže, Selške Lajše 
Letkovica (del): Davča (del) 
Selca: Selca 
Sorica: Podporeaen, Spodnja Sorica, 

Zgornja Sorica 
Studeno: Češnjica, Rudno, Studeno, 

Železniki (del) 
So. Klemen: BukovŠčica, Pozirno, Strmica, 

Topol je. Zabrekve 
Sv. Križ: Podlonk, Prtovč, Skovine, 

Železniki (del) 
SD. Lenart: Lenart nad Lušo, Rovte v Selški 

dolini (dosedanje ime naselja: 
Rovte), Stironik 

So. Nikolaj: Martinj vrh. Ojsfcri vrh, Smole va 
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Zali log: Osojnik, Potok, Zala, Zali log- 
Zgornja Luša: Praprotno, Spodnja Luša, Tomaž 

nad Praprotnem, Zgornja Luša 
Železniki: Jesenovec, Železniki (del) 

11. Občina Ziri 

(sedež Ziri) 

Dobraieva: Dobračeva   (del), Nova vas pri 
Zireh  (del), Selo  (del), Stara 
vas  (del), Zabrežnik, Zirovski 
vrh (del) 

Dole (del): Podklanec (del) 
Koprionik (del): Koprivnik  (del), Mrzli vrh 
Ledine (del): Breznica   pri   Zireh   (dosedanje 

ime  naselja:   Breznica), 
Osojnica 

Ledinica; Jarčja   dolina,   Ledinica,   Selo 
(del) 

Opale: Brekovice  (del), Izgorje, Opale, 
Podklanec (del). Rače va (drl) 

Vrsnik II: Brekovice (del), Podklanec (del). 
Ravne pri Zireh, Sovra 

Ziri: Brekovice (del), Goropekc, Nova 
vas pri Zireh  (del), Stara  vas 
(del). Ziri 

Zirovski orli: Dobračeva   (del).  Nova   vas  •• 
Zireh  (del), Račeva  (del), 
Zirovski vrh (del) 

VI. Okraj Ljubljana 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Borovnica 

(sedež Borovnica) 

Borovnica: 

Breg: 
Brezovica (del): 
Jezero: 
Kamnik: 

Preserje:. 

Sobočevo: 

Borovnica,   Dol   pri   Borovnici, 
Lašče,    Laze    pri    Borovnici, 
Ohonica, Padež, Pokojišče, 
Pristava, Zavrh pri Borovnici 

Breg pri Borovnici, Pako 
Podpeč  (del) 
Jezero, Planinca 
Goričica pod Krimom, Kamnik 

pod Krimom, Preval je pod 
Krimom 

Dolenja Brezovica, Gorenja Bre- 
zovica, Podpeč (del), Preserje 

Brezovica pri Borovnici, Dražica, 
Niževec, Sobočevo 

2. Občina  Cerknica 

(sedež Cerknica) 

Begunje pri Cerknici: 
Benele: 
B«aIJafc: 
o'ocice: 
Cajnarje: 
Cerknica: 
dolenja Das: 

Gradiško: 

C/ahovo: 
[Meno: 
f/"di orh: 
JerUče: 
haiJa nas (del): 
K ozi jek: 

Begunje pri Cerknici 
Benete 
Bezuljak, Dobec 
Bločice, Bloška polica 
Cajnarje, Gora, Krušče, Reparje 
Cerknica 
Dolenja vas. Dolenje Jezero 

Podskrajnik, Zelše        , 
Andrejče. Gradiško. Mramorovo 

pri Pajkovem, Storovo 
Grahovo, Martinjak 
Hiteno, Polšefp, Zavrh 
Hudi vrh 
Jeršičc, Rudolfovo 

Kožljek 

Kranjce: 
Kremenca: 

Lipsenj: 
Metulje: 
Nova vas: 
Osredek: 
Otaoe: 

Otok I (del): 
Otok II: 
Radlek: 
Rakek: 
Rakitna: 
Kaone pri So. Vidu: 
Ravne pri Topolu: 
Raonik: 
Runarsko: 
Selšček: 

Strmca: 

Studenec: 
Studeno: 
Sv. Duh: 

Sv. Vid: 
Štrukljeva vas: 

Topol: 
Trnje (del): 
Ulaka: 

Unec: 
Velike Bloke: 
Veliki vrh: 
Volčje: 
Zales: 

Zerovnica: 

Korošce, Koščake, Kranjce 
••••••••, Milava, Ponikve, 

SlugoTo 
Lipsenj 
Metulje 
Fara, Nova vas 
Osredek 
Beč,   Dolenje   Otave,   Gorenje 

Otave, Kržižče, Pikovnik, 
Stražišče, Zibovnik, Zupeno 

Otok 

Radlek 
Ivanje selo, Rakek 
Rakitna 
Lcšnjake, Ravne, Tavžlje, Zahrib 
Ravne na Blokah 
Lopi vrh, Ravnik 
Runarsko 
Brezje, Selščak, Topol pri 

Begunjah 
Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, 

Zakraj 
Studenec na Blokah 
Glina. Studeno na Blokah 
Godičevo,  Krajič, Kramplje, 

Lahovo, Skrabče, Skufče 
Cohovo, Zala, Zilce 
Bečaje/ Hribljane,  Hruškarje, 

Pirmane, ščurkovo, Štrukljeva 
vas 

Topo] 

Hribarjevo, Mahneti, Otonica, 
Podslivnica, Rožančc, Sleme, 
Ulaka 

Slivice, Unec 
Velike Bloke 
Veliki vrh 
Nemška vas na  Blokah, Volčje 
Bočkovo. Jcršanovo, Lovranovo, 

Maini, Ograda, Sivče, Zalcs 
Zerovnica 

3. Občina   Dobrova   pri    Ljubljani 

(sedež Dobrova) 

Babna gora: 

Butajnova: 

Črni orh: 

Dobrova (del): 
Horjul: 

Podsmreka (del): 

Polhov Gradec: 

Selo: 

Setnik: 

Sentjošt (del): 
Šujica (del): 

Babna gora, Belica, Belo, Dolenja 
vas pri Polhovem Gradcu (do- 
sedanje ime naselja: Dolenja 
vas), Dvor pri Polhovem 
Gradcu (dosedanje ime nase- 
lja: Dvor), Hrastenice, Log pri 
Polhovem Gradcu 

Butajnova, Planina nad 
Horjulom (del) 

Črni vrh. Planina nad Horjulom 
(del), Rovt, Smolnik, Srednji 
vrh 

Brezje pri Dobrovi, Dobrova 
Horjul, Koreno nad Horjulom, 

Lrubgoina 
Draževniik, Komanija, 

Podsmreka (del), Razori 
Podreber, Polhov Gradec, Pri- 

stava pri Polhovem Gradcu, 
Srednja vas pri Polhovem 
Gradcu 

Selo nad Polhovim Gradcem, 
Setnica 

Briše pri Polhovem Gradcu, 
P rap roče, Setnik 

Sentjošt nad Horjulom 
Gaberje,  Hruševo,  Osredek  pri 

Dobrovi, Stranska vae, Sujica 
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Vrzdenec: 
Zaklanec: 

Zažar: 

Samotorica, Vrzdenec 
Lesno  brdo   (del),   Podolnica, 

Zaklanec 
Zažar 

4. Občina Domžale 

(sedež Domžale) 

Občina Domžale obsega: 

a) mesto Domžale 

katastrske občine: 
Depala vas: 
Domžale: 

Stob: 
Studa: 

naselja: 
Depala vas 
Domžale   (del), 

Domžalah 
Domžale (del) 
Domžale (del) 

Sentpavel   pri 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Blagovica: 

Brezovica: 

Češnjice (del): 

Dob: 
Homec: 

Ihan: 
Jarše: 

Koreno: 

Krašnja: 
Krtina: 
Lukovica: 

Podrečje: 
Prevoje: 

Radomlje: 
Eafolče: 

Rova: 

Selo: 
Spodnje Koseze: 

Studenec: 

Sv. Miklavž: 
Šentozbolt: 

Trojane: 

Zlato polje: 

žirovše: 

Blagovica, Gabrje pod špilkom, 
Golčaj, Jelša, Korpe, Mali 
Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, 
Prilesje, Spodnji Petelinjek, 
Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, 
Zgornje Loke, Zgornji Peteli- 
njek, Zlatenek 

Brezovica   pri   Dobu,   Gorjuša, 
Laze pri Domžalah, Raca, 
Račni vrh, Zaboršt, Žeje 

Češnjice, Lipa, Poljane nad 
Blagovico (dosedanje ime na- 
selja:  Poljane), Selce 

Cešenik, Dob, Zelodnik 
Homec, Nožice, Preserje  pri 

Radomljah 
Goričica pri Ihanu, Ihan, Prelog 
Rodica, Spodnje Jarše, Srednje 

Jarše, Zgornje Jarše 
Koreno, krajno brdo, Vrh nad 

Krašnjo 
Kompolje, Krašnja, Trajava 
Krtina 
Brdo pri Lukovici, •••••, Lu- 

kovica pri Domžalah, Spodnje 
Prapreče, Zgornje Prapreče 

Količevo, Podrečje, Turaše, Vir > 
Imovica, Prevoje pri Šentvidu, 

Šentvid pri'Lukovici, Vrba 
Hudo, Radomlje, Skrjančevo 
Dupeljne, Rafolče, Straža, 

Vrhovlje 
Dolnje, Jasen. Kolovec. Rova, 

Zagorica pri Rovah, Ziče 
Bišče, Mala Loka, Selo pri Ihanu 
Gradišče pri Lukovici, Preserje 

pri Lukovici, Prevalje, Spodnje 
Koseze, Videm pri Lukovici 

Brezje pri Dobu, Studenec pri 
Krtini, Skoojan 

Brdo 
Bršlenovica, Gorenje, Javorje 

pri Blagovici, Log, Podmilj, 
Prvine, Suša, Sentožbolt 

Hribi, Trojane, Učak, V zideh, 
Zavrh pri Trojanah 

Brezovica ipri Zlatem polju. Mala 
Lasna, Obrše, Podgora pri Zla- 
tem polju (dosedanje ime na- 
selja: Podgora), Preserje pri 
Zlatem polju, Trnovče, Zlato 
polje 

Spodnje Loke, Zirovže 

5. Občina Grosuplje 

(sedež Grosuplje) 

Blečji vrh: Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, 
Gorenja vas pri Polici, Kožlje- 
vec, Mali Konec, Troščine 

Grosuplje: Gatina, Grosuplje  (del),  Jerova 
vas, Perovo, Spodnje Blato 

Ilova gora: Gabrje pri Ilovi gori, Velika 
Ilova gora 

Luče: Luče 
Mali vrh: Gajniče, Mali  vrh  pri  Šmarju, 

Razdrto, Tlake, Veliki vrh pri 
Šmarju (dosedanje ime nase- 
lja: Veliki vrh) 

Polica (del): Peč, Polica 
Ponova vas: Bičje,  Cerovo,   Mala  vas,  Pece, 

Ponova vas 
Račna: Cušperk, Mala Račna,  Predole, 

Velika RaČna 
Sela: Cikava, Huda Polica, Paradisèe, 

Podgorica pri Šmarju, Sela pri 
Šmarju, Zgornja Slivnica 

Slivnica: Malo Mlačevo, Spodnja Slivnica, 
Veliko Mlačevo, Zagradec pri 
Grosupljem (dosedanje ime 
naselja: Zagradec) 

Stara vas: Dole pri Polici, Mala Stara vas, 
Spodnje Duplice, Velika Stara 
vas. Zgornje Duplice 

Stranska vas: Brezje peri Grosupljem, Brvace, 
Grosuplje   (del),   Hrast je   pri 
Grosupljem (dosedanje ime 
naselja: Hrast je) 

Sap, Šmarje 
Male Lipi jene, Medvedi ca. 

Rožnik, Staro apno, Velike 
Lipljene, Železnica 

Gornji Rogatec. Podgorica pri 
Podtaboru,  Podtabor  pri 

, Grosupljem, Udje, Vino, 
Vrbičje 

Žalna: Mala Loka pri Višnji gori, Ple- 
šivica pri Žalni, Velika Loka, 
Žalna 

6. Občina  Ivančna   gorica 

(sedež Ivančna gorica) 

Občina Ivančna gorica obsega: 

Šmarje: 
Velike Lipljene: 

Fino (del): 

a) mesto Višnja gora 
katastrske občine: 

Dedni dol (del): 
Draga (del): 
Višnja gora: 

naselja: 

Višnja gora (del) 
Višnja gora (del) 
Višnja gora (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Ambrus: 

Bukovicu 

Češnjice: 

Dedni dol (del): 

Dob: 

Ambrus, Kal, Kamni vrh pri 
Ambrusu (dosedanje ime na- 
selja: Kamni vrh) 

Bukovica, Grm, Selo pri Rado- 
hovi vasi, Sentpavcl na 
Dolenjskem, Zaboršt pri 
Šentvidu 

Dobrava pri Stični, Male Češ- 
njice, Mali kal, Pristava nad 
Stično, Velike Češnjice, Velik: 
kal 

Dedni dol, Peščcnik (del), Stari 
trg 

Breg pri Dobu, Dob pri S ntvidu. 
Hrastov dol, Lučarjev ka'- 
Rdeči kal, Sad, Traovica 
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Dobrno a: 

Dra/>a (del); 

Gorenju oas: 

U udo: 

Krišku pas: 

Krka: 

LeskoDec: 

Male Dola: 

MetnaJ: 

Muljaoa: 

Podboršt: 

PodbukoDje: 

Polica (del): 
Radohona vas; 

Sobrače: 

Stična: 

Sušica: 
Sentuid: 

Temenica: 

yalična nas: 

Velike Pece: 

Veliho GJoboko: 

Višnje; 

Vrhe; 

7'aSradec: 

•••••   brdo,   Mala   Dobrava, 
Sela   pri   Višnji   gori,   Velika 
Dobrava 

Podsmreka pri Višnji gori, Polje 
pri Višnji gori, Spodnja Draga, 
Zgornja Draga 

Gorenja    vas,    lvančna    gorica 
(del),   Malo Crnelo,  Mleščevo, 
Mrzlo polje. Veliko Crnelo 

.Malo   Hudo,   Stranska   vas   ob 
Višnji ci 

Kriška vas, Nova vas, Pristava 
pri  Višnji gori, Zavrtače 

Gradiček, Krka, Krška vas, 
Ravni dol 

Gorenje Brezovo, Leskovec, Vrh 
pri Višnji gori 

Brutnice, Breg pri Velikem Ga- 
bru (dosedanje ime naselja: 
Breg). Male Dole pii Šentjur- 
ju (dosedanje ime naselja: Ma- 
le Dole), Pungart, Sentjurje, 
Velike Dole pri Šentjurju 

Debeče,  Mala Goričica,  Metanj, 
Obolno,   Osredek   nad   Stično 
(dosedanje ime naselja: Osre- 
dek), Planina,  Poljane  pri 
Stični 

Bojanji vrh, Male Kompolje, 
Muljava, Velike Kompolje 

Boga vas, Podboršt, Pokojnica, 
Sela pri Dobu, Škofije 

Gabrovčec, Laze nad Krko, Male 
Lese, Podbukovje, Veliike Lese 

Peščcnik (del), Spodnje Brezovo 
Glogovica, Griže (del), Radohova 

vas, Studenec pri Ivančni go- 
rici   (dosedanje   ime   naselja: 
Studenec), Vrhpolje pri 
Šentvidu 

Pusti Javor, Rađanja vas, Sela 
pri Sobračah, Sobrače, Vrh pri 
Sobračah 

Gabrie pri Stični, Ivančna gorica 
(del). Mekinje nad Stično, 
Stična, Vir pri Stični 

Kitni vrh, Sušica, Trebež 
Griže (del), Petrušnja vas, 

Pristavlja vas, Šentvid pri 
Stični 

Cagošče, Dolenja vas pri Teme- 
nici, Praproče pri Temenici, 
Temenica, Videm pri Temenici 

Breg pri Zagradcu, Cešnjice pri 
Zagradcu (dosedanje ime na- 
selja: Cešnjice), Male Rebrce, 
Tolčane, Valična vas, Velike 
Rebrce 

Artiža vas, Male Pece, Skrjanče, 
Velike Pece 

Grintovec, Kužcljevec, Mali Ko- 
rinj. Malo Globoko, Veliki 
Korinj, Veliko Globoko 

Bakerc, Brezovi dol, Primča vas. 
Višnje 

Leščevje, Male vrhe, Mevce, 
Oslica, Potok pri Muljavi, 
Trebnja gorica, Velike Vrhe, 
Znojile pri Krki 

Dečja vas pri Zagradcu, Fužina. 
Gabrovka pri Zagradcu (dose- 
danje ime naselja: Gabrovka), 
Marinča vas. Za gradeč 

7. Občina  Kamnik 
(sedež Kamnik) 

Občina Kamnik obsega: 

a) mesto Kamnik 
katastrske občine:    naselja: 

Kamnik: 
Podgorje (del): 

b) druge katastrske 
Bistričica: 

Cešnjice (del) 
črna: 

Godič: 

Gozd: 
Hribi: 

IlrušeDka. 

Kaplja vas: 
Klanec: 
Košiše: 
Križ: 

Loke: 

Mekinje: 

Mlaka: 

Moste: 
Motnih: 
NasoDČe: 
Neolje: 

Palooče: 

Podgorje (del): 
Podhruška: 

Podvolopljek (del): 
PšajnoDita: 
Stranje: 

Suhadole: 
Smarca: 
Šmartno v Tuhinju: 

Spitalič: 

Tučna: 

Tunjice: 
Volčji potok: 

Zgornji Motnik: 
Zgornji Tuhinj: 

Znojile: 

Županje nj'iDe: 

Kamnik (del) 
Kamnik (del) 

občine in naselja: 
Bistričica,  Klemenčevo,  Kregar- 

jevo, Okroglo, Zakal 
Mali Rakitovec, Veliki Rakitovec 
Kališe, Krivčevo, Podlom, Pod- 

studenec, Smrečje v Crni, 
Zavrh pri Črnivcu, Žaga 

Brezje   nad   Kamnikom,   Godič, 
Kršič, Vodice nad Kamnikom 

Gozd 
Cirkuse v Tuhinju, Crni vrh v 

Tuhinju,  Golice,  Liplje,  Mali 
hrib, Veliki hrib 

Gradišče  v Tuhinju,  Hruševka, 
Kostanj, Podbreg, Praproče v 
Tuhinju, Ravne pri Smartnem 

Komenda, Potok pri Komendi 
Klanec, Komendska Dobrava 
Košiše 
Gora   pri   Komendi   (dosedanje 

ime naselja: Gora). Križ 
Loke v Tuhinju, Pirševo, Potok, 

Snovik, Vaseno, Velika Lasna 
Jcranovo, Mekinje. Pod jelše, 

Zduša 
Gmajnica,   Mlaka,   Podboršt  pri 

Komendi 
Moste, Žeje pri Komendi 
Motnik, Zajasovnik  (del) 
Breg pri Komendi, Nasovče 
Nevlje. Oševek. Vir pri Nevljah, 

Vrhpolje pri Kamniku  (dose- 
danje ime naselja: Vrhpolje) 

Spodnje   Palovče,  Trebelno   pri 
Palovčah, Vranja peč. Zgornje 
Palovče 

Duplica, Podgorje 
Markovo,    Podhruška,    Srednja 

vas   pri   Kamniku   (dosedanje 
ime naselja: Srednja vas), 
Studenca 

Gabrovnica. Laseno.  Pšajnovica 
Spodnje Stranje, Stolnik. Zago- 

rica nad Kamnikom, Zgornje 
Stranje 

Suhadole 
Smarca 
Buč,  Sidol,  Stebljevek, 

Šmartno v Tuhanju 
Bela (del). Cešnjice v Tuhinju. 

Okrog pri Motiiku, Spitalič 
Briše, Hrib pri Kamniku, 

Poreber, Tučna 
Laniše. Tunjice, Tunjiška mlaka 
Rudnik pri Radomljah (doseda- 

nje ime naselja: Rudnik), 
Volčji potok 

Bela (del). Zgornji Motnik 
Laze v Tuhinju, Stara Sela, 

Zgornji Tuhinj 
Bela peč, Poljana, Rožično, Sela 

pri Kamniku, Sovinja peč. 
Trobelno. Znojile. Zubejevo 

Crna pri Kamniku. Kamniška 
Bistrica, Potok v Crni. Staho- 
vica,  Županje njive 
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8. Občina Litija 
(sedež litija) 

Občina Litija obsega: 

a) mesto Litija 
katastrske občine: 

Hotič (del): 
Litija: 

b) druge katastrske 
Gradišče: 

Hotič (del): 

Jablanica: 

Jezni vrh: 

Konj: 

Kresnice: 

Kresniški vrh: 

Liberga: 

Moravče: 

Okrog: 

Poljane: 

Rovišče (del): 

Selo-Mirna (del): 
Sv. Anton: 

Šmartno: 

Tihaboj (del): 
Trebeljevo (del): 
Vače: 

Velika Goba (del): 
Velika vas (del): 
Vintarjeoec: 

Vodice: 

Volaolje (del): 

naselja: 
Litija (del) 
Litija  (del),  Podšentjur, Veliki 

vrh pri Litiji 

občine in naselja: 
Gradišče (del), Mihelca, Mišji 

dol, Primskovo, Stara gora pri 
Velikem Gabru 

Bitiče,    Gorenji    Log,    Jesenje, 
Spodnji   Hotič,   Vernek, 
Zapodje, Zgornji Hotič 

Breg   pri   Litiji,   Bukovica   pri 
Litiji, Gradišče pri Litiji, Gra- 
diške Laze,   Jablaniške  Laze, 
Jablaniški potok, Selšek, 
Spodnja  Jablanica, Tenetiše, 
Zgornja Jablanica 

Ježce,   Jezni   vrh,  Mulhe,  Obla 
forica,   Razbore,   Vinji    vrh, 

išnji grm 
Boltija, Cirkuse, Konj, Ponoviče, 

Sava, Spodnji Log 
Jevnica (del), Kresnice, 

Kresniške Poljane 
Golišče,  Jevnica  (del), 

Kresniški vrh 
Cerovica, Dvor pri Bogenšperku 

(del), Jelše, Liberga, Lupinica, 
Preska nad Kostrevnico, Velika 
Kostrevnica, Vrata 

Gobnik, Hohovica, Javorje pri 
Gabrovki, Kamni vrh, Lazcpri 
Gobniku, Moravče pri Ga- 
brovki, Nova gora, Podpeč 
pod Skalo 

Brezje pri Kumpolju, Cateška 
gora, Gabrska gora, Kržišče 
pri Čatežu (dosedanje ime na- 
selja: Kržišče), Okrog, Pečice 
(del), Tlaka 

Dolnji vrh, Gornji vrh, Gradišče 
(del), Kamni vrh pri Prim- 
skovem, Poljane pri Primsko- 
vem, Serao, Zagrič (del) 

Laze pri Vačah (dosedanje ime 
naselja: Laze), Lese, Podbu- 
kovje pri Vačah. Široka set, 
Vovše 

Brglez, Lukovec, Pečice (del) 
Dragovšek,     Jastrebnik,    Mala 

Stanga,  Ščit,  Sirmanski  hrib, 
Stangarske Poljane, Velika 
Stanga 

Mala Kostrevnica, Smartpo pri 
Litiji, Ustje, Volčja jama, 
Za vrstnik 

Gornje Ravne, Tihaboj 
Gozd-Reka 
Kandrše (del), Klenik, Potok pri 

Vačah, Ržišče, Mala Sela, 
Slivna, Vače 

Brezovo 
Ribče 
Crni potok, Dvor pri Bogen- 

šperku (del), Javorje, Lesko- 
vica pri Smartnem, Podroje, 
Riharjevec, Vintarjevec 

Gabrovka, Klanec pri Gabrovki, 
Moravska gora, Vodice pri 
Gabrovki 

Koške Poljane, Račića 

9. Občina  Ljubljana  —  Bežigrad 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine Ljubijana-Bežigrad obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske občine:  naselja: 
Brinje (del): 
Dravlje (del): 
Jezica (del): 
Kapucinsko 

predmestje (del): 
Spodnja Šiška (del): 
Stolice (del): 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 
Jezica  (del), Kleče, Savije 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 
Jarše (del), Jezica (del), Mala 

vas na Posavju (dosedanje ime 
naselja: Mala vas), Stožice, 
Tomačevo 

Sv. Petra 
predmestje 1 (del):   Ljubljana (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Jezica (del): — 
Stožice (del): — 

10. Občina  Ljubljana  —  Center 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine Ljubljana-Center obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine:  naselja: 

Gradišče (del): Ljubljana (del) 
Kapucinsko 

predmestje (del):      Ljubljana (del)    • 
Karlovško 

predmestje (del): Ljubljana (del) 
Krakovsko 

predmestje (del): Ljubljana (del) 
Ljubljana t.iesto: Ljubljana (del) 
Poljansko 

predmestje (del): Ljubljana (del) 
Spodnja Šiška (del): Ljubljana (del) 
Sv. Petra 

predmestje I (del): Ljubljana (del) 
Sv. Petra 

predmestje II: Ljubljana (del) 
Udmat (del): Ljubljana (del) 

11, Občina Ljubljana  —  Črnuče 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine Ljubljana-Črnuče obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine:  naselja: 

Črnuče (del): Črnuče 

b) druge katastrske 

Beričevo: 
Črnuče (del): 
Dol pri Ljubljani: 

Dragomelj: 
Kleče: 

Nadgorica: 
Podgora: 
Podgorica: 

Šmartno ob Savi 
(del): 

Zadobrova (del): 

občine in naselja: 

Beričevo, Brinje 
Dobrava p.ri Črnučah 
Dol  pri Ljubliani, Videm, 

Zaboršt pri Dolu 
Dragomelj; 
Kleče  p/i Dolu   (dosedanje iffle 

naselja: Kleče) 
Ježa, Nadgorica 
Podgora pri Dolskem, Zajelše 
Podgorica pri Črnučah, PŠata. 

Sv. Jakob ob Savi 
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12. Občina   Ljubljana — Moste 
(sedež Ljubljana) 

Območje občine  Ljubljna-Moste obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske   občine:   naselja: 

Bizooik (del): Fužine, Spodnja  Hrušica, 
Zgornja Hrušica 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 

b)  druge katastrske občine in naselja: 

Ljubljana (del) 
Jarše (del) 

Ljublana (del) 
Hrastje, Obirje, Šmartno ob 

Savi 
Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 

Brinje (del): 
Moste: 
Poljansko 

predmestje (del): 
Stožice (del): 
Sv. Petra predmestje 1 

(del): 
Šmartno ob SODI 

(del): 
Stepanja vas (del): 
Udmat (del): 
b) druge katastrske občine  in  naselja: 
Bizovik (del): Bizovik 
Šmartno ob Savi 

(del): - 
Stepanja oas (del):       — 

15. Občina   Ljubljana — Polje 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine Ljubljana-Polje obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 

katastrske   občine:   naselja: 
Dobrunje (del): — 
Kašelj (del): Polje (del), Spodnji Kašelj\ 

Vevče, Zalog,«Zgornji Kašelj 
S/•••; Polic (del), Slape, Studenec 
ZadobroDa (del): Snebcrje. Spodnja Zadobrova, 

Zgornja Zadobrova 
b) druge katastrske občine in naselja: 
Dobrunje (del): 

Dolsko: 
Javor: 
Kašelj (del): 
Laze: 
Lipoglao: 

Petelinie: 
Podmolnik: 

Senozetl: 
Sostro: 

Sv. Križ: 

Trebeljevo (del): 

Vinje: 
Volaolje (del): 

Zadobrova (del): 

Dobrunje (del), Podmolnik 
(del), Zadvor, Zavoglje 

Dolsko 
Besnica (del), Javor 
Podgrad 
Laze pri Dolskem 
Brezie  pri  Lipoglavu,  Mali  Li- 

poglav.   Pance,   Repče,   Selo 
pri  Pancah, Veliki Lipoglav 

Kamnica,  Petelinje 
Dobrunje (del), Podmolnik 

(del), Sentpavel 
Senožeti 
Cešnjica,   Podlipoglav,   Sadinja 

vas. Sostro, Zagradišče 
Križevska vas, Vrh pri Dolskem, 

Zagorica pri Dolskem 
Mali   \-rh   pri   Prežganju,   Malo 

Trebeljevo, Veliko Trebeljevo 
Klopce, Osredke, Vinje 
Besnica   (del). Dolgo brdo, Ga- 

brje pri   Jančali,   Janče,  Pre- 
žganje, Ravno brdo, Tuji grm. 
Vnainarje,   Volavlje,   Zgornja 
Besnica 

14. Občina  Ljubljana  —  Rudnik 

(sedež Ljubljana) 

.   bmočje občine Ljubljaua-Rudnik obsega: 
">) mesto Ljubljana (del) 

katastrske  občine:   naselja: 
^HoDŠko 

Predmestje (del):       Ljubljana (del) 

Dobraoica: 
Golo: 
Gradišče: 

Iška Loka: 
Karlovško 

predmestje (del): 
Iška vas: 
Lanišče: 

Pijava gorica: 
Rudnik: 

Tomišelj: 
l rnovsko   predmestje 

(del): 
Vino (del): 
Vrbljene: 
Aapotok: 

Zelimlje: 

Dobravica. Kremenica, Sarsko 
Golo, Skrilje 
Gradišče nad Pijavo gorico, 

Smrjene,   Vrh   na   Zelimljani 
Ig, Kot, Staje 
Iška Loka, Matena 

Ljubljana  (del) 
Gornji Ig. 1-1 a. Iška vas 
Dole pri Škofljici, Glinek, Go- 

renje Blato, Gumnišče, Lani- 
šče, Pleše, Reber pri Škofljici, 
Škofljica, Zalog pri Škofljici 
(dosedanje ime naselja: Zalog) 

Pijar„ gorica 
Babna gorica, Dalna vas, Orle, 

Rudnik, Sela pri Rudniku, 
Srednja vas 

Brest, Lipe, Tomišelj 

C rna vas, Ljubljana (del) 
Drenik 
Strahomer, Vrbljene 
Rogatec nad Zelimljami, Visoko, 

Za potok 
Klada, Selnik, Zelimlje 

15. Občina Ljubljana — Šentvid 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine  Ljubljana-Sentvid obsega: 
a) mesto Ljubljana (del) 
Šentvid nad 

Ljubljano (del): Podgora,  Poljane,   Pržanj,  Šent- 
vid,    Trata,    Vi/marje    (del), 
Zapuže 

Tacen (del): Tacen (del) 
Viimarje (del): Brod, Vižmarje (del) 

b) druge katastrske 
Bukovica: 
Gameljne: 

Glince (del): 

Polje: 
t 

Rašica (del): 
Repnje: i 
Skaručna: 
Staneiiče: 
Sinkov turn: 
Šmartno: 
Šentvid nad 

Ljubljano (del): 
Tacen (del): 
Vesca: 
Viimarje (del): 
Vodice: 

občine in  naselja: 
Bukovica pri Vodicah, Utik 
Spodnje  Gameljne, Srednje 

Gameljne, Zgornje Gameljne 
Dolnice (del), Glinica, Kamna 
gorica,   Podutik   (del),   Tosko 

čelo 
Polje   pri   Vodicah    (dosedanje 

ime naselja:  Polje), Vojsko 
Rašica 
Dobruša, Repnje 
Povodje, Skaručna 
Dvor, Gunclje, Medno, Stanežiče 
Koseze, Sinkov turn 
Šmartno pod Smarno goro 

Tacen (del) 
Selo pri Vodicah, Vesca 

Vodic 

16. Občina Ljubljana — Šiška 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine Ljubljana-Siška obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine:  naselja: 

Brinje (del): Ljubljana (del) 
Dravlje (del): Ljubljana (del) 
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Kapucinsko 
predmestje (del): Ljubljana (del) 

Spodnja Šiška (del): Ljubljana (del) 
Zgornja Šiška (del): Ljubljana (del) 

17. Občina Ljubljana- 

(sedež Ljubljana) 

Območje občine Ljubljana-Vič obsega: 

a) mesto Ljubljana (del) 
katastrske občine:  naselja: 

Gradišče (del): Ljubljana  (del) 
Krakovsko 

predmestje (del): Ljubljana  (del) 
Sujica (del): Vrhovci 
Trnovsko 

predmestje (del): Ljubljana   (del) 
Vič (del): Ljubljana   (del) 
Zgornja Šiška (del): Ljubljana (del) 

b) druge katastrske občine in naselja 

Vi« 

Brezovica (del): 

Dobrova (del): 
Glince (del): 
Trnovsko ' predmestje 

(del): 
Podsmreka (del): 
Vič (del): 
Zgornja Šiška (del): 

Brezovica pri Ljubljani, Notra- 
nje gorice, Plešivica, Vnanje 
gorice 

Kožarje (del), Podsmreka (del) 
Podutik (del) 

Ljubljana   (del) 
Kožarje (del), Podsmreka (del) 
Ljubljana  (del) 

18. Občina Logatec 

(sedež Dolenji Logatec) 

Blekova vas: 

Dole (del): 
Dolenji Logatec: 
Gorenji Logatec: 

Grčarevec: 
Hotedršica: 
Kačja vas (del): 
Laze: 
Medvedje brdo: 
Novi svet: 
Petkovec: 
Ravnik: 

Rovte: 
Vrh: 

Zaplana (del): 
Zibrše: 

Blekova vas, Brod-Logatec (do- 
sedanje ime naselja: Brod), 
Cevica, Zibrše (del) 

Rovte (del) 
Dolenjri Logatec, Martinj hrib 
Gorenja vas pod Režišami, 

Gorenji Logatec, Kalce (del) 
Grčarevec 
Hotedršica 
Kalcc (del) 
Jakovica, Laze 
Medvedje brdo 
Novi svet 
Petkovec 
Ravnik pri Hotedršici (dosedanje 

ime naselja: Ravnik) 
Praprotno brdo, Rovte (del) 
Hleviše, Hlevni vrh, Lavrovec, 

Vrh nad Rovtami 
Zaplana (del) 
Rovtarske Zibrše, Zibrše (del) 

19. Občina Loška  dolina 

(sedež Stari trg) 

Babna polica: 
Babnd polje: 
Dane: 
Gorenje Jezero: 
Iga oas: 

Knežja njiva: 
Kozarišče: 
Lož: 
Nadlesk: 
Otok 1 (del): 
Podcerkeo: 
Poljane: 

Babna polica 
Babno polje 
Dane 
Gorenje Jezero 
Iga vas, Podgora pri Ložu (do- 

sedanje ime naselja: Podgora) 
Knežja  njiva, Markovec 
Kozarišče, Smarata 
Lož, Podlož 
Nadlesk 
Laze pri Gorenjem Jezeru 
Podcerkev 
Dolenje Poljane 

Pudob: 
Snežnik (del): 
Stai i trg pri Ložu: 
Viševek: 
Vrh: 
Vrhnika: 

Pudob 

Stari trg pri Ložu 
Viševek 
Vrh 
Vrhnika pri Ložu 

20. Občina  Medvode 
(sedež Medvode) 

Golo brdo: Golo brdo, Seničica 
Erase: Hraše 
Medvode: Medvode, Svetje 
Moše: Dragočajna, Moše 
Preska: Goričane, Preska pri Medvodah, 

Rakovnik, Vaše 
Senica: Ladja, Spodnja Senica, Zgornja 

Senica 
Smlednik, Valburga Smlednik: 

S ora: Dol, Sora 
Spodnje Pimiče: Spodnje  Pirniče, Viikrče, Zavrh 

'           pod  Šmarno goro   (dosedanje 
ime naselja: Zavrh) 

Studenčice: Govejek,   Studenčice,   Tehovec, 
Trnovec 

Topol: Brezovica pri Medvodah, Topol 
pri Medvodah (dosedanje ime 
naselja: Topol) 

Zapoge: Dornice, Torovo, Zapoge 
Zbilje: Zbilje 
Zgornje Pirniče: 
Žlebe: 

Zgornje Pirniče, Verje 
Žlebe 

21. , Občina Mengeš 
• 

(sedež Mengeš) 

Loka: Loka pri Mengšu 
Mengeš: Mengeš, Topole 
Rašica (del): Dobeno 
Trzin: Trzin 

22. Občina  Moravče 
(sedež Moravče) 

Drtija: 
Moravče: 

Peče: 

Sv. Trojica: 

Sv. Andrej: 

SD. Mohor: 

Sv. Valentin: 

Velika vas (del): 

Vrhpolje: 

Zgornje Koseze: 

Delen, Drtija, Spodnja Dobrava 
Češnjice pri Moravčah (del). 

Gorica, Moravče, Rudnik pri 
Moravčah 

Gora pri Pečah, Križate, Peče, 
Podgorica   pri   Pečah,   Pretrž 

Dole pod Trojico, Kokošnje, 
Trojica, Zalog pod Trojico 

Dole pri Krašcah, Goričica pri 
Moravčah, Hrastnik (del), Ime- 
nje, Krašce, Selo pri Moravčah 

Negastra, Podstran, Pogled, Pri- 
krnica, Soteska pri Moravčah, 
Vinje pri Moravčah 

Gabrje   pod   Limbarsko   goro, 
Limbarska gora, Selce pri Mo- 
ravčah (dosedanje ime naselja: 
Selce), Serjuče, Zalog pri 
Moravčah 

Češnjice   pri   Moravčah   (del)i 
Hrib   nad   Ribčami,  Katarija, 
Spodnji   Prekär,   Velika   vas, 
Zalog pri Kresnicah, Zgornji 
Prekär 

Spodnja Javoršica. Spodnji Tu- 
štanj, Stegne, Vrhpolje pn 
Moravčah. Zgornja Javoršica, 
Zgornji Tuštani 

Hrastnik   (del),   Mosonik,   Ples, 
Zgornja Dobrava, Zgornje 
Kosez© 
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23. Občina Vrhnika 

(sedež Vrhnika) 

Občina Vrhnika obsega: 

a) mesto Vrhnika 
katastrske občine:   naselja: 

Vrhnika: Vrhnika 

b) druge  katastrske občine in naselja: 

Blatna Brezovica:        Bevke,  Blatna  Brezovica,  Sinja 
gorica 

Dragomcr, Log pri Brezovici, 

Trbonje: Trbonje 
Velka: Velka 
Vič: Vič 
Vrata: Vrata 

Log: 

Podlipa: 
Stara Vrhnika: 
St. JoŠt (del): 
Velika Ligojna: 

Verd: 
Zaplana (del): 

Lukovica pri Brezovici 
Podlipa 
Stara  Vrhnika 
Smrečje 
Drenov  gri'č, Lesno brdo  (del). 

Mala Ligojna, Velika Ligojna 
Bistra, Mirke, Verd 
Zaplana (del) 

VII. Okraj Maribor ' 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina črna priPrevaljah 

(sedež Crna pri Prevaljah) 

Bisfra: 
Črna: 
Javorje: 

Jazbina: 
Kopriüna: 
Lom: 
Ludranski vrh: 
Mežica: 
Meža Onkraj: 
Plat: 
Podpeca: 
Meža Takraj: 
Topla: 
Uršlja gora (del): 

Bistra 
Črna, Pristava, Žerjav (del) 
Spodnje  Javorje, Zgornje 

Javorje, Žerjav (del) 
Jazbina, Žerjav (del) 
Koprivna 
Lom 
Ludranski vrh 
Mežica 
Onkraj Meže 
Plat 
Podpeca, Žerjav (del) 
Breg, Podkraj pri Mežici, Polena 
Topla 
Uršlja gora  (del) 

2. Občina  Dravograd 

(sedež Dravograd) 

Črneče: 
Črneška gora: 
Dobrova: 

Dravograd: 
Goriški vrh: 
Grad: 
Kozji vrh: 

Libeliče: 
obeliska gora: 
strica: 
°••1 vrh: 
Celovec: 
S% Danijel pri 

i rbonjah: frpuh: 
oentjanž pri 

.   °raoogradu: 

Črneče, Tribej 
Črneška gora 
Dobrova pri Dravogradu (do- 

sedanje ime naselja: Dobrova), 
Dravograd (del), Podklanc, 
Tolsti vrh pri Ravnah na Ko- 
roškem   (del:  Sv. Križ) 

Dravograd (del) 
Goriški vrh 
Dravograd (del) 
Kozji vrh nad Dravogradom 

(dosedanje ime naselja: Kozji 
vrh) 

Gorče, Libellée (del) 
Libeliče   (del), Libeliska gora 
Ojstrica 
Dravograd (del), Otiški vrh (del) 
Selòvec 

Otiški vrh (del). Sv. Danijel 
Sv. Boštjan, Sv. Duh 

Bukovska vas, Šentjanž pri 
Dravogradu 

3. Občina Lenart 

(sedež Lenart v Slov. goricah) 

Andrenci: 
Brengova: 
Cerkoenjak: 
Cogelinci: 

Čagona: 
Črmljenšak: 
Dražen vrh (del): 
Drvanja: 
Gočova: 
Ulova: 
Jurovski dol: 
Kremberk: 
Krivi vrh: 
Ledinek: 
Lokavec: 
Maina: 
Močna: 
Nadbišec: 
Osek: 
Partinje: 
Radehova: 
Rogoznica: 
Rožengrunt: 
Selce: 
Smolinci: 
Spodnja Ročica: 
Spodnja Senarska: 
Spodnja Voličinn: 
Spodnje Verjane: 
Spodnji Gasteraj: 
Spodnji Porčič: 
Spodnji Zerjavci: 
Srednji Gasteraj: 
Straže: 
Sv. Trojica: 
Sv. Benedikt: 

Sv. Lenart v Slov. 
goricah/ 

Sv.Trije kralji: 

Setarova: 
Trotkoüa: 
V arda: 
Vinička vas: 
ZamarfcoDa: 
Zavrli: 
Zgornja Ročica: 

Zgornja Senarska: 
Zgornja ščavnica: 
Zgornja Veličina: 
Zgornje V er jane: 
Zgornji Gasteraj: 
Zgornji Porčič: 
Zgornji Zerjavci: 
Žice: 
Zikarce (del): 
Zitence: 
Zupetincl: 

Andrenci (dol), Peščeni vrh 
Brengova, Ceakova, Vanetina 
Cerkverijak, Kadrenci, Stanetinci 
Cogotinci, Grabonoški vrh. 

Ivanjski vrh, Komarnica 
Cagona 
Črmljenšak 
Dražen vrh (del) 
Bačko va (del), Drvanja 
Gočova 
Ihova 
Jurovski dol 
Kremberk 
Sv. Ana v Slov. goricah 
Ledinek 
Lokavec 
Maina 
Močna 
Nadbišec 
Osek 
Partinje 
Radehova 
Rogoznica 
Rožengrunt 
Selce 
Smol in ci (del) 
Spodnja Ročica 
Spodnja Senarska 
Spodnja Voličina 
Spodnje Ver ja ne 
Spodnji Gasteraj 
Spodnji Porčič 
Spodnji Zerjavci 
Srednji Gasteraj 
Straže 
Gradišče v Slov. goricah 
Benedikt v Slov. goricah, Obrat, 

Zenjak 

Lenart v Slov. goricah, 
Negovski   vrh,  Sv. Trije  kralji 

v   Slov. goricah,   Stajngrova, 
Trstcnik 

Setarova 
Ločki vrh. Stara gora, Trotkova 
Varda 
Vinička vas 
Lorm&nje, Zamarkova 
Gradenšak, Zavrh 
Froleh, Krivi vrh. Zgornja 

Ročica 
Zgornja Senarska 
Bačkova (del), Zgornja Ščavnica 
Zgornja Voličina 
Zgornje Verjane 
Zgornji Gasteraj 
Zgornji Porčič 
Zgornp Zerjavci 
Žice 
Dolge njive 
Zitence 
Zupetinci (del) 
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4. Občina  Maribor — Center 
(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor - Center obsega: 

a) mesto Maribor (del) 
katastrske občine:    naselja 

Grajska orata: 
Grajski marof: 
Koroška Orata: 
Krčevina (del): 

Maribor mesto: 
Orcšje: 

b) druge katastrske 
Bresternica: 
Celestrina: 
Grušova: 
Hrenca: 
Jelooec: 
Kamnica: 
Malečnik: 
Mali Rošpoh: 
Metaoa: 
Morski  jarek: 
NeboDa: 
Rošpoh: 
Ruperče: 
Srednje: 
So. Križ: 
Sober: 
Trčova: 
Vodole: 
Zgornji Slemen: 

Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (dol) 
Maribor   (del)    Počchova   (del), 

Ribniško selo,  Vinarje, Za 
Kalvarijo 

Maribor  (del) 
Maribor (del), Meljski hrib 

občine in naselja: 

Bresternica 
Celestrina 
GrÜ sova 
Hrenca 
Jelovec 
Kamnica 
Malečnik 
Rošpoh (del) 
Meta va 
Rošpoh (del) 
Nebova 
Rošpoh (del) 
Ruperče 
Srednje 
Gaj nad Mariborom 
Sober 
Trčova 
Vodole 
Zgornji Slemen 

5. Občina  Maribor — Košaki 

(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor - Košaki obsega: 

a) mesto Maribor (del) 

katastrske občine:    naselja: 
Košaki: Košaki, Maribor (del) 
Krčevina (del): Maribor (del), Počehova (del) 
Pekel: Maribor  (del).  Pekel 
Počehova: Maribor (del), Počehova (del) 
b) druge katastrske 
Ciringa: 
Dolnja Počehova: 
Dragučova: 
Flekušek: 
Gačnik: 
Gradiška: 
Grušena: 
Jedlovnik: 
Jelenče: 
Jurski vrh: 
Kozjak: 

Kušernik: 
Ložane: 
Pernica: 
Pesnica: 
Pesniški door: 
Plač: 
Plintooec: 
Podigrac: 
Ranca: 
Slatina: 
Slatinski dol: 
Spodnje Dobrenje: 
Spodnje Vrtiče: 

občine in naselja: ' 

Ciringa 
Dolnja   Počehova 
Dragučova 
Flekušek, Slatenik (del) 
Gačnik 
Gradiška 
Grušena 
Jedlovnik 
Jelenče 
Jurski vrh 
Kozjak  nad   Pesnico4 (dosedanje 

ime naselja: Kozjak) 
Kušernik 
I/ožane 
Pernica 
Pesnica 
Pesniški dvor 
Plač 
Plintovec 
Podigrac 
Ranca 
Slatina 
Slatinski dol 
Spodnje Dobrenje 
Spodnje Vrtiče 

Spodnji Jakobski 
dol (del): 

Soečina: 
Špičnik: 
V osek: 
Vršnik: 
Vukooje: 
Zgornja Kungota: 
Zgornje Vrtiče: 

Spodnji Jakobski dol (del) 
Svcčina 
Spičnik 
Vosek (del) 
Vršnik 
Vosek  (del), Vukovjc 
Zgornja Kungota 
Zgornje Vrtiče 

6. Občina  Maribor — Tabor 

(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor - Tabor obsega: 

a) mesto Maribor (del) 
ka-tastrske občine:    naselja: 

Pekre (del): Maribor' (del) 
Maribor (del), 
Maribor (dol) 
Maribor (dol) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 

Razvanje Razoanje -(del): 
Spodnje Radvanje: 
Studenci: 
So. Magdalena  (del): 
Zgornje Radvanje: 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Hrastje: Hrastje 
Limbuš: Maribor (dol), Limbuš 
Pefcnr (del): Pekre 
Vrhov dol (del): Vrhov  dol   (del) 

7. Občina  Maribor — Tezno 

(sedež Maribor) 

Območje občine Maribor - Tezno obsega: 

a) mesto Maribor (del) 
katastrske občine:    naselja: 

Pobrežje: Maribor (del) 
Razvanje (del): Maribor (del) 
Sn. Magdalena (del):     Maribor (del) 
Tezno: Maribor (del) 

b) druge katastrske 
Bohova:. 
Ciglence: 
Creta: 
Dogoše: 
Iločko Pohorje: 
Jablance: 
Loka: 
Pioola: 
Polana: 
Radizel: 
Rogoza : 
Skoke (del): 
Slivnica: 
Slioniško Pohorje: 
Spodnja  Korena: 
Spodnje Hoče: 
Spodnji Duplek: 
Sv.  Martin  pri 

Vurbergu: 
So. Miklaož: 
Zaorška vas: 
Zimica: 
Zrkovci: 
Zgornja Korena: 
Zgornje Hoče: 
Zgornji Duplek: 
Zikarce (del): 

občine in naselja: 
Bohova, Maribor (del) 
Ciglence 
Creta 
Doboše, Maribor (del) 
Hočko Pohorje 
Jablance 
I/oka, Rošnja 
Pivola 
Polana 
Radizel 
Rogoza 
Dobrovce, Skoke 
Slivnica  pri Mariboru 
Planica  (del), Slivniško Pohorje 
Spodnja Korena 
Spodnje Hoče 
Spodnji Duplek 

Dvorjane 
Miklavž  na   Dravskem  polju 
Zgornji Duplek (del) 
Zimica 
Maribor (dol), Zrkovci 
Zgornja Korena 
Zgornje Hoče 
Zgornji Duplek (del) 
Zikarce 

Brezni vrh: 
Brezno: 

8. Občina   Po d v cika 
(sedež Podvdka) 

Brezni vrh 
' Brezno, Javniik (del) 
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Hudi kot: 
Janžeoski vrh: 
J&vnik: 
Kozji vrh: 
Lehen: 
Orlica (del): 
Podoelka: 
Radelca: 
Rdeči breg (del): 
Remšnik: 
Ribnica na Pohorju: 
Spodnja Kapla: 
So. Oibali: 
Vas: 
Vurmat (del): 
Zgornja Kapla: 

Hudi kot, Josipdol 
JaBŽevski vrh 
Javnik (del) 
Kozji vrh 
Lehen na Pohorju 
Orlica (del) 
Podvelka 
Radelca 
Rdeči breg (del) 
Remšnik 
Ribnica na Pohorju 
Spodnja Kapla 
Ožbalt 
Vas 
Vurmat (dol) 
Zgornja Kapla 

9. Občina   Poljčane 

(sedež Poljčane) 

Brezje: Brezje  pri   Poljčanah.  Križeča 
vas, Spodnje Poljčane 

Sošnica: Dolgi vrh  (del), Hošnica, 
Zgornja Brežnica 

JIrastovec: Hrastovec, Krasna 
Laporje: Laporje 
Lušečka vas: Lušečka vas 
Modraže: Globoko, Modraže, Novake 
Pekel: Maharska  vas,  Pekel  pri   Polj- 

čanah (dosedanje ime naselja: 
Pokel), Spodnja Brežnica 

Poljčane: Ljubično. Lovnik,  Poljčane 
Stanovsko: Čadramska   vas,  Stanovsko 
Studenice: Podboč, Studcnicc 
Vrhole: Drumlažno,   Ješovec,  Kočno ob 

Ložnici, Vrhole pri Laporju 
Zabljek: Dolgi  vrh  (del), Lcvič, Razgor, 

Zabljek 

10. Občina  Rače 

(sedež Rače) 

Fram 
Brunšvik (del) 
Hotraja vas 
Ješcnca, Požeg 
ÌCopivnik 
Loka pri Framu (dosedanje ime 

naselja: Loka) 
Morje 
Orehova vas 
Brezula, Brunšvik (del). Podova 
Planica (del) 
Brunšvik (del) 
Race 
Ranče 

•  Dravski dvor 

Brunšvik (dol), Marjeta na 
Dravskem polju 

fram: 
gorica (del): 
Hotinja vas: 
J esenc a: 
Kopionik: 
Loka: 

Morje: 
Orehova vas: 
Godova: 
Planica: 
Prepolje (del): 
nače: 
Ranče: 
Skoke (del): 
^•Marjeta na 

dravskem polju: 

11. Občina Radlje  ob  Dravi 

(sedež Radlje ob Dravi) 

Cancer 
Mareriberg notranji 

Ma 
trg, 
renberg zunanji 

Mlaie: 

Zernicc: 
oP°*>fc  Gortina: 
òPodnja Muta: 

Dravče 

Dobrava, Radlje ob Dravi (del) 

Radlje ob Dravi (del) 
Mlake 
Pernice (del) 
Gortina (del) 
Muta (del) 

Orlica (del): 
Spodnja Vižinga: 
So. Anton na 

Pohorju: 
Sv. Jernej: 
Sv. Primož nad Muto: 
So. Primož na 

Pohorju: 
SD. Trije kralji: 
Sv. Vid: 
Šentjanž  nad 

Draočami: 

št. Jani pri 
Marenbergu: 

Vuhred: 
Vuzenica: 
Zgornja  Gortina: 
Zgornja Muta: 
Zgornja Vižinga: 

Orlica  (del) 
Spodnja Vižinga 

Planina 
Branik nad Muto 
Pernice (del), Podlipje 

Sv. Primož na Pohorju 
Brezovce 
Sv. Vid 

Šentjanž nad Dravčami, 
Vuzenica (del) 

Suhi vrh pri Radljah 
Vuhred 
Vuzenica (del) 
Gortina  (del) 
Muta (del) 
Zgornja Vižinga 

12. Občina   Ravne   na   Koroškem 

(sedež Ravne na Koroškem) 

Območje občine Ravne obsega: 

a) mesto Ravno na Koroškem 
katastrske občine:    naselja: 

Guštanj: Ravne na Koroškem 
Jaoornik (del): Ravne na Koroškem 
Navrški orh (del):       Ravne na Koroškem 
Prežki orh (del): Ravne na  Koroškem 
Tolsti  orh  pri 

Guštanju (del): Ravne na Koroškem   (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

(del) 
(del) 
(del) 
(del) 

BeUak: 
Brdinje: 
Brežnica: 
Dobja vas: 
Dolga brda: 
Farna vas: 
Jatnnica: 
Javornik (del): 

Koroški Sclooec: 
Kotle: 
Lese: 

Lokovica: 
Navrški vrh (del): 
Podgora: 
Poljana:  ' 
Preval je: 
Prežki orh (del): 
Sele (del): 
Stražišče: 
Strojna: 
Suhi orh: 
Št. Danijel: 
Tolsti vrh pri 

Guštanju (del): 

Uršlja gora (del): 
Zagrad: 

Zelen breg: 

Belšak 
Brdinje 
Brežnica 
Dobja vas 
Dolga brda 
Prcvalje (del) 
Zgornja Jamnica 
Stražišče (del). Tolsti vrh pri 

Ravnah na Koroškem  (del) 
Dobrije, Koroški Selovec 
Kotle 
Kot   pri   .Prevaljah   (dosedanje 

ime naselja:  Kot), Lese  (del) 
Lokovica 
Navrški vrh (del), Podkraj (del) 
Podgora 
Poljana 
Lese (del), Prevalje (del) 
Prežki vrh 
Scie (del) 
Stražišče (del) 
Strojna 
Suhi vrh 
Spodnja Jamnica 

Tolsti vrh pri Ravnah na 
Koroškem (del) 

Uršlja gora (del) 
Navrški vrh (del), Podkraj (del). 

Zagrad 
Zelen breg 

13. Občina  Ruše 

(sedež Ruše) 

Bistrica pri Limbušu: 
Bistrica pri Rušah: 
Cinžai: 
Gradišče: 
Gcrcčja vas: 

Bistrica pri Limbulu 
Bezena (del), Bistrica pri Rušah 
Cinžat, Fala  (del) 
Gradišče na Kozjaku 
Crešnjevec ob Dravi, Fala (del) 
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Janževa gora: 
Kumen: 
Lamica: 
Lobnica: 
Rdeči breg (del): 
Recenjak: 
Ruše: 
Ruta: 
Smolnik: 
Spodnja Selnica: 
Spodnji Boč: 
Spodnji Slemen: 
So. Lovrenc na 

Poliorju: 
Veliki Boč: 
Vrhov dol (del): 
Vurmat (del): 
Zgornja Selnica: 
Zgornji Boč: 

Janževa gora 
Kumen 
Laznica 
Lobnica (del), Log 
Puščava, Rdeči breg (del) 
Recenjak 
Bezena (del), Lobnica (del), Ruše 
Fala (del). Ruta 
Smolnik 
Spodnja Selnica 
Spodnji Boč 
Spodnji Slemen 

Lovrenc na Pohorju 
Veliki Boč 
Vrhov dol (del) 
Vurmat (del) 
Zgornja Selnica 
Zgornji Boč 

14. Občina Slovenj  Gradec 

(sedež Slovenj Gradec) 

Območje občine Slovenj Gradec obsega: 

a) mesto Slovenj Gradec 
katastrske občine:   naselja: 

Legen (del): Legen (del) 
Slovenj Gradec: Slovenj Gradec 
Stari trg (del): Stari trg (del) 

b) druge katastrske 
Brtfa: 
Dobrava: 
Golavabuka: 
Gornji Dolič: 
Gradišče: 
Graška gora: 
Kozjak: 
Mislinja: 

Legen (del): 
Paka (del): 
Pameče: 
Podgorje: 
Sele (del): 
Spodnji Dolič (del): 
Stari trg (del): 
Spodnji Razbor: 
Šmartno pri 

Slovenjem Gradcu: 
Šmiklavi: 
Sentii] pod 

Turjakom: 

St. Vid nad 
Valdekom: 

V eluna: 
Vodrtž: 
Vrhe: 
Završe: 
Zgornji Razbor: 

občine in naselja: 
Brda    - 
Mislinjska Dobrava, Turiška vas 
Golavabuka, Tomaška vas 
Gornji Dolič 
Gradišče, Pameče (del), Troblje 
Graška gora 
Kozjak, Završe (del) 
Mala Mislinja, Mislinja (del), 

Šentilj pod Turjakom (del), 
Tolsti vrh pri Mislinji 

Legen (del) 
Paka (del) 
Pameče (del) 
Podgorje  (del), Raduše 
Sele (del) 
Spodnji Dolič (del) 
Stari trg (del) 
Spodnji Razbor 

Šmartno pri Slovenjem Gradcu 
Smiklavž 

Dovže, Mislinja (del), Razborca, 
Šentilj pod Turjakom (del) 

Završe (del) 
Podgorje (del) 
Vodriž 
Gmajna, Vrhe 
Završe (del) 
Zgornji Razbor 

15. Občina  Slovenska  Bistrica 

(sedež Slov. Bistrica) 

Območje občine Slov. Bistrica obsega: 

a) mesto Slovenska Bistrica 
katastrske občine:   naselja: 

Slovenska Bistrica:      Slovenska Bistrica 
Zgornja Bistrica: Zgornja Bistrica 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Bojtina: Bojtina 

Božje: 
Brezje: 
Bukovec: 
Cigonca: 
Črešnjevec: 

Frajhajm: 
Gabernik: 
Gladomes: 
Jurišna vas: 

Kalše: 
Koritno: 
Kot: 

Kovača vas: 
Malo Tinje: 
Ogljenšak: 
Okoška vas: 
Oplotnica: 

Ošelj: 
Planina: 

Pokoše: 
Prebukovje: 

Pretrež: 
Rep: 
Ritoznoj: 
Smrečno: 
Spodnja Ložnica: 
Spodnja Nova vas: 
Spodnja Polskava: 

Stražgonjca (del): 
So. Vrh: 
Šeniovec: 
Šmartno na Pohorju: 
Tinjska gora: 
Visole: 
Vrhlnga: 

Vrhole: 

Zgornja Ložnica: 
Zgornja Polskava: 

Zgornje Grušooje: 

Zlogona gora: 

Božje 
Brezje, Kovaški vrh, Zlakova 
Bukovec 
Cigonca, Videz 
Črešnjevec,   Leskovec,   Lokanja 

vas 
Frajhajm 
Gabernik 
Gladomes 
Jurišna vas, Turiška vas na Po- 

horju (dosedanje ime naselja: 
Turiška vas) 

Kalše 
Koritno 
Cezlak, Kebelj, Kot, Lukanja, 

Modric, Nadgrad, Podgrad 
Kovača vas 
Fošt, Malo Tinje 
Kočno pri Polskavi, Ogljenšak 
Okoška gora, Ugovcc 
Cadram,   Gorica,   Lačna   gora, 

Malahorna, Markečica, 
Oplotnica 

Ošelj, Zgornja Nova vas 
Planina pod Sumikom  (doseda- 

nje ime naselja: Planina) 
Pokoše 
Spodnje Prebukovje, Zgornje 

Prebukovje' 
Farovec, Pretrež 
Rep 
Ritoznoj 
Smrečno 
Spodnja Ložnica 
Spodnja Nova vas 
Spodnja Polskava,  Pragcrsko 

(del) 
Gaj (del), Pragersko (del) 
Urh 
Devina, Klopce, Sentovec 
Šmartno na Pohorju 
Tinjska gora, Veliko Tinje 
Visole 
Brezje pri Slov. Bistrici, Trnovec, 

Vraloga, Stari log 
Korplje, Preloge, Prepuž, Sevec, 

Vinarje, Vrhole. pri Slov. 
Konjicah 

Koštan je vec, Zgornja Ložnica 
Sele pri Polskavi (dosedanje ime 

naselja: Sele), Zgornja 
Polskava 

Dobrova, Dobriška vas, Pobrež, 
Prihova, Raskovec, Zgornje 
Grušovje 

Straža, Zlogona gora, Zlogona 
vas 

16. Občina  Šentilj 

(sedež Šentilj v Slov. goricah) 

Ceršak: 
Cirknica: 
Dražen vrh (del): 
Jareninski dol: 
Jareninski vrh: 
Kaniža: 
Kresnica: 
Ploderšnica: 

Počenik: 
Polička vas: 
Polički vrh: 
Ročica: 

Ceršak, Kozjak pri Ceršaku 
Cirknica 
Dražen vrh (del) 
Jareninski dol 
Jareninski vrh 
Kaniža 
Kresnica, Stara trora pri Šentilju 
Jurjevski   dol,   Ploderšnica, 

Zgornje Gradišče 
Počenik 
Polička vas 
Polički vrh 
Ročica 
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Selnica ob Muri: 
Sladki vrh: 
Spodnja Velka: 
Spodnje Hlapje: 
Spodnji Jakobski 

dol (del): 
Srebotje: 
Šentilj D Slov. 

goricah:' 
Somat: 
Strihovec: 
Trate: 
Vajgen: 
VukoDski dol: 
Vukovski vrh: 
Zgornja Velka: 
Zgornje Dobrenje: 
Zgornje Hlapje: 
Zgornji Jakobski dol: 

Selnica ob Muri 
Sladki vrh, Svečane, Vranji vrh 
Spodnja Velka 
Mali  dol  (del),  Spodnje Hlapje 

Spodnji Jakobsiki dol (del) 
Srebotje 

Šentilj v Slov. goricah 
Somat 
Strihovec 
Trate 
Vaigen 
Vukovski dol 
Vukovski vrh 
Zgornja Velka 
Zgornje Dobrenje 
Mali dol (del), Zgornje Hlapje 
Drankovec, Slatenik  (del), 

Zgornji Jakobski dol 

VIII. Okraj Murska Sobota 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

i. Občina   Beltinci 

(sedež Beltinci) 

Beltinci: 
Bnatonci: 
Crenšovci: 
Dokležovje: 
Dolnja Bistrica: 
Gančani: 
Gornja Bistrica: 
Ižakovci: ' 
Lipa: 
Lipovci: 
Melinci: 
Odranci: 
Srednja Bistrica: 
Trnje: 
Žižki: 

Beltinci 
Bratonci 
Crenšovci 
Dokležovje 
Dolnja Bistrica 
Gančani 
Gornja Bistrica 
Ižakovci 
Lipa 
Lipovci 
Melinci 
Odranci 
Srednja Bistrica 
Trnje 
Žižki 

2. Občina  C a n k o v a 

(sedež Cankova) 

Cankova: Cankova 
Domajinci: Domajinci 
Piksinci: Fikšinci  (del) 
Gerlinci: Gerlinci 
G°rnii Crnci: Gornji Crnci 
borovci: Korovci 
Kramarovci: Fikšinci   (del), Kramarovci 
Krašči: Krašči 
Nuskova: Nuskova 
Ocinje: Ocinje 
^ertoča: Pertoča 
Rogašovci: Rogašovoi 
Kopoča: Ropoča 
Serdica: Serdica 
Skakovci: Skakovci 
»otina: Sotina 
*?• Jurij: Jurij 
*°polovci: Topolovci 
Yeceslavci: Vcčeslavci 

3. Občina   Gornja   Radgona 

(sedež Gornja Radgona) 

Območje občine Gornja Radgona obsega: 
a) mesto Gornja Radgona 

katastrske občine: 
Crešnjevci {del): 
Gornja   Radgona 

(del): 

llercegovščak: 

Police (del): 
Spodnji Gris: 

h) druge katastrske 
Apače: 
Boračeva: 
Crešnjevci (del): 
Crnci: 
Drobtinci: 
Gornja   Radgona 

(del): 
Gornji loanjci: 
Grabe: 
Hrastje-Mota: 
Hrašenski-Rački  vrh 

Ivanjševci: 

Kapelski vrh: 

Konjišče: 

Kunova: 
Lastomerci: 
Lomanoše: 
Luiverci: 
Mele: 
"Jurski vrh-Zasadi 

(del): 
Murščak: 

Nasova: 
Negova: 
Norički vrh: 
Orehovci: 
Orehooski vrh: 
Petanjci (del): 
Plitvica: 
Plitvi'ki vrh: 
Podgorje: 
Pclice (del): 
Radenci: 

Radvenct: 
Rihtarovci: 

Segovci: 
Spodnja Ščavnica: 
otavešinci: 
Sratovci: 
Vratja vas: 
Vratji vrh: 
Zbigovci: 
Zepovci: 
Ziberci: 

Dolič- 
Dolnji Slaveči: 
Gornja Lendava: 
Gornji Slaveči: 
Kooačevci: 
Kruplivnik: 
Kuzma: 
Matjaševci: 

naselja: 
Gornja Radgona (del) 

Gornja Radgona (del) 

Gornja Radgona (del) 
Hercegovščak 

Gornja Radgona (del) 
Gornja Radgona (del) 

občine in naselja: 
Apače 
Boračeva 
Crešnjevci 
Crnci, Mahovci 
Drobtinci,   Pogled,   Stogovci 

Podgrad 
Gornji Ivanjci 
Grabe 
Hrastje-Mota 
Hrašenski vrh (del). Rački vrh 

(del) 
Ivanjševci ob Sčavnici (doseda- 

nje ime naselja: Ivanjševci), 
Ivanjševski  vrh, Rodmošci 

Kapelski vrh, Spodnji Kocjan, 
Zgornji   Kocjan 

Spodnje   Konjišče,   Zgornje 
.ionj išče 

Kunovu 
Lastomerci 
Lomanoše 
Lutverci 
Gornja Radgona (del), Mele 

Murski vrh, Murščak 
Hrašenski vrh (del). Rački vrh 

(del) 
Tanhova, Nasóva 
Lokavci, Negova 
Janžev vrh 
Orehovci, Ptujska cesta 
Orehovski vrh 
Radenci  (del) 
Lesane,  Plitvica 
Plitvički vrh 
Podgorje 
Aženski vrh, Norički vrh, Police 
Kobilščak. Melanjski vrh, Ra- 

denci (del). Radenski vrh, 
Zrnova 

Radvcnci 
Paričjak. Rihtarovci, Turjanci, 

Turjanski vrh 
Segovci 
Spodnja Ščavnica, Zagajski vrh 
Stavešinci, Stavešinski vrh 
Sratovci 
Novi vrh. Vratja vas 
Vratji vrh 
Zbigovci 
Zepovci 
Ziberci 

4. Občina  Grad 
(sedež Grad) 

Dolič 
Dolnji Slaveči 
Grad 
Gornji Slaveči 
Kovačevci 
Kruplivnik 
Kuzma 
Matjaševci 



Stran 502 

MotoDilci: Motovilci 
Otooci: Otovci 
Radouci: Radovci 
Trakova: Trdkova 
Vadarci: Vadarci 
Vidonci: Vidonci 

5. Občina Lendava 
(sedež Lendava) 

URADNI   LIS'I St. 24 — 30. VI. 1955 

Obmoòje občine Lendava obsega: 
a) mesto Lendava 

katastrske občine:   naselja: 
Dolnja Lendava 

(del): Lendava 

b) druge katastrske 
Banuta: 
Brezovec (del):* 
Brezovica: 
Čentiba: 
Dubrovnik: 
Dolga vas: 
Dolina: 
Dolnja Lendave 

(del): 
Dolnji Lakoš: 
Gaberje: 
Genterovci: 
Gomilica: 
Gornji Lakoš: 
Hotiza: 
Kamovci: 
Kavča: 
Kobilje: 
Kot: 
Mala Polana: 
Mostje: 
Nedelica: 
Petišovci: 
Pince: 
ltadmožanci: 
Renkovci: 
Strehovci: 
Turnišče: 
Velika Polana: 
Zitkovci: 

občine in naselja: 
Banuta 
Brezovec (del)* 
Brezovica 
Čentiba 
Dobrovnik 
Dolga vas, Dolgovaške gorice 
Dolina pri Lendavi 

Lendavske gorice, Trimlini 
Dolnji Lakoš 
Gaberje 
Genterovci 
Gomilica 
Gornji Lakoš 
Hotiza 
Kamovci 
Kap ca 
Kobilje 
Kot 
Mala Polana 
Vlostje 
Nedelica 
Benica, Petišovci 
Pince, Pince-Marof 
Radmožanci 
Renkovci 
Strehovci 
Turnišče 
Velika Polana 
Zitkovci 

6. Občina Ljutomer 

(sedež Ljutomer) 

Območje občine Ljutomer obsega: 

a) mesto Ljutomer 
katastrske občine:   naselja: 

Ljutomer: Ljutomer 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Babinci: Babinci 
Berkovci (del): Berkovski Prelogi 
Boreči: Boreči 
Branoslavci: Branoslavci, Vidanovci, 

Vogričevci 
Bučečovci: Bučečovci 
Bunčani: Bunčani 
Cezanjevci: Cezanjevci 
C ven: Cven 
Demjak: Desnjak 
Gibino: Gibina 
Globoka: Globoka, Kopriva, Sprinc 
Godemarcl: Bodislavci, Godemarci 
Gresovščak: Cuber. Gresovščak, Železne 

dveri 
Grlava: Banovci (del), Grlava 
lljaševci: lljaševci 

llovci: 
Kamenščak:   * 

Ključarovci pri 
Ljutomeru: 

Krapje: 
Krištanci: 
Križevci: 

Kuršinci: 
Logarovci: 
Lukavci: 
Mekotnjak: 
Mota: 
Murski vrh- 

Zasadi (del): 
Noršinci: 

Nunska graba: 
Plešivioa: 
Precetinci: 
Presika: 
Pristava: 
Radomerje: 
Radoslavci: 
Razkrižje: 
Rinčetova graba: 
Slamnjak: 
Stara cesta: 
Stara Nova vas: 
Stročja vas: 
Safarsko: 
Veržej: 
Vescica: 
Vučja vas: 

llovci 
Spodnji Kamenščak, Zgornji 

Kamenščak 

Grabe pri Ljutomeru. Ključa- 
rovci pri Ljutomeru, Lukavci 
(del) 

Krapje 
Krištanci, šalinci 
Banovci (del), Križevci pri 

Ljutomeru 
Kuršinci, Sitarovci 
Gaiševci, Kokoriči, Logarovci 
Lukavci (del) 
Mekotnjak 
Mota 

Zasadi 
Noršinci   pri  Ljutomeru   (dose- 

danje   ime   naselja:   Noršinci) 
Nunska graba 
Jeruzalem, Plešivica 
Precetinci 
Presika 
Pristava 
Radomerje, Radomerščak 
Radoslavci 
Razkrižje 
Rinčetova graba 
Podgradje, Slamnjak 
Stara cesta 
Dobrava, Stara N'ova vas 
Stročja vas 
Safarsko 
Veržej 
Vescica » 
Vučja vas 

7. Občina  Martjanci 

(sedež Martjanci) 

Andrejci: Andrejci 
Berkovci- Berkovci pri Prosenfakovcih 

(dosedanje  ime  naselja:   Ber- 
kovci) 

Bogojina: Bogojina 
Bukovnica: Bukovnica  ' 
Cifcečfca oas: Cikečka vas 
Filovci: Filovci 
Fokovci: Fokovci 
Ivanci: Tvanci 
Ivanovcl: Ivanovci 
Ivanjševci: fvanjševd 
Kančevci: Kančevci 
Krnci: Krnci 
Kukeč: Kukeč 
Lončarooci: Lončarove! 
Lukačeoci: Lukačevci 
Martjanci: •  Martjanci 
Mlajtinci: Mlajtinci 
Moravci: Moravci 
Mottmrjevci: Motvarjevci 
Noršinci: Noršinci 
PanoDci: Panovci 
Pordašinci: Pordašinci 
Prosen jakovcir Prosen jakovci 
Ratkovci: Ratkovci 
Sebeborci: Sebeborci 
Selo: Selo 
Središče: Središče 
Tešanovci: Subi vrb, Tešanovci 
Vučja gomila: Vučja gomila 
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8. Občina  Murska  Sobota 

(sedež Murska Sobota) 

Območje občine Murska Sobota obsega: 

a) mesto Murska Sobota 
katastrske občine:   naselja: 

Murska Sobota.: Murska Sobota 

Salovci: 
Sulinci: 
Veliki Dolenci: 
Zenavlje: 

Salovci 
Sulinci 
Dolenci  (del) 
Zenavlje 

b) druge katastrske 
Bakooci: 
Bodonci: 
Bokrači: 
Borejci: 
Brezooci: 
Cernelavci: 
Dankoocl: 
Dolina: 
Gederooci: 
Gorica: 
Gradišče: 
Košarovci: 
Krajna: 
lT0i:.    . 
h-upsmci: 
Kuštanovci: 
Lemerje: 
Mačkooci: 
Markišavct: 
Moščanci: 
MursKi Crnci: 
Murski Petrooci: 
Nemčaoci: 
Novi Beznooci: 
Pečarovci: 
Petanjci (del): 
Polana: 
PoznanoDci: 
Predanovci: 
Prosečka ves: 
Puconci: 
Puzevci: 
Rakičan: 
Bankovci: 
SatahoDcl: 
Sodišinci: 
Stari Beznooci: 
^trukoDci: 
Salamenci: 
•'•••: 
Fropooci: 
V tinca oas: 
vuneča: 
deščica: 

Zenkooci: 

občine in naselja: 
ßakovci 
Bodonci 
Bokrači 
Borejci 
Brezovci' 
Cernelavci 
Dankovci 
Dolina 
Gederovci 
Gorica 
Gradišče 
Košarovci 
Krajna 
Krog 
Kupšinci 
Kuštanovci 
Lemerje 
Mačkovci 
Markišavci 
Moš čanci 
Murski črnci 
Murski Petrovci 
Nemčavci 
Beznovci   (del) 
Pečarovci 
Petanjci 
Polana 
Poznanovci 
Predanovci 
Prosečka ves 
Puconci 
Puževci 
Rakičan 
Rankovci    _, 
Satahovci 
Sodišinci 
Beznovci  (del) 
Strukovci 
Salamenci 
Tišina 
Tropovci 
Vanča vas 
Vaneča 
Vescica pri Murski Soboti  (do- 

sedanje ime naselja: Vescica) 
Zenkovci 

9. Občina Petrovci — Salovci 

4đrijanci: 
boreča: 
Budinci: 
yepinci: 
Y,°manjševci: 
gornji Petrovci: 
Hodoš: 
Križevci: 
Çrplionik: 
tycova: 
«a« Dolenci: 
MarkoDct: 
Martinje: 
yeradnoDci: 
reskooci: 
òtànjeoci: 

(sedež Salovci) 

Adrijanci 
Boreča 
Budinci 
Cepinci 
Domanjševci 
Gornji Petrovci 
Hodoš 
Križevci 
Krplivnilk 
Lucova 
Dolenci (del) 
Markovci 
Martin j e 
Neradnovci 
Peskovci 
Stanjevci 

10. Občina  Videm  ob  Sčavnici 

BerkoDci (del): 
Blaguš: 
Bolehnečici: 
Bučkovci: 
Dragotinci: 
Drakovci: 
Galušak: 
^rabonoš: 
Jamna: 
Kokolajnščak: 

Kraljeocl: 
Moravci: 

OčeslaDci: 
Okoslaoci: 
Roiički vrh: 
Selišči: 
Slaptincl: 
S ov jak: 
Spodnji loanjci: 
Stanetinci: 
TerbegoDci: 

(sedež Videm) 

Berkovci 
Blaguš, Brezje, Cakova 
Bolehnečici 
Bučkovci 
Dragotinci, Kocjan 
Drakovci 
Gaberc, Galušak, Kutinci 
Grabonoš 
Biserjane,   Jamna,  Videm 
Grabšinci. Kokolajnščak. Mali 

Moravščak 
Kocki vrh, Kraljevci 
Moiavci   v  Slov. goricah   (dose- 

danje   ime   naselja:   Moravci) 
Očeslavci 
Okoslavci 

•    Rožički vrb 
Kupetinci,  Selišči 
Slaptinci, Zihlava 
Sovjak, Ženik 
Ivanjski   vrh, Spodnji  Ivanjci 
Stanetinci 
Stara gora, Terbegovci 

IX. Okraj Novo mesto 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina   Črnomelj 

(sedež Črnomelj) 

Območje občine Črnomelj obsega: 

a) mesto Črnomelj 
katastrske občine:    naselja: 

Črnomelj: Črnomelj . 
Loka (del): Kočevje, Loka pri Črnomlju 

Vojna vas 

b) druge* katastrske 
Adlešiči: 

Bedenj: 
Belčji vrh: 

Boj&nci: 
Bukova gora (del): 
Butoraj: 
Damelj: 
Dobliče: 

Dnagatuš: 

Golek: 

Gradac (del): 
Griblje: 
Hrast pri Vinici: 
Kratinec (del): 

občine in naselja: 
Adlešiči, Dolenjci, Fučkovci, Go- 

renjci pri Adlešičih, Jankoviči 
(del), Mala Sela, Pobrežje, 
Purga, Velika Sela, Vrhovci 

Bedenj, Jankoviči (del), Pribinci 
Belčji vrh, Crešnjevec pri Dra- 

gatušu, Knežina, Mala Lahinja 
Bojanoi 

Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci 
Damelj 
Blatnik  pri  Črnomlju,  Dobliče, 

Doblička gora, Jerneja vas, 
Kanižarica 

Dragatuš, Mali Nerajec, Obrh 
pri Dragatužu (dosedanje ime 
naselja: Obrh), Pusti Gradac, 
Veliki Nerajec, Zapudje 

Brdarci, Breznik, Golek. Podlog, 
Sela pri Dragatušu, Sipek 

Vranovici 
Dragoši, Griblje 
Hrast pri Vinici, Perudina 
Cerkvišče 
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Loka (del): Čudno selo, Dolenja  vas  pri 
Črnomlju  (dosedanje ime 
naselja: Dolenja vas), Svibnik 

Alarindol: Marindol, Milici,  Paunoviči 
Mavrlen: Bistrica, Grič pri Dobličah (do- 

sedanje ime naselja: Grič), 
Jelševnik, Mavrlen, Miklarji, 
Stražnji vrh 

Nooa Lipa: , Drežnik, Nova Lipa 
Petrova oat: Gornja  Paka,  Mihelja  vas,  Pe- 

trova vas, Rožanec, Ručetna 
vas 

Preloka: Balkovci, Preloka, Zlije 
Sinji vrh: Breg pri Sinjem vrhu (dosedanje 

ime naselja: Breg), Dalnje 
njive. Draga pri Sinjem vrhu 
(dosedanje ime naselja: Dra- 
ga), Gorica, Sinji vrh, Speharji 

Stara Lipa: Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji 
Suhor pri  Vinici, Stara Lipa 

Talčji vrh: Dolnja Paka, Lokve, Naklo, Oto- 
vec, Rodine, Rožič vrh, Sela 
pori Otovcu, Talčji vrh, Tušev 
dol. Zajčji vrh 

Tanča gora: Dragovanja vas, Kvasica, Tanča 
gora 

Tribuče: Tribuče        * 
UčakoDci: Kovačji  grad,  Sečje selo, Uča- 

kovci, Vukovci 
Vinica: Drenovec, Golek pri Vinici, 

Ogulin, Podklanec, Vinica 
tastava: Desinec, Zastava 
Zuniči: Zuniči 

2. Občina   Kostanjevica   —   Podbočje 

(sedež Kostanjevica) 

Občina Kostanjevica obsega: 

a) mesto Kostanjevica 

katastrske občine:    naselja: 

Kostanjevica (del):       Kostanjevica na Krki 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Črneča vas: 

3. Občina   Metlika 
(sedež Metlika) 

Kostanjevica (del): 

Orehovec (del): 

Ostrog (del): 
Oštrc: 

Planina: 

So. Kriz pri 
Kostanjevici: 

Veliko Mraševo (del): 

Črneča   vas,   Frluga,   Gradinje, 
Mladje, Prušnja vas, Vrbje, 
Vrtača 

Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, 
Globočicepri Kostanjevici, Ja- 
blanice,    Karlče,    Koprivnik, 
Malence, Sajevce, Slinovce, 
Zaboršt 

Grič, Ivanjše, Kočarija, Male 
Vodenice, Orehovec, Podstrm, 
Ržišče, Velike Vodenice 

Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa 
Avguštine, Črešnjevec pri Oštr- 

cu, Dolšče, Oštrc 
Brezje v Podbočju, Brezovica v 

Podbočju, Gradec, Planina v 
Podbočju,  Premagovce 

Brlog, Dol, Dobrava ob Krki, 
Hrastek, Podbočje, Pristava ob 
Krki, Selo, Slivje, Stari grad 
T Podbočju, Sutna, Zabjek v 
Podbočju (dosedanje ime na- 
selja: Zabjek) 

Brod v Podbočju (dosedanje ime 
naselja: Brod), Kalce-Naklo, 
Malo Mraševo, Veliko Mra- 
ševo 

Občina Metlika obsega: 
a) mesto Metlika 

katastrske občine:    naselja: 
Metlika   (del): Metlika 
b) druge katastrske 
Bojanja vas: 
božakovo: 
Bušinja vas: 

üobravice: 

Dole: 

Drašiči: 

Grabrovec: 
oradac (del): 
Hrast pri Jugorju: 

E.rasinec (del): 
Lokvica: 

Metlika (del): 

Podzemelj: 

Primostek: 

tiadovica: 
Radoviči: 
ìiosalnice: 
Sekuliči (del):* 
Slamna uas: 

Bistrica (del): 

Brezovica: 

Mirna: 

Novo Zabukovje: 

Ostrožnik (del): 
Selo-Mirna (del): 

Staro Zabukovje 
(del): 

Straža: 

Senfrupert: 

Tihaboj (del): 

občine in naselja: 
Bojanja vas, Krašnji vrh 
Božakovo,  Rakovec, Zelebej 
Bereča vas, Brezovica pri Met- 

liki, Bušinja vas, Dragomlja 
vas, Malo Lešče 

Dolnje Dobravice, Geršiči, Gor- 
nje Dobravice, Krivoglavice 

Božič vrh, Dole, J ugor je pri 
Metliki (dosedanje ime naselja: 
J ugor je), Mačkovec pri Su- 
horju (dosedanje ime naselja: 
Mačkovec), Sela pri Jugorju, 
Skemljevec 

Drašiči, Kamenica, Krmačina, 
Vidošiči, Železniki 

Grabrovec  (del) 
Gradac, Kloster, Okljuka 
Dolnji Suhor pri Metliki, Gornji 

Suhor pri Metliki, Hrast pri 
Jugorju, Ravnace 

Krasinec 
Dolnja Lokvica, Gornja Lokvica, 

T move c 
Grabrovec (del), Križevska vas, 

Primostek (del) 
Boginja vas, Boršt, Kaplišče, 

Mlake, Podzemelj, Prilozje, 
Skrilje, Zemelj 

Grm  pri  Podzemlju  (dosedanje 
ime naselja: Grm), Otok, 
Primostek (del) 

Radoši, Radovi ca 
Radoviči 
Curile, Rosalnice, Svržaki 
Drage 
Boldraž, Slamna vas 

4 Občina  Mirna 

(sedež Mirna) 

Bistrica pri Mokronogu (dose- 
danje ime naselja: Bistrica). 
Brinje (del), Dolerne Jesenice, 
Gorenje Jesenice, Prelesje, Ra- 
kovnik pri Sentrupertu 

Brezovica pri Mirni, Gomila, 
Gorenja vas  pri Mirni, 
Sevnica, Skrjanče, Zagorica 

Mirna (del), Praprotnica, Stan, 
Stara gora (del), Trbinc, Volč- 
je njive, Zabrdie 

Selo pri Mirni (del) (dosedanje 
ime naselja: Selo), Zabukovje 

Glinek 
Migolica," Migolska   gora,   Saie- 

nice, Selo pri Mirni (del) (do- 
sedanje  ime  naselja:   Selo). 
Selska gora 

Debenec, Stara gora (del) 
Brinje (del). Mirna (del), Okrog. 

Ravnik, Slovenska vas, Stra- 
ža, Trstenik. Zaloka 

Brinje (del), Draga pri Sentru- 
qert'u, Horn, Hrastno, Kamnje, 
Sentrupert, Škrljevo, Vrh 

Cirnik, Ravne 
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5. Občina   Mokronog 

(sedež Mokronog) 

Bistrica  (del) Hrastovica, Most, Puščava 
Jelševec: Cikava, Cužnja vas, Jelševec, 

* Mirna vas, Velika Strmica 
Laknice (del): Dolenje Laknice,  Gorenje Lak- 

nice, Srednje Laknice, Vrh nad 
Mokronogom 

Martinja  vas pri Mokronogu, 
Mokronog 

Čenšjice  pri  Trebelnem,  Ornu- 
ška vas, Podturn 

Beli grič. Gorenja vas pri Mo- 
kronogu, Križni vrh, Log, 
Ostrožnik, Puglcd pri Mokro- 
nogu (dosedanje ime naselja: 
Pugled), Ribjek, Slopšek 

Mokronog: 

Ornuška vas (del): 

Ostrožnik (del): 

Staro ZabukoDJe 
(del): 

Trebclno (del): 

Tržišče (del): 
Nagrad   (del): 

Zbure (del): 

Brezovica pri Trebelnem, Cilpah, 
Dolenje Zabukovje, Gorenje 
Zabukovje, Vrh pri Trebelnem 

Bogneča vas, Drečji vrh, Gore- 
nji   Mokronog,   Maline,   Roje 
pri Trebelnem, Statenberk, 
Trebclno 

Bruna vas 
Gabrnik, Klenovik, Male 

Poljane, Velike Poljane, 
Zagrad 

Celevec, Dol pri Smarjeti, Grič 
pri   Klevevžu,   Mala   Strmica, 
Radovlja, Sela pri Zburah, 
Zbure 

6. Občina  Novo  mesto 

(sedež Novo mcsfr>N 

Občina Novo mesto obsega: 

a) Novo mesto 

katastrske občine 
Bršljin (del): 
Gotna  vas (del): 

Kandija: 
NODO mesto: 
Hagooo  (del): 
Smihel pri Novem 

mestu: 

naselja: 
Bršljin 
Novo mesto (del), 

(del) 
Novo mesto (del) 
Novo mesto (del) 
Žabja vas (del) 

Zabii 

Brod, Irca vas, Novo mesto (del), 
Smihel pri Novem mestu 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Vršljin (del): 

Brusnice. 
% 

Cer, ovec: 

Cfešnjice: 

daljni vrh: 

Družinska Das: 

^'afarje: 

Cegelnica pri Novom mestu, 
Groblje, Ločna, Mala Bučna 
vas, Mnhaber, Velika Bučna 
vas 

Brezje, Dolenji Suhadol, Gum- 
berk, Leskovec, Male Brusni- 
ce, Ratež, Velike Brusnice, 
Zerjavin 

Dolž,  Iglenik, Mali Cerovec 
Veliki Cerovec Vrhe pri Dolžu 

Crešnjice, Dolenje Grčevjc, Go- 
lušnik (del). Gorenje Grčevjc, 
Jelše pri Otočcu, Koti, Lcš- 
nica.Paha (del). Srednje Gr- 
čevjc (del), Zagrad pri Otočcu 

Daljni vrh, Dolenje Kamence, 
Gorenje Kamence, Hudo, 
Potočna vas 

Dolenje Kronovo, Družinska vas, 
Građenje, Sela, Strclac 

Gabrje, Gorenji Suhadol, 
Jugorje. 

Globodol: 

Gotna nas (del): 

Go'obinjek: 

Gorenja Straža (del): 
Gorenja  vas (del): 

Herinja   vas: 

Hmeljčič: 

družica: 
Lakovnice: 

Mirna peč: 

Potov vrh: 

Prečna (del): 
Ragovo (del): 
Spiolenja vas: 

Stopiče: 

Stranaka nas: 

St. Peter: 

Tržka voda: 

I relfelno (del): 
Veliki Podljuben: 

• in ja vas: 

Zajčji vrh: 

Lagorica: 

?.alomče: 

Zdinja vas: 

Dolenji Globodol, Gorenji Glo- 
bodol, Jordanka], Srednji 
Globodol 

Gotna vas, Jedinščica, Regerča 
vas 

Biška vas (del), Dolenji Podboršt, 
Golobinjek, Gorenji Podboršt, 
Goriška vas, Grč vrh, Ivanja 
vas (del), Vrhovo pri Mirar 
peči, Vrhpeč 

Cešča vas 
Dolenja  vas  pri  Smarjeti,  Go- 

renja vas pri Smarjeti, Orcšje, 
SmaTJeta, Vinica pri Smarjeti 
(dosedanje ime naselja: 
Vinica) 

Herinja vas, Paha (del), Sela 
pri Stravberku, Stravberk, VT1I 
pri Pahi 

Cemše, Dolenja vas pri Mirni 
peči, Hmeljčič, Hrastje pri 
Mirni peči, Poljane pri Mirni 
peči, Sentjurij na Dolenjskem 

Hrušica, Pangrč grm 
Birčna vas (del), Dolenje Lakov- 

nice, Gorenje Lakovnice, Jurna 
vas, Koroška vas (del) 

Biška vas (del), Cešcnce, Ivanja 
vas (del). Jablan, Jelše, Ma- 
lenska vas, Mali vrh, Mirna 
peč 

Mali Slatnik, Potov vrh, Veliki 
Slatnik 

Kuzarjev kal. Prečna, Suhor 
Ragovo 
Dolenja vas, Krka, Mala Cikava, 

Sela pri Ratežu, Smolenja vas, 
Velika Cikava, Zihovo selo 

Crmošnjice  pri  Stopičah  (dose- 
danje  ime  naselja:   Crmoš- 
njice), Stopiče, Sentjošt, 
Verdun 

Birčna vas (del), Jama, Rajnov- 
šče, Rakovnik pri Birčni vasi. 
Stranska vas 

Dobovo, Gorenje Kronovo, 
Luterško selo, Otočcc 

Dolnja Težka voda. Gornja 
Težka voda, Koroška vas 
(del), Plemberk 

Srednje Grčevje (del) 
Boričevo, Gorenje Mraševo, Mali 

Podljuben,   Petane,  Srebrn ire, 
Skrjanče   pri   Novem   mestu, 
Veliki Podljuben, Vrh pri 
Ljubnu 

Konec, Laze  (del), Mihovec, 
Podgrad, Pristava, Vinja vas 

Brezovica pri Stopičah, Hrib pri 
Orehku, Mali Orchek, Selajjri 
Zajčjem vrhu, Veliki Orehek, 
Zajčji vrh pri Stopičah (dose- 
danje ime naselja: Zajčji vrh) 

Dolenje Kamenje, Dolenje Kar- 
teljcvo, Globočdol. •••••• 
Kamenje, Gorenje Karteljevo, 
Mali Kal, Orkljevec, Selo pri 
Zagorici, Veliki Kal 

Brezovica, Obrh pri Smarjeti, 
Šmarješke Toplice, Zaloviče 

Golušnik   (del),   Mačkovec   pod 
Trško goro, Sevno na Trška 
gori, Trška gora, Zdinja vas 
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7. Občina Semič 

(sedež Semič) 

Blatnik: 

Brezje pri Vinjem 
vrhu: 

Crešnjeoec: 

Crmosnjice: 
Golobinjek: 
Kleč: 
Kot: 

Planina: 
Pribišje: 

Semič: 

Sodji vrh: 
Stale: 
Strckljcvec: 

Vinji vrh: 

Blatnik pri Črmošnjicah, Brezo- 
vica pri Črmošnjicah, Gaber 
pri Črmošnjicah 

Brezje pri Vinjem vrhu. Lipovec, 
Nestoplja vas, Pugled, 
Starihov vrh 

Cerovec pri Crešnjevcu (doseda- 
nje ime naselja: Cerovec), 
Crešnjevec pri Semiču, Hrib 
pri Cerovcu, Krvavčji vrh 

Crmosnjice, Mašelj, Srednja vas 

Kot pri Semiču, Sadinja vas 
Trebnji vrh 

Planina, Sredgora 
Brezje pri Rožnem dolu, Gaber 

pri Semiču, Gornje Laze, Hrib 
pri Rožnem dolu, Potoki. Pre- 
loge, Pribišje, Rožni dol, Sela 
pri Vrčicah, Vrčice 

Coklovca, Kašča, Mladica, 
Oskoršnica, Podreber, Sela 
pri Semiču, Semič, Trata, 
Vavpča vas, Vrtača pri Semi- 
ču    (dosedanje   ime   naselja: 
Vrtača) 

Gradnik, Praproče, Sodji vrh 
Komama vas 
Brezova reber. Kal, Maline pri 

Streklje^cu (dosedanje ime 
naselja: Maline), Omota-, 
Osojnik. Strekljevec 

Brstovec, Krupa, Moverna vas, 
Praprot, Stranska vas pri Se- 
miču (dosedanje ime naselja: 
Stranska vas), Vinji vrh pri 
Semiču (dosedanje ime naselja: 
Vinji vrh) 

8. Občina Straža — Toplice 

(sedež Straža) 

Dobindol: 

Gorenje Polje: 

Gorenja Straža (del): 

Jurka vas: 

Podstenice (del): 
Podturn: 

Prečna (del): 
Poljane: 

Dobindol (del), Dolenje Sušice, 
Drganja sela (del), Gorenje 
Sušice, Uršna selâ, Verdun pri 
Uršnih selih (del) 

Dolenje   Polje,   Drenje,   Gabrje 
pri Soteski, Gorenje Polje, 
Soteska 

Gorenja Straža, Hruševec, Loke, 
Sela pri Gorenji Straži, Zalog 

Dolnje Mraševo, Drganja sela 
(del), Jurka vas, Potok pri Go- 
renji Straži, Praprcče pri Go- 
renji Straži, Rumanja vas, 
Vavta vas 

Podstenice 
Bušinec, Cerovec, Loška vas, Me- 

niška vas, Obrh, Podhosta, 
Podturn pri Dolenjskih Top- 
licah. Sela pri Dolenjskih Top- 
licah, Selišče, Suhor pri Do- 
lenjskih Toplicah, Veliki 
R igel j 

Dolenja Straža, Podgora 
Ko'evske Poljane, Mali  Rigelj, 

Občice 

Smuka (del): 
Stare žage: 

toplice: 

Bela cerkev: 

Dobr&va: 

Dole: 

Gorenja.  Orehovica: 

Gorenja vas (del): 
Gradišče: 

Mršcča vas: 

Orehovec   iel): 
Ostro/; (del): 

Polhovica: 

Stara vas: 

j :ntjernej: 

l omažja. vas: 

Vrhpolje: 

Zagrad  (del): 

Zbure (del): 

Čatež: 

Ce&rijevek: 

Kunce 
Dobindol (del), Laze (del), Nova 

gora, Stare žage, Travni dol, 
Verdun pri Uršnih selih (del) 

Dolenje    Gradišče,    Dolenjske 
Toplice, Gorenje  Gradišče 

9. Občina Šentjernej 

(sedež Šentjernej) 

Bela cerkev, Draga, Hrib, Vinji 
vrh 

Dobrava pri Skocjanu, 
Dobruška vas 

Dolenje Dole, Gorenje Dole, 
Telendol, Mačkovec pri 
Skocjanu, Segonje, Zloganje 

Cerov log (del), Gorenja Stara 
vas, Hrastje, Loka, Orehovica, 
Tolsti vrh, Zapuže 

Os reč je 
Breška vas, Čadraže, Dobravica, 

Dolenje Gradišče pri Šentjer- 
neju, Dolenji MahaTovec, Dra- 
ma, Gorenja Gomila, Gorenje 
Gradišče pri Šentjerneju, Go- 
renji Maharovec, * Mihovica, 
Pristavica, Razdrto, Roje, 
Smalčja vas 

Čisti breg, Čučja mlaka, 
Grmovlje, Hrvaški brod, 
Hudenje, Mršeča vas, Zameško 

Mali Ban, Veliki Ban 
Brezje pri Šentjerneju, Groblje 

pri Prekopi, Gruča, Imen je, 
Ledeča vas, Ostrog, Rakovnik, 
Šentjakob 

Dolenje Mokro polje, Gorenje 
Mokro polje, Polhovica, Pra- 
preče pri Šentjerneju, Pristava 
pri Šentjerneju 

Dolnja Stara vas, Hrastulje, 
Stara Bučka, Stopno, Skocjan, 
Zavinck 

Dolenja Brezovica, Dolenja Stara 
vas, Drča (del), Gorenja Bre- 
zovica, Sela pri Šentjerneju, 
Šentjernej, Smaric, Volčkova 
vas, Vrbovce, Vrh pri 
Šentjerneju, Žvabovo 

Ruhna vas,  Stranje pri 
Skocjanu, Tomažja vas 

Apnenik, Cerov log (del), Do- 
lenje Vrhpolje, Drča (del). 
Gorenje Vrhpolje, Javorovica, 
Mihovo, Vratno 

Goriška gora, Goriška vas pri 
Skocjanu 

Zalog pri Skocjanu 

10. Občina Trebnje 

(sedež Trebnje) 

Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, 
Goljek, Gorenja vas pri Ča- 
težu, Razbore. Sejenice, Zago- 
rica  pri   Čatežu, Zagrič  (del) 

Češnjevek, Dolenja Nemška vas, 
Dolenji   Podboršt   pri   Treb- 
njem, Gorenja Dobrava, 
Meglenik 
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Vobrnič: 

Dolga   njiva: 

Knežja oas: 

Korita: 

LiUkoDek: 

Miali Videm: 

MedDcdje selo: 

Ornuška oas (del): 

Ponikve: 

1'raproče: 

Stehanja vas: 

So. Stefan: 

Seonica: 

škooec: 

Trebnje: 

Ve•i  Gaber: 

yrhtrebnje: 
f elika Loka: 
'^gorica: 

Artmanja vas, Dobrava, Dobr- 
nič. Gorenja vas, Lokve pri 
Dobrniču (dosedanje ime na- 
selja: Lokve), Podlisec, Preska 
pri   Dobrniču,   Reva,   Stranje 
Eri Dobrniču, Vavpča vas pri 

tobrniču (dosedanje ime na- 
selja: Vavpča vas), Zagorica 
pri Dobrniču 

Dolga  njiva  pri  Sentlovrencu, 
Mačji dol, Potok, Veliki Videm 

Dolenje Kamenje pri Dobrniču, 
Dolenje Selce, Gorenje Kame- 
nje pri Dobrniču, Gorenje 
Selce, Knežja vas, Krušnji vrb., 
Lisec, Luža, Občine, Rožen- 
pelj, Železno 

Dolenji vrh, Gorenji vrh pri 
Dobrniču, Korita, Rdeči kal, 
Svetinja, Sahovec, Smaver, 
Vrbovec 

Dolenja Dobrava, Gradišče pri 
Trebnjem,   Jezero,   Lipnik, 
Lukovek, Rihpovec 

Krtina, Kukenberk, Mačkovec, 
Mala Loka, Mali Videm, 
Muhabran, Sentlovrenc, 
Zabjek 

Cviblje, Dol pri Trebnjem (do- 
sedanje ime naselja: Dol), Do- 
lenje Medvedje selo, Gorenje 
Medvedje selo, Pekel, Prapreče 
pri Trebnjem, Primštal, Rodine 
pri Trebnjem (dosedanje ime 
naselja:  Rodine) 

Bitnja vas, Brezje pri Trebel- 
nem, Cerovec pri Trebelnem, 
Češnjice pri Trebelnem, Rad- 
na vas 

Dečja  vas, Dolnje  Ponikve, 
Gorenje Ponikve, Grm 

Dolnje Prapreče, Gornje Pra- 
preče, Martinja vas, Vrhovo 
pri Sentlovrencu 

Gombišče, Male Dole pri Steha- 
nji vasi, Stehanja vas, Velike 
Dole 

Belšinja vas. Breza, Gorenja 
Nemška vas, Grič pri Treb- 
njem (dosedanje ime naselja: 
Grič), Kamni potok, Pluska, 
Pristava pri Trebnjem, Rožni 
vrh, Studenec, Štefan pri 
Trebnjem, Zidani most ' 

Blato,  Hudeje,  Križ,   Križka^ 
reber. Mala Sevnica, Račje   - 

selo, Velika Sevnica 
Gorenji Podboršt pri Veliki Lo- 

ki, Iglenik pri Veliki Loki, 
Mrzla luža. Roje pri Čatežu, 
Skovec, Trebanjski vrh 

Benečija, Kamna gora, Odrga, 
Stari trg, Trebnje . 

Cesta. Mali Gaber, Stranje pri 
Velikem Gabru, Veliki Gaber, 
Zubina        '       >. 

Grmada, Repče, Vrhtrebnje 
Korenitka, Trnje, Velika Loka 
Bič, Dobravica pri Velikem ' 

Gabru, Pristavica pri Velikem 
Gabru, Zagorica  pri Velikem 
Gabru 

11. Občina   Žužemberk 

(sedež Žužemberk) 

Ajdooec: ,  Boršt pri Dvpru (dosedanje ime 
naselja:   Boršt),  Dolnji   Ajdo- 
vec, (del). Gornji Ajdovec, Mali 

'-      Lipovec,  Podlipa, Srednji 
Lipovec, Veliki Lipovec 

Brezova reber pri Dvoru (dose- 
danje ime naselja: Brezova 
reber), Dolnji Ajdovec (del), 
Sela pri Ajdovcu 

Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, 
Mačkovec pri Dvoru, Sadinja 
vas pri Dvoru (dosedanje ime 
naselja: Sadinja vas), Trcbča 
vas, Vinkov vrh 

Dolnji Križv Gornji Križ, Polja- 
ne pri Žužemberku, Vrh pri 
Križu, Vrhovo pri Žužemberku 

Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina, 
Pleš 

Reber, Zalisec 

Brezooa reber: 

Door: 

Gornji Križ: 

Hinje: 

Reber: 
Sela pri Hinjah: 

Sela pri Šumberku: 

Stavca vas: 

Smihel pri 
Žužemberku: 

Veliko Lipje: 

Žužemberk: 

Zoirče: 

Lopata, Sela pri Hinjah, Visejec, 
Vrh pri Hinjah 

Arčelca,   Babna   gora,   Dolenji 
Podšumberk, Gorenji Podšum- 
berk, Log pri Žužemberku, 
Orlaka.  Replje,  Sela   pri 
Šumberku, Volčja jama, 

•Vrtače, Zavrh 
Jama pri Dvoru, Lašče, 

Podgozd, Stavca vas 

Budganja vas, Dešeča vas, 
Drašča vas, Klečet, Pleševica, 
Smihel pri Žužemberku 

Građene, Klopce, Malo Lipje, 
Veliko Lipje 

Cvibelj, Prapreče, Stranska vas 
pri Žužemberku, Zafara, 
Žužemberk 

Prévoie, Ratje, Zvirče 

X. Okraj Ptuj 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

i. Občina  Bori 

(sedež Dolane) 

Belski vrh: 
Brezooec: 
Bukovci: 
Cirkulane: 
Dolane: 
Drenooec: 
Gorenjski vrh: 
Goričak: 
Gradišča: • 
Gruškooec: 
Hrastovec: 
Korenjak: 
Mali Okič (del): 
Medribnik: 
Meje: 
Muretinci: 
Paradiž: 
Pestike: 
Pohorje: 
Pristava: 
Slatina: 
Stojnci: 

Belski vrh 
Brczovec 
Bukovci 
Cirkulane 
Dolane 
Drenovcc 
Gorenjski vrh 
Goričak 
Gradišča 
Gruškoveo 
Hrastovec 
Korenjak 
Mali Okič 
Medribnik 
Meje 
Muretinci 
Paradiž 
Pestike 
Pohorje 
Pristava 
Slatina 
Stojnci 

(del) 
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Turški orh: Turški vrh 
Veliki vrh: Veliki vrh 
Zavre: Zavrč 

2. Občina  Cirkovce 

(sedež Cirkovce) 

Cirkooce: 
Dragonja vas: 
Gorica (del): 
Uihovce: 
Pleterje: 
Pongerce: 
Spodnje Jablane: 
Starošince: 
Straìgonjca (del):, 
So. Lovrenc na Drav. 

polju, (del): 
Sikole: 
Zgornje Jablane: 
Zupečja oas (del): 

Cirkovce 
Dragonja vas 
Spodnja Gorica, Zgornja Gorica 
Mihovce 
Pleterje 
Ponger.ce 
Spodnje Jablane 
Starošince 
Stražgonjca 

Lovrenc na Drav. polju 
Sikole, Gaj (del) 
Zgornje  Jablane 
Zupečja vas 

1 
3. Občina   Desternik 

(sedež Desternik) 

Bis: 
Bišečki vrh: 

Denunci: 
Desternik: 

Biš 
Bišečki   vrh,   Crmlja,   Crmljen 

šak, Sovjak 
Desenci. Gomilci 
Desternik 

Dolič: 
Drstelja: 
Janezovci: 

Dolič 
Drstelja 
Janezovci, Placar 

Janeìovski vrh: 
Jiršovci: 
Levanjci: 
Ločič: 
Ločki vrh: 

Janežovski vrh 
Gomila, Jiršovci 
Levanjci 
Ločič 
Ločki vrh 

Svetinci: 
Trnovska vas: 
Trnovski vrh: 

Vintarovci: 
Zgornji Velovlek: 

Svetinci, Zasadi 
Trnovska vas 
Strmec  pri  Desternikn, 

Trnovski vrh 
Vintarovci 
Zgornji Velovlek 

4. Občina  Gorišnica 

(sedež Gorišnica) 

Borovci: Borovci 
Bresnica: Bresnica, Preclava 
Cvetkovci: Cveikovci 
Formin: Formin 
Gajevci: Gajevci, Placerovci 
Gorišnica: Gorišnica 
Mala vas: Mala vas 
Mezgovci: Mezgovci ob Pesnici (dosedanje 

ime naselja: Mezgovci) 
Moškanjci: Cunkovci, Moškanjci 
Osluševci: Osluževci 
Podgorci: Podgorci 
Polenci (del): Brezovci, Lasigovci 
Prerad: Prerad (del). Strmec pri 

Polenšaku 
Prvenci: Prvenci, Strelci 
Siomi: Slomi, Strejaci, Zamenci 
Sobetinci: Sobetinci 
Tibolci: Prerad (del), Tibolci 
Zagojiči: Zagojiči 
Zamušani: Zamušani 

Bodkovci: 
Bratislavci: 
Drbetinci: 
Dragovič: 
Gradiščak: 
Grlinci: 
Hlaponci: 
Hvaletinci: 
Juršinci: 
Kukava: 
Mostje: 
Novinci: 

Polenci (del): 
Polemak: 
Rjavci: 
Rotman: 
Sakušak: 
Senčak: 

Slavšina: 
Vitomarci: 
Zagorci: 

Bolečha nas: 
Cermožiše: 
Dežno: 
Dobrina: 
Doklece: 
Dolena: 
Janški vrh: 
Jelovec: 
Kočice: 
Kupčinj vrh: 
Lešje: 
Nadole: 
Pečke: 
Podlože: 
Ptujska gora: 
Sestrze: 
Sitež: 
Skrblje: 

Stogovci: 
Stoperce: 
S topno: 
Sveč&: 
Sv. Ana: 
Sv.Bolfenk v 

Halozah: 
Statenberg: 

letale: 

5. Občina  Juršinci 
(sedež Juršinci) 

Bodkovci 
Bratislavci 
Drbetinci 
Dragovič 
Gradiščak 
Grlinci 
Hlaponci 
Hvaletinci, Rjavci (del) 
Juršinci 
Kukava 
Gabernik, Mostje 
Andrenci (del), Smolinci (del), 

Zupetinci (del) 
Polenci 
Polenšak 
Gibina, Rjavci (del) 
Rotman 
Sakušak 
Senčak pri Juršincih (doseda- 

nje ime naselja: Senčak) 
Slavšina 
Vitomarci 
Zagorci 

6. Občina Lešje 
(sedež Lešje) 

Bolečka vas 
Cermožiše  (del) 
Dežno  pri   Makolah,   Varoš 
Dobrina 
Doklece, Slape 
Dolena 
Janški vrh 
Jelovec, Makole 
Kočice 
Cermožiše  (del), Nadole (del) 
Lešje, Majšperk 
Nadole (del) 
Mostečno, Pečke 
Podlože 
Ptujska gora 
Medvedce, Sestrže 
Naraplje, Planjsko, Sitež 
Breg,   Kontno,   Preša,   Skrblje. 

Stanečka vas 
Stogovci 
Grdina, Stoperce 
Savinsko, Stopno, Strug 
Sveča 
Stari grad 

Jelovice 
Ložnica, Stranske Makole, 

Statenberg 
žetale 

7, Občina Ormož 
(sedež Ormož) 

Območje občine Ormož obsega: 

a) mesto Ormož 
katastrske občine:   naselja: 

Ormož: Dobrava, Ormož 

b) drage katastrske občine in naselja: 
Bratonečice: Bratonečice,  Sejanci 
Cerovec:  , Cerovec 
Frankovci: Frankovci 
Gomila: Gomila'pri Kogu (dosedanje 

ime naselja: Gomila) 
Eardek: Hardek 
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iiermancl: 
Hum: 
Ivanjkovci: 
Jastrebci: 
Kajzar: 
Ključarovci pri 

Ormožu: 

Kog: 
Koračiće: 
Lacaves: 
Lahonci: 
Lešnica: 
Liban ja: 
Litmerk: 
Lopersice: 
Mala oas: 

•Maîj Brebrovnik: 
Mihalovcl: 
Paolooci: 
Paolooski  vrh: 
Pršetinci: 
Pulenti: 
RakoDci: 
Rucm&nci: 
Runeč: 
SaDci: 
Senik: 
Sene&ci: 
Sodinci: 
Stanoimo! 
Strjanci: 
Sv. Miklavž: 
So. Tomai: 
Sardinje: 

Irgovisče: 
Trnooci: 
Veličane: 
Veliki Brebrovnik: 
Velika Nedelja: 

Vičanci: 
Vinski vrh: 
"uzmetinci: 
Zasavci: 
Zerovinci: 
Zvab: 

Hermanci 
Hum pri Ormožu 
I van jkovci 
Jastrebci 
Kajžar 

Gornji Ključarovci, Spodnji 
Ključarovci 

Kog 
Hranjigovci, Koračiće 
Lačaves 
Lahonci 
Lešnica   ' 
Libanja 
Lešniškj 'vrh,  Litmerk 
Lopersice 
GradišCe pri Ormožu (dosedanje 

ime naselja: Gradišče), Mala 
vas pri Ormožu (dosedanje 
ime naselja: Mala vas) 

Mali Brebrovnik 
Mihalovci 
Pavlovci 
Pavlovski vrh 
Pršetinci 
Pušenci 
Rakovci 
Rucmanci 
Dobrovščak, Runeč 
Savci 
Senik 
Senešci 
Sodinci 
Stanovno, Strezefina 
Ritmerk, Strjanci 
Miklavž pri Ormožu 
Tomaž pri Ormožu, Zagorje 
Lunovec, Strmec pri Ormožu, 

Sardin je 
Trgovišče 
Mezgovci, Sjmčak, Trnovci        * 
Veličane 
Veliki Brebrovnik 
Drakšl, Hajndl, Mihovci pri 

Veliki Nedelji, Velika Nedelja 
Vičanci 
Krčevina, Vinski vrh 
Vuzmetinci 
Zasavci 
Hujbar, 2erovinci 
Zvab 

8. Občina  Ptuj 

(sedež Ptuj) 

Območje občine Ptuj obsega: 
a) mesto Ptuj 

katastrske občine: naselja: 
Krčevina pri Ptuju 
„ (del): Ptuj (del) 
Ptuj: Ptuf (del) 
Spodnji  Breg  (del): Ptuj (del) 
Zgornji Breg: Ptuj (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Apače: Apače,   Kidričevo   (del) 
°r*ije: Brstje, Budina 
Domava:                      Domava 
Gerečja 'vas: GereČja vas, Kungota pri Ptuju, 

Njiverce 
Grajena: Grajena 
Grajenščak: Grajenlčak 
fiajdina: .    Spodnin Hajdina, Zgornja 

Hajdina 
najdoše: Hajdole 

Kicar: 
Krčevina pri 

Ptuju (del): ' 

Krčevina prt 
Vurbergu: 

Markooci: 
Mestni orh: 
Nooa oas pri 

MarkoDcih: 
Nova oas pri Ptuju: 
Pacinje: 
Podvinci: 
Rogoznica: 
Prepolje (del): 
Skorba: 
Slovenja vas: 
So. Lovrenc na Drao. 

polju (del): 
Spodnji Breg (del): 
Spodnji Veloolek: 
Spuhlja: 
Starše: 
Vumpah: 
Zabovci: 
Zlafoličje: 
Zupečja vas (del): 

Kicar 

Krčevina pri Ptuju, Orešjc, Ra- 
belčja vas, Štuki, Vičava 

Krčevina   pri  Vurbergu 
Markovci ,, 
Mestni vrh 

Nova  vas pri Markovcih 
Nova vas pri Ptuju 
Pacinje ' 
Podvinci 
Rogoznica, Zabjak 
Prepolje, Trniče 
Skorba 
Slovenja vas 

Kidričevo (del) 
Draženci 
Spodnji Velovlek 
Spuhlja 
Starše 
Vumpah 
Zabovci 
Zlatoličje 
Kidričevo  (del) 

9. Občina  Središče 

(sedež Središče oV> Dravi) 

Grabe: Grabe 
Obrez: Obrez 
Sreduče: Središče ob Dravi 
Salooci: Salovci 
Vitan: Vitan 
Vodranci: " Godeninci, Vodranci 

10. Občina Videm 

(sedež Videm pri Ptuju) 

Belavsek: 
Dežno: 
Draoci: 
Dravinjski vrh: 
Gor ca: 
Grtadišče: 
Gruškooje: 
Jablovee: 
Jurovci: 
Kozminci: 
Lancova vas: 
Ljubsiaoa: 
Ložina: 
Majski vrh: 
Mata Varnica: 
Mali Okič (del): 
Pobrežje: 
Podlelmik: 
Repišče: 
Rodni vrh: 
Sedlaiek: 
Sela: 
Skorišnjak: 
Spodnji Breg (del): 
Spodnji Leskovec: 

Stanosina: 
Strajna: 
Sturmovci: 
Trdobojci: 
Trnovec: 
Vareja: 
Velika Varnica: 

Belavsek 
Dežno pri Podlehniku 
Dravci, Soviče 
Dravinjski vrh 
Gorca 
Gradišče 
Gruškovje 
Jablovee 
Jurovci, Tižec 
Kozminci 
Lancova vas 
Ljubstava 
Ložina 
Majski  vrh 
Mala Varnica 
Mali Okič (del) 
Pobrežje (del), Videm pri Ptuju 
Podlelmik 
Repišče 
Rodni vrh 
Sedlašek 
Barislovci, Sela 
Skorišnjak 
Pobrežje (del) 
Spodnji Leskovec, Strmec pri 

•   Leskovcu 
Stanosina 
Strajna 
Sturmovci 
Trdobojci 
Trnovec 
Vare ja 
Velika Varnica 
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Veliki Okie: 
lakh 
ïgornji Leskovec: 
Zgornja Pristava: 

Veliki Okič 
Zakl 
Berinjak, Zgornji Leskovec 
Popovci, Zgornja Pristava 

XL Okraj Trbovlje 
obsega tele občine, katastrske občine in naselja: 

1. Občina  Brežice 

(sedež Brežice) 

Občina Brežic« obsega: 
a) mesto Brežice 

katastrske občine:   naselja: 

Brežice: Brežice 

b) druge katastrske 
ArnoDo selo: 
Artiče: 
Blatno: 
Bojsno: 
Bregana: 

Brezina: 
Brezje: 
Brezovica: 
Bukošek: 
Bukovje: 
Bušeča oas: 

C er ina: 

Cerklje (del): 

Curnooec: 
Čatež: 

Crnc: 
Večno selo: 

Dednja vas: 
Dolenja vas (del): 
Drenovec: 

Gaberje: 

Globočice: 

Globoko: 
Jereslavec: 
Kapele: 
Koritno: 
Križe (del): 
Krška vas (del): 

Loče: 
Mali vrh: 
Mihalovec: 
Mostec: 
Oklukova gora: 
Orešje: 

Pavlova vas: 
Piršenbreg: 
Pišece: 
Podgorje: 
Podvinje: 

občine in naselja: 
Arnovo selo 
Artiče, Glogov brod 
Blatno 
Bojsno 
Bregansko selo, Brezje pri Ve- 

liki Dolini, Nova vas pri Bre- 
gani,  Obrežje,  Perisce, Rajec 

, Brezina, Trebež 
Brezje pri Bojsnem 
Brezovica   na  Bizeljskem 
Bukošek (del) 
Bukovje 
Bušeča vas, Dolenja Pirošica, 

Gorenja Pirošica, Vrhovska 
vas 

Cerina, Dobeno, Dvorce, 
Prilipe, Žejno 

Cerklje ob Krki, Črešnjice pri 
Cerkljah, Gazice, Hrastje pri 
Cerkljah.^ Zasap, Zupeča vas 
(del) 

Curnovec (del) 
Čatež ob Savi, Mrzlava vas, 

Velike Malence 
Cundrovec, Črne 
Curnovec (del), Dečno selo. 

Volčje (del) 
Dednja vas 
Spodnja  Pohanca 
Bračna vas, Drenovec pri Bu- 

kovju, Nova vas ob Sotli (del) 
Dobo va (del), Gaberje pri Do- 

bovi, Mali Obrez 
Cedem, Globočice, Kamence, 

Kraška vas, Mali Cirnik, Šo- 
benja  vas, Stankovo 

Globoko 
Jereslavec 
Kapele 
Koritno, Laze, Ponikve 
Križe, Pečice 
Boršt, Dolenje Skopice, Gorenje 

Skopice, Krika vas. Račja vas, 
Zupeča vas (del) 

Loče 
Mali vrh 
Dobova (del), Mihalovec 
Mostec 
Oklukova gora 
Bizeljska vas, Orešje na 

Bizeljskem 
Pavlova'vas 
Piršenbreg 
Pišece 
Podgorje pri Pilecah   i 
Podvinje 

Rakovec: 
Rigonce: 
Sela: 

Silooec: 
Slogonsko: 
Sromlje: 
Stara "vas: 
Stojanski vrh: 

Sušica: 

St. Lenart: 
Trnje: 
Velika Dolina: 

Veliki Obrez: 
Vitna vas: 
Vrhje: 
Volčje: 
lakot: 
Zgornja Pohanca: 
Zgornji Obrez: 
Zupelevec: 

Rakovec 
Rigonce 
Bukošek (del), Sela pri Dobovi, 

Zakot (del) 
Silovec 
Slogonsko 
Sromlje 
Gregovce, Stara vas-Bizeljsko 
Brvi, Izvir, Poštena vas, 

Stojanski vrh, Vinji vrh 
Nova vas ob Sotli (del), Spodnja 

Sušica, Zgornja Sušica 
Gornji Lenart, Sentlenart, 
Trnje 
Cirnik, Gaj, Jesenice, Mala Do- 

lina, Podgračeno, Ribnica, 
Velika Dolina 

Dobova (del), Veliki Obrez 
Dramlja, Vitna vas 
Vrhje 
Volčje (del) 
Zakot (del) 
Zgornja Pohanca 
Zgornji Obrez 
Zupelevec 

2. Občina  Hrastnik 

(sedež Hrastnik) 

Občina Hrastnik obsega: 

a) mesto Hrastnik 
katastrske občine:   naselja: 

Dol pri Hrastniku 
(del): Hrastnik (del) 

Hrastnik (del): Hrastnik (del) 
Sv. Jurij ob Tur ju 

(del): Hrastnik (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Hrastnik (del): 
Dol pri Hrastniku. 

(del): 
Mamo: 

Ojstro (del): , 
Podkraj (del): 
Sv. Jurij ob Tur ju 

(del): 
Sv. Marko (del): 
So. Stefan: 
Sirje (del): 

Plesko, Prapretno pri Hrastniku 

Brnica, Dol pri Hrastniku, Kal 
Brdce,  Krištandol,  Marno, 

Unicno 
Studence 
Podkraj (del) 

Gore; Kovk, Krnice 
Čeče (del), Boben 
Turje 
Savna peč. Sirje'(del) 

3. Občina Radeče 

(sedež Radeče) 

Občina Radeče obsega: 
a) mesto Radeče 

katastrske občine:    naselja: 

Radeče: Radeče 

b) druge katastrske občine in naselja: 
Dole pri Litiji: 

Hotemež: 

Konjšica (del): 
Loka pri Zidanem 

mostu: 

Dobovica, Dole pri Litiji, Hu- 
de ravne, Kal pri Dolan, Pre* 
vale, Radgonica, Selce, Slavi- 
na, Spodnje Jelenje, Suhadole, 
Zagozd, Zavrh 

Brunk, Brunska gora, Dobrava, 
Goreljce. Hotemež,' Loška go- 
ra, Rudna vas .. 

Radež, Rtiče. Stranski vrh (dw 

4•>••  pri  Zidanem mostu, 
Račica 
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Njivice: 

Okroglice: 
Podkraj (del): 
Radei: 
Svibno: 

*v. Jurij: 
Sv. Peter pri Loki: 
Sv. Jurij   pod 

Kumom: 

St. Lovrenc: 

Sir je (del): 

Velika Goba (del): 

Vrh woo: 

Anîe: 
Armeško: 
Urez je: 
Dobrova: 
Dolnji Leskovec: 
Dovško: 
Gorica: 
Kališovec: 
Kostanjek (del): 
Leskovec: 
Lokoe: 
Koprivnica: 
Mali Kamen: 
Mrčna sela: 
Presladol: 
Rajhetiburg: 
Raztez: 
Reštanj: 
Rožno: 
Senovo: 
Stolovnik: 
Stranje: 
Sedem: 
Veliki Dol: 
Veliki Kamen: 

Jelovo,  Močilno,  Njivice,  Stari 
dvor, Žebnik 

Okroglice, Razbor 
Podkraj (del) 
Celovnik, Radež, Žirovnica 
Čimerno, Jagnjenica, Počakovo, 

Svibno, Zagrad 
Breg, Šentjur na Polju 
Obrežje pri Zidanem mostu 

Burovak pri Podkumu. Gorenja 
vas, Mali Kum, Osredek, Pa- 
dež. Podkum, Sklendrovec 
(del) 

Gradišče, Ježevec, Kostanjevica, 
Prelesje, Ravne nad Sentru- 
pertom, Strmec 

Suhadol, Si rje  (del), Veliko 
Sirje, Zidani most 

Ceplje, Gorenje Jelenje, Ljubež 
v Lazih. Mala Goba, Preženj- 
ske njive.  Velika Goba 

Log pri Vrhovem, Prapretno, 
Vrhovo 

4. Občina  Senovo 

(sedež Senovo) 

Anže 
Armeško 
Brezje pri Dovškem 
Dobrova 
Dolnji Leskovec 
Dovško 
Gorica pri Rastežu 
Kališovec 
Kostanjek 
Gorenji  Leskovec 
Lokve 
Koprivnica 
Mali Kamen 
Mrčna sela 
Presladol 
Brestanica 
Raztez 
Reštanj 
Hožno 
Senovo 
Stolovnik 
Stranje 
Sedem 
Veliki Dol 
Veliki Kamen 

5. Občina Sevnica 

(sedež Sevnica) 

Občina Sevnica obsega: 
a) mesto Sevnica 

katastrske občine:   naselja: 

Sevnica: Sevnica 
b) druge katastrske občine in naselja: 

**'••••: Bianca 
Šoštanj: Apncnik pri Boštanju, Eoštanj, 
R Dolenji Boštanj 
^Težavo: Dolnje Brezovo, Gornje 
„ Brezovo, Pečje 
ö«<?*a: Bučka,  Dolenje  Radulje,  Dule, 

Gorenje Radulie, Jarčji vrh, 
Jerman vrh, Močvirie, Osre- 
dek  ori  Hubainici, Strit, Za- 

,, borU 
^erooec:      ' Budna  vas. Cerovec, Srednik 

Cirnik: Mali Cirnik pri Šentjanžu  (do- 
sedanje ime naselja: Mah Cir- 
nik), Roženberk, Svinjsko, Ve- 
liki Cirnik 

Goveji dol: Goveji dol,  Kamenica, Krmelj 
tiubajnica: Dedna    gora.   Dolnje    Impolje, 

Dolnje Orle, Gornje Impolje, 
Gornje Orle, Mala Hubajnica, 
Primož,  Velika  Hubajnica 

Kal: Kal pri Krmclju (dosedanje ime 
naselja: Kal), Kladje pri Kr- 
melj u, Osredek pri Krmelju, 
Stanjgrob 

Kladje: Kladje nad Blanco 
Kompolje: Jablanica,   Kompolje,   Mrtovec, 

Novi grad. Smarčna 
Krajna brda: Krajna brda 
Krsinji vrh: Gornja Stara vas, Jeperjek. Kr- 

sinji vrh, Otavnik, Slančji vrh 
Loknice (del): Malkovec (del), Pavla vas, 

Skovec. Trščinu 
Ledina: Ledina,   Orehovo   (del),   Orcšje 

nad Sevnico 
Log: Konjsko, Laze pri Boštanju, Log, 

Lukovec, Preska, Radna 
Metni vrh: Drožanje, Metni vrh (del) 
Pijavice: Gabrijele,    Pijavice,   Polje   pri 

Tržišču, Spodnje Mladetiče, 
Zgornje Mladetiče 

Podgorje: Podgorje ob Sevnični. Podgorica 
Podvrh: Lončarjev dol (del), Podvrh, 

Presna Loka, Vranje 
Poklek: Poklek nad Blanco 
Podboršt: Leskovec v Podborštu, Podboršt 
Selce: Selce  nad  Blanco 
St.Jani: Birna   vas.   Koluderje,  Šentjanž 
Šmarje: Orehovo  (del), Šmarje 
felce: Cešnjicc, Drušče. Rogačice, Tel- 

ce, Telčice, Znojile pri Stu- 
dencu (dosedanje ime naselja: 
Znojile) 

Studenec: Arto. Brezovo. Hudo Brezje, Po- 
nikve pri Studencu. Rovišče 
pri Studencu (dosedanje ime 
naselja: Rovišče), Studenec, 
Zavratec 

Irnovec: Stržišče. Trnovec. Zigrski vrh 
(del) 

Tržišče (del): Kaplja     Tas,    Malkovee    (del), 
Skrovnik, Spodnje Vodale, 
Tržišče. Vrhek, Zgornje Vodale 

Vrh- Gabrje,  Jelovee, Križ,  Vrh  pri 
Boštanju 

Zabukovje: Metni  vrh  (del), Mrzla planina, 
Zabukovjc nad Sevnico 

Zigrski vrh: Canje, Lončarjev dol (del), 
Žigrski vrh (del) 

Zurkov dol: Zurkov dol 

6. Občina Trbovlje 

(sedež Trbovlje) 

Občina Trbovlje obsega: 

a) mesto Trbovlje 
katastrske občine:   naselja: 

Trbovlje: Trbovlje  (del) 
Zagorje ob Savi 

(del): Trbovlje  (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

• Dobovec: Dobovec. Ključevica, Škof ja 
riža, Završje, Zupa 

Kotredež (del): Čebine. Partizanski vrh 
Knezdol: Gabersko, Knczdol, Planinska 

vas 
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Ujutro (del): 
Potoška vas (del): 
Sv. Lenart (del): 
Sv. Marko (del): 

Ojstro 
Prapreče (del) 
Vrhe (del) 
Ceče   (del),  Ostenk 

Veliki Trn: 

7. Občina  Videni-Krško 

(sedež Videm-Krško) 

Občina Videm-Krško obsega: 

a) mesto Videni-Krško 
katastrske občine:   naselja: 

Krško (del): 
Stara oas-Videm 

(del): 
Videm oo Saoi: 

Videm-Krško (del) 

Videm-Krško (del) 
Videm-Krško (del) 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Anooec: 
Cerklje (del): 
Dolenja oas (del): 
Drnooo: 

Kostanjek (del): 
Krška oas (del): 
Krško (del): 

Leskooec: 

Pesje: 
Pleterje: 
Površje: 

Itaka: 

Ravne: 

Senuše: 

Smednik: 

Sremić: 
Stara vas-Videm 

(del): 
Stari grad: 

Anovec,  Bučeroa,  Kremen 
Mrtvice (del) 
Dolenja vas pri Artičah 
Brege, Drnovo, Mrtvice (del), 

Leskovec pri Krškem (del). 
Spodnji Stari grad (del). Vi- 
hre   (del) 

Ravne pri Zdolah 
Vihre (del) 
Cesta, Cretež pri Krškem, Du- 

naj, Golek (del), Gora, Gunte, 
Osredek pri Trški gori (dose- 
danje ime naselja: Osredek), 
Senožete, Spodnje Dole, Spod- 
nje Pijavško, Straža pri Kr- 
škem, Strmo rebro, Trška gora 

Leskovec pri Krškem  (del), 
Venise, Vrbina, Zadovinek 

Pesje 
Pleterje, Zdole 
Brezje pri Raki, Dolenja vas pri 

Raki, Gmajna (del), Površje, 
Zabukovje pri Raki 

Ardro pri Raki, Celine, Cirje, 
Dobrava pod Rako (del), Dol- 
ga Raka, Goli vrh, Gradišče 
pri Raki, Jelenik, Koritnica, 
Mikote, Podlipa, Podulce, Pri- 
stava pod Rako, Raka, Sela 
pri Raki, Smednik (del), Vi- 
dem,  Vrh  pri  Površju 

Apnenik pri Velikem Trnu, 
Brezie pri Senušah (del), Bre- 
zovska gora (del), Drenovec 
pri Leskovcu (del), Golek 
(del), Ivan dol, Kobile, Libelj, 
Loke, Nemška gora, Nemška 
va-, Nova gora, Pijana gora, 
Ravni, Selce pri Leskovcu, 
Volovnik, Vrhulje 

Brezje pri Senušah (del), Bre- 
zovska gora (del), Dedni vrh, 
Dolenje, Drenovec pri Leskov- 
cu (del). Gorenja vas pri Le- 
skovcu (dosedanje ime nase- 
lju: Gorenja vas). Mali Pod- 
log, Senuše, Straža pri Raki, 
Velika vas 

Dobrava pod Rako (del). Gmaj- 
na (del), Kržišče, Mali Koren, 
Ravno, Smednik (del). Veliki 
Koren, Zaloke 

Sremič 

Spodnja  Libna  (del) 
Libna, Spodnja Libna (del), 

Spodnji Stari grad  (del) 

Veliki  Podlog: 

Veliko Mrašeoo (del)- 

Ardru pod Velikl-i Trnom, Creš- 
iijiei1 nad Pijavškim. Dalce, 
Dolenja Lepa vus, Gorenja 
Lepa vas, Gorenje Dole, Go- 
renje Pijavško, Jclševec. Kai- 
će, Kočno, Lomno, Mali Trn, 
Planina pri Raki, Srnečice, 
Srednje Arto, Srednje Pijav- 
ško, Veliki Trn, Zenje 

Gorica. Gržeča vas, Jelše, Pri- 
stava pri Leskovcu (del) Ve- 
liki Podlog 

Pristava pri  Leskovcu  (del) 

8. Občina   Zagorje   ob   Savi 
(sedež Zagorje ob Savi) 

Občina Zagorje ob Savi obsega: 

a) mesto Zagorje ob Savi 
katastrske občine:   naselja: 

Zagorje ob Savi 
(del): Zagorje ob Savi 

b) druge katastrske občine in naselja: 

Brezje: 
Čemše 

Hrastnik pri 
Trojnnah: 

Brezje, Dobrljevo 
Čemšenik, Jesenovo, Razbor 

pri Čemšeniku 

Blodnik, Hrastnik pri Trojanah, 
Jelenk, Jelševica, Polšina, 
Šentgotard 

Briše, Dolgo brdo pri Mlinšah, 
Kandrše (del), Mlinše, Raz- 
potje, Vrh pri Mlinšah, Zva- 
rulje 

Borje pri Mlinšah, Kolovrat, 
Medija, Podlipovica 

Konjšica, Stranski  vrh  (del), 
Sklendrovec  (del) 

Kotredež, Rove, Zavine, Znojile 
Družina, Kisovec, Loke pri Za^ 

gorju (dosedanje ime naselja: 
Loke), Podkraj pri Zagorju, 
Vrh 

Doleo brdo, Mamolj (del), Polš- 
nik, Preveg, Ravne, Renke, 
Šumnik, Tepe, Zglavnica 

Potoška vas, Prapreče (del) 
Vine 

Izlake,  Orehovica,  Prhovec, 
Ržiše, Zabreznik 

Gol če, Rovišče 
Vrhe (del) 
Semnik 
Borje, Colnišče,  Jablana,  Jarše, 

Kolk. Mošenik, Požarje, Seno- 
žeti,  Sentlambert, Tirna 

Borovak   pri   Polšniku,  MamolT 
(del). Velika Preska 

Breznik,  Kostrevnica,   Log vP" 
Mlinšah,  Ravne  pri   Mlinšah, 
Zabava 

Zagorje ob Savi (del):  Dolenja vas, Ravenska vas, 
Selo pri Zagorju 

4. člen 

S statutom okrajnega ljudskega odbora se za ob- 
čine na območju okraja Ljubljana: 1. Ljubljana- 
Bcžigrad, 2. Ljubljana-Center, 3. Ljubljana-Crnuće, *• 
Ljubljana-Moste. 5. Ljubljana-Polje, 6. Ljubljana-Rud- 
nik, 7. Lfubljana-Sentvid, 8. Ljubljana-Siška. 9. Ljub- 
ljana-Vič in za občine na območju okraia Maribor: 
t,  Maribor-Centcr, 2.  Maribor-Košaki. 3.  Maribor-la- 

Kandrše: 

Kolovrat: 

Konjšica (del): 

Kotredež (del): 
Loke: 

Polšnik: 

Potoška vas (del): 

Ržiše: 

Rovišče (del): 
Sv. Lenart (del): 
Semnik: . 
St. Lambert: 

Velika Goba (del): 

Zabava: 
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tor, 4. Maribor-Tezno lahko ustanovi organ (mestni 
svet) za opravljanje komunalnih in drugih zadev, ki 
imajo skupen pomen za te občine. 

5. člen 

Območje, ime in sedež okraja ter območja občine 
se lahko spremenijo samo z zakonom. Sedež in ime 
občine lahko spremeni Izvršni svet Ljudske skupščine 
LR Slovenije z odlokom. 

6. člen 
Kolikor se s tem zakonom spremenijo ali dopolnijo 

dosedanja imena posameznih naselij, se njihova dose- 
danja imena odpravljajo in veljajo odslej samo nova 
imena. 

7. člen 
Kjer je po določbah tega zakona katastrska občina 

razdeljena na dvoje ali več občin v območju istega 
okraja, odloči o razmejitvi med jitizadetimi občinami 
okrajni ljudski odbor. Kjor jeTJatastrska občina raz- 
deljena na dvoje' aH več občin, ki spadajo k različnim 
okrajem, odločijo o razmejitvi sporazumno ljudski 
odbori prizadetih okrajev. Če ne pride do sporazuma, 
odloči o razmejitvi Izvršni svet Ljudske skupščine LR 
Slovenije. 

*-' 8. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije izda po potrebi predpise za izvršitev tega 
zakona. 

9. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. U-84/55 
Ljubljana, dne 29. junija  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik Predsednik Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS:     Ljxidske skupščine LRS: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

120. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točk« 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene im politične ureditv,e in o organih 
°hlasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudslke republike Slovenije 
zakon o izvedbi nove ureditve občin in okrajev, k; ga 
Je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slo- 
venije na seji Republiškega zbora dne 28. junija 1955 
m ki se glasi; 

ZAKON 

o izvedbi nove ureditve občin in okrajev 

L Splošne določb« 

1. člen 

pokier ne bo sprejet zakon o samoupravljanju 
občinah in okrajih, se uporabljajo glede položaja 

J^in občin  in okrajev, ustanovljenih z zakonom o 
^pmočjih okrajev in občin v Ljudski republiki Slove- 
, aJi. ter glede oblikovanja, organizacije in dela nji- 
ovih ljudskih odborov določbe splošnega zakona o 
reditvi občin  in okrajev z  dne  16.  junija  1955 in 
'°ločbe tega zakona. 

Zakon o občinskih ljudskih odborCh in zakon o 
okrajnih ljudskih odborih se uporabljata še naprej, 
kolikor njune določbe niso v nasprotju s splošnim 
zakonom o ureditvi občin in okrajev z določbami 
tega zakona. 

II. Oblikovanje ljudskih odborov novih občin 
in okrajev 

2. člen 

Za čas, dokler ne bodo na splošnih volitvah iz- 
voljeni odborniki ljudskih odborov novih občin in 
okrajev, so obLikiujejo ljudski odbori novih občin 
praviloma iz tistih odbornikov dosedanjih občinskih 
in mestnih ljudskih odborov, ljudski odborj novih 
okrajev pa iz tistih odbornikov dosedanjih okraj- 
nih in mestnih,ljudskih odborov, ki so bili izvoljeni 
na območju, ki pride v sestav nove občine oziroma 
novega okraja. , 

3. člen 

Ljudski odbori novih občin Štejejo praviloma 
od 15 do 50 odbornikov, okrajni zbori ljudskih od- 
borov novih okrajev od 50 do 100 odbornikov, zbori 
proizvajalcev ljudskih odborov novih okrajev pa naj- 
manj tri četrtine, a največ toliko odbornikov kot 
okrajni zbor. 

V mejah števila, določenega po prvem odstavku 
tega člena se določi skupno število odbornikov ljud- 
skega odbora nove občine oziroma okrajnega zbora 
ljudskega odbora novega okraja glede na število pre- 
bivalcev, krajevni obseg in posebne krajevne raz- 
mere nove občine oziroma okraja, število odbornikov 
zbora proizvajalcev ljudskega odbora novega kraja 
pa glede na število proizvajalcev in glede na posebne 
gospodarske razmere novega okraja 

Število prebivalcev oziroma proizvajalcev se ugo- 
tovi po podatkih, ki so bili za podlago pri zadnjih 
splošnih volitvah v ljudske odbore, 

4. Člen 

Ce sestavlja novo občino več dosedanjih občin 
ali delov občin, odpade na vsako dosedanjo občino 
oziroma njen del toliko odbornikov, kot ustreza raz» 

erju med številom prebivalcev posamezne doseda- 
nje občine oziroma dela občine in skupnim številom 
prebivalcev nove občine. 

Ce sestavlja novi okraj več dosedanjih okrajev, 
mest alj njihovih delov, odpade od skupnega števila 
odbornikov, določenega za okrajni zbor ljudskega 
odbora novega okraja, na vsak dosedanji okraj, mesto 
oziroma njegov del toliko odborniških mest, kot 
ustreza razmerju med številom prebivalcev posamez- 
nega dosedanjega okraja, mesta ali njegovega dela 
in skupnim številom prebivalcev novega okraja. 

5. člen 

Od skupnega števila odbornikov, določenega za 
zbor proizvajalcev ljudskega odbora novega okraja, 
odpade na proizvajalsko skupino industrije, trgovine 
in obrti oziroma na skupino kmetijstva toliko odbor- 
niških mest, kot ustreza razmerju, s katerim je po- 
samezna proizvajalska skupina udeležena pri skup- 
nem družbenem produktu novega okraja. 

Ce sestavlja novi okraj več dosedanjih okrajev, 
niest ali njihovih delov, odpade od števila odborni- 
kov, ki pripade po prejšnjem odstavku posamezni 
proizvajalski skupini, na vsak dosedanji okraj, mesto 
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oziroma njegov del toliko odborniških mest, kot 
ustreza razmerju med številom proizvajalcev v po- 
samezni proizvajalski skupini na območju doseda- 
njega okraja, mesta oziroma njegovega dela in skup- 
nim številom proizvajalcev, zaposlenih v tej proizva- 
jalni skupini na območju novega okraja. 

Skupni družbeni produkt in družbeni produkt 
vsake proizvajalske skupine na območju novega okra- 
ja se določita po podatkih, ki so bili za podlago pri 
zadnjih splošnih volitvah odbornikov v zbore pro- 
izvajalcev okrajnih in mestnih ljudskih odborov. 

6. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije do- 
loči za vsak novi okraj skupno število odbornikov 
okrajnega zbora in tudi, koliko od tega števila od- 
pade na vsak dosedanji okraj, mesto* ali/njegov del, 
ki pridejo T sestav novega okraja. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije do- 
loči za vsak novi okraj skupno število odbornikov 
zbora proizvajalcev, koliko od skupnega števila od- 
bornikov pripada vsaki proizvajalski skupinj in tudi, 
koliko od odborniških mest, pripadajočih posamezni 
proizvajalski skupini, odpade na vsak dosedanji okraj, 
mesto ali njegov del. 

Ljudski odbor novega okraja določi skupno šte- 
vilo odbornikov ljudskega odbora vsake nove občine 
in tudi, koliko od tega števila odpade na vsako do- 
sedanjo občino oziroma njen del. 

7. člen 

Odbornike v ljudski odbor nove občine izvolijo 
na seji izmed sebe odborniki ljudskega odbora vsake 
dosedanje občine, ki pride v sestav nove občine. 

Odborniki dosedanjih občinskih ljudskih odborov 
lahko izvolijo za odbornika ljudskega odbora nove 
občine tudi odbornika okrajnega ljudskega odbora 
ali ljudskega poslanca republiške ali zvezne ljudske 
skupščine, ki- je bil izvoljen na območju dosedanje 
občine. 

8. člen 

Odbornike v okrajni zbor novega okraja izvolijo 
na seji izmed sebe odborniki okrajnega (mestnega) 
zbora vsakega dosedanjega okraja oziroma mesta, ki 
pride v sestav novega okraja. Odbornike v zbor pro- 
izvajalcev novega okraja izvolijo na seji vsi odbor- 
niki zbora proizvajalcev vsakega dosedanjega okraja 
oziroma mesta, ki pride v sestav novega okraja, in 
sicer za vsako proizvajalsko skupino izmed tistih 
odbornikov, ki so bili izvoljeni v tej proizvajalski 
skupini. 

Okrajni (mestni) zbor dosedanjega okraja lahko 
izvoli v okrajni zbor novega okraja tudi ljudskega 
poslanca republiškega ali zveznega zbora, zbor pro- 
izvajalcev dosedanjega okraja pa poslanca zbora pro- 
izvajalcev republiške ali zvezne ljudske skupščine, 
ki je bil izvoljen na območju dosedanjega okraja ali 
mesta. 

9. člen 

Ce izvoli dosedanji ljudski odbor po drugem od- 
stavku 7. oz. 8. člena tega zakona odbornika doseda- 
njega okrajnega ljudskega odbora v ljudski odbor 
nove občine ali ljudskega poslanca v ljudski odbor 
nove občine ali novega okraja, s tem ne sme biti pre- 
koračeno po 6. členu tega zakona določeno število 
odbornikov  ljudskega  odbora  nove  občine  oziroma 

okrajnega  zbora  ali   zbora  proizvajalcev   ljudskega 
odbora novega okraja. 

Za izvolitev po drugem odstavku 7. oziroma 8. 
člena tega zakona je potrebna pismena privolitev 
okrajnega odbornika oziroma ljudskega poslanca. 

10. člen 

Vsi odborniki dosedanjega občinskega ljudskega 
odbora oziroma vsi odbornika okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dsedanjega okraja postanejo brez 
volitev odborniki ljudskega odbora nove občine ozi- 
roma odborniki okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev novega okraja. Če se območje dosedanje občine 
oziroma okraja sklada z območjem nove občine ozi- 
roma okraja. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije lahko 
odloči, da postanejo brez volitev odborniki okrajnega 
zbora oziroma zbora proizvajalvev ljudskega odbora 
novega okraja vsi, ki so bili na območjih, ki pridejo 
v sestav novega okraja, izvoljeni za odbornike po- 
sameznega zbora dosedanjih okrajnih ljudskih od- 
borov, če njihovo skupno število ne znaša več kot 110. 

Ljudski odbor novega okraja lahko odloči, da 
postanejo brez volitev odborniki ljudskega odbora 
nove občine vsi, ki so bili na območjih, ki pridejo 
v sestav nove občine, izvoljeni za odbornike doseda- 
njih občinskih ljudskih odborov, če njihovo skupno 
število ne znaša več kot 60. 

Izjemoma lahko odloči Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije oziroma ljudski odbor novega 
okraja, da postanejo odborniki zbora ljudskega od- 
bora novega okraja oziroma odborniki ljudskega od- 
bora nove občine vsi, ki so bili na območjih, ki pri- 
dejo v sestav novega okraja oziroma nove občine, 
izvoljeni za odbornike, če je njihovo skupno število 
samo malo večje, kot je določeno v prejšnjih dveh 
odstavkih, ali pa samo malo manjše, kot mora znašati 
po prvem odstavku 3. člena tega zakona minimalno 
število odbornikov. 

Ljudski odbori novih občin lahko izvolijo na 
prvi seji za odbornike v svoj občinski ljudski odbor 
v okviru števila, ki ga določi za vsako novo občino 
iz tega člena ljudski odbor novega okraja, dodatno 
še odbornike dosedanjih okrajnih ljudskih odborov 
in ljudske poslance, ki so bili izvoljeni na območju 
nove občine. Zbori ljudskih odborov novih okrajev 
lahko izvolijo na prvi seji za odbornike v svoj zbor 
v okviru števila, ki ga določi za vsak novj okraj iz 
tega člena Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slove- 
nije, dodatno še ljudske poslance ustreznega zbora 
republiške oziroma zvezne ljudske skupščine, ki so 
bilj izvoljeni na območju novega okraja. Za izvolitev 
po tem odstavku je potrebna pismena privolitev iz- 
voljenega odbornika oziroma poslanca. 

11. člen 

Okrajni ljudski odbor določi za vsako novo ob- 
čino na območju mesta skupno število odbornikov 
občinskega ljudskega odbora. 

Ce sestavljajo novo občino na območju mesta 
poleg dela dosedanjega mesta tudi še ena ali vec 
dosedanjih občin, ki so bile v sestavu mesta ali zunaj 
njega, določi okrajni ljudski odbor tudi. koliko od 
skupnega števila odborniških mest odpade na del 
dosedanjega mesta in koliko na vsako posamezno 
dosedanjo občino alj njen del. Na del dosedanJe£a 

mesta oziroma  na vsako dosedanjo občino oziroma 
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njen del odpade sorazmerno toliko odborniških mest, 
kot ustreza razmerju med skupnim številom prebi- 
valcev na območju nove občine in številom prebival- 
cev na območju dela dosedanjega mesta oziroma do- 
sedanje občine ali njenega dela. 

Co sestavlja novo občino na območju mesta samo 
del dosedanjega mesta, ki ni bil občina v sestavu 
mesta ali njen del, postanejo brez volitev odborniki 
ljudskega odbora nove občine vsi odborniki doseda- 
njega mestnega ljudskega odbora, ki so bili izvoljeni 
na območju nove občine. Če je teh odbornikov več, 
kot je določil okrajni ljudski odbor, izvoli dosedanji 
mestni ljudski odbor izmed njih toliko odbornikov, 
kot je določeno. Ce je teh odbornikov manj, posta- 
nejo vsi brez volitev odborniki ljudskega odbora 
nove občine, manjkajoče število odbornikov pa iz- 
volijo zbori volivcev po predpisih, kj .veljajo za kan- 
didiranje odbornikov ljudskih odborov. Dosedanji 
mestni ljudski odbor določi, kateri zbori volilccv 
bodo volili odbornike in koliko odbornikov bo volil 
"vsak od njih. tZa izvolitev po zboru volivcev je po- 
trebna pismena privolitev izvoljenega. V primerih 
iz drugega in tretjega stavka tega odstavka lahko 
izvoli mestni ljudski odbor oziroma zbor volivcev ob 
pogojih iz 9. Člena tega. zakona tudi ljudskega po- 
slanca, ki je bil izvoljen na območju nove občine v 
sestavu mesta. 

Ce sestavljajo novo občino na območju mesta 
poleg dela dosedanjega mesta tudi še ena ali več 
dosedanjih občin, ki so bilo v sestavu mesta, ali nji- 
hov del, veljajo za odbornike dosedanjega mestnega 
ljudskega odbora, ki so bili izvoljeni na tistem delu 
mesta, ki ni bil občina v sestavu mesta, določbe dru- 
gega odstavka tega člena. Na območju dosedanje ob- 
čine v sestavu mesta postanejo odborniki ljudskega 
odbora nove občine brez volitev vsi odborniki doseda- 
njega mestnega ljudskega odbora, ki so bili izvoljeni 
na tem območju, manjkajoče število pa izvoli na seji 
ljudski odbor dosedanje občine izmed svojih odbor- 
nikov. V tem primeru lahko izvoli občinski ljudski 
odbor ob pogojih iz 9. člena tega zakona tudi ljud- 
skega poslanca, kj je bil izvoljen na območju doseda- 
nje občine oziroma njenega dela, ki pride v sestav 
nove občine. 

Če sestavljajo novo občino na območju mesta 
Poleg dela dosedanjega mesta tudi Š© ena ali več 
občin, ki so bile do zdaj zunaj dosedanjega mesta, 
ali njihov del, veljajo- za del dosedanjega mesta, ki 
ni bil občina v sestavu mest, in za dosedanjo občino 
r sestavu dosedanjega mesta določbe drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena. Ljudski odbori občin, 
ti doslej niso bile v sestavu mesta, pa volijo dolo- 
čeno število odbornikov pa določbah 7. člena tega 
zakona. 

•1. Prenehanje mandata dosedanjih odbornikov 

12. člen ) 
Odbornikom   dosedanjih  občinskih,  okrajnih  in 

cestnih ljudskih odborov, ki  ne bodo izvoljeni za 
Pobornike ali ne bodo brez volitev postali odborniki 
Judskih odborov novih občin oziroma novih okrajev, 

Preneha odborniški mandat s 1. septembrom 1955. 

IV. Prva seja novih ljudskih odborov 

13. člen 
"fvo sejo ljudskega odbora nove občine oziroma 

OTega okraja skliče predsednik ljudskega  odbora 

tiste dosedanje občine oziroma tistega dosedanjega 
okraja, na katerega območju jo sedež ljudskega od- 
bora nove občine oziroma novega okraja. Prvo sejo 
ljudskega odbora nove občine na območju mesta 
skliče predsednik dosedanjega mestnega ljudskega 
odbora. Odborniki okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev ljudskega odbora novegaokraja so zberejo 
ločeno na posebnih sejah. 

Prva seja ljudskega odbora novega okraja mora 
biti najpozneje do 20. julija 1955, prva seja ljudskega 
odbora nove občine pa najpozneje do 10. avgusta 1955. 

14. člen 
Prva seja ljudskega odbora se opravi ob primer- 

ni uporabi določb 51. do 55. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih oziroma 74. do 79. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih, kolikor v tem in v 15. 
členu ni drugače določeno. 

Mandat; se verificirajo na podlagi odločb, izdanih 
po 6., 10. in 11. členu tega zakona, zapisnikov o" 
volitvah odbornikov in na podlagi ustreznih poročili 
dosedanjih ljudskih odborov. To gradivo morajo do- 
sedanji ljudski odbori predložiti ljudskim odborom 
novih občin oziroma okrajev najpozneje do njihove 
prve seje. 

15. člen 
Po verifikaciji mandatov izvoli ljudski odbor 

nove občine na prvi seji začasno komisijo za volitve 
in imenovanja, predsednika in podpredsednika občin- 
skega ljudskega odbora in komisijo za statut ter ime- 
nuje tajnika občinskega ljudskega odbora, komisijo 
za ugotovitev premoženjskih pravic in obveznosti, 
ki preidejo na novo občino, komisijo za prevzem arhi- 
vov dn inventarja od dosedanjih občinskih ljudskih 
odborov, komisijo za vskladitev pravnih predpisov, 
po potrebi pa tudi že druge komisije. 

Po verifikaciji mandatov izvoli vsak zbor ljud- 
skega odbora novega okraja na seji najprej enega 
izmed odbornikov, k; bo vodil sejo zbora. Nato izvo- 
lita oba zbora na skupni seji začasno komisijo za 
volitve dn imenovanja, komisijo za statut, personalno 
komisijo tei predsednika in podpredsednika, okrajne- 
ga ljudskega odbora. Zbora imenujeta na skupni seji 
tajnika okrajnega ljudskega odbora, komisijo za ugo- 
tovitev premoženjskih pravic in obveznosti, ki pre- 
idejo na novi okraj, komisijo za prevzem arhivov 
in inventarja od dosedanjih okrajnih dn mestnih ljud- 
skih odborov, komisijo za vskladitev pravnih pred- 
pisov, po potrebi pa tudi še druge komisije. 

Na prvi skupni seji obeh zborov sprejme okrajni 
ljudski odbor odločbe po 6., 10. in 11. členu tega 
zaikona. 

V. Upravni organi ljudskih odborov novih občin 
in okrajev 

16. člen 
Ljudski odbori novih občin in okrajev ustanovijo 

svoje upravne organe najpozneje do 1. septembra 1955. 

17. člen 

Ljudski odbori novih okrajev lahko ustanovijo 
na območju občin za zadeve s področja notranjih 
zadev in katastra svoje upravne organe, ki so podre- 
jeni naravnost ljudskemu odborn novega okraja. 

18. člen 
Krajevni uradi, ki jih bo ustanovil ljudski odbor 

nove občine s statutom, morajo začeti z delom naj- 
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pozneje do i. januarja 1956; krajevni uradi, ki bodo 
ustanovljeni v krajih, kjer je do zdaj bil, po novi 
ureditvi pa ne bo več sedež občine, pa morajo začeti 
z delom 1. septembra 1955, 

19. člen 

Krajevni uradi iz prvega odstavka prejšnjega 
člena vodijo matične knjige in volilne imenike, iz- 
dajajo izpiske iz njih. sprejemajo vloge državljanov 
za občinski ljudski odbor, izdajajo živinske potne 
liste in opravljajo druge zadeve, ki jim jih naloži 
občinski ljudski odbor. 

Krajevni uradi delajo po navodilih tajnika občin- 
skega ljudskega odbora, strokovno delo pa opravljajo 
po navodilih pristojnega strokovnega organa občin- 
skega ljudskega odbora, 

VI. Prevzem arhivov in inventarja 

20. člen 

Komisije ljudskih odborov novih občin in okra- 
jev za prevzem arhivov in inventarja morajo naj- 
pozneje do 31. avgusta 1955 prevzeti od dosedanjih 
ljudskih odborov uradne knjige, arhive, spise in in- 
ventar. O prevzemu napravijo zapisnik. 

21. člen 

Prevzemna komisij novega ljudskega odbora 
prevzame uradne knjige, arhive, spise in inventar 
od ljudskih odborov dosedanjih občin, ki pridejo v 
sestav nove občine oziroma novega okraja. 

Ce pride območje dosedanje občine ali doseda- 
njega okraja v sestav dveh ali več novih občin ozi- 
roma okrajev, prevzame uradne knjige, spise, arhive 
in inventar prevzemna komisija ljudskega odbora 
tiste nove občine oziroma novega okraja, v katerega 
sestav pride pretežni del dosedanje občine ali okraja. 

22. člen 

Spise, ki do 31. avgusta 1955 ne bodo dokončani, 
pa za njihovo reševanje novi ljudski odbor, kj jih 
bo prevzel, ne bo več stvarno ali krajevno pristojen, 
odstopi ljudski odbor nove občine ali novega okraja 
pristojnemu ljudskemu odboru. 

23. člen 

Z 31. avgustom 1955 je treba vse uradne knjige 
dosedanjih ljudskih odborov skleniti po predpisih, 
ki veljajo za sklenitev uradnih knjig ob koncu leta. 

S štampiiljkami, pečati do žigi dosedanjih ljudskih 
odborov, ki za nove ljudske odbore ne bodo več upo- 
.rabni, je treba ravnati po veljavnih predpisih. 

VIL Končne določbe 

24. člen 

Sedanji pripravljalni odbori za formiranje ko- 
mun in skupnosti komun nadaljujejo z delom kot 
p /pTavljalni odbori po 60. členu splošnega zakona 
o ureditvi občin in okrajev. 

Pripravljalni odbori prenehajo z delom tisti dan, 
ko se konstituirajo ljudski odbori novih občin in 
okrajev. 

25. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakona, mora Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije sestaviti repu- 
bliško komisijo z nalogo, da skrbi za to, da se pra- 
vilno in pravočasno izpelje organizacija novih ljud- 

skih odborov  in   da daje  novim  ljudskim  odborom 
potrebno strokovno pomoč. 

26. člen 

Z dnem, ko se oblikujejo po statutih novih občin 
krajevni odbori,  prenehajo dosedanji  vaški  odbori. 

27. člen 

S 1. septembrom 1953 preneha veljati zakon o 
mestih in mestnih občinah s posebnimi pravicami 
in tudi vel drugi predpisi, ki so v nasprotju s sploš- 
nim 7a' inom o ureditvi občin in okrajev ali s tem 
zakonom. 

28. člen 

Natančnejše določbe za izvršitev tega zakona 
predpiše Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije. 

29. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS*. 

St. U-86/55 
Ljubljana, dne 29. junija  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik Predsednik Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS:     Ljudske sikupščrne LRS: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

121. 

UKAZ 
Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša 
Izvršni svet Ljudske skupščino Ljudske republike 
Slovenije zakon o spremembi zakona o proračunu 
Ljudske republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1955, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega 
zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 28. junija 
1953 in ki se glasi: 

ZAKON 

o spremembi zakona o proračunu Ljudske republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1955 

1. člen 
1•. točka 1. člena zaiona o proračunu Ljudske 

republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 
1935 (Uradni list LRS, št. 4-24/55) se spremeni tako, 
da se glasi: ' 

»III. Predračuni posebnih skladov 
z dohodki v znesku 1.228,986.000 din 
in  izdatki v znesku 1.228,996.000 din.c 

2. člen 
Ta  zakon  velja od  dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
Štev. U-15/2-55 
Ljubljana, dne 29. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik Predsednik Izvršnega sveti 
Ljudske skupščine LRS:     Ljudske slkupščine LRS: 

Dr. Ferdo Kozak 1. r. Boris Kraigher 1. r. 
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122. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljili družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije zakon o ustanovitvi šole za socialne de- 
lavce, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 
28. junija  1955 in ki se glasi: 

ZAKON 

o ustanovitvi sole za socialne delavce 

i. člen 

Ustanovi se šola za socialne delavce v Ljubljani. 
Sola ima pomen za vso Ljudsko republiko in 

je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za zdravstvo 
in socialno politiko LRS. 

2. člen 

Naloga šole je, da teoretično in praktično izobra- 
žuje kvalificirane strokovnjake za delo na področju 
socialnega  varstva. 

Sola tudi znanstveno proučuje vprašanja s pod- 
ročja socialnega varstva. 

3. člen 

Solo vodijo šolski svet, strokovni kolegij in di- 
rektor. 

4. člen 

Šolski svet sestavljajo: 
član, ki ga avoli strokovni kolegij šole izmed 

sebe; 
član, ki ga izvolijo slušatelji šole; 
član, ki ga izvoli okrajni ljudski odbor Ljub- 

ljana izmed svojih odbornikov; 
direktor šole: 
trije do pet članov, ki jih imenuje Svet za zdrav- 

stvo in socialno politiko LRS izmed priznanih soci- 
alnih, zdravstvenih in prosvetnih delavcev. 

Delovna doba sveta traja dve leti; posamezni 
člani se lahko odpokličejo oziroma razrešijo pred 
Pretekom te dobe. 

5. člen 
Šolski svet: 
sestavlja predlog za pravila šole; 
sestavlja predlog za predračun dohodkov in iz- 

datkov šole in skrbi za njegovo izvajanje; 
predlaga sistemizacijo delovnih mest na šol] za 

učno in tehnično osebje in daje predloge za Dame- 
sä'tev direktorja in drugega učnega osebja; 

daje predlog za predmetnik in učni načrt ter za 
0rganizacAjo pouka; 

razpravlja o vprašanjih, ki so pomembna za 
Pouk in znanstveno delo na šoli; 

predlaga, de se vključijo posamezn« nalog*» ia 
Problemi v načrt znanstvenega dela šole, in sode- 
iu."e pri tej  vključitvi; 
,    obravnava pritožbe in predloge učencev in šol- 

eSa osebja v zvezi s poukom in delom šole; 
skrb: za življenjske in delovne razmere štu- 

dentov; 

a    Poveča   skrb   socialno-zdravstvenim   problemom 
*°« in skrbi za kulturni razvoj študentov. 

6. člen 

Strokovni kolegij sestavljajo predavatelji. 
Strokovni kolegij ima zlasti tele naloge: 
obravnava vprašanja, ki se tičejo pouka in 

vzgojnega dela na šoli in njunega zboljšanja; 
izdela podroben učni načrt in skrbi za. njegovo 

izvajanje; 
daje pobudo za spremembo predmetnika in učne- 

ga načrta; 
razvršča   predavatelje   za   posamezne   predmete; 
daje mnenja in predloge šolskemu svetu in pro- 

učuje vprašanja, ki jih dobi od šolskega sveta; 
organizira sestanke  s slušatelji; 
uvaja predpise o disciplinski odgovornosti slu- 

šateljev v skladu s pravili šole. 

7. člen 

Direktorja in učno osebje šole imenuje po pred- 
logu šolskega sveta Svet za zdravstvo ia socialno 
politiko LRS na podlagi razpisa. 

8. člen 

Direktor neposredno vodi delo šole, predseduje 
strokovnemu kolegiju in skrbi, da se izvršijo sklepi 
šolskega sveta in strokovnega kolegija. 

Direktor irna pravico in dolžnost, zadržati izvr- 
šitev sklepov šolskega sveta in strokovnega kolegija, 
ki so v nasprotju z zakonitimi predpisi, pravili šole 
ali s splošnimi nalogami šole. Tak sklep mora direk- 
tor predložiti najpozneje v treh dneh Svetu za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS v odločitev. 

9. člen 

Šolski svet in direktor sta za svoje delo odgo- 
vorna Svetu za zdravstvo ia socialno politiko LRS, 
direktor pa tudi šolskemu svetu. 

10. člen 

Pouik v šoli traja dve leti in je teoretičen in prak- 
tičen. Predmetnik in učni načrt predpiše Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS v sporazumu s 
Svetom za prosveto in kulturo LRS. 

11. člen 

••• šolo se lahko vpišejo kandidati, ki imajo 
popolno srednjo izobraževalno ali drugo po stroki 
sorodno srednjo strokovno šolo s predpisanim konč- 
nim izpitom. 

Izjemoma se lahko v prvih treh letih po uve- 
ljavitvi tega zakona sprejemajo v šolo za socialne 
delavce tudi kandidati z nižjo srednjo šolo, ki so 
vsaj tri leta uspešno praktično delali na področju 
socialnih služb, če uspešno opravijo sprejemni izpit. 

12. člen 

Sola ima svoj predračun dohodkov jn izdatkov v 
«"•••• predračuna Sveta za zdravstvo in socialno 
politiko LRS. 

Direktor žole je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. 

13. člen 

Natančnejše določbe o trganizacijd in delu šole 
ter o pogojih za sprejem po drugem odstarku 11. čle- 
na predpiše Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LRS v sporazumu s Svetom za prosveto in kul- 
turo LRS. 
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14. člen 

Ta  zakon  velja od dneva objave v  >Uradnem 
listu LRS«. 

Si U-85/55 

Ljubljana, dne 29. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik Predsednik Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS:    Ljudske skupščine LRS: 

Dr. Ferdo Kozak L r. Boris Kraigher 1. r. 

123. 

Na podlagi 2. točke 21. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije je sprejela 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajal- 
cev dne 26. junija 1955 

ODLOK 

o spremembi  družbenega  plana  Ljudske  republike 
Slovenije za leto 1955 

V XIX. poglavju družbenega plana Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, 
št. 4-23/55) se spremenijo tele določbe: 

1. razdelek I. točka 1 — znesek se zviša na 17.935 
milijonov dinarjev; 

2. razdelek I. točka 2/č — znesek se zviša na 
14.736 milijonov dinarjev; 

3. razdelek II. odstavek 1 — znesek se zviša na 
17.935 milijonov dinarjev; 

4. v drugem razdelku se za točko č) vstavi nova 
točka d), ki se glasi: 

>d) republiški sklad za urejanje voda 150 mili- 
jonov dinarjev.« 

Dosedanja točka d) postane e); 
5. v III. razdelku se 6. pododstavek drugega od- 

stavka spremeni tako, da se glasi: 
>42.55% dohodkov od deleža Ljudske republike 

Slovenije na dohodkih okrajev in meste; 
6. V razdelek — odstotek udeležbe sklada za 

gospodarsko pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski 
na deležu Ljudske republike Slovenije od dohodka 
okrajev in mest se zniža na 6,8%; 

7. VI. razdelek — odstotek udeležbe kreditnega 
sklada za zidanje stanovanjskih hiš na deležu Ljud- 
ske republike Slovenije od dohodka okrajev in mest 
so zviša na 2.05%; 

8. VII. razdelek — odstotek prispevka zvezi od 
dohodkov republike se spremeni na 45,8%; 

9. V IX. razdelku se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

>Sklad za urejanje voda se formira iz deleža 
Ljudsko republike Slovenije na dohodkih okrajev 
in mest v znesku 150 milijonov dinarjev, iz anuitet 
od kreditov iz tega sklada in iz dohodkov iz poslo- 
vanja uprave. Temu skladu pripada 1,02% od deleža 
Ljudske republike Slovenije na dohodkih okrajev 
in mesi< 

• 
Ta  odlok velja od dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa sa od 1. januarja 1955 dalje. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

St. LS 107/1-55 

Ljubljana, dne 28. junija 1955. 

Podpredsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Dr. Ferdc Kozak 1. r. 

Predsednik 
Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

Predsednik 
Republiškega zbora: 

Josip Rus L x. 

124. 

Na podlagi zadnjega odstavka 21. člena ustav- 
nega zakona o temeljih družbene in politične uireditvo 
in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije im 
drugega odstavka 136. člena poslovnika Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS 

je Ljudska skupščina LRS na seji Republiškega 
zbora dne 28. junija 1955 ha predlog odbora za pro- 
sveto in kulturo Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS sprejela 

PRIPOROČILO 
o kmetijskih gospodarskih šolah 

Po uredbi o kmetijskih gospodarskih šolah (Urad- 
ni list LRS, št. 17/51) je namen teh šol, da dajejo 
kmečki mladini, ki je končala osemletno obvezno 
šolanje, širšo splošno in strokovno izobrazbo. V šol- 
skem letu 1934/55 je bilo v LR Sloveniji 224 takšnih 
šol v 19 okrajih, obiskovalo pa je te šole v tem letu 
okoli 7000 učencev. To dokazuje, da se naš kmečki 
živelj čedalje bolj zanima za povečanje splošne in 
poglobitev strokovno izobrazbe. 

Razvoj tega šolstva spremljajo v začetni fazi 
razne težave. Sedanje stanje v tem šolstvu kaže nam- 
reč nekatere pomanjkljivosti, in sioer: ' 

omrežje kmetijskih gospodarskih šol ne ustreza 
povsod danim pogojem in dejanskim potTebam, med 
posameznimi okraji so glede števila teh šol precejš- 
nja nesorazmerja, v nekaterih okrajih je samo po 
ena takšna šola aid pa jih sploh ni; 

v kmetijskih gospodarskih šolah je še premalo 
moške mladine in mladine s posestev kmetijskih go- 
spodarskih organizacij in kmetijskih zadrug; 

praktični pouk na teh šolah še marsikje zapo- 
stavljajo in dajejo prednost pouku splošnih izobra- 
ževalnih predmetov; 

na kmetijskih gospodarskih šolah še manjka 
ustreznega učnega osebja, zlasti pa ni zadosti kvalifi- 
ciranih predavateljev za praktični in teoretični pouk 
kmetijskih predmetov in gospodinjstva ali pa taJ" 
strokovnjaki nimajo potrebne pedagoške izobrazbe; 
ponekod pa jih okrajni sveti za prosveto in kulturo 
ne znajo smotrno pritegniti in jim zbuditi zanimanje 
za to delo. 

Ker na kmetijskih gospodarskih šolah še ni vpe- 
ljano družbeno vodstvo, nimajo delavski sveti kme- 
tijskih gospodarskih organizacij in upravni odbori 
kmetijskih zadrug možnosti, da bi po svojih zastop- 
nikih v vodstvu šole vplivali na delo teh šol. 
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Okrajne komisije za pošolsko izobraževanje 
kmečke mladine so večinoma pravilno opravljale 
svoje dolžnosti; njihovi uspehi pa bi bili lahko še 
večji, če bj pri sestavi teh komisij v večji meri 
skrbeli za boljšo povezavo z raznimi strokovnimi 
društvi in z družbenimi organizacijami, katerih delo 
je v zvezi s pošolskim izobraževanjem kmečke 
mladine. 

Preeejšnja ovira za delo kmetijskih gospodarskih 
šol je tudi pomanjkanje ustreznih prostorov, opreme 
in drugih materialnih sredstev, ki bi bila potrebna 
za delo teh šol. 

Kljub vsem težavam in pomanjkljivostim pa do- 
sedanje delo kmetijskih gospodarskih šol pri vzgoji 
mladino in učni uspehi kažejo, da so te šole pri- 
merna oblika za strokovno izpopolnjevanje tistih, 
ki so zaposleni v kmetijstvu in gospodinjstvu. Te šole 
postajajo zato pomemben činitelj pri prizadevanju, 
da se izboljšajo delovne metode v kmetijstvu in 
gospodinjstvu in racionalneje izrabijo gospodarske 
možnosti v kmetijstvu, s tem pa tudi, da se poveča 
kmetijska proizvodnja; te šoje so pomembne tudi 
za splošni kulturni napredek podeželja. Posebno velik 
pomen imajo zato, ker kmečki mladini bolj kot kateri 
drugi v dokajšnji mori primanjkuje smotrne vzgoje 
prav v pošolški dobi, ko je, ta mladina najbolj do- 
vzetna za nadaljnje izobraževanje. Iz vseh teh raz- 
logov jo skrb za nadaljnjo razvijanje kmetijskega 
gospodarskega šolstva nujna. 

Zato Republiški zbor Ljudske skupščine LRS 
priporoča 

vsem okrajnim in občinskim ljudskim odborom, vod- 
stvom kmetijskih gospodarskih, šol, delavskim svetom 
kmetijskih gospodarskih organizacij in upravnim od- 
borom kmetijskih zadrug naslednje: 

1. Ljudski odbori naj poskrbe za to, da bodo 
ustanovljene kmetijske gospodarske šole povsem tam, 
kjer so podani za to potrebni pogoji in dejanska 
potreba. 

2. Pri vključevanju mladine v kmetijske gospo- 
darske šolo naj se še posebej pazi in skrbi za to, 
da bo prišlo vanjo več moške mladine in mladine 
s posestev kmetijskih gospodarskih organizacij in 
kmetijskih zadrug. 

3. Ljudski odbori naj sami in skupno z uprav- 
nimi organi kmetijskih gospodarskih organizacij in 
kmetijskih zadrug poskrbe, da bodo strokovnjaki, 
ki delajo v teh organizacijah, kolikor le mogoče 
zaposleni pri delu v kmetijskih gospodarskih šolah 
kot predavatelji; kmetijskim strokovnjakom, kj po- 
učujejo na teh šolah, naj se da možnost, da se peda- 
goško izobražujejo v ustreznih tečajih, ki jih orga- 
nizirajo prosvetni organi; ljudski odbori pa naj še 
posebej poskrbe za to, da bodo poučevale gospodinj- 
ske predmete v teh šolah za ta pouk kvalificirane 
učiteljice; 

vodstva kmetijskih gospodarskih šol naj posve- 
čajo večjo pozornost praktičnemu pouku, upravni 
°rgani kmetijskih gospodarskih organizacij in kmetij- 
skih, zadrug pa naj jim pri tem dajejo vso .potrebno 
Pomoč. 

4. Na vseh kmetijskih gospodarskih šolah naj 
se izvolijo šolski odbori po načelih, kj v splošnem 
aiikonu o vodstvu šol (Uradni list FLRJ, št. 11/55), 
Veljajo za vodstva strokovnih šol, tako da bodo v 
*•• 

&k'h odborih tudi zastopniki delavskih svetov kme- 
tskih gospodarskih organizacij in upravnih odborov 
kmetjskih zadrug. 

5. Okrajni ljudski odbori naj poskrbijo, da bodo 
imenovani v okrajno komisijo za pošolsko izobraže- 
vanje kmečke mladine -edvseni zastopniki strokov- 
nih društev in drugih družb?nih organizacij, katerih 
delo je v zvezi s pošolskim izobraževanjem kmečke 
mladine. 

6. Ljudski odbori naj še posebej poskrbijo, da se 
bo izboljšala materialna podlaga za delo kmetijskih 
gospodarskih šol. 

St. R 453/1-55 
Ljubljana, dno 28. junija 1955. 

Republiški zbor 
Ljudske skupščine LRS 

Predsednik 
Republiškega zbora 

Ljudske skupščine LRS: 
Josip Rus 1. r. 

125. 

Na podlagi 110., 111. in 115. člena uredbe o do- 
hodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o določitvi akontacije in plačevanju dohodnine od 

kmetijstva za tretje četrtletje 1935 

I 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnim; pravicami določijo na svojem območju 
akontacijo dohodnine za čas od 1. julija do 30. sep- 
tembra 1955 v višini 53 % (triintrideset odstotkov) od 
dohodnine od kmetijstva, ki je bila odmerjena za 
leto 1955, 

• 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin • 

posebnimi pravicami morajo v 15 dneh po objavi 
teca odloka določiti znesek afleontacije vsakemu posa- 
meznemu davčnemu zavezancu. 

•1 
Davčni zavezanci morajo vplačati določeno akon- 

tacijo na dohodnino za tretje četrtletje 1955 do 15. 
avgusta 1955. 

IV 
Ta  odlok  velja  od dneva objave v  >Uradnem 

listu LRS«. 
St U-46/2-55 
Ljubljana, dne 28. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj L r. 

126. 
Na podlagi 28. člena zakona o novi ureditvi občin 

in okrajev izdaja Izvršni svet Ljudske slkupščine 
Ljudske republike Slovenije 

NAVODILO 
za prevzem arhivov, inventarja in nepremičnin 

dosedanjih ljudskih odborov 

I 
Ljudski odbori dosedanjih občin, okrajev in mest 

morajo takoj po uveljavitvi tega navodila imenovati 
posebno komisijo, ki naj pripravi vse potrebno, da 
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bodo lahko prevzemne komisije novih ljudskih odbo- 
rov iz 20. člena zakona o izvedbi nove ureditve občin 
in okrajev v redu prevzele uradne knjige, arhive, 
spise in inventar. 

Komisije iz prvega odstavka morajo zlasti po- 
skrbeti, da se uredi arhivsko in drugo gradivo, na- 
pravi popis tega gradiva, uredijo in izpopolnijo in- 
ventarne knjige in pripravi seznam nerešenih spisov, 

II 

Prevzemna komisija ljudskega odbora vsake nove 
občine oziroma novija okraja prevzame od komisije 
iz I. točke tega navodila vse uradne knjige, arhive, 
spise in inventar. 

O   izročitvi  in  prevzemu   se  napravi   zapisnik. 
Zapisnik o izročitvi in prevzemu obsega: 
1. popis delovodnikov, inventarnih, depozitnih in 

drugih uradnih knjig ter popis arhivskega dn drugega 
gradiva; 

2. seznam nerešenih spisov; navesti je treba te- 
meljno številko spisa z letnico ter predmet in ime 
morebitne stranke; 

3. popis inventarja. 
Zapisnik se napravi v treh izvodih; en izvod se 

vloži v arhiv dosedanjega ljudskega odbora, en iz- 
vod v arhiv novega ljudskega odbora, en izvod pa 
se pošlje pristojnemu okrajnemu ljudskemu odboru, 
če gre za prevzem gradiva občinskega ljudskega od- 
bora, oziroma Državnemu sekretariatu za občo upra- 
vo in proračun, če gre za prevzem gradiva okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora. 

Zapisnik podpišejo vsi člani obeh komisij. 

• 

Prevzemna komisija izroči takoj tajniku novega 
ljudskega odbora vse nerešene spise, registre (regi- 
stre zasebnih obrtnih obratov, finančno samostojnih 
zavodov itd.) ter tekoče spise in vpisnike, za katere 
veljajo posebni predpisi (odmerni spisi, invalidski in 
skrbniški spisi itd.). 

Tajnik novega ljudskega odbora porazdeli nere- 
šene spise in tekoče spise, za katere veljajo posebni 
predpisi, na pristojne upravne organe novega ljud- 
skega odbora, spise pa, za katere novi ljudski odbor 
ni pristojen, odstopi pristojnemu ljudkemu odboru 
oziroma drugemu priiojnemu organu. 

CP se registri in vpisniki, za katere veljajo po- 
sebni predpisi, nanašajo na območja več novih ljud- 
skih odborov, pošlje tajnik pristojnemu ljudskemu 
odboru overjen prepis ustreznega dela registra ali 
vpisnika, če se da register oziroma vpisnik deliti brez 
škode za celoto, se pošlje ustrezni del registra ozi- 
roma vpisnika v izvirniku. 

Gradivo iz drugega in tretjega odstavka se od- 
stopi s posebnim dopisom. 

Prevzete nerešene spise vpiše ljudski odbor v 
svoj delovodnik z dnevom prevzema. 

IV 

Arhivsko in drugo gradivo je treba hraniti na 
sedežu dosedanjega ljudsikega odbora, dokler ne bo 
urejeno po navodilih za ureditev arhivov; arhivi 
morajo biti urejeni najpozneje do 1. januarja  1956. 

Novi ljudski odbor določi uslužbenca, ki ho ar- 
hivsko gradivo čuval in uredil. 

Preden se arhivsko gradivo okrajnega oziroma 
občinskega ljudskega odbora prenese na drugo me- 

sto, je treba o tem obvestiti tajnika pristojnega okraj- 
nega ljudskega odbora oziroma Državni sekretariat 
za občo upravo in proračun LR Slovenije. 

Volilni imeniki ter uradne knjige, arhivi, spisi 
in invejitar matičnih uradov ostanejo pri dosedanjih 
matičnih uradih, oziroma pri krajevnih uradih, ki 
se ustanovijo na sedežih dosedanjih občin. 

Uradne knjige, arhivi, spisi in inventar katastr- 
skih uradov in posredovalnic za delo ostanejo na do- 
sedanjih mestih. 

VI 

Ljudski odbor občine, ki prevzame inventar, 
mora v primeru, da pride sedež dosedanje občine v 
območje druge občine, odstopiti ljudskemu odboru te 
občine potrebni inventar za krajevni urad, ki se usta- 
novi na sedežu dosedanje občine. 

VII 

Za prevzem in prenos uradnih knjag, arhivov, 
spisov in inventarja organov za notranje zadeve 
veljajo navodila Državnega sekretariata za notranje 
zadeve LR Slovenije. 

Prevzem in prenos uradnih knjig, arhivov in 
spisov s področja narodne obrambe bo urejen s po- 
sebnim  navodilom. 

VIII 

Upravo nad nepremičninami in zgradbimi z vse- 
mi napravami, instalacijami itd., ki so bile v upravi 
ljudskega odbora, kj preneha, prevzame komisija 
tistega novega ljudskega odbora, v katerega območju 
leži nepremičnina, kolikor ne bo s predpisi o pri' 
stojnpS'ti novih ljudskih odborov drugače določeno. 
O prevzemu se napravi poseben zapisnik; zapisnik o 
prevzemu je listina za vpis v zemljiški knjigi. Vpis 
predlaga sodišču tisti ljudski odbor, ki je nepremič- 
nino prevzel. 

IX 

Natančnejša navodila za prevzem in prenos urad- 
nih knjig, arhivov • spisov izda po potrebi državni 
sekretar za občo upravo in  proračun LR Slovenije. 

X 
To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-87/55 
Ljubljana, dne 29. junija  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

12?. 
Na podlagi 25. člena zakona o izvedbi nove 

ureditve občin in okrajev izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine LR Slovenije 

ODLOČBO 
o ustanovitvi republiške komisije za izpeljavo 

organizacije ljudskih odborov novih občin in okrajev 

I 
Ustanovi se republiška komisija z nalogo, da 

skrbi za to, da se pravilno in pravočasno izpelje orga- 
nizacija ljudskih odborov novih občin in okrajev. 
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II 

V komisijo iz I točke to odločbe se imenujejo: 
za predsednika: A v bel j Viktor, član Izvršnega 

sveta; 
za tajnika: Simidorvnik Janez, uslužbenec 

Izvršnega sveta; 
za člane: ~ 
Kocijančič   Boris,  član  Izvršnega sveta; 
Deklo v a Janko, podsekretar Državnega sekre- 

tariata za občo upravo in proračun LRS; 
dr. G1 o b e v n i k Jože, sekretar Sekretariata za 

zakonodajo; 
Hočevar Mirko, podsekretar Državnega sekre- 

tariata za gospodarstvo LUS; 
Kladivar   Jože, uslužbenec CK ZKS; 
Kovic Franc, uslužbenec Državnega sekreta- 

riata za občo upravo in proračun LRS; 
Prijatelj Marjan, uslužbenec Državnega se- 

kretariata za notranje zadeve LRS. 

III 
Ta odločba velja takoj. 
St. S-1384/55 
Ljubljana, dne 29. junija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije -*" 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

128. 
Na podlagi 6. in 10. člena zakona o izvedbi nove 

ureditve občin in okrajev izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 

o določitvi števila odbornikov  ljudskih  odborov 
novih okrajev • 

I 
Številčni sestav okrajnih zborov in zborov pro- 

izvajalcev za ljud&ke odbore novih okrajev se določi 
takole: 

i. Okrajni ljudski odbor Celje: 
okrajni zbor šteje 70 odbornikov; 
od tega izvolijo okrajni zbori dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Celje 56, Šoštanj  15 in Krško 
1 odbornika; 

zbor proizvajalcev šteje 70 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

63 odbornikov, od katerih izvolita zbora proizvajal- 
cev dosedanjih okrajnih ljudskih odborov: Celje 52 
in Sostanti 1 odbornikov; 

proizvajalski skupini kmetijstva 7 odbornikov, od 
katerih izvolita zbora proizvajalcev dosedanjih okraj- 
nih ljudskih odborov: Celje 6 in Šoštanj 1 odbornika. 

2. Okrajni ljudski odbor Gorica: 

okrajni  zbor šteje 70 odbornikov; 
od tega izvolijo okrajni .zbori dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Gorica 43, Tolmin 25 in Sežana 
2 odbornika; 

zbor proizvajalcev  šteje  60 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrtj 

42 odbornikov, od katerih izvolijo zbori proizvajalcev 

dosedanjih  okrajnih   ljudskih,  odborov r  Gorica   27, 
Tolmin 14 in Sežana 1 odbornika; 

proizvajalski skupini kmetijstva 18 odbornikov, 
od katerib izvolita zbora proizvajalcev dosedanjih 
okrajnih ljudskih odborov: Gorica 12 in Tolmin 6 od- 
bornikov. 

3. Okrajni ljudski odbor Kočevje: 

olkirajni zbor šteje 44 odbornikov; 
od tega odpade na dosedanji okraj Kočevje 42 od- 

bornikov in na del dosedanjega okraja Črnomelj 
2 odbornika. 

Odborniki okrajnega zbora postanejo brez volitev 
vsi dosedanji odborniki okrajnih zborov, izvoljeni 
na območjih, ki pridejo v sestav novega okraja; 

zbor proizvajalcev šteje 32 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

19 odborniikov; vsi odpadejo na dosedanji okraj 
Kočevje; 

proizvajalski  skupini kmetijstva  13 odbornikov, 
od katerih odpade  na dosedanji okraj  Kočevje   12 • 

in na del dosedanjega okraja Črnomelj  1 odbornik. 
Odborniki zbora proizvajalcev postanejo brez 

volitev vsi dosedanji odborniki zborov proizvajalcev, 
izvoljeni na območjih, ki pridejo v sestav novega 
okraja. 

4. Okrajni ljudski odbor Koper: 

okrajni zbor šteje 65 odbornikov; 
od tega izvolijo okrajni zbori dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Koper 26, Postojna 21 in Sežana 
18 odbornikov; ' 

zbor proizvajalcev šteje 55 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

40 odbornikov, od katerih izvolijo zbori proizvajalcev 
dosedanjih okrajnih ljudskih odborov: Koper 15, 
Postojna  15 in Sežana  10 odbornikov; 

proizvajalski skupini kmetijstva 15 odbornikov, 
od katerih izvolijo zbori proizvajalcev dosedanjih 
okrajnih ljudskih odborov: Koper 6, Postojna 5 in 
Sežana 4 odbornike. 

5. Okrajni ljudski odbor Kranj: 

okrajni zbor šteje 60 odbornikov; 
od tega izvolita okrajna zbora dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Kranj 37 in Radovljica 23 od- 
bornikov; 

zbor proizvajalcev «teje 60 odborniikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

56 odbornikov, od katerih izvolijo zbori proizvajal- 
cev dosedanjih okrajnih ljudskih odborov: Kranj 31 
in Radovljica 25 odbornikov; 

proizvajalski skupini kmetijstva 4 odborniki, od 
katerih izvolita zbora proizvajalcev dosedanjih olkraj- 
nih ljudskih odborov: Kranj 3 in Radovljica 1 od- 
bornika. 

6. Okrajni ljudski odbor Ljubljana: 

okrajni zbor šteje 68 odborniikov; 
od tega izvolijo okrajni (mestni) zbori dosedanjih   t 

okrajnih (mestnih) ljudskih odborov: Ljubljana me- 
sto  34,  Ljubljana  okolica  29,  Postojna  4  in  Novo 
mesto 1 odbornika; 

zbor proizvajalcev šteje 51 odbornikov; 
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od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

45 odbornikov, od katerih izvolijo zbori proizvajalcev 
dosedanjih okrajnih, (mestnih) ljudskih odborov: 
Ljubljana mesto 30, Ljubljana okolica 14 in Postojna 
1 odbornika; 

proizvajalski skupini kmetijstva 6 odbornikov, 
od katerih izvolijo zbori proizvajalcev dosedanjih 
okrajnih (mestnih) ljudskih odborov: Ljubljana me- 
sto 1, Ljubljana okolica 4 in Postojna 1 odbornika. 

7. Okrajni ljudski odbor Maribor: 
iAo^imoqpo c,i afajf ioqz •••••• 

od tega izvolijo okrajni (mestni) zbori dosedanjih 
okrajnih (mestnih) ljudskih odborov: Maribor me- 
sto 25, Maribor okolica 34 in Slovenj Gradec 16 od- 
bornikov; 

zbor proizvajalcev šteje 75 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

69 odbornikov, od katerih izvolijo zbori proizvajalcev 
i dosedanjih   okrajnih    (mestnih)    ljudskih   odborov: 
Maribor  mesto  41,  Maribor  okolica   13  in   Slovenj 
Gradec 15 odbornikov; 

proizvajalski skupini kmetijstva 6 odbornikov, 
od katerih izvolita zbora proizvajalcev dosedanjih 

. okrajnih (mestnih) ljudskih odborov: Maribor oko- 
lica 4 in Slovenj Gradec 2 odbornika. 

8. Okrajni ljudski odbor Murska Sobota: 
okrajni zbor šteje 60 odbornikov; 
od tega izvolita okrajna zbora dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Murska Sobota 42 in Ljutomer 
18 odbornikov; 

zbor proizvajalcev šteje 45 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti' 

22 odbornikov, od katerih izvolita zbora proizvajalcev 
dosedanjih okrajnih ljudsikih odborov: Murska So- 
bota 14 in Ljutomer 8 odbornikov; 

proizvajalski skupim kmetijstva 23 odbornikov, 
od katerih izvolita zbora proizvajalcev dosedanjih 
okrajnih ljudskih odborov: Murska Sobota 17 in Lju- 
tomer 6 odbornikov. 

9. Okrajni ljudski odbor Novo mesto: 

okrajni zbor šteje 60 odbornikov; 
od tega izvolijo okrajni zbori dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Novo mesto 42, Črnomelj 15 
in Krško 3 odbornike; 

zbor proizvajalcev šteje 50 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, ligov'yns in obrti 

24 odbornikov, od katerih izvolijo zbori proizvajalcev 
dosedanjih okrajnih ljudskih odborov: Novo mesto 17, 
Črnomelj 6 in Kräko 1 odbornika; 

proizvajalski skupini kmetijstva 26 odbornikov, 
od katerih izvolijo zbori proizvajalcev dosedanjih 
okrajnih ljudsikih odborov: Novo mesto 18, Črnomelj 6 
in Krško 2 odbornika 

10. Okrajni ljudski odbor Ptuj: 
okrajni zbor šteje 68 odbornikov; 
od tega odpade na dosedanji okraj Ptuj 61 od-, 

bornikov in na del dosedanjega okraja Ljutomer 
7 odbornikov. 

Odborniki okrajnega zbora postanejo brez voli- 
tev vsi dosedanji odborniki okrajnih zborov, izvoljeni 
na območjih, ki pridejo v sestav novega okraja. 

Zbor proizvajalcev šteje 53 odbornikov; 
od tega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

30 odbornikov, od katerih odpade na dosedanji okraj 
Ptuj 27 in na del dosedanjega okraja Ljutomer 1 od- 
bornik; zbor proizvajalcev novega okrajnega ljud- 
skega odbora izvoli dodatno za odbornika^v tej pro- 
izvajalski slkupini še dva ljudska poslanca; 

proizvajalski skupini kmetijstva 23 odbornikov, 
od katerih odpade na dosedanji okraj Ptuj 19 in na 
del dosedanjega, okraja Ljutomer 3 odbornika; zbor 
proizvajalcev novega okrajnega Ijndskega odbora 
izvoli dodatno za odbornika v tej proizvajalstki sku- 
pini še enega ljudskega poslanca. 

Odborniki zbora proizvajalcev postanejo brez 
volitev vsi dosedanji odborniki zborov proizvajalcev, 
izvoljeni na območjih, ki pridejo v sestav novega 
okraja. 

11. Okrajni ljudski odbor Trbovlje: 

okrajni zbor šteje 60 odbornikov; 
od tega izvolijo okrajni zbori dosedanjih okraj- 

nih ljudskih odborov: Trbovlje 26 in Krško 34 od- 
bornikov; 

zbor proizvajalcev šteje 45 odbornikov; 
od Jega pripada: 
proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti 

40 odbornikov, od katerih izvolita zbora proizvajal- 
cev dosedanjih okrajnih ljudskih odborov: Trbov- 
lje 25 dn Krško 15 odbornikov; 

proizvajalski skupini kmetijstva 5 odbornikov, 
od katerih izvolita zbora proizvajalcev dosedanjih 
okrajnih ljudskih odborov: Trbovlje 1 in Krško 4 od- 
bornike. 

II 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 823/2-55 
Ljubljana, dne 29. jnnija 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odloki HufKkih odborov 
451. 

Na podlagi 23., 65. in 117. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS. 
št. 19-90/52), 26. člena uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56-482/55) v zvezi z 8. členom uredbe o spre- 
3 embah in dopolnitvah uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, št. 48-586/54) in na predlog sveta za gospo- 
darstvo izdaja mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljana po sklenu 58. skupne seje mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev z dne 18. marca 1955 

.ODLOK 
o začasni oprostitvi dopolnilne dohodnine od dohod- 
kov zemljišč, ki se uporabljajo za zelenjavne vrtove 

1. člen 
Začasno se oproste dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov zemljišč, kj se začno uporabljati za zelenjav- 
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"i vrt, davčni zavezanca, če sklenejo z organom za 
fcttvetijstvo mestnega ljudskega odbora pogodbo o 
uporabi zemljišč za zelenjavni vrt. 

2. člen 

Pogodbo o uporabi zemljišča  za zelenjavni vrt 
&•••• lahko vsak davčni zavezanec za zemljišče, ki 

i «aeri vsaj 500 kvadratnih metrov. 

3. člen 

'Pogodbo, ki se  sklene  za eno  koledarsko leto. 
Podaljša  pristojni  organ   za   kmetijstvo  v   tekočem 
• •• prošnjo davčnega zavezanca za prihodnje leto. 

4. člen 

Organ za kmetijstvo mestnega ljudskega odbora 
*6 pooblašča, da izda za izvajanje tega odloka po- 
trebna navodila in določi čas za sklepanje pogodb. 

5. člen 

,. Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
kstu LRS«. 

St. G-1736/1-55 
Ljubljana, dno 18. marca 1955. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dcrmastia 1. r. 

452. 

Na podlagi 15., 107. in 108. člena •••••• o okraj- 
en ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v 
*yezi z 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
"Uradni list FLRJ, št. 46/51) je, okrajni ljudski odbor 
^-rnomelj na seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 23. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
0 spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrževanju 

snage, javnega reda in miru 

1. člen 

Drugo poglavje odloka o vzdrževanju snage, jav- 
ï^a reda in miru z dne 31. VII. 1953 (Uradni list 
~RS, št. 33-376/53) se spremeni tako, da se 2. člen 
Siasi: 

*Na javnem aH zasebnem prostoru so prepoveda- 
ä dejanja, ki motijo mir okolice, in sicer je prepo- 

vedano: 
,     a) uporabljati zvočnike, radijske aparate, glasbi- 
* a" kakršnekoli druge naprave na način, ki občutno 
°ti okolico, ali na kak drug način delati večji hrup 

ln ropot; 
i... ") uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
']lh   •••1. l-     i.;    _: i.    • *__    J..ï:11  

na 
ča- 

'lix motorna vozila, ki nimajo izpušne dušilke; 
.    c) peti, gosti, vzklikati, kričati, razgrajati ali 
^g način delati večji hrup ali ropot v nočnem 
• Po strnjenih naseljih. 

Za motnje po prednjih odstavkih se ne štejejo 
•°•••, ki  izvirajo iz oblastno dovoljene politične, 
^zbene ali gospodarske delavnosti.c 

- 3- člen se glasi: 
>Tajništvo za notranje zadeve lahko v posamcz 

2. člen 
Sedanji  6., 7., 8., 9.,  10.,  11.,  12.,  13. in  14. člen 

postanejo 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, in 12. člen. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradncm listu 

LRSc 
St 1-575/1-55 
Črnomelj, dne 23. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

453. 

oih 
točk, 

Primerih  prepove ali omeji  uporabo naprav iz 
0 a) 2. člena v bližini bolnišnic, sanatorijev, šol 

• ali iz ozirov na tujski promete 

Na podlagi 15., 64. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 5. 
člena uredbe o organizaciji elektroenergetske inšpek- 
cijske službe v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni 
list LRS, št. 40-143/54 v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za gospodaTstvo LRS in v skladu s sklepi skup- 
nih sej obeh zborov okrajnega ljudskega odbora Po- 
stojna dne 21. marca 1955 1er okrajnega ljudskega 
odbora Sežana dne 31. marca 1955 je okrajni ljudski 
odbor Koper na skupni seji obeh zborov dne 23. apri- 
la 1955 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi rajonsko elektroenergetske inšpekcije 
za okraje Koper, Postojna in  Sežana s sedežem v 

Kopru 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Koper s sedežem 

v Kopru se ustanovi rajonska elektroenergetska in- 
špekcija za okraje Koper, Postojna in Sežana. 

2. člen 
Rajonska elektroenergetska inšpekcija ima za. 

okraje iz 1. člena tega odloka tele naloge: 
1. opravlja vse zadeve po predpisih o elektro- 

energetski inšpekciji, ki spadajo po veljavnih pred- 
pisih v pristojnost okrajnih ljudskih odborov; 

.2. neposredno nadzira izvajanje zveznih, republi- 
ških in okrajnih predpisov in sklepov s področja 
elektrogospodarstva in elektroenergetskih naprav; 

3. daje dovoljenja za obratovanje, za rekon- 
strukcije in za demontaže. elektroenergetskih na- 
prav; 

4. sodeluje pri revizijah investicijskih progra- 
mov in projektov elektroenergetskih naprav ter pri 
tehničnih pregledih gradbenih objektov elektroener- 
getskih naprav; 

5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje po- 
rabo električne energije po navodilih svetov za gospo- 
darstvo v 1. členu navedenih okrajnih ljudskih od- 
borov   in   republiško   elektroenergetske   inšpekcije; 

6. opravlja druge zadeve, ki spadajo po predpisih 
ali odločitvi pristojnih organov v njeno pristojnost. 

Naloge, navedene v 2., 3. in 4. točki opravlja ra- 
jonska elektroenergetska inšpekcij,- v obsegu, ki ga 
predpiše državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

5. člen 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravlja 
svoje naloge po rajonskih inšpektorjih. 

Rajonske inšpektorje imenuje okrajni ljudski od- 
bor Koper v sporazumu z državnim sekretarjem za 
gospodarstvo LRS. 



Stran 524 URADNI  LIS'1 St. 24 - 30. VL 1935 

4. člen 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija je za svo- 
je delo odgovorna svetom za gospodarstvo pristojnih 
okrajnih ljudskih odborov. 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravilja 
svoje naloge tudi po navodilih, ki jim prejema od 
svetov za gospodarstvo v 1. členu navedenih okrajnih 
ljudskih odborov za svoja območja in od republiške 
elektroenergetske inšpekcije. 

5. člen 
Stroške službe rajonske elektroenergetske inšpek- 

cije krijejo sporazumno prizadeti okrajni ljudski 
odbori. 

6. člen 

Ce ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepra- 
vilnosti al; da niso izvršeni ukrepi, ki so bili določe- 
ni, odredi z odločbo, da se morajo nepravilnosti odpra- 
viti oziroma da se morajo ukrepi izvršiti, ter določi 
primeren rok, v katerem se mora to izvršiti, kolikor 
veljavni predpisi drugače ne določajo. 

Zoper odločbo rajonske elektroenergetske inšpek- 
cije je dovoljena v 15 dneh po njenem prejemu pri- 
tožba   na    republiško   elektroenergetsko   inšpekcijo. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
Rajonska inšpekcija sme kljub določbi prejšnje- 

ga odstavka na strankino zahtevo odložiti izvršitev 
svoje odločbe. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. 11-1248/5-55 
Koper, dne 23. aprila 1935. 

Strinjam se! 
Državni  sekretar za 

gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Predsedmik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

454. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), v zvezi s 5. čle- 
nom uredbe o organizaciji elektroenergetske službe v 
Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, štev. 
40-143-54), v sporazumu z državnim sekretarjem za 
gospodarstvo LRS ter v skladu s sklepi prizadetih 
okrajnih ljudskih odborov, sprejetih na skupnih se- 
jah obeh zborov, in sicer okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomera dne 2. III. 1955, okrajnega ljudskega odbo- 
ra Murska Sobota dne 9. IV. 1955, okrajnega ljudsikega 
odbora Ptuja dne 31. I. 1955, olkrajnega ljudskega od- 
bora Slovenjega Gradca dne 6. I. 1955 ter mestnega 
ljudskega odbora Maribor dne 16. II. 1955 je okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica na XXV. skupni seji 
obeh zborov dne 23. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi rajonske elektroenergetske inšpekcije 
za okraje Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota, 
Ptuj, Slovenj Gradec ter za mesto Meribor s sedežem 

pri okrajnem ljudskem odboru Maribor okolica 

1. člen 

Pri okrajnem ljudskem odboru Maribor okolica s 
sedežem v Mariboru se ustanovi rajonska elektroener- 

getska inšpekcija za okraje Ljutomer, Maribor okolica, 
Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec ter mesto Ma- 
ribor. 

2. čle« 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija ima za 
okraje (mesto) iz 1. člena tega odloka tele naloge: 

1. opravlja vse zadeve po predpisih o elektro- 
energetski inšpekciji, ki spadajo po veljavnih pred- 
pisih v pristojnost okrajnih (mestnih) ljudskih od- 
borov; 

2. neporedno nadzira izvajanje zveznih, republi- 
ških in okrajnih (mestnih) predpisov in sklepov s pod- 
ročja elektrogospodarstva in elektroenergetskih na- 
prav; 

3. daje dovoljenja za obratovanje, za rekon- 
strukcije in za demontaže elektroenergetskih na- 
prav; 

4. sodeluje pri revizijah investicijskih progra- 
mov in projektov elektroenergetskih naprav ter pn 
tehničnih pregledih gradbenih objektov elektroener- 
getskih naprav; 

5. izvaja neposredno ali posredno omejevanje po- 
rabe električne energije po navodilih svetov za gospo- 
darstvo v 1. älenu navedenih okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov in republiške elektroenergetske in- 
špekcije; 

6. opravlja druge zadeve, ki spadajo po predpisih 
ali odločitvi pristojnih organov v njeno pristojnost. 

Naloge, navedene v 2., 3. in 4. točki opravlja ra- 
jonska elektroenergetska inšpekcija v obsegu, ki Z& 

predpiše državni sekretar za gospodarstvo LRS, 

3. člen 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravlja 
STOJe naloge po rajonskih inšpektorjih. 

Rajonske inšpektorje imenuje okrajni ljudski od- 
bor Maribor okolica v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za gospodarstvo LRS. 

4. člen 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija je za svo- 
je delo odgovorna svetom za gospodarstvo pristojnih 
okrajnih   (mestnih)   ljudskih odborov. 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravlja 
svoje naloge tudi po navodilih, ki jim prejema od 
svetov za gospodarstvo v 1. členu navedenih ••••••• 
(mestnih) ljudskih odborov za svoja območja in od 
republiške elektroenergetske inšpekcije. 

5. člen 

Stroške službe rajonske elektroenergetske inšpek- 
cije krijejo sporazumno prizadeti okrajni (mestni) 
ljudski odbori. 

6. člen 

Ce ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepra- 
vilnosti al; da niso izvršeni ukrepi, 'ki so bili določe- 
ni, odredi z odločbo, da se mora nepravilnost odpra- 
viti oziroma da se morajo ukrepi izvršiti, ter določi 
primeren rok, v katerem se mora to izvršiti, kolikor 
veljavni predpisi drugače ne določajo. 

Zoper odločbo rajonske elektroenergetske inšpek- 
cije je dovoljena v 15 dneh po njenem prejemu pri- 
tožba na republiško elektroenergetsko inšpekcijo. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
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Rajonska inšpekcija sme kljub določbi prejšnje- 
ga odstavka na zahtevo stranke odložiti izvršitev svo- 
Je odločbe, če še ni pravnomočna. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSt 
St. 1-444/6-55 
Maribor, dne 4. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

455. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 2. 
c'ena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
^h (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Kočevje na seji obeh zborov dne 17- maja 
1935 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Ribnici 

' 1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Ribnici kot finanč- 

no samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je Zdravstveni dom Ribnica. 
Sedež zavoda je v Ribnici. 

Zdravstveni dom v Ribnici ima nalogo, nuditi pre- 
bivalstvu občin Ribnica in Dolenja vas zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni, oprav- 
lja pa tudi druge naloge, ki so v zvezi z zdravstveno 
službo. 

3 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma v 

Ribnici se vključijo: 
a) splošna ambulanta v Ribnici, 
h) zobna ambulanta v Ribnici, 
c) šolska zobna poliklinika v Ribnici, 
č) splošna šolska ambulanta v Ribnici, 
d) materinska posvetovalnica v Ribnici, ki se 

izločijo iz organizacijskega sestava okrajnega zdrav- 
stvenega doma v Kočevju. 

Zdravstveni dom ima kot svoje terenske usluž- 
heaske babice v Prigordci, Hrovači in Zlebiču. 

Zdravstvenemu domu v Ribnici se dodeli v gospo- 
darjenje premoženje, ki so ga uporabljale organiza- 
cijske enote, naštete v prvem odstavku 3. točke te 
odločbe, in s katerim je doslej gospodaril okrajni 
zdravstveni dom v Kočevju. 

5 
__ Uslužbenci in delavci, ki so zaposleni v enotah, 

Naštetih v prvem odstavku 3. točke te odločbe, in ba- 
r"0e v Prigorici, Hrovači in Zlebiču postanejo usluž- 
benci zdravstvenega doma v Ribnici, 

6 
Q Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 

članov, vštevši upravnika doma. 
Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 

upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
$t- 30/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika imenuje 
okrajni ljudski odbor Kočevje. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije in 
sklad za amortizacijo. 

8 
Za zadeve in  naloge doma je pristojen  svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Kočevje. 

Ta odločba velja od 1. junija 1955. 
St. 454/1 
Kočevje, dne 17. maja  1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

456. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 8. točke 64. 

člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-S9/52) in H. odstavka V. dela tarife pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) je 
okrajni ljudski odbor v Krškem na skupni sej obeh 
zborov dne 28. maja 195'3 sprejel 

ODLOK \ 
o začasnem plačevanju občinskega proinelnega davka 
zasebnih  obrtnikov  in  drugih  zasebnikov  v okraju 

Krško 

1. člen 
Zasebni obrtniki in drugi zasebniki morajo pla- 

čevati občinski prometni davek po tarifni številki 89. 
dela A stare tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 55-474'53 in št. 13-151/54 in št. 25-266/54) od 
vseh proizvodov, ki niso našteti v tar. št. 1—101 dela 
A nove tarife prometnega davka (Uradnj list FLRJ, 
št. 55-659'54) oziroma od plačil za opravljene storitve 
po ustreznih tarifnih številkah iz dela B stare tarife 
prometnega davka iz leta 1953 (Uradni list FLRJ, št. 
55'53, 13/54, 23/54) vse do tedaj, dokler ne bo določen 
občinski prometni davek s posebnim odlokom. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od i. januarja 1955 dalje. 

St. 1-1049/7 
Krško, dne 28. aprila 1955.  , 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

457. 
Na podlagi 1. odstavka 17. člena ter 3. točke 64. 

člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. \9-&)fiQ.) ter 28. čle- 
na temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Tolmin na ločenih 
sejah obeh zborov dne 19. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Tolmin za leto 1955 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1955 s posebnimi prilo- 

gami obsega: 
din 

I. okrajni   proračun   z   dohodki   v 
znesku 298,120.000 
in izdatki v znesku 298,120.000 
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II. predračune  finančno samostojnih 
zavodov 
z dohodki v znesku 46,223.830 
izdatki v znesku 51,601.176 
in presežkom izdatkov 5,377.346 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 237,578.861 
in izdatki v znesku 257,578.861 

2. člen 

Primanjkljaj • predračunih finančno samostojnih 
zavodov v znesku 5,377.346 din se krije z dotacijami 
iz okrajnega proračuna. 

3. člen 

Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 
1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, »-azdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, po 7., 
8., 9. in 10. členu temeljne uredbe v finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) T sklad za nagrade največ 50% preselžka z ome- 
jitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 10% 
zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1953; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali del 
presežka. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu 1955 ustanovi nov 
finančno zamostojni zavod, za katerega določi, da ima 
še kakšen drug sklad, ali .če v letu 1955 določi za ob- 
stoječe finančno samostojne zavode, da imajo še 
kakšen drug sklad, obenem določi, kolikšen del pre- 
sežka po odbitku plačila v sklad za nagrade (točka a) 
prvega odstavka) gro v letu 1955 v sklad za nadome- 
stitev in dopolnitev in kolikšen del v druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne doseže tako, kakor je določeno v prvem od- 
stavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu o izvršitvi okrajnega proračuna za leto 
1935. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov {Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdravstve- 
nih zavodov s samostojnih financiranjem (Uradni list 
LRS, št. 17/53). 

4. člen 

Ce se okrajni organi in zavodi odpravijo, zdru- 
žijo alj spremenijo, porazdeli okrajnj ljudski odbor 
izdatke, določene v njihovih predračunih na nove or- 
gane oziroma zavode. 

Predračune na novo ustanovljenih okrajnih or- 
ganov in zavodov potrjuje komisija za proračun OLO 
na predlog sveta za gospodarstvo OLO. 

5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 1-716/1-1955 

Tolmin, dne 19. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

458. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Tolmin na ločenih sejah obeh 
zborov dne 19. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 

o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
okraja Tolmin za leto 1933 

1. člen 

Potrdi so sklepni račun o izvršitvi proračuna 
okraja Tolmin za leto 1953 s sklepnimi računi fi- 
nančno samostojnih zavodov za leto 1953, sestavljeni 
po 49. členu temeljnega zakona o proračunu in 39. čle- 
nu uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 

Okrajni sklepni račun za leto 1953 s sklepnimi 
računi finančno samostojnih zavodov za leto 1953 so 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po okrajnem sklepnem računu v letu 1953: 

I. dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 

200.034.779 din 
189,365.367 din 
10,669.412 din 

II. po sklepnih računih finančno 
samostojnih zavodov: 
dohodki 36,034.180 din 
izdatki 33,503.866 din 
presežeik dohodkov 3,378.714 din 
primanjkljaj * 913.400 din 

4. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 
sklepnem računu za leto 1953 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1954. 

5. člen 

Presežek dohodkov okrajnih zavodov s samostoj- 
nim financiranjem se razdeli tako: 

v okrajni proračun se odvede 154.449 din 

za razdelitev na sklade se prepusti 
zavodom s samostojnim financira- 
njem \ 3,224.265 din 

Presežek izdatkov se krije iz okrajnega proraču- 
na in iz lastnih sredstev finančno samostojnih zavo- 
dov. 

. 6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lista 
LRSc. 

St. 1-715/1-1955 

Tolmin, dne 19. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 

Franc Skok 1. r. 
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459. 

,• Na podlagi 2. odstavka 15. člena io 64. ćlena za- 
gona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
«t. 19-89/32), v zvezi z 8. členom zakona o prekrških 
foper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49 
1!i št. 40-184'51) ter s 3. m 4. členom temeljnega zako- 
la o prekrških (Uradni list FLRJ, št. '46-428/51) je 
°*rajni ljudski odbor Novo mesto na 15. skupni seji 
obeh zborov dne 18. februarja 1955 sprejel 

odlok 
0 spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu 

in miru 

Besedilo odloka o javnem redu in miru, objavlje- 
no v Uradnem listu LRS, št. 1-10/54, se spremeni in 
dopolni tako, da sii njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 

o javnem redu in miru 

L Splošne določbe 

1. člen 
Državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 

, 5avn&nje tako, da ne motijo dele, razvedrila in počit- 
** sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo 
04 snago, ne kvarijo lepote zunanjega lica naselij, 
&e deljo škode na javnih prostorih in ne ogrožajo 
4udem zdravja. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno 
bazensko varstvo po predpisih tega odloka. 

IL Varstvo miru 
2. člem 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice, • sicer: 
,     U uporabljati zvočnike, radijske aparate, glasbi- 
la1 ^ kakršnekoli druge naprave tako, da občutno 
kotijo okolico; 
,    2. kričati, razgrajati aH drugače po nepotrebnem 
•••• hrup in ropot; 
duï'ii uP°ra^Jaü motorna vozila, ki nimajo izpušne 

». *• v času od 22. do 5. ure motiti nočni mir in po- &tek ljudi. • 
D . *aJništvo za notranje zadeve sme v posameznih 
a
ai^e^i (v bližini bolnišnic sanatorijev itd, ali glede 

n 
tUiJsii promet) prepovedati ali omejiti uporabo 

'PW.T, navedenih v prejšnjem odstavku, 
obi 2€te so 'nujne motnje miru, ki izvirajo iz 
go«aS*•••° dovoljenega političnega, družbenega ali 

Podarskega udejstvovauja. 

_, III. Varstvo mladine 

3. člen 
stv ^"Wlina pod 16. letom starosM ne sme brez sprem- 

steriev ali drugih odraslih oseb: 
čaj   " uoeleževati   se  javnih  prireditev,  ki  se  kon- 

Po 22. uri; 
• obiskovati gostiln in drugih podobnih lokalov; 

2§ , ' ,°OSlkovati   kino   predstav,   kj se   končajo   po 
* ••; 

sti SDI^?
711

^
1
 plesov se mladina pod 16. letom staro- 

'letoj?      ne srne udeleževati, mladina med 16. in 18. 
raslih P* saaio v spremstvu  staršev ali drugih od-' 

• oseb, vendar ne po 22. uri 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so strožji. 

Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 
starši, skrbniki ali neposredni vzgojitelji kakor tudi 
lastniki, zakupniki ali odgovorni uslužbenci gostin- 
skih obratov ter javnih lokalov oziroma prireditelji 
zabav. 

IV. Varstvo zdravja, snage in zunanjega lica naselij 

4. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo ljudem 

zdravje, nasprotujejo pravilom snage ali 'kazijo zu- 
nanjost strnjenih naselij, in sicer: 

1. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

2. po-kodovati, uničiti ali odstraniti posodo za od- 
padke, nameščeno na javnem prostoru; 

3. odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso 
za to. določena, posebno ob javnih cestah in poteh; 

4. odlagati odpadke na prostem, kjer so izpo- 
stavljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi raz- 
krajanja; 

5. spuščati odpadke in gnojnico na javno pot ali 
v odprt cestni jarek; 

6. nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 
ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidovih, 
ograjah ali javnih lokalih; 

7. voditi pse v javne lokale. 

V. Varstvo družbene discipline 

5. člen 
Vsak državljan se mora spodobno vesti na javnih, 

prostorih in se izogibati dejanj, s katerimi se -krši 
družbena disciplina in moti gibanje in delo ter raz- 
vedrilo sodržavljanov, ali dejanj, ki jih zavajajo v 
nedisciplino ali 'žalijo javno moralo. Prepovedano je: 

1. izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati osebe 
v javnih ali zasebnih prostorih; 

2. peti nespodobne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 
spodobno, preklinjati, žaliti z nespodobnim vedenjem 
čut dostojnosti drugih, kazati nespodobno slike ali 
predmete; 

3. kljub opominom se zadrževati v gostinskem 
lokalu po končanem obratovalnem času; 

4. surovo pretepati živali ali jih preobremenje- 
vati in uporabljati za dela, ki jih zaradi bolezni, one- 
moglosti ali starosti ne zmorejo. 

VI. Varstvo ljudi in premoženja 

6. člen 

Prepovedana so vsa dejanja, s katerimi se ogro- 
ža varnost ljudi oziroma premoženja, in sicer:. 

1. pustiti ob javnih poteh ograjo ali živo mejo v 
takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice; 

2. poškodovati a'!i odstraniti table ali druge javne 
znake ter svetilke, nameščene za • razsvetljavo jav- 
nega prostora; 

3. opustiti popravila zgradb ali naprav, če ogro- 
žajo varnost; 

4. poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

5. z metanjem kamenja ali drugih predmetov 
ogrožati ljudem varnost; 
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6. motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
druge javne prireditve; 

7. puščati otroke pod 10 let starosti brez nad- 
zorstva- na prometnih krajih. 

VII. Kazni 

7. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
3000din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, naštete 
v 2. členu (razen v 2. točki), v 3. členu, v 4. členu 
(razen v i., 2., 6. in 7. točki) v 5. členu (razen v 2. 
točki) in v 6. členu. 

Za kršitev predpisa pod 7. točko 6. člena se 
kaznuje osebe, ki jim je poverjena vzgoja in nad- 
zorstvo nad otroki. 

8. člen 

Pripadniki ljudske milice smejo takoj na mestu 
od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku, izterjati de- 
narno kazen v znesku 50 din, za prekršitev določb 
iz 2. točko 2. člena im iz 1., 2., 6. in 7. točke 4. člena 
in 2. točke 5. člena. 

VIII. Končne določbe 

9. člen 

Javni prostor je po tem odloku tisti prostor, ki 
se uporablja za javni promet, kakor tudi javnosti 
dostopen prostor. 

10. člen 

Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 
skega odbora mestne občine Novo mesto. Ljudski 
odbor te občine bo kot ljudski odbor mestne občine 
s posebnimi pravicami izdal samostojen odlok o jav- 
nem redu in miru. 

11. člen 

Ta odlotk velja od osmega dne po objavi v »Urad- 
nem listu LES«. 

St. 1-370/1-55 
Novo mesto, dne 18. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

460. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
ter 12. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LES, št. 19-89/52) je okrajni ljudski 
odbor Gorica na skupni seji okrajnega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev dne 27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev v 9. volilni enoti 
OLO Gorica 

I 

V 9. volilni enoti za volitve v okrajni zbor okra- 
ja Gorica se razpišejo nadomestne volitve, ker se je 
ljudski odbornik Ceiohelj Franc iz Podkraja, izvo- 

ljen za odbornika okrajnega zbora v tej volilni enoti, 
odpovedal inandatu in je okrajni zbor na sejj dne 27. 
maja 1955 njegovo odpoved sprejel. 

Deveta volilna enota obsega naselja: Bela, Col, 
Gozd, Križna goru, Malo polje, Orešje, Podkraj, Sa- 
nabor. Višnja in Vodice. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 10. julija 1955. 

III 
Ta odlok se objavj v >Uradnem listu LRS« in na 

oglasni deski občine Col. 
St. I/1-2S7/2-1955 
Nova Gorica, éae 27. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

461. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LES, štev. 
19-89/52) v zvezi z 2. in 11. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Celje na skupni 
seji obeh zborov dne 31. marca 1955 izdal 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega zavoda 

»Zdravilišče Rogaška Slatina« 

1 
Ustanovi se »Zdravilišče Rogaška Slatina« s sede- 

žem v Rogaški Slatini kot finančno samostojen zdrav- 
stveni zavod. 

2 
Zavod ima nalogo niidiiti zdravstvene storitve 

vsem bolnikom, popolno oskrbo in nego pa le bolni- 
kom, ki jih napotijo v zavod zavodi za socialno za- 
varovanje, Zveza vojaških vojnih invalidov, invalid- 
ske uprave in drugi zdravstveni zavodi. 

3 
Zavodu se daje v gospodarjenje Zagrebški dom, 

zdraviliški dom, Styria, Boč, Hydrotherapia, nalival- 
nioa, pivnica mineralne vode in pralnica. 

4 
Zavod ima  sklad za   nagrajevanje   delavcev   m 

uslužbencev, sklad za lastne investicije in amortiza- 
cijski sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor je sestavljen iz 9. članov po ured- 

bi o upravljanju zdravstvenih zavodov  (Uradni list 
FLEJ, št. 30-252/53). 

Ciane upravnega odbora in ravnatelja imenuje 
okrajni ljudski odbor Celje. 

6 
Za zadeve in natfoge zavoda je pristojen svet za 

zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 

7 
Ta odločba velja od 1. I.  1955, objavi pa se v 

>Uradnem listu LES« in »Glasilu« OLO Celje. 
St. I/l-819'l-55 
Celje, dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: o 
Riko Jerman 1. r. 

/ 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 48 dim 

ADV! US „ 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XII V LJUBLJANI, dne 7. julija 1955 Številka 25 
VSEBINA: 

129. Odločba o ustanovitvi Zavoda za Solski in poučni film. 
Odloki ljudskih odborov: 

462. Odlok o družbenem planu okraja Šoštanj za leto 1955. 
463. Odločba okraja Celje o ustanovitvi zdravstvenega zavoda 

»Zdravilišče Dobrna«. 
464. Odlok o spremembi odloka o prometu z blagom na trgih 

in sejmih okraja Murska Sobota. 
465. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gostinskih 

storitvah izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
in gostišč v okraju Murska Sobota. 

4C6. Odlok o občinskem prometnem davku v okraju Murska 
Sobota. 

467. Odlok o začasnem plačevanju občinskega prometnega 
davka zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov v okraju 
Trbovlje. 

468. Odlok o proračunu okraja Trbovlje za leto 1955. 
469. Odlok o potrditvi sklepnega računa OLO Trbovlje za 

leto 1953. 
470. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva za leto 1955 v mestni občini Celje. 
471. Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

mestne občine Celje za leto 1953. ' 
472. Odlok o proračunu LO MO Celje za leto 1955. 
473. Odlok o proračunu LO MO Jesenice za leto 1955. 
474. Odlok o proračunu LO MO Murska Sobota za leto 1955. 
475. Odlok o potrditvi sklepnega računa LO MO Murska 

Sobota za leto 1954. 

476. Odločba LO MO Nova Gorica o ustanovitvi mestnega gle- 
dališča v Novi Gorici. 

477. Odlok o spremembi 27. člena odloka o določitvi hiš, ki 
pridejo v stanovanjsko skupnost, organih upravljanja In 
stanovanjski tarili ter delitvi najemnine v sklade za 
mestno občino Postojna. 

478. Odlok o proračunu mestne občine Postojna za leto 1955. 
479. Odločba mestne občine Skofja Loka o ustanovitvi reše- 

valne postaje v Skofjl Loki. 
480. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o obratovalnem 

času trgovskih, obrtnih In gostinskih obratovalnic na ob- 
močju LO MO Trbovlje. 

481. Odlok o priznanju olajšav samoplačnikom za zdravstvene 
storitve v mestni občini Trbovlje. 

482. Odlok o najvišji tarifi za dimnikarske storitve v mestni 
občini Trbovlje. 

483. Odlok o ustanovit/1 tržne inšpekcije LO MO Tržič. 
484. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enetl 

mestne občine Vrhnika. 
485. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Grahovo. 
486. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Rakek. 
487..Odlok  o  razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Šempeter pri Gorici. 
488. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1.  volilni  enoti 

občine Vipava. 
— Popravki. 

129. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
St. 51/53), izdaja Izvršuj svet Ljudske skupščine LRS 
v sporazumu z Izvršnim odborom Ljudske prosvete 
v Ljubljani 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za šolski in poučni Wm 

1 
Ustanovi se Zavod za šolski in poučni film kot 

finančno samostojen  zarod  s sedežem  v Ljubljani. 

2 
Zavod za šolski in poučni film skrbi za uvajanje 

filma kot pedagoškega sredstva v šolski pouk in za 
ljudsko izobraževanje. 

Pri tem ima zavod zlasti tele naloge: 
1. propagira uporabo .filma v šoli in v kulturno 

prosvetnih ustanovah; 
2. proučuje vzgojni vpliv filma na predšolsko in 

šolsko mladino; 
3. nabavlja in posoja šolske in poučne filme in 

diafilme; 
4. skrbi za izdelavo mladinskih filmov in za orga- 

nizacijo mladinskih filmskih predstav; 
5. izdeluje  šolske in  poučne  filme  in  diafilme; 
6. posreduje, da se vskladi delo med proizvajalci 

šolskih in poučnih filmov; 
7. skrbi za tehnično in pedagoško usposabljanje 

osebja za predvajanje šolskih in poučnih filmov in 
diafilmov. 

3 
Zavod prevzema premoženje, s katerim je gospo- 

darila doslej Centralna izposojevalnica ozkih filmov 
pri Izvršnem odboru Ljudske prosvete  v Ljubljani. 

Zavod ima tele sklade: 
„ a) sklad   za   nagrade  delavcem   in  uslužbencem 

(sklad za nagrade); 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev (sklad za nadomestitev jn dopolnitev). > 

5 
Zavod vodita upravni odbor in direktor. 
Upravni odbor šteje najmanj 7 članov, od katerih 

voli 2 člana delovni «kolektiv zavoda, ostale pa ime- 
nuje Svet za prosveto in kulturo LRS izmed kultur- 
nih in drugih javnih delavcev ter izmed zastopnikov 
prosvetnih1, družbenih in gospodarskih organizacij. 
Direktor je po svojem položaju član upravnega od- 
bora. 

Direktorja imenuje Svet za prosveto m kulturo 
LRS.., 6 

Plače uslužbencev Zavoda se določajo po pred- 
pisih o plaćah, in napredovanju uslužbencev državnih 
organov, • plače delavcev pa po predpisih, o plačah 
in napredovanju delavcev, zaposlenih pri državnih 
org   ih. y 

Za zadeve in naloge Zavoda je pristojen Svet za 
prosveto in kulturo LRS. 

8 
Ta odločba velja od dneva objave • >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1935. 
St. 538/5-55 
Ljubljana, dne 30. junija 1955. 

, Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske; republike Slovenije 

Predsednik: 
„ Boris Kraigher 1. r 



Stran 530 URADNI LIST St. 25 — 7. VII. 1955 

Odloki ljudskih odborov 
462. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi 
s 96. in 108. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor 
Šoštanj na seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 18. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 

o družbenem planu okraja Šoštanj za leto 1955 . 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan okrajnega ljudskega od- 

bora Šoštanj za leto 1955, ki se glasi: 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA V OKRAJU 
ŠOŠTANJ V LETU 1954 

1. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 

Skupni družbeni proizvod, izračunan po cenah, 
realiziranih v letu 1954, je znašal: 

19» 1954 

V milijonih dinarjev 
V indeksih 
Na enega prebivalca v dinarjih 
V indeksih 

2,858 .  5,439 
100 121.2 

65,860 101.472 
100 118.2 

Skupni narodni dohodek, izračunan po istih cenah, 
pa je znašal: 

1953 1954 

V milijonih dinarjev 
V indeksih 
Na enega prebivalca v dinarjih 
V indeksih 

2,494 3,002 
100 120.4 

75,461 88,578 
100 117.4 

100 121.6 
100 111.8 
100 99.2 
100 141.5 
100 — 
100 104.0 
100 106.9 
100 102.0 
100 121.2 

Družbeni proizvod po panogah, izražen v indeksih, 
se je takole povečal: 

_ 1953 1954 ' 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
'Gostinstvo 
Obrt 
Skupno gospodarstvo 

•. poglavje 

Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 1954 

I. Industrijska proizvodnja 

Rudarska in industrijska proizvodnja v letu 1954 
je dosegla v primeri z letom 1953 velik vzpon in je 
v letu 1954 še nadalje naraščala. 

Povečanje proizvodnje v razmerju z letom 1953 
znaša 19.6% oziroma 85% v razmerju z letom 1952. 

Fizičnj obseg industrijske in rudarske proizvod- 
nje po posameznih strokah se je spreminjal takole: 

Indeks 
1953 1954 

• 1952 1953 

111 
112 
120 
122 
124 
125 

Proizvodnja električne energije 
Proizvodnja premoga 
Kemična indutrija 
Lesna industrija 
Tekstilna industrija 
Usnjarska industrija 

106.0 
146.0 
136.0 
88.0 

104.7 
102.0 

100.0 
163.5 
110.0 
104.8 
125.2 
128.0 

Vsa industrija 10S.5 119.5 

V splošnem so ekonomski ukrepi okrajnega plana 
ugodno vplivali na razvoj posameznih gospodarskih 
panog. Z določitvijo individualnega odstotka udeležbe 
posameznih gospodarskih organizacij na delu dobička 
se je poizkušala upoštevati neskladnost med posamez- 
nimi tarifnimi pravilniki gospodarskih panog, pred- 
vsem pa industrije, kar pa v celoti ni uspelo. Zaradi 
tega ti ekonomski ukrepi niso v zadostni meri na- 
vajali podjetja k večji produktivnosti. 

Kljub temu pa je izkazano povečanje proizvod- 
nje v primeri z letom 1953, kot to prikazuje tabela 
fizičnega obsega proizvodnje 

Obrazložitev 

a) Proizvodnja električne energije v letu 1954 
je bila ista kot leta 1953, to pa zaradi remonta turbine 
v TE Velenje, ki pa je bil pravočasno izvršen glede 
na zimsko obratovanje. Zaradi remonta se zmoglji- 
vost elektrarne ni uveljavila, kot bi se lahko. 

b) V rudniku lignita Velenje je z novim letom 
1954 pričel obratovati novi jašek, ki je pripomogel 
k znatnemu dvigu proizvodnje. Primerjava fizičnega 
obsega proizvodnje nam prikazuje, da se je povečala 
od leta 1952 nasproti letu 1953 za 46%, v letu 1954 
pa kaže to razmerje povečanje za 63.5% nasproti 
letu 1953. 

Z nadaljnjo graditvijo je treba izpopolniti tako 
novi jašek kakor tudi separaci jo, da bo rudnik lignita 
dosegel že v bližnji prihodnosti predvideno proizvod- 
njo. Ta povečana proizvodnja pa bo zahtevala za- 
poslitev nove delovno sile, za to pa primanjkuje 
stanovanj in drugih komunalnih naprav. Pričeto gra- 
ditev družbenega standarda bo moralo podjetje še 
podvojiti, ker le na ta način bo zagotovljena do- 
voljna količina premoga, ki se postavlja z izgraditvijo 
tega rudnika. 

c) Tovarna barv in lesnih izdelkov Mozirje je 
precej zastarel obrat, že 'v letu 1953 je podjetje pri- 
čelo z obnovitvenimi in adaptacijskimi deli in jih je 
nadaljevalo tudi v letu 1954. Ta obnovitev pa se je 
zaradi manjkajočih finančnih sredstev prekinila in 
•bo v letu 1955 moralo podjetje poiskati vse mogoče 
vire, da se dokonča. 

Proizvodnja se je nasproti lanskemu letu dvig- 
nila le za 10%. Ta dvig je nastal zaradi večjega po- 
vpraševanja po barvah in lesnih izdelkih na tržišču. 

č) V lesni industriji opažamo zadnji dve leti 
stalno dviganje cen surovinam. Z uvedbo prometnega 
davka na hlodovino so se zadržale cene na primerni 
višini le pri izvozu, notranji tr? pa se ni povsem 
ustalil. Razna podjetja so skušala obiti te ukrepe 
tako, da so povzročala nestalnost v ceni predvsem v 
zgornji Savinjski dolini. 
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Predelava lesa v končne izdelke se je pokazala 
kot dobra in je treba še nadalje šinti takšne obrate. 
Povečanje proizvodnje v lesni industriji za 4.8% se 
nanaša predvsem na novo ustanovljeno lesno indu- 
strijsko podjetje v Šoštanju, katerega glavna panoga 
so predvsem končni izdelki. 

d) Tovarna konfekcije, gumbov in galanterije v 
Šoštanju je v letu 1954 ugodno poslovala. Tudj sorti- 
menti, ki jih je podjetje izdelovalo, so bili iskani. 
Proizvodnja je zaradi tega bila za 25.3% večja na- 
sproti letu 1953. V prvi polovici leta so. v tovarni iz- 
vršili večjo razširitev podjetja. Zaradi te razširitve 
pa bo v letu 1955 mogoče zaposliti še več ženske 
delovne sile v konfekciji in galanteriji. 

e) Zaradi splošnega povpraševanja po usnju tako 
v državi kakor v inozemstvu se je proizvodnja v 
Tovarni usnja dvignila do mogoče višine, kolikof je 
pač to dovoljevala dobava surovin. Proizvodnja se je 
zaradi tega dvignila za 28% nasproti letu 1953. Ker 
je Tovarna usnja v Šoštanju precej stara in po osvo- 
boditvi ni imela sredstev za rekonstrukcijo svojih 
obratov, bo v bližnji prihodnosti potrebno temu vpra- 
šanju dati prednost. Podjetje pa bo moralo vsa lastna 
sredstva usmeriti v izpopolnitev in izgraditev obrata. 

V razvoju industrijo v okraju je še vedno pro- 
blem manjša industrializacija zgornje Savinjske do- 
line, ki ima sicer pogoje za razvoj kemične industrije 
v proizvodnji barv, za kar obstoji surovinska baza. 
Prav talko so v surovini podani osnovni pogoji za 
večjo in popolnejšo industrijsko predelavo lesa v 
končne izdelke. V zgornji Savinjski dolini so, kakor 
se predvideva, rudna ležišča, ki pa do sedaj še niso 
raziskana. Treba bo začeti raziskovati teren in, če 
bodo ta dala ugodne rezultate, bo mogoče v Savinjski 
dolini razviti v prihodnje še drugo industrijo. 'V Šale- 
ški dolini pa nastaja nesorazmerje med razvijajočo 
se težko industrijo in lažjo industrijo, v kateri bi 
bilo uogoče zaposliti že sedaj odvečno lažjo, pred- 
vsem pa žensko delovno silo. 

Razvijajoča se industrija v Šaleški dolini nam 
nakazuje, da je treba več skrbi posvetiti razvoju 
obrtnih in komunalnih podjetij; ta razvoj je v zad- 
njih dveh letih bil le neznaten. Z razvojem obrti in 
komunalne delavnosti bi v večji meri bilo zadoščeno 
potrebam po obrtnih storitvah, s tem pa bo mogoče 
vsaj deloma zaposliti razpoložljivo lažjo delovno silo. 

Sporedno z navedenimi vprašanji je treba reše- 
vati tudi izpopolnitev trgovske mreže in njene delav- 
nosti, ta namreč no ustreza .potrebam vedno bolj raz- 
vitega industrijskega kraja. Nakazuje se potreba, da 
bi se ustanovilo več trgovskih poslovalnic s primer- 
nimi lokali. Nujno je s tem v zvezi treba urediti 
specializacijo trgovin. Promet se je v preteklem letu 
poveča.1 zia 6%, število trgovskih lokalov pa se ni 
povečalo. Zaradi slabe organizacije trgovske mreže in 
premajhne specializacije je čutiti precejšnji odliv 
gotovine iz okraja. 

2.Kmetijska proizvodnjo 

Vrednost kmetijske proizvodnje je v letu 1934 
dosegla predvideno vrednost 593 milijonov dinarjev, 
V primeri z letom 1953 je vrednost narasla za 11.8%. 
Letina je bila podpovprečna zaradi znatne' elemen- 
tarne škodo v poljedelstvu, vinogradništvu in sad- 
jarstvu. 

.    Primerjava najvažnejših pridelkov V tonah nam 
pokaže to sliko: 

1951 1955 1954 

Zito 2.255 3.041 2.816 
Krompir 8.775 8.041 8.624 
Hmelj 61 77 88 
Jabolka 524 133 347 
Grozdje 53 — 21 
Krma 22.916 30.466 54.361 
Stalež živine 

(v komadih): 
govedo 9.167 9.475 10.927 
drobnica 7.854 7.979 7.572 
konji 1.615 1.718 1.767 
prašiči 8.196 9.576 10.150 

Kmetijska proizvodnja v letu 1954 se je dvignila 
v predelavi krmskih rastlin, tudi na njivskih površi- 
nah,' kar se predvsem kaže v zmanjšanju zasajenih 
površin žit in krompirja, nasprotno pa se je s tem 
povečal stalež živinskega sklada. Ce bi bila normalna 
letina, bi bila ta razlika še vidnejša. 

Večja proizvodnost na površinsko enoto je delo- 
ma dosežena z bolj intenzivno obdelavo ter večjo 
uporabo gnojil, posebno umetnih, kar je povečalo 
hektarski donos. Pri krompirju se je kljul zmanjša- 
nim površinam doseglo oziroma preseglo predvojno 
povprečje. 

Uporaba umetnih gnojil je v letu 1954 dosegla 
420 ton, kar je 54% več kot leta 1953, uporaba bi 
bila pa še večja, ko ne. bi bila gnojila v začetku 
leta 1954 dražja. 

Za investicije v kmetijstvu je bilo v letu 1954 
predvidenih 76 milijonov lastnih sredstev. 7 milijonov 
proračunskih sredstev, ter 95 milijonov investicij- 
skega kredita. Lastna in proračunska sredstva so bila 
v celoti uporabljena takole: 

Lastna      Proračunska 

Živinoreja 50,643 
Rastlinska proizvodnja 24,750 
Sadjarstvo 19,905 

6,500 

400 

Investicijskega kredita pa je bilo i.-rabljenega le 
10% od dovoljenega, to pa zaradi zamotanega in ne- 
praktičnega postopka pri najemanju tega kredita, kar 
je posameznike odvračalo. 

Delavnost kmetijskega zadružništva se je po- 
sebno izboljšala zaradi aktivnejšega delovanja okraj- 
ne zadružne zveze in s tem posameznih kmetijskih 
zadrug. Posebno je napredovalo po kakovosti in ob- 
segu varstvo rastlin, v tem sadnega drevja in krom- 
pirišč. Sprejemanje živine v rodovnik, molzna kon- 
trola in selekcija živine, oskrba plemenjakov ter 
umetno osemenjevanje so ukrepi, ki so se po kmetij- 
skem zadružništvu v letu 1954 pričeli in uspešno iz- 
vajali. 

Dohodnina vv kmetijstvu se je prvič odmerila in 
izračunala na podlagi katastrskega dohodka in ne 
po komisijski ocenitvi davčno osnove, tako da je bilo 
uporabljeno objektivnejše merilo za obdavčevanje, 
kar je ugodno vplivalo na produktivnost kmetijstva. 

3. Gozdarstvo 

Indeks izrabe gozdov je zaradi ukrepov za izbolj- 
šanje gozdnega in lesnega gospodarstva v letu 1954 
padel nasproti letu 1953 v povprečju za 23%, in sicer 
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v državnem sektorju za 15.5%, v zasebnem za 29.4% 
ali T kubičnih metrih: 

1953 1954 

Državni sektor v ms 

(Zasebni sektor v ni' 

Skupaj v m* 

44.573 
52.951 

97.524 

37.756 
37.420 

75.176 

Sečnja v letu 1954 je v državnem sektorju 'že 
podoba varčevanja z gozdnim skladom, kj se je v 
preteklih letih močneje izrabljal. 

Globoko znižani sečnji v zasebnem sektorju pa 
je pripisati dejstvo, da se plan poseka drv ni reali- 

, ziral r celoti, kar je pokazala tudi nedavno izvedena 
anketa o porabi lesa za domačo uporabo. Pričakuje 
se, da bo realizacija poseka v letu 1955 občutno višja 
od realizacije 1954, to pa zato, ker se je, kakor kažejo 
podatki ankete, znižal plan poseka drv in povečal 
plan poseka tehničnega lesa. 

V letu 1954 so se izvršila obsežna dela na pod- 
ročju obnove in gojitve gozdov, povečana pa je bila 
tudi graditev gozdnih komunikacij predvsem v pre- 
delu Raduhe; ta predel bo veljal za odprt šele, ko 
bodo končana dela, predvidena v planu za leto 1955. 

Velika težkoča je bila tudi v nezasedenih mestih 
pri javni gozdarski službi, predvsem na njeni upravi, 
kar bistveno vpliva na njeno poslovanje. Od sistema- 
tiziranih mest jih je več kot polovico še danes ne- 
zasedenih. 

4. Investicijska graditev 

V letu 1954 so se neto investicije izredno povečale, 
tako da so znašale 3,239 milijonov dinarjev. 

Te investicije so se financirale iz tehle virov: 

Investicije iz splošnega kreditnega sklada 
in druge zvezne investicije . 2,651 

Investicije iz republiških sredstev 446 
Investicije iz okrajnih sredstev 142 

Skupaj neto investicije 3,239 

Ta povečana vrednost investicij se kaže predvsem 
na investicijah za osnovno industrijsko graditev iz 
zyeznih sredstev pri rudniku in TE Šoštanj. V struk- 
turi investicij iz republiških sredstev pa se je pred-; 
vsem gradil družbeni standard (stanovanja) na rud- 
niku in TE" ter TBC bolnica v Topolščici. ' 

'V okrajnem merilu pa so bila sredstva porabljena 
za kulturno in socialno delavnost ter za razvoj drob- 
ne industrije. Podrobnejše stanje nam od porabljenih 
investicijskih sredstev pokaže tabela: 

.2.« 

Säs 
s-§S 

P. z* 
3.. Promet 

iz lok. prom. sredstev        4.200 
4. Trgovina 

iz lok. kreditov 1.500 
5. Gostinstvo 

iz lok. kreditov 9.300 
6. Obrt 

iz lok. kreditov 4.700 
7. Stanovanjska delavnost 

iz sploš. kreditov ' 416.000 
iz lok. kredita 2.000 

8. Komunalna delavnost 
iz lok. prorač. sred. 37.180 

9. Kulturno-prosvetna 
delavnost 
iz lok. prorač. sredstev    47.020 
iz lok. kreditev 1.500 

10. Zdravstveno socialna 
delavnost 
iz republ. proračuna        30.000 
iz lok. proračuna' 4.500 

3.154.1      0.1 

1.437 0.04 

8.544 

1.621 

342.136 
997 

0.3 

0.1 

12 
0.06 

25.519.8      1.1 

28.340.6      1.4 
1.403        0.04 

2.067.7 
0.9 
0.1 

za 

Drugi   del 

SMERNICE IN RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

I. poglavje 

Industrija 

1 
V industriji se predvideva povečanje proizvodnje 
153 % nasproti proizvodnji v letu 1954. 
Po posameznih  strokah  se  predvideva  tole  po- 

anie: večanje: 
Fizični obseg 
1954 —100 % 

Proizvodnja električne energije 100,0 
Proizvodnja premoga 124,0 
Kemična industrija 110,3 
Lesna industrija 111,0 
Tekstilna industrija 171,5 
Industrija usnja in obutve 117,0 

I. Pregled celotne investicijske delavnosti 
, v okraju Šoštanj 

•S3 o--4 

a* 

1*8 

Skupaj investicije 3,239329       2,294.334.2   100 

1. Industrija - gradnje , 
iz-splol. kreditov 2,616.000       1,843.523       82 
iz lokal, kreditov 30.570 11.051-       0.9 

2. Kmetijstvo 
iz sploš. kreditov 34359 24.555 1.0 

Glede na splošno povečanje industrijske proiz- 
vodnje se predvideva povečanje števila zaposlenih za 
8.8 %, t. j. za 295 oseb, predvsem v rudniku lignita 
Velenje ter tovarni konfekcije in gumbov ter galan- 
terije v Šoštanju. 

3 
Z uvedbo novega plačilnega sistema, 'ki bo stimu- 

liral proizvodnost dela, glede na nove kapacitete in 
izvršene" racionalizacije se predvideva poleg izbolj- 
šanja sortimenta in kvalitete tudi povečanje proiz- 
vodnosti dela V republiškem in okrajnem merilu 
za 7%. 

4 
Predvideva se nadaljnje povečanje izvoza indu- 

strijskih izdelkov v usnjarski   in   končnih   izdelkih 
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lesne industrije, kakor tudi drugih tako, da se bo po 
vrednosti povečal za 14 % nasproti doseženemu izvozu 
za leto 1954. 

5 
Da bi dosegli predvideni obseg proizvodnje, pro- 

duktivnosti dela in izvoza, je treba: 
a) da delovni kolektivi, sindikati in ljudski odbor 

poskrbe za pravilno in čimprejšnjo uvedbo in izva- 
janje novega plačilnega sistema in tako omogočijo, 
da se bodo njegove prednosti pravilno pokazale pri 
povečanju proizvodnje in proizvodnosti dela, s tem 
pa tudi pri standardu zaposlenih v gospodarstvu; 

b) da delovni kolektivi z izboljšano organizacijo 
in povečano storilnostjo čimbolj izrabijo razpolož- 
ljive surovine in kapacitete v svojih podjetjih; 

c) da z Mboljšanjem kvalitete, znižanjem proiz- 
vajalnih stroškov in pravilnimi trgovskimi prijemi že 
bolj  razširjajo svoja inozemska tržišča; 

č) da na podlagi povečane in racionalnejše proiz- 
vodnjo ter produktivnosti dela znižujejo cene svojim 
izdelkom ter tako skrbe za razširitev notranjega 
tržišča. 

6 
V elektrogospodarstvu bo proizvodnja ostala na 

isti višini kot leta 1954. Na podlagi družbenega plana 
LRS pa se predvideva povečanje za 13 % v vsej LRS, 
če bodo novi agregati pričeli obratovati v planiranih 
rokih. 

S tem v zvezi se postavlja rok obratovanja za I. 
agregat 30 MW TE Šoštanj do decembra 1955. 

Izpopolniti je treba industrijske centrale, kar 
pomeni rentabilno racionalizacijo, ker se količina go- 
riva, ki je že tako potrebna za sam tehnološki proces, 
ne bo bistveno povečala. 

r 
Obseg proizvodnje .premoga se bo povečal po 

količini za 24 % nasproti letu 1954, ko je zaradi veli- 
kih potreb obratoval premogovnik tudi večino nedelj 
ter je tako bila v letu 1954 dosežena maksimalna 
proizvodnja. 

Investicijska izgraditev, ki je v toku v rudniku 
lignita Velenje pa omogoča, da se bo proizvodnja 
lignita povečala v letu 1955 za okroglo 200.000 ton, 
t j. za 24 %. Kljub povečanju proizvodnje, pa je za 
vskladitev proizvodnje in porabe potrebna racionalna 
poraba premoga in izravnava izvoza z domačimi po- 
trebami. 

Za izboljšanje energetske situacije in preskrbe s 
premogom v prihodnji zimi je nujno potrebno, da se 
nadaljuje z izgrajevanjem rudnika lignita 'Velenje 
tako na področju kapitalne graditve kot družbenega 
standarda, ki predstavlja največjo premogovno osno- 
vo v LRS in ki edini more zadovoljiti rastoče potrebo 
novih   termoelektrarn,  industrije  in  široke  porabe. 

Nadaljevati je treba z raziskavanjem in razvi- 
janjem manjših premogovnikov, ker za to obstojijo 
naravni pogoji (v zgornji Savinjski dolini). V ta na- 
men je del razpoložljivih sredstev za raziskovanje 
predvideti za raziskovanje novih terenov glede 
premoga. 

8 
V kemični industriji ostane proizvodnja na ravni 

proizvodnje leta 1954. Predvideva se povečanje pro- 
izvodnje suhih barv za približno 10 %, za kar obsto- 
jijo vse možnosti. Nadaljevati je treba z začeto inve- 

v   sticijsko izgraditvi jo. pri tovarni barv v Mozirju, za 
kar so dani pogoji. , 

V letu 1955 se bo proizvodnja lesne industrije 
povečala za 11 %. Pri tem se bo proizvodnja žaganega 
lesa znižala za 9 %, nadalje pa se bo povečala pro- 
izvodnja lesne predelovalne industrije, in sicer za 
okroglo 51 %. To povečanje je zaradi tega, ker je bilo 
v letu 1954 ustanovljeno novo lesno industrijsko 
podjetje v Šoštanju. Zlast se bo povečala proizvod- 
nja galanterije, pohištva, zabojev in končnih lesnih 
izdelkov. To povečanje bo omogočilo delno zaposlitev 
delovne sile iz žagarskih obratov. 

V zvezi z navedenim je potrebna v lesni indu- 
striji naslednja preusmeritev: 

V zvezi z ukrepi za obvladanje sečnje gozdov naj 
se zagotovijo potrebne količine jamskega in celuloz- 
nega lesa in zagotovi potrebna količina za predvideno 
proizvodnjo lesuo industrije. Omejevati pa bo še 
nadalje potrebno zastarele polnojarmeniške obrate in 
venecianke, ki nimajo pogojev za obratovanje. 
Glede na razpoložljivo lesno maso je treba omejiti 
graditev novih polnojarmeniških kapacitet. Razširiti 
in graditi pa je treba obrale končnih izdelkov in 
kemične predelave lesa, za kar so dani vsi pogoji. 
V tem letu jo treba nadaljevati z delom za sestavo 
perspektivnega plana o razvoju lesnega in gozdnega 
gospodarstva zgornje Savinjske doline. Pričeti pa 
je treba sestavljati enak elaborat za Šaleško dolino. 

10 
V tekstilni industriji se predvideva povečanje 

proizvodnje konfekcijo in galanterije za 71,5 %, to 
pa predvsem zato, ker se stavlja v pogon razširjeni 
obrat tovarne konfekcijo in galanterije v Šoštanju, ki 
bo omogočil to povečanje in zaposlitev nove la'ije 
delovne sile, predvsem ženske. Prizadevati si je treba 
za razširitev asortimenta kakor tudi možnostj izvoza. 

11 
Proizvodnja usnja se bo v obeh tovarnah pove- 

čala za 17 %. Ker pa se je tej industrijski stroki 
posrečilo, da so je s svojimi kvalitetnimi izdelki • 
letu 1954 v znatnejših količinah plasirala na ino- 
zemskih tržiščih, se predvideva v letu 1955 še večji 
izvoz, kar bo omogočilo večjo izrabo kapacitet, ki so 
bilo do sedaj razmeroma malo izrabljene. 

Da bi zadržali in razširili svoje pozicije pri iz- 
vozu usnja kakor tudi na domačem tržišču, je treba 
zagotoviti dovoljne količine predvidenih surovin in 
obdržati kvaliteto na doseženi višini. 

Glede   na   zastarelost   in   tradicijo   obratov   je 
predvideti postopno obnovo tovarne usnja Šoštanj in  / 
Rečica  na dosedanjih kapacitetah  z lastnimi  sred- 
stvi in dosegljivimi investicijskimi 'krediti. 

f. 
II. poglavje 

Kmetijstvo 

Vrednost kmetijske proizvodnje se bo v letu 1955 
predvidoma povečala na 620 (milijonov ali za 5 % na- 
sproti letu 1954. To bo doseženo z. vrsto ukrepov za 
pospeševanje kmetijske proizvodnje z ureditvijo 
trgovanja s kmetijskimi proizvodi ter s povečanjem 
industrijske proizvodnje blaga za menjavo s pode- 
željem. Na to povečanje pri nas pa bodo odločilno 
vplivali: 

1 
Večja uporaba umetnih gnojil nasproti letu 1954. 

Ta večja uporaba je omogočena zaradi predvidenega 
regresiranja in  tako znižanja cene na  cea i—6 din 
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za kg. V tehničnem pogledu ni'Ovire za predvideno 
večjo uporabo gnojil, ker so bili v zadnjih letih šte- 
vilni gnojilni poskusi, ki so pokazali odlične uspehe. 
Poraba umetnih gnojil se bo predvidoma dvignila za 
cca 600 ton v letu 1955 v primeri z letom 1934. 

Zadostna in smotrna uporaba zaščitnih sredstev 
za rastlinske škodljivce in bolezni. 

Povečana nabava kmetijskih strojev, ki se bo 
zaradi nadaljnjih regresov nadaljevala tako, da se 
bo izpopolnil strojni park vseh sektorjev kmetijstva. 

Ustanovil se bo sklad za pospeševanje kmetijstva, 
in sicer: 

Okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva bo 
imel predvidoma 7 milijonov sredstev. 

V ta sklad se steka 15 % od vplačane dopolnilne 
dohodnine v letu 1955 in sredstva, ki jih je v ta na- 
men določil okrajni ljudski odbor, predvsem delež 
dobička, na katerem ima delež pri kmetijskih zadru- 
gah in njih podjetjih. 

Okrajni sklad se bo uporabljal za ustanovitev 
perutninarske selekcijske postaje Salek, regrese za 
gradiva, predvsem za cement za gnojišča in silose. 
Nadaljnja sredstva se bodo uporabila za dvig pro- 
izvodnje socialističnih kmetijskih gospodarstev, za 
nabavo rodovniške živine, nadalje za premovanje 
živine in melioracije zamočvirjenih travnikov. 

Za investicijske kredite v kmetijstvu se predvi- 
deva za leto 1955: 
. v 000 din 

lastnih sredstev kmetijskih zadrug        46,525 
proračunskih sredstev 6,900 
krediti pa 65,070 

Investicijski krediti bodo na razpolago v enake 
namene kot • letu 1954. Predpisani so ugodni odpla- 
čilni roki. Z republiškim družbenim planom za leto 
1955 se predvideva, da bi se zaradi dviga kmetijske 
proizvodnje dajali v bodoče po kmetijskih zadrugah 
v večji meri krediti zasebnim gospodarstvom za na- 
bavo opreme, za obnovo nasadov, ureditev gnojišč, 
silosov im v podobne namene. 

4 
Povečanje in zagotovitev proizvodnje večjih ko- 

ličin kakovostnega semena, plemenskih živali, pred- 
vsem v socialističnih gospodarstvih ter delujočih se- 
lekcijskih postajah. Morebitni večji proizvodni stro- 
ški v zvezi z dano nalogo se bodo poravnali iz sklada 
za pospeševanje kmetijstva. 

Vse večji pomen se bo polagal na strokovno 
kmetijsko izobrazbo kmečke mladine. Nadaljevala 
se bo začeta izobrazba kmečke mladine v zimskih 
kmetijskih tečajih še v večjem obsegu kot do sedaj. 
V najbližji bodočnosti je treba doseči, da bo kmečka 
mladina obvezno obiskovala kmetijske gospodarske 
šole. 

5 
Da se bodo, kakor je predvideno, povečala pro- 

izvodnja in lastna sredstva v kmetjskih gospodar- 
stvih, se z zveznim družbenim planom dajejo ugod- 
nosti pri plačevanju družbenih obveznosti s tem, da 
ee oprostijo dajatev za obresti od osnovnih sredstev, 
obresti od obrestnih sredstev pa so znižane na 2 % 
ter Se druge ugodnosti. 

Povečana uporaba umetnih gnojil, nabava ple- 
menske živine in selekcioniranih semen bo dvignila 
produktivnost na predvideno povečano v(rednost kme- 
tijske proizvodnje. 

Kmetijska dohodnina se bo v letu 1955 nadalje 
odmerjala po katastrskem dohodku in bo nekoliko 
večja kot v letu 1954. Davčna lestvica pa je spreme- 
njena tudi v tem, da so nekoliko ublaži progresija, 
kar je razvidno iz lestvice dopolnilne dohodnine v 
III. delu plana. 

Predvideno vrednost kmetijske proizvodnjo bo 
mogoče doseči le ob izpolnitvi naštetih nalog. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

Zaradi varčevanja z lesom in da se pospeši ob- 
nova gozdov in uredi gozdno lesno gospodarstvo ter 
spravi v sklad poraba lesa s prirastkom gozdov, se 
v letu 1955 nadalje zmanjšuje sečnja gozdov. Vendar 
je to zmanjšanje v primeri z dosedanjim znatno 
manjše zato, ker se že bližamo zlasti v državnih go- 
zdovih tisti manjši sečnji, ob kateri v sedanjem polo- 
žaju še lahko vskladimo s sečnjo tudi porabo lesa. 
Skladno s tem se predlaga kot največja kvota sečnjo 
in izraba gozdov s skupaj 101.000m3, od tega: 
v gozdovih splošnega ljudskega-premoženja 36.000 m3 

v vseh drugih gozdovih pa 65.000 m3 

Da je sečnja v gozdovih splošnega ljudskega pre- 
moženja še vedno višja od prirastka, je treba pri- 
pisati dejstvu, da so v gozdovih splošnega ljudskega 
premoženja večje površine prezrelih sestojev, ki v 
svojem prirastu stagnirajo in jih bo predvidoma tre- 
ba v razdobju naslednjih let z oplodnimi sečnjami 
obnoviti. Zato se obremenjuje prirast gozdov SLP s 
137,3 %. Obremenitev prirastka nedržavnih gozdov s 
123,6 % je nižja od republiškega povprečja in jo bo 
vbodoče mogoče znižati le s pravilno izravnavo potreb 
in porabe z racionalnejšo izrabo lesne mase, zlasti 
lesnih odpadkov, ter večjo porabo premoga kot kuri- 
vo namesto lesa. Skupna obremenitev prirastka na 
območju OLO Šoštanj znaša 131,6 %. Obnova gozdov 
bo na območju OLO Šoštanj v letu 1955 usmerjena 
predvsem na nego gozdov. Pogozdovanju z ustreznimi 
vrstami gozdnega drevja se bo posvetila že vdčja 
pozornost. Z uvajanjem pravilnega redčenja in pre- 
biranja gozdnih sestojev se bo- usmerilo gozdarstvo 
na postopno proizvodnjo čim več kvalitetnega pri- 
rastka. 

Zaradi nadaljnjega intenzivnega gozdnega go- 
spodarstva, zlasti pa da se razbremenijo in ohranijo 
že izčrpani gozdovi, se bo pospeševala graditev gozd- 
nih cest v oddaljena, za smotrno gospodarjenje še 
zaprta gozdna območja. Predvsem je treba nadalje- 
vati in dokončati dela na cestah Duplje—Rastke, 
Krašica in Menina. S tem bo mogoče izrabiti te Sor- 
timente lesa, ki so doslej propadali, in to zlasti drob- 
ni celulozni les iglavcev, jamski les ter deloma hlo- 
dovina. Pereče pa je vprašanje, kako kriti že izvr- 
žena dela na teh gozdnih komunikacijah in kako 
opraviti njih nadaljnje delo spričo nizke gozdne 
talkse našega področja. 

Razpoložljiva sredstva je treba uporabiti kar se 
da smotrno in res predvsem za gojitev gozdov, t. j. 
pogozdovanje, melioracije, ureditev hudournikov, 
varstvo in urejanje gozdov, za graditev gozdnih ko- 
munikacij in drugih gozdnih gradb, za javno gozdar- 
sko službo in druga dela, ki pospešujejo obnovo 
gozdov. 
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Navedene naloge s področja gozdnega gospodar- 
stva bo mogočo izvršiti z nadaljevanjem, poglobitvijo 
in utrjevanjem gozdne gospodarske politike, ki jo je 
nakazal že družbeni plan za leto 1954. 

IV. poglavje 

Promet 

'V cestnem prometu ni izkazano mikaiko povečanje 
ter ostane promet na isti višini kot leta 1954. Kami- 
onski prevozi bodo v lotu 1955 na isti višini, to pa 
predvsem zaradi nadaljevanja investicijske graditve. 

Fri današnjih razmerah nima javni avtomobilski 
promet ugodnih pogojev za razvoj, zaradi težav v 
domači proizvodnji avtomobilov in težav pri nabavi 
avtomobilov in nadomestnih delov iz inozemstva. Po- 
trebna je postopna obnova avtoparka, ki ga pred- 
videva letošnji plan. Predvsem .pa je treba zato upo- 
rabiti  investicijski  sklad podjetij 'cestnega prometa. 

Problematika drugega prometa (železnic in PTT) 
jo nakazana v republiškem družbenem planu. 

V. poglavje 

Gradbeništvo  - 

V letu 1955 se predvideva z republiškim družbe- 
nim planom znižanje denarnega obsega pri gradbenih 
storitvah za 15% ockvrednosti izvršenih del v letu 1954. 
To znižanje je posledica investicijskih kreditov. 

Nasprotno pa se bo pri nas zaradi nadaljevanja 
in dovršitve investicijskih del pri rudniku lignita 
Velenje ira termoelektrarni Šoštanj povečala vrednost 
izvršenih gradbenih storitev za 26.3% nqsprotj reali- 
zaciji leta 1954. 

Predvideva se, da se bo dvignila produktivnost 
gradbene delavnosti, da bodo gradbena podjetja mo- 
bilizirala obstoječe rezerve in da bodo na ta način 
pocenila gradbene storitve ter, izpolnila postavljeni 
plan. 

VI. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

1 
Kot posledica povečanja celotne gospodarske de- , 

lavnosti se predvideva v letu 1955, da se bo blagovni 
promet dvignil za 6.6%, kar je v skladu s povečano 
kupno močjo ter povečano industrijsko proizvodnjo. 

Predvideva se, da se bodo nadalje utrjevale orga- 
nizacijsko obliko trgovske mreže, ki so se pričele 
uveljavljati v letu 1954, s tem se bo nadalje tudi iz- 
popolnjevalo upravljanje in specializacija trgovin. 
Povečanje blagovnega prometa bo zahtevalo šb ne- 
katera nova podjetja ter vključitev novo zaposlenih. 
Z nadaljnjim izboljšanjem plačilnega sistema ter s 
prijemi za zni'žanje stroškov bo podana možnost večje 
spodbude delovnim kolektivom za boljši način nabave 
;n prodaje. 

2 
V gostinstvu in turizmu se predvideva, da se bo 

promet v letu 1955 povečal za približno 37%, to pa 
zato, ker bodo v letošnjem letu v obratu nove kapa- 
citete, predvsem v Logarski dolini, in ker se je število 
Pavšalnih gostišč povečalo na 33 nasproti 20 v 1. 1954. 

Za dosego povečanega prometa bo treba: 
z ustrezno propagando seznaniti turiste tudi s tu- 

rističnimi kraji, ki  so bili  do sedaj  manj obiskani, 

predvsem pa propagirati lepote LogaTske doline, saj 
se lahko na ta način poveča dotok tur,slov; 

s podaljšanjem sezone in boljšo organizacijo no- 
tranjega poslovanja je t^eba znižati cene in na ta 
način približati gostinstvo in turizem širšemu krogu 
delovnih ljudi; 

z večjo snago, redom in dviganjem strokovne in 
kulturne ravni gostinstva je treba dvigniti raven 
gostinstva in turizma, pa' tudi z uvajanjem boljših 
prometnih zvez. 

Večji razmah gostinstva se lahko pričakuje pred- 
vsem tudi iz razloga, ker je določevanje družbenih 
obveznosti, t. j. amortizacije, obredij od osnovnih sred- 
stev in plačevanje davka od dobička, prepuščeno z 
zveznim družbenim planom za leto 1955 okrajnim 
ljudskim odborom. S tem se povečajo naloge, ki jih 
ima okrajni ljudski odbor. S tem je podana material- 
na podlaga za nadaljnji razvoj gostinstva in turizma. 
Predvideva se formiranje rezervnega, investicijskega 
sklada in sklada za kadre iz obresti od osnovnih sred- 
stev in dobička, ki ga je zveza prepustila okrajnim 
ljudskim odborom v odločanje. 

VIL poglavje 

Obrt 

V letu 1955 so predvidevajo spremembe, ki so 
predvideno z družbenim planom FLRJ za leto 1955, 
s čimer bo omogočen pospešen razvoj socialističnega 
sektorja obrti. Z obračunavanjem prispevkov druž- 
beni skupnosti v pavšalnem znesku bo omogočeno 
glede stroškov izenačiti socialistični sektor z za- 
sebnim. 

Obrtna podjetja so na podlagi navedenega opro- 
ščena plačevanja davka od dobička in so obresti od 
osnovnih sredîtev prepuščene okrajnemu ljudskemu 
odboru, s tem se povečajo sredstva za razvoj obrtni- 
štva. Samostojno odločanje ljudskega odbora o višini 
amortizacije in obresti od osnovnih sredstev omogoča 
boljše reševanje problemov, ki so sedaj zavihali so- 
cialistični razvoj obrtništva. 

Za dosego vsega navedenega je treba: 
1. uporabiti vsa sredstva, prejeta iz obrti v obliki 

obresti od osnovnih sredstev in deleža na dobičku 
v višini 50% po kreditnem skladu OLO, za ustanav- 
ljanje novih obrtnih delavnic in povečanje kapacitet 
obstoječih delavnic in podjetij. 

2. s pravilnim obdavčenjem zasebnega sektorja 
obrti spraviti -v sklad njegove obveznosti do družbe 
z obveznostmi socialističnega saktorja. 

Z izvedbo nakazanih nalog bo mogoče 'doseči, da 
se čim hitreje poveča obseg obrtnih storitev 1er s tem 
ustvarijo tudi pogoji za uspešno konkurenco med 
obema sektorjema. 

V letu 1955 se bo predvidoma povečala vrednost 
obrtniških storitev za 12% proti ocenjeni izpolnitvi 
za leto 1954. 

Primerjava je takale: 

Vrednost storitev v 000 'din 
Od tega socialistični sektor 

Ocenitev 
izpolnitve 

1954 

210.064 
63% 

Plan 
1955 

236.256 

Za hitrejši razvoj obrti je poleg razširitve obsto- 
ječih kapacitet treba povečati tudi skrb za pravilen 
dotok in vzgojo vajencev. 
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Vili, poglavje 
Investicije 

Predvideva se, da bo v letu 1955 obseg investicij- 
ske graditve višji kot je bil leta 1954, vendar se bodo 
izprememili predvsem viri financiranja investicij. Na 
obseg bruto investicij bc-do predvsem vplivali zvezni 
krediti za dograditev in nadaljnjo izgraditev rudnika 
lignita Velenje in termoelektrarne Šoštanj, ta sred- 
stva bodo znašala skoraj 4 milijarde din. 

Poleg tega bo okrajni ljudski odbor razpolagal 
za investicije še približno s 85 milijoni din, ne upo- 
števaje sredstva za samostojno razpolaganje podjetij. 

V celotnih investicijskih kvotah je vključena po 
zveznem planu predpisana 6% rezerva. 

Posebnost letošnje investicijske graditve je ta, 
da so vsa investicijska srjdstva 0L0 že dejansko na- 
membna, kar je določeno z zakonom samim. Okrajni 
ljudski odbor v letu 1955 ne razpolaga s proračun- 
skimi sredstvi za. proračunske investicije, zato se te 
v letu 19,55 ne predvidevajo. 

Predvidena sredstva se bodo uporabila za stano- 
vanjski sklad v višini 68 milijonov din in so na- 
menjena izključno za zidarje stanovanj. 

Za investicijski sklad bo 10 milijonov din, iz ka- 
terih se bodo črpali krediti za nadaljnji razvoj gospo- 
darskih panog, predvsem obrtništva. Za pospešitev 
kmetijske proizvodnje je predvidenih približno 7 mi- 
lijonov din z vključenimi sredstvi za investicije v 
kmetijstvu. 

Taka namembna struktura investicij v letu 1955 
bo omogočila ustvaritev predvidenega smotra, ki je 
na tem področju postavljen z zveznim in republiškim 
dru'žbenim planom. 

IX. poglavje 

Družbeni proizvodi in narodni dohodek V letu 1955 

Po smernicah in .predvidevanjih glede na razvoj 
%    gospodarstva se lahko pričakuje formiranje družbe- 

nega proizvoda in narodnega dohodka po temle pre- 
gledu: 

Indeksi  gibanja 
skupnega družbenega  proizvoda 

Družbeni proizvod        ^deks 
v milijonih dm 

1955    1954 .1955    1954 1955 1955 
1955 1953 1954 

0   Skupni družbeni 
proizvod          2.859   3.439   4.369   121.2 153.9 127.0 

Od tega: 
amortizacija      344      457      557    127.0.   161.9   127.4 
narodni 
dohodek 2.494   3.002   3.812   120.4   152.8   126.9 

Od skupnega družbenega proizvoda im narodnega 
dohodka odpade na 1 prebivalca: 

1954 1955 1954 
1955 

družbenega proizvoda 101.472 128.915 127.0 
narodnega dohodka 88.578 112.478 126.9 

Pregled skupnega družbenega dohodka, narodne- 
ga dohodka in sredstev je zajet r dokumentaciji k 
družbenemu planu, kj je sestavni del tega poglavja. 

Tretji del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA ŠOŠTANJ ZA LETO 1955 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbenim planom okrajnega ljudskega od- 
bora Šoštanj za leto 1955, se k ekonomskim ukrepom, 
ki so predpisani z zveznim in republiškim družbenim 
planom za leto 1955, predpisujejo še tile: 

X. poglavje 

Amortizacija 
1 

Podjetja za izdelovanje zidno in strešne opeko 
plačujejo amortizacijo v polnem znesku predpisane 
amortizacije. 

2 
Gostinska in. turistična podjetja plačujejo polni 

znesek predpisane amortizacije od vrednosti svojih 
osnovnih sredstev. 

Tiste gospodarske organizacijo s področja gostin- 
stva in turizma, ki so po svojem načinu poslovanja 
sezonske, plačujejo amortizacijo samo za čas obrato- 
vanja ter od vrednosti osnovnih sredstev, kj se ta 
čas uporabljajo, O višini obveznosti pa na predlog 
prizadete gospodarske organizacije odloča okrajni 
ljudski odbor. 

5     ,. 
Obrtna podjetja in delavnice plačujejo polni zne- 

sek predpisane amortizacije od vrednosti svojih 
osnovnih sredstev. 

4 
Komunalna podjetja plačujejo polni znesek pred- 

pisane amortizacije. 

XI. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 
Obrestna mera od osnovnih sredstev, gostinskih, 

turističnih, komunalnih in obrtnih podjetij se določa 
v višini 2% od vrednosti osnovnih sredstev, razen za 
tiste gospodarske organizacije, katerim bo določen 
pavšalni, dohodninski in prometni davek. 

XII. poglavje 

Uporaba okrajnega kreditnega sklada 

V okrajni kreditni sklad; se stekajo sredstva iz 
obresti od osnovnih sredstev gospodarskih organizacij 
s področja gostinstva, obrti, komunale, zneski iz od- 
plačil anuitet za kredite iz lokalnega kreditnega 
sklada, del dobička od obrtnih, turističnih, gostinskih 
in komunalnih podjetij ter presežki dohodkov nad 
razhodki po okrajnem proračunu. 

Natančnejše pogoje za uporabo tega sklada pred- 
piše svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

••. poglavje 

Prometni- davek 
Prometni davek bo predpisan s posebnim odlokom. 

XrV. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 
1 

Po. odbitku zneska, ki gre kot delež federaciji, 
krijejo  gospodarske organizacije   vse  obveznosti  iz 
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dobička po zakonu po 39. členu uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarskih organizacij, razen 3. in 
6. točke omenjene uredbe (Uradni List FLRJ, št. 54- 
636/54). 

Odplačilo anuitet za vračilo dolgoročnih kreditov 
danih iz lokalnega kreditnega sklada bo določil okraj- 
ni ljudski odbor pozneje, kolikor gospodarskim orga- 
nizacijam za to ne bi zadostovala že priznana sred- 
stva za samostojno razpolaganje. 

Ko se odbijejo obveznosti iz dobička po zaikonu, 
se razdeli dobiček gospodarskih organizacij   takole: 

a) za sredstva, s katerimi samostojno razpolaga, 
pripada gospodarski organizaciji 4% od doseženega 
dobička. 

Narodna banka FLR] refundira obratna sredstva, 
ki jih gospodarske organizacije uporabijo za investi- 
cije, po 11. členu uredbe o sklepnih računih gospodar- 
skih organizacij za leto 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 57/54) iz sredstev gospodarsike organizacije za . 
samostojno razpolaganje, ki .jim pripadajo po tem 
družbenem planu. 

b) delež gospodarske organizacije iz dobička, do 
katerega lahko uporabi sredstva . za povečanje plač 
delavcem in uslužbencem nad plačami po tarifnem 
pravilniku, se določi s tole lestvico: 

Če je razmerje dobička 
do plačilnega sklada po 

tarifnem pravilniku: 

do 100% 
od 101 .,  150% 

i* 151 „  200% 
1* 201 „  250% 
•» 251 „ 300% 
,t 301 .,  350% 
»* 351 „  400% 
ti 401 „   500% 
•t 501 „   600% 
M 600 navzgor 

se plačni sklad 
po  tarifnem  pravilniku 

poveča za: 

13.0% 
13.5% 
14.0% 
14.5% 
15.0% 
15.5% 
16.0% 
17.0% 
18.0% 
19.0% 

c) iz dela dobička, ki je namenjen za povečanje 
plač po tarifnem pravilniku, se delavcem in usluž- , 
bencem izplača delež od uspeha gospodarske orga- 
nizacije; 

č) premije se delavcem in uslužbencem izplaču- 
jejo za prihranke na lastni ceni po uredbi o obdav- 
čenju izrednega dobička in o premijah za znižanje 
lastne cene v letu 1955 (Uradni list FLRJ, št. 17-166/55); 

d) del, ki ostane po tej razdelitvi pripada okraj- 
nemu ljudskemu odboru; 

e) podjetjem, ki se ukvarjajo izključno z izvozom 
in uvozom, lahko določi OLO večji odstotek za plače 
preko plač po tarifnem pravilniku, Če dosežejo med 
dobičkom in plačami večje razmerje kot 600%; 

f) od dobička trgovskih podjetij oziroma trgovin, 
po odbitku zneska, ki gre kot delež federaciji, pri- 
pada gospodarski organizaciji 10% za investicijski 
sklad, ostanek pa okrajnemu proračunu; 

g) na doseženem dobičku so gospodarske orga- 
nizacije s področja turizma, gostinstva, obrti in ko- 
munalnih podjetij udeležena s 30%. Te gospodarske 
organizacije smejo uporabiti od celotnega dobička 
20%  za povečanje plačilnega sklada nad postavkami 

po tarifnem pravilniku, ki pa se definitivno izplača 
šele oo potrditvi sklepnega računa gospodarske orga- 
nizacije, 10% pa prenesejo te organizacije v sklad za 
samostojno razpolaganje. 

Za posamezna gostišča, manjša obrtna podjetja 
in obrtne delavnice določi okrajni ljudski odbor s 
posebnim odlokom pavšalni znesek udeležbe okraja 
na dobičku, stalne prispevke družbeni skupnosti ter 
pavšalni  znesek  prometnega davka. 

Katere gospodarske organizacije s področja obrti 
se štejejo kot manjša podjetja, določi okrajni ljudski 
odbor. 

3 
Gradbenim podjetjem in obratom pripada po 

53. členu uredbe o skupni delitvi dohodka (Uradni list 
FLRJ, št. 54/54) 4% od doseženega dobička kot sred- 
stva, s katerimi samostojno razpolagajo, poleg tega 
pa smejp uporabiti iz dobička del za povečar.je plač 
nad plačami po tarifnem pravilniku, ki ga izračunajo 
na podlagi lestvice, predpisane v točki 2. b) tega po- 
glavja. 

4 
Delež okrajnega ljudskega odbora pri dobičku 

kmetijskih zadrug in njih obratov, ki v letu 1955 ne 
prenesejo v svoj investicijski sklad za to določenega 
dela doseženega dobička, znaša 19% doseženega do- 
bička, po odbitku deleža federacije. Delež okrajnega* 
ljudskega odbora pri dobičku kmetijskih zadrug se 
prenese v sklad za pospeševanje kmetijske proiz- 
vodnje. 

v 

XV. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

1 
Povečanje ali zmanjšanje ravni tarifnih postavk 

do 5%.po XX. poglavju zveznega družbenega plana 
za loto Ì955 določi okrajni ljudski odbor na predlog 
komisije za plače v gospodarstvu. Pri tem se mora 
upoštevati, da je to povečanje plač namenjeno pred- 
vsem za odpravo neskladnosti glede višine plač med 
posameznimi gospodarskimi organizacijami, ne pa za 
linearno povečanje  plač po kategorijah zaposlenih. 

Za gospodarske organizacije s .področja trgovine, 
gostinstva in turizma določi okrajni ljudski odbor 
po predlogu gospodarske organizacije in po zasliša- 
nju pristojno zbornice, kolikšen odstotek od celotnega 
prometa smejo te gospodarske organizacije izločiti 
za svoj plačilni sklad. 

Obenem z omenjenim odstotkom se za vsako 
posamezno podjetje določi planirani letni promet na 
enega zaposlenega člana delovnega kolektiva, in sicer 
tako. da se planirani letni promet razdeli s povpreč- 
nim številom zaposlenih. 

Ce plačilni sklad trgovskega podjetja, ki se izra- 
čun na podlagi določenega odstotka od celotnega 
blagovnega prometa, presega plače po tarifnem pra- 
vilniku z izdatki iz 31. člena uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarskih organizacij, sme upora- 
biti trgovsko podjetje oziroma trgovina to razliko za 
povečanje plač nad plačami po tarifnem pravilniku 
in za svoj investicijski sklad po tejle lestvici: 
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Odstotek preseže- 
nega blagovnega 
prometa na enega 

zaposlenega: 

Za povečanje   Od ustvarjene 
plač po tarif. razlike : 
pravil, od     Za investie, sklad 
ustv. razi,      gospod, organ. 

nad 
do 10% 
.. 11% 
»12% 
„13% 
.. 14% 
» 15%' 
., 16% 
.. 17% 
„18% 
• 19% 
..  20% 

100% 
98,3 % 
96,6% 
94,9% 
93,2% 
91,5% 
89,9% 
88,5% 
86,7% 
85,1 % 
83,4% 

1,7% 
3.4% 
5•% 
6,8% 
8.5% 

10,1 % 
11.7% 
13.3% 
14,9% 
16.6% 

Kolikor gospodarske organizacije s področja 
trgovine' presegajo odstotek blagovnega prometa pre- 
računanega na 1 zaposlenega preko 20% smejo upo- 
rabiti od ustvarjene razlike samo talk del, da pove- 
čanje plačilnega sklada nad plačami po tarifnem 
pravilnikn ne presega 17%. 

Gostinska podjetja oziroma gostišča smejo po 
potrditvi sklepnega računa uporabiti del doseženega 
dobička za nagrade delavcev in uslužbencev. 

Višino tega dela določi okrajni ljudski odbor po 
zaslišanju gostinske zbornice. 

Višina tega zneska je vezana na doseženi bla- 
govni promet, preračunan na 1 zaposlenega. Za ta 
namen lahko omenjene gospodarske organizacije re- 
zervirajo do 20% od doseženega dobička. 

Znesek, ki ga smejo prodajalne proizvajalnih 
podjetij razdeliti med svoje delavce in uslužbence 
nad plačami po tarifnem pravilniku iz rabata, ki se 
ne porabi za izdatke po 77. členu uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarskih organizacij, se'do- 
loči individualno na predlog prizadetih proizvajalnih 
podjetij. 

XVL poglavje 

Stopnje dohodnine in zemljarine 

1 
Stopnje  dopolnilne  dohodnine iz  kmetijstva  se 

bodo predpisovale s posebnim odlokom. 

2 
Dopolnilna dohodnina od obrtniških gospodar- 

stev in samostojnih .poklicev se bo predpisala s po- 
sebnim odlokom. 

3 
Dopolnilna dohodnina od premoženja se bo pred- 

pisala s posebnim odlokom. 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

se pooblašča, da izda natančnejša tolmačenja pri 
odmeri. 

XVII. poglavje 

Delež občin na dohodkih okraja in občinske 
doklade 

Občinskim ljudskim odborom pripada j > za izva- 
janje njihovih proračunov v letu 1935 tile dohodki: 

Skupaj občinski ljudski odbori 
Od tega 6% rezerva 
Zneseik za neto proračune 

Znesek v O00 din 
47.416 

2.331 
45.083 

Ta znesek se formira in tehle virov: 

Viri: 

Dobiček gosp. organ. 
1% dpp. 
lokalni dpp. 
drugi dohodki iz gosp. 
dopolnilna dohodnina kmetov 
občinske doklade 
druga dopolnilna dohodnina 
občinske doklade 
lokalne takse 
dediščina in darila 
dohodki  uradov  in  ustanov 
sredstva iz leta 1954 
nepredvideni dohodki 

% ki pripada 
Obč. LO 

od osnove OLO 
2,7 
2,0 

100 
100 

15,5 
100 

15,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Skupaj     47.416 

Občinske   doklade   se   računajo  v   tehle  %  od 
skupne osnove za občine: 

a "Sns 

1 
•-9£ 
O   O**- SJag 
«_S 2 

i»       d 

"3 o« 
»§•2 
-s'S* 

S- 

•š-ŠE-3 4P, 
-*"0*• â 

Skupaj 22,7 % aooo 24% 

3. Presežki proračunskih dohodkov občin iz leta 
1934 se v celoti porabijo za zvišanje proračunov ob- 
čin v letu 1955. 

XVIII. poglavje 

Skladi 
1 

V svoj rezervni sklad dajejo gospodarske orga- 
nizacije 2% od vrednosti povprečnih obratnih sred- 
stev v zadnjih 2 letih, kolikor ni to z okrajnim druž- 
benim planom drugače določeno za nekatere gospo- 
darske organizacije. 

Trgovska podjetja prenesejo v rezervni sklad pri 
detajlistični mreži 2%, pri grosistični pa 4 %. 

Kmetijske organizacije prenesejo v svoj rezervni 
sklad 5 % zneska od povprečnih obratnih sredstev 
v zadnjih 3 letih. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij vplačajo • 
skupni rezervni sklad od dela rabata, ki se ne pora- 
bi za izdatke po 77. členu uredbe o delitvi celotnega 
dohodka gospodarskih organizacij, toliko, kot ustreza 
2 % njihovih obratnih sredstev. 

Povprečna obratna sredstva za gospodarske orga- 
nizacije s področja trgovine, turizma in gostinstva se 
izračunajo tako, da se od vsote povprečnih dovolje- 
nih kreditov iz salda upnikov odšteje vsota povpreč- 
nega salda dolžnikov in salda tekočega računa. 

a) V investicijski sklad trgovskih podjetij oziro- 
ma trgovin sé prenese do 0,5 % od doseženega pro- 
meta v tem letu. 
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b) V skupni investicijski siklad plačujejo pro- 
dajalne proizvajalnih podjetij 0,2 % od celotnega do- 
seženega prometa v tem letu. 

c) V investicijski sklad gostinskih in turističnih 
podjetij ter gostišč se prenese i % od doseženega pro- 
meta v tem letu. 

Posamezne gospodarske organizacije s področja 
gostinstva in turizma lahko predlagajo, da se jim 
glede na njihovo posebne potrebe kakor tudi zaradi 
odplačila anuitet ta odstotek poviša. 

Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje. V ta sklad se steka 15 % od zne- 
ska vplačane dopolnilne dohodnine od kmetijskih 
gospodarstev v letu 1955. 

Sredstva sklada za pospeševanje kmetijske pro- 
izvodnje bo razdelil OLO pozneje. 

Ustanovi se okrajni kreditni sklad za zidanje sta- 
novanjskih hiš. V ta sklad se vplača poleg 5 % od 
celotnih dohodkov, s ka:erimi razpolaga okrajni ljud- 
ski odbor, še tisti celotni ostanek dobička gradbenih 
podjetij in gradbišč, ki se formira na območju OLO, 
ki po tretjem odstavku 62. člena uredbe o delitvi ce- 
lotnega dohodka gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 54-636/34) pripada okrajnemu ljudskemu 
odboru za zidanje stanovanj. Poleg tega se vplačuje 
v ta sklad še najmanj 25 % od skupnih sredstev za 
investicije, s katerimi razpolaga okrajni ljudski 
odbor. 

5 
Gospodarskim organizacijam se priporoča, da od 

svojega sklada za samostojno razpolaganje uporab- 
lja najmanj 40 % za zidanje stanovanj. 

Premogovniki ustanovijo svoje sklade za zidanje 
stanovanjskih hiš. Vanj vplačujejo 15 Q/o od dobička. 

V sklad za obnavljanje in vzdrževanje rezerv 
rudnega bogastva vplačujejo rudarska podjetja 2°/o 
od dobička. 

7 

V okrajni sklad za obnovo gozdov se vplačujejo* 
prispevki po XVI. poglavju družbenega plana Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1935. 

Prispevki za gozdni sklad se stekajo v dobro 
gozdnega siklada okrajnega ljudskega odbora. Iz 
gozdnega sklada se izplačujejo prispevki republiške- 
mu gozdnemu skladu po določbah republiškega druž- 
benega plana. 

Občinskim ljudskim odborom v okraju Šoštanj 
pripada 10% od vplačane gozdne takse nedržavnega 
sektorja iz njihovega območja za njihov gozdni sklad. 
Občinski ljudski odbori uporabijo sredstva iz svojih 
gozdnih skladov za gozdna gojitvena dela sporazumno 
z upravo za gozdarstvo OLO Šoštanj. 

XIX. poglavje 

Kontingcntiranje izrabe gozdov 

__ Od skupne količine izrabe gozdov v okraju 
Šoštanj za leto 1955, za gozdno gospodarstvo Nazarje 
Ju za posamezne občine šoštanjskega okraja se do- 
1•••5_    J _ 1 _ •        v«        1. _1*»>  

1 
Za gozdove splošnega ljudskega premoženja pod 

upravo okrajnega ljudskega odbora Šoštanj, v kate- 
rem š*eka les gozdno gospodarstvo: 

Količine v oblih gozdovih m* 

V  lem za V tem glavni 
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Skupaj 
OLO Šoštanj    36.000   33.500   2.500   5.000   4.600    500 

Za druge gozdove splošnega ljudskega premože- 
nja ter za zasebne in zadružne gozdove: 

v V tem glavni 
sortimenti 

V 
a * *• 
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Skupaj 
OLO Šoštanj 65.000   48.000    17.000   7.600   9.400     — 

Za posamezne občine na območju okrajnega ljud- 
skega odbora Šoštanj pa se določi: 

V tem za V 1 
1 

lem glavni 
sortimenti 
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Šoštanj 6.646 5.258 1.763 833 1.030 3.020 
Velenje 4.550 3.090 1.460 495 606 1.989 
Mozirje 6.916 5.498 1.793 871 1.070 3.182 
Nazarje 5.115 5.943 1.547 628 775 2.167 
Rečica 4.870 3.725 1.520 594 730 2.026 
Gor. grad 10.670 8.370 2.675 1.319 1.640 5.036 
Ljubno 8.399 6.770 2.004 1.069 1.327 3.999 
Luče 8.144 6.544 1.975 1.034 1.283 3.852 
Solčava 5.880 6.562 1.693 720 894 2.573 
Smartno/P. 810 240 570 57 47 156 
Rezerva 3.000 

65.000   48.000   17.000       7.600   9.4O0   28.000 Skupaj 
Skupaj 

vsi 
gozdovi 101.O00   81.500 19.500     12.600 14.200   28.500 

-— ^.tt   p-i/aauieiuc  vuuiiic   ava Lì 

ločijo tele največje količine: 

Uprava za gozdarstvo predpiše od navedenega 
plana sečnjo gozdov v letu 1955 občinam za 3000 m* 
tehničnega lesa nižjo kvoto, kar ostane v rezervi. 
V navedenem planu je zajetih po posameznih občin- 
skih LO skupno 11,663 m* lesa iglavcev, ta les se bo 
sekal samo v tistih gozdovih, kjer je posek iz gozd- 
nih gojitvenih razlogov nujen in bi s poznejšo sečnjo 
nastajala gospodarska škoda. 

Uprava za gozdarstvo OLO Šoštanj skrbi za to, 
da v gozdovih splošnega ljudskega premoženja, v ka- 
terih seka les gozdno gospodarstvo Nazarje, posekajo 
količine, tki so določene pod 1. točko. 
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Skupne količine izrabe gozdov za gozdove iz 
2. točke so maksimalne. 

Količine sortimentov jamskega in celuloznega lesa 
iglavcev ter pragovske oblovine so minimalne*in se 
v okviru skupno določene sečnje smejo prekoračiti. 

4 
Maksimalna povprečna cena lesa na panju za 

leto 1955 bo določena z odločbo Državnega sekreta- 
riata za gospodarstvo LRS, kot to predvideva druž- 
beni plan LRS v X'VII. poglavju za leto 1955. 

XX. poglavje 

Okrajni proračun in skladi 

L Skupna sredstva okraja in njih viri 

1. V letu 1955 bo razpolagal okrajni ljudski odbor 
Šoštanj s skupnimi sredstvi v višini 471 milijonov 
dinarjev. 

2. Ta sredstva bodo zagotovljena iz teh virov: 

A. Obdavčljiva  sredstva 
v milijonih din 

1. Del dobička gosp. org. 318.857 
2. 1% dpp. držav. sekt. 9.283 
3. 50% dpp. zadr. in zasebnega 

sektorja in vred. 41.000 
4. Dohodnina kmetov 

dopolnilna 44.000 
občin. doki. 10.000 

5. Dohodnina drugih poklicev 
dopolnilna 10.000 
občin. doki. 2.000 

6. Davek od dediščin in daril 3.O00 
7. Zemljarina 1.724 
8. Državne takse •    5.000 
9. Dohodki uradov in ustanov 600 

10. Drugi dohodki 2.400 

A. Obdavčljiva   sredstva   skupaj   447.844 

B. Neobdavčljiva  sredstva 
v milijonih din 

11. Lokalni prometni davek 10.000 
12. Lokalne takse                        ' 3.000 
13. Obresti od osnovnih sredstev 

gostinstva in obrti 1.956 
14. 50% dobička gostinstva 1.379 
15. 50% dobička obrti 1.965 
16. Anuitete od najetih kreditov 5.019 

C. Skupna  sredstva 471.163 

II.  Razdelitev sredstev  okrajnega ljudskega odbora 
1. Skupna sredstva 471.163 
2. 37% prispevka republiki 

od (471.163) skupnih sredstev 
pod l/A (Uradni list LRS, 
št. 8/55) 165.702 

3. Ostane za potrebe OLO 305.461 
4. Izdatki za okrajni proračun 220.500 
5. Lokalni kreditni sklad 10.319 
6. 3% za stanovanjski kreditni sklad        8.465 
7. Ostanek dobička gradb. podjetij 

za stanovanjski kreditni sklad 59.577 
8. Sklad za pospeševanje kmetijske 

proizvodnje 6.600 

Skupaj razdeljena sredstva 305.461 
9. 6% obvezna rezerva na vse izdatke     18.328 

O uporabi sredstev, ki bi se zbrala v posamezne 
sklr.de preko planiranih sredstev odločata oba zbora 
okrajnega ljudskega odbora. 

III. Okrajni proračuni 

Izdatki okrajnega proračuna bodo v letu 1955 tile: 
v milijonih din 

•. del dotacije gospodarstva 2.800 
IV. del prosveta in kultura 54.960 
V. del socialno-skrbstvo 24.304 

VI. del zdravstvena zaščita 10.020 
VII. del državna uprava 56.651 
IX. del dotacije drugim 11.335 
X. del garancije 1.982 

XII. del proračunska rezerva 6.700 
Okrajni proračun skupaj 170.752 
Proračuni občinskih LO 45.085 
6% obvezna rezerva na izd. 13.230 

Skupaj proračuni 229.067 

Od skupnih dohodkov okrajnega ljudskega od- 
bora pripada okrajnemu proračunu: 

27% deleža OLO na dobičku gospodarskih orga- 
nizacij v letu 1955, 

1% davka od prometa proizvodov v višini 98% 
od državnega sektorja, 

50% davek od prometa proizvodov v višini 100% 
zasebnega  zadružnega sektorja in vrednotnic, 

zemljarina v višini 100%, 
drugi dohodki iz gospodarstva v višini 100%, 
obresti v višini 100%, 
dopolnilna dohodnina kmetov v višini 84.5%, 
druga dopolnilna dohodnina v višini 84.6%, 
davek od tuje delovne sile v višini 100%, 
državna taksa v višini 100%, 
dohodki uradov in ustanov v višini 100%, 
nepredvideni dohodki v višini 100%. 

IV. Lokalni kreditni sklad za investicije 

Kref'1 i sklad za investicije znaša v letu 1955 
skupno 10.3 milijona dinarjev. Od skupnih dohodkov 
pripadajo temu skladu obresti od osnovnih sredstev 
gostinskih, turističnih, obrtnih in komunalnih pod- 
jetij, anuitete od kreditov, izdanih iz lokalnega kre- 
ditnega sklada, 50% dobiček gostinstva in obrti, ter 
morebitni presežki proračuna OLO Šoštanj. 

V. Lokalni kreditni sklad za zidanje stanovanjskih his 

Sklad za kreditiranje sU.~ovanjske graditve bo 
znašal v letu 1955 68 milijonov dinarjev. 

'V ta sklad se vplač i je 3% od celotnih dohodkov 
okraja in del dobička gradbenih podjetij in gradbišč, 
ki se formira na območju OLO. 

VI. Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje 

znaša v letu 1955 skupno 6,6 milijona din. 
V ta sklad se vplačuje 15% dopolnilne dohodnine 

iz kmetijstva. 

VII. Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 

Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov znaša 
v letu 1955 151 milijonov dinarjev dohodkov in prav 
toliko izdatkov. 
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V okrajni sklad za obnovo gozdov se plačuje od 
lesa iz gozdov splošnega ljudskega premoženja celot- 
na vrednost lesa na panju, od lesa iz zasebnih in 
zadružnih gozdov pa prispevek po uredbi in tarifi, 
kd je predpisana za te gozdove. 

Iz okrajnega gozdnega sklada se vplača v repu- 
bliški gozdni sklad v letu 1955 35% od zneskov, ki so 
•vplačani v okrajni gozdni sklad, kot to predpisuje 
družbeni plan LRS za leto 1955, kakor tudi izdatki, 
ki so predvideni s proračunom gozdnega sklada. 

Potrjeni predračun dohodkov in izdatkov okraj- 
nega gozdnega sklada je priloga k proračunu OLO 
Šoštanj za leto 1955. 

VIII. Prispevek republiki od d »hodkov okraja 

Prispevek republiki d dohodkov okraja bo pred- 
vidoma znašal 165 milijonov din. V ta namen bo po- 
rabljenih 37% obdavčljivih sredstev okrajnega ljud- 
skega odbora. 

IX. Sklad za urejanje voda 

V vodnogospodarski sklad se vplača iz sredstev 
okrajnega proračuna 2,100.000 din, ta sredstva se upo- 
rabijo za urejevanje vodotokov. 

Iz okrajnega gozdnega sklada se porabi 5 milijo- 
nov din za urejevanje hudournikov v okraju. 

XXI. poglavje 

Druge določbe 

S posebnim odlokom bo okrajni ljudska odbor 
predpisal najvišji znesek dntvnic in morebitnih stro- 
škov za prevoze delavcev in uslužbencev po 18. členu 
uredbe o razdelitvi celotnega dohodka gospodarskih 
organizacij. 

2. člen 
Dokumentacija k družbenemu planu okrajnega 

ljudskega odbora Šoštanj za leto 1935 je sestavni del 
družbenega plana. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, njegove določbe pa se uporabljajo od 
1. januarja 1955. 

t 
St. 11/83-1/55 

Šoštanj, dne 18. aprila 1953. 

V z. predsednika OLO podpredsednik: 
Jože Turnšek 1. r. 

463. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi z 2. in 11. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Celje na skupni 
seji obeh zborov dne 31. marca 1955 izdal 

ODLOČBO 

o ustanovitvi zdravstvenega zavoda 
»Zdravilišče Dobrna« 

Ustanovi   se  »Zdravilišče  Dobrna«  s  sedežem  r 
Dobrni  kot finančno samostojen  zdravstveni  zavod. 

Zavod ima nalogo, nuditi vsem bolnikom, zlasti 
pa zavarovancem socialnega zavarovanja zdravstvene 
storitve ter popolno oskrbo in nego. 

Zavodu se daje v gospodarjenje vse premoženje, s 
katerim je dosedaj gospodarilo gostinsko podjetje 
»Dobrnske toplice« v Dobrni. 

Zavod ima sklad za nagrajevanje delavcev in usluž- 
bencev, sklad za lastne investicije in amortizacijski 
sklad. 

Zavod upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor je sestavljen iz 9. članov po ured- 

bi o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in ravnatelja imenuje 
okrajni ljudski odbor Celje. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 

St 1/1-820/1-55 

Celje, dne 31. marca 1955. 
Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

464. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
78. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjet- 
jih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53) je 
okrajni ljudski odbor Murska Sobota na skupni seji 
obeh zborov dne 13. maja  1955 sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o prometu z blagom na trgih in 
sejmih 

1. člen 

Odlok o prometu z blagom na trgih in sejmih z 
dne 7. VIII. 1954 (Uradni list LRS, št, 36-531/54) se 
spremeni tako, da se črta drugi odstavek 14. člena. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. 2797/1 

Murska Sobota, dne 13. maja 1935. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 
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465. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
57. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-65/54) je okrajni ljudski od- 
bor Murska Sobota na skupni seji obeh zborov dne 
13. maja 1955 sprejel 

O D*L O K 
o spremembah in dopolnitvah odloka o gostinskih 
storitvah izven poslovnih prostorov gostinskih pod- 
jetij in gostišč, o oddajanju opremljenih sob potni- 
kom in turistom ter o dajanju hrane abonentom v 

zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
V odloku o gostinskih storitvah «ven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij dû gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o dajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih z dne 
7. VIII. 1954 (Ur. list LRS, št. 36-540/54) se za prvim 
odstavkom 1. člena doda nov odstavek, ki se glasi: 

>V posebnih primerih se lahko izjemoma izda 
dovoljenje za večkratno opravljanje gostinskih stori- 
tev, vendar največ za dobo treh mesecev.< 

Sedanji drugi odstavek tega člena postane tretji 
odstavek in. se glasi: >Dovoljenje velja le za čas tra- 
janja prireditve.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Ur. listu LRS«. 
St. 2798/1 
Murska Sobota, dne 15. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl L r. 

466. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 6. čle- 
na uredbe o pravicah ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo prometni davek (Uradni Est FLRJ, št 
19/53) ter v skladu z uredbo o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe ö prometnem davku — Tarife V — 
(Uradni list FLRJ, št. 55/54) ter na podlagi poprejš- 
nje pritrditve Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
je okrajni ljudski odbor Murska Sobota na skupni 
seji obeh zborov dne 13. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. del: Splošne določbe 

1. člen 
Zasebni obrtniki in drugi davčni zavezanci so 

dolžni plačevati občinski prometni davek od prometa 
s tistimi proizvodi in storitvami, ki so določene V 
tarifi občinskega prometnega davka. 

Tarifa občinskega prometnega davka je sestavni 
del tega odloka. 

2. člen 
Za izračunavanje osnove občinsikega prometnega 

davka in za obračunavanje in roke plačil, zastaranje, 
kazni in pritožbe veljajo in se uporabljajo primerne 
določbe uredbe o prometnem daviku (Uradni list 
FLRJ, št. 55/53) in uredbe .o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, 
št. 55/54). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS*. Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha ve- 

ljati 9. člen odloka o vpeljavi okrajnih taks in pro- 
metnega da vika kakor tudi splošne določbe tega od- 
loka, ki se nanašajo na prometni davek (Uradni list 
LRS, št. 1/54) in odlok o uvedbi občinskega promet- 
nega davka  (Uradni list LRS, št  5/54). 

II. del: Tarifa prometnega davka 

Del — A — izdelki 
Zasebni obrtniki in drugi zasebniki  plačajo  ob- 

činski prometni davek od niže navedenih zdelkov po 
tehle stopnjah: 

•. Vrsta blaga *%& 

Izdelki iz panoge 116 
1. Izdelki iz mavca 10 % 
2. Zemeljske barve 15 % 
3. Opeka, zidna in strešna 5 % 
4. Izdelki iz cementa: cevj, okna in pod. 10% 
5. Keramični in lončarski izdelki 5 % 

Izdelki iz panoge 117 
6. Rovinaste peči in štedilniki 10 % 
7. Kovinasta: okna, vrata, pregrade, ogra- 

je, pohištvo, stopnišča, rešetke, lestvice, 
strešne konstrukcije 20 % 

8. Noži, žepni, kuhinjski in drugi 20 % 
9. Vsi drugi izdelki iz panoge 117, od kate- 

'      rih se ne plača davek po zvezni tarifi 
i      prometnega davka 20 % 

Izdelki iz panoge 120 
10. Vsi izdelki iz panoge 120, razen tistih, 

od katerih se plača davek po tarifnih 
štev. 37 — 49 zvezne tarife prometnega 
davka 20 % 

Izdelki iz panoge 122 
11. Vsi izdelki, od katerih se ne plača davek 

po zvezni tarifi prometnega davka 10% 

Izdelki iz panoge 123 
12. Izdelki iz papirja, kartona, lepenke, 

razen šolskih zvezkov in risank 10 % 

Izdelki iz panoge 124 
13. Konfekcija 5 % 
14. Volneni in bombažni, trikotažni in ple- 

teni oblačilni predmeti 10 % 
15. Vsi drugi izdelki iz panoge 124, od kate- 

rih so ne plača davek po zveznj tarifi 
prometnega davka 5 % 

Izdelki iz panoge 125 
16. Vsi izdelki iz usnja, razen obutve 10% 

Izdelka iz panoge 127 
17. Izdelki iz kajkaa 15 % 
18. Vsi drugi izdelki iz panoga 127, razen 

kmetijskih izdelkov in izdelkov, od ka- 
terih se plača davek po zvezni tarifi 
prometnega davka 10 % 

19. Vsi drugi izdelki, od katerih se ne plača 
davek po zvezni tarifi in niso zajeti v 
tarifnih številkah te  tarife 8 % 

Pripomba: Prometni davek po 
tej tarifni številki in po drugih tarifnih 
številkah iz te tarife se ne plača od pro- 
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meta tehle proizvodov: moke in drugih 
mlinskih izdelkov, pekovskih izdelkov, 
izdelkov, predelanih iz mleka, mesa, 
svežih in suhih rib, obleke in perila iz- 
delane po men za individualne potroš- 
nike iz njihovega osnovnega /materiala, 
ortopedskih pripomočkov vseh vrst, 
umetnega zobovja, otroških igračk vseh 
vrst ne glede na material, iz katerega so 
izdelane, in od zakola živine. 

Del — B — storitve 

Zasebni obrtniki in drug.; zasebniki plačajo ob- 
činski prometni davek od niže navedenh storitev po 
tehle stopnjah: 

• Vrsta blaga *%£ 

1. Od plačil za opravljanje vseh vrst sto- 
ritev zasebnih obrtnikov in drugih za- 
sebnikov, razen od gradbenih in prevoz- 
nih  storitev,  se  plača   prometni  davek   10 % 

2. Od plačil za opravljanje samostojnih 
poklicev (advokati, zdravniki in po- 
dobno) 

Pripomba: Prometni davek po 
teh tarifnih številkah so ne plača od 
krojaških, čevljarskih, kovaških, kolar- 
skih, brivsko-frizerskih in dimnikarskih 
storitev. 

5% 

Dol C — storitve 

Vsi  zavezanci  plačajo občinski  prometni  davek 
od niže navedenih storitev po tehle stopnjah: 

Tar. 
štev. Vrsta blaga 

Stopnja 
davka 

1. Od prometa alkoholnih pijač v gostin- 
skih obratih 

2. Od vstopnic za prireditve,  razen  kul- 
turno-umetniške in fizkultume, se plača 

3. Od reklame v bioskopih 
4. Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od davka po zvezni tarifi 

St. 2815/1 
Murska Sobota, dne 13. maja 1955. 

Predsednik OLO 
Franc Rogl L r. 

5% 

5% 
5% 

10% 

46?. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 3. člena 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
55/53) in določbe dela C (V) tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 55/54) je okrajni ljudski odbor 
Trbovlje na seji obeh zborov dne 12. maja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o začasnem plačevanju občinskega prometnega 

davka zasebnih obrtnikov in  drugih zasebnikov 

1. člen 
Dokler ne bo izdan odlok o občinskem promet- 

nem davku, plačujejo zasebni obrtniki in drugi za- 
sebniki občinski  prometni davek od prometa proiz- 
vodov in   storitev po stopnjah  in   predpisih,  ki  so 

veljali za plačevanje prometnega davka v letu 1954, 
in sicer: 

a) od vseh proizvodov po tarifni številki S9. dela 
A tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, štev. 
15/54 in 25/54), ki niso našteti v delu A nove tarife 
(Uradni list FLRJ. št. 55/54). 

b) od storitev po tar št. 10 in 11 dela B tarife 
prometnega davka iz leta 1954, ki niso naštete v delu 
B nove tarife. 

2. člen 
Ta odlok   velja   od  dneva   objave v >Uiadnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 403/1-55 
Trbovlje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

468. 

Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih, 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/53) in 28. člena te- 
meljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje na skupni 
seji obeh zborov dne 12. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Trbovlje za leto 1955 

1. člen 
Proračun okraja Trbovlje za leto 1955 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 263,167.000 din 
in izdatki v znesku 268,167.000 din 

II. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki   v znesku 91,614.000 din 
in izdatki v  znesku 95,614.000 din 
in presežkom izdatkov 4,000.000 din 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 101,486.260 din 
in izdatki v znesku 101,486.260 din 

2. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki finančno samo- 

stojnih zavodov v skupnem znesku 4,000.000 din se 
krijejo z dotacijami okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki s tem, da brez škode za kakovost storitev 
oziroma proizvodov zmanjšajo planirane izdatke, 
razdelijo doseženi presežek dohodkov nad izdatki, 
kot bo ugotovljeno s sklepnim računom zavoda za 
leto 1955 tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da ta znesek ne sme presegati 10 % zne- 
ska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev pa 
ostali del presežka. 

Presežek dohodkov nad izdatki, ki ga finančno 
samostojni zavodi ne dosežejo take, kakor je dolo- 
čeno v prvem odstavku tega člena, bo razdeljen z 
odlokom o sklepnem računu o izvrštvi okrajnega pro- 
računa za leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, -veljata odlok o fi- 
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nancira'nju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) in odredba o skladih 
zdravstvenih zavodov s samostojnim financiranjem 
(Uradni list FLRJ, št. 17-59-53). 

4. člen 
Ce se kakšen okrajni zavod ali organizacijska 

enota v letu 1955 odpravi ali reorganizira, prenese 
okrajni ljudski odbor kredite, ki so biLi določeni po 
predračunu zavoda •• organizacijske enote, na tisti 
zavod ali organizacijsko enoto, ki se mu poverijo 
naloge odpravljenega ali reorganiziranega zavoda ali 
organizacijske enote. 

5. člen 
Komisija za  proračun  je  pooblaščena, da izvrši 

virmane med partijami istega poglavja in med posa- 
meznimi poglavji istega razdelka. Tako izvršene vir- 

, mane   predloži   komisija   za   proračun   v   pritrditev 
okrajnemu ljudskemu odboru. 

6. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 
dailje. 

Št. 491/12-55 
Trbovlje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

469. 
Na podlagi 5. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/53) in 49. 
člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, štev. 
13/54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje na skupni 
seji obeh zborov dne 12. maja 1955 sprejel 

ODLOK 

o potrditvi sklepnega računa OLO Trbovlje 
za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun O izvršitvi proračuna 

okraja Trbovlje za leto 1953, sestavljen po predpisih 
48. člena temeljnega zakona o proračunih in 39. člena 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1953 je sestavni del 

tega odloka. 
3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po okrajnem sklepnem  računu v letu  1953: 

dohodki 
izdatki 
Presežek dohodkov 

152,675.215 din 
139,626.174 din 

13,049.041 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1953 v znesku 13,049.041 din 
se prenese kot dohodek v proračun okraja Trbovlje 
za leto 1954. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 546/1 
Trbovlje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

470. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena v zvezi z 2. točko 

76. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52), prvega odstavka 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, štev. 
56/53) ter v zvezi z 2. točko drugega dela drugega 
poglavja republiškega družbenega plana za leto 1955 
(Uradni list LRS, št. 4/55) je sprejel ljudski odbor 
mostne občine Celje na seji dne 10. marca 1955 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva za leto 1955 

1. člen 
Na   območju   ljudskega   odbora   mestne   občine 

Celje se za leto 1955 določijo tele stopnje dopolnid- 
ne dohodnine od kmetijstva: 

Davčna osnova 
Stopnja dopolnilne 

dohodnine % 

0— 30.000 4 
30.000— 50.000 7 
50.000— 80.000 10 
80.000—120.000 14 

120.000—160.000 18 
160.000—200.000 22 
200.000—250.000 26 
250.000—300.000 29,5 
300.000—400.000 56 
400.000—500.000 41 
500.000—600.000 45 
600.000—700.000 48 

nad 700.000 50 

2. člen 
Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo pri 

zneskih do 100.000 din na polnih 1000 din tako, da se 
zneski do 500din zaokrožijo na nižjih 1O00, zneski« 
nad 500 din pa na višjih 1000 din. Osnove nad 100.000 
din se zaokrožijo na polnih 5000 din tako, da se zne- 
ski do 2500 din zaokrožijo na nižjih 5000 din, zneski 
nad 2500 din pa na višjiji 5000 din. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Biltenu LO MO Celje« in 

r »Uradnem listu LRS« ter velja od 1. januarja 1955. 

St. 817/1 
Celje, dne 10. marca 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

471. 
Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni Ust LRS. 
št. 19/52) ter 48. in 49. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na zasedanju dne 12. maja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi  proračuna 

"mestne občine Celje za leto 1953 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi  proračuna 

ljudskega odbora mestne občine Celje za  leto 1953, 
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sestavljen   po   temeljnem   zakonu  o  proračunih   in 
uredbe za izvajanje proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun ljudskega odbora mestne občine 

Celje za leto 1953 s sklepnimi računi finančno samo- 
stojnih zavodov za leto 1953 je sestavni del tega 
odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki po sklepnem 

računu za leto 1953 so znašali: 

I. po proračunu LO MO Celje 

dohodki 487,696.934 din 
izdatki 471,565.297 din 
presežek dohodkov 

nad izdatki 16,331.637 din 

II. po sklepnih računih finančno samostojnih 
zavodov 

dohodki 
izdatki 

presežek dohodkov 
presežek izdatkov 

580,765.949 din 
546,381539 din 

37,295.444 din 
2,913.034 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu ljudskega odbora mestne občine Celje se porabi 
za kritje vseh potreb po proračunu ljudskega odbora 
mestno občine Celje za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavodov 

v znesku 37,295.444 din se razdeli po veljavnih pred- 
pisih, na sklade zavodov v letu 1954, primanjkljaji 
v znesku 2,913.034 dim pa se prenesejo v leto 1954. 

6. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< ter 

v »Biltenu LO MO Celjei, velja pa o   dneva objave 
v »Uradnem listu LRS«. 

St. II-1485/1-55 
Celje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik LO MO:    » 
Fedor Gradišnik 1. r. 

472. 

Na podlagi 25. člena in 12. točke 78. člena zakona 
<> ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) ter 2. in 28. člena temeljnega za- 
kona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je 
ljudski odbor mestne občine Celje na seji dne 
!2- maja 1953 sprejel 

ODLOK 
° proračunu ljudskega odbora mestne občine Celje 

za leto 1955 

1. člen 
Proračun ljudskega odbora mestne občine Celje 

•• leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

L mestni proračun 
z dohodki v znesku 348,536.000 din 
z izdatki v znesku 348,536.000 din 

IL predračune finančno samostojnih zavodov 

z dohodki v znesku 192,076.690 din 
z izdatki v znesku 233,758.760 din 
s presežkom dohodkov 987.840 din 
s presežkom izdatkov 42,669.910 din 

III. predračune posebnih skladov 

z dohodki v znesku 145,520.000 din 
145,520.000 din z izdatki v znesku 

2. člen 
Obvezna 6% rezerva se uporablja v skladu s 

predpisi. 
3. člen 

Presežki izdatkov nad dohodki v predračunih 
finančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
42,669.910 din se krijejo z dotacijami mestnega pro- 
računa. 

Presežki dohodkov nad izdatki finančno samostoj- 
nih zavodov gredo v proračun ljudskega odborn mest- 
ne občine Celje. 

4. člen 

Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 
1955 presežek dohodkov nad planiranim presežkom 
dohodkov nad izdatki, kolikor so ti dohodki doseženi 
z uspešno organizacijo dela alj če so brez škode za 
kvaliteto znižanj izdatki, se doseženi presežek do- 
hodkov nad izdatki razdeli po sklepnem računu za- 
voda za leto 1955 takole: 

1. v sklad za nagrajevanje največ 50% presežka 
z omejitvijo, da ta sklad ne sme presegati 10% zne- 
ska osebnih izdatkov za leto 1955; 

i 2. ostanek presežka razdeli organ, ki potrjuje 
sklepni račun, ob potrditvi sklepnega računa, in sicer 
v sklad za nadomestitev in dopolnitev in druge sklade. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) dm odredbe o skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni list 
LRS, št 17/53). 

5. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da po svojem posebnem organu dodeljuje sub- 

vencije družbenim organizacijam in društvom in da 
razpolaga s proračunsko rezervo do višine 1,000.000 
dinarjev; 

2. da virmira med partijami istega poglavja in 
med posameznimi poglavji istega razdelka. 

6. člen 

Vsi presežki proračunskih dohodkov gredo v pro- 
račun LO MO Celje. 

7. Člen 
Ta odlok Začne veljati 8 dni potem, ko ga je 

sprejel LO MO Oelje, uporablja pa se od 1. januarja 
1955, objavi pa v »Biltenu LO MO« in v ^Uradnem 
listu LRS«. 

St. II 1486/1 

Celje, dne 12. maja 1955. 
Predsednik LO MO: 

t 

Fedor Gradišnik 1. r.., , 
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473. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 
podlagi 2. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) ter sklepa XXXX. seje 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice dne 22. 
aprila 1955 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine 

Jesenice za leto 1955 

l.člen 

Proračun ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice za leto 1955 obsega: 

I. proračun ljudskega odbora mestne 
občine din 
z dohodki v znesku 128,268.000 
z izdatki v znesku 128.26S.000 

II. predračune finančno samostojnih 
zavodov 
z dohodka v znesku 
z izdatki v znesku 
s presežkom dohodkov 
s presežkom izdatkov 

48,896.000 
79,157.000 

660.000 
30,921.000 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 
z izdatki v zrfesku 

15,034.000 
15,034.000 

2. člen 
Obvezna 6% rezerva, ki s; izloči od sredstev ljud- 

skega odbora mestne občine, doseženih v letu 1955, se 
lahko uporabi le, če uporabo rezerve predpise zvezni 
Izvršni svet. 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki v predračunih 

Euančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
660.000 din, gre v proračun ljudskega odbora mestne 
občine. 

Presežek Izdatkov nad dohodki v predračunih fi- 
nančno samostojnih zavodov v skupnem znesku 
30,921.000 din, se krije z dotacijami iz proračuna 
ljudskega odbora mestne občine. 

4. člen 
Finančno samostojni zavodi iz I. odstavka 3. čle- 

na tega odloka, ki dosežejo v letu 1955 presežek do- 
hodkov nad planiranim presežkom dohodkov nad iz» 
datki s tem, da z uspešno organizacijo dela dosežejo 
večje dohodke, kot so pa po predračunu planirani, ali 
pa brez škode za kakovost storitev oziroma proizvo- 
dov zmanjšajo planirane izdatke, razdelijo doseženi 
presežek dohodkov nad izdatki, kot bo ugotovljen e 
sklepnim računom zaroda za leto 1955 tako, da vpla- 
čajo: 

a) v sklad za nagrado največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne širne presegati 
10%  zneska osebmih izdatkov, za leto 1955; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Finančno samostojni zavodi, ki po svojem pred- 
računu nimajo planiranega presežka dohodkov4 nad 
izdatki, razdelijo po prejšnjem odstavku doseženi 
presežek dohodkov, nad izdatki. 

Ce ima finančno samostojni zavod po odločbi o 
ustanovitvi že kak drug sklad, določi pristojni svet 

ljudskega odbora mestne občine, kolikšen del pre- 
sežka dohodkov nad izdatki, kd preostane po plačilu 
v sklad za nagrade, gre v letu 1955 v posamezne dm- 
ge sklade. 

Presežek dohodkov, kj ga finančno samostojni za- 
vod ne doseže tako, kakor je določeno v prvom od- 
stavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu proračuna ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice za leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o fi- 
nancirnaju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Urad- 
ni list FLRJ, št. 14-85//53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim financiranjem (Urad- 
ni bst LRS, št. 17-59/53). 

Razdelitev presežkov dohodkov nad izdatki v 
sklade na novo ustanovljenih finančno samostojnih 
zavodov določi LO MO z odločbo o ustanovitvi zavo- 
da oziroma z odločbo o potrditvi ustanovitve zavoda. 

5. člen 
Ce se kakšen zavod ali organizacijska enota v 

letu 1955 odpravi ah reorganizira, prenese ljudski 
odbor mestne občine kredite, ki so bili določeni po 
predračunu tega zavoda ali organizacijske enote, na 
tisti zavod ali organizacijsko enoto, ki se mu poverijo 
naloge odpravljenega zavoda ali organizacijske enote. 

6. člen 
Svet za prosveto in kulturo pri ljudskem odboru 

mestne občine dodeljuje iz kredita, določenega v pro- 
računu za subvencije družbenim organizacijam in 
društvom, subvencije posameznim družbenim organi- 
zacijam in  društvom  po  ugotovljenih  potrebah. 

7. člen 
Komisija za proračun pri ljudskem odboru mest- 

ne občine razpolaga z delom proračunske rezervo 
do višine 1.200.O0O din. 

8. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da izvrši 

virmane med partijami istega poglavja in med posa- 
meznimi poglavji istega razdelka. Tako izvršene vir- 
mane predloži komisija za proračun v pritrditev ljud- 
skemu odboru mestne občine. 

9. člen 
Ta odlok velja do dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. 1/1-379/1-55 
Jesenice, dne 22. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

474. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin in 2. ter 28. člena temeljnega 
zakona o proračunih ter na podlagi sklepa 32. redne 
seje ljudskega odbora mestne občine Murska Sobota 
dne 18. aprila 1955 izdaja ljudski odbor mestne ob 
čine Murska Sobota 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine 

Murska Sobota za leto 1955 
l.člen 

Proračun ljudskega odbora mestne občine Murska 
Sobota za leto 1955 obsega: 



St. 25 — 7. VII. 1955. URADNI LÌS*I Stran 547 

I. proračun LO MO 

z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

•. predračun   finančno samostojnih 
zavodov 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
s presežkom izdatkov 

din 

59,800.000 
39.800.000 

5,250.149 
8,805.118 
3,554.970 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov, ki znaša 3,554.970 din, so krije z dotaci- 
jo iz proračuna LO MO Murska. Sobota. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom za leto 1954 po 7., 8., 9. in 
40. členu temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955, 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za velika popravila pa ostali del pre- 
sežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne ustvairj z uspešno organizacijo dela, temveč 
kako drugače, bo razdeljen z odlokom o sklepnem 
računu proračuna LO MO Murska Sobota. 

Presežek dohodkov nad izdatki, ki ga dosežejo 
zdravstveni zavodi, bo LO MO Murska Sobota razde- 
lil na sklade s posebno odločbo v skladu s predpisi, 
ki bodo veljali za te zavode. 

4. člen 
Odborniška komisija za proračun je pooblaščena, 

da iz kredita, določenega za subvencije kulturnopro- 
svetnim in drugim organizacijam, dovoljuje subven- 
cije tem organizacijam po predlogih mestnega od- 
bora SZDL. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati, ko se objavi v >Uradnem, 

listu  LRSc,  uporablja  pa   se  od   1.   januarja   1955. 
St. 884/2-55 
Murska Sobota, dne 18. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Vclnar 1. r. 

475. 
Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih most in mestnih občin ter 48. i,n 49. člena 
zakona o proračunih je ljudski odbor mestne občine 
v Murski Soboti na seji dne 12. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa ljudskega  odbora 

mestne občine Murska Sobota za leto 1954 

1 
,.    Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
judskega odbora mestne občino za leto 1954, sestav- 
••• po 48   jn 4<)   0]enu zakona o proračunih in 39. 

nu uredbe o izvajanju proračunov. 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki v letu 1954 
so znašali: 

dohodki 28,696.381 din, 
izdatki 25,505.032 din, 
presežek dohodkov nad izdatki 3,191.349 din. 

Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 
čunu za leto 1954 se prenese kot dohodek v proračun 
za leto 1955. 

LRSc 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradncm listu 

Se 
St.  1098/1-55 
Murska Sobota, dne 12. maja 1955. 

Predsednik LO  MO: 
Jože Vclnar 1. r. 

476. 
Na podlagi 32. člena in 17. točke "8. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) ter 2. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51/53) je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica 
dne 26. aprila  1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi mestnega gledališča v Novi Gorici 

I 
Ustanovi so mestno gledališče Nova Gorica kot 

finančno samostojen zavod. 
Sedež gledališča je v Novi Gorici. 

• 
Namen gledališča je, dia posreduje gledališko 

umetnost prebivalcem Nove Gorice in okolice in da 
pomaga amaterskim dramskim družinam pri 'njir 
hovem delu. 

Gledališče ima. pri tem zlasti telo naloge: izvaja 
dela domače in tuje dramske literature; prireja te- 
čaje za režiserje, igralce in tehnično osebje amater- 
skih dramskih družin ter tudi drugače dajo na raz- 
polago svoje strokovno osebje tem družinam. 

III 
Gledališče gospodari s premoženjem, ki mu ga 

dodeli v gospodarjenje LO mestne občane Nova Go- 
rica, ter s premoženjem, ki si ga zavod pridobi s 
svojim poslovanjem, 

rv 
Gledališče neposredno vodita upravni odbor in 

upravnik, 
Upravni odbor šteje devet članov, imenuje ga 

svet za prosveto in kulturo LO MO Nova Gorica. 
Upravtnik je po svojem položaju član upravnega 
odbora. 

Upravnika gledališča imenuje ljudsfki odbor 
mestne občine Nova" Gorica. 

Place uslužbencev in delavcev gledališča se dolo- 
čajo na podlagi uredbe o delovnih razmerjih ter 
plačah umetnikov in pomožnega umetniškega osebja 
ter na podlagi pravilnika o'plačah delavcev na gle- 
'dalištih odrih in v gledaliških delavnicah. 
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VI 
Natančnejše določbe o organizaciji in nalogah 

zavoda, o delu in sestavi upravnega odbora ter o 
pristojnosti upravnika so v pravilih zavoda. 

VII 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

prosveto in kulturo LO MO Nova Gorica. 

Vili 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. maja 1955. 
St. 681/1-55 
Nova Gorica, dne 4. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

477. 

Na podlagi II. odstavka 23. člena, 2. točke 78. člena 
in •. člena zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 77. člena 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29-344/54) je ljudski odbor mestne občine 
Postojna na predlog sveta za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve na seji dne 9. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi 27. člena odloka o določitvi hiš, ki pri- 
dejo v stanovanjsko skupnost, organih upravljanja in 
stanovanjski tarifi ter delitvi najemnine v sklade za 

mestno občino Postojna 
1. člen 

27. člen odloka o določitvi hiš, ki pridejo v sta- 
novanjsko skupnost, organih upravljanja in stano- 
vanjski tarifi ter delitvi najemnine v sklade za ob- 
močje mestne občine Postojna z dne 15. julija 1954, 
št. I/T 1351/6-54 (Uradni list LRS, št. 50-784/54) se spre- 
meni tako, da se glasi:-" 

Zasebni lastniki his; v katerih ' so poslovni pro- 
stori, ki pa niso vključene v stanovanjsko, skupnot, 
oddajajo v sklad za zidanje hiš LO MO Postojna 60% 
od poslovnih najemnin do vsakega 5. v mesecu. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. maja 1955 ir.  se objavi • 

»Uradnem listu LRS«. 
St 1/2-134/1-55 
Postojna, dne 9. aprila 1995. 

Predsednik LO, MO: 
Jože Basa 1. r. 

476. 
Na podlag; 25. člena itf v zvezi z 12. točko 78. 

člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski odbor mest- 
ne občine Postojna na seji dne 27. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Postojna 

za leto 1955 

l.člen 
Proračun  mestne občine  Postojna za teto   1955 

obsega: 
I. proračun mestne občine , din 

z dohodki v znesku 27,824.000 
z izdatki T znesku         • 27,824.000 

II. predračuni finančno samostojnih 
zavodov: din 
z dohodki v znesku 29,840.000 
z izdatki v znesku 25,350.300 
e presežkom dohodkov 7,670.000 
s presežkom izdatkov 3,180.300 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov, ki znaša 3,180.300 din se krije z dotacijo iz 
proračuna ljudskega odbora mestne občine Postojna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, kj dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo presežek planiranih do- 
hodkov nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki 
bo ugotovljen s sklepnim računom za leto 1955, po 
7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrado največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10%   zneska  osebnih  izdatkov   zavoda   za   leto  1955, 

b) v druge sklade pa ostali del presežka po uvi- 
devnosti   upravnega odbora  zavoda. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne doseže tako, kakor je določeno v 1. odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnemjraču- 
nu o izvršitvi proračuna ljudskega odbora mestne 
občine Postojna za leto 1955. 

4. člen 
Odborniška komisija za proračun jo pooblaščena, 

da iz kredita, določenega v proračunu za potrebe or- 
ganizacij, dodeljuje subvencije po ugotovljenih po- 
trebah. 

5. člen 
Odborniška komisija za proračun je pooblaščena, 

da razpolaga s proračunsko rezervo v znesku 500.000 
dinarjev. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati, ko se objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporabljajo pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St. 796/16-55 
Postojna, dne 27. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

479. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51/55) je ljudski odbor mestne občine Škof ja Loka na 
seji dne 17. maja 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o' ustanovitvi reševalne postaje v Škof ji Loki 

I 
. Ustanovi se finančno samostojen zdravstveni za- 

vod reševalna postaja v Škof ji Loki; doslej je bila 
organizacijska enota uprave komunalnih ustanov 
Skofja Loka, ki je prenehala po odločbi ljudskega 
odbora mestne občine Skofja Loka št. 363/1 z dne 
11. III. 1955. 

Sedež reševalne postaje je v Škofji Loki. 

• 
Področje reševalne postaje Skofja Loka je pre- 

važanje bolnikov in prva pomoč tem bolnikom. 
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III 
Reševalna postaja gospodari s premoženjem, ki 

ga je doslej uporabljala kot organizacijska enota 
uprave komunalnih ustanov Skofja Loka. 

IV 
Zavod ima sklad za nagrajevanje delavcev in 

uslužbencev, sklad za lastne investicije in sklad za 
amortizacijo. 

V 
Reševalno postajo upravlja upravni odbor, ki 

šteje skupaj z upravnikom 5 člane. 
Clane upravnega odbora imenuje ljudski odbor 

mestne občine Skofja Loka. 

VI 
Reševalna postaja ima poleg upravnega odbora 

upravnika; imenuje ga ljudski odbor mestne občine 
Skofja Loka. Upravnik je po svojem položaju član 
upravnega odbora. 

VII 
'Za   zadevo   in   naloge   reševalne  postaje  Skofja 

Loka je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko LO MO. 

VIII 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 1-392/1-55 
Skofja Loka, dne 17, maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Svctko Kobal ]. r. 

4S0. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 

člena zakona o ljudskih odborih mest dn mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 66. člena uredbe 
o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah 
(Uradni list FLRJ, št. 56/53) je ljudski odbor mestne 
pbčine v Trbovljah na svoji 29. redni seji dne 8. apri- 
la 1955 sprejel 

ODLOK 
o  dopolnitvi  in  spremembi  odloka o obratovalnem 
času trgovskih, obrtnih in gostinskih obratovalnic na 
območju   ljudskega  odbora  mestne  občine Trbovlje 

1. člen 
Odlok o obratovalnem času trgovskih, obrtnih in f 

gostinskih obratovalnic na območju ljudskega odbora 
mestne občine Trbovlje, objavljen v Uradnem listu 
LRS,   št.   35-530/51),   se dopolni   tako,  da   se  3.  člen 
spremeni in se sedaj glasi: 

>3. člen 
Trgovske obratovalnice, za katere v t&m odloku 

ni določeno kaj drugega, morajo biti odprte v polet- 
nem času vsak dan od 7,30 do 12. in od 15. do 18. ure, 
razen v sobotah, ko morajo biti te obratovalnice od- 
prte nepretrgano od 7. do 14. ure. V zimskem času 
morajo biti te obratovalnice odprte vsak dan od 7.30 
do 12. in od 14. do 17. ure, razen ob sobotah, ko mo- 
rajo biti te obratovalnice odprte nepretrgano od 7.30 
do 14. ure. 

, Ce je v soboto plačilni dan, morajo biti trgovske 
obratovalnice odprte ob vsakem letnem času kakor 
druge dni.c 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-995/1-55 
Trbovlje, dne 8. aprila 1955. 

i • Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

481. 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 

78, člena zakona o ljudskih odborih mesi in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 24. 
točko odloka o financiranju in 'poslovanju zdravstve- 
ni' zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) je ljud- 
ski odbor mestne občin» Trbovlje na svoji XXVIII. 
seji dne 8. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o priznanju  olajšav samoplačnikom za zdravstvene 

storitve v mestni občini Trbovlje 
1. člen 

Razen olajšav, ki so priznane samoplačnikom pri 
plačevanju stroškov za zdravljenje z zveznimi in re- 
publiškimi predpisi, uživajo samoplačniki z območja 
mestne občine Trbovlje še tele posebne olajšave: 

a) popolno oprostitev plačila za zdravstvene sto- 
ritve ob pogojih iz 2. člena tega odloka, 

b) delno oprostitev plačila za zdravstvene stori- 
tve ob pogojih iz 3. člena tega odloka. 

2. člen 
Popolnoma so oproščeni plačila za zdravstvene 

storitve samoplačniki. 
a) ki plačujejo letno manj kot 300 din dohodnine 

na posameznega družinskega člana, 
b) šolska mladina osnovnih dn srednjih šol za me- 

dicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje, 
c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 

y bolnišnicah, brezplačnost ni določena z drugimi 
predpisi, 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
r bolnišnicah, četudi tako zdravljenje ni predpisano, 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele naknadno ugotovilo, da ne gre za. nalezljivo bo- 
lezen, zaradi katere so bili napoteni v bolnico. 

3. člen 
Delno so oproščeni plačila za zdravstvene stori- 

tve samoplačniki, ki plačujejo letno od 300 do 1.500 
dinarjev dohodnine na posameznega družinskega čla- 
na, in sicer plačajo: 

a) če znaša njihov "lavčnj predpis od 3O0 do 600 
dinarjev 23%, 

b) če znaša njihov davčni predpis od 600 do 1.000 
dinarjev 50%, 

c) če znaša njihov davčni predpis od 1.000 do 
1.500 din 75%. 

4. člen 
Izjemoma se samoplačnikom ne glede na davčni 

predpis lahko priznajo večje olajšave, kakor so pred- 
pisane v prejšnjem členu, če so jih zadele težke ele- 
mentarne nesreče ali 'če bi bili sicer zaradi predpisa- 
nega plačila težko gospodarsko ogroženi 

Olajšave iz prejšnjega odstavka dovoljuje svet 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko ljudske- 
ga odbora mestne občine Trbovlje na podlagi poiz- 
vedb oziroma podatkov, množičnih 'organizacij na te- 
renu. 

3. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

LO MO Trbovlje lahko olajšave iz 2. in 3. člena tega 
odloka V posameznih primerih tudi zmanjša aH celo 
ukine, če je uživalec olajšave ali ka.terikoli član nje- 
gove družinske skupnosti v zadnjem ali v tekočem 
letu imel izredne in nepredvidene ter še neobdavče- 
ne dohodke, zaradi katerih bi brez večje škode zmo- 
gel višje ali celotno plačilo zdravstvenih storitev. 
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Ce nastopijo taki dohodki v 6 mesecih po preje- 
mu obračuna za opravljeno zdravstveno storitev, ima 
svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko ljud- 
skega odbora mestne občine Trbovlje pravico, da na- 
knadno izterja delno aili celotno plačilo. 

6. člen 
Olajšave iz 1. do 4. člena tega odloka se na- 

našajo: 
i) na stroške za zdravniško pomoč in oskrbo v 

zdravstvenih zavodih, 
b) na stroške za zdravila in zdravstvene pripo- 

močke, 
c) na stroške za prevoz z reševalnim vozilom, če 

je tak prevoz odredil pristojni zdravnik. 

7. člen 
Olajšave in oprostitve po 2. in 3. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem na podlagi poseb- 
nega potrdila, ki ga izda za osebe iz točke a) 2. člena 
in za osebe iz 3. člena tega odloka tajnik LO MO Tr- 
bovlje, za vse druge osebe pa pristojni zdravnik. To 
potrdilo morajo predložiti upravičenci zdravstvenemu 
zavodu ob prvcn iskanju zdravstvene pomoči, V nuj- 
nih primerih se potrdilo lahko predloži naknadno, 
vendar najpozneje v 8 dneh po prejemu obračuna 
za opravljeno zdravstveno storitev. 

Potrdilo o upravičenosti mora obsegati zlasti kon- 
kretno navedene okoliščine, ki upravičujejo olajšavo 
in obseg olajšave in mnenje sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko LO MO Trbovlje. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko LO MO Trbovlje. 

8. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila je dovolje- 

na pritožba na tajništvo za ljudsko zdravstvo in social- 
no politiko OLO Trbovlje v 15 dneh po prejemu od- 
ločbe, ki mora biti obrazložena, oziroma po prejemu 
pismenega sporočila pristojnega zdravnika, da je 
prosilcu prošnja odklonjena. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1-1074/1-55 
Trbovlje, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

482. 

Ljudski odbor mestne občine Tr'iič je •• podlagi 
2. točke "8. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvez; z 
9. členom uredbe o ureditvi in opravljanju dimnikar- 
ske službe (Uradni list LRS, št, 21/50) ter 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
Št. 46/51) na seji 8. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske, storitve 

1. člen      . 
Na območju ljudskega odbora mestne občine Tržič 

se predpisuje tale najvišja tarifa, do katere  lahko 
dimnikarski obrali - mojstri določajo cene za /dimni- 
karske storitve vseh vrst: din 

1. Odprto kuhinjsko ognjišče 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 

3. Plezalni dimniki vseh kurilnih naprav, razen 
naprav pod 1. točko: din 
a) v pritlični hiši 30 
b) v hiši z več nadstropji, mednanodstropji 6 

4. Ruski ali valjasti dimniki: i 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 12 

Če so plačuje pavšalno (četrtletno, polletno 
itd.), se cena, določena v tej točki, kadar so 
več kakor 3 dimniki, zniža od 20 do 50%; 

b) v hiši z več nadstropja, mednadstropji 3 
5. Dimna cev: 

a) do 2 m 6 
b) za vsak nadaljnji meter 3 

6. Dimniki centralnih ogrevalnih naprav in par- 
nih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 32 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 10 
c) od etažnih peči in vseh gostilniških in za- 

vodskih štedilnikov do I. nadstropja 13 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 8 

7. Kanal centralne ogrevalne naprave, pekovske . 
peči   velikih  zavodskih štedilnikov in  pod.: 
a) do 5 m 56 
b) za vsak nadaljnji meter 20 

8. Štedilniki, vštevši dimno cev do 1 m: 
a) z eno pečico 20 
b) z eno pečico in kotlićem 30 
c) z dvema pečicama in kotličem 35 

9. Štedilniki v gostinskih obratih ali zavodih: 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom v gc- 

gostinskih obratih, javnih kuhinjah in pod.     50 
b) mizni veliki, prosto stoječi ali z nastavkom 

v velikih  restavracijah,  javnih  kuhinjah 
in podobno 80 

10. Grelec vode (bojler) 13 
11. Grelci posode 25 
12. Pralni kotli s kanalizacijo za odvod dima 15 
13. Običajna železna peč, do 1 m cevi 17 
14. Peč sistema >Lutz< in podobno 40 
15. Pekovska peč za premog ali drva: 

a) navadna, vštevši dimnik, kanal in duške 58 
b) dimnik peči (poda), za vsako nadstropje 15 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 91 
b) z dvema ali več etažami 120 

17. Etažna peč za centralno gretje, vštevši dimne 
odvode 36 

18. Centralne ogrevalne naprave, vštevši dimne 
odvode: 
a) z majhnim kotlom do 8 m* ogrevalne po- 

vršine (do 9 členov) 65 
b) s srednje velikim kotlom do 12 m' ogre- 

valne površine (do 14 členov) 120 
c) z velikim kotlom nad 15 ms ogrevalne po- 

vršine (nad 14 členov) 150 
19. Odpiranje in  čiščenje lončenih peči, z ma- 

terialom: 
a) majhna ali srednja 210 
b) izredno velika 240 

20. Izžiganje dimnikov, brez materiala 200 
21. Pregled in struganje novih dimnikov: 

a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 60 
b) za vsako nadaljnje namstropje ^ 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 48 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 12 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki  so združena s poeebno 

nevarnostjo ali  ki  se opravljajo po posebnem naro- 
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óilu strank, se sme zaračunati največ do 30% pribitka 
na veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob ne- 
deljah in drža-vnih praznikih, kakor tudi za nočno 
delo, t. j. od 22. do 6. ure, in nadurno delo se sme 
zaračunati do 50% pribitka na veljavno tarifo. 

3. 6len 

Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki jih 
dimnikar ne čisto, se plača 50% veljavne tarife iz 
1. člena odloka. 

Ce dimnikar ne opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, u.i upravičen zahtevati nobene pristojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka, se določi odškodnina sporazumno med 
strankami na podlag* zamude časa. 

4. člen 
Za dela, ki jih dimnikar opravi v oddaljenosti 

nad 2 km od sedeža svojega obrata, sme zaračunati 
20% pribitka na veljavno tarifo, v oddaljenosti nad 
5 km pa sme zaračunati 40% pribitka. 

Dimnikar mora na zahtevo plačniku dimnikar- 
skih storitev izdati potrdilo o plačilu z navedbo 
dimnikarskih storitev in tarifnih postavk. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se zaradi prekrška 

kaznuje dimnikar: 
a) ki zahteva in sprejme pristojbino, čeprav ni 

opravil dela ali  •] opravil kontrolnega pregleda; 
b) ki na plačnikovo zahtevo ne izda potrdila o 

plačilu z navedbo storitev in tarifnih postavk. 

b. člen 
Ta   odlok   velja  od   dneva  objave   v   >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 459-20/55 
Tržič, dne 8. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

483. 

Na podlagi odločbe o ustanovitvi tržnih inšpekcij t 

v mestnih občinah s posebnima pravicami (Uradn; list 
LRS, št. 13-61/55), 3. člena uredbe o tržni inšpekciji 
(Uradni list FLRJ, št. 4-3-368/53) in 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-20/52) je ljudski odbor mestne občine 
Tržič na seji dne 26. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi tržne inšpekcije ljudskega odbora 

mestne občine Tržič 

l.člen 
Pri ljudskem odboru mestne občine Tržič se usta- 

nov,i mestna tržna inšpekcija. 
Inšpekcija jo v sestavu  tajništva za gospodarstvo 

'judskega odbora mestne občine Tržič. 

2. člen 
Mostna tržna inšpekcija neposredno nadzoruje 

Izvajanje zveznih, republiških in mestnih predpisov 
n ukrepov, s katerimi se urejajo trg, blagovni pro- 

met in opravljanje storitev na območju ljudskega 
°•>••• mestne občine Tržič. 

3. člen 
Tržna inšpekcija opravlja svoje naloge po in- 

špektorjih. 
Inšpektorje imenuje ljudski odbor mestne občine 

v sporazumu z republiškim državnim sekretarjem za 
gospodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji tržne inšpekcije so za svoje delo od- 

govorni svetu za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine Tržič. 

Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine ima pravico, dajati tržni inšpekciji smernice, 
navodila in naloge glede opravljanja zadev iz njene 
pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo ljudskega od- 
bora mestne občine neposredno nadzoruje delo tržne 
inšpekcije ter ji lahko daje naloge v zvezi z oprav- 
ljanjem  inšpekcije. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 459-15/35. 
Tržič, dne 28. aprila 1935. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

484. . 
Ljudski odbor mestne občine Vrhnika je po do- 

ločilih 20. in 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
na seji dne 16. junija 19^5 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Ljudski odbor razpisuje nadomestne volitve v 

1. volilni enoti mestne občine Vrhnika, ki obsega Can- 
karjev trg, Kolodvorsko ulico, Ljubljansko cesto, 
Jelovškovo cesto. Tržaško cesto, Kopališko ulico, Mra- 
kovo cesto. Stanovanjski blok in Sušnikovo cesto, 
ker je prenehal mandat odborniku Voljču Ignacu, ki 
je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 24. julija 1953. 

5. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 1. volilni enoti. 
St. 1033/1 
Vrhnika", dne 16, junija 1955. 

V z. predsednika LO MO: 
Ivan Selan 1. •. 

' 485. 
Občinski ljudski odbor Grahovo ob Bači je na 

podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 31/53) na 
XXVI. redni seji dne 26. junija 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti, ki obsega naselje TemJjine, ker se je odbornik 
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Kikelj   Ivan,  kj  je  bil  izvoljen   v   tej   volilni  enoti, 
zaradi izselitve odpovedal mandatu. 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. avgusta 1955. 

II 
Ta odlok se objavi v J Uradnem listu LRS in na 

krajevno običajni način v 1. volilni enoti. 
St. 4.57/1-19*55 
Grahovo, dne 26. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Miloš Volf L r. 

486. 

Občinski ljudski odbor Rakek je na podlagi 20. 
in 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in. odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) na seji, dne 
8. junija sprejel 

' ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v I. volilni 

enoti občine Rakek, ki obsega naselje Rakek, ker je 
prenehal mandat odborniku Vimerju Alojzu, ki je 
bil izvoljen v tej enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 31. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način. 
St. 2S9/1-55 
Rakek, dne 8. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Klemene 1. r. 

487. 

Občins'ki ljudskj odbor Šempeter pri Gorici je na 
podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, It. 31-102/53) 
sprejel na 25. seji dne 17. junija 1955 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti občine Šempeter pri Gorici, ki obsega vas Bilje, 
ker je prenehal mandat odbornici Frančeškin Kati, 
ki je bila izvoljena v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 31. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v tej volilni enoti. 
St. 673/1-55    . 
Sempeter pri Gorici, dne 17. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef CuHč L r. 

488. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona b spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Vipava na 7. seji 
dne 26. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v I. volilni 

enoti občine 'Vipava, ki obsega vasi Vipavu, Zemono 
in Nanos, ker je prenehal mandat odborniku Fer- 
jančiču Antonu zaradi premestitve na novo službeno 
mesto izven območja občine. 

2. člen 
Nadomestne volitve za I. volilno enoto, ki obsega 

naselja Vipava, Zemono in Nanos bodo v nedeljo 
dne 31. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

razglasnih   deskah   občinskega   ljudskega   odbora   v 
L volilni enoti. 

St. P 514/1 
Vipava, dne 28. junija 1935. 

Predsednik Obč. LO: 
Josip Kostanjevic 1. r. 

POPRAVEK 

V odločbi o spremembah in dopolnitvah odločbe 
o ustanovitvi Zavoda za proučevanje varnosti pri delu 
(Uradni list LRS, št. 23-118/55) se 10. točka pod 2. 
pravilno glasi: 

>10. izdela in vodi register o osebnih varnostnih 
sredstvih,.. .< in no »posebnih«, kakor je pomotoma 
natisnjeno. 

V zakonu o izvedbi nove ureditve občin in okra- 
jev (Uradni list LRS, št. 24-120/55) je treba popraviti 
izpuščeni del v besedilu in se zadnje tri vrstice dru- 
gega odstavka 1. člena pravilno glasijo: 

»kolikor njune določbe niso v nasprotju s sploš- 
nim zakonom o ureditvi občin in okrajev in z določ- 
bami tega zakona.« Uredništvo 

V odlotku OLO Ptuj o najvišji tarifi za dimni- 
karske storitve z dne 19. III. 1955 (Uradni list LRS, št. 
17-348/55) se točka 19. v 2. členu pravilno glasi: 

19. Centralne ogrevalne naprave, vštevši dimne 
odvode: 

din 
a) z majhnim kotlom do 8 m1 ogrevne po- 

vršine  (do 9 členov) 60 
b) s srednje velikim kotlom do 12 m1 ogrev- 

ne površine (do 14 členov) 1W 
c) z velikim kotlom nad 16 m' ogrevne po- 

vršine (nad 14 členov) l25 

St. 1/2-419/3-55 
'.Ptuj, dne 17, maja 1955. 

Iz tajništva OLO Ptuj 

Izdaja .Uradni list LRS« - Direktor tn odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna «Toneta Tomšlta«. vsi » Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 13 din do S strani, vsake nadaljnje 4 strani t din vet - 
Uredništvo In uprava: LJubljana. Erjavčev« ulica" 11 a. poStnl preda) 33B - Telefon -uprave J3-R70  - Cek   račun: 60t-«2«-15' 
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Leto XII V LJUBLJANI, dne 14 julija |     Številka 26 

VSEBINA: 

130. Zakon o pristojnostih občinskih In okrajnih ljudskih od- 
borov v zadevah, ki so urejene z dosedanjimi republi- 
škimi predpisi s prilogama I in II. 

131. Odlok o Višji pedagoški Soli. 

132. Odlok o ustanovitvi komisije Republiškega zbora Ljud- 
ske skupščine LRS za statute. 

133. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu 
In rokih vplačil* deleža Ljudske republike Slovenije na 
dohodkih okrajev in mest. 

Odloki ljudskih odborov) 

«9. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti Me- 
tava in Trčova občine Malečnlk. 

490. Odlok o družbenem planu mesta Maribora za leto 1955. 

191. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 20. volilni enoti 
mesta LJubljana. 

492. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v okrajni zbor v 
27. volilni enoti okraja Sežana. 

130. 

UKAZ 

Na podlagi'11. točke 72. 6lena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije razglasa Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o pristojnostih občinskih in okrajnih ljudskih 
"Hlborov v zadevah, ki so urejene z dosedanjimi re- 
publiškimi predpisi, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
škega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 13. 
julija  1953 in  ki se glasi: 

ZAKON 

o pristojnostih občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov v zadevah, ki so urejene z dosedanjimi 

republiškimi predpisi 

1. člen 

Da se zagotovijo položaj, pravice in dolžnosti ob- 
°in in okrajev v skladu z načeli splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Uradni list FLRJ, št. 26- 
269/53), se s tem zakonom določa pristojnost ljudskih 
odborov občin i D okrajev v zadevah, ki so na podlagi 
sedanjih republiških zakonov in drugih republiških 
Predpisov   spadale   v   pristojnost   ljudskih   odborov. 

S tem zakonom se določa, katere zadeve iz pri- 
stojnosti ljudskega odbora opravlja ljudski odbor 
na seji ter katere zadeve njegovi sveti oziroma nje- 
6° vi upravni «organi. 

Priloga I in II sta sestavni del tega zakona. 

2. člen 

Poleg zadev, ki so spadale v pristojnost občinskih 
ljudskih odborov že po sedanjih republiških predpi- 
sih in ki so naštete v prilogi I-B. opravljajo občanski 
ljudski odbori tudi še tiste zadeve iz dosedanje pri- 

n~~ ' ' •' Upoštevan;   so   republiški   predpisi,   ki   so   bili 
?DJavljenj do vštete 24. številke Uradnega lista- LRS 
,• leta  1955. 

stojnosti okrajnih, ljudskih odborov, kj so naštete • 
prilogi I-A. 

Delovno področje občinskih ljudskih odborov in 
njihovih organov v zadevah iz pristojnosti občinskih 
ljudskih odborov je določeno v prilogi I. 

3. člen 

V pristojnosti okrajnih ljudskih odborov ostanejo 
tiste zadeve iz ujihove dosedanje pristojnosti, ki so 
naštete v prilogi II. 

Delovno področje okrajnih ljudskih odborov in 
njihovih organov r zadevah, ki ostanejo v pristojno- 
sti okrajnih ljudskih odborov, je določeno v prilo- 
gi II. 

4. člen 

V pristojnost občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov spadaj,» tudi tiste zadeve iz dosedanje repu- 
bliške pristojnosti, ki so v prilogah k temu zakonu 
izrecno dane v pristojnost ljudskih odborov. 

5. člen 

Za zadeve, ki so spadale v pristojnost ljudskih 
odborov po dosedanjih republiških predpisih, ki v pri- 
logah k temu zakonu niso izrecno našteti, so ljudski 
odbori oziroma njihovj organi pristojni po določbah 
teh predpisov. , 

6. člen 

Zadeve, ki jih po tem zakonu oziroma po prilo- 
gah k temu' 'zakonu opravlja svet oziroma upravni 
organ, opravlja tisti svet oziroma tisti organ uprave, 
v čigar področje spadajo te zadeve po statutu ali 
drugih predpisih. 

7. člen 

Kolikor ni s tem zakonom ozhoma v prilogah 
k lemu zakonu drugače določeno, opravljajo občin- 
ski oziroma okrajnj ljudski odbori zadeve, ki so • 

.tem,zakonom,dàne y njihovo pristojnost, na tak na- 

.čin in ób takih pogojih, kot "je to določeno v predpi- 
sih, s katerimi so te zadeve urejene. 
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Ce so bili predpisi, s katerimi so urejene zade- 
ve, na katere se nanašajo določbe tega ••••••, molče 
spremenjeni s polnejšimi predpisi ali p* so v nasprot- 
ju s sedanjim ustavnim ali g©spodar»kiœ sistemom, »e 
uporabljajo določbe tega zakona v skladu s poznej- 
šimi predpisi ter s sedanjim ustavnim in gospodar- 
skim sistemom. 

8. člen 
Občina ima svoj družbeni plan. 
Občinski ljudski odbor sprejme občinski družbeni 

plan samostojno v skladu z veljavnimi predpisi, 

9. člen 
Občinski sodnik za prekrške vodi upravni kazen- 

ski postopek na prvj stopnji o vseh prekrških iz re- 
publiških, predpisov, razen o tistih prekrških, za ka- 
tere je po določbah 10. člena tega zakona določena 
pristojnost okrajnega sodnika za prekrške. 

10. člen 
Okrajni sodnik za prekrške vodi upravni kazen- 

ski postopek na prvi stopnji: 

a) o tistih prekräkih, ki eo po sedanjih republi- 
ških predpisih spadali v pristojnost sodnika za pre» 
krške in je zanje predpisana kazen zapora nad 15 
dni, denarna kazen nad 20.000 din ali pa denarna ka. 
zen v razmerju do določene osnove; 

b) ne glede na predpisano kazen o prekrških, ki 
so določeni: , 

1. z zakonom o prekrških zoper javni red in mir 
(Uradni list LRS, št. 16-88/49 in 40-184/51)., 

2. z zakonom o trožju (Uradni list LRS, štev, 26- 
97/54), 

3. z uredbo o požarno-varnostnih ukrepih pri rav- 
nanju z ognjem in s predmeti z laznesilnim in razpoč- 
nim učinkom (Uradni list LRS, št. 6-25/47, 4-14/49 in 
14-58/52), 

4. z uredbo o prepovedi snemanja in skiciranja 
nekaterih objektov (Uradni list LRS, št, 2-6/52), 

5. z uredbo o ukrepih za varnost gospodarskih 
podjetij in ustanov pred požarom (Uradni list LRS, 
št. 24-149/49 in 14-58/52), 

6. z odredbo o izdajanju dovoljenj za delo ino- 
zemskim delavcem in nameščencem (Uradni list LRS, 
št. 29-170/47 in  14-58/52), 

7. z uredbo o nadzorstvu nad zasebnim poučeva- 
njem mladine (Uradni list LRS, H. 26-136/51 in i*- 
58/52), 

8. z uredbo o varstvu javnih cest (Uradni list 
LRS, št. 41-134/53), in sicer vsi prekrški, razen pre- 
krškov, določenih v 3„ 5„ 7. in 8. številki II. točke 25. 
člena, 

9. z odTedbo o prevažanju oseb z avtobusi •• to- 
vornimi avtomobili (Uradni list LRS, ït. 15-83/49 fa. 
W-5§/52), 

10. s pravilnikom za izvajanje zakona o orožju 
(Uradni list LRS, št. 28-112/54), 

11. člen 

Zadele, ki «o dane v pristojnost okrajnih ljudskih 
odborov po obstoječih predpisih, katerih veljavnost 
je vezana na določen rok, ali po predpisih, ki so ie 
izvršeni, opravljajo še nadalje okrajni ljudski odbo- 

ri. Delovno področje organov za opravljanje takih za- 
dev se določa v skladu z ustreznimi republiškimi 
predpisi oziroma s statutom. 

12. člen 
Za odločanje o pritožbah zoper odločbe, ki so jih 

ali jih bodo v upravnem postopku izdali ljudski od- 
bori prejšnjih okrajev in mest do dneva, ko se začne 
uporabljati ta zakon, je pristojen organ, ki je pristo- 
jen po dosedanjih predpisih. Ce pritožbeni organ raz- 
veljavi ali odpravi tako odločbo, nadaljuje postopek 
L prvi stopnji ustrezni organ krajevno pristojnega 
novega okrajnega ljudskega odbora. 

13. člen 
Doklej ne bodo izdani posebni predpisi o uredi- 

tvi gospodarjenja z zemljišči in pravicami bivših 
agrarnih skupnosti, ne smejo ljudski odbori novih 
občin spremeniti tistega stanja uživanja in rabe teh 
zemljišč in pravic, kakor so jih dozdaj uživale jn ra- 
bile bivšo občine, deli občin ali vasi. 

14. člen 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS lahko izje- 

moma posamezne, s tem zakonom določene zadeve, ki 
so urejene s predpisi Izvršnega sveta ali s predpisi 
republiških upravnih organov, prenese s svojimi 
predpisi jz pristojnosti okrajnih ljudskih odborov v 
pristojnost občinskih ljudskih odborov in.narobe in 
lahko določi za posamezne tako zadeve delovno pod- 
ročje organov ljudskega odbora drugače, kot je do- 
ločeno s tem zakonom 

15. člen 
Republiški organi, ki so po zakonu alj po dru- 

gem, na podlagi zakona izdanem predpisu upravičeni, 
da urejajo zadeve, za katere je določena pristojnost 
ljudskih odborov s tem zakonom, lahko e svojim pred- 
pisom, ç katerim na novo uredijo tako zadevo, dolo- 
čijo na novo pristojnost ljudskih odborov in delovno 
področje organov v skladu z načeli tega zakona. 

16. člen 
Izvršni »vet Ljudsko skupščine LRS izda po po- 

trebi natančnejše predpise za izvrševanje tega za- 
kona, 

17. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
>Uradnem listu LRS*, uporablja pa se od 1. septem- 
bra 1955. 

Št. U 89-1/55 

Ljubljana, dne 13. julija 1955. 

Izvrsni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republiko Slovenije 

Podpredsednik Podpredsednik 
Ljudske skupščine LRS:     . .   Tzvrsnega sveta 

Ljudske skupščine ••*3- 
Dr. Ferdo Kozak 1. r. Marijan Brccelj 1. r> 
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ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI LJUDSKIH ODBOROV NOVIH OBČIN 
Priloga  I 

A. Nova pristojnost in delovno področje občinskih 
ljudskih odborov in njihovih organov 

i. Nn področju  gospodarstva 

a) finance 

I 
Odlok o določitvi nekakovostnih vrst živine, za 

katero se ne smejo dovoljevati investicijska posojila 
(Uradni List LRS, št. 14-68-55): 

izdajanje potrdil po II. točki, da živina, za kate.ro 
je zaprošeno investicijsko posojilo po odloku o da- 
janju investicijskih posojil iz splošnega investicijske- 
ga sklada za povečanje živine lastne reje (Uradni list 
FLRJ, št. 7/55), ni nekakovostna, opravlja upravni 
organ. 

b) kmetijstvo 

II 
Uredba o, odbiri plemenske živine  (Uradni  list 

LRS,  št.  32-186/47): 
1. razpisovanje priznavanj (do sedaj v republiški 

pristojnosti) — 1. in 2. člen; 
2. izdajanje in razveljavljanje oziroma odvzem 

prepustnic za plemenjake — 3. člen; 
3. odrejanje skopitve -eodbranih plemenjakov — 

4. člen; 
4. skrb za to, da bo v občini zadostno število ple- 

menjakov;  predpisovanje skočnine —  6  člen. 
Zadeve iz 4. točke opravlja ljudski odbor, iz 1. 

točke svet, iz 2. in 3. točke upravni organ. 

III 
Pravilnik o vzdrževanju državnih, zadružnih in 

zasebnih plemenjakov in o načinu plačevanja skočni- 
ne  (Uradni   list  LRS,  št.  41-212/48): 

1. predpisovanje višine  skočnine — 6. člen; 
2. predpisovanje pavšalne skočnine — 7. člen; 
3. dovoljevanje, da se plačuje pavšalna skočnina 

v obrokih — 8. člen; 
4. izdajanje nalogov za izplačevanje vzdrževal- 

nin in premij rejcem plemenske živine — 9. člen. 
Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja ljudski odbor, 

iz 3. in 4. točke upravni organ. 

IV 
Pravilnik o licenciranju  plemenjakov in  razve- 

ljavljanju izdanih propustnic (Uradni list LRS, štev. 
47-254/48): 

1. imenovanje občinskega odbornika za člana ko- 
misije za Liceneiranje po 1. točki 2. člena; 

2. razpisovanje priznavanj — 3. člen; 
3. izdajanje in razveljavljanje oziroma odvzem 

Propustnic za plemenjake — 5. člen; 
v    4. odrejanje skopitve neodbranih plemenjakov — 
fielen. 

Zadeve iz 1. ,in 2. točke opravlja svet, iz 3. in 4. 
točke upravni organ. 

Uredba o prepovedi krčenja hmeljnikov (Uradni 
•ist LRS, št. 42-245/47): 

1. izdajanje dovoljenj za izjemno krčenje hmelj, 
nikov  -  i. cieU; 

2. nadzorstvo nad izvajanjem uredbe — -3. člen. 
Zadeve iz 1. točke opravlja svet, iz 2. točke uprav- 

ni organ. 

VI 
Uredba o trsnicah in sadnih drevesnicah (Uradni 

list LRS, št. 2-9/49): 
1. nadzorstvo nad trsnicami in drevesnicami — 1. 

člen; 
2. sprejemanje in dostavljanje prijav o ureditvi 

novih trsnic in drevesnic — 2. člen. 
Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

VII 
Uredba   o   prepovedi   klanja   plemenske   živine 

(Uradni list LRS, št. 28-154/52) : 
izdajanje dovoljenja za zakol plemenske živine v 

sili po 1. členu opravlja upravni organ. 

VIII 
Odredba o zaščiti čebel pri škropljenju rastlin 

in sadnega drevja (Uradnj  list LRS, št. 16-62/54): 
odstope od odredbe dovoljuje po 4. točki upravni 

organ. 
c)   gozdarstvo 

IX 
Zakon o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78/53): 
za to, da se gozdovi ohranijo, da se zagotovi traj- 

nost gozdne proizvodnje ter da se zanemarjeni go- 
zdovi izboljšajo in uredijo, po 2. členu skrbi ljudski 
odbor. 

• 
Uredba o ureditvi prometa z lesom (Uradni list 

LRS, št. 23-126/52): 
izdajanje spremnic za prevoz lesa po 5. členu 

opravlja upravni organ. 
XI 

Uredba o omejitvi paše koz (Uradni list LRS,,št. 
34-197/52): 

določanje, koliko smejo rediti kmetijska gospo- 
darstva največ koz ter na katerih površinah in na 
kakšen način je dovoljeno pasti koze, opravlja v so- 
glasju z okrajnim svetom za gospodarstvo po 1. členu 
ljudski odbor. 

XII 
Odredba o ukrepih proti škodljivemu mrčesu in 

nalezljivim boleznim na gozdnem drevju (Uradni list 
LRS, št. 12-70/49): 

1. nadzorstvo nad izvajanjem odredbe — H. 
točka; 

2. odrejanje ukrepov za zatiranje bolezni in mr- 
česa- — 7. in 11. točka; 

3. opravljanje nalog iz 8. točke in 1. odstavka 10. 
točke. 

Zadeve iz 1, do 3. točke opravlja upravni organ. 

•• 
Navodilo za izvajanje uredbe o obratovanju žag 

veneciank (Uradni list LRS, št. 14-54/53): 
nadzorstvo nad delom žag veneciank po 7. točki 

opravlja upravni organ. 

Č)   trgovina 
XIV 

Odredba o tehničnih pogojih, napravah in opre- 
mi poslovnih prostorov trgovskih podjetij in trgovin 
za prodajo alkoholnih pijač  (Uradni list LRS, štev. 
19-90/95): -, 

•   nadzorstvo nad izvrševanjem odredbe po 1A. točki 
opravlja upravni organ. -,     •   
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d)   turizem  in  gostinstvo 

XV 
Uredba o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, št. 

14-49/54): 
1. dovoljevanje, da se izjemno zaposli tuja delov- 

na sila — 4. člen; 
2. vodstvo registra zasebnih gostišč — 7. člen; 
3. izdajanje dovoljenj za zasebna gostišča — 

8. člen; 
4. izdajanje dovoljenj, da sme voditi gostišče za- 

časno tudi kdo drugi, če imetnik dovoljenja začasno 
ne more sam opravljati gostinskih storitev — 11. člen; 

5. odvzem dovoljenja za zasebno gostišče — 16. 
člen; 

6. izdajanje predpisov po 19. členu. 
Zadeve iz 6. točke opravlja ljudski odbor, iz 3. in 

5. točke svet, iz 1., 2. in 4. točke upravni organ. 

e)   obrt 

XVI 
Uredba o obrtnih strokah, za katere se izdajajo 

obrtna dovoljenja za zasebne obrtne delavnice po 
prostem preudarku  (Uradni list LRS, št. 24-79/54): 

izdajanje obrtnih do\;oljenj po prostem preudar- 
ku po 1. in 2. členu opravlja svet. 

XVII 

Uredba o prepovedi zaposlovanja tuje delovne 
sile v zasebnih delavnicah, ki se ukvarjajo s kakšno 
izmed gospodarskih  delavnosti, ki so podobne obrti 
(Uradni list LRS, št. 30-117/54): 

izdajanje dovoljenj za zaposlitev v izjemnih pri- 
merih po 2. členu opravlja svet. 

XVIII 

Odločba o tem, koliko vajencev morajo imeti 
obrtni obrati (Uradni Ust LRS, št. 26-145/52); 

določanje števila vajencev, ki jih morajo imeti 
posamezni obrtni obrati po 3. točki opravlja upravni 
organ. 

2   Na področju komunalnih zadev in 
gradbeništva 

I 
Zakon o  oddajanju  in  izvajanju  gradbenih  del 

(Uradni list LRS, št.  17-77/55): 
1. dovoljevanje, da se oddajo neodložljiva grad- 

bena popravila brez licitacije — 1. člen;   , , 
2. določanje predsednika arbitražne komisije za 

reševanje sporov tehnične narave, če se izvajalec in 
investitor ne moreta sporazumeti o predsedniku — 23. 
člen. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

II 
Uredba o pokopališčih (Uradni list LRS, štev. 34- 

216/49) : 
potrjevanje načrtov o razdelitvi grobov (parcela- 

cija) po 4. členu opravij'a. upravni organ. 

III 
Uredba  o  ureditvi -in  opravljanju, dimnikarske 

»lužbe (Uradni list LRS, št, 21-116/50); 

1. izdajanje potrdil, da nove ali preurejene kuril- 
ne naprave in dimni odvodi ustrezajo veljavnim 
predpisom —  3. člen; 

2. določanje in spreminjanje dimnikarskih' okoli- 
šev — 4. člen; • 

3. predpisovanje dimnikarskih tarif — 9. člen; 
4. neposredno nadzorstvo nad organizacijo in 

opravljanjem -dimnikarske službu m nad izvajanjem 
požarnih varnostnih ukrepov — 5. in 15. člen; 

5. odreditev, da mora dimnikar opravljati službo 
zunaj svojega dimnikarskega okoliša — 2. odstavek 
10. člena. 

Zadeve iz 3. točke opravlja ljudski odbor, iz t., 
2., 4. in 5.  točke upravni organ. 

IV 
Uredba o ureditvi javne cestne službe v LR Slo- 

veniji  (Uradui   list  LRS,  št.  41-153/53): 
1. opravljanje zadev javne cestne službe glede 

cest IV. reda in komunalnih cestnih (mestnih) objek- 
tov — 2., 11. iu  12. člen; 

2. imenovanje upravnika občinske cestne uprave 
"— 13. člen; 

5. postavljanje uslužbencev in stalnih cestarjev 
občinske cestne uprave — 15. člen; 

4. imenovanje in razreševanje članov cestnega od- 
bora — 17. člen; 

5. izdajanje predpisov o ureditvi in poslovanju 
občinskih cestnih uprav — 19. člen. 

Zadeve iz 4. in 5. točke opravlja ljudski odbor, iz 
2. in 3. točke po statutu pristojni organ, dz 1. točke 
upravni organ. 

V 

Uredba o varstvu javnih cest (Uradni list LRS, 
št. 41-134/53): 

za ceste IV. reda in za komunalne cestne ob- 
jekte; 

1. izdajanje odločb o zapori javnih cest ter o 
preusmeritvi cestnega prometa — 2. člen; 

2. izdajanje odločb o prepovedi uporabe cest za 
vozila določenih vrst — 3. člen; 

3. izdajanje izjemnih dovoljenj za uporabo vozil 
z ožjimi platišči — 4. odstavek 5. člena; 

4. izdajanje dovoljenj ža posebno uporabo cest 
— 7. in 13. člen; 

5. izdajanje pritrditev za gradbe v cestnem var- 
stvenem pasu — 8. člen; 

6. izdajanje odločb, da morajo lastniki in uprav- 
niki gozdoy posekati drevje in grmovje ob cesti — 
10. člen; 

7. izdajanje dovoljenj za dovozne priključke — 
14. člen; 

8. predpisovanje najvišje dovoljene obremenitve 
za mostove — 15. člen; 

9. opravljanje nalog iz 20. člena.. 
Zadeve iz 1. do 9. točke opravlja upravni organ..   , 

VI 
Uredba o uporabi zemljišč za gradbene namene 

(Uradni list LRS, št. 44-143/53):   . 
1. sprejemanje odlokov o določitvi, katera zem- 

ljišča se smejo uporabiti za gradbene namene in za 
kakšne gradbene namene oziroma katera zemljišča se 
ne smejo uporabiti za gradbene namene — 2, člen; 

2. imenovanje komisije za pripravo predlogov iz 
2. člena uredbe — 8. člen; 

.    3. izdajanje načelnih dovoljenj za uporabo zem- 
ljišč v primerih iz 9. člena. 
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Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja ljudski odbor, 
zadeve iz 5. točke upravni organ  (komisija). 

vn' 
Odredba o določitvi objektov, za katere bo ime- 

novala komisijo za tehnični pregled republiška grad- 
bena inšpekcija (Uradni list LRS, št. 24-85/54): 

imenovanje komisijo za tehnični pregled dovrše- 
nih gradbenih objektov stanovanjskih stavb, kmečkih 
gospodarskih poslopij, obrtnih delavnic, trgovinskih 
an gostinskih lokalov po 2. točki opravlja upravni or- 
gai. 

3. Na področju ljudskega zdravstva 

Zakon o babiški službi in porodniški pomoči iz- 
ven zdravstvenih zavodov (Uradni list LRS, štev. 26- 
92/54) : 

določanje in spreminjanje babiških okolišev in 
sedežev babic po 3. členu opravlja svet. 

II 

Zakon o obratnih ambulantah v gospodarskih or- 
ganizacijah (Uradni list LRS, št. 4-28/55): 

1. dajanje pritrditev za ustanovitev obratne am- 
bulante v gospodarski organizaciji — 3. odstavek 2. 
člena; 

2. ustanovitev obratne ambulante za več gospo- 
darskih organizacij v sporazumu s temi organizacija- 
mi — 4. odstavek 2. člena; 

3. sklepanje pogodbe o tem, kolikšen del stroškov 
skupne obratne ambulante za več gospodarskih orga- 
nizacij nosi ljudski odbor — 5. odstavek 2. člena in 
3. odstavek 3. člena; 

4. imenovanje upravnega odbora obratne ambu- 
lante — 6. člen; 

5. imenovanje upravnika obratne ambulante — ?• 
člen; 

6. izvrševanje strokovnega nadzorstva — 10. člen. 
Zadeve iz 2., 3., 4. in  5. točke opravlja ljudski 

odbor, iz 1. točke svet, iz 6. točke upravni organ. 

III 

Navodilo za izvrševanje zakona o obratnih am- 
bulantah v gospodarskih organizacijah (Uradni lisi 
LRS, št. 21-109/55): 

naloge iz 3. točke navodila opravlja ljudski od- 
bor, iz 1., 22. in 28. toöke upravni organ. 

IV 
Zakon o zobozdravstveni službi (Uradni list LRS, 

3t. 5-32/55): 
1. strokovno nadzorstvo nad zobozdravstvenimi 

zavod; in zasebno zobozdravstveno prakso — 19. in 
20. Člen; 

2. dovoljevanje in odvzem zasebne zobozdrav- 
stvene prakse — 20. člen. •     • 

Zadeve iz 2. točke opravlja svet, iz 1. točki uprav- 
n* organ. 

V 
Zakon o lekarniški službi (Uradni list LRS, Štev. 

1. določanje časa, kó morajo biti lekarne odprte 
—• 24. člen; 

' 2. izdajanje pritrditev za ustanovitev lekarniške 
Postaje - 40. člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor, iz 2. 
,0cke svet. 

VI 

Uredba -o mrliški pregledni službi (Uradni list 
št.  11-79/48): 

1. postavljanje in razreševanje mrliških pregled- 
nikov   (brez  pritrditve okrajnega  ljudskega odbora) 
— 4. in 5. člen; 

2. zagotovitev sredstev za izplačevanje nagrad 
mrliškim preglednikom — 9. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja ljudski odbor, iz 1. 
točke svet. 

VII 
Uredba o izdajanju zdravniških spričeval (Urad- 

ni list LRS, št 33-178/48): 
nadzorstvo nad izvrševanjem uredbe po 11. členu 

opravlja upravni organ. 

VIII 
Odredba o  obveznih  serijskih  zdravniških  pre- 

gledih o^eb, zaposlenih v nekaterih gospodarskih stro- 
kah, ter o zdravniškem pregledu gospodarskih učen- 
cev  (Uradni  list LRS, Št.  19-110/47  in  32-176/48): 

1. odrejanje obveznih pregledov, izdajanje pozi- 
vov za pregled in sestavljanje razporedov — 8. člen; 

2. izdajanje odredb, da se obvezni serijski pre- 
gledi razširijo še na druge stroke — 2. člen. 

Zadeve iz 2. toöke opravlja svet, iz 1. točke uprav- 
ni organ. 

IX 
Pravilnik o prevozu mrličev iz enega kraja v 

drug kraj (Uradni List LRS, št. 26-162/49): 
naloge po 2., 4., 5. in 7. členu opravlja upravni 

organ. 
X 

Odredba o obveznem cepljenju proti tifusu 
(Uradni list LRS, št. 13-58/50): 

1. izdajanje odločb o obveznem cepljenju oseb, 
ki stanujejo v kolektivnih bivališčih' — II. točka; 

2. izdajanje ukrepov ob epidemiji tifusa (do zdaj 
samo v republiški pristojnosti) — III. točka; 

3. organizacija in vodstvo cepljenja — V. jn VII. 
točka; 

4. določitev zdravnikov, ki naj opravijo cepljenje 
— 1. odstavek VI. točke; 

5. nadzorstvo nad cepljenjem — 2. odstavek VI. 
točke. 

Zadeve dz 1. do 5. točke opravlja upravni organ. 

XI 
Odredba o  obveznem  zdravstvenem  nadzorstvu 

oseb, zaposlenih pri delu z živili  (Uradni list LRS, 
št. 16-85/51): 

1. odločanje o obveznosti pregleda v dvomljivih 
primerih — 2. točka; 

2. izdajanje prepovedi za delo osebam, kj so kli- 
conosci kužne bolezni, in odrejanje obveznega zdrav- 
ljenja — 6. točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XII 

Odredba o higienskih in sanitarnih ukrepih • 
brivskih in frizerskih obratih (Uradni list LRS, štev. 
24-128/51): 

1. nadzor nad rednim opravljanjem zdravniških 
pregledov zaposlenega osebja, nad delovnimi prosto- 
ri in njih higiensko ureditvijo, izdajanje odločb za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti — XIX. in 
XXIII. točka; 
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2. dajanje soglasja k uporabnim dovoljenjem za 
uporabo novih lokalov brivskih in frizerskih obratov 
— XXII. točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XIII 
Odredba o zdravstvenem nadzorstvu nad rekon- 

valescenti in kliconosci trebušnega tifusa, paratifusa 
in griže (Uradni list LRS, št. 16-69/52): 

1. izdajanje pozivov za pregled za odrejanje vseh 
drugih ukrepov, dà se prepreči infekcija po klico- 
noscih — 5., 4., 5. in 7. točka; 

2. zagotovitev sredstev za potne stroške socialno 
nezavarovanih kliconoscev v zvezi z obveznimi pre- 
gledi — 10. točka; 

Zadeve iz 2. točke opravlja ljudski odbor, iz 1. 
točke upravni organ. 

XIV 
Odredba o načinu obveznega priglašanja in o 

ukrepih za preprečenje obolenj zaradi zastrupitve z 
živili (Uradni list LRS, št. 23-127/52): 

organizacijo prijavne službe v primerih zastru- 
pitve z živili, .odrejanje ukrepov za ugotovitev vzroka 
zastrupitve, uvedbo postopka po uredbi o zdravstve- 
nem nadzorstvu nad živili po 4. točki, 5. točki in 1. 
odstavku 7. točke opravlja upravni organ. 

XV 
Pravilnik o zdravstvenem nadzorstvu in o higien- 

sko-sanitarnih ukrepih v pekarnah (Uradnj list LRS, 
št.  38-127/53): 

1. določitev rokov za prilagoditev pekovskih obra- 
tov — 3. in 5. odstavek 44. člena; 

2. izdajanje odločb, da smejo pekovski obrati iz- 
jemno nadaljevati z delom '— 4. odstavek 44. člena; 

3. nadzorstvo nad higiensko ureditvijo in higien- 
skim delom v pekarnah — 46. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja svet, iz 1. dn 3. točke 
upravni organ. 

4. Na področju socialne ga varstva 

I 

Zakon o socialnih zavodih (Uradni list LRS, štev. 
26-91/54) : 

1. zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbnine 
za nepremožrie — 34. člen; 

2. izdajanje plačilnih nalogov plačilnim zavezan- 
cem in odločanje o ugovorih zoper plačilne naloge — 
35., 38. in 39. člen; 

3. tìadzorstvo nad zavodi, ki jih ustanovijo gospo- 
darske organizacije, družbene organizacije in dru- 
štva — 42. člen'. 
'      Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor, iz 3. 
točke svet, iz 2. točke upravni organ. 

• 
Navodilo a finansiranju in finančnem poslovanju, 

o določanju strukture cene in o skladih finančno sa- 
mostojnih socialnih zavodov  (Uradni list LRS, štev. 
40-149/54): 

zagotovitev sredstev za plačevanje oskrbnih stro- 
škov za nepremožne oskrbovance po 11. točki oprav- 
lja ljudski odbor. 

III   - 
Uredba o podeljevanju denarnih podpor žrtvrm 

fašističnega nasilja in njihovim- družinam (Uradni 
list LRS, št.  11-39/53): = 

1. ugotavljanje pogojev in določanje višine stalne 
mesečne podpore — 2. člen; 

2. zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev — 
3. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja ljudski odbor, iz 
1. točke upravni organ. 

ft IV 
Navodilo za izvrševanje uredbe o podeljevanju 

denarnih podpor žrtvam fašističnega nasilja in njiho- 
vim družinam (Uradni list LRS, št. 17-64/53): 

zadeve iz 2., 5. in 6. točke opravlja upravni 
organ. 

V 
Odlok o začasni dodelitvi preživnin babicam 

(Uradni list LRS, št. 23-79/53) : . 
dajanje predlogov za priznanje začasne preživ- 

nine po 3. točki opravlja upravni organ. 

VI 
Pravilnik o vodstvu skrbstvenih knjig (Uradni 

list LRS, št. 41-236/47): 
vodstvo skrbstvenih in pomožnih knjig, v skrb- 

stvenih zadevah po 1. členu opravlja upravni organ. 

VII 

Navodilo za izvrševanje uredbe o začasni pomoči 
vojaškim vojnim invalidom iz 8. točke XIV, priloge 
k mirovni pogodbi z Italijo (Uradni list' LRS, številka 
24-83/53): 

zadeve iz 4., 9. in 21. točke opravlja upravni 
organ. 

5. Na področju prosvete in kulture 
I 

Uredba o šolskih vrtovih (Uradni list LRS, štev, 
19-111/49): 

pregledovanje šolskih vrtov po 6. členu opravlja 
upravni organ. 

• 

Uredba o kmetijskih gospodarskih šolah (Uradni 
list LRS, št. 17-87/51): 

1. ustanovitev in odprava kmetijske gospodarske 
šole v soglasju s pristojnim svetom okrajnega ljud- 
skega odbora — 2. in 3. člen; 

2. plačevanje učnega osebja — 4. člen; 
3. imenovanje voditelja in predavateljev šole — 

6. člen. 
Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja ljudski odbor, 

zadeve iz 3. točke svet.  . 

III 
Odlok o posebnih dodatkih za učno in vzgojno 

osebje (Uradni list LRS, št. 38-138/54) : 
dajanje predlogov pristojnemu starešini za po- 

sebne dodatke po 9. točki opravlja svet. 

IV 
Odlok o honorarni službi, o delovni  obveznosti 

in o nagrajevanju za nadurno delo v prosvetno znan- 
stveni  službi,  v   šolah   in   drugih   vzgojnih   zavodih 
(Uradni list LRS, št. 38-159/54): 

za šole in druge vzgojne zavode, katerih ustano- 
vitelj ali nadzorni organ je občinski ljudski odbor: 

1. določanje višine mesečnega honorarja honorar- 
nim učiteljem, predmetnim učiteljem in profesorjem 
za delo v dijaškem domu ali internatu — 7. točka; 
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2. določanje višine mesečnega honorarja za nad- 
urno delo upravnici in vzgojiteljicam v predšolskih 
zavodih — 11. točka; 

3. znižanje učne obveznosti ravnatelju strokovne 
šole, ki ima šolsko delavnico in določitev učne ob- 
veznosti šefu šolske delavnice — 15. točka; 

4. določil nje honorarja za nadurno delo učnega 
osebja nižje in srednje umetniške šole — 19. točka,' 

5. določanje honorarja za nadurno delo uslužben- 
cev dijaških domov in internatov — 21. točka; 

6. izjemno znižanje delovne obveznosti posamez- 
nim uslužbencem šol in zavodov — 22. točka: 

7. izdajanje odločb o tem. da mora uslužbenec 
šole al; zavoda, ki ni polno zaposlen, poučevati ali 
vzgajati še na kaki drugi šoli ali zavodu — 30. točka. 

Zadeve iz 1. do 7. točke opravlja svet. 

Pravilnik   o  organizaciji  in   delu  glasbenih   Sol 
(Uradni list LRS, št. 15-51/55): 

nameščanje vzgojnega osebja na glasbenih šolah, 
katerih ustanovitelj ali nadzorni organ je občinski 
ljudski odbor po 20. členu opravlja organ, ki je po 
statutu za to pristojen. 

VI 
Navodilo o šolanju, vajencev na vajenskih tečajih 

(Uradni list LRS, št. 4-16/54): 
1. registracija ter evidenca vajenskih pogodb in 

pošiljanje učnih pogodb upraviteljstvu vajenskih 
tečajev  oziroma   mešanih   vajenskih  šol  —  4.  točka; 

2. pozivanje vajencev na tečaje — 5. in 6. točka; 
3. dajanje soglasja k določitvi vodij vajenskih 

tečajev — 6. točka. 
Zadeve iz 3. točko opravlja svet, iz 1. in 2. točke 

upravni organ. 

6.  Na področju notranjih zadev 

I 
Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih 

knjig (Uradni list LRS. št. 43-230/48): 
1. postavljanje, premeščanje in začasno dodelje- 

vanje matičarjev na drugo delo v soglasju s taj- 
ništvom za notranje zadeve okrajnega ljudskega od- 
bora — 2. člen; 

2. odločanje o izključitvi matičarja in določitev 
osebe, ki naj nadomesti izključenega matičarja — 
4. člen; 

3. izdajanje odločb o popravkih vpisov v matične 
knjige in o črtanju nepravilnih vpisov — 5. in 6. od- 
stavek 21. člena; 

•*. izdajanje dovoljenja za vpis rojstev, ki se pri- 
ßlasijo več kot 30 dni po rojstvu — 4. odstavek 
54- člena; 

5- sprejemanje dodatnih izjav staršev z različnim 
republiškim državljanstvom o sporazumni določitvi 
otrokovega državljanstva — 3. odstavek 43. člena; 

6- izdajanje dovoljenj za naknadno vpisovanje 
rojstnih imen po 26. členu zakona o državnih matič- 
nih knjigah; 

?• opravljanje postopka za ugotovitev podatkov, 
Potrebnih za vpis otroka neznanih staršev — 60. člen; 

8-izdajanje dovoljenj za vpis rojstev državlja- 
, °v FLRJ, rojenih v tujini, če se ne more preskrbeti 
zpise'k iz matične knjige, a so na razpolago drugi 

Podatki - 4. odstavek 61. člena; 
. J- izdajanje dovoljenj za vpis rojstev, kj so bila 

vPisana  v  uničenih   ali   izginulih  matičnih,  knjigah, - 

kakor tuđi rojstev, ki niso bila vpisana zaradi vojnih 
razmer — 1. odstavek 62. člena; 

10. izdajanje dovoljenja za vpis poroke, ki je že 
bila vpisana v uničenih ali izginulih matičnih ••- 
gah — 71. člen; 

11. izdajanje dovoljenj za vpise smrti, ki se pri- 
glasijo več kot 30 dni po smrti — 3. odstavek 
75. člena; 

12. izdajanje dovoljenj za vpis smrti, kd/ je bila 
že vpisana v uničenih ali izginulih knjigah, kakor 
tudi smrti, ki zaradi vojnih razmer še ni bila vpi- 
sana — 86. člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja po statutu določeni 
organ, iz 2. točke tajnik ljudskega' odbora, iz 3. do 
12. točke upravni organ. 

II 
Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih teko- 

čin v industrijskih in drugih podjetjih (Uradni list 
LRS, št. 1-4/50) : 

nadzorovanje skladišč in prostorov za spravljanje 
priročnih zalog vnetljivjh tekočin v industrijskih in 
drugih podjetjih po 23. točki opravlja upravni organ. 

• 

Navodilo za opravljanje zadev službe državljan- 
skih stanj na območju LR Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 2-•50): 

odločbe o službenih razmerjih matičarjev in dru- 
gih uslužbencev, ki opravljajo službo državljanskih 
stanj, izdaja v soglasju s tajništvom za notranje za- 
deve okrajnega ljudskega odbora po 4. odstavku 
III. točke po statutu določeni organ. 

IV 

Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih te. 
kocin (Uradni li*t LRS. it. 5-26/50): 

izvajanje požarnih varnostnih ukrepov v proda» 
jalnah na drobno, obrtnih podjetjih in obrtnu delav- 
nicah, ki uporabljjo v svojem obratu vnetljive teko- 
čine, ter v premičnih črpalkah, ki se uporabljajo za 
oskrbo avtomobilskega, prometa, nadzoruje po 53. točki 
upravni organ. 

7. Druge  zadeve 

I 
Zakon o odpravi vinlčarsldh in podobnih raz- 

merij (Uradni list LRS, št. 22^77/53) : 
dodeljevanje zemljišč kmetijskim organizacijam 

po 1. odstavku 5. člena ter prepuščanje hišic in koč 
proti plačilu vinicarjem in drugim kmečkim delavcem 
po 2. odstavku 5. člena opravlja ljudski odbor. 

II 
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list'LRS, 

it. 26-95/54): 
1. zaprisega ribiških čuvajev — 30, člen; 

. 2. dajanje pritrditev za. nastavljanje in razreše- 
vanje ribiških čuvajev — 30, člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja predsednik ljudskega 
odbora, iz 2. točke upravni organ. 

III 
Zakon o lovu (Uradni list LRS, št. 26-94/54) : 
1. izdajanje dovoljenj za nastavljanje strupov — 

28. čkn;    • 
2. zaprisega lovekih čuvajev '— 58. člen; 
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3. izdajanje pritrditev za nastavljanje jn razreše- 
vanje lovskih čuvajev — 58. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja predsednik ljudskega 
odbora, iz 1. in 3. točke upravni organ. 

B. Dosedanja pristojnost in delovno področje 
občinskih ljudskih odborov in njihovih organov 

1. Na področju gospodarstva 

a) kmetijstvo 
I 

Uredba o obveznem iztrebljanju divjega in po- 
divjanega hmelja (Uradni list LRS, št. 20-116/47): 

nadzorstvo nad izvajanjem uredbe po 4, členu 
opravlja upravni organ. 

• 
Uredba o zatiranju majskega hrošča (Uradni list 

LRS, št 17-108/48): 
1. organizacija in vodstvo akcij za zatiranje maj- 

skega hrošča — 2. člen; 
2. določanje nagrad za zatiranje — 3. člen. 
Zadev© iz  2„  točke  opravlja   svet,  iz   1.  točke 

Upravni organ. 
III 

Pravilnik o vzdrževanju državnih, zadružnih in 
zasebnih plemenjakov in o načinu plačevanja skoč- 
nine (Uradni list LRS, št. 41-212/48): 

1. vzdrževanje plemenjakov na občinskih pleme- 
nilnih postajah in oddajanje plemenjakov v oskrbo 
kmetijskim zadrugam in zasebnikom — 3. člen; 

2. izterjevanje šfcočnin — 8. člen. 
Zadeve iz# 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

IV 
Pravilnik o priznavanju (licenciranju) plemenja- 

kov in o razveljavljanju izdanih pripustnic (Uradni 
list LRS. št. 47-254/48): 

vodstvo seznamov po 7. členu opravlja upravni 
organ. 

V 
Navodilo za izvajanje odredbe o zavarovanju 

'posevkov pred požarom (Uradni list LRS, št. 22-142/49) : 
postavljanje požarnih straž iz 1. točke opravlja 

upravni organ. 

b) gozdarstvo 

VI 
i- Ni Zakon o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78/53): 

1. opravljanje   nalog  po  3.  odstavku   20.   člena; 
2. upravljanje gozdov splošnega ljudskega pre- 

moženja, kolikor so v upravi občine, prepuščanje 
posameznih upravnih nalog podjetjem, ki. se ukvar- 
jajo z gozdno proizvodnjo, zavodom ali drugim držav- 
nim organom — 3. in 4. odstavek' 24. člena; 

3. ustanovitev občinske gozdarske komisije in 
imenovanje njenih članov — 29; člen. 

Zadeve iz 2. in 3. točke opravlja ljudski odbor, 
iz 1. točke upravni organ. 

, VII    •   • 
Uredba o sečnjah gozdnega drevja (Uradni list 

LRS. št. 30-116/54): . 
1. izdajanje sečnih dovoljenj za. sečnjo gozdnega 

drevja v količini do 10 prm v mejah sečnega načrta — 
1. točka 4. člena; ... 

2. dovoljevanje posebnega časa za sečnjo v višin- 
skih gozdovih in podaljšanje določenega časa za seč- 
njo — 2. in 4. odstavek 15. člena. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

VIII 
Zakon o skladih  za obnovo, gojitev in  varstvo 

gozdov (Uradni list LRS, št. 13-39/54): 
1. upravljanje občinskega sklada — 3. člen; 
2. sprejemanje predračuna sklada — 4. člen. 
Zadeve   iz   2.   točke' opravlja   ljudski   odbor,   iz 

1. točke upravni organ. 

IX 
Odredba o ukrepih proti škodljivemu mrčesu in 

nalezljivim boleznim na gozdnem drevju (Uradni list 
LRS, št. 12-70/49): 

1. vodstvo propagandnih akcij za boj proti škod- 
ljivemu mrčesu in boleznim — 2. točka; 

2. sprejemanje prijav o pojavu bolezni in mrčesa, 
6. točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

Odredba o omejitvi sekanja in gojitvi domačega 
oreha (Uradni list LRS, št. 2-11/33): 

1. izdajanje dovoljenj za sečnjo domačega oreha 
in izdajanje sečnih nalogov v primerih iz 1. in 2. od- 
stavka 3. točke; 

2. vodstvo evidence nad posekanimi in posajenimi 
drevesi — 6. točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

c)   turizem   in  gostinstvo 
XI 

Uredba  o  zasebnih   gostiščih   (Uradni   list  LRS, 
št. 14-49/54): 

izdajanje dovoljenj, da se zasebno gostišče lahko 
zapre za določen čas — 5. točka 14. člena, opravlja 
upravni organ. 

2. Na   področju   komunalnih   zadev 
in  gradbeništva 

I 
Uredba o pokopališčih (Uradni list LRS, štev   '•>!- 

216/49): 
1. upravljanje pokopališč — 1. člen; 
2. vzdrževanje pokopališč — 3. člen; 
3. predpisovanje pokopaliških pristojbin — 5. 

člen. 
Zadeve iz 3. točke opravlja svet, iz 1. in 2. točke 

upravni organ. 
II 

Uredba o ureditvi in opravljanju dimnikarske 
službe (Uradni list LRS, št. 2[-ll6/50): 

1. skrb za pravilno opravljanje dimnikarske služ- 
be, organizacija skupne službe za več občin — 5. člen; 

2. izdajanje dovoljenj, da smejo gospodarske or- 
ganizacije, zavodi in uradi  sami organizirati  službo- 
za ometanje dimnih odvodov in  kurilnih  naprav v 
stavbah, ki'so v njihovi upravi — 7. člen; 

3. določiti začasnega namestnika odsotnemu dim- 
nikarju — 11. člen; 

4. odrejanje potrebnih požarnovarnostnih ukre- 
pov na opozorilo dimnikarja — 13. člen; 
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5. postavljanje komisij za opravljanje letnega 
pregleda kurilnih naprav in dimnih odvodov — 16. 
člen; 

6. vodstvo razvida o pregledih kurilnih naprav 
in dimnih odvodov — 16. člen. 

Zadeve iz 1. do 6. točke opravlja upravni organ. 

Ill 
Uredba   o razdeljevanju   in   odpovedi   stanovanj 

(Uradni list LRS. št.  19-86/55): 
1. odločanje, da se v posameznih manjših nase- 

ljih ne uporabljajo določbe uredbe o razdeljevanju 
in zamenjavi stanovanj — 1. člen; 

2. izdajanje dovoljenj za preurejanje stanovanj 
v poslovne prostore — 4. in 8. člen; 

3. imenovanje  stanovanjske   komisije  —  6.  člen; 
4. sestavljanje občasnih seznamov upravičenih 

pričakovalcev za dodelitev stanovanja — 7. člen; 
5. odločanje o dodelitvi stanovanj in odpovedi 

stanovanjskih pogodb, dajanje pritrditve za zame- 
njavo stanovanj, odrejanje izselitev oseb, kj so se 
samovoljno vselile — 8. člen; 

6. vodstvo seznama praznih stanovanj in prosil- 
cev za dodelitev stanovanja — 8. člen; 

i 7. sklepanje stanovanjskih pogodb namesto last- 
nika hiše, stanovanjske zadruge oziroma hišnega sve- 
ta, če je ti nočejo skleniti — 23. člen; 

8. določitev hišniškega stanovanja — 28. člen. 
Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor, iz 3 

točke svet, iz 2. in 4. do 8. točke upravni organ. 

IV 
Odločba o kategorizaciji cest II. reda (Uradni list 

LRS, št. 40-185/51); 
kategorizacijo cest IV. reda po 2. točki upravlja 

ljudski odbor. 

3. Na   področju   ljudskega  zdravstva 

I 
Zakon o zobozdravstveni službi (Uradni list LRS. 

št. 5-32/55): 
1. ustanavljanje zobozdravstvenih zavodov — 4. 

člen; 
2. določanje   okoliša   zobozdravstvenega   zavoda, 

za katerega je občinski  ljudski odbor organ, -ki je# 

pristojen za zadeve in naloge zavoda — 11. člen. 
Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja ljudska odbor. 

II 
Zakon o lekarniški službi (Uradni list LRS, štev. 

14-65/55) : 
1. ustanavljanje lekarn  — 6.  člen; 
2. za lekarne, ki jih je ustanovil občinski ljudski 

odbor: 
a) izdajanje odločb o prenehanju lekarne — 

H. člen; 
b) potrditev pravil lekarne — 12. člen; 
c) imenovanje članov upravnega odbora in uprav- 

nika lekarne — 13  in 16. člen; 
č) opravljanje naloge iz 2. odstavka 7. člena, 2. 

točke- 14. člena in 3. odstavka 29. člena. 
Zadeve iz točke 1 in 2 a do c opravlja ljudski 

odbor, iz točke 2č svet. 

III. 
Uredba o mrliški   pregledni   slnîl»   (Uradni   list 

LilS,.št.   11-79/48): 

1. organizacija mrliške pregledne službe — 2. 
člen; 

2. vodstvo seznama mrliških preglednikov; priob- 
čevanje vseh nastavitev in razrešitev pristojnim mati- 
čarjem — 8. člen; 

3. odrejanje pokopa mrliče v — 22. člen; 
4. vodstvo statistike umrlih; sestavljanje trime- 

sečnih poročil za okrajni ljudski odbor — 25. člen; 
5. reševanje ugovorov zoper odredbe mrliških 

preglednikov in zdravnikov — 28. člen. 
Zadeve iz 1. do 5. toöke opravlja upravni organ. 

IV 
Strokovna navodila za opravljanje mrliškega 

pregleda (Uradni list LRS, št. 11-86/4S): 
sestavljanje poročil za okrajni ljudski odbor po 

13. členu opravlja upravni organ. 

, Odredba o načinu obveznega priglašanja in o 
ukrepih za preprečevanje obolenj zaradi zastrupitve 
z živili   (Uradni  list LRS. št. 23-127/52): 

sprejemanje prijav državljanov, obvezno sporo- 
čanje vseh prijav o primerih zastrupitve z živili naj- 
bližjemu zavodu higienske službe po 3. točki opravlja 
upravni organ. 

VI 
Navodilo o finansiranju in finančnem poslovanju 

zdravstvenih zavodov s samostojnim finansiranjem, o 
določanju strukture cene za zdravstvene storitve, o 
določanju oskrbnin (cen za storitve) in načinu za- 
ključitve dosedanjega poslovanja (Uradni list LRS, 
št.  12-48/53): 

za zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj ali 
nadzorni organ je občinski ljudski odbor: 

1. dajanje soglasja k predračunu in sklepnemu 
računu — 2. in 12. točka; 

2. dajanje soglasja k določitvi cen za storitve 
zavoda po 15. in 18. točki in k določitvi višine amor- 
tizacijskih prispevkov v strukturi cene po točki 16d; 

3. kontrola nad izvrševanjem predračuna — 11. 
točka; 

4. zagotovitev sredstev po 19. točka. 
Zadeve iz 1. in 4. točke opravlja ljudski odbor, 

po 2. točki svet. po 3. točki upravni organ; 

VII 
Odredba o skladih zdravstvenih zavodov s samo- 

stojnim financiranjem t(Uradni list LRS, št. 17-59/53 in 
29-113/54): 

za zdravstvene zavode,, katerih ustanovitelj ali 
nadzorni organ je občinski ljudski odbor, opravlja 
zadeve iz 5. odstavka 4. točke ljudski odbor, iz 3. od- 
stavka 3. točke ter iz 4. in 6. odstavka 5. točke svet. 

i. Na  področju  socialnega  varstva 

I 
o Zakon o socialnih zavodih (Uradni list LRS, štev. 

26-91/54): 
1. izdajanje odločb o  ustanovitvi  in  prenehanju 

socialnega zavoda — 2. in 8. člen; 
2. za   zavode,   katerih   ustanovitelj   je   občinski 

ljudski odbor: 
v a) opravljanje pravic in dolžnosti organa, pri- 

stojnega za zadeve in naloge zavoda — 3. odstavek 
6. člena; 
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b) potrjevanje pravil zavoda — 10. člen; 
c) imenovanje, razreševanje in suspenzija članov 

upravnega odbora in upravnika socialnega zavoda 
— 12., 15. in 16. člen; 

č) zagotovitev materialnih pogojev zavodu — 1. 
odstavek 27. člena; 

d) dajanja soglasja k določitvi oskrbnine po 28, 
členu; 

e) določanje odstotkov od doseženega presežka 
dohodkov nad izdatki, ki se odvajajo v posamezne 
sklade — 29. člen; 

f) dajanje soglasja k odločitvam upravnega od- 
bora iz 1., 5„ 6. in 10. točke 14. člena; 

g) dajanje soglaja k določitvi upravnega odbora, 
kateri zavodovi uslužbenci se štejejo za učno, vzgoj- 
no oziroma zdravstveno osebje ter kateri stroški se 
krijejo iz proračuna — 2. odstavek 27. člena; 

h)  reševanje pritožb v primerih iz 19. in 25. člena; 
i) odločanje o zakonitosti sklepov upravnega od- 

bora v primerih iz 20. člena; 
j) ustanavljanje socialnih skladov in izdajanje 

prepisov za poslovanje teh skladov — 40. člen; 
3. imenovanje zastopnika občinskega ljudskega 

odbora v upravni odbor socialnega zavoda v primerih 
iz 6. odstavka 12. člena. 

Zadeve iz točk 1. 2b, 2c, 2č, 2 j in 3. opravlja 
ljudski odbor, iz točk 2a, 2d, 2e, 2f, 2g in 2j svet, 
iz točke 2 h upravni organ. 

• 

Navodilo o linansirenju in <inenčnem poslovanju, 
o določanju strukture cene in o skladih finančno sa- 
mostojnih socialnih zavodov (Uradni list LRS, št. 40- 
£49/54) : 

dajanje soglasja v primerih iz prvega odstavka 
2. točke ter iz 6., 13. in 15. točke opravlja svet. 

5. Na  področju   prosvete in   kulture 

I 

Uredba o pravici učiteljev in profesorjev do 
brezplačnega stanovanja in kuriva (Uradni l*st LRS, 
št. 22-122/50): 

zagotovitev brezplačnega stanovanja in kurjave 
učiteljem, vzgojiteljem in profesorjem, ki službujejo 
v vaseh, po 1. in 2, členu opravlja ljudski odbor. 

II 

Uredba o kmetijskih gospodarskih šolah (Uradni 
list LRS, št. 17-87/51): 

zagotovitev sredstev za ustanovitev in vzdrževa- 
nje kmetijske gospodarske šole po 4. členu opravlja 
ljudski odbor. 

• 
Pravilnik   o   ljudskih   knjižnicah   in   čitalnicah 

(Uradni list LRS, št. 40.153/46): % 
1. ustanavljanje in dotiranje knjižnic — 1. In 4. 

člen; 
2. imenovanje članov knjižničnega sveta — 7. 

člen; 
3. dajanje gmotne pomoči knjižničarji! za izobra- 

ževanje na tečajih — 9. člen. 
Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor, iz 2. 

in 3. točke svet 

6. Na   področju   notranjih   zad.ev 
I 

Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih (Uradni 
list LRS, št. 23-139/48): 

1. preskrba materialnih in finančnih sredstev za 
delo prostovoljnih 'gasilskih društev — 1. in 2. od- 
stavek 14. člena; 

2. začasno upravljanje premoženja gasilskega 
društva, ki je prenehalo obstojati — 1. odstavek 16. 
člena; 

3. dodelitev premoženja iz prejšnje točke novemu 
gasilskemu društvu — 1. odstavek 16. člena; 

4. neposredno nadzorstvo nad delom gasilskih 
društev — 25. člen. 

Zadeve iz 1. in 3, točke opravlja ljudski odbor, 
iz 2. in 4. točke upravni organ. 

II 
Pravilnik za izvajanje zakona o prostovoljnih 

gasilskih društvih (Uradni list LRS, št. 30-167/48): 
člana občinskega ljudskega odbora po 16. členu 

določi ljudski odbor. 

III 

Navodilo za vodstvo razvida državljanov Ljudske 
republike Slovenije  (Uradni  list  LRS, št. 42-253/47): 

razvid državljanov (državljanske knjige) po 1. 
členu vodi upravni organ. 

IV 

Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih 
knjig (Uradni list LRS, št. 43-230/48): 

1. vodstvo matičnih knjig — 1. člen; 
2. izvrševanje neposrednega nadzorstva nad de- 

lom matičarja — 5. člen; 
3. izdajanje izpiskov iz matičnih knjig — 25. in 

26. člen; 
4. izdajanje potrdil o samskem stanju — 28.člen; 
5. določanje rojstnega imena otroka, če se starši 

ne sporazumejo — 41, člen; 
6. sprejemanje izjav nad 16 let starega otroka, 

da hoče kljub pozaikonitvi obdržati svoj dosedanji 
priimek — 2. odstavek 47. člena; 

7. določanje imena in priimka najdenčkom — 3. 
odstavek 59. člena; 

8. izdajanje odločb o poznejši ugotovitvi staršev 
najdenčka — 5, odstavek 59. člena; 

9. sklepanje zakonov — 64. člen; 
10. vpisovanje sklenjenega zakona v poročno ma- 

tično knjigo — 65.', člen; 
11. odrejanje pogreba mrličev — 79. člen. 
Zadeve iz 9. točke opravlja predsednik ljudskega 

odbora ali drug član, ki ga za to določi ljudski od- 
bor, zadeve iz 1. do 8., 10. in 11. točke upravni organ, 

Navodilo za večje varstvo in nadzorstvo posebno 
ogroženih gozdov in vseh gozdov ob suši (Uradni list 
LRS, št. 21-129/49) : 

1. odrejanje preventivnih ukrepov za preprečitev 
gozdnih požarov— I. in II. točka; 

2. prirejanje predavanj  in  tečajev po II. točki; 
3. organizacija službe za preprečevanje gozdnih 

požarov — III. točka; 
4. sodelovanje pri ugotavljapju vzrokov požara 

— VI. točka. 
Zadeve iz 1. do 4. točke opravlja upravni organ. 
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VI 

Navodilo o prijavljanju prebivališča državljanov 
FLRJ v LR Sloveniji (Uradni list LRS. št. 22-129/50): 

prijave in odjave stalnega ali začasnega prebiva- 
lišča po točkah 8, 19 č) in d) ter 22. sprejema upravni 
organ. 

7. JNa  področju  splošne uprave 

I 
Zakon o imenih naselij in o označbi trgov, ulic in 

hiš (Uradni list LRS, št. 10-54/48 in 20-108/50) : 
1. vodstvo seznama naselij in seznama posa- 

meznih, na samem stoječih hiš — 4. člen; 
2. določanje in spreminjanje imen ulic in trgov 

— 7. člen; 
3. določanje hišnih številk — 8. člen. 
Zadeve iz 2. točke opravlja ljudski odbor, iz 1. 

in 3. točke upravai organ. 

II 

Pravilnik o označevanju imen naselij, ulic in 
trgov 1er o označevanju hiš (Uradni list LRS, št. 24- 
136/52) : 

1. odločanje v dvomljivih primerih, alj mora po- 
slopje dobiti svojo hišno številko — 2. člen; 

2. postavljanje napisnih tabel v naseljih, zasel- 
kih, ulicah in trgih — 4. in 7. člen; 

3. vodstvo seznama ulic in trgov — 6. člen; 
4. določanje in spreminjanje imen ulic in trgov 

— 6. člen; 
5. urejanje in popravljanje numeracije hiš — 9. 

in  10. člen. 
Zadeve iz 4. točke opravlja ljudski odbor, iz 1. do 

3. točke in 5. točke upravni organ. 

8. Druge zadeve 

I 
Zakon o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, 

št. 52-323/47): 
1. upravljanje premoženja in pravic bivših agrar-v 

nih skupnosti — 4. člen; 
2. izdelava gospodarskih načrtov za izkoriščanje 

teh zemljišč — 7. člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor, iz 2. 
točke upravni organ. 

II 

Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 10-61/48): 

1. popis" in začasno upravljanje starih posestev 
kolonistov — 30 in 31. člen: 

2. zbiranje podatkov o zemljiških posestvih, ki 
naj se razlastijo — 2. točka 38. člena. • 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

III 

Zakon o lovu (Uradni list LRS, št. 26-94/54) : 
komisije za ugotavljanje lovske škode po 45. 

členu imenuje upravni organ. 

IV 

Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list LRS, 
št. 26-95/54):    ' ' 

dovoljenja za pristop ribičev in ribiških čuvajev 
k vodi čez tuje zemljišče po 24. členu izdaja upravni 
organ. 

• 

Zakon o državnih uslužbencih (Uradni list LRS, 
št. 1-2/49): 

1. izdajanje odločb o povrnitvi škode, ki jo stori 
državni uslužbenec pri opravljanju službe — 75. člen; 

2. odločanje o oprostitvi povrnitve škode — 75.f 
člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja predsednik ljudskega 
odbora; zadeve iz 2, točke opravlja predsednik ljud- 
skega odbora, če škoda ne presega 3.000 dinarjev, če 
znaša škoda več, pa ljudski odbor. 

IV 
Uredba o ustanovitvi in vodenju registra stalnega 

Prebivalstva (Uradni list LRS, št. 9-34/53) : 
register stalnega prebivalstva v občini vodi in 

sPrejema prijave in odjave po 1. do 6. členu upravni 
organ. 

V 
Odredba o določitvi občinskih ljudskih odborov 

ln ljudskih odborov mestnih občin, ki opravljajo 
overitev podpisov, pisave in prepisov (Uradni list 
LRS, št. 20-105/52 in 2-10/53): 

Podpise, pisave in prepise po 1. ilemi overja 
"Pravni organ. 

*    Zakon o turističnem šotorjenju (Uradni list LRS, 
št. 17-78/55) 

1. določanje prostorov za turistično šotorjenje — 
2. člen; 

2. organiziranje prostorov za turistično šotorje- 
nje ter skrb za organizacijo reda in snage — 4. člen; 

3. izdajanje, predpisov o redu za uporabo pro- 
storov za turistično šotorjenje — 4. člen ter odškod- 
nina za uporabo prostora — 4. in 9. člen; 

4. imenovanje komisije po 3. odstavku 6. člena; 
5. prepustitev oskrbovanja prostorov za turistično 

šotorjenje ter prepustitev pobiranja odškodnine za 
uporabo teh prostorov krajevnemu turističnemu ozi- 
roma olepševalnemu društvu — 11. člen. 

Zadeve it 3., 4. in 5. točke opravlja svet, iz 1. in 
2. točke upravni organ. 

VI 

Odredba ò zavarovanju redke Hore (Uradni list 
LRS, It. 23-138/47): 

- 1. izdajanje potrdil po 2, členu; 
2. nadzorstvo- nad   izvrševanjem,   odredbe — 4, 

člen. 
Zadeve iz.,1. in 2. točke opravlja upravni organ. 
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PRISTOJNOST LJUDSKIH 

DELOVNO   PODROČJE  OKRAJNIH  LJUDSKIH 
ODBOROV IN NJIHOVIH ORGANOV 

1. Na   področju   gospodarstva 

a)   finance 

I 
Odlok o dopolnilni dohodnini ad višjega dohodka, 

ki ga dosežejo pridelovalci hmelja (Uradni  list LRS, 
št. 40-144/54): 

določanje, kateri predeli se štejejo za ravninske 
predele  pt>   lil.   točki  opravlja   svet. 

II 
Navodilo o povračilu popustov avtobusnim pod- 

jetjem   (Uradni  list LRS, št.  12-56/55): 
pregled in potrjevanje regresnih obračunov avto- 

busnih podjetij za dovoljene popuste po 6 A in 6B 
točki opravlja upravni organ. 

b) industrija 

III 
Uredba o organizaciji elektroenergetske inšpek- 

cijske službe v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 40- 
143/54) : 

ustanovitev okrajnih elektroenergetskih jnšpekcij 
po 5. členu opravlja  ljudski odbor po obeh zborih. 

IV 
Odlok o obvezni pogonski pripravljenosti elek- 

trarn  (Uradni  list LRS, št. 42-152/54): 
nadzorstvo na<l izvajanjem odloka po 5. točki 

opravlja upravni organ. 

c) kmetijstvo 

V 
Pravilnik o vzdrževanju državnih, zadružnih in 

zasebnih plemenjakov in o načinu plačevanja skočf 
nine  (Uradni  list LRS, št. 41-212/48): 

vzdrževanje plemenjakov na okrajnih plemenil- 
nih postajah iz 3. člena opravlja upravni organ. 

'VI 
Uredba o trsnicah in sadnih drevesnicah (Uradni 

list LRS, št. 2-9/49) : 
1. nadzorstvo nad trsnicami in drevesnicami — 

1. člen; ' 
2„ izdajanje navodil o načrtnem razdeljevanju 

trsnega in sadnega materiala (dozdaj v republiški 
pristojnosti) — 4. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja svet, iz 1. točke 
upravnj organ. 

č)   gozdarstvo       » 

VII 
Zakon o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi 

gozdnimi posestvi  v LRS   (Uradni  list LRS,  št.  23- 
138/48): 

1. predlaganje okrajnega odbornika' za predsed- 
nika okrajne komisije za arondacijo, komasacijo in 
dodeljevanje gozdov — 10. člen; 

2. sklepanje pogodb o zamenjavi zaradi aronda- 
cije ali komasacije — 11. člen; 

3. izvedba postopka na prošnjo za dodelitev go- 
zdov v uživanje in predložitev prošnje z opravljenimi 

ODBOROV NOVIH     OKRAJEV 
P.riloga   II 

ugotovitvami v odločitev republiški komisiji za aron- 
dacijo, komasacijo in dodelitev — 13. člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor na 
skupni seji obeh zborov, iz 2. in 3. točke upravni 
organ. 

VIII 
Pravilnik o zamenjavi državnih gozdov zaradi 

arondacije in komasacije državnih gozdnih gospodar- 
stev ter o pogojih za dodeljevanje in o načinu uživa- 
nja (Uradni list LRS, št. 4-20/50): 

1. postopek o arondaciji in komasaciji gozdov — 
3. do 7. člen; 

2. sklepanje pogodb o zamenjavah zaradi aronda- 
cije in komasacije — 8. člen; 

3. postopek v zvezi  s prošnjami za dodelitev — 
3. in 11. do 13. člen. 

Zadeve iz 1. do 3. točke opravlja upravni organ 
(komisija). 

IX 

Zakon o gozdovih  (Uradni list LRS, št. 22-78/53): 
1. skrb, da se gozdovi ohranijo, da se zagotovi 

trajnost gozdne proizvodnje ter da se zanemarjeni 
gozdovi izboljšajo in uredijo — 2. člen; 

2. izdelovanje gozdnogospodarskih, načrtov za 
posamezne   gozdne  gospodarske   enote   v  okraju   — 
4. člen; 

3. izdajanje odločb, da se sme v katastru jn zem- 
ljiški knjigi spremeniti označba kulture gozdnih zem- 
ljišč — 8. člen; 

4. izvršitev pogozditev na stroške zadruge oziro- 
ma zasebnika, k; kljub nalogu ni pogozdil zemljišč v 
določenem roku — 9. člen; 

5. odrejanje ukrepov za 'odpravo pustošenja r 
gozdovih — 12. člen; 

6. dovoljevanje zasilnih poti za spravilo lesa — 
17. člen; 

7. izrekanje prepovedi paše in žirjenja — 18. 
člen; 

8. opravljanje ntlog po 3. odstavku 20. člena; 
9. nadzorstvo  nad   gospodarjenjem   z   vsemi ,go-. 

zdovi v okraju po 1. odstavku 24. člena; 
10. upravljanje gozdov splošnega ljudskega pre- 

moženja v> okraju po 2. odstavku 24. člena; prepu- 
ščanje posameznih nalog podjetjem, zavodom in dr- 
žavnim organom po 3. odstavku 24. člena; 

11. izvrševanje začasne državne uprave zasebnih 
in zadružnih gozdov na stroške lastnika po 27. členu; 

12. postavljanje okrajne gozdarske komisije — 
29. člen. 

Zadeve iz 1. in 10. točke opravlja ljudski odbor 
na sejah obeh zborov, iz 1., 3., 6., 7. in 12. točke svet, 
iz 1., 2., 4., 5., 8., 9. jn 11. točke uprawni organ. 

Uredba o sečnjah gozdnega drevja (Uradni list 
LRS, št. 30-116/54): 

1. dajanje pripomb k nameravanim sečnjam v 
gozdovih, v katerih se seka po potrjenih gozdno- 
gospodarskem načrtu — 2. člen; 

2. izdajanje sečnih dovoljenj do 100 uia stoječe- 
ga lesa — 2. točka 4. člena; 

3. sklepanje pogodb o sečnji v gozdovih splošne- 
ga ljudskega premoženja, ki so v upravi okrajnega 
ljudskega odbora —'2; odstavek 4. člena; 

4. izdajanje sečnih nalogov v primerih iz 6. člena'; 
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5. odkazovanje drevja za posek — 13. člen; 
6. dovoljevanje posebnega časa za sečnjo v višin- 

skih gozdovih in podaljšanje določenega časa za seč- 
njo po 2. ju 4. odstavku 15. člena; 

7. izdajanje predpisov o tem, v katerih krajih se 
štejejo gozdovi  za  višinske gozdove —  15. člen; 

8. žigosanje posekanega ali podrtega lesa — 16. 
člen. 

Zadeve iz 7. točke opravlja svet, iz 1, do 6. in 8. 
točke  upravni organ. 

XI 
Zakon o skladih   za   obnovo,   gojitev in varstvo 

gozdov (Uradni list LRS, št. 13-39/54): 
1. upravljanje  okrajnega  sklada  — 3.  člen; 
2. sprejemanje predračuna sklada — 4. člen; 
3. določanje odstotka prispevkov za občinske 

sklade — 9. člen. 
Zadeve iz 2. in 3. točke opravlja ljudski odbor 

na sejah obeh zborov, iz 1. točke upravni organ. 

XII 
Uredba o plačevanju prispevkov v sklade za ob- 

novo,  gojitev   in   varstvo  gozdov   in  o  uporabi   teh 
skladov (Uradni list LRS, št. 26-100/54): 

1. določanje prispevkov s plačilnimi nalogi po 4. 
in 5. členu; 

2. določanje vrednostnih razredov — 2. točka 
tarife. 

cadevo iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XIII 
Uredba o obratovanju žag veneciank (Uradni list 

LRS, št. 11-41/53): 
izdajanje dovoljenj za delo žag veneciank po 1. 

členu in drugem odstavku 5. člena opravlja svet. 

XIV 
Navodilo za izvajanje uredbe o obratovanju žag 

veneciank (Uradni list LRS, št. 14-54/53): 
1. izdajanje dovoljenj za delo žag veneciank — 

3. točka; 
2. sestavljanje seznama žag veneciank — 6. točka; 
3. nadzorstvo nad obratovanjem in poslovanjem 

žag veneciank — 7. točka. 
Zadeve iz 1. točke opravlja svet, iz 2. in 3. točke' 

upravni organ. 
XV 

Uredba za izvrševanje zakona o omejitvi prede- 
lave  lesa  iglavcev  (Uratini  list LRS.  št.  30-115/54): 

1. izdajanje dovoljenj za jzjemno tesanje tramov 
— 2. člen; 

2. izdajanje dovoljenj za izjemno predelavo 
iglavcev v drva — 3. člen. . 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XVI 
Odredba o ukrepih proti škodljivemu mrčesu in 

n°lezljivim boleznim na gozdnem drevju (Uradni list 
LRS, št. 12-70/49): 

1. nadzorstvo nad izvajanjem odredbe — H. 
'•očka; 

2. odrejanje ukrepov za zatiranje bolezni in 
torčesa po 7. in 11. točki; 

3. opravljanje nalog po 8. toòki in 1. odstavku 10. 
točke; 

4- izdajanje predpisov po 2. odstavku  10. točke. 
Zadeve iz 4. točke opravlja svet, zadeve iz 1., 2. 

111 3. točke upravni organ. 

XVII 

Pravilnik o opravljanju logarske službe v LR 
Sloveniji  (Uradni  list LRS, št. 25-132/51): 

nastavljanje logarjev po 5. členu opravlja s 
statutom določen' organ. 

XVIII 

Odredba o ukrepih proti kostanjevemu raku in 
črnilovki (Uradni list LRS, št. 35-191/52): 

1. sprejemanje prijav o pojavu bolezni — 2. 
točka; 

2. vodstvo propagandnih akcij in  pouk  ljudstva 
— 5. točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XIX 

Odredba o omejitvi sekanja in gojitvi domačega 
oreha (Uradni list LRS. št. 2-11/53): 

1. izdajanje dovoljenj za izjemno sečnjo doma- 
čega oreha — 3. odstavek 3, točke; 

2. nadzorstvo nad izvajanjem odredbe — 6. točka. 
Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XX 

Navodilo o ureditvi gozdarske službe v okrajih 
in mestih (Uradni list LRS, št. 15-55/54): 

1. ustanovitev okrajne uprave za gozdarstvo — 
II. točka; 

2. opravljanje nalog po III. točki; 
3. izvrševanje nalog ljudskega odbora v zvezi z 

neposrednim upravljanjem gozdov splošnega ljudske- 
ga premoženja v okraju — IV. točka; 

4. izvrševanje nalog ljudskega odbora v zvezi z 
neposrednim upravljanjem okrajnega sklada za goji- 
tev, obnovo in varstvo gozdov — V. točka; 

5. imenovanje šefa okrajne upravo za gozdarstvo 
— 'VI. točka; 

6. določanje gozdnih revirjev in logarskih okoli- 
šev — IX. točka. 

Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor po obeh 
zborih, iz 5. točke na skupni seji obeh zborov, zadeve 
iz 2., 3., 4. in 6. točke upravni organ. 

XXI 
Odredba o sečnji tise v LR Sloveniji (Uradni list 

LRS, št. 20-93/55): 
nadzorstvo nad sečnjo tise po tej odredbi in 

evidenco po 4. točki opravlja upravni organ. 

d)   trgovina 

XXII 
Odredba o tehničnih pogojih, jiapravah in opremi 

poslovnih prostorov trgovskih podjetij in trgovin za 
prodajo alkoholnih pijač (Uradni list LRS, št. 19-90/55): 

nadzorstvo nad izvrševanjem odredbe po 14. točki 
.opravlja upravni organ. 

e)   turizem  in   gostinstvo 

••1• 
Uredba  o zasebnih   gostiščih   (Uradni   list LRS, 

štev. 14-49/54): 
izdajanje predpisov o vodstvu knjig v zasebnih 

gostiščih po 6. členu opravlja ljudski odbor po obeh 
zborih. 
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f) obrt 
XXIV 

Zakon o obrtništvu (Uradni list LRS, it 20- 
102/50) : 

imenovanje članov izpitne komisije za pomočniške 
izpite po 17. členu opravlja svet. 

XXV 
Pravilnik   o   opravljanju    pomočniških    izpitov 

(Uradni list LRS, št. 41-194/51): 
1. postavitev izpitne komisije in imenovanje 

članov — 1. člen; 
2. kaznovanje članov izpitne komisije — 4. ölen; 
3. izvrševanje nadzorstva nad delom izpitnih 

komisij — 21. člen. 
Zadeve iz 1. točke opravlja svet, iz 2. in 3. točke 

upravni organ. 
XXVI 

Pravilnik o opravljanju strokovnih Izpitov za 
kvalificirane in visoko kvalificirane delavce (Uradni 
list LRS, št. 57-203/92): 

1. postavljanje izpitne komisije in določitev nje- 
nega sedeža — 3. m 4. člen; 

2. izdajanje odločb, da dela kandidat izpit pri 
komtsji drugega najbližjega okraja, če izpitne ko- 
misije za posamezne poklice v okraju ni mogoče se- 
staviti — 5. člen; 

3. reševanje pritožb proti odločbam izpitne ko- 
misije — 3. odstavek 9. člena in 6. odstavek 17. člena; 

4.-izdajanje spričeval in diplom — 19. člen; 
5. določanje  pristojbin  za opravljanje  izpita — 

21. člen; 
.6. nadzorovanje izpitnih komisij — 23. člen. 
Zadeve iz 1. in 5. točke opravlja .svet, iz 2., 3., 

4. in 6. točke upravni organ. 

XXVII 
Odredba o postavitvi in pristojnosti izpitne komi- 

sije v Trbovljah za opravljanje strokovnih izpitov za 
visoko   kvalificiranega   delavca   H   radarske  stroke 
(Uradni listi LRS, št. 15-56/55): 

imenovanje pedsednika in članov izpitne komisije 
po 2. točki opravlja svet. 

XXVIII 
Odredba o pristojnosti izpitnih komisij za oprav- 

ljanje strokovnih izpitov za kvalificiranega in .viso- 
ko kvalificiranega delavca v grafični stroki (Uradni 
list LRS, št. 17-67/53): 

imenovanje članov izpitnih komisij po 2. točki 
opravlja svet. 

2. Na področju komunalnih zadev in 
gradbeništva 

I 
Zakon o skladih za urejanje voda (Uradni list 

LRS, št. 14-66/55): 
1. ustanovitev.skladov — 1. člen; 

.   .2. upravljanje skladov — 4. člen; 
3. sprejemanje predračunov  skladov — 5. člen; 
4. najemanje "posojil v breme skladov -r- 6._čle.n. 
Zadeve iz 1., 3. in 4. točke opravlja ljudski odbor 

po obeh zborih, iz 2. točke upravni organ. 

• 
Zakon o ustanovitvi Sveta za urbanizem LR Slo- 

venije (Uradni list LRS, št. 17-76/55): 
predlaganje Izvršnemu svetu oseb za imenovanje 

v Svet za urbanizem LRS po 3. členu opravlja ljudski 
odbor po okrajnem zboru. 

III 
Zakon o oddajanju in izvajanju  gradbenih del 

(Uradni list LRS. št. 17-77/55): 
1. razveljavljanje licitacijskega postopka zaradi 

ugovora kateregakoli od udeležencev licitacije — 8. 
člen; « 

2. dovoljevanje izvedbe gradbenih del v lastni 
režiji — 25. člen. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

IV 
Pravilnik o načinu izvajanja gradbenih del v 

lastni režiji (Uradni list LRS, št. 17-83/55): 
dovoljevanje izvedbe gradbenih del v lastnj re- 

žiji po 2. členu opravlja upravni organ. 

Uredba o ureditvi in opravljanju dimnikarske 
službe (Uradni list LRS, št. 21-116/50): 

1. splošno nadzorstvo v okraju nad opravljanjem 
dimnikarske službe in nad izvajanjem požarnovar- 
nostnih in preventivnih ukrepov — 5. in 15. člen; 

2. organiziranje skupne dimnikarske službe za 
več občin po 2. odstavku 5. člena. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

VI 
Uredba o ureditvi javne cestne službe v LR Slo- 

veniji (Uradni 1st LRS, št. 41-133/53): 
1. opravljanje zadev javne cestne službe glede 

cest III. reda — 2., 11. in 12. člen; 
2. splošno nadzorstvo nad poslovanjem občinskih 

cestnih uprav — 11. Člen; 
3. kategorijacija <îest III. reda — 5. točka 12. 

člena; 
4. imenovanje upravnika okrajne cestno upravo 

— 13. člen; 
5. jwstavljanje uslužbencev in stalnih cestarjev 

okrajne cestne uprav« — 15. člen; 
6. imenovanje in razreševanje določenih članov 

okrajnega cestnega odbora — 17. člen; 
7. izvajanje predpisov p ureditvi in poslovanju 

okrajne cestne uprave — 19. člen. 
Zadeve iz 6. točke opravlja ljudski odbor na 

skupni seji, iz 3. in 7. točke'okrajni zbor, iz 4. in 5. 
točke po statutu določeni organ, iz 1. in 2. točke 
upravni 'organ. 

VII 
Uredba o varstvu javnih cest (Uradni list LRS, 

it 41-134/53): 
za ceste III. reda: 
1. izdajanje odločb o zapori javnih cest ter o 

preusmeritvi cestn,ega. prometa — 2. člen; 
2. izdajanje odločb o prepovedi uporabe cest za 

vozila določenih vrst — 3. člen; 
3. izdajanje izjemnih dovoljenj za uporabo vozil 

z ožjimi platišči — 4. odstavek 5. člena; 
4. izdajanje dovoljenj za posebno uporabo cest — 

7. in 13. člen; 
5. izdajanje pritrditev za gradbe v cestnem var- 

stvenem pasu — 8. člen; 
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6. izdajanje odločb, da morajo lastniki in uprav- 
niki gozdov posekati drevje in grmovje ob cesti 
— 10. člen; 

7. izdajanje dovoljenj za dovozne priključke — 
H. flen; * 

8. predpisovanje najvišje dovoljene «bremenitve 
za mostove — 15. člen; • 

9. opravljanje nalog iz 20. člena. 
Zadeve iz 1. do 9. (očke opravlja upravni organ. 

Vili 

Odredba o določitvi objektov, za katere bo ime- 
novala komisijo za tehnični pregled republiška grad- 
bena inšpekcija (Uradni list LRS, št. 24-85/54): 

imenovanje komisije za tehnični pregled vseh 
gradbenih objektov razen za tiste objekte, za katerih 
pregled je pristojna republiška oziroma občinska ko- 
misija — 2. točka. 

Ž.deve  iz   l.  točke opravlja  upravni organ. 

IX 

Odločbe o kategorijaciji cest II. reda (Uradni list 
LRS, št. 40-185/51): 

kategorizacijo cest III. reda po 2. točki opravlja 
okrajni zbor. 

3. Na področju ljudskega zdravstva 

I 
Zakon o zobozdravstveni službi (Uradni list LRS, 

št. 5-52/55): 
1. ustanovitev zobozdravstvenega zavoda za ob- 

močje vsega okraja ali  več občin — 4 člen; 
2. dajanje pritrditve za ustanovitev zobozdrav- 

stvenega zavoda, ki ga ustanovi gospodarska organi- 
zacija, družbena organizacija ali zavod — 4. člen: 

5 določanje okoliša zobozdravstvenemu zavodu, 
ki ga je ustanovil okrajni ljudski odbor —• 11. člen; 

4. splošno nadzorstvo nad zobozdravstveno službo 
/• okraju — 19. in 20. člen. 

Zadevo iz 1. točke opravlja ljudski odbor na seji 
oheh. zborov, iz 2. in 3. točke svet, iz 4. točke upravni 
organ. 

II   ' 
Zakon o lekarniški službi (Uradni list LRS, štev. , 

14-65/55): 
1. izdajanje dovoljenja, da ima labkp lekarna po- 

seben laboratorij za živilsko-kemične in klinično-ke- 
mične analize — 1. člen; 

2. dajanje pritrditve k ustanovitvi lekarne, ki jo 
ustanovi občinski ljudski odbor, gospodarska orga-^ 
nizacija, družbena organizacija ali samoupravni za- 
vod — 6. ölen; 

3. imenovanje komisije za ugotovitev, ali so de- 
lovni prostori za lekarno primerni — 6. člen; 

4. vodstvo registra lekarn za območje okraja — 8. 
člen; 

5. izdajanje potrdil, da so izpolnjeni pogoji ZA 
Poslovanje lekarne — 10. člen; 
1 &• izdajanje pritrditve k odločbi o prenehanju 
lekarne, ki jo je ustanovil občinski ljudski odbor, 
Sospodarska organizacija, družbena organizacija ali 
samoupravni zavod — 11. člen; 

7. nadzorstvo nad lekarnami — 1. odstavek 33. 
člena; 

8. imenovanje komisije za redni letni pregled le- 
kam - 34. 5ien. 

9. opravljanje nalog iz 35. člena; 
10. ustanavljanje lekarn — 6, člen; 
11. za lekarne, kj jih je ustanovil okrajni ljudski 

odbor: 
a) odločanje o prenehanju  lekaxne —  11.  člen; 
b) potrditev pravil —  12. člen; 
c) imenovanje upravnega odbora in upravnika — 

13. in 16. člen; 
č) opravljanje nalog iz 2. odstavka 7. člena, 2. 

točke 14. člena in 3. odstavka 29. člena. 
Zadeve iz točk 10. in Ila opravlja ljudski od- 

bor po obeh zborih, iz točke 11-b po okrajnem zboru, 
iz točke lic na skupni seji obeh zborov, zadeve iz 
2., 3., 6., 7., 8., 9. in llč točke svet, iz 1., 4. in 5. točke 
upravni organ. 

III 
Uredba o mrliški pregledni službi (Uradni list 

LRS, št. 11-79/48): 
1. izdajanje navodil za opravljanje mrliške pre- 

gledne službe v okraju — 2. člen; 
2 nadzorstvo nad mrliško pregledno službo v 

okraju — 2. člen; 
3. sestavljanje okrajne statistike o mrliški pre- 

gledni služb; in polletnih poročil za republiške organe 
— 25. člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja svet, iz 2. in 3. točke 
upravni organ. 

IV 
Odredba o obveznem cepljenju proti tifusu (Urad- 

ni list LRS. št. 13-56/50) : 
izdajanje ukrepov ob epidemiji tifusa, če ne- 

varnost epidemije presega območje občine ali če ob- 
činski organi ne odredijo ustreznih ukrepov (dozdaj 
samo v republiški pristojnosti) po •. točki opravlja 
upravni organ. 

V 
Navodilo o finansiranju in finančnem poslovanju 

zdravstvenih zavodov s samostojno finansiranjem, o 
določanju strukture cene za zdravstvene storitve, o 
določanju oskrbnin (cen za storitve) in o načinu za- 
ključitve dosedanjega poslovanja (Uradni list LRS, 
št. 12-48/53): 

1. za zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj ali 
nadzorni organ je okrajni ljudski odbor: 

a) dajanje soglasja k predračunu in sklepnemu 
računu — 2. in 12. točka; 

b) dajanje soglasja k določitvi cen za storitve 
zavoda po 15. in 18. točki ter k določitvi višine amor- 
tizacijskega prispevka v strukturi cene po točki 16-d; 

c) kontrola nad izvrševanjem predračuna — 11. 
točka; 

č) zagotovitev sredstev po 19. točki; 
2. določanje cen za babiŠke storitve po točki 

18-3-b ter cen za stroške prevoza z rešilnim avtomobi- 
lom .po točki 18-3-d. 

Zadeve iz točk 1-a in 1-• opravlja ljudski odbor 
po obeh zborih, iz 2. točke okrajni zbor, iz 1-b svet, 
iz točke 1-c upravni organ. 

VI 
Odredba o skladih zdravstvenih zavodov s samo- 

stojnim finansiranjem (Uradni list LRS, št. 17-59/53 
in 29-113/54): 

za szdravstvene. zavode katerih ustanovitelj ali 
nadzorni organ je okrajni ljud>ki odbor, opravlja za- 
deve iz .5. odstavka 4. točke ljudski odbor po obeh 
zborih., zadevç iz 3. odstavka 3, točke ter iz 4. in 6. 
odstavka 5. točke pa svet. 
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VII 
Odredba o spremembi odredbe o najvišjih cenah 

z zobozdravstvene storitve (Uradni list LRS, št. 30- 
126/54) : 

potrjevanje cen za zobozdravstvene storitve zobo- 
zdravstvenih zavodov po 1. točki opravlja svet. 

L Na   področju  socialnega  varstva 

I 
Zakon o socialnih zavodih (Uradni list LRS, štev. 

26-91/54): 
1. izdajanje odločb o ustanovitvi in prenehanju 

socialnega zavoda — 2. in 8. člen; 
2. za zavode, katerih ustanovitelj je okrajni ljud- 

ski odbor: 
a) opravljanje pravic in dolžnosti organa, pri- 

stojnega za zadeve in naloge zavoda — 3. odstavek 
6. člena; 

b) potrjevanje  pravil  zavoda —  10. člen; 
c) imenovanje, razreševanje in suspenzija članov 

upravnega odbora jn upravnika socialnega zavoda — 
12., 15. ifl 16. člen; 

č) zagotovitev materialnih pogojev zavoda — 1. 
odstavek 27.  člena; 

d) dajanje soglasja k določitvi oskrbnine po 28. 
členu; 

e) določanje odstotkov od doseženega presežka 
dohodkov nad izdatki, ki se odvajajo v posamezne 
sklade — 29. člen; 

f) dajanje soglasja k odločitvam upravnega od- 
bora iz 1., 3., 6. in 10. točke 14. člena; 

g) dajanje soglasja' k določitvi upravnega odbora, 
kateri zavodovi uslužbenci se štejejo za učno, vzgoj- 
no oziroma zdravstveno osebje ter kateri stroški se 
krijejo iz proračuna — 2. odstavek 27. člena; 

b) reševanje pritožb v primerih iz 19. in 25. člena; 
i) odločanje o zakonitosti sklepov upravnega od- 

bora v primerih iz 20. člena; 
j) ustanavljanje socialnih skladov in izdajanje 

predpisov za poslovanje teli skladov — 40. člen; 
3. izdajanje pritrditev za ustanavljanje vseh so- 

cialnih zavodov po društvih, družbenih in gospodar- 
ski!, organizacijah, kolikor zanje-ni rJristojen repu- 
bliški organ — 2. člen; 

4. vodstvo registra socialnih zavodov v okraju — 
7. člen; 

5. predlaganje člana upravnega odbora zavoda v 
primerih iz 4. odstavka 12. člena. 

Zadeve iz točk 1., 2-b, 2-č in 2-j opravlja ljudski 
odbor po obeh zborih, iz'točk 2-c in 5 na skupni seji 
obeh zborov, iz točk 2-a, 2-d, 2-e, 2:f, 2-g, 2-i in 3 
opravlja svet, iz točk 2-h in 4. upravni organ. 

II 
Navodilo o finansiranju in finančnem poslovanju, 

o določanju strukture cen in o skladih finančno sa- 
mostojnih socialnih zavodov (Uradni list LRS, štev. 
40-149/54): 

dajanje soglasja v primerih iz prvega odstavka 
2. točke ter iz 6., 13. in 15. točke opravlja svet. 

5. Na   področju   delovnih   razmerij 
I 

Odredba o izdajanju dovoljenj, za delo inozem- 
skim delavcem in nameščencem (Uradni list LRS, št. 
29-170/47); . • 

izdajanje in razvid dovoljenj -za delo po 3., 5. in 
7. členu opravlja upravni organ. 

6. Na področju prosvete in kulture 

I 
Uredba o nadzorstvu nad zasebnim poučevanjem 

mladine (Uradni list LRS, št. 26-136/51): 
.izdajanje dovoljenj za skupinsko poučevanje mla- 

dine po zasebnikih (2. člen) opravlja svet. 

II 

Uredba o pravici učiteljev, vzgojiteljev in profe- 
sorjev do brezplačnega stanovanja in kuriva (Uradni 
list LRS, št. 22-122/50) : 

o spornih vprašanjih odloča po 6. členu upravni 
organ. 

III 

Odlok o posebnih dodatkih za učno in vzgojno 
osebje   (Uradni   list  LRS,  št.  38-136/54): 

1. določanje krajev, v katerih so življenjske in 
delovne razmere izredno težke, ter krajev, v katerih 
se zaradi pomanjkanja učnega in vzgojnega osebja 
lahko s soglasjem pristojnega republiškega organa 
prizna učnemu in vzgojnemu osebju posebeji doda- 
tek; določanje delovnih mest in specialnosti, za kate- 
re se priznava dodatek in določanje višine dodatka 
— 1. in (s. točka; 

2. dajanje predlogov pristojnemu starešini za po- 
sebne dodatke — 9. točka. 

Zadeve iz 1. točke opravlja okrajni zbor, iz 2. toč- 
ke svet. 

IV 

Odlok o honorarni službi, o delovni obveznosti in 
o nagrajevanju za nadurno delo v prosvetno znan- 
stveni   službi,   v   šolah   in   drugih   vzgojnih   zavodih 
(Uradni list LRS, št. 38-139/54): 

za šole in druge vzgojne zavode, katerih ustano- 
vitelj ali nadzorni organ je okrajni ljudski odbor: 

1. določanje višine mesečnega honorarja hono- 
rarnim učiteljem, predmetnim učiteljem ali profesor- 
jem za delo v dijaškem domu ali internatu — ?• 
točka; 

2. znižanje učne obveznosti ravnatelju strokovne 
šole, ki ima šolsko delavnico in določitev učne ob- 
veznosti šefu šolske delavnice — 15. točka; 

3. določanje honorarja za nadurno delo učnega 
osebja   nižje in srednje umetniške šole — 19. točka; 

4. določanje honorarja za nadurno delo uslužben- 
cev dijaških domov in internatov — 21. točka; 

5. izjemno znižanje delovne obveznosti posamez- 
nim uslužbencem šol in zavodov — 22. točka; 

6. izdajanje odločb o tem, da mora uslužbenec 
«ole ali zavoda, ki ni polno zaposlen, poučevati • ali 
vzgajati še na kaki drugi šoli ali zavodu — 30. točka. 

Zadeve iz 1. do 6. točke opravlja svet. 

Odločba o opravljanju pomočniških izpitov v 
vzgojnih-zavodih (Uradni list LRS, št. 35-202/52): 

enega člana izpitne komisije imenuje po 2. točki 
svet . 

VI 
Pravilnik o organizaciji   in   delu   glasbenih   šol 

(Uradni list LRS, št 13-51/53): 
nameščanje vzgojnega osebja na glasbenih šolah- 

katerih ustanovitelj ali nadzorni organ je okrajni 
ljudski odbor, po 20. členu opravlja organ, ki je P° 
statutu za to pristoj%n. 
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7. Na   področju   notranjih   zadev 

I 
Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih (Uradni 

list LRS, št. 23-139/48): 
1. skrb za ustanavljanje novih gasilskih društev, 

za strokovno usposabljanje gasilcev in za splošen 
dvig gasilstva v okraju ter pomoč pri nabavljanju ga- 
silskega orodja ob sodelovanju z okrajno gasilsko 
zvezo — 8. člen; 

2. sodelovanje z gasilsk'mi četami pri opravljanju 
njihovih nalog — 13. člen; 

3. začasno upravljanje premoženja okrajne ga- 
silske zveze če preneha obstojati — 2. odstavek 16. 
člena- 

4. dodelitev premoženja iz prejšnje točke nov: 
okrajni gasilski zvezi — 2. odstavek 16. člena; 

5. odločanje o premoženju gasilskega društva, ki 
je prenehalo obstojati, če se v istem kraju ne usta- 
novi v 6. mesecih po prenehanju društva novo dru- 

' štvo — 1. odstavek 16. člena; 
6. odrejanje sodelovanja več gasilskih enot z ob- 

močja okraja in klicanje na pomoč gasilskih enot od 
drugod ob večjih požarnih katastrofah — 22. člen; 

7. izvrševanje nadzorstva nad delovanjem gasil- 
skih društev v okraju in okrajne gasilske zveze — 26. 
člen; 

8. potrjevanje izvolitve poveljnikov oziroma po- 
močnikov gasilskih čet — 26. člen; 

9. razrešitev posameznih ali vseh članov uprav- 
nega in nadzornega odbora gasilskega društva ali 
okrajne gasilske zveze ter sklicanje skupščine za 
volitev novih organov — 26. člen; 

10. izdajanje prepovedi za nadaljnje delo društva 
ali zveze, če deluje v nasprotju z namenom — 27. 
člen. 

Zadeve iz 4. in 5. točke opravlja okrajni zbor, za- 
deve iz drugih točk pa upravni organ. 

II 

Pravilnik za izvajanje zatona o prostovoljnih ga- 
silskih društvih (Uradni list LRS, št. 30-167/48): 

. 1. določitev člana okrajnega ljudskega odbora — 
17. člen; 

2. nadzorstvo nad delovanjem gasilskih društev 
— 23. člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor na 
skupni seji, zadeve iz 2. točke upravni organ. 

III 

Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Urad- 
ni list LRS, št.   16-8S/49  in  40-184/51): 

1- Sprejemanje prijav glede prireditev, za kate- 
re ne velja zakon o društvih, zborovanjih in drugih 
javnih shodih — 6. člen; 

2. prepoved prireditev iz prejšnje točke — 6. 
člen; 

3- izdajanje dovolj za nabiranje prostovoljnih 
Prispevkov — 7. člen. 

Zadeve iz 1. do 3. točk© opravlja upravni organ. 

IV 

Zakon o orožju (Uradni list LRS, št. 26-97/54): 
1- izdajanje dovoljenj «a nabavo, nošenje in po- 

fst orožja, dovoljenj za izdelovanje orožja in dovo- 
•••• za obrtno popravljanje in izdelovanje strelnega 
orožja - 7. člen; 

2. potrjevanje pismenih pooblastil, s katerimi 
pravne osebe, ki imajo orožni list, zaupajo orožje fi- 
zičnim osebam — 12. člen; 

3. odvzemanje dovoljenj orožja, orožnih listov in 
dovoljenj za izdelovanje orožja — 17. člen; 

4. nadzorstvo nad izvajanjem zakona — 18. člen. 
Zadeve iz 1. do 4. točke opravlja upravni organ. 

V 
Pravilnik za izvajanje zakona o orožju (Uradni 

list LRS, št. 28-112/54): 
1. izdajanje potrdil o priglasit-.i orožja, ki se 

lahko nabavi in nosi brez dovoljenja — 4. člen; 
2. izvrševanje varstvenih ukrepov, s katerimi se 

odvzame dovoljenje za izdelovanje oziroma za obrt- 
no popravljanje in predelovanje orožja ier orožje — 
28. člen; 

3. evidenca o izdanih dovoljenjih za nabavo orož- 
ja, orožnih listov, ter o priglašenem, odvzetem in naj- 
denem orožju — 29. člen. 

Zadeve iz 1. do 3. točke opravlja upravni organ. 

VI 
Uredba o požarnih varnostnih ukrepih pri ravna- 

nju z ognjem in s predmeti z raznesilnim in razpoč- 
nim učinkom (Uradni list LRS, št. 6-25/47 in 4-14/49): 

dovoljenja za zaiiganje kresov, metanje raketi 
prirejanje baklad, ognjemetov in podobnih prireditev 
ter za uporabo raznesil po 2. členu izdaja upravni 
organ. 

VII 
Uredba o ureditvi nabiranja prostovoljnih pri- 

spevkov  (Uradni list LRS, št. 7-29/49): 
o uporabi prispevkov, ki se ne morejo porabiti za 

prvotni   namen,  po 7.  členu   odloča   upravni  organ. 

Vili 
Uredba o prepovedi snemanja in skiciranja ne- 

katerih objektov (Uradni list LRS, št. 2-6/52): 
dovoljenja za snemanje ali skiciranje posameznih 

nevojaških objektov in predelov po 5. členu izdaja 
upravni organ. 

IX 
Navodilo za vodstvo razvida državljanov LR Slo- 

venije (Uradni list LRS, št. 42-253/47): 
kraj, kjer naj se opravj vpis v državljansko knji- 

'   go po 22. točki določi upravni organ. 

Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matič- 
nih  knjig  (Uradni  list LRS, št. 43-230/48): 

1. dajanje soglasja za nastavljanje, premeščanje 
in začasno dodeljevanje matičarjev na drugo delo — 
2. člen; 

2. opravljanje višjega nadzorstva nad matično 
službo — 6. člen; 

3. postopek z izpiski iz matičnih knjig, namenje- 
nih za uporabo v tujini — 27. člen; 

4. sprejemanje prošenj za spremembo osebnega 
imena 52. člen; 

5. reševanje sporov o osebnem imenu — 53. 
člen; 

6. izdajanje dovoljenj za sklepanje zakona po po- 
oblaščencu — 68. člen. 

Zadeve iz 1. do 6. točke opravlja upravni organ. 

XI 
Odredba o prevažanju oseb z avtobusi in tovor- 

nimi avtomobili (Uradni list LRS, št, 15-83/49): 
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dovoljenja za prevoz oseb s tovornimi avtomobili 
po 5. točki izdaja- upravni organ. 

XII 
Navodilo za večje varstvo in nadzorstvo posebno 

ogroženih gozdov in vseh gozdov ob suši (Uradni list 
LRS. št. 21-129/49): 

predavanja in tečaje po II. točki organizira 
upravn' organ. 

XIII 
Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih teko- 

čin v industrijskih in d ugUi podjetjih (Uradni list 
LRS, Št.  1-4/50): 

nadzorstvo nad skladišči ia prostori za spravlja- 
nje priročnih zalog vnetljivih tekočin v industrijskih 
in drugih podjetjih po 23. točki opravlja upravni 
organ. 

XIV 
Navodilo za opravljanje službe državljanskih 

stanj na območju LR Slovenije (Uradni list LRS, štev. 
2-11/50): 

1. dajanje soglasja k imenovanju matičarjev in 
drugih uslužbencev, ki opravljajo službo državljan- 
skih stanj v občini — četrti odstavek III. točke; 

2. opravljanje nalog višjega nadzorstvenega orga- 
na po zakonu o državnih matičnih knjigah — V. 
točka. 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

XV 
Odredba o'spravljanju in hrambi vnetljivih te- 

kočin (Uradni list LRS, št. 5-26/50): 
1. določanje največjih količin, ki jih smejo imeti 

na zalogi za dnevno uporabo posebne prodajalne za 
naftine derivate — 3. točka; 

2. določanje največje količine vnetljivih tekočin, 
ki jih sme imeti na zalogi za dnevno uporabo v od- 
prtem stanju in v zaprtih prostorih na skladišču obrt- 
no podjetje, ako rabi pri svojem rednem obratovanju 
večje količine, kot so določene v odredbi — 7. točka; 

3. določanje največjih količin goriva, ki ga imajo 
lahko v zalogi premične črpalke za oskrbo avtomobil- 
skega prometa — 9, točka; 

4. določanje prostora, kjer se sme uporabljati 
premična črpalka za oskrbo avtomobilskega prome- 
ta — 23. točka; 

5. evidenca o prodajalnah na drobno, obrtnih pod- 
jetjih in obrtnih delavnicah, ki uporabljajo v svojem 
obratu vnetljive tekočine, ter o premičnih črpalkah, 
k; se uporabljajo za oskrbo avtomobilskega prometa 
— 33. točka; , 

6. nadzorstvo nad izvajanjem požarnih varnost- 
nih ukrepov v gospodarskih organizacijah in napra- 
vah iz prejšnje točke, pregledovanje zgradb in skla- 
dišč, kjer so spravljene vnetljive tekočine — 33. 
točka. 

Zadeve iz 1. do 6. točke opravlja upravni organ, 

XVI 

Navodilo o prijavljanju prebivališča državljanov 
FLRJ v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 22-129/50): 

t. organizacija prijavnih uradov; vodstvo karto- 
teke stalnega prebivalstva in razvida prehodnega 
prebivalstva — 1., 2., 4. in 7. točka. 

2. dajanje navodil za opravljanje prijavne in 
odjavne službe v občini in nadzorstvo nad izvrševa- 
njem te službe — 9, točka, •   " 

Zadeve iz 1. in 2. točke opravlja upravni organ. 

8, Na   področju   splošne   upravo 

I 

Zakon   o   državnih    uslužbencih    LR    Slovenijo 
(Uradni list LRS, št.  1-2/49): 

1. izdajanje odločb povrnitvi škode, ki jo stori 
okrajni uslužbenec državi pri opravljanju službe — 
75. člen; 

2. odločanje o oprostitvi povrnitve škode — 75. 
člen. 

Zadeve iz 1. točke opravlja predsednik ljudskega 
odbora, zadeve iz 2. točke predsednik, če škoda ne 
presega 5.000 dinarjev, če znaša škoda več pa okraj- 
ni zbor. 

9. Druge  zadeve 

I 
Zakon o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 

52-523/47) : 
spore po 3. členu (doscdaj v republiški pristojno- 

sti) rešuje upravni organ. 

II 
Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljud- 

ski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 10-61/48): 
1. izdajanje odločb o razlastitvi nepremičnin v po- 

stopku za agrarno reformo, o dodelitvi zemljišč ko- 
lonistom, o razlastitvi starih posestev kolonistov ter 
odločb, da se razlaščenemu veleposestniku pusti sta- 
novanjsko poslopje ali del obdelovalnih zemljišč — 
2. do 5. odstavek 7. člena, 52. člen, 38. člen; 

2. izdajanje odločb o vpisu oziroma o razvelja- 
vitvi vpisa o zaznambi prepovedi in odsvojitve pri 
starih nepremičninah kolonistov — 29. člen in 1. od- 
stavek 32.' člena; 

3. izdajanje odločb o razveljavitvi dodelitve 
agrarnih zemljišč kolonistu, ki se odloči za vrnitev 
na svoje prejšnje posestvo in o vrnitvi prejšnjega po- 
sestva — 1. odstavek 32. člena; 

4. izdajanje odločb o odvzemu dodeljenega po- 
sestva, ki ga kolonist upropašča — 54. člen; ^ 

5. izdajanje odločb o povrnitvi škode in o povr- 
nitvi vloženih investicijskih sredstev na posestvu, ki 
ga kolonist zapusti — 35. člen. 

Zadevo iz 1. do 5. točke opravlja upravni organ. 

III 

Uredba o organih in postopku za preiskanje pri- 
lastitev državnih zemljišč, ledin in zemljišč bivših 
agrarnih   skupnosti   (Uradni   list   LRS,   št.   12-66/49): 

1. izvedba postopka in izdajanja odločb — '• 
člen; 

2. imenovanje komisije za ugotavljanje prilasti- 
tev — 10. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja svet, iz , 1. točke 
upravni organ. , 

IV 
Zakon o odpravi viničarskih in podobnih razme- 

rij .(Uradni list LRS, št. 22-77/53) : 
odločbe o razlastitvah zemljišč s poslopji P° '" 

odstavku. 6. člena izdaja upravni organ (Komisija za 

zemljiški sklad). 
V 

Zakon o lovu (Uradni list LRS. št. 26-94/54): 
1. določanje -lovišč in odrejanje njihovih meja " 

2. in 11. člen; 
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2. odrejanje znižanja števila divjadi, če se preveč 
razmnoži — 9. člen; 

3. oddajanje in odvzemanje lovišč lovskim dru- 
žinam —12. in 13. člen; 

4. izdajanje pritrditve za izjemno omejitev naj- 
višjega števila članov lovske družine — 15. člen; 

5. otrjevanje članov izpitnih komisij za lovske 
izpite — 18. člen; 

6. imenovanje komisije za izpite za lovske čuvaje 
— 39. člen; 

7. izdajanje pritrditve k določitvi prispevkov v 
okrajne lovske sklade — 43. člen; 

8. vodstvo katastra lovišč — 49. člen. 
Zadeve iz 1. točke opravlja ljudski odbor po 

okrajnem zboru, iz 2., 3., 4. in 7. točke svet, iz 5., 6. 
in 8. točke upravni organ. 

VI 
Odredba o odrejanju pogonov na volkove in div- 

je prašiče (Uradni list LRS, št. 20-94/55): 
naloge v zvezi s pogonom na volkove in divje 

prašiče po 1. in 3. točki opravlja upravni organ. 

VII 
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list LRS, 

št. 26-95/54): 
1. izročanje ribiških okolišev v gospodarjenje ri- 

biškim društvom in odvzemanje teh okolišev — 3. in 
7. člen; 

2. proglašanje posameznih vod ali delov vod ri- 
biškega okoliša za gojitvene vode — 20. člen. 

Zadeve iz 2. točke opravlja ljudski odbor po 
okrajnem zboru, iz 1. točke svet. 

131. 
Na podlagi prvega odstavka 23. in 43. člena ustav- 

nega zakona o temeljih družbene in politične uredi- 
tve m o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 
v zvezi s četrtim odstavkom 136. člena poslovnika 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji 
Republiškega zbora dne 13. julija 1955 sprejela 

ODLOK 
o Višji pedagoški šol' 

Splošne določbe 
1 

' Višja pedagoška šola v Ljubljani se vodi po na- 
čebh o družbenem vodstvu. 

Solo neposredno vodijo organi, ki so določeni s 
tem odlokom. 

Svet za prosveto in kulturo LRS izvršuje v zvezi 
z vodstvom šole s tem odlokom določene pravice in 
dolžnosti. 

2 
Sola ima pomen za vso Ljudsko republiko Slo- 

venijo. 
3 

Namen šole je, vzgajati višje kvalificirano učno 
osebje za pouk na splošno izobraževalnih šolah ter 
na šolah za defektne otroke in mladino. • 

leta 
Pouk na šoli traja najmanj dve in največ tri 

Pouk se izvaja po predmetnih skupinah, ki se po 
Potrebi združujejo v odseke. 

Pouk in izpiti na šoli so javni. 

Izobrazba absolventov Višje pedagoške šok, ki 
«majo diplomski izpit, ustreza višji šolski izobrazbi. 

6 
Sola ima'samostojen predračun dohodkov in iz- 

datkov, ki ga potrdi Ljudska skupščina LRS kot pri- 
l°So   republiškega   proračuna? 

Direktor šole je odredbodajalec za izvajanje 
Predračuna. 

Vodstvo šole 
7 

t    Solo neposredno vodijo šolski svet učiteljski zbor 
m- direktor. 

Šolski svet sestavljajo: 
trije člani, ki jih izvoli učiteljski' zbor izmed 

predavateljev na šoli; 
član, ki ga izvolijo študenti izmed sebe; 
član, ki ga izvoli izmed ljudskih odbornikov 

okrajni ljudski odbor Ljubljana; 
sedem do devet članov, ki jih imenuje Svet za 

prosveto in kulturo LRS izmed oseb, ki jih pred- 
lagajo združenja in društva prosvetnih delavcev, in 
izmed drugih javnih delavcev; 

direktor šole. 
Delovna doba sveta traja dve leti; posameznega 

člana lahko odpokliče oziroma razrešj pred potekom 
tega  časa   tisti,   ki   ga   je  izvolil  oziroma   imenoval. 

Svet za prosveto in kulturo LRS lahko razpusti 
šolski svet, če ta zanemarja dolžnosti ali če njegovo 
delo nasprotuje zakonu. Zoper takšno odločbo Sveta 
ima šolski svet pravico do pritožbe na Izvršni svet 
Ljudske skupščine LR Slovenije. 

Šolski svet izvoli izmed sebe predsednika. Direk- 
tor šole ne more biti predsednik šolskega sveta. 

10 * 
Seje šolskega sveta sklicuje in vodi predsednik. 

Predsednik skliče sejo po svojem preudarku. Pred- 
sednik mora sklicati sejo v začetku šolskega leta, ob 
koncu polletja in ob koncu šolskega leta in tudi, kadar 
to zahteva tretjina članov, učiteljski zbor ali direktor 
šole. 

Seje pripravlja predsednik sveta s pomočjo direk- 
torja šole. 

11 
i 

Šolski svet: 
— predpiše statut šole in ga predloži Svetu za 

prosveto in kulturo LRS v potrditev; 
— sestavlja predlog predračuna dohodkov, in iz- 

datkov šole in sktbi za njegovo^izvajanje; 
— predlaga Svetu za prosveto in kulturo LRS 

predmetnike za predmetne skupine in učne načrte 
za posamezne predmete; predlaga, kako naj se orga- 
nizira • pouk, ter obravnava druga vprašanja, ki se 
tičejo pouka; . 

.   — predlaga sistemizacijo delovnih mest na  šoli 
za učno, adminstrativno in tehnično osebje; razpisuje 
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natečaj za učno osebje ua sistemizirana delovna me- 
stu, daje predilige za imenovanje direktorja in učnega 
osebja o/.nouia daje mnenje o izvolitvi profesorjev 
Višje  pedagoške šole; 

— potrjuje izvolitev predstojnikov odsekov in 
stareš-m  predmetnih skupin; 

— obravnava predloge in pritožbe študentov in 
šolskega osebja  v  zvezi  s poukom in delom šole; 

— skrbi za primerne življenjske in delovne po- 
goje študentov; 

— obravnava prošnje in daje predloge za dodeli- 
tev štipendij študentom; 

— nadzoruje uporabo splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki  je dano v   uporabo šoli; 

— rešuje druge zadeve, za katere je pristojen 
po posebnih predpisih. 

Clan šolskega sveta, kj ga volijo študenti, ne 
glasuje, kadar se daje mnenje o izvolitvi profesorjev 
Višje pedagoške šole, o potrditvi izvolitve predstojni- 
kov odsekov in starešin za predmetne skupine, o 
predlogih za imenovanje direktorja in drugega učne- 
ga oseL'a ter o predlogih za predmetnike in učne 
načrte. 

12 

Šolski svet dela in izvršuje vse pravice, ki mu 
pripadajo, samo na  svojih sejah. 

Šolski svet je sklepčen, če je na seji navzočih 
večina članov sveta. Svet sklepa z večino glasov 
navzočih članov. 

13 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi predavatelji šole, 
ki so redni uslužbenci šole, in trije člani, ki jih izvoli 
drugo učno osebje izmed sebe. Predavatelji na šoli 
so lahko profesorji višje šole, po potrebi pa tudi pro- 
fesorji srednje šole in predmetni učitelji; profesorji 
srednje šole in predmetni učitelji obdrže svoj naziv 
in plačo, ki jim pripada glede na ta naziv. 

Učiteljski zbor zlasti: 

— skrbi za to, da se zakoni in drugi predpisi ter 
sklepi in smernice prosvetnih organov pravilno iz- 
vajajo; 

— obravnava vprašanja, ki se tičejo pouka in 
vzgojnega dela na šoli in njunega zboljšanja; 

— izdela predlog predmetnika za vsako pred- 
metno skupino in predlog učnih načrtov za posamez- 
ne predmete; 

— izdela podroben učni načrt za vsak predmet 
in skrbi za njegovo izvajanje; 

— voli profesorje Višje pedagoške šole; 
— voli na predlog učiteljskega zbora posameznega 

odseka in predmetne Skupine predstojnika odseka 
in starešine za posamezne skupine; 

— razpisuje natečaj na  vpis Studentov-na šoio; 
— gospodari s splošnim ljudskim premoženjem, 

ki je dano šoli v uporabo; 
— imenuje člane disciplinskega" sodišča za štu- 

dente; 
— odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper od- 

ločbe disciplinskega sodišča za študente; 
— rešuje druge zadeve, za katere je pristojen 

po veljavaih predpisih. -  * 

Za profesorja Višje pedagoške šole je lahko iz- 
voljen samo kandidat, ki ima popolno fakultetno iz- 
obrazbo, vsaj 8 let uspešnega pedagoškega dela in se 
odlikuje s strokovnim znanjem. 

Profesorji Višje pedagoške šole se ponovno volijo 
vsako peto leto. 

U 

Seje učiteljskega zbora sklicuje direktor po, svo- 
jem preudarku, mora pu sklicati sejo, će to zahteva 
šolski svet, učiteljski zbor odseka ali predmetne sku- 
pine ali petina članov učiteljskega zbora šole. 

Sklep učiteljskega zbora velja, če glasuje zanj 
večina vseh njegovih članov. 

15 

Ce misli učiteljski zbor, da sklep šolskega sveta 
ni v skladu z veljavnimi predpisi, lahko zadrži nje- 
govo izvršitev. Tak sklep mora direktor šole takoj 
predložiti Svetu za prosveto in kulturo LRS v od- 
ločitev. 

16 

Učiteljski zbor odseka ali predmetne skupine 
sestavljajo vsi predavatelji odseka' ali predmetne 
skupine. 

Učiteljski zbor odseka oziroma predmetne sku- 
pine obravnava in rešuje vprašanja, ki se nanašajo 
na pouk in druga vprašanja, ki imajo pomen za po- 
samezne odseke ali predmetne skupine. 

Seje učiteljskega zbora odseka ali predmetne 
skupine vodi predstojnik odseka aH starešina pred- 
metne skupine. 

1• 

Zastopniki študentov se lahko udeležijo sej uči- 
teljskega zbora šole, odseka ali predmetne skupine, 
kadar se obravnavajo vprašanja pouka in izvajanja 
študijskih pravil; na seji lahko povedo svoje mnenje 
in dajo svoje predloge. 

18. 

Direktorja šole imenuje Svet za prosveto in kul- 
turo LRS. Za direktorja se lahko imenuje samo, kdor1 

ima pogoje za profesorja višje šole po tem odloku. 
Direktor vodi neposredno delo šole, pripravlja 

in vodi seje učiteljskega zbora; skrbi za to, da se 
izvršujejo zakoni in drugi predpisi, smernice pristoj- 
nih prosvetnih organov, statut šole ter odločbe, sklepi 
in- priporočila šolskega sveta in učiteljskega zbora; 
vodi šolsko administracijo ter imenuje administra- 
tivno in tehnično osebje na šoli na sistemizirana 
mesta. 

Direktor ima pravico in dolžnost zadržati izvrši- 
tev sklepov šolskega sveta ali učiteljskega zbora, ki 
so v nasprotju z zakonitimi predpisi, statutom šole 
ali s splošnimi nalogami šole; sklep učiteljskega zbora 
pa tudi, če je v nasprotju e sklepomvšolskega sveta. 

Tak sklep šolskega rveta oziroma učiteljskega 
zbora mora direktor takoj predložiti Svetu za pro- 
sveto in kulturo LRS oziroma šolskemu svetu v od-, 
ločitev. 

19 

Šolski svet, učiteljski zbor in direktor so za svoje 
delo odgovorni Svetu za prosveto in kulturo LRS. 
direktor pa tudi šolskemu svetu. 
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20 

Svet za prosveto in kulturo LRS ima v zvezi z 
vodstvom šole zlasti tele pravice in dolžnosti: 

— potrdi statut šole; 
— določi odseke oziroma predmetne skupine in 

predpiše predmetnike in učne načrte ter trajanje 
pouka v posameznem odseku oziroma za posamezno 
predmetno skupino: 

— odloča o odpravi posameznih odsekov ali pred- 
metnih skupin oziroma o ustanovitvi novih; 

— razpisuje natečaj za mesto direktorja; 
— imenuje direktorja šole in drugo učno osebje 

oziroma potrjuje izvolitev profesorjev Višje pedago- 
ške šole. 

— nadzoruje, kako izvršujejo predpise organi, 
k; neposredno vodijo šolo; 

— obravnava predlog predračuna šole in ga s 
svojim mnenjem  predloži  pristojnemu organu; 

— opravlja splošno nadzorstvo nad izvrševanjem 
predračuna in nad gospodarjenjem s splošnim ljud- 
skim premoženjem, ki je dano šoli  v  uporabo; 

— opravlja druge naloge, za kateie je pristojen 
po posebnih predpisih. 

Studenti 
21 

V šolo se sprejemajo študenti na podlagi natečaja. 
V šolo se lahko vpišejo učitelji, ki imajo vsaj 

dvoletno uspešno prakso na šoli za obvezno splošno 
izobraževanje. 

Svet za prosveto in kulturo LRS določi na koncu 
vsakega šolskega leta, za katere posamezne predmet- 
ne skupine se lahko v novem šolskem letu vpišejo v 
šolo tudi absolventi učiteljišč, srednjih splošnih iz- 
obraževalnih šol in srednjih strokovnih šol s pred- 
pisanim končnim izpitom. 

22 
Učitelji, ki imajo vsaj dvoletno uspešno prakso 

na šoli za obvezno splošno izobraževanje, se lahko 
vpišejo v šolo kot izredni študenti, vendar samo za 
predmetne skupine, v katerih je glede na naravo 
pouka to mogoče; katere so te predmetne skupine 
se določi s statutom šole. 

23 

_ Redni študent ima pravico in dolžnost obiskovati 
Predavanja, seminarje in vaje ter udeleževati se dru- 
gega učnega dela Ln delati izpite. Za opravljanje 
diplomskega izpita veljajo za izredne študente enaki 
Pogoji kot za redtie študente. 

Student mora upoštevati šolske predpise ter varo- 
vati študentovski ugled in ugled šole. Za kršitev teh 
dolžnosti je študent disciplinsko odgovoren pred disci- 
plinskim sodiščem za študente. 

Natančnejše določbe o pravicah in dolžnostih 
studentov in o njihovi disciplinski odgovornosti pred- 
pisuje statut'šole. 

24 

Studenti lahko ustanavljajo strokovna, kulturna 
m druga društva in krožke. 

Pravila   teh  društev   in   krožkov  morajo biti  v 
skladu s tem odlokom m s statutom šole. 

,    Studenti imajo pravico do zdravstvenega in so- 
jinega  varstva  ter druge  pravice  in  ugodnosti  v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

25 
Študenti imajo pravico sodelovati pri delu orga- 

nov, ki neposredno vodijo šolo, tako kakor to določa 
ta odlok. 

Studenti sodelujejo pri vodstvu ustanov, ki se 
ukvarjajo z njihovimi zdravstvenimi, socialnimi in 
materialnimi vprašanji. 

26 
Status študenta Višje pedagoške šole preneha z 

dir'.omiranjem, najpozneje pa šest mesecev po abso- 
lutoriju, z izpisom, obsodbo na strogi zapor, alj na 
zapor daljši kot šest mesecev, dokler taka kazen 
traja, ali z izključitvijo. 

Po sklepu šolskega sveta lahko preneha status 
študenta, če je.obsojen na kazen omejitve državljan- 
skih pravic, dokler ta kazen traja. 

Prehodne in končne določbe 

27 
Ne glede na določbe tega odloka o izvolitvi •••- 

fesorjev,višje šole imenuje Svet za prosveto in kulturo 
LRS i^med predavateljev, ki so že na šoli, profesorje 
Višje pedagoške šole, če izpolnjujejo za to predpisane 
pogoje. 

Rok za prvo ponovno izvolitev profesorjev Višje 
pedagoške šole iz zadnjega odstavka 13. točke tega 
odloka teče od dneva, ko je izdana odločba o imeno- 
vanju po prejšnjem odstavku. 

28 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha ve- 

"ljati odločba o ustanovitvi Višje pedagoške šole (Urad- 
ni list LRS, št. 27/47) in vsi drugi predpisi, kj so z 
njim v nasprotju. 

,   29 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS«. 

St. LS 119/1-55 
Ljubljana, dne  13. julija  1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Podpredsednik 
Republiškega zbora:        Ljudske skupščine LRS: 

Josip Rus 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

132. 

V zvezi s 7. in 62. členom splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev (Uradni list FLRJ, št. 26- 
269/55) in na podlagi 55, in %. člena poslovnika Repu- 
bliškega zbora Ljudske skupščine LRS je Ljudska 
skupščina LRS na seji Republiškega zbora dne 15. ju- 
lija 1955 sprejela 

ODLOK 

o ustanovitvi komisije Republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS za statute 

1. Ustanovi se petčlanska komisija Republiškega 
zbora Ljudske- skupščine LRS za statute. 

2. Komisija pregleda statute okrajev Ljudske 
republike Slovenije in- pripravi za Republiški zbor 
poročilo in predloge v zvezi s sklepanjem o potrditvi. 
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<jlvrajn;h statutov po 7. členu splošnega zakona o 
ureditvi občin in okrajev ter daje pritrditve po 
f)2. členu  istega zakona. 

3    l'a  odlok  velja  takoj. 

St.  LS 120/1-55 
Ljubljana,  dne  13.  julija   1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Podpredsednik 
Republiškega zbora:       Ljudske skupščine LRS: 

Josip Rus 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

133. 
Na podlagi 5. točke ••1. poglavja zakona o druž- 

benem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1935, 
v zvezi s 74. členom ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije zdajà Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS 

UREDBO 

o spremembah in dopolnitvah uredbe o načina in 
rokih  vplačila  deleža  Ljudske  republike  Slovenije 

na dohodkih okrajev in mest 

1. člen * 
3. člen uredbe o načinu in rokih vplačil* deleža 

Ljudske republike Slovenije na dohodkih okrajev in 
mest (Uradni list LRS, št. 8-46/55) se spremeni in do- 
polni tako, da se glasi: 

>Narodna banka FLRJ nakazuje Ljudski repu- 
bliki Sloveniji delež od skupnih dohodkov okrajev 
in mest, obračunanih na podlagi dejanskega vplačila 
vseh dohodkov, ki se štejejo po t&j uredbi nied 
skupne dohodke okrajev in mest, sproti ob razdelje- 
vanju teh dohodkov na posamezne proračune in 
sklade. 

Razliko med vplačili po prejšnjem odstavku in 
m^d zneskom, ki ga pokaže mesečni obračun, nakaže 
Narodna banka FLRJ Ljudski republiki Sloveniji naj- 
pozneje do 25. v mesecu za pretekli mesec. 

Ce znaša vplačani znesek deleža Ljudski repu- 
bliki Sloveniji po mesečnih obračunih manj kot eno 
dvanajstino planirane letne obveznosti okraja (mesta), 
nakaže Narodna banka FLRJ razliko med zneskom, 
dobljenim po mesečnem obračunu in dvanajstino, 
v breme ostalih okrajnih dohodkov vsakega 25. v me- 
secu za pretekli mesec. Dvanajstine se obračunavajo 
na podlagi planiranega deleža Ljudske republike 
Slovenije na dohodkih okrajev in mest, kot je raz- 
viden iz dokumentacije k družbenemu planu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1955. 

Tehnična navodila za način vplačevanja deleža 
Ljudske republike Slovenije po prvem, drugem in 
tretjem odstavku tega člena predpiše Narodna banka 
FLRJ, centrala za LR Slovenijo v sporazumu z držav- 
nim sekretarjem za gospodarstvo LRS. 

Končni obračun se napravi na koncu leta. Ce je 
vplačal okraj z mesečnimi vplačili več, kot bi moral 
plačati po končnem letnem obračunu, se mu razlika 
vrne, če je vplačal manj, pa mora razliko doplačati 
najpozneje v 15 dneh od dneva, ki bo z zveznimi 
predpisi določen kot rok za potrditev zaključnih 
računov gospodarskih organizacij. 

2. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

Si U 28-2/55 
Ljubljana, dne 13. julija 1955. 

Izvrfni svet Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. x. 

Odloki ljudskih odborov 
489. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zatona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Malečnik, okraj 
Maribor okolica, na seji 5. junija 1995 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 
Meiava in Trčova 

Razpisujejo se nadomestne volitve v IV. in Vil. 
volilni enoti občine Malečnik, ki obsega vas Metavo 
(IV) in Trčovo (VII), ker je zaradi smrti prenehal 
mandat Fluherju Antonu, ki je bil izvòljpn v TV. 
volilni enoti Metava in ker se je odpovedal mandatu 
Ivanuša Martin, odbornik občinskega ljudskega od- 

bora, ki je bil izvoljen v Vu. volilni enoti in j» Vjud- 
ski odbor njegovo odpoved sprejel. Drugi odbornik 
Liponik Konrad pa je mandat izgubil po 4. točki 
91. člena zakona o občinskih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, it. 19-88/52). 

• 
Volitve v obeh volilnih enotah bodo v nedeljo, 

dne 24. julija 1955. 
• 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način. 

St.P-66/1-55 

Malečnik, dne 6. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Zoran Crnko 1. r. 
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490. 

Mestni ljudski odbor Maribor izdaja na podlagi 
2. točke 65. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) po 
sklepu 49. skupne seje mestnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 2. aprila  1955 

ODLOK 
o družbenem planu mesta Maribora za leto 1955 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan mesta Maribora za leto 

1955, ki se glasi: 

Prvi  del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA V LETU 1954 

Celotni družbeni proizvod v letu 1954 se je pove- 
čal v primeri z letom 1953 za 11,5 %. 

Celotni družbeni proizvod po gospodarskih pa- 
nogah se takole poveča: 

Vrednost celotnega 
Gospodarska panoga   družbenega proizvoda   Indeks 

1955 1954 

Industrija 41.441,014 45.262,225 109,2 
Kmetijstvo 62,131 157,094 221 
Gradbeništvo 858,106 1.551,429 181 
Promet 383,865 765,291 199   . 
Trgovina 800,289 1.005,957 125 
Gostinstvo 612,464 628,586 102,6 
Obrt 1.435.883 1.654.261 115 
Druge gospodarske 

organizacije 523,542 436,415 83 

Skupaj: 46.117,294     51.439,258       111,5 

Na povečanje celotnega družbenega proizvoda je 
vplivalo predvsem povečanje celotne gospodarske 
aktivnosti mesta Maribora, vključitev novih podjetij 
v mestni družbeni plan in nadaljnja povečana aktiv- 
nost v zamenjavi blaga. 

Povečanje celotne gospodarske aktivnosti je imelo 
za posledico povečanje števila zaposlenih v gospo- 
darstvu za cca 21 % m povečanje družbenega boga- 
stva mesta. • 

Izpad kmetijske proizvodnje • državnem merilu 
in splošni položaj na tržišču sta znatno zvišala cene 
tudi proizvodom, ki jih daje na trg mariborsko go- 
spodarstvo. 

Na razvoj gospodarstva v Mariboru in na pove- 
čanje celotnega družbenega proizvoda so vplivali 
predvsem tile činitelji: 

1. močno povečanje industrijske proizvodnje. 
Čeprav se je družbeni proizvod v tej panogi povečal 
le za 9,2 %, se je fizični obseg povečal za 17,9 %. 
Vzrok temu so razmeroma visoke prodajne cene tek- 
stilu ••>•  blagu; 

2. nadaljnja povečana aktivnost v zamenjavi 
blaga se kaže predvsem v povečanju skupnega bla- 
govnega prometa, ki se je v primeri, z letom 1953 
povečal za 39 %. S tem je bil tudi presežen plan skup- 
nega blagovnega prometa v trgovini za 26.4 %, 

t '• izpad kmetijske proizvodnje v državnem merilu 
•n splošni položaj na notranjem in zunanjem tržišču 
s'a tudi delovala na zvišanje cen pri nas. 

Kot posledica teh činiteljev se je tudi zmanjšalo 
število nezaposlenih za 45 % v primeri z letom 1953. 
Zvišanje cen pa je neugodno vplivalo na življenjski 
standard prebivalstva. 

1 
Indila trija 

Industrijska proizvodnja, ki se je že v letu 1953 
v primeri z letom 1952 povečala- po tvojem fizičnem 
obsegu za 12 %, je v letu 1954 še nadalje naraščala. 

Piodukcja v letu 1954 te je v primeri z letom 
1953 povečala za 17.9 %, po posameznih industrijskih 
strokah pa takole: 

Indeksi 
Stroka 1954 
 1953 

• — Proizvodnja električne energije 119 
116 -r Proizvodnja nekovia 115,3 
117 — Kovinska industrija 110,6 
119 — Elektroindustrija 129 
120 — Kemična industrija 129 
121 — Industrija gradbenega materiala 107,6 
122 — Lesna industrija 120 
124 — Tekstilna industrija 124,7 
125 — Industrija usnja in obutve 111,9 
127 — Živilska industrija 126,2 
128 — Grafična industrija 122,7 

Skupaj 117,9 

Industrijska proizvodnja se je povečala predvsem 
zaradi boljše izrabe proizvajalnih zmogljivosti, po- 
večanja zaposlenosti, boljše organizacije in višje 
strokovne ravni zaposlenega osebja, rekonstrukcij in 
racionalizacij, boljše preskrbe s surovinami ter zelo 
ugodnih tržnih razmer. 

Čeprav se je vrednost osnovnih sredstev pove- 
čala v primeri z letom 1955 le za 3.5 %, se je izraba 
teh sredstev povečala za cca 16 %, in sicer predvsem 
z uvedbo novih delovnih izmen in rekonstrukcijami 
ter racionalizacijami. 

Povečalo ->e je tudi število zaposlenih, in sicer 
od 16.953, kolikor je bilo zaposlenih v letu 1953, na 
18.823 ali za 1.830 delavcev. S tem te je vzlic neiz- 
podbudnim ekonomskim instrumentom, ki so veljali 
v litn 1954, povečala produktivnost za cca 7 % v 
primeri z letom 1953. 

Problem strt-jnega parka je iz leta v leto večji 
predvsem zaradi zastarelosti in izrabljenosti proiz- 
vajalnih naprav  (problem   izgubljene   amortizacije). 

Lokacija, higiensko-tehniène delovne razmere in 
skladiščna služba pri precejšnjem številu podjetij 
niso zadovoljivi. 

Zaradi izredno ugodnih tržnih razmer v letu 1954 
so se cene dvignile v primeri s cenami iz decembra 
1955 za okoli 10 %, V prvi vrsti zato je bil tudi do- 
biček presežen v primeri t prvotno postavljenim 
planom za 108 %. 

V elektroindustriji se je povečala proizvodnja 
električne energije HE Maribor*.ki otok za 21 % za- 
radi večje zmogljivosti podjetja, in ticer zaradi 
montaže novega agregate v septembru 1953, Vzlic 
temu pa je bila proizvodnja hidroelektrične energije 
nekoliko nižja od planirane zaradi izredno slabih 
orodnih  razmer v januarju in  februarju. Proizvod- 
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nja električne enetgije obeh termoelektrarn je bila 
nakoliko manjša od proizvodnje v letu 1953 zaradi 
okvare termoelektrarne •• MTT. 

Proizvodnja umetnih brusov se je povečala zaradi 
tega, ker je začela obratovati nova električna peč za 
žganje umetnik brusov na bazi bakelitne vezi. 

Obratovanje podjetij kovinske industrije je bilo 
otežkočeno deloma zaradi pomanjkanja električne 
energije v prvih mesecih preteklega leta, deloma pa 
zaradi težav pri dobavah materiala -in nestabilnih 
cen materiala. Produkcija v tej stroki je bila v 
I. polletju pod proizvodnjo iz leta 1953. Proizvodnja 
pa se je močno povečala v II. polletju predvsem za- 
radi zadovoljive preskrbe z električno energijo. Fizič- 
ni obseg proizvodnje so povečale vse gospodarske 
organizacije iz te stroke, razen tovarne poljedelskih 
strojev, to pa zaradi pomanjkanja električne energije 
in selitve podjetja v nove obratne prostore. Podjetja 
kovinske industrije so v letu 1954 izdelala vrsto novih 
proizvodov. Tako je Mariborska livarna preusmerila 
proizvodnjo na bazi večje izrabe odpadnih kovin, 
»Metalna« je dala na trg nove mehanizme, industrija 
kovinskih izdelkov pa je razširila asortirnent proiz- 
vodov za široko porabo. Proizvodnjo podjetij kovin- 
ske industrije je v precejšnji meri zavirala nezado- 
voljiva lokacija nekaterih podjetij, zastarelost veli- 
kega dela proizvajalnih naprav in tudi nezadovoljive 
higiensko-tehnične razmere. 

Proizvodnja v >Elektrokovini< se je povečala 
predvsem zaradi za ca. 28% povečanih zmogljivosti, 
pridobljenih z novimi investicijami. Podjetju se je 
posrečilo razširiti asortirnent proizvodov in začeti 
proizvodnjo polproizvodov, ki jih je bilo treba doslej 
uvažati. 

Moćno se je povečala proizvodnja v kemični 
industriji, in to kljub močni konkurenci v tej stroki, 
saj proizvajalne zmogljivosti v sedanjih blagovno- 
denarnih razmerah presegajo potrebe. Povečal se je 
tudi asortirnent kozmetičnih izdelkov. 

Industrija gradbenega materiala je v preteklem 
letu imela precejšnje težave zaradi vremenskih ne- 
prilik. Najobčutnejše je bila prizadeta opekarna Raz- 
vanje. V tej stroki se je močneje povečala proizvod- 
nja zidakov zaradi sedanjega načina zidanja višjih 
«ta vb. 

Lesna industrija je povečala proizvodnjo kljub 
pomanjkanju rezanega lesa, ki ga je pa deloma na- 
d mestila z materialom drugih vrst. Poslovanje pod- 
jetij te stroke,je bilo otežkočeno zaradi grl v pro- 
izvodnji in nezadovoljive lokacije. 

Pri povečanju celotnega družbenega proizvoda 
nosi glavni delež tekstilna industrija, ki je povečala 
produkcijo predvsem zaradi delne uvedbe nočnih 
delovnih izniên in pa zaradi ugodnih tržnih razmer. 
Večja produkcija v tej stroki temelji tudj na boljši 
oskrbi s surovinami. Proizvodnja se je močno po- 
večala v II. polletju, s čimer pa je bil tudi nado- 
meščen izpad, ki je nastal v I. polletju zaradi po- 
manjkanja električne energije. Podjetja tekstilne in- 
dustrije so precej razširila asortirnent proizvodov in 
z njim kljub močni konkurenci uspešno nastopajo 
tudi na zunanjem tržišču,- Mariborska tekstilna to- 
varna je pripomogla-k povečanju predilniških kapa- 
citet, ki predstavljajo v: državi-ozko grlo, z nabavo 
že zastarelih • 3960 vreten. Poleg predilnic ovira »pro- 
dukcijo tekstiine industrije pomanjkanje oplemenil- 
nic, zaradi česar je bil izdelan del tkanin r- surovem 
stanju. - 

Proizvodnja čevljev je bila otežkočena zaradi ne- 
zadovoljivih proizvajalni! prostorov. Kljub temu je 
Tovarna čevljev povečala produkcijo obutve za 11.9%, 
v prvi vrsti zato, ker je preusmerila proizvodnjo 
na lepljeno (•••••••) obutev in vpeljala nadurno 
delo. 

Proizvodnja v živilski industriji je bila izrazito 
sezonska glede na njeno surovinsko bazo. Le-ta se je 
povečala zaradi boljše izrabe zmogl jivoti. Občutno 
pa zavira produkcijo v tej stroki pomanjkanje po- 
trebne embalaže in kletnih prostorov, 

V grafični industriji so bile tr/.ne razmere iz- 
redno ugodne in ni bili), mogoče zadostiti povpraše- 
vanju predvsem zaradi pomanjkanja papirja, kartona 
in lepenke. 

Kmetijstvo 

Obseg proizvodnje po realiziranih cenah v kme- 
tijstvu državnega sektorja lastništva se je povečal 
od 62,151.000 v letu 1953 na 137.094.000 v letu 1954, 
t. j. za 120%. Obseg proizvodnje se je povečal pred- 
vsem zaradi povečanja površin in zaradi novo usta- 
novljenih kmetijskih gospodarstev (KG Zrkovci, 
KG Radvanje, KG Kamnica). 

V letu 1954 so bili kljub neugodnim vremenskim 
razmeram doseženi povprečni hektarski donosi, pred- 
vsem zaradi povečane uporabe umetnih gnojil, za- 
ščitnih sredstev, agrotehničnih ukrepov in zdravega 
semenskega blaga. 

Potrebe mestnega tržišča so zahtevale strukturo 
kmetijske proizvodnje in  uporabo njivskifi površin: 

1952 1954 
ha % % 

žita 42 40 
industrijske rastline 1 0.2 
vrtnine 43 47.2 
krmne rastline 13 11.7' 
razne (drevesnice, trsnice) 1 0.9 

Skupaj 100 100 

Občutno je bilo pomanjkanje travnikov, kar je 
vplivalo na proizvodnjo krmnih rastlin in na živino- 

_ rejo. Kljub temu se je v primeri z letom 1953 zvišalo 
število goved za 15%, svinj za 17%, perutnine pa za 
57.7%. V letu 195-4 je bila v živinoreji najaktualnejša 
akcija za zatiranje govejo tuberkuloze. Odstotek oku- 
ženih goved so je nasproti letu 1953 zmanjšal za 4.9%. 

V preteklem letu so se nadalje obnavljali vino- 
gradi. Od leta 1945 je bilo obnovljenih 45.75 ha vino- 
gradov, od tega v letu 1954 9.90 ha. V letu 1954 so 
sadovnjake prizadele vremenske neprilike, (toča. de- 
ževje) in so kljub negi in gnojenju vplivale na slabšo 
kakovost in zmanjšale količino sadja. Od leta 1945 
je bilo obnovljenih 40.45 ha sadovnjakov, samo v letu 
1954 pa 14.n)ha. Sadovnjake in vinograde je obnav- 
ljal le socialistični sektor lastništva. 

V kmetijski proizvodnji so v letu 1954 imela 
važno vlogo kmetijska gospodarstva socialističnega 
sektorja lastništva, ki so uporabila investicijske 
kredite v višini 54,172.000 din za stroje in opremo. 
Posledica mehanizacije se kaže v tem, da ima socia- 
listični sektor na enega zaposlenega 3.8 ha, zasebni 
sektor pa na enega zaposlenega 0.33 ha obdelovalnue 
površine^ 
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Gozdarstvo 

Lesne zaloge gozdov na območju mesta Maribora 
so pod normalo, saj znaša povprečna lesna zaloga 
v državnem sektorju lastništva gozdov le 116 m3 na 
hektar, v zasebnem sektorju pa komaj 103 m» na ha. 
Tako je tudi letni prirastek pod normalo, in sicer 
2.7 m3 na ha v državnih gozdovih in 2.28 m5 na ha 
v zasebnih gozdovih. 

V preteklem letu pa je bil plan izrabe gozdov 
presežen za 19%. Obnova, varstvo jn nega gozdov pa 
spričo sta"nja gozdov daleč zaostajajo. Gozdna površi- 
na in tudi struktura gozda sta na mnogih parcelah 
manj   vredni.   Stanje  gozdov   kaže   tale   primerjava: 

Normalna 
lesna zaloga 

Dejanska 
lesna zaloga 70 

250m'/ha državni sektor 116m3/ha       46.5 
zasebni sektor 103 m'/ha       41.2 

Planirana sečnja 

v letu 1954 

1550 m3 neto 
1570 m3 bruto 

Dejanska sečnja       % 

1610 m3 neto 119 

Stanje gozdov na območju mesta Maribora karak- 
terizira razen gospodarskega momenta tudi komu- 
nalni značaj, saj je od 1865.ha gozdnih površin 250 ha, 
ki predstavljajo zeleni mestni pas. 

Gradbeništvo in investicije 

• letu 1954 so gradbena podjetja in režijske 
gradbene skupine opravile na območju mesta Mari- 
bora gradbenih del v vrednosti 1.402,541/in din ali 4% 
manj kakor v letu 1955. Vzrok za zmanjšanje vred- 
nosti gradbenih del je deloma v neurejenih kreditnih 
razmerah, deloma pa v neugodnih vremenskih pri- 
likah, zaradi katerih se je .morala gradbena sezona 
skrajšati. Predvsem je nazadovalo delo režijskih grad- 
benih skupin (za 40 %), delo gradbenih podjetij pa 
se je povečalo za ca. 5%. 

Močno se je spremenila tuđi struktura .gBadbenih 
del v korist investicij družbenega standarda. Vrednost 
gradbenih del kapitalne graditve se je v primeri z 
letom 1953 zmanjšala za 20%, vrednost gradbenih del 
na področju družbenega standarda pa se je istočasno 
povečala za 13%. Ce označimo vrednost vseh grad- 
benih <lel z indeksom 10O, je bil indeks strukture 
investicij po letih tale: 

Indeks 
1952 

Indeks 
1953 

Indeks 
1954 

kapitalna graditev 51 50 41 
investicije družbenega 

standarda 49 50 59 

Na povečanje investicij družbenega standarda je 
vplivalo povečanje sredstev pri podjetjih in MLO 
111  pa  močno pomanjkanje  stanovanjskih, prostorov. 

Poseben problem v gradbeništvu je slaba oprem- 
ljenost teh podjetij z mehanizacijo, kar podražuje 
gradbene stroške  in  zavira hitrejše  poslovanje. 

V primeri z letom 1953 sta zmanjšali obseg po- 
slovanja gradbenih podjetji »Stavbar< (za 19%), >Grad- 
nje< (za 29%), medtem ko je »Konstruktor« povečal 
obseg proizvodnje za 7.7%, gradbena podjetja izven 
mesta Maribora pa celo za 26%. 

Investicijska delavnost MLO Maribor se je močno 
povečala v primeri z letom 1953. V tem letu je zna- 
šala vrednost investicijskih del 47'5,857/m, v letu 1934 
pa že 890.051/m ali za '87% več. 

Flan investicij po vinh financiranja je bil v 
letu 1954 dosežen takole: 

Vir financiranja Plan     Realizacija    % 

proračunske investicije 387,375 3S5.939 99.6 
sklad za družbeni standard 297,596 227,191 76 
investicijski sklad 259,000 253,743 91 
vodni sklad 84,800 41,178 48,5 

Skupaj 1.023,771       890,051     86.5 

Plan investicij ni bil izpolnjen predvsem zato, 
ker je bilo treba imobiliziratj del dobičkov, doseže- 
nih na območju mesta Maribora. 

Trgovina 

Aktivnost trgovske gospodarske panoge se je v 
letu 1954 močno dvignila in kaže vedno večjo vlogo 
Maribora kot industrijskega in trgovskega središča. 
Delavnost mariborske trgovske mreže je v preteklem 
letu dosegla dosedaj največjo višino. Blagovni promet 
se je povečal v primeri z letom 1955 za 39%, s tem 
je bil plan presežen za 26.4%. 

1933 - 100 

Blagovni promet na drobno 
blagovni promet na debelo 

122.6 
154.6 

Povečanje prometa je posledica: 
1. povečanja dohodkov prebivalstva, 
2. večje izbire blaga, 
3. večje porabe industrijskega blaga pri kmetij- 

skem prebivalstvu, ' 
4. reorganizacija trgovske mreže in 
5. zvišanja cen potresnemu blagu. 

Največje povečanje kaže grosistiična trgovina, 
in sicer zato, ker se je ob reorganizaciji trgovske 
mreže število trgovskih podjetij na debelo pomnožilo 
in ken so bila trgovska podjetja na drobno v večji 
meri navezana na podjetja ,na4debelo, 

Razmerje med blagovnim prometom na drobno 
v letu 1953 nasproti letu 1954 je: 

1953 1954 

promet na debelo 
promet na drobno 

51.3 
48.7 

57 
43 

Reorganizacija . trgovske mreže je dosegla svoj 
••••• le deloma, in sicer- v trgovini z industrijskim 
blagom,' ki je poslovala z večjo pobudo glede izbire 
blaga in politike cen. Negativna posledica reorganiza- 
cije pa je bila, da so podjetja oziroma poslovalnice 
bile v večji merj navezane na grosistična trgovska 
podjetja in ustvarjale večje zaloge, nižji koeficient 
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obračanja, vetje »troike in vijje cene. Značilna za 
leto 1954 je sprememba v strutturi prometa: 

a) živila 
b) industrijsko blago 

široke potrolnje 
c) drugo industrijsko 

Promet z živili se je sicer absolutno zvišal na- 
sproti letu 1953 za 7.7%, pač pa se je znižal v pri- 
meri z industrijskim blago» za 4%. Izredno se je 
povečal promet z industrijskim blagom. V primeri 
z letom 1953 je količinsko povečanje posameznih vrst 
industrijskega blaga takole: 

1953 - 10O 

1953 • 1954 zvišal za 
% % in bifeji) 

32.7 28.7 
Iztržek 

30.9 32.7 Število 
36.4 38.6 gostinskih 

obratov 

1. bombažne tkanine 
2. volnene tkanine 
3. svilene tkanine 
4. konfekcija 
5. nogavice 
6. čevlji ' 
7. druga obutev 

145.9 
178.8 
162.3 
178.5 
136.7 
149.6 
121.4 

Ta pojav je treba razlagati z močno udeležbo 
podeželskega prebivalstva v potrošnji v zvezi s po- 
večanim asortimentom blaga in kreditno politiko v 
letu 1954, dalje s prodajo tekstilnih odpadkov in pre- 
orientacijo potrošnje od živilskega blaga na industrij- 
sko. Močno se je povečal promet drugega industrij- 
skega blaga, in sicer: 

1953 - 100 

kovinski izdelki 
električnia material 
papir 

246.5 
171.0 
130.7 

Število zaposlenih se je v letu 1954 povečalo za 
128 oseb, kar je posledica reorganizacije in razširitve 
trgovske mreže. V preteklem letu je bilo zaposlenih 
po stanju 21. decembra 1954 1925 oseb, od tega 44% 
žensk. 

6 
Gostinstvo in turizem 

Gostinska mreža mesta Maribora se je v letu 
1934 decentralizirala in  razpolaga po  reorganizaciji 

Realizacija 
Skupaj socialistični sektor 

z 97 obrati nasproti 279 v letu 1941. Občutiti je po- 
manjkanje modernih in higienskih obratov posebno 
v predmestjih. Promet se je v primeri z letom 1953 
zvišal za  13%   (upoštevane so menze, zajtrkovalnice 

1952 1953 1954 1954/53 

564,490/m   774,369'm   874",623/m       113% 

104 103 97 90% 

Način formiranja plačilnih skladov v obliki od- 
stotka od prometa in reorganizacija gostinske mreže 
sta v letu 1954 ugodno vplivala. Cene gostinskih 
storitev je diktirala močna konkurenca, tehmčno- 
higienska oprema podjetij, vrata in lokacija gostin- 
skih podjetij in obratov in razmeroma visoke druž- 
bene dajatve. Posledica takšnega gospodarskega po- 
ložaja so bili minimalni dobički in skladi. 

Na turizem so negativno vplivale nezadostne 
hotelske kapacitete, ki znašajo le 53% predvojnih 
kapacitet, kar dokazujejo tile podatki: 

1952       1953      1954 1954/53 

število gostov 
od tega inozemcev 

Število nočitev 
skupaj 

od tega inozemcev 

25.036 
1.607 

1952 

34.278 
2.644 

55.885 
3.431 

104.7% 
129.8% 

1953       1954        1934/53 

47.830   65.085 
2.678     4.405 

62.962 
5.773 

96.7% 
131.0% 

Podatki nazorno kažejo vedno večji vpliv gostov 
in pa stagnacijo v številu nočitev. Dejstvo, da je 
število inozemskih gostov iz leta v leto večje, do- 
kazuje, da Maribor, ki leži na važni evropski pro- 
metni žili, postaja vedno bolj turistični kraj, medtem 
ko se je v letu 1954 predstavil glede turizma bolj 
kot prehodno mesto. 

7 
Obrt 

Obrtniška gospodarska delavnost je kljub na- 
predku v obsegu proizvodnje in povečanju števila 
zaposlenih zaostajala glede na potrebe potrošnikov, 
zlasti na področju predelave kovin. Obseg proizvod- 
nje po realiziranih cenah v obrti je bil v primeri z 
letom 1953 takle: 

1953 
1.435,883/m 

1954 
1.654,261/m 

1954/53 
115% 

Število zaposlenih 1951 
Skupaj socialistični in zasebni sektor        3.302 
Socialistični sektor povprečno 1.780 

Obseg proizvodnje po realiziranih cenah v soci- 
alističnem sektorju obrti se ni povečal v primeri s 
povečanjem zaposlitve. 

Povečanje obsega proizvodnje v letu  • 1953 — 100 
1954 - 114,7% 

Povečanje števila zaposlenih v letu     1953 — 100 
1954 - 116,4% 

/ Razmerje obeh indeûc»oT kaže nižjo proizvodnost 
T obrti, ki je posledic« zastarelih in izrabljenih proiz- 
vajalnih sredstev in nezadostne mehanizacije. Zna- 
čilno je, da »e je število zaposlenih na en obrat v 

1952 
3.328 
1.753 

1953 
3.758 
1.940 

1954 
3.870 
2.259 

1954/53 
102,9 
116,4 

letu 1954 v primeri z letom 1953 dvignilo v sociali- 
stičnem sektorju obrti od 16.4 na 16.7, v zasebnem 
sektorju obrti pa padlo od 2.5 na 2.4. 

Značilno za leto 1954 je, da je visoko kvalifici- 
rana in kvalificirana delovna sila iz obrti prehajala 
v industrijo in to predstavlja pereč problem zlasti 
na področju obrti kovinske stroke. 

8 
• .    Izvoz 

Po vrednosti, preračunani na cene, formirane na 
zunanjem tržišču in po kurzu dolar •=» 300 din, jé bil 
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skupni izvoz mariborskih podjetij za 15 % višji kakor 
v letu  1953, in sicer  (v OOOdin): 

skupni izvoz v letu 1933 
skupni izvoz v letu 1954 

603.34-6 din       100 
694.529 din        115 

Pretežno odpade izvoz na podjetja tekstilne indu- 
strije. Vendar pa so se že pričeli pojavljati novj iz- 
vozniki, predvsem med podjetji kovinske industrije. 
Deî»z tekstilne industrije v skupnem izvozu je znašal 
v letu 1955 še 95.5 %, v letu 1954 pa se je že zmanj- 
šal na 75.6 %, in sicer zaradi problemov, nastalih na 
turškem  tržišč.i. 

9 
Kratkoročno kreditiranje 

V letu 1954 so se znatno povečali krediti, v prvi 
vrsti zaradi splošnega povečanja gospodarske aktiv- 
nosti v Mariboru. Tako se je vrednost porabljenih 
kreditov povečala od 13.384.6S0/m v letu 1953 na 
15.289,570'm v  letu  1954 ali za  14.2 %. 

Poraba kreditov v letu 1954 nasproti letu 1955 se 
je povečala v vseh gospodarskih panogah jn strokah, 
razen v tekstilni stroki, kjer se je občutno zmanjšala, 
predvsem zaradi znižanja cen tekstilnemu blagu 
proti koncu leta 1955, v prvi vrsti pa zaradi izredne 
konjunkture teh izdelkov v Ie'u 1954. 

Razlogi za povečano porabo kreditov so pred- 
vsem tile: 
a) povečanje proizvodnje, zalog in dvig cen surovin 

ter  pomožnega  materiala, 
b) sprememba v roku plačevanja obveznosti do skup- 

nosti, v letu 1953 so gospodarske organizacije upo- 
rabile sredstva, ki b; jjh sicer morale odvesti 
skupnosti, v  obratne  namene. 

c) povečanje proizvajalnih zmogljivosti in števila 
obratov z uvedbo novih predpisov v trgovini, 
gostinstvu  in  turizmu, 

č) predplačila za  naročeno blago iz uvoza in 
d) nepravilno uporabljena sredstva za investicije 

predvsem  pn  prometu. 

10 

Lokalni promet in komunalna služba 

Vrednost celotnega družbenega proizvoda panoge 
prometa se sicer poveča za 99 % nasproti letu 19,53, 
y prvi vrsti zato, ker je v družbeni plan mesta vklju- 
čeno podjetje za vzdrževanje prog, ki je bilo prej v 
sklopu državnih  železnic. 

Delavnost celotnega prometa v Mariboru se je 
povečala, vendar samo' na račun režijskega avtomo- 
bilskega prometa, pri podjetjih splošnega avtomobil- 
skega prometa pa je celo nekoliko padla, v prvi vrsti 
zaradi izrabljenosti prevoznega parka in pa zaradi 
tega, ker so transportna podjetja v letu 1953 opravila 
del  storitev  tudi  z  zasebnimi   prevozniškimi   podjetji. 

Število prevoženih kilometrov na področju potni- 
škega avtomobilskega prometa se je zmanjšalo od 
1,289.972 na 1.275.508 km, nasprotno pa'se je število 
potniških kilometrov dvignilo od 30.470.5S0 na 30 mi- 
lijonov 698.657 km zaradi preobremenitve avtobusov 
in pa močnejšega forsiranja medkrajevnih prog. 

Zmanjšal se je tudi promet javnih transportnih 
podjetij od "."92.000 opravljenih ton/km v letu 1933 
na 3,400 000 ton/km v letu 1954. Nasprotno pa se je 
režijski tovorni promet podjetij povečal od 7,934.000 
ton/km v letu 1955 na 9,975.000 ton/km v letu 1954. Ce 
upoštevamo število opravljenih ton/km pri prometnih 

podjetjih in število opravljenih ion/km režijskega 
prometa, ugotovimo, da je izraba avtomobilov pri 
prometnih podjetjih neprimerno večja, saj znaša šte- 
vilo vozil v letu 1954 pri podjetjih javnega prometa 
67 prevoznih enot, režijskega prometa podjetij pa 
294 vozil. Iz tega je razvidno, da so bila tovorna vo- 
zila prevozniških podjetij obremenjena 3,5 krat moč- 
neje kakor vozila režijskega prometa podjetij. 

V letu 1934 so se povečale tudi zmogljivost; ko- 
munalnih podjetij v prvi vrsti zaradi novih investi- 
cij pri mestni plinarni in pri mestnem vodovodu.Tako 
je bilo položenih v letu 1954 5.400 m vodovodnih cevi, 
adaptiral pa se je tudi vodnjak III na Betnavi, vzpo- 
redno pa je bilo izvTŠenih 227 m vrtin. Za boljšo in 
večjo proizvodnjo plina so v mestni plinarni zgradili 
in še gradijo nekatere objekte, od teh je največji 
komorna peč. Ta bo začela obratovati v I. polletju 
1955. Znržala se je tudi izguba *Qde na omrežju od 
21,57 % v letu 1935 na 17 % v letu 1954. Zmanjšala 
se je tudi izguba plina na omrežju za 8.2 % zaradi 
montiranja novih števcev (v letu 1953 so znašalo 
omrežne izgube 23.4 %, v letu 1954 pa 17,2 % od sku- 
paj izdelanega plin»). Zaradi slabe kvalitete plina je 
mestna plinarna montirala dva čistilca za odvajanje 
žvepla. 

11 

Zaposlenost 

Splošno povečanje gospodarsko aktivnosti v Mari- 
boru je imelo za posledico povečanje števila zapo- 
slenih za cca 21 %. (Pri tem so všteta tudi podjetja, 
ki so bila v letu 1954 na novo vključena v mestni 
plan). Skupno število zaposlenih v gospodarstvu v 
letu 1953 je znašalo 27 6S0 oseb. v letu 1954 pa 55.6S8 
oseb. 

S tem se je tudi zmanjšalo stanje nezaposlenih 
za 45 %. Število nezaposlenih v letu 1953 je znašalo 
2.555 Oseb, od tega 70 ",b žensk, v letu 1954 pa 1.401 
oseb, od tega 84 %  žensk. 

12 

Obračun dohodkov mesta Maribora 

Skupni dohodki mesta Maribora v letu 1954 in 
njih razdelitev:   - 

rOOOdin 

1. skupni dohodki 4.884,536 
2. delež LRS 2.786.900 
3. skladi za samostojno razpolaganje 

podjetij 406,446 
4. administrativni del proračuna 730,961 
5. proračunske investicije ""387,078 
6. investicijski sklad .    235,743 
7. sklad za družbeni standard 227,191 
8. sklad za družbeni standard obč. LO 

Kamnica 1,322 
9. sklad za obnovo gozdov   '       - 934 

10. sklad za urejanje voda      ,- 41,178 
11. presežek 66,763 

(v presežku je vštet tudi presežek sklada 
za urejanje voda). 

Med letom se je delež LRS povečal od prvotno 
predpisanega za eoa 1 milijardo din zaradi imobili- 
zacije konjunkturnih; (Jobičkov. Stroški imobilizacije 
so v preteklem letu, v celoti bremenili .proračun ÄILO 
Maribor. .:.,.*.." 
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Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

Za razvoj gospodarstva mesta Maribora v letu 
1955 je značilno tole: 

Delo in razvoj gospodarstva na območju mesta 
Maribora temelji na smernicah, nalogah in proporcih, 
ki izvirajo iz družbenega plana FLRJ in LRS. 

Gospodarska aktivnost v letu 1955  se bo povečala 
predvsem na področju industrije zaradi tehle dejstev: 
a) dosežena raven industrijske proizvodnje in ustvar- 

jeni celotni družbeni proizvod v letu 1954; 
b) večja izraba proizvajalnih zmogljivosti v letu 1955 

predvsem zaradi uvedbe novih delovnih izmen 
ter manjših racionalizacij in rekonstrukcij; 

c) z novim načinom razdelitve skupnega dohodka in 
načinom formiranja sredstev v podjetjih po zvez- 
nih in lokalnih gospodarskih ukrepih se predvi- 
deva široka mobilizacija proizvajalnih sil znotraj 
gospodarskih organizacij pri doseganju večjih 
ekonomskih učinkov; 

č) računa se na pozitivno delovanje zveznih ukrepov 
glede oskrbe z materialom, predvsem uvoženim, v 
zadostnih  količinah  in  po  stabilnejših  cenah. 
Z  razpoložljivimi   sredstvi   podjetij,   ki   se   bodo 

nasproti letu 1954 povečala za cca 33 %, in  sredstvi 
MLO   kakor  tudi   z   gospodarskimi   ukrepi   je   treba 
spodbujati rentabilnost, vendar ne na račun zviševa- 
nja ravni cen, ki so predvidene po tem planu. Isto- 
časno je treba razvijati tiste delavnosti, ki predvsem 
zjjoljšujejo življenjski   standard   prebivalstva   mesta 
Maribora. 

V ta namen se bodo: 
1. občutno povečale finančne naložbe v kmetij- 

stvo, obrt, v zidavo stanovanjskih hiš in v trgovino, 
2. spodbujalo se bo predvsem povečanje proizvod- 

nje, prihrankov na materialnih sredstvih, prizadeva- 
nje za čimboljšo izrabo razpoložljivih zmogljivosti in 
doseganje čimvišjih finanpnih rezultatov s prodajo 
blaga na zunanjem tržišču. Glede na močan vpliv go- 
spodarstva mesta Maribora na vsedržavno tržišče bo 
omejevanje prekomernih dobičkov in stimulacija do- 
bičkov, ki imajo materialno osnovo, v veliki meri pri- 
spevala k stabilizaciji cen. 

Povečati je treba izvoz tistih proizvodov, ki niso 
nujno potrebni na notranjem tržišču. V prvi vrsti je 
treba težiti k večjemu izvažanju proizvajalnih sred- 
stev. 

Povečati je treba produktivnost dela. 
Zagotoviti je treba maksimalno izrabo prostih 

finančnih sredstev MLO in podjetij z ustanovitvijo 
Komunalne banke in z nalaganjem vseh prostih 
sredstev v to banko. Obenem je treba s še aktivnejšo 
hranilno službo spraviti v obtok omrtvičena denarna 
sredstva, v prvi vrsti s kmetijskega področja. 

V letu 1955 se bo povečala vrednost celotnega 
družbenega proizvoda za 15,5%, po panogah gospo- 
darstva pa tatkole: 

Indek» 
„ 1954 1955 W55 
Pan0ffa T 000 din  — 

1954 

Panoga 
1954 1955 

T 000 din 

Indeks 
1955 

1954 

notranja trgovina       1.003,957 1312,630 131 
zunanja trgovina             — 491,000 — 
gostinstvo                        628,586 735,475 117 
obrt                                1.654,261 2.466,968 149 
komunalna  podjetja    436,415 590,950 135 

industrija 
kmetijstvo 
gradbeništvo 
promet 

45.262,225 
137,094 

1.551,429 
765,291 

51.132,663 
176,165 

1.777,093 
739,563 

113 
128 
114,5 
97 

Skupaj: 51.439,258 59.422,497 115,5 

I. poglavje 

Industrija 

1 

'Vsem industrijskim podjetjem se postavlja osnov- 
na naloga, povečati proizvodnjo. To nalogo je treba 
doseči: 

s povečano izrabo proizvajalnih zmogljivosti; 
s preusmeritvijo proizvodnje na bazi razpoložlji- 

vih materialnih virov; 
z novimi proizvodi, predvsem proizvodi za široko 

porabo; 
z materialno spodbudo zaposlenih je treba vpli- 

vati na doseganje višjih delovnih učinkov in pospe- 
ševati iniciativo posameznikov, 

z ukrepi za ekonomsko povzdigo gospodarske or- 
ganizacije in pa za realno povečanje kvalifikacij- 
skega sestava zaposlenih, 

z racionalizacijami jn rekonstrukcijami ter manj- 
šimi razširitvami, ki niso bile dokončane v preteklem 
letu. 

Te naloge morajo gospodarske organizacije in 
komuna izpolniti predvsem: 

s pravilno izvedbo plačilnega sistema, 
z večjim vlaganjem sredstev v zidavo stanovanj, 
z racionalno uporabo vseh materialnih in finanč- 

nih sredstev, 
z objektivnim in načrtnim štipendiranjem kadrov, 
z ustanavljanjem služb za povečanje gospodarske 

^povzdige gospodarskih organizacij, 
s kreditiranjem tistih gospodarskih organizacij, 

ki bi mogle na ta način doseči visoko rentabilnost in 
kjer gre za racionalizaoije in rekonstrukcije oziroma 
manjše razširitve, kj niso bPe dokončane v prete- 
klem letu. 

močneje se je treba zavzeti za - patronatskj način 
vzgajanja kadrov in v ta namen tudi materialno 
spodbujati visoko kvalificirano delovno silo. Pri sti- 
pendiraju je treba upoštevati tudi socialne razmere 
in se boriti proti oblikam protekcionizma. 

2 
V industriji se predvideva povečanje proizvodnje 

za 15.4 % nasproti doseženi proizvodnji v letu 1954. 
Po posameznih industrijskih strokah se predvi- 

deva tole povečanje: 
Fizični obseg 

Industrijska vstroka 1954°= indesk 
100 

111 — proizvodnja  električne energije 109,1 
116 — proizvodnja nekovin 104,7 
117 -    kovinska industrija 121 
119 — elektroindustrija                                          128,8 
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Industrijska stroka 
Fizični obseg 
195-1 •= indeks 

100 

120 — kemična industrija 111 
121 — industrija gradbenega- materiala 137 
122 — lesna industrija 104 
124 — tekstilna industrija 106,4 
125 — industrija usnja in obutve 132 
127 — živilska industrija 100 
128 — grafična industrija 101 

Glede na splošno povečanje industrijske proiz- 
vodnje se predvideva povečanje zaposlenih v tej 
panogi od 18.823 povprečno zaposlenih v letu 1954 na 
20.350 oseb ali za 8 %. 

4 
Predvideva se povečanje produktivnosti dela za 

približno 5 %. 
5 

Izvoz se bo povečal po vrednosti za 41 % nasproti 
doseženemu izvozu v letu 1954. 

Odstotek izrabe maksimalnih proizvajalnih zmog- 
ljivosti se bo ipovečal od cca 65 % v letu 1954 na cca 
73 % v letu  1955. 

7 
V elektrogospodarstvu se predvideva povečanje 

•obsega proizvodnje za 9.1 %. Najmočneje se bo pove- 
čala produkcija električne energije obeh termoelek- 
trarn, in sicer od 3.197 MWh v letu 1954 na 6.628 MWh 
v letu 1955. Proizvodnja se bo povečala zaradi mon- 
taže dveh termoturbin pri MTT. Proizvodnja elek- 
trične energije hidroelektrarne Mariborski otok pa 
se bo povečala od 260.669 MWh na 269.000 MWh, ra- 
čunajoč pri,tem ugodno vodno stanje v zimi 1954/55 
in na opravljene remonte na tretjem agregatu. 

V letu 1955 se bo treba zavzeti za osamosvojitev 
razdelilnega električnega omrežja na območju mesta, 
ki se zaradi centralnega vodstva slabo vzdržuje; zato 
prenese električno omrežje čedalje manj obtežb kljub 
večjim potrebam, predvsem v gospodinjstvih. 

Vprašanje priključkov na novo zgrajene objekte 
naj se intenzivneje rešuje z elektriško službo. ' 

8 
Proizvodnja umetnih brusov se bo predvidoma 

Povečala za 4.7 %, in sicer zaradi boljše izrabe pro- 
,z-rajalnih zmogljivosti. Začeti je treba postopoma 
Uvajati domače surovine (proizvodnja korunda v 
Rušah). 

9 
V kovinski industriji se "pričakuje močno pove- 

čanje proizvodnje, in to za 21 % v prvi vrsti zaradi 
holjše izrabe proizvajalnih zmogljivosti, povečanja 
števila zaposlenih, izboljšanja lokacij, kooperacije s 
tujimi in domačimi podjetji, povečanja izvoza, pre- 
usmeritve proizvodnje na bazi razpoložljivih surovin 
ln povečanja proizvodnosti dela. 

Tovarna avtomobilov bo povečala proizvodnjo za 
"3 % nasproti doseženi proizvodnji v letu 1954, in 
s,°er z boljSo izrabo proizvajalnih zmogljivosti in s 
Predvideno proizvodnjo kamionov zn mke »Merce- 
des« v kooperaciji z inozemskim podjetjem. Proizvod- 
nja kamionov in avtobusov se bo' povečala od  1.638 
kos- »v na 2.300 kosov. 

»Hidromomtaža« bo v leta 1955 poleg rednih mon- 
tažnih del znatno povečala število svojih proizvodov. 
Zlasti pomembna bo serijska proizvodnja predmetov 
za široko porabo (hladilniki, pralni stroji), pa tudi 
razna individualna proizvodnja (mešalci pesika, žerja- 
vi in podobno). Plan proizvodnje bo dosežen z delno 
razširitvijo obrata in boljšo izrabo kapacitet. 

»Metalna« povečuje proizvodnjo za 3 % na pod- 
lagi še neizrabljenih zmogljivosti. Zaradi zmanjša- 
nja investicij na ključnih objektih in zaradi močne 
konkurence v tej delavnosti se bo moralo podjetje 
močneje usmeriti v izvoz. Predvideni izvoz tega pod- 
jetja bo dosegel v letu 1955 158,000.000 dinarjev. 
Glede na padec rentabilnosti od 16,4 % na 9,1 % po 
planu za leto 1955 (vzeto je razmerje dobička do pro- 
dajne cene) se bo treba močneje zavzeti za prilago- 
ditev proizvodnje potrebam tržišča in za aktivnejšo 
komercialno službo. 

Mariborska livarna predvideva znižanje produk- 
cije za cca 30 % v primeri z letom 1954 zaradi novih 
podjetij, ki so pričela obratovati na področju te de- 
lavnosti v državnem merilu in zaradi zmanjšanja 
kontingentov težkih b'arvastih kovin. Podjetje se bo 
moralo še močneje preusmeriti na uporabo odpad- 
nih barvastih kovin in po možnosti tudi na aluminij. 
Na tem področju je podjetje že doseglo uspehe ter 
predvideva, da bo do konca tega leta začelo s prede- 
lavo medeninaste žlindre, ki so jo še do nedavna 
imeli za odpadni material. Pri tem pa bo treba pod- 
jetje finančno podpreti. 

Tovarna poljedelskih strojev povečuje proizvod- 
njo za 54 %, Industrija kovinskih izdelkov pa za 17 % 
predvsem zaradi boljše lokacije v letu 1955. Indu- 
strija kovinskih izdekov je že povečala število pro- 
izvodov za široko porabo ža 126 %, bo pa Sortiment 
teh izdelkov še razširila. Pomagati pa ji bo treba s 
finančnimi sredstvi. 

Delavnica železniških vozil »Boris Kidrič« pove- 
čuje proizvodnjo za 6.7 % s tem, da bo povečala šte- 
vilo remontov železniških vozil na podlagi boljše 
izrabe zmogljivosti. 

10 
V elektroindustriji se bo povečala proizvodnja 

za 28,8 % predvsem zaradi povečanih proizvajalnih 
zmogljivosti in zaradi izredno ugodnih tržnih razmer. 
Za iîvrsitev proizvodnega plana potrebuje podjetje 
investicijski kredit. V tej stroki se predvideva pove- 
čanje sortimenta v skupini fluorescentnih svetilk, 
elektromotorjev in koncentričnega materiala. Povečal 
se bo tudi izvoz od 1,460.000 na 23,850.000 dinarjev v 
letu 1955. Podjetje bo pričelo uporabljati namesto 
nekaterih  dosedanjih surovin  aluminij. 

U 
Podjetje »Zlatorog« bo povečalo proizvodnjo za 

U % zaradi večje izrabe zmogljivosti in večjega 
števila zaposlenih. Zaradi močne konkurence so ka- 
pacitete pri tem podjetju izrabljene le cca 55 %. 
Glavna naloga tega podjetja bo še nadalje izboljšati 
kvaliteto in širiti Sortiment predvsem kozmetičnih 
proizvodov. 

12 
Močno povečujejo proizvodnjo tudi podjetja in- 

dustrije gradbenega materiala, predvsem opekarna 
Košaki. Proizvodnja se bo povečala nasproti letu 1954 
zä '37 %, in sicer manj po količini kakor po vredno- 
sti zaradi prehoda na proizvodnjo stropnjakov »ra- 
pid« in LGD opeke, ki so za zidanje racionalnejši od 
drugih vrst opeke zaradi prihranka na lesu. Podjetja 
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te stroko so bodo morala močneje zavzeti za proiz- 
vodnjo strešnikov. 

Opekarnam bo olajšano poslovanje zaradi zniža- 
nja obrestne mere od osnovnih sredstev od 2 na 1 %. 
Poleg tega bodo podjetja iz te stroke lahko v celoti 
uporabila doseženo amortizacijo v letu 1955. 

13 
V industriji lesnih proizvodov se bo povečala pro- 

izvodnja predvidoma za 4 %. Predvsem se bo pove- 
čala proizvodnja sobnega pohištva z uvedbo nove 
delovne izmene v Tovarni pohištva. >Oprema<, indu- 
strija lesnih proizvodov, bo še nadalje močno' pove- 
čala izvoz pohištva, in sicer v vrednosti od 6,945.000 
v letu 1954 na 13,65-5.000 din v letu 1955. 

14 
Obseg proizvodnje podjetij tekstilne industrije 

se bo povečal za 6,4%. Planirana proizvodnja je do- 
slej največja in bo dosežena ob maksimalnih naporih 
kolektivov tekstilne industrije predvsem z večjo iz- 
rabo proizvodnih zmogljivosti, t. j. z nočnim delom, 
deloma pa tudi z boljšo lokacijo in s povečanjem 
proizvajalnih zmogljivosti. Najmočneje se povečuje 
proizvodnja tkanin iz umetne svile, in sicer od 
3,202.000 va? v letu 1954 na 4,057.000 m2 v letu 1955, ter 
proizvodnja bombažne preje od 5.124 ef/t na 5.976,9 
ef/t. Zaradi preselitve Tovarne pletenin in konfek- 
cije v novo prostore se bo povečala proizvodnja pe- 
rila od 788.000 m2 na 925.000 m*. 

Glede na naporno delo kolektivov v tekstilni in- 
dustriji predvideva družbeni plan sredstva za do- 
datke za nočno delo iz dobička pied njegovo deli- 
tvijo med MLO m podjetji. Tekstilna industrija 
močno povečuje tudi izvoz, in sicer za cca 41 % v 
primeri z letom 1954". 

15 
Tovarna čevljev bo kljub nezadovoljivim proiz- 

vajalnim prostorom povečala produkcijo za 32 %, in 
sieçr zaradi delne uvedbe še ene delovne izmene. 
Podjetje bo dalo na tržišče nove vzorce čevljev in 
bo izboljšalo kvaliteto proizvodov. 

16 
Obseg proizvodnje živilske industrije bo ostal 

predvidoma isti, kakor je bil v letu 1954, predvsem 
zaradi izrabljenosti strojnega parka, pomanjknja 
skladišč in embalaže -in predvidenih težav v doba- 
vah ječmena. Podjetja živilske industrije bodo mo- 
rala skrbeti za boljšo organizacijo odkupa kmetij- 
skih proizvodov ter se v ta namen povezati s pride- 
lovalci njej potrebnih surovin. 

17 
V stroki grafične industrije sta letos vključeni 

Industrija papirnatih izdelkov in Mariborska tiskar- 
na. Obseg prozvodnje se bistveno ne bo povečal za- 
radi pomanjkanja proizvajalnih zmogljivosti in za- 
radi pomanjkanja materiala. Ostoječe stanje • tej 
stroki se bo nekoliko popravilo, ker jo je federacija 
oprostila svojega prispevka. S tem se bodo skladi za 
samostojno razpolaganje obeh podjetij povečali za 
skoraj 3,5 krat v primeri s prejšnjim letom. 

IL poglavje 

Kmetijstvo 
Vrednost .kmetijske proizvodnje se bo v letu 1955 

nasproti letu  1954 v vseh sektorjih lastništva pove- 
čala predvidoma za cca 6 %, seveda ob upoštevanju 
normalnih vremenskih razmer. 

Obseg socialističnega sektorja kmetijske proiz- 
vodnje pa se bo glede na realizacijo v letu 1954 po- 
večal za 26 %, t. j. od 137,094.000 na 176,165.000 din. 
Razlog za tako povečanje je v tehle gospodarskih 
okoliščinah: 

1. v letu 1955 se bo povečala površina obnovljenih 
vinogradov za 33 ha; 

2. površine sadovnjakov v strnjenih nasadih se 
povečajo za 53 ha na račun neplodnih in pašniških 
površin; 

3. investicijska sredstva, ki so jih kmetijska go- 
spodarstva uporabila v letu 1954 v višini 54,172.000 
razmeroma pozno, se bodo pokazala v proizvodnji v 
letu 1955; 

4. na povečanje kmetijske proizvodnje bodo vpli- 
vali agrotehnični ukrepi, kakor uporaba umetnih 
gnojil, zaščitnih sredstev, uporaba priznanega semen- 
skega blaga, povečana mehanizacija, uvedba pravil- 
nega kolobarjenja, 
(uporaba umetnih gnojil v letu 1954 4121; plan 1955 
5501,   1955/54  133%); 

5. v letu 1954 so bila ustanovljena nova kmetijska 
gospodarstva (KG Kamnica, KG Radvanje, KG Zrkov- 
ci), ki bodo v letu 1955 z večjimi izkušnjami povečala 
proizvodnjo: 

6. predvideva se boljša letina, kakor je bila#v 
preteklem letu. Letina v letu 1954 je bila pod 10-let- 
nim povprečjem. 

Za leto 1955 se predvideva 120 ha orne zemlje za 
proizvodnjo semenskega blaga. 

Molzna kontrola in selekcija živine se bosta v 
letu 1955 Že aktivneje izvajali, predvsem zaradi tega, 
ker neposredna bližina mesta narekuje živinorejstvn 
intenzivnejšo proizvodnjo mleka. V letu 1955 bo v 
molzni kontroli sodelovalo 25 % več rejcev živine. Za- 
radi večje in boljše krmne osnove predvidevamo 
večjo mlečnost na kontroL'rano in nekontrolirano 
glavo: 

1954 1955 1955/54 

1 mleka   1 mleka 
na kontrolirano glavo      2.300 2.500 104,1 
na nekontrolirano glavo    1.400 1.500 107,1 

V letu 1955 bo pregledano zdravstvenol stanje 
vseh goved, da se preprečita širjenje tuberkuloze in 
prodaja mleka obolele živine. Na srednji kmetijski 
šoli bo urejena selekcijska postaja, ki si bo prizade- 
vala uvajati kokoši čistih pasem. 

Poseben poudarek bo v letu 1955 na obnovi sa- 
dovnjakov in vinogradov v skladu z rajonizacijo, 
sadnim in trsnim izborom in selekcijo vinske trte. 
Predvideva se obnova 54 ha strnjenih nasadov sadov- 
njakov in 34 ha vinogradov. 

Predvideva se močnejša intervencija kmetijskih 
gospodarstev socialističnega sektorja na mariborskem 
zelenjavnem in sadnem trgu zlasti .v kritičnih dobah. 

V letu 1935 bo 50 % dobička vseh zadružnih pod- 
jetij obrti in dobiček zadružne trgovine, ki bi pri- 
padel MLO, prepuščen OiZZ Maribor za pospeševanje 
kmetijstva v mestu in okolici. V letu 1955 bodo dobila 
kmetijska gospodarstva socialističnega sektorja 100 % 
več sredstev za inveticije. Prav tako bodo kmetijska 
gospodarstva po tem planu oproščena plačevanja 
zemljarine, poskusni obrati (KG Kamnica, KG Zrkov- 
ci, KG Radvanje), ustanovljeni po 1. I. 1954, pa bodo 
plačevali amortizacijo osnovnih sredstev le, če dose- 
žejo dobiček. 
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Davčna politiku v kmetijstvu v letu 1955 ostane 
v glavnem nespremenjena e to razliko, da bo davčna 
lestvica močneje spodbujala zasebne kmetovalec in 
jih preusmerila na večjo blagovno proizvodnjo. V 
letu 1955 je troba utrditi in izpopolniti katastrski 
dohodek kot davčno osnovo. Po analizah o vplivu 
lanske metode izračunavanja katastrskega dohodka 
bo v letu 1955 nekoliko spremenjena metoda ugotav- 
ljanja katastrskega dohodka za vse primere, kjer so 
so pokazala v preteklem letu očitna nesoglasja. Indi- 
vidualni katastrski dohodek bo postopoma izračunan 
po novi lestvici katastrskega dohodka, ki sloni na 
gospodarskih računih povprečnega donosa in dohod- 
ka posamezne kulture in posameznega bonitetnega 
razreda. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

Plan sečnje lesa 2a mesto Maribor zadeva pre- 
težno lastno uporabo zasebnikov in kmetijskih gospo- 
darstev socialističnega sektorja in znaša za leto 1955 
1.987 m'1 bruto. Plan za leto 1954 je znašal 1.570 m3 

bruto. Razlog za razliko je v tem, da plan za leto 
1955 zajema tudi izrabo državnih gozdov. 

Zaradi nezadostnega pogozdovanja v preteklih 
letih (pomanjkanje sadik), je predvideno v letu 1955 
pogozdovanje 22 ha gozdnega zemljišča ter nega in 
čiščenje gozdov na površini 52 ha. 

Gozdna drevesnica v Zrkovcih se bo razširila za 
0,5 ha. Drevesnica bo vzgajala hitro rastočo topolo. 
Predvideva se evidenčna ureditev 1.200 ha predvsem 
zasebnega gozda. Natančna evidenca je podlaga za 
racionalno uporabo lesa, izvajala pa se bo na terenu 
s klupiranjem. 

Sredstva sklada za obnovo gozdov se bodo upo- 
rabila za pogozdovalna in obnovitvena dela, var- 
stvena dola, nego in čiščenje gozdov in za dvig go- 
zdarskih kadrov. 

IV. poglavje 

Gradbeništvo 

Storitve gradbenih podjetij na območju mesta 
Maribora bodo po svojem obsegu z 14,5 % višje ka- 
kor v letu 1954. Storitve se bodo povečale predvsem' 
zaradi večje produktivnosti dela in zvišanja sklada 
za samostojno razpolagnje gospodarskih organizacij 
za cca 33 % v primeri z letom 1954. Glede na pove- 
čanje sredstev, kj se bodo uporabila za zidavo stano- 
vanj, so bo struktura investicij še nadalje spreme- 
nila v korist graditve družbenega standarda. 

V letu 1955 se bodo povečali skladi za samostojno 
razpolaganju gradbenih podjetij od 5,127.000 na 
22,586.000din. Le-ti se bodo morali predvsem upora- 
bit; za povečanje mehanizacije te panoge, ki je ne- 
zadostna. 

Da se pospešijo in pocenijo gradbeno storitve, 
je treba poleg drugega izvajati še tele naloge: 

začeti zidati objekte le po projektih, ki so porok 
za optimalno ekonomičnost vlaganja sredstev; 

zlasti pri zidavi stanovanj je treba uporabljati 
standardne projekte; 

ob graditvi objektov je treba preiti na uporabo 
standariziranih delov, v prvi vrsti gradbenega mi- 
zarstva; 

v okvirih družbenega plana je treba .preiti na 
delo s plačevanjem po učinku in vpeljati sistem pre- 

/tnHa,nja za doseženo prihranke na materialu, za bolj- 

šo uporabo mehanizacije ia povečanje produktivnosti 
dela; 

v gradbeni sezoni je treba opravljati delo v več 
izmenah. 

V. poglavje 

Promet in komunalna podjetja 

Vrednost celotnega družbenega proizvoda pro- ' 
metne panoge gospodarstva se bo zmanjšala nasproti 
letu 1954 za cca 3 % zradi predvidenega znižanja cen 
pri podjetju za vzdrževanje prog in zaradi zmanjša- 
nja potniškega avtomobilskega prometa. Zmanjšalo 
se bo namreč število potniških kilometrov od 30 mi- 
lijonov 698.657 na 25,500.000 zaradi predvidene manj- 
še obremenitve vozil. Število vozil pa se bo povečalo 
od 36 komadov na 37 komadov. Povečal pa se bo 
obseg storitev javnega tovornega prometa, in sicer 
od 3,400.000 t/km v letu 1954 na 3,600.000 t/km v letu 
1955. Hkrati se poveča tudi število vozil od 67 na 
76 komadov. 

Analiza izrabe avtomobilskih kapacitet v letu 
1954 kaže, da so podjetja te kapacitete" zelo slabo 
uporabljala, nasprotno pa so se kapacitete javnih 
prevozniških podjetij prekomerno uporabljala. Za 
razbremenitev javnih prevozniških podjetij je nujno, 
da gospodarske organizacije svoja prevozna sred- 
stva racionalneje uporabljajo. 

Poslovanje javnega avtomobilskega prometa bo 
olajšano zaradi povečanja skladov za samostojno 
razpolaganje pn teh podjetjih od cca 9 milijonov v 
letu 1954 na cca 18 milijonov v letu 1953. 

Večji bruto produkt pri komunalnih podjetjih 
se predvideva deloma zaradi povečanja proizvodnje, 
kot posledica novih investicij, deloma pa zaradi zvi- 
šanja cen komunalnih storitev, kar je nujno, če ho- 
čemo zagotoviti komunalnim podjetjem redno repro- 
dukcijo osnovnih sredstev in najnujnejše razširitve. 
Pri komunalnih podjetjih Komunalna uprava in 
Mestna plinarna se po tem družbenem planu znižu- 
jejo obresti od osnovnih sredstev, da se tako obdrži 
raven predvidenih cen. 

VI. poglavje 

Trgovina 

Za leto 1955 se predvideva dvig prometa na de- 
belo in na drobno za 8 %, kar je v skladu s povečano 
kupno močjo in višjo proizvodnjo. 

Realizacija v letu 1954 
Plan za leto 1953 

17.976,019 
19.414,100 ali 10S % 

Razmerje med prometom na drobno in prometom 
na debelo se bo predvidoma spremenilo v korist pro- 
meta na drobno, in sicer: 

Razmerje med prometom na debelo in prometom 
aa drobno   , 

v  letu   1954 plan   1955 
57J43 52:48 

Trgovska mreža. bo T letu 1955 ustvarila cca 
5-krat več investicijskega sklada kakor v letu 1954. 
Predvidevamo, da bo dosegel ta sklad višino 85,000.000 
din. Del investicijskega sklada grosističnih podjetij 
(85 %) in podjetij oa drobno (30 %) se bo po tem 
planu zbiral pri trgovinski zbornici za zidanje mo- 
dernega centralnega trgovskega skladišča. Trgovska 
podjetja bodo sodelovala tudi pri zidavi stanovanj, 
ki jo bo organizacijsko izvajala trgovinska in gostin- 
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ska zbornica Maribor mesto. Tako se bo v letu 1955 
z čel reševati problem skladiščne službe in stano- 
vanjskih prostorov za zaposleno osebje v trgovini. 
Razlika v ceni, ki je v letu 1954 znašala povprečno 
7,1 %, se bo zaradi višjega investicijskega sklada, 
anuitet, sklada za kadre in zaradi kulturnejšega 
trgovanja dvignila na 7,5 % povprečno za vso trgov- 
sko omrežje. 

Dobiček, ki je v preteklem letu po nepopolnih 
podatkih presegel 100 milijonov, bo predvidoma do- 
segel raven 14 milijonov v socialističnem sektorju in 
5 milijone v zadružnem sektorju trgovske mreže. 
Podjetja so namreč v letu 1955 po tem planu nezain- 
teresirana pri ustvarjanju dobička. Kulturna postrež- 
ba in poslovanje bosta ob ustaljenih organizacijskih 
oblikah iz leta 1954 večja, pa tudi potrebni strokovni 
kadri bodo ob novem plačilnem sistemu in kadrov- 
ski politiki v trgovski mreži močneje zastopani. Pred- 
videvamo, da bo trgovina zaposlila 75 novih oseb. 

Zamenjava blaga s kmetijskimi kraji bo predvi- 
doma v letu 1955 aktivnejša. Važno vlogo pri pospe- 
ševanju povezave mesta Maribora s kraji, ki gospo- 
darsko gravitirajo na Maribor, pa bo še v večji meri 
kakor doslej imel 12. mariborski teden. 

VII. poglavje 
Gostinstvo in turizem 

Promet v gostinstu (upoštevajoč tudi menze, 
DUR, zajtrkovalnice in bifeje) se bo v letu 1955 po- 
večal v vseh sektorjih lastništva za 5 %. Promet je 
v preteklem letu dosegel 874,623.000, v letu 1955 pa 
predvidevamo, da bo promet v gostinstvu dosegel 
918,554.000din ali 5 % več. 

Struktura iztržkov se bo predvidoma spremenila 
na škodo alkoholnih pijač in v korist prehrane ter 
brezalkoholni pijač. Na promet brezalkoholnih pijač 
bo posebno vplivala nova brezalkoholna restavracija. 

Gostinska mreža se bo decentralizirala tudi v 
letu 1955. 

Gospodarska politika lokalnih organov oblasti bo 
glede gostinstva in turizma skušala doseči tole: 

1. sredstva (dobiček, obresti od osnovnih sredstev, 
ki jih bo gostinstvo utvarilo, bodo v tej panogi gospo- 
darstva vrnjeni v obliki investicijskih kreditov; 

2. politika lokalnega prometnega davka bo upošte- 
vala etopnjo udeležbe prehrane v iztržku; 

3. pri investicijski graditvi bodo v okviru razpo- 
ložljivih investicijskh sredstev, zavzemale primerno 
mesto investicije za povečanje hotelskih kapacitet in 
tehnično-higiensko investicije; 

4. aktivnejša turistična propaganda. Seznaniti je 
treba turiste s pohorsko zimskošportnim centrom in 
pa s prednostmi Pohorja v tujskem prometu; 

5. večjo pozornost je treba posvetiti predvsem 
čistoči, redu, razmerju gostincev do gostov ter zvi- 
šanju strokovne in kulturne ravni gostinskega kadra 
in tako omogočiti pravo družbeno mesto gostinstva 
v gospodarskem življenju Maribora. 

VHI. poglavje 
Obrt 

Za leto 1955 predvidevamo, da bo obrtniški sektor 
gospodarstva povečal vrednostni obseg proizvodnje 
od 1.654,261/m na 2.466,968/m- ali za 49%. Povečanje 
proizvodnje je utemeljeno s iemile razlogi: 

1. v obrtno panogo gospodarstva je vključeno 
lesno zadružno podjetje OZZ, ki je prešlo iz panoge 
trgovine v obrt s planirano proizvodnjo 408,000/m; 

2. obrtno podjetje »Slikoplesk« je zaradi del, ki 
jih je prevzelo po vsej državi, postavilo plan za 150 % 
nad realizacijo v letu 1954 ali za 170,000/m; 

3. obrtna podjetja so povišala svoje plane v pri- 
meru z realizacijo v zvezi z zaposlitvijo nove delovne 
sile, večjih kapacitet, posebno pa podjetja, ki oprav- 
ljajo storitve na zgradbah; 

4. odločilno vlogo pri pospeševanju obrti imajo 
spremembe, predvidene z 'zveznim družbenim planom 
in planskimi instrumenti tega družbenega plana; tako 
bodo sredstva, ki jih obrt ustvarja v obliki dobička 
in- obrestj od osnovnih sredstev, uporabljena za po- 
speševanje obrti in ustanavljanje rovih obrtnih pod- 
jetij in obratov, posebno tistih, ki glede na potrebe 
potrošnje zaostajajo; 

5. pavšalizacija družbenih obveznosti pri nekate- 
rih obrtnih podjetjih in obratih bo vplivala na večjo 
iniciativo in storilnost proizvodnje. 

Predvidevamo, da bo v letu 1955 ostalo podjetjem 
trikrat več sredstev v primeri s preteklim letom. 

Na nižje cene obrtnih storitev panog, ki nepo- 
sredno vplivajo na družbeni standard, bosta vplivali 
večja konkurenca in jiižja obrestna mera od osnovnih 
sredstev. Tu pridejo v poštev obrtna podjetja in 
obrati tekstilne in obutvene stroke, mestna pralnica 
in čistilnica in'brivsko-frizersko podjetje (3% obrest- 
na mera). Prav tako bo pavšalizacija družbenih ob- 
veznosti manjših obrtnih obratov in podjetij vplivala 
na izenačenje obveznosti zasebnega obrtnika z obvez- 
nostmi podjetij soiiialističncga sektorja ter na večjo 
konkurenco med obema obrtnima sektorjema. 

Po predvidevanju bodo v letu 1955 obrtua pod- 
jetja in obrati na območju mesta Maribora in zunaj 
tega območja zaposlili 347 oseb. 

"a izboljšanje stanja osnovnih sredstev bodo vpli- 
vala amortizacijska sredstva, ki jih lahko v letu 1955 
obrtna podjetja in obrati usposobijo v polnem obsegu. 

Poseben poudarek bo na pospeševanju obrti ko- 
vinske stroke, zlasti avfomehanične, kajti glede na 
vedno večji avtomobilski promet je povpraševanje 
po storitvah in proizvodih te vrste vedno večje. 

Pri hitrejšem razvoju obrti je treba posvetiti već 
pozornosti za pravilen dotok in izobrazbo vajencev 
sorazmerno po posameznih strokah obrti. 

Zasebni obrtniki bodo imeli v letu 1955 večjo 
možnost, pavšalizirati obveznosti, četudi zaposlujejo 
tujo delovni silo. Ta ukrep bo moćno stimuliral obrt- 
niško proizvodnjo, predveem pa pomagal malemu 
delovnemu obrtniku. 

IX. poglavje 

/ Investicije 

Investicije MLO Maribor se bodo zmanjšale na- 
sproti realiziranim investicijam v letu 1954 po vred- 
nosti za 9%.    i 

Po virih finančnih sredstev bo vrednost investicij 
v letu 1955 v primeri z letom 1954 takale: 

Viri sredstev 1954 
v 000 din 

1955      in- 
deks 

1. Proračunske investicijo 385,939 331,900 86 
2. Sklad za zidanje stanovanj 237,191 338,747 149 
3. Sklad za kreditiranje 

gospodarskih investicij 233,743 135,540 57.4 
4. Sklad za urejanje voda 41,178       — — 

Skupaj 890,051 806,187 90.5 
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Močno so menja struktura investicij v korist 
zidave stanovanj. Od sredstev tega sklada se odsto- 
pajo podjetjem industrije, gradbeništva in prometa, 
kj niso oproščena zveznega prispevka, krediti naj- 
manj v višini 4 % od plačanega dela dobička, ki pri- 
pada MLO ali v znesku ca. 146 milijonov. 

Predvidena struktura investicij je v skladu s te- 
meljnimi načeli plana, v katerem je poudarjena skrb 
za povešanje temeljnih skladov družbenega standar- 
da, v prvi vrsti stanovanj, nasprotno pa se občutno 
zmanjšujejo gospodarske investicije. 

Sklad za zidanje stanovanjskih hiš dobiva moč- 
nejši pomen sklada komune kot celote im se bo v 
pretežni meri uporabil za kreditiranje gospodarskim 
organizacijam. 

Poudarek se daje tudi investicijam v kmetijstvu 
in se zaradi tega ves dobiček zadružnih organizacij, 
ki pnpada po tem planu mestnemu ljudskemu odboru, 
usmerja v.kmetijstvo v skupnem znesku preko 40 mi- 
lijonov dinarjev. 

Povečala se bodo sredstva za investicije gospo- 
darskih organizacij, in sicer takole: 

. Skladi za 
i   • fS,       samostojno   ckuna{ Leto c. ski ]a_      skupaj 
 sklad!^    ganje  

Realizacija v 1. 1954 97,503 
Plan za I. 1955 179.992 
Indeks 184 

420,692 518,195 
561,955 741,947 

133.6 143 

X. poglavje 
Izvoz 

Skupni izvoz mesta Maribora se bo povečal za 
41% nasproti izvozu v letu 1954. Vrednostni obseg 
izvoza, preračunan na cene, formirane na zunanjem 
tržišču in po kuržu dolar •=• 300 dinarjev, je znašal v 
letu 1954 694,329.000, v letu 1955 pa bo izvoz znašal 
984,065.000 din. 

XI. poglavje 
Celotni družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letu 1955 se predvideva povečanje celotnega 
družbenega proizvoda za 15.5% nasproti letu 1954. 
Struktura skupnega proizvoda je takale: 

v 000 din 
Elementi 1954 1955 in- 

deks« 

skupni družbeni proizvod 51.439,258 59.422,497 115.5 
materialni stroški 26.222,209 30.956,529 118 
amortizacija 2.152,155 2.283,685 106 
narodni dohodek 23.064,894 26.202,293 113.6 

Celotni družbeni proizvod je planiran na podlagi 
°en, doseženih v avgustu 1954. Z instrumenti družbe- 
^ega plana se bodo gospodarske organizacije deloma 
destimulirale n& neutemeljenem zviševanju cen. 

Tretji del 

EKONOMSKI INSTRUMENTI IN UKREPI 
ZA IZVRŠITEV PLANA MESTA MARIBORA 

ZA LETO 1955 
Da  bi  se dosegel  gospodarski  razvoj, predviden 

družbenim   planom   mesta  Maribora   za  leto  1955, 
Se  Predpisujejo  poleg  ekonomskih  instrumentov   in 
"krepov, kj so določeni z družbenimi plani FLRJ in 

KS za leto  1955  še  tile  ekonomski  instrumenti  in 
ukrepi; 

XIL poglavje 

Amortizacija osnovnih sredstev 

1 
Podjetja za izdelovanje zidne in strešne opeke, 

obrtna podjetja in delavnice, gostinska podjetja in 
gostišča, turistične gospodarske organizacije in komu- 
nalna podjetja obračunavajo amortizacijo osnovnih 
sredstev za leto 1955 po amortizacijskih stopnjah, 
ki so določene z odlokom o spremembah- in dopol- 
nitvah začasnega odloka o stopnjah amortizacijo 
osnovnih sredstev gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 57-684/54). 

2 
Ne glede na določbe prejšnje točke obračunavajo 

in plačujejo spodaj označene gospodarske organiza- 
cije amortizacijo osnovnih sredstev po tehle stopnjah 
in na ta način: 

komunalno podjetje  »Komuna-projektc   10% 
Gostinska podjetja in gostišča plačujejo v 1. 1955 

amortizacijo za gradbene objekte samo za vzdrževa- 
nje v višini 30% predpisane polne amortizacije. 

Gospodarske organizacije iz prve in druge točke 
tega poglavja lahko uporabljajo v letu 1935 sredstva, 
amortizacijskega sklada v celoti, bodisi za investicij- 
sko vzdrževanje ali za nadomestitev osnovnih sred- 
stev. 

Ne glede na prejšnji odstavek uporabljata komu- 
nalni podjetji Mestni vodovod in Mestna plinarna 
amortizacijo, ki jo obračunavata od vodovodnega in 
plinskega omrežja po poprejšnji pritrditvi sveta za 
komunalne in gradbene zadeve MLO; gostinska pod- 
jetja in gostišča ter turistične gospodarske organi- 
zacije pa uporabljajo amortizacijo v skladu z zadev- 
nimi zveznimi predpisi. 

4 
Obrtnim podjetjem in delavnicam, gostinskim 

podjetjem in gostiščem, turističnim gospodarskim 
organizacijam in komunalnim podjetjem predpiše 
višino in način plačevanja amortizacije po tem po- 
glavju svet za gospodarstvo MLO Maribor v pavšal- 
nem znesku. 

XIIL poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

Obrestna mera od osnovnih sredstev za obrtna 
podjetja in delavnice ter komunalna podjetja znaša 
6% od sedanje vrednosti osnovnih sredstev. 

2 
Ne glede na prejšnji razdelek znaša obrestna 

mera od osnovnih sredstev: 
2% za gostinska podjetja in gostišča, 
3% za mestno komunalno podjetje, tekstilno in 

obutveno stroko obrtne panoge, mestno pralnico in 
čistilnico in brivsko-frizersko podjetje, 

5% za mestno plinarno. 
Obresti od osnovnih sredstev niso dolžne obraču- 

navati restavracije zaprtega tipa in pa menze ob 
.pogoju, da ne točijo alkoholnih pijač. 

Gospodarskim   organizacijam   iz   prejšnje   točke 
predpiše višino in način plačevanja obresti od osiiov- 
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nih sredstev svet za gospodarstvo v pavšalnem znesku 
po določbah tega poglavja družbenega plana. 

Dohodki od obresti od osnovnih sredstev, ki jih 
plačujejo podjetja iz tega poglavja, gredo v kreditni 
sklad za gospodarske investicije mesta Maribora. 

XIV. poglavje 

Formiranje  in  uporaba sredstev  kreditnega  sklada 
za gospodarske investicije mesta Maribora 

t 
V kreditni sklad za gospodarske investicije mesta 

Maribora se stekajo tile dohodki: 
a) neuporabljena sredstva investicijskega sklada 

iz preteklega leta, 
b) anuitete za dane kredite iz tega sklada, 
c) denarne kazni in koristi, ki se vplačujejo po 

76. členu uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sredstvi 
gospodarskih organizacij in po drugih predpisih, ki 
se sklicujejo na ta člen, 

č) obresti od osnovnih sredstev, ki jih vplačujejo 
obrtna podjetja in delavnice, gostinska podjetja in 
gostišča, turistične gospodarske organizacije in komu- 
nalna podjetja, 

d) del dobička, ki ga plačujejo obrtna podjetja 
in delavnice mestnemu ljudskemu odboru po odbitku 
32.5% zneska od bruto dobička, ki se plačuje v pro- 
račun MLO, 

e) ves dobiček, ki ga po tem planu plačujejo 
mestnemu ljudskemu odboru ^gostinska podjetja in 
gostišča ter turistične gospodarske organizacije,. 

f) izkupiček od prodanih osnovnih sredstev po 
66. členu uredbe o prenehanju podjetij in obrtov 
(Uradni list FLRJ, žt. 51/53) in 53. členu uredbe o 
gospodarjenju z osnovnimi sredstvi (Uradni list FLRJ, 
št. 52/53), 

g) sredstva, ki jih dodeli temu skladu MLO. 

O dodelitvi investicijskega kredita sklepa uprav- 
ni odbor Narodne banke na predlog sveta za gospo- 
darstvo MLO Maribor. 

Del dobička, ki ga plačujejo v ta sklad obrtna 
podjetja in delavnice, gostinska podjetja in gostišča, 
turistične gospodarske organizacije, kakor tudi obre- 
sti od osnovnih sredstev, ki jih plačujejo podjetja 
teh panog, se načeloma vračajo tem panogam v obliki 
kreditov za investicije. 

Pri razdelitvi kreditnih sredstev iz prejšnjega 
odstavka mora pristojna banka dobiti mnenje mestne 
obrtno oziroma trgovinske in gostinske zbornice. 

Obrestna mera od kreditov iz tega sklada je naj- 
manj 5 %, rok za vračanje pa ne sme biti daljši od 
5 let. 

Ne glede na prejšnji odstavek je obrestna mera 
za obrtna in gostinska podjetja lahko tudi nižja, ven- 
dar najmanj 1%, rok vračanja pa ne sme biti daljši 
od 30 let. 

5 
Pravilnik o črpanju kreditnega sklada za gospo- 

darske investicije predpiše po potrebi svet za gospo- 
darstvo 

XV. poglavje 

Prometni davek 
1 

Tarifo prometnega davka predpiše MLO po uredbi 
o spremembah  in dopolnitvah  uredbo o prometnem 
davku   (Uradni   list  FLRJ,  št.  35-659/54)   s  posebnim 
odlokom. 

XVI. poglavje 

Kritje obratnih sredstev, ki so porabljena 
za invesicije 

Za vsa obratna sredstva, ki jih gospodarske orga- 
nizacije uporabijo za investicije, obremeni Narodna 
banka sredstva teh gospodarskih organizacij za samo- 
stojno razpolaganje, ki jim pripadejo po XVII. po- 
glavju tega družbenega plana, po 11. členu uredbe 
o sklepnih računih gospodarskih orgnizacij za 1. 1955 
(Uradni list FLRJ, št. 57/54). 

XVII. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 
1 

Industrijska podjetja, gradbena podjetja in pro- 
metna podjetja ter obrati podjetij teh panog, ki samo- 
stojno obračunavajo celotni dohodek na območju 
mesta Maribora, se morajo ravnati po tehle določbah: 

a) Po odbitku zneska, ki gre kot delež federaciji 
oziroma ustreznega zneska, ki se steka v investicijski 
sklad podjetja po 76. členu uredbo o spremembah in 

•dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodarske 
organizacije in o njegovi delitvi (Uradni list FLRJ. 
št. 54-636/54) in XIX. poglavja zveznega družbenega 
plana za leto 1955 (Uradni list FLRJ, št. 56-666/54), 
po kritju zakonskih obveznosti v skladu z 39. členom 
prej imenovane uredbe ter premij, ki jih je gospo- 
darska organizacija upravičena izločiti po določbah 
tega poglavja, se razdeli dobiček gospodarske organi- 
zacije na del, ki pripada podjetju, in na del, ki pri- 
pada mestnemu  ljudskemu  odboru,  in • sicer  takole: 

Predvideni , 

Podjetje 
dobiček 

za razdelitev 
med gosp. org. 

in MLO 

Delež gospodarske 
organizacije 

v znesku        v % 

Delež MLO 
v znesku v % 

HE Mariborski otok 8,875 1,952              22 6,923 78 
»Elektro« Maribor mesto 9,966 2,193              22 .             7,775 

61,703 
78 

Tovarna umetnih brusov 71,748 10,045               14 86 
»Avtokaroserija« 16,340 2.942               18 13,398 82 
Tovarna avtomobilov 854,706 136,755               16 717,953 84 
»Metalna« 111,659 34,614               31 77,045 69 
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Podjetje 

Predvideni 
dobiček 

za razdelitev 
med gosp. org. 

la MLO 

Delež gospodarske 
organizacije 

v znesku        v % 

Delež MLO 
v znesku v 

»Hidromontaža« 332,894 
Tovarna poljedelskih strojev 19,573 
Mariborska livarna 240,838 
> Remont * 10,239 
Industrija kovinskih izdelkov 54,271 
Delavnica »Boris Kidrič« 467,849 
JZ podjetje za popravilo strojev 26,718 
»Elektrokovina« 57,434 
»Zlatorog« 39,997 
Opekarna, Košaki 5,169 
Opekarna, Radvanje 1,075 
Opekarna, Razvanje 20 
»Oprema« ILP 12,444 
Tovarna pohištva 5,792 
Mariborska tekstilna tovarna 1.022,399 
Predilnica in tkalnica 223,134 
»Svila«, Maribor 152,764 
Tovarna voln. in vig. izdelkov 143,158 
Tovarna pletenin in konfekcije 15,178 
Tovarna trakov in sukanca 22,602 
Inv. podjetje »Trak« 800 
Tovarna čevljev 8,042 
»Jugoalko« 6,006 
Tovarna mesnih izdelkov 4,003 
Mlinsko podjetje 9,910 
Industrija (papir, izdelkov 19,136 
Mariborska tiskarna 11,508 
»Konstruktor« 75,501 
»Stavbar« 13,587 
»Gradnje« 7.329 
»Projekt«, Maribor 8,871 
Mestni projektivni biro 597 
»Gradiš« IMM 46,419 
»Gradnje«, Dravograd 7,318 
»Avtobusni promet« 5,254 
Gozdarsko avtopodjetje 2,861 
»Transport« 3,699 
Podjetje za vzdrževanje proge 13,198 
»Avtoobnova« 7,798 

* 

b) Gospodarski   organizaciji,   ki   preseže   pred- 
videni  ostanek  dobička  iz  prejšnjega  odstavka,  se 

49.934 15 
6.06S 31 

33.717 14 
3,174 31 
11,397 21 
84,213 18 
7,214 27 

14,558 25 
7,599 19 
2,585 50 
538 50 
10 50 

5,475 44 
2,549 44 

153,360 15 
38,783 17 
22,915 15 
27,200 19 
5,161 34 
3,616 16 
4S0 60 

2,895 36 
2,042 34 
1,361 34 
1,487 15 
2,679 14 
2,071 18 
22,630 30 
4.076 30 
2,199 30 
2,661 30 
179 30 

13,936 30 
2,195 30 
1,839 35 
1.001 35 
1,627 44 
7,918 60 
1,949 25 

282,960 
15,505 

207.121 
7,065 

42,874 
383,636 

19,504 
43,076 
32,398 
2,584 

537 
10 

6,969 
3,245 

869.039 
189,551 
129,849 
115,958 

10,017 
18.986 

320 
5,147 
3,964 
2,642 
8,423 

16.437 
9,457 

52.651 
9.511 
5,150 
6.210 

418 
32,493 

5,12i5 
5,415 
1,860 
2,072 

'5,280 
5,849 

85 
69 
86 
69 
79 
82 
73 
75 
81 
50 
50 
50 
56 
56 
85 
83 
S5 
81 
66 
84 
40 
64 
66 
66 
85 
86 
82 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
65 
65 
56 
40 
75 

njen delež na dobičku zmanjša, v skladu s prekorače- 
njem predvidenega ostanka dobička po tejle lestvici: 

Ce se poveča dobiček nasproti 
predvidenemu  (predvideni dobi- 

ček = indeks 100) 

Zmanjšanje deleža gospodarske 
organizacije v dobičku 

do indeksa 110 na indeks 100 
od indeksa 110 do 120 na indeks 100    in 5e 24 %    od indeksa 110—120 
od indeksa 120 do 130 na indeks   98    in še 44.2 % od indeksa 120—130 
od indeksa 130 do 140 na indeks   94,6 in še 78,4 % od indeksa 130—140 
od indeksa 140 do 150 na indeks   89    in še 70,5 % od indeksa 140—150 
od indeksa 150 do 170 na indeks   84,3 in še 76,5 % od indeksa 150—170 
od indeksa 170 do 200 na indeks   75,5 in še 72 %    od indeksa 170—180 
od indeksa 200 dalje    na indeks   64,5 in še 65 %    od indeksa 200 dalje 

. Gospodarska organizacija obračunava nadplan- 
-«•i dobiček polletno s tem, da jemlje pri obračunu za. 
l- Polletje 50 % predvidenega dobička, ki se deli s 
tein planom. 

ski 
I 

ne- Pri   podje.tjih,   kjer   je   formiranje   dobička 
enakomerno, je lahko izračunani-dobiček tudi višji, 
če  da   za   to  svojo   privolitev   svet   za   gospodar-o 
stvo MLO. 
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c) Od sredstev iz dobička, ki pripadajo gospodar- 
ski organizaciji po tej točki pod a), se izločijo plače 
iz dobička po tehle odstotkih.: 

Del dobička, ki ga il- 
iaci   gospodarska orga- 

Podjetje nizacija  za  premije io 
, nagrade   9   prispevkom 

za    soc.   ••••••••••• 

HE Mariborski otok 38 
»Elektro« Maribor mesto 49 
Tovarna umetnih brusov 19 
>Av4ftkaroserija* 36 
Tovarna avtomobilov 27 
»Metalna« ' 58 
»Hidromontaža« 26 
Tovarna poljedelskih strojev 55 
Mariborska livarna 20 
>Remont< 63 
Industrija kovinskih izdelkov 45 
Delavnica žel. vozil >Boris Kidriče 42 
JZ podjetje za popravilo strojev 54 
»Elektrokovina« 52 
»Zlatoroge 39 
Opekarna, Košaiki 71 
Opekarna, Radvanje 71 
Opekarna, Razvanje 71 
»Oprema«LIP 53 
Tovarna pohištva 100 
Mariborska tekstilna tovarna 2" 
Predilnica in tkalnica 3d 
»Svila«, Maribor 28 
Tovarna volnenih in vig. izdelkov 36 
Tovarna pletenin in konfekcije 62 
••••••• trakov in sukanca 29 
Inv. podjetje »Trak.« 95 
TovaTna čevljev 64 
»Jugoalko« 62 
Tovarna mesnih izdelkov .63 
Mlinsko podjetje 100 
Industrija papirnatih izdelkov 100 
Mariborska tiskarna 100 
»Konstruktor« 48 
»Stavbar« 89 
»Gradnje« 90 
»Projekt«, Maribor 34 
Mestnf projektivni biro 100 
»Gradiš« IMM 48 
»Gradnje«, Dravograd . 48 
»Avtobusni promet« 100 
Gozdarsko avtopodjetje 100 
»Transport« 100 
Podjetje za vzdrževanje proge 80 
»Avtoobnova« 56 

litev je kontingentirana po zveznem Izvršnem svetu 
ter ni imela možnosti za preusmeritev na druge suro- 
vinske vire, da komisija za potrjevanje sklepnih ra- 
čunov predlog mestnemu ljudskemu odboru, da se 
izvrši obračun po planu podjetja. 

Natančnejša navodi'.i izda svet za gospodar- 
stvo MLO. 

V 10% izločenem znesku plač iz dobička je vštet 
tudi prispevek za socialno zavarovanje. 

Ce gospodarska organizacija ne doseže pogojev 
iz te točke, mora tako izločeni del plač iz dobička 
odvesti v sklad za zidanje stanovanjskih hiš mesta 
Maribora. 

d) Ce poveča gospodarska organizacija svoj do- 
biček, kj se deli s tem planom, zaradi večje proiz- 
vodnje od predvidene ali od doseženega obsega pro- 
izvodnje v letu 1954, kadar je proizvajalni plan nižji 
od doseženega v letu 1954, je upravičena izločiti pred 
delitvijo tega dobička med MLO in podjetjem 50 % 
tako ugotovljenegu zneska za premiranje, vendar 
največ 7 % od predvidenega ostanka dobička, ki se 
deli s tem planom. 

V premijah je vračunan tudi prispevek za soci- 
alno zavarovanje. 

Natančnejša navodila izda svet za gospodar- 
stvo MLO. 

e) Gospodarska organizacija, ki doseže višji del 
dobička, kj se deli z družbenim planom MLO po 
točki a) te točke z izvozom, ima pravico, izločiti za 
premije 50 % tako doseženega presežka, vendar naj- 
več do 2 % od predvidenega dobička, ki se deli po 
določbah tega plana. 

f) Ce podjetje zaposluje zaradi večje produkcije 
in grl v proizvodnji ter nezadostnih zmogljivosti de- 
lovno silo v nočni izmeni in izpolnjuje pogoje pod 
č) tega razdelka, pri tem pa ne gre na nočno delo 
zaradi narave dela, doseže pa zadostni dobiček nad 
dobičkom, ki se deli s tem planom, je upravičeno izlo- 
čiti pred delitvijo dobička med MLO in podjetjem 
toliko promilov od plač po tarifnem pravilniku, 
kolikršen je odstotek povprečno zaposlene delovne 
sile v nočni izmeni v primeri s povprečno zaposleno 
delovno silo. 

2 
. Izvozna in uvozna podjetja, ki jih navaja 81. člen 

uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ce- 
lotnem dohodku gospodarske organizacije in o nje- 
govi delitvi (Uradni list FLRJ, št. 54-636/54) delijo 
dobiček po odbitku obveznosti iz 39. člena te uredbe 
takole: 

delež   gospodarske   organizacije       25 % 
delež mestnega ljudskega odbora       75 % 

č) Gospodarske organizacije, navedene pod to 
točko,, izločijo 10 % iplače, ki jim pripada po tej točki, 
za premije in nagrade ter jih lahko razporedijo šele 
po potrditvi sklepnega računa za leto 1955, in sicer 
le takrat, če so dosegle vsaj: plan fizičnega obsega 
proizvodnje in predvideni dobiček za leto 1955, rea- 
lizirani obseg proizvodnje v letu 1954, če jim je pro- 
izvajalni plan nižji od realizacije v letu 1954 ter 
realizirani obseg proizvodnje na povprečno zaposle- 
nega in na enoto vrednosti osnovnih sredstev v letu 
1954. 

Ce pa gospodarska organizacija • n; dosegla svo- 
• jega proizvajalnega plana, ali najmanj  proizvodnje 

iz leta 1954 zaradi nezadostnih surovin, katerih- razdè- 

Dobiček obrtnih podjetij in delavnic ter obratov 
na območju MLO, ki samostojno obračunavajo celot- 
ni dohodek, se razdeli po odbitku zakonskih obvez- 
nosti po 39. členu uredbe o spremembah in dopolni- 
tvah ured.be o celotnem dohodku gospodarske orga- 
nizacije in o njegovi delitvi (Uradni list FLRJ- «'• 
54-636/54) takole: ; 

32,5 % od doseženega skupnega dobička plaču- 
jejo obrtna podjetja in'delavnice iz prejšnjega od- 
stavka v proračun MLO. Ostanek dobička po odbitku 
zakonskih obveznosti in 32,5 % deleža MLO pa se 

deli takole: 
50 % ostanka dobička plačujejo obrtna podjetja 

gradbene  stroke  v   sklad  za  zidanje  stanovanj ski« 
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hiš mesta Maribora, draga obrtna podjetja, obrtne 
delavnice in obrati na območju MLO Maribor pa v 
kreditni sklad za kreditiranje gospodarskih investi- 
cij, ki pa se uporabi za kreditiranje investicij te 
panoge. 

'V sklad za zidanje stanovanjskih hiš plačujejo 
le tista obrtna podjetja gradbene stroke, ki zaposlu- 
jejo več kakor 100 delavcev. 

Po načinu razdelitve dobička iz gornjih odstav- 
kov plačujejo obrtna podjetja jn delavnice, ki zapo- 
slujejo do 30 delavcev ali imajo do 5 milijonov din 
letnega prometa, in pa vsa obrtna podjetja in delav- 

nice tekstilne ter obutvene stroke delež dobička MLO 
in pa stalne družbene prispevke v pavšalnih zneskih. 

Ne glede na prejšnji odstavek vplačuje v sklad 
za kreditiranje gospodarskih investicij mestno obrtno 
podjetje Dimnikarstvo 25 % od ostanka dobička. 

4 
Dobiček komunalnih podjetij se deli po odbitku 

zakonskih obveznosti, ki jih navaja 39. člen uredbe 
o skupnem dohodku gospodarske organizacije in o 
njegovj delitvi (Uradni list FLRJ, št 54-636/54), in 
pavšalnega zneska, ki se odvaja MLO po tem planu, 
med komunalnim podjetjem in MLQ_po tejle lestvici: 

Ce znaša odstotek dobička, ki so ostane ko- 
deli s tem planom, v primeri s munalnemu 
plačami po tarifnem pravilniku podjetju 

in še 

do 
od 
od 
od 
od 

20% 
30% 
40% 
50% 

100% 

100% 
90% 

' 80% 
70% 
40% 

Ostanek dobička po odbitku dela dobička po tej 
lestvici odvaja komunalno podjetje v proračun MLO. 

Po predpisih prejšnjega odstavka se deli tudi 
dobiček tistih gospodarskih organizacij, ki jih druž- 
beni plan mesta Maribora ne navaja posebej ali v 
okviru panog. 

Ne glede na določbe tega razdelka uporabi komu- 
nalno podjetje Pogrebni zavod celotni ostanek do- 
bička, ki bi po prejšnjih določbah pripadel MLO, za 
vzdrževanje pokopališč. 

Dobiček v pavšalnem znesku plačujejo v prora- 
čun MLO v spodaj označenih letnih zneskih tale 
komunalna podjetja: 

v 000 dih 
Mestni vodovod 
Komuna-projekt 

47,204 din 
4,030 din 

Gostinska podjetja in gostišča ter turistične go- 
spodarske organizacije vplačujejo 30 % svojega do- 
bička, ki ga formirajo na podlagi 82. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o -celotnem do-» 
hodku gospodarske organizacije in o njegovj delitvi 
(Uradni list FLRJ, št. 64-636/54) v kreditni sklad za 
gospodarske investicije MLO, 30 % od tega dobička 
pa uporabijo za povečanje svojih investicijskih 
skladov. 

Gostišča plačujejo del dobička po prejšnjem od- 
stavku kakor tudi stalne prispevke družbeni skup- 
nosti v pavšalnih zneskih. 

6 
Trgovska podjetja in trgovine, prodajalne, skla- 

dišča ter odkupne postaje na območju mesta Mari- 
bora, odstopijo od svojega dobička, ki ga formirajo 
Po  68.   členu   uredbe o spremembah   in   dopolnitvah 

70 % presežka nad 20 do 30 % 
50 % presežka nad 30 do 40% 
30 % presežka nad 40 do 50 % 
10 % presežka nad 50 do 100 % 
4% presežka nad 100% 

uredbe o celotnem dohodku gospodarske organizacije 
in o njegovi delitvi (Uradni list FLRJ, št. 54-636/54), 
90 % v proračun MLO, ostanek pa uporabijo za po- 
večanje svojega  investicijskega sklada. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij na območju 
mesta Maribora vplačujejo v proračun MLO Maribor 
70 % od doseženega dobička, formiranega po 78. členu 
v prednjem odstavku imenovane uredbe o celotnem 
dohodku kot delež MLO. Za ostanek dobička pa se 
poveča investicijski sklad teh prodajaln. 

7 
Del dobička zadružnih gospodarskih organizacij, 

ki.pripada po tem poglavju mestnemu ljudskemu od- 
boru, se odvaja v investicijski sklad za pospeševanje 
kmetijstva pri okrajni zadružni zvezi. Sredstva, ki 
jih zadružne gospodarske organizacije vplačujejo v 
ta sklad, se smejo uporabiti za pospeševanje kmetij- 
stva na območju MLO Maribor in OLO Maribor 
okolica za namene, ki jih potrdi svet za gospodar- 
stvo MLO. 

Ne glede na prejšnji odstavek odvajajo zadružne 
gospodarske organizacije, ki so jih ustanovile kme- 
tijske zadruge, tem zadrugam del dobička, ki pri- 
pada po tem poglavju MLO Maribor. Ta sredstva se 
smejo uporabiti za pospeševanje kmetijstva. 

8 
Del dobička, ki pripada izvoznim in uvoznim 

podjetjem, obrtnim podjetjem, ki ne plačujejo delež 
MLO in stalnih, prispevkov družbeni skupnosti pav- 
šalno, komunalnim podjetjem in vsem tistim gospo- 
darskim organizacijam, ki jih družbeni plan Mari- 
bora ne navaja posebej ali v okviru panog, se razdeli 
na del dobička, ki ga sme podjetje iz tega odstavka 
uporabiti za plače, in na del, ki gre v sklad za samo- 
stojno razpolaganje, po tejle lestvici: 

Ce  znaša  del  dobička,  ki   pripada 
gospodarski  organizaciji   v odstotkih 

od plač po tarifnem pravilniku 

10% 
11 % • 

na    15% 
na   20% 

do 
na, 

Znesek, k; ga sme gospodarska 
organizacija uporabiti za plače 

s socialnim zavarovanjem 

100,0% 
95,0 % +35 % na presežek 'preko 11 — 15% 
80,0% +33% na presežek preko Ì5 — 20% 
70,0 % + 30 % na presežek preko 20 — 25 % 
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Ce znaša del dobička, ki pripada 
gospodarski organizaciji v odstotkih 

od plač po tarifnem pravilniku 

Znesek, ki ga. sme gospodarska 
organizacija uporabiti za plače 

s socialnim zavarovanjem 

na 25% 
na 30% 
na 35% 
na 40% 
na 45% 
na 50% 
na 55% 
na 60% 
na 65% 
na 70% 
na 75% 
na 80% 
na 90% 
na 100% 
na 120% 
na 160% 
na 200% 
na 300% 

63,0% 
58,0% 
52,0% 
50,0% 
47,0% 
44,4% 
42,0% 
40,5% 
38,7 % 
37,2% 
35,8% 
34,4% 
32,1 % 
30,0% 
26,7 % 
21,8% 
18,0% 
12,3% 

+ 27% 
+ 26% 
+ 25% 
+ 24% 
+ 23% 
+ 22% 
+ 20% 
+ 18% 
+ 17% 
+ 16% 
+ 15% 
+ 14% 
+ 12% 
+ 10% 
+ 7% 
+ 3% 
+ 1% 
+ •,% 

na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 
na presežek 

preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 
preko 

25 — 30% 
30 - 35% 
35 — 40 % 
40 — 45% 
45 — 50% 
50 — 55 % 
55 — 60% 
60 — 65% 
65 — 70 % 

— 75% 
- 80% 

90% 
90 —100 % 
100—120% 
120—160% 
160—200% 
200—300 % 

300% 

70 
75 
80 

XVni. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

1 
Raven tarifnih postavk v tarifnih pravilnikih za 

leto 1955 se sme gibati nad ravnijo po obračunskih 
plačah za leto 1954, ki se ugotavljajo po določbah 
XX. poglavja zveznega družbenega plana za leto 1955 
po podjetjih in panogah gospodarstva takole: 

P»noja — gospodarska organizacija 
Raven tarifnih postavk 
v odstotkih nad rav- 
nijo   obračunskih   plač 

Panoga — gospodarska organizacija 
Raven tarifnih postavk 
v odstotkih nad rav- 
nijo   obračunskih   piai 

Industrija in rudarstvo 
HE Mariborski otok 5 
>Elektro< Maribor-mesto 5 
Tovarna umetnih brusov 5 
»Avtokaroserija« 5 
Tovarna avtomobilov 5 
»Metalna«                                       * 5 
»Hidromontaža« 5 
Tovarna poljedelskih strojev 5 
Mariborska livarna 3 
»Remont* 5 
Industrija kovinskih izdelkov 5 
Delavnica žel. vozil >B. Kidriče 5 
JZ podjetje za popravljanje strojev 5 
»Elektrokovina« 5 
»Zlatoroge 3 
Opekarna, Košaki 5 
Opekarna, Radvanje           , . 5 
Opekarna, Razvanje 5 
»Oprema«,  industrija  lesnih  proizvodov       3 
Tovarna pohištva                                . 3 
Industrija papirnatih izdelkov 3 
Mariborska tekstilna tovarna 3 
Predilnica in tkalnica 3 
»Svila«, Maribor          -    "                       .3 
Tovarna volnenih in vigogne izdelkov 5 
Tovarna pletenin in  konfekcijo 3 
Tovarna trakov in sukanca       ' 3 
Invalidsko podjetje »Trak« 3 

Tovarna čevljev , 5 
' Industrija živilskih proizv. »Jugoalko« 3 
Tovarna mesnih izdelkov 3 
Mlinsko podjetje 3 
Mariborska  tiskarna 5 

Promet 
»Avtobusni promet« 5 
Gozdarsko avto-podjetje 5 
»Transport« 5 
Podjetje za vzdrževanje progo JZ 5 
»Avtoobnova« 5 

Gradbeništvo 
Vsa komunalna podjetja 5 
Vsa kmetijska gospodarstva 5 
Vsa obrina  podjetja 5 
Vsa trgovska podjetja 5 

Plačilni sklad trgovskih podjetij oz. trgovin se 
formira načeloma po prometu, doseženem v letu 1954, 
zmanjšanem za verižno trgovino, in obračunskih 
plač s prispevkom za socialno zavarovanje, poveča- 
nih za 5 %. Uveljaviti je treba načelo, da bodo od- 
stotki za formiranje plačilnega sklada enaki za trgov- 

^ska podjetja in trgovine iste stroke. 
Svet za gospodarstvo je pooblaščen predpisati 

odstotke od celotnega prometa za posamezna trgov- 
ska podjetja. 

Ce plačilni sklad, ki se izračuna na podlagi do- 
ločenega odstotka od celotnega prometa, presega 
plače po tarifnem pravilniku z izdatki iz 31. člena 
uredbe o celotnem dohodku gospodarske organiza- 
cije, sme uporabiti trgovsko podjetje oz. trgovina za 
povečanje plač nad plačami po tarifnem pravilniku 
od te razlike samo tisti del, ki mu ga dovoljuje 
lestvica, predpisana s točko 8. XVII. poglavja tega 
družbenega plana. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij formirajo svoj 
plačilni sklad na podlagi lestvice iz prejšnjega od- 
stavka, in sicer tako, da dajo rabat, ki se ne uporabi 
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za izdatke iz 77. člena uredbe o celotnem dohodku 
gospodarske organizacije, v razmerje do plač po ta- 
rifnem pravilniku. 

3 
Gostinska podjetja ter turistične gospodarske 

organizacije formirajo oiačeloma vplačilni sklad po 
doseženem prometu v letu 1954 in; obračunskih pla- 
čah s prispevkom za socialno zavarovanje, povečanih 
za 5%. 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen predpisati od- 
stotek od celotnega prometa za posamezna podjetja 
prejšnjega odstavka. 

XIX. poglavje 

Delež občinskega LO Kamnica nn dohodkih MLO 

Občinski ljudski odbor Kamnica je udeležen pri 
dohodkih, ki se poberejo na njegovem območju, v 
tehle odstotkih: 

dopolnilna dohodnina od kmetov 
in občinske doklade 100 % 

dopolnilna dohodnina drugih 
poklicev z dokladami 100 % 

davek od dediščin in daril 100 % 

10 % od dobička, kj ga plačuje po XVII. poglavju 
tega družbenega plana HE Mariborski otok mestne- 
mu ljudskemu odboru. 

Sredstva, ki jih prejme občina Kamnica iz do- 
bička, se lahko uporabijo le za komunalne in stano- 
vanjsko investicije. 

Vsi drugi viri dohodkov, ki se pobirajo na ob- 
močju občinskega LO Kamnica ia pripadajo po ve- 
ljavnih predpisih MLO Maribor, se vplačajo v pro- 
račun  MLO Maribor. 

XX. poglavje' 
Skladi 

1 
Trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo z izvo- 

zom in uvozom, trgovska podjetja na debelo m trgov- 
ska podjetja s tehničnim blagom, ki se pretežno 
ukvarjajo z izvozom in uvozom, prenesejo v svoj 
rezervni skfad 4 %, kmetijske organizacije 5 %, druge 
gospodarske organizacije pa 2% svojih obratnih' 
Sredstev, povprečno uporabljenih v zadnjih treh 
letih. • 

Ce gospodarska organizacija ne uporablja kre- 
dita za obratna sredstva pri banki ali č> uporabljeni 
kredit ne daje prave slike o njenih povprečnih 
obratnih sredstvih, ugotovi svet za gospodarstvo 
sporazumno z gospodarsko organizacijo po njenih 
knjigovodskih podatkih višino povprečnih obratnih 
sredstev v zadnjih treh ietih. 

Trgovska podjetja in trgovine prenesejo v svoj 
svesticijski sklad obvezno 0 5% od prometa v 1. 1955. 

Trgovska podjetja in trgovine prispevajo iz svo- 
jih investicijskih skladov, formiran;h po določbah 
PrcJšnjih odstavkov, delež v spodaj označenih od- 
stotkih v sklad za graditev skladišč trgovskih pod- 
J?{ij pri mestni trgovinski in gostinski zbornici, in 
sicer: 

trgovska podjetja in trgovine s prometom na 
«robno 50%, 

,       trgovska   podjetja   in   trgovine   s   prometom   na 
acbcIo 85%. 

Ne glede na prejšnji odstavek prenese trgovsko 
podjetje >Tobak< v svoj investicijski sklad obvezno 
0.2% od prometa. 

Gostinska in turistična podjetja formirajo svoj 
investicijski sklad najmanj v višini 1.5% od prometa, 
doseženega v letu 1955. 

Na predlog gostinskega podjetja določi odstotek 
za formiranje investicijskega sklada svet za gospo- 
darstvo MLO. 

• 3 
Ustanovljen bo sklad za pospeševanje kmetijske 

proizvodnje. 'V ta sklad se vplačuje 15% od zneska 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva, ki gre v do- 
hodke mestnega ljudskega odbora Maribor. 

Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje so 
črpa po predračunu izdatkov. 

4 
V sklad za zidanje stanovanjskih hiš mesta Mari- 

bora se stekajo tile dohodki: 
a) del dobička gradbenih podjetij in njihovih 

obratov na območju mesta Maribora, ki so ga le-ta 
dolžna plačevati mestnemu ljudskemu odboru Mari- 
bor po predpisih tega družbenega plana; 

b) del dobička, ki ga vplačujejo v ta sklad obrtna 
podjetja gradbene stroke z več kakor 100 delavci, 
po odbitku 32.5 % zneska od bruto dobička, ki se 
vplačuje v proračun MLO; 

c) 14% od dobička po odbitku prispevkov LRS, 
ki se plačuje v proračun MLO. 

č) 50%" dobičktt^nad "dobičkom, ki se s tem planom 
razporeja v proračun MLO; 

d) sredstva, ki pritekajo v ta sklad po odločbi 
MLO o najemninah, in skladi za vzdrževanje hiš; 

e) sredstva,  kj  se pridobijo s prodajo hiš SLP; 
f) anuitete od kreditov, ki se dajejo iz tega 

sklada; 
g) sredstva, ki jih predpiše MLO s posebnim od- 

lokom; 
h) sredstva, ki jih plačajo gospodarske organiza- 

cije po XVII. poglavju, točke 1. pod č)  tega plana. 
Sklad za zidanje stanovanjskih hiš mesta Mari- 

bora se uporablja za financiranje in kreditiranje 
zidavo stanovanj na območju tega mesta. 

Druge pogoje za uporabo sredstev tega sklada 
predpiše MLO Maribor s posebnim odlokom.    ' 

5 
Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov se 

oblikuje in uporablja po zakonu o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, št. 13-39/54). 

Predračun dohodkov in izdatkov tega sklada je 
sestavni del proračuna MLO Maribor. 

Sklad upravlja uprava za gozdarstvo MLO Mari- 
bor v okviru družbenega plana in v sporazumu s 
svetom za gospodarstvo MLO. 

XXL poglavje 
Zidava stanovanj gospodarskih organizacij 

na obrrocju mesta Maribora 
1 

Gospodarske organizacije na območju mesta Mari- 
bora uporabijo najmanj 45% svojih skladov za samo- 
stojno razpolaganje, kj jim pripadajo po tem planu 
za zidavo stanovanj. 

Ne glede na prejšnji odstavek uporabijo v ta 
namen komunalna in gostinska podjetja 10%, obrtna 
podjetja in delavnice pa 30% svojih skladov za samo- 
stojno razpolaganje. 
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Gospodarske organizacije zidajo iz sredstev po 
prejšnji točki tega poglavja stanovanja samostojno 
ali v okviru združenih investitorjev za zidavo stano- 
vanj. 

Podjetja, ki sredstev po prvi točki tega poglavja 
niso uporabila za zidanje stanovanjskih hiš, jih vpla- 
čajo v sklad za zidanje stanovanjskih hiš mesta Mari- 
bora. V tem primeru je podjetje upravičeno sprejeti 
ustrezno vrednost stanovanjske površine po odloku 
MLO o skladu za zidanje stanovanjskih hiš. 

XXII. poglavje 

Cene za storitve komunalnih podjetij 

Cene za proizvode oziroma tarife za storitve, ki 
jih opravljajo komunalna podjetja določa MLO Ma- 
ribor, i 

XXIII. poglavje 

Stopnje dohodnine in zemljarine 

1 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva v letu 1955 se predpisuje tale davčna lestvica 
(davek = dopolnilni davek): 

Osnova     % Davek Osne Davek 

Os % Davek O?i ova     % Davek 

1.00C 
2.000 
5.000 
4.000 
•5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
IT.OOO 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
25.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
50.000 
51.000 
52.000 
55.000 
34.000 
33.000 

•'.000 
37.000 
38.000 
39.000 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 ' 
5 
5 
5.15 
5.30 
5.45 
5.60 
5.75 
5.9C 
6.05 
6.20 
6.55 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1.000 
1.050 
1.100 
1.150 
L200 
1.250 
1.300 
1.350 
1.400 
1.450 
1.500 
1.597 
1.696 
1.799 
1.904 
2.013 
2.124 
2.239 
2.356 
2.477 

40.000 
41.000 
42.000 
45.000 
44.000 
43.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 

-75.000 
76.000 
77.000 
78.000 

6.50 
6.65 
6.80 
6.95 
7.10 
7 "5 
7.40 
7.55 
7.70 
7.85 
8 
8.15 
8.30 
8.45 
8.60 
8.-5 
8.90 
9.05 
9.20 
9.35 
9.50 
9.65 
9.80 
9.95 

10.10 
10.25 
10.40 
10.55 
10.70 
10.85 
11 
11.15 
11.30 
11.45 
11.60 
11.75 
1•.90 
12.05 
12.20 

2.600 
2.727 
2.856 
2.989 
3.124 
3.263 
3.404 
3.549 
3.696 
3.947 
4.000 
4.157 
4.316 
4.479 
4.644 
4.813 
4984 
5.159 
5.336 
5.517 
5.700 
5.887 
6.076 
6.269 
6.464 
6.663 
6.864 
7.069 
7.276 
7.487 
7.700 
7.917 
8.136 
8.359 
8.584 
8.813 
9.044 
9.279 
9.516 

79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.0O0 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
255.000 
210.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 

12.35 
12.50 
12.60 
12.70 
12.80 
12.90 
13 
13.10 
13.20 
13.30 
13.40 
13.50 
13.60 
13.70 
13.80 
13.90 
14 
14.10 
14.20 
14.30 
14.40 
14.50 
15 
15.50 
16 
16.50 
17 
17.50 
18 
18.50 
19 
19.50 
20 
20.50 
?1 
21.50 
22 
22.50 
23 
23.50 
23 
24.50 
24.90 
25.30 
•5.70 
26.10 
26.50 
26.90 
27.30 
27,70 
28.10 
28.50 
28.85 
29.20 
29.55 
29.90 
30.25 
30.60 
30,95 
51.30 
31.65 
32 
32.25 
32.50 
32.75 
33 

9.757 
10.000 
10.206 
10.414 
10.624 
10.836 
11.050 
11.266 
11.484 
11.704 
11.926 
12.150 
12.376 
12.604 
12.834 
13.066 
13.300 
13.536 
13.774 
14.014 
14.256 
14.500 
15.750 
17.050 
18.400 
19.800 
21.250 
22.750 
24.300 
25.900 
27.550 
29.250 
31.000 
32.800 
34.650 
36.550 
38.500 
40.500 
42.550 
44.650 
46.800 
49.000 
51.045 
53.130 
55.255 
57.420 
59.625 
61.870 
64.155 
66.460 
68.845 
71.250 
73.568 
75.920 
78.308' 
80.730 
83.168 
85.680 
88.208 
90.770 
93.368 
96.000 
98.363 

100.750 
103.163 
105.600 

523.000 
330.000 

J335.O00 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.00C 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
455. OpO 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
'570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 ' 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 

33.25 
33.50 
43.75 
34 
34.25 
'•i. 50 
34'5 
55 
35.25 
35.50 
"5.75 
36 
36.25 
36.50 
36.75 
37 
37.15 
37.30 
37.45 
57.60 
37.75 
37.90 
38.05 
33.20 
38.35 
38 50 
38.65 
38.80 
38.95 
39.10 
39.25 
39.40 
39.55 . 
39.70 
39.85 
40 
40.10 
40.20 
40.30 
40.40 
4•.51 
40.60 
40.70 
40.80 
40.90 
41 
41.10 
41.20 
41,30 
41.40 
41.50 
41.60 
41.70 
41.80 
41.90 
42 
42.10 
42.20 
42.30 
42.40 
42.50 
42.60 
42.70 
42.80 
42.90 
43 

108.063 
110.550 
113.065 
115.600 
118.163 
120.750 
123.563 
126.000 
128.663 
131.530 
154.063 
136.800 
139.563 
142.350 
145.165 
148.000 
150.458 
152.930 
155.418 
157.920 
160.438 
162.970 
165.517 
168.080 
170.658 
173.250 
175.858 
178.480 
181.118 
185.770 
186.439 
169.120 
191.818 
194.530 
197.258 
200.000 
202.505 
205.020 
207.545 
210.080 
212.625 
215.160 
217.745 
220.320 
222.905 
225.5O0 
228.105 
520.720 
233.345 
235.980 
238.625 
241.280 
243.945 
246.620 
249.305 
252.000 
254.705 
257.420 
260•45 
"',2.880 
265.625 
268.380 
271.145 
273>20 
276.705 
279.5O0 
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Osnova     î ••         Davek Osnova % Davek Osnova % Davek Osnova % Davek 

655.000     43.10       282.303 695.000 43.70 299.345 105.000 6.5 6.825 435.000 46.8 203.580 
660.000     43.20       285.120 690.000 45.80 302.220 110.000 7 7.700 440.000 47 206.800 
665.000     43.30       287.945 69'.000 43.90 305.105 115.000 7.5 8.625 445.000 47.2 210.040 
670.000     43.40       290.780 700.000 44 308.000 120.000 8 9.600 450.000 47.4 215.300 
675.000     43.50       293.625 nad 125.000 8.5 10.625 455.000 47.6 216.5S0 
680.000     43.60       296.480 700.000 44% zgor*. meja 130*00 9 11.700 460.000 47.8 219.880 

135.000 9.5 12.825 465.000 47.9 222.755 
140.000 10 14.000 470.000 48 225.600 

2 145.000 10.5 15.225 475.000 48.1 228.475 

Za  obračunavanje dopo nilne  dohodnine od  do- 150.000 11 16.500 480.000 48.2 251.560 

hodkov samostojnih poklicev v letu 1955 se predpisuje 155.000 12 18.600 485.000 • 48.3 254.233 

tale davčna lestvica: 160.000 13 20.800 490.000 48.4 257.160 
165.000 
170.000 
175.000 
ISO.OOO 

14 
15 
16 
17 

25.100 
25.500 
28.000 
50.600 

495.000 
500.000 
505.000 
510.000 

48.5 
48.6 
48.7 
48.8 

240.075 

Osnova      5 V0          Davek Osnova % Davek 
243.000 
245.935 
248.880 

1.000       1 10 51.000 1,1 561 185.000 18 55.300 515.000 48.9 251.855 
2.000 L                    20 52.000 1.2 624 190.000 19 36.100 520.000 49 554.900 
3.000 l                    30 53.000 1.3 689 193.000 20 39.000 525.000 49.1 257.775 
4.000 40 54.000 1.4 756 200.000 21 42.000 530.000 49.2 260.760 
5.000 1                    50 55.000 1.5 825 203.000 22 45.100 535.000 49.5 263.755 
6.000 60 56.000 1.6 896 210.000 23 48.500 540.000 49.4 266.760 
7.000       1 70 57.000 1.7, 969 215.000 24 51.600 545".000 49.5 269.775 
8.000 80 58.000 1.8 1.044 220.000 25 55.000 550.000 49.6 272.800 
9.000 l                    90 59.000 1.9 1.121 225.000 26 58.500 555.000 49.7 275.Ö35 

10.000 100 60.000 2 1.200 230.000 27 62.100 560.000 49.8 278.880 
11.000       1 110 61.000 2.1 1.281 235.000 27.8 65.550 565.000 49.9 2S1.935 
12.000 l                   120 62.000 2.2 1.364 240.000 28.6 68.640 570.000 50 285.000 
13.000 130 63.000 2.3 1.449 245.000 29.4 72.050 575.000 50.1 283 075 
14.000 140 64.000 2.4 1.536 230.000 30.2 75.500 580.000 50.2 291.160 
15.000 150 05.000 2.5 1.625 255.000 31 79.030 585.000 50.3 294.255 
16.000   • 160 66.000 2.6 1.716 260.000 31.8 82.680 590.000 50.4 297.360 
17.000 1                   170 •67.000 2.7 1.809 265.000 32.6 86.590 595.U00 50.5 300.475 
18.000 1                  180 68.000 2.8 1.904 270.000 33.4 90.180 600.000 50.6 505.600 
19.000 l                   190 69.000 2.9 2.001 275.000 54.1 95.775 605.000 50.7 506.755 
20.000 L                  200 70.000 3 2.100 280.000 54.8 97.440 610.000 50.8. 309.880 
21.000 1                  210 71.000 3.1 2.201 285.000 35.5 101.175 615.000 • 50.9* 315.055 
22.000 l                  220 72.000 3.2 2.304 290.000 36.2 104.9S0 620.000 •"51 516.200 
25.000 l                  230 73.000 3.3 2.4Ó9 295.000 36.8 108.560 625.000 51.1 519.575 

. 24.000 l                  240 74.000 3.4 2.516 300.000 37.4 112.200 630.000 51.2 522.560 
25.000 230 75.000 3.5 2.625 305.000 37.95 115.748 635.000 51.5 525.755 
26.000 l                  260 76.000 3.6 2.736 310.000 38.5 119.550 640.000 51.4 ' 328.960 
27.000 l                  270 77.000 3.7 2.S49 315.000 39 122.830 645.000 51.5 552.175 
28.000 280 78.000 3.8 2.964 320.000 59.5 126.400 630.000 51.6 355.400 
29.000 1                  290 79.000 3.9 3.081 » 325.000 59.9 129.675 653.000 51.7 •  558.655 
,30.000       1 l                  300 80.000 4 3.200 330.000 40.5 132.990 660.000 51.8 541.880 
31.000 l                  310 81.000 4.1 3.321 333.000 40.7 136.345 665.000 51.9 545.155 
32.000 [                  320 82.000 4.2 3.440 540.000 41.1 139.740 67O.Û00 52 548.400 
33.000 l                  330 83.000 4.3 3.569 345.000 41.45 143.005 675.000 52.1 551.675 
34.000 1                  540 84.000 4.4 3.696 350.000 41.8 146.3Û0 680.000 52.2 554.960 

' 35.000 1                  350 . 85.000 4.5 3.823 355.000 42.15 149.655 6S5.0OO 52.5 358.255 
36.000 l                  360 86.000 4.6 3.956 360.000 42.5 153.000 690.000 52.4 561.560 
37.000 l                 370 87.000 4.7 4.089 365.000 4?.85 156.403 695.000 52.5 564.875 
38.000 1                  380 88.000 4.8 4.224  . 370.000 43.2 159.840 700.000 52.6 568.200 
39.000 1                  390 89.000 4.9 4.361 375.000 43.55 163.515 705.000 52.7 571.555 
40.000 1                  400 90.000 5 4.500 380.000 43.9 166.820 710.000 52.8 574.880 
41.000 l                  410 91.000 5.1 4.641 385.000 44.23 170.363 715.000 52.9 578.255 
42.000 1               . 420 92.000 5.2 4.784 390.000 "4.6 173.940 720.000 53 5S 1.600 
43.000 l                  430 93.000. 5.3 4.929 395.000 44.93 177.555 725.000 53.1 584.975 
44.000 1                  440 94.000 5.4 5.076 400.000 45.5 181.200 750.000 ^5.2 588.560 
43.000 1                  450 93.000 5.5 5.225 405.000 45.55 184.478 735.000 55.5 391.755 
46.000 l           ,      460 96.000 5.6 5.376 410.000 45.8 187.780 740.000 55.4 595.160 
47.000 470 97.000 5.7 5.529 415.000 46 190.900 745.000 55.5 598.575 
48.000 l                  480 98.000 5.8 5.6S4 420.000 46.2 194.040 750.000 55.6 402.000 

' 49.000 l                  490 99.000 5.9 5.841 425.000 46.4 197.200 755.OÛ0 55.7 ,   405.455 
50.000 l   •    '           500 ,100.000. 6 ,   6.000 450.000 46.6 200.580 760.000 55.8 408.880 
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Osnova     % Davek Osnova     % Davek       Osnova     % Davek Osnova     % Davek 

765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 

55,9 
54 
54.1 
54.2 
54.3 
54.4 

412.335 
415.800 
419.275 
422.760 
426.255 
429.760 

795.000     54.5        433.275 
800.000     54.6        436.800 
nad 
800.000 = 54.6% od 800.000 
L+,75% razlike na 800.000 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov iz premoženja v letu 1955 se predpisuje tale 
davčna lestvica: 

Osnova     % Davek Osnova     % Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
52.000. 
35.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 . 
2 

h 
2.4 
2.6 
2.8 
3 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4 
42 
4.4 
4.6 
4.8 
5 
5.2 
5.4 
5.6 
5.8 
6 
6.3 
6.6 
6.9 
7.2 
7.5 
7.8 
8.1 
8.4 
8.7 
9 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
462 
528 
593 
672 
750 
832 
918 

1.008 
1.102 
1.200 
1.302 
1.408 
1.518 
1.632 
1.750 
1.872 
1.998 
2.128 
2.262 
2.400 
2.583 
2.772 
2.967 
3.168 
3.375 
3.588 
3.807 
4.032 
4.263 
4.500 

51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
63.000 
69.000 
70,000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 

93 
9.6 
9.9 

10.2 
10.5 
10.8 
11.1 
11.4 
11.7 
12 
12.3 
12.6 
12.9 
13J2 
13.5 
13.8 
14.1 
14.4 
14.7 
15 
15.3 
15.6 
15.9 
16.2 
16.5 
16.8 
17.1 
17.4 
17.7 
18 
18.3 
18.6 
18.9 
19.2 
19.5 
19.8 
20.1 
20.4 
20.7-. 
21 
21.5- 
21.6 
21.9 
22.2 
22.5 
22.8 
23.1- 
23.4 
23.7 

2i*  • 

4.743 
4.992 
5.247 
5.508 
5.775 
6.04S 
6.327 
6.612 
6.903 
7.200 
7.503 
7.812 
8.127 
8.448 
8.775 
9.108 
9.447 
9.792 

10.143 
10.500 
10.863 
11.232 
11.607 
11.988 
12.375 
12.768 
13.167 
13.572 
13.983 
14.400 
14.823 
15.252 
15.687 
16.128 
16.575 
17.028 
17.487 
17.952 
18.423 
18.900 
19.383 
19.872 
20.367 
20.S68 
21.375 
21.8S8 
22.407 
22.932 
23.463 
24.000 

105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
*)0.000 
295.0Ü0 
300.000 

25.25 
26.50 
27.75 
29 
30.25 
31.50 
32.75 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
50.5 
51 
51.5 
52 
52.5 
55 
53.5 
.54 
54.5' 
55 
55.5 
56 
56.5 
57 
57.5 
58 

26.513 
29.150 
31.913 
34.800 
37.813 
40.950 
44.213 
47.600 
50.750 
54.000 
57.550 
60.800 
64.550 
68.000 
71.750 
75.600 
79.550 
83.600 
87.750 
92.000 
96.550 

100.800 
103.350 
110.000 
113.625 
117.300 
121.025 
124.800 
128.625 
132.500 
136.425 
140.400 
144.425 
148.500 
152.625 
156.800 
161.025 
165.300 
169.625 
174.000 

305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
550.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
575.000 
380.000 
383.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
455.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

58.5 
59 
59.5 
60 
60.38 
60.75 
61.13 
61.5 
61.88 
62.25 
62.63 
65 
63.25 
63.50 
63.75 
64 
64.25 
64.50 
64.75 
65 
65.25 
65.50 
65.75 
66 
66.20 
66.40 
66.60 
66.80 
67 
67.20 
(•40 
67.60 
67.80 
68 
68.20 
68.4 
68.55 
68.70 
68.85 
69 

178.425 
182.900 
187.425 
192.000 
196.235 
200.475 
204.785 
209.100 
213.486 
217.875 
222.337 
226.800 
230.865 
254.950 
239.063 
243.200 
247.363 
251.550 
255.763 
260.000, 
264.263 
26S.550 
272.863 
277.200 
281.350 
285.520 
289.710 
295.920 
298.150 
302.400 
306.670 
310.960 
315.270 
319.600 
323.950 
328.320 
332.468 
336.630 
540.808 
345.000 

Pri osnovi nad 500.000 -f 80% ob vsakih nadaljnjih 
5000 djnarjev. 

Ce ima davčni zavezanec dohodke od kmetijstva 
in poleg tega tudi dohodke, od katerih se plača do- 
polnilna dohodnina po 2. in 3. točki tega poglavja, 
dohodki od kmetijstva ne vplivajo na določitev stop- 
nje dopolnilne dohodnine od dohodkov od samostoj- 
nih poklicev in premoženja. Prav tako ne vplivajo 
dohodki od samostojnih poklicev in premoženja na 
določitev stopnje dopolnilne dohodnine do dohodkov 
od kmetijstva. 

5 
Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnina 

od-samostojnih poklicev po pavšalni davčni osnovi 
za davčno leto vnaprej, poles tega pa ima tudi do- 
hodke iz drugih virov, ki se ugotovijo in obdavčijo 
z dohodnino od samostojnih poklicev in premoženja 
po preteku leta, ne vplivajo na odmero dopolnilne 
dohodnine od samostojnih poklicev po pavšalni davč- 
ni osnovi dohodki iz drugih virov, ki se ugotovijo 
in obdavčijo po preteku leta. Prav tako pa ne vpliva 
na stopnjo dopolnilne dohodnine od dohodkov J* 
drugih virov višina pavšalne davčne osnove. 
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Pri  odmeri  davka  se  priznajo davčne  olajšave 
v okviru 129. člena uredbe o dohodnini. 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožijo, na tisoč din navzdol, zneski nad 500 din pa 
na tisoč dinarjev navzgor; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2500 din 
zaokrožijo na pet tisoč dinarjev navzdol, zneski nad 
2500 din pa na pet tisoč dinarjev navzgor. 

8 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 

razliko,  zaradi  katere  bi   se mfala   uporabiti   višja 
davčna stopnja. 

9 
Kmetijske   proizvajalne organizacije,   ki   so  bile 

ustanovljene po 1. januarju 1953, so oproščene plače- 
vanja zeniljarine v letu  1955. 

Četrti   del 

DENARNA   SREDSTVA   MESTNEGA   LJUDSKEGA 
ODBORA  IN "NJIHOVA  TEMELJNA  RAZDELITEV 

XXIV. poglavje 

Celotna sredstva MLO Maribora in občinskega 
LO Kamnica in njihovi viri 

Y letu 1955 bodo znašala sredstva mestnega ljud- 
skega odbora Kamnica 1.745,544.000 dinarjev. 

Sredstva po prejšnjem odstavku bedo zagotov- 
ljena iz tehle virov: 

Ostane za MLO 
Vir dohodkov            v 000 din Skupaj Delež LRS in obč. LO 

» 
Kamnica 

I. Sredstva po planu, ki se upoštevajo pri izračunu 
prispevka republiki 4.105,297 2.669.263 1.436.032 

1. Ostanek dobička gospodarskih organizacij 3.8i 1,334 . 2.491,189 1.330,145 
2. l % DPP iz državnega sektorja 66,663 43,331 23,332 
3. 50 odstotkov DFP od vina in žganje 15,000 9,750 5,250 
4. 50 odstotkov DPP zasebnikov 10,000 6,500 3,500 
5. 50 odstotkov DPP od prenosa nepremičnin 6,000 5,900 2,100 
6. Dopolnilna dohodnina kmetov 20.700 13,455 7,245 
7. Dopolnilna dohodnina drugih poklicev 68,000' 44,200 23.800 
8. Občinske doklade kmetov 5,000 3.250 1,750 
9. Občinske doklade drugih poklicev 12,000 7,800    ' 4.200 

10. Druge dohodnine 6.300 4,095 2,205 
11. Zemljarina 4.800 3,120 1.680 
12. Davek od dediščin in daril 4,000 2,600 1.400 
13. Dohodki državnih taks 30,000 19,500 10,500 
14. Dohodki uradov in ustanov 10,000 6,500 3,500 
15. Dohodki od zamudnih obresti 10,000 6,500 3,500 
16. Vračila proračunskih sredstev preteklih let 100 65 35 
17. Razni nepredvideni dohodki 4,900 5,185 1.715 
18. Denarne kazni P° 76. členu uredbe o osn. s. 500 325 175 

Ostane za MLO 
Vir dohodkov Skupaj Delež LRS in obč. LO 

Kamnioa 

II. Sredstva po planu, kj se ne upoštevajo pri iz- 
računu deleža LRS 307,512 — 307,512 

1. Neobdavčene anuiteto 82,602   82,602 
2. Obresti od osnovnih sredstev 42,888 — 42,683. 
3. Proračunski presežek obč. LO Kamnica 1.132 — 1,132 
4. Presežek sklada za zidavo stari. obč. LO Kamnica 4,291 — 4,291 
5, Lokalna takse 10,000 — 10,000 
6. Lokalni prometni davek 75,000 1     — 75,000 
7. Dohodki od prodaje hiš SLP 8.000 — 8,000 
8. Del najemnin od stanovanjskih zgradb 15,576 — 15.576 
9. Drugi dohodki 23 —- 23 

10- Presežki MLO iz preteklih let 45,000 — 45,000 
4. Presežek investicijskega sklada iz leta 1954 23,000 — 23,1000 

Skupaj 1 + • 4.402,809 2.669,265 1.743,544 
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XXV. poglavje 

Uporaba sredstev   MLO  in  občinskega  LO  Kamnica 

Sredstva   v   višini   1.733,544.000 dinarjev   se  bodo 
razporedila takole: 

a) negospodarske investicije din 
MLO Maribor 331,900.0000 

b) administrativni del proračuna 
tajništvo MLO ~            32,000.000 
tajništvo za notranje zadeve 121,100.000 
tajništvo za komunalne zadeve 105,000.000 
tajništvo za gospodarstvo 22,000.000 
tajništvo za prosveto in kulturo 347,000.000 
tajništvo za ljudsko zdravstvo 165,000.000 
proračunska rezerva 27,098.000 

819,198.000 

10,627.000 
338,747.000 

135,540.000 
2,919.000 

104,613.000 

c) sredstva LO Kamnica 
č) sklad "za zidanje stanovanjskih hiš 
d) sklad za kreditiranje gospodarskih 

investicij 
e) sklad za pospeševanje kmetijstva 
f) 6% obvezna rezprva 

Skupaj 1.743,544.000 

XXVI. poglavje 

Negospodarske investicije MLO Maribor 

Sredstva za negospodarske investicije MLO Mari- 
bor iz prejšnjega poglavja pod a) se razdelijo takole: 

din 

tajništvo MLO 33,000.000 
svet za notranje zadeve 13,900.000 
svet za komunalne in gradbene zadeve 95,000.000 
svet za gospodarstvo 30,000.000 
svet za prosveto in kulturo 130,000.000 
svet za ljudsko zdravstvo 30,000.000 

Skupaj     331,900.000 

XXVII. poglavje     ^ 

Formiranje in razdelitev posebnih skladov 

Sklad za obnovo gozdov din 
skupni dohodki 
skupni izdatki 
presežek izdatkov 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. • 267/19-55 

Maribor, dne 2. aprila 1955. 

2,332.000 
3,069.000 

737.000 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

491. 
Na podlagi 20. m 117. člena zakona o spremem- 

bah :n dopolnitvah zakonu o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31- 
102/53) ter 6 točke 68. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest n mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19- 
90/52) je mestni zbor mestnega ljudskega odbora glav- 
nega mesta Ljubljane na 66. skupni seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev MLO v Ljubljani z dne 
24. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 20. volilni 

enoti za volitve v mestni /bor mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane. 

20. volilna enota obsega volišči 62. in 63. 
4 2. člen 

Dosedanjemu odborniku mestnega zbora 20. volil- 
ne enote Zupetu Avgustu, Ljubljana, Livarska 4, je 
prenehal mandat, ker se mu je odpovedal. 

Nadomestne  volitve  bodo v  nedeljo, dne 24   ju- 

^« 1955- 5. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«, 

v >Glasniku« za mesto in okraj Ljubljana, na oglasni 
deski'MLO v Ljubljani in na krajevno običajni način 
v 20. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 
Tajn št. 447/6-55 
Ljubljana, dne 23. junija 1955. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dennastia 1. r. 

492. 
Na podlagi 123. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/52) v zvezi z 20. 
in 1!17. členom zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 29. junija 1955 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v okrajni zbor 

1 v 27. volilni enoti 
I 

V 27. volilni enoti za volitve v okrajni zbor okraj- 
nega ljudskega odbora Sežana se razpisujejo nado- 
mestne volitve, ker se je odbornik dr. Rapotec Josip, 
izvoljen za odbornika okrajnega zbora v tej volilni 
enoti, odpovedal mandatu in je okrajni zbor na sej) 
dne 29. junija 1955 njegovo odpoved sprejel. 

Volilna enota obsega naselja Herpelie, Kozina, 
Nasirec, Mihele, Tublje in Vrhpolje v območju občine 
Herpelje. 

• ' 
Volitve bodo v nedeljo dne 17. julija 1955. 

III 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

oglasni deski občine Herpelje. 
St. 1-504/9-55 
Sežana, dne 29. junija 1955. 

Predsednik  OLO. 
Danilo Petrinja l. r. 

Izdaja »uradni ust LHS« — Direktor tn odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiske tiskarna «Toneta TomSlča«. vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani e din vet — 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica Ua, poltnl predal 336 - Telefon uprave 23-579 - Cek   račun: fi01-»Z«-15' 



Poštnina plačana v gotovini 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Leto XII V LJUBLJANI, dne 21. julija 1955 

"•* 4  ' IS din 

Številka 27 

VSEBINA: 

134. Priporoillo odbora za prosveto In kulturo Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS okrajnim in občinskim 
ljudskim odborom o Stipendiranju naraščaja za predava- 
telje na nižjih In višjih gimnazijah. 

Odloki ljudskih odborov: 
493. odlok o Izdelavi in potrditvi investicijskega programa 

za objekte, ki se financirajo iz sredstev, s katerimi go- 
spodarska organizacija prosto razpolaga v mestu Mari- 
boru. 

494. Odlok o plakatiranju, reklami na Javnih prostorih in 
reklamni servisni službi v mestu Mariboru. 

433. Odlok o občinskem prometnem davku v okraju Gorica. 
430. Odlok o porazdelitvi čebelnlh paslšč v okraju Gorica. 
497. Odlok o uvedbi občinskih taks in občinskega prometnega 

davka v okraju Koper. 
498. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi ob- 

činskih taks in občinskega prometnega davka okraja 
Kranj. 

499. Odlok o uporabi sklada za kreditiranje investicij okraja 
V Kranj in o sklepanju kreditnih pogodb za gospodarske 
x investicije. 

500. odlok o proračunu okraja KrSko za leto 1855. 

fSOl. Odlok o razveljavitvi odloka o pavšalnem povračilu stro- 
škov za uradna potovanja na območju okraja LJubljana 

t        okolica. 
502. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji stanovanj In 

najemninah v okraju Maribor okolica. 
503. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov samostojnih poklicev in premoženja v okraju 
Murska Sobota. 

504. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Postojna za leto 1954. 

505. Odlok o proračunu okraja Postojna za leto 1955. 
50Sl Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Trbovlje za leto 1954. 
507. Odlok o dopolnitvi odloka o hišnem redu mestne občine 

Celje. 
508. Odlok o potrditvi sklepnega računa mestne občine Kranj 

za leto 1933. 
509. Odlok o proračunu mestne občine Kranj za leto 1955. 
510. Odlok o 'azplsu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 

občine Crni Kal. 
511. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Dobi ova pri Ljubljani. 
512. Odlok o razpisu nadomesntih volitev v dveh volilnih 

enotah — Komen in Brestovica. 

134. 
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega 

zbora Ljudske skupščine LRS je na 8. seji dne 6. 
julija 1935 razpravljal o poročilu sekretarja Sveta 
Ja prosveto in kulturo LRS Vlada Vodopivca o pro- 
blemih prosvetnega kadra ua višjih in nižjih gim- 
nazijah 

Na podlagi te razprave m na podlagj 83. člena 
Poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine 
kRS je odbor za prosveto in kulturo Republiškega 
zkora Ljudske skupščine LRS sprejel      , 

priporočilo 
okrajnim in občinskim ljudskim odborom o štipen- 
diranju naraščaja za predavatelje na nižjih in višjih 

gimnazijah 

Po podatkih, s katerimi razpolaga Svet za pro- 
sveto in kulturo LRS, potrebujejo okraji v Ljudski 
rePubliki Sloveniji 800 predavateljev, od tega 134 
Profesorjev in G&6 predmetnih učiteljev. Prirodoslov- 
•Jo-matematična m filozofska fakulteta univerze v 
4ubljan, daje letno ca 90 diplomantov, Višja peda- 
|oska šola pa 100—120 predmetnih učiteljev, kar do- 
^zuje, da bodo potrebe po predavateljih na naših 
srednjih šolah še dolgo pereče. To še bolj potrjuje 

eJstvo, da je od 1168 diplomantov, ki so diplomirali 
°a naši univerzi do leta 1934, samo 70% šlo v pro- 
vejno šolo in ge 0[j teh ••• je v ]etih večje število 

slo na druga službena mesta, tako da danes lahko 
s^

m°. da je samo 48% diplomantov ostalo v pro- 
v ûi službi. Vprašanje predavateljskega kadra je 
^ ^Posebno pereče v krajin, ki so oddaljeni od naših 
,^cJni središč, kot n. pr. v Slovenjem Gradcu, Se- 
Za°'' Murski Soboti itd., kjer so nekateri oddelki 

rfHli Pomanjkanja tega kadra celo brez pouka. 

Okraji so skušali reševati to vprašanje s .pogod- 
benim štipendiranjem študentov; vendar se je to 
štipendiranje do sedaj izkazalo za nezadostno. Tako 
na primer štipendirajo letos študente okraji: 

na fakulteti pedo 
ta   višji 

igoški šoli 

Črnomelj 2 3 
Sežana 1 1 
Kočevje 4 — 
Slovenj Gradec 9 2 
Murska Sobota 14 — 
Maribor 27 — 
Radovljica 22 — 

Odbor za prosveto in kulturo zato priporoča, da 
okrajni oziroma občinski ljudski odbori posvetijo 
temu vprašanju čim večjo pozornost. Pereči potrebi 
po prosvetnem kadru na nižjih in višjih gimnazijah 
na podeželju bo mogoče v doglednem času zadostiti 
le, če bodo prizadeti okraji in občine sami začeli 
smotrno in :.ačrtno skrbeti za predavateljski nara- 
ščaj na svojih šolah. Zato naj usmerijo potrebno 
število študentov na filozofsko fakulteto in zlasti še 
na višjo pedagoško Sok ter jih s štipendiranjem 
pogodbeno obvežejo, da s.e bodo po končanem študiju 
vrnili in posvetili delu na gimnazijah na njihovem 
območju. ' 

St."R 490/1-55 

Ljubljana, dne 12. julija 1955. 

Predsednik 
odbora za prosveto in kulturo: 

Josip Vidmar 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
493. 4. člen 

Na podlagi 23. in 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest • mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) v zvezi s 1. členom uredbe o izdelavi in 
potrditvi investicijskega programa (Uradni list FLRJ, 
št. 5-56/54) izdaja mestni ljudski odbor Maribor po 
sklepu 53. skupne seje mestnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev z dne 27. maja 1955 

ODLOK 
o izdelavi in potrditvi investicijskega programa za 
objekte,  ki  se  financirajo  iz  sredstev,  s  katerimij 

gospodarska  organizacija  prosto  razpolaga 
1. člen 

Gospodarske organizacije s sedežem na območju 
mesta Maribor morajo izdelati investicijski program 
tudi za objekte in stavbena dela, ki se financirajo 
iz sredstev, s katerimi gospodarska organizacija prosto 
razpolaga. 

Izdelava investicijskega programa ni potrebna za 
stavbena dela v zvezi z adaptacijami in rekonstruk- 
cijami obstoječih objektov, če se z njimi ne izpre- 
nienita stavbena zasnova in namen objekta oziroma 
tehnološki proces proizvodnje, kateri je objekt na- 
menjen. 

Za objekte družbenega standarda je potreben 
investicijski program samo tedaj, če je objekt na- 
menjen za javno uporabo. 

2. člen 
Za postopek pri izdelavi investicijskega programa 

veljajo ustrezno določbe uredbe o izdelavi in po- 
trditvi investicijskega programa (Uradni list FLRJ, 
št. 5-56/54). 3# aen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 1/2-1803/1-55 -i 
Maribor, dne 27. maja 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

494. 
Na podlagi 23. člena ter 78. člena zakona o ljud- 

skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) in 8. in 3. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je mestni ljudski 
odbor v Mariboru na skupni seji mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 13. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o plakatiranju, reklami na javnih prostorih 

in reklamni servisni službi 
1. člen 

Plakatiranje na območju MLO Maribor je do- 
voljeno zunaj poslopij samo na plakatnih deskah, 
kioskih in v reklamnih omaricah, ki so v ta namen 
izdelane in urejene. 

2. člen 
Plakatne deske, kioski in omarice so lahko stalne 

ali začasne. 
3. člen 

Mesta, na katerih je dovoljeno postaviti plakatne 
deske, kioske ali omarice, določi na prošnjo prizade- 
tih svet za komunalne in gradbene zadeve MLO 
Maribor. 

Za vse reklamne naprave je potrebno dovoljenje 
posebne komisije, ki jo imenuje svet za komunalne 
zadeve MLO, za postavitev kioskov in prosto stoječih 
reklamnih desk pa je potrebno tudi gradbeno dovo- 
ljenje. 

5. člen 
Ce se postavi kiosk ali prosto stoječa reklamna 

ali plakatna deska na zemljišče, ki je last SLP. je 
treba za uporabo zemljišča plačevati takso po tarifni 
številki 9 odloka MLO o uvedbi mestnih taks in mest- 
nega davka od prometa (Uradni list LRS, št. 34/33). 

6. člen 
Dovoljenje za pritrjevanje plakatne deske ali 

omarice na zidovih poslopij je mogoče izdati, če pred- 
loži prosilec pismeno privoljenje lastnika ali uprav- 
nega organa prizadetega poslopja. 

7. člen 
Plakatirati sme samo podjetje ali organizacija, 

ki jo je za to stalno.ali začasno pooblastil svet za 
gospodarstvo MLO Maribor. 

8. člen 
Za plakatiranje na začasnih lesenih ograjah stav- 

bišč, za plakatiranje v zaprtih prostorih, r ograjenih 
prostorih razstavišč, v začasnih prireditvenih prosto- 
rih itd. ter za izobešanje plakatov v izložbenih oknih 
trgovin ali lokalov pa ni potrebno dovoljenje sveta 
za komunalne zadeve. 

9. člen 
Svet za komunalne zadeve lahko prepove nadalj- 

nje izobešanje in lepljenje plakatov, ki jih je šteti 
v estetskem oziru ali iz kakega drugega razloga za 
neprimerne. 

10. člen 
Vse nove napisne table, svetlobne in druge re- 

klame, ki jih nameščajo podjetja zunaj poslopij, pre- 
gleda in potrdi v 4. členu tega odloka navedena ko- 
misija. 

Ta komisija pregleda tudi že obstoječe plakatne 
table, omarice, kioske in svetlobne reklame ter je 
pooblaščena, da postopoma odredi zamenjavo zasta- 
relih ali neestetskih napisov, reklam in pod. 

11. člen 
Za potrditev stalnih razsežnejših reklamnih slik 

in napisov, kakor so zlasti na požarnih zidovih P°- 
slopij, na ograjah in prosto stoječih deskah, je treba 
predložiti v 4. členu tega odloka navedeni komisiji 
tudi v barvah izdelan osnutek projektirane reklame. 

12. člen 
Izobešanje napisnih tabel, ki segajo v prostor 

nad javnim zemljiščem, je prepovedano in je treba 
že obstoječe table postopoma odstraniti. O tej p*e' 
povedi so izvzete napisne table ali izveski zgodovin- 
skega pomena. 

Namestitev taikih reklamnih napisov ali svetlob- 
nih reklam lahko dovoli svet za komunalne in grad- 
bene zadeve le izjemoma, vendar ne smejo v nobe- 
nem primeru segati niže kot 2,25 m nad nivojem hod- 
nika, ulice, ceste ali trga. 
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13. člen 
Tudi zaključni venci izložb in naprave za senčne 

plahto in podobno ne, smejo segati v javni prostor, 
če niso nameščene vsaj 2.15 m nad nivojem pločnika. 

14. člen 
Z denarno kaznijo od 1000 do 3000 din se kaznuje: 
a) kdor plakatira na mestih, ki po 1. členu tega 

odloka  niso za  to določena; 
b) kdor postavlja brez dovoljenja sveta za komu- 

nalne zadeve plakatne deske, kioske ali reklamne 
omarice; 

c) kdor ne predloži v 4. členu navedeni komisiji 
v potrditev novih napisnih tabel, svetlobnih, in drugih 
reklam, ki se nameščajo zunaj  poslopij; 

č) kdor izobeša napisne table, javno reklamo ali 
namesti zaključne vence v nasprotju s predpisi tega 
odloka; 

d) kdor pri plakatiranju, nameščanju reklam, na- 
pisnih tabel, senčnih plaht itd. ne ravna po navo- 
dilih .komisije oziroma teh predmetov, ki so name- 
ščeni v nasprotju s predpisi tega odloka, ne odstrani. 

15. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi v »Urad- 

nem listu LRSc. 
St. 1115/1-55 
Maribor, dne 13. junija 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1.  r. 

495. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 8. točke 64. 

člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) in po določbi II. odstavka 'V (C) 
dela tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 
53-659/54) je okrajni ljudski odbor Gorica po poprejš- 
nji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. del: Splošne določbe 

1. člen 
Poleg prometnega davka, ki se plačuje po veljav- 

nih predpisih, se pobira v okraju Gorica še občinski 
Prometni davek, ki je predpisan s tarifo v drugem 
delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobere po določ- 

bah tega odloka, je proračunski dohodek občinskih 
ljudskih odborov. 

3. člen 
Občinski prometni davek pripada v celoti obči- 

nam, kjer se pobere. , 

4. člen 
Občinski prometni davek se plačuje v gotovini. 

5. člen 
^ Co je priznana oprostitev od prometnega davka 
Pp veljavnih predpisih, se tudi ne more pobirati ob- 
činski prometni davek, ki je predpisan s tem odlo- 
kom. 

Občinski prometni davek po tem odloku se tudi 
^krat ne pobere, kakor je to določeno z mednarod- 

nimi pogodbami, in pa takrat, če izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o 
tem vzajemnost (reciprociteta). 

' 6. člen 
Določbe uredbe o davku od prometa proizvodov 

(Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) se primerno uporab- 
ljajo tudi za občinski prometni davek, predpisan s 
tem odlokom. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi uprava za 
dohodke okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. Z dnevom objave prenehata veljati odlok o 
vpeljavi občinskega prometnega davka (Uradni list 
LRS, št. 11-16S/54) in odlok o začasnem plačevanju 
občinskega prometnega davka (Uradni list LRS, 
št. 8-197/55). 

II. del: Tarifa 

1. Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačujejo 
davek, in sicer: 

a) od prometa proizvodov 

panoga 116 — Proizvodi  in predelava 
nekovinskih rudnin 

tar. št. 1 — izdelovanje zidne in strešne opeke       3 % 

panoga 117 — Kovinska industrija in pre- 
delava kovin 

tar. št. 2 — peči, štedilniki 10% 
tar. šf, 3 — železni izdelki, vrata, okna, pregra- 

je, ograje, stopnice, rešetke, lestve, krovne 
konstrukcije in železni pribor 15 % 

tar. št. 4 — drugi proizvodi za široko potrošnjo 20 % 
tar. št. 5 — vsi drugi izdelki 15 % 

panoga 122 — Lesna industrija 
tar. št. 6 — vsi izdelkj 10 % 

panoga 123 — Industrija celuloze in papirja: 
tar. št. 7 — izdelki iz papirja, kartona in lepen- 

ke, razen šolskih zvezkov in risank 10 % 

panoga 124 — TeTcstilna industrija 
tar. št. 8 — konfekcija 5 % 
tar. št. 9 — izdelovanje volnenih in bombažnih, 

trikotažnih   in   pletenih   oblačilnih   pred- 
metov 5 % 

tar. št. 10 — vsi drugi izdelki 5 % 

panoga 125 — Industrija kože in obutve 
tar. št. 11—vsi izdelki iz usnja razen obutve        10% 

panoga 127 — Živilska industrija 
tar. št. 12 — slaščice,   keksi,   ratluk   in podobni 

slaščičarski izdelki 10 % 
tar. št. 15 — mleta paprika 10 % 
tar. št. 14 — bonboni 10% 
tar.it. 15 — v&i drugi izdelki razen kmetijskih 

izdelkov, od katerih se plača davek po 
zvezni tarifi, 5 % 
druge panoge 

tar. št. 16 —vsi drugi izdelki ne glede na gospo- 
darsko panogo, ki niso našteti v tarifnih 
številkah od 1 do 15 tega odloka ali v tarif- 
nih številkah od 1 do 101 dela A zvezne ta- 
rife prometnega davka, ali kolikor niso iz- 
recno oproščeni v zvezni tarifi 10% 
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Pripomba: Občinski prometni davek po ta- 
rifni številki 16 se ne plača od tehle izdelkov: od 
moke m drugih mlinskih izdelkov, mlečnih izdelkov, 
od zakola živine, od izdelkov, pridobljenih s prede- 
lavo mesa in rib, od obleke in perila, ki so izdelani 
po meri na račun posameznega potrošnika iz njego- 
vega osnovnega materiala, od ortopedskega obuvaJa, 
Oil protez in drugih ortopedskih predmetov ter od 
otroških igrač. 

b) od storitev: 
tar. št. 17—od vseh storitev, izvzemši storitve 

brivcev, krojačev, šivilj, čevljarjev, dimni- 
karjev ter gradbene in prevozne storitve 10 % 

tar. št. 18 —od storitev pri izvrševanju samo- 
stojnih poklicev (zdravniki, odvetniki, zo- 
barji in podobno) 5 % 
Pripomba: Dijaki in redni študenti ne pla- 

čajo prometnega davka za prejemke, ki jih dobijo za 
poučevanje drugih dijakov. 

2. Vsi davčni zavezanci' morajo plačevati občin- 
ski prometni davek po naslednjih tarifnih številkah: 
tar. š^. 19—od   prometa   alkoholnih   pijač,   ra- 

zen od piva, v gostinskih podjetjih in obra- 
tih se plača: 
a) od vina 5 % 
b) od žganih pijač 10 % 
Pripombe:   1, Prometni davek se ne plača od 

prometa alkoholnih pijač v planinskih postojankah. 
2. Razlika v višini 5 % med prejšnjo stopnjo tega 

prometnega davka (5 %) in novo stopnjo za žgane 
pijače po tej tarifni številki (10 %) se odvaja na 
poseben račun in se uporabi za boj proti alkoho- 
lizmu. Uporabo teh sredstev določi ljudski odbor. 

3. Za plačilo prometnega davka so odgovorna 
podjetja in obrati. Davek se plačuje mesečno po. ob- 
računu, ki ga morajo davčni zavezanci predložiti do 
15. v mesecu za pretekli mesec upravi za dohodke 
OLO Gorica. 
tar. št. 20—od vstopnic za javne plese in prire- 

ditve s plesom 10 % 
tar. št. 21—od nakupa in  prodaje nepremičnin 

se plača od prometnega davka, ki ga pred- 
pisuje uredba o prometnem davku od ne- 
premičnin in  pravic  (Uradni list FLRJ, št. 
4-41/54), 10% 
Pripomba:   Prometni davek odmerjajo in po- 

birajo organi, ki so pristojni za odmero in pobiranje 
davka po omenjeni uredbiv 

St. I/l 132/2-55 
Nova Gorica, dne 27, maja 1955. 

, Predsednik OLO: 
' Mirko Remec 1. r. 

496. 
Zaradi pravilne porazdelitve čebelnih pasišč in 

pospeševanja čebelarstva v okraju Gorica izdaja 
okrajni ljudski odbor Gorica na podlagi 15. in 64. 
člend^zakona o okrajnih ljudskih odborih (Ur; l.-LRS, 
št. 19-89/52) in v zvezi z 8. členom temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, štev. 46-428/51) po skle- 
pu 15. seje okrajnega zbora in 14. seje zbora proiz- 
vajalcev z dne 27. maja 1955 

ODLOK* 
o porazdelitvi čebelnih -pasišč v okraju Gorica 

1. člen 
Cebelna  paša  na   resju,  akaciji,  lipU  kostanju, 

ajdi in traviščih se mora razdeliti med čebelarje gori- 

škega in drugih okrajev po zmogljivosti posameznih 
pasišč in ob upoštevanju pašnega katastra za okraj 
Gorica. 

2. člen 
Čebelarsko društvo Gorica mora vsako leto do 

konca marca izdelati kataster pasišč in ga dati v 
potrditev tajništvu za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora Gorica. 

3. člen 
Čebelarji goriškega in drugih okrajev praviloma 

lahko uporabljajo vsa pasišča in vse vrste paš v 
goriškem okraju, vendar le ob izpolnitvi naslednjih 
pogojev: 

a) da so čebule, ki se prevažajo na pašo v gori- 
ški okraj, veterinarsko pregledane, da nimajo kakšno 
nalezljivo bolezen; 

b) da jim je pasišče dodelil občinski ljudski od- 
bor, v čigar območju leži pasišče, z dovolilnico in v 
skladu s potrjenim katastrom pasišč. 

4. člen 
Čebelarji, čebelarske družine in čebelarska dru- 

štva drugih okrajev, ki nameravajo pripeljati čebele 
na pašo v goriški okraj, morajo najpozneje 20 dni 
pred začetkom posamezne vrste paše vložiti pismeno 
prošnjo na pristojni občinski ljudski odbor za dovo- 
litev pasišča. 

V prošnji je treba navesti število družin in vrsto 
panjev, za katere se prosi pasišče, in katero pasišče 
in vrsta paše se želi izkoristiti. 

Občinski ljudski odbor mora rešiti prošnjo pro- 
silcu najpozneje 10 dni pred začetkom glavne paše. 
Ce se prošnja zavrne ali se ji le deloma ugodi, 
ima prizadeti čebelar, čebelarska družina ali čebelar- 
sko društvo pravico do pritožbe na tajništvo za gospo- 
darstvo OLO Gorica. 

Pritožbo je treba vložiti pri pristojnem občin- 
skem ljudskem odboru, ki jo mora odpremiti tajni- 
štvu za gospodarstvo pri OLO Gorica v 3 dneh. 

Pritožba se mora rešiti v 3 dneh. 

5. člen 
Čebelarji, ki jim je dodeljeno pasišče, morajo 

zaradi kontrole pustiti dovolilnico in veterinarsko po- 
trdilo pri lastniku ali posestniku zemljišča, na kate- 
rem so postavili svoje čebele, in to sporočiti pristoj- 
nemu občinskemu ljudskemu odboru. 

6. člen 
Izkoriščanje pasišča traja za dobo, določeno • 

dovolilnici. V primeru izrednih vremenskih spre- 
memb, ki bi vplivale na razvoj in trajanje pašne 
dobe, morajo čebelarji — prevažalci, ne glede na 
pašno dobo, določeno v dovolilnici, odpeljati čebele 
takoj po prenehanju glavne paše. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje čebe- 

lar — prevažalec: 
l.ki pripelje čebele na pašo v goriški okraj brez 

dovolilnice iz člena 3/b tega odloka, 
2. ki nima potrdila o veterinarskem pregledu če- 

belnih družin in člena 3/a tega odloka; 
3. ki krši 5. in 6. člen tega odloka. 

8. člen 
Zoper čebelarja, ki se ne bi držal določbe 6, člena, 

kakor tudi zoper tistega, ki pripelje čebele na pašo 
brez  dovolilnice,   lahko občinski   ljudski   odbor   za- 
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ukaže odstranitev čebel na njegove stroške. Ta ukrep 
uporabi šele takrat, če čebelar — prevaževalec ni sam 
na poziv občinskega ljudskega odbora odstranil čebel. 

Čebele se odstranijo ob sodelovanju čebelarja — 
izvedenca ali veterinarja in ob upoštevanju običaj- 
nih pravil pri prevažanju čebel. 

Čebele se morajo odpremiti na mesto, od koder 
so prispele. 

9. člen 
Ta odlok •••• veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS.c 
St.   I/l   445/1 
Nova Gorica, dne 27. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

497. 
Na podlagi 15, člena, 8. točke 64. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da predpisujejo takse in prometni davek (Uradni list 
FLRJ, št. 19/53) ter 2. in 3. člena uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ, št. 55/53) je okrajni ljudski 
odbor Koper na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 23. aprila 1953 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskih  taks in  občinskega prometnega 

davka 
1. člen 

Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 
po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Koper 
še takse in prometni davek, ki so predpisani s tarifo 
v II. delu tega odloka. 

Začasna odredba o pobiranju občinskega pro- 
metnega davka od zasebnih obrtnikov in drugih za- 
sebnih oseb (Uradni list LRS, št 10/55) ostane še 
nadalje v veljavi. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po do- 

ločbah tega odloka in omenjene začasne odredbe, so 
dohodek občinskih proračunov. Uporabiti se morajo 
samo za komunalno.graditev (za vzdrževanje in zi- 
danje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, pro- 
svetnih in drugih zavodov in komunalnih objektov), 
za graditev cest, mostov in podobno. ' 

Način uporabe se določa z občinskim proračunom. 

3. člen 
Občinski prometni davek pripada tistim občinam, 

na katerih območju je bil plačan. 
Takse, ki se plačujejo po tem odloku občinskim 

ljudskim odborom za njihova uradna' dejanja ali za 
uradna dejanja njihovih organov, pripadajo v celoti 
Pristojnim občinskim ljudskim odborom. 

Takse, ki se plačujejo okrajnemu ljudskemu od- 
boru, se razdelijo med posamezne občine po tehile 
odstotkih: 

Koper 32, Dekani 9, Šmarje 10, Marezige 6, 
Izola 19, Sečovlje 7, Piran 8, Portorož 9 odstotkov. 

4. člen 
Taksa se plačuje v posebnih lokalnih taksnih 

^namkah; če stranka teh taksnih znamk ne more 
kupiti, plača takso v gotovini; uslužbenec, ki takso 
Pobere, pa mora kupiti lokalne taksne znamke in jih 
"ničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čujejo takse v gotovini. Prometni davek se plačuje v 
gotovini, 

5. člen 
Ce je priznana oprostitev taks oziroma promet- 

nega davka po veljavnih predpisih, se tudi ne morejo 
pobirati takse oziroma prometni davek, ki so pred- 
pisane v tem odloku. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
takrat ne pobirajo, kadar je tako določeno z med- 
narodnimi pogodbami, in takrat, kadar izvira oprosti- 
tev iz mednarodnih običajev do držav, s katerimi 
obstoji o lem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLR], 

št. 68-48/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 55/54) z vsemi poznejšimi spremembami 
in dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi glede 
taks in prometnega davka, predpisanih s. tem odlo- 
kom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi načelnik taj- 
ništva za gospodarstvo okrajnega  ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja od 1. junija 1955. 

II. del: Tarifa 

A. Takse 

Tar. št. i: Za vloge, kj se naslovijo na 
okrajni ali občinski ljudski odbor, se plača: 

a) za vsako vlogo, razen pritožbe 
b) za vsako pritožbo 

Tar. št. 2: Za vse odločbe, ki jih izda 
okrajni ali občinski ljudski odbor, se plača 
razen za odločbe, ki spadajo pod tar. št. 5, 6, 
7, 11, 13, 14 ali 15. 

Tar. št 3: Za  vsa potrdila, ki jih izda 
okrajni ali občinski ljudski odbor, razen za 
živinske potne liste, se plača 
Za potrdila o lastnini in zdravju živine .(živin- 
ski potni listi) in za prenos lastnine na kupca: 

a) za drobneo, od glave 
b) za vso drugo živino, od glave 

Tar, št 4: Za odhod uslužbencev okrajne- 
ga ali občinskega ljudskega odbora iz urada 
na zahtevo stranke, razen kadar gre za stano- 
vanjske zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, 
se plaća: 

a) za pregled stavbišč ali prostora za na- 
pravo 

• b) za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov,  da  bi   se  izdalo  uporabno 
dovoljenje: 

do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

c) za vsako pot uslužbencev zunaj urad- 
nih prostorov na zahtevo zasebnikov, 
ne glede na število uslužbencev 

din 

20 
90 

75 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 
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Tar. št. 5: Za odločbe, s katerimi se da 
dovoljenje za gospodarsko delavnost, se plača 

1. za vsako trgovsko poslovalnico din 
na debelo 1.200 

2. za vsako trgovsko poslovalnico 
na drobno 720 

3. za agenturske in komisijske obrate in 
za trgovska zastopstva ter druge po- 
sredniške obrate 4.800 

4. za odpremniška   (špedicijska)   podjetja     2.400 
5. za prevoznike z živinsko vprego in roč- 

ne prevoznike 720 
6. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
7. za posamezne poslovalnice odvetnikov, 

zdravnikov, inženirjev, živinozdravni- 
kov, geometrov, babic in podobnih po- 
klicev ' 460 

8. za proizvodnjo umet. mineralnih  voda     4.800 
9. za gostinske obratovalnice: 

a) za restavracije, gostilne (ljudske ku- 
hinje), v katerih ne točijo alkohol- 
nih pijač 4.800 

b) za restavracije, kavarne, krčme, to- 
čilnice in kleti, v katerih se točijo 
alkoholne pijače 12.000 

c) za hotele 2.4O0 
č) za penzione in prenočišča 1.200 
d) za bare 48.000 
e) za mlekarne in obrate, v katerih to- 

čijo samo čaj in kavo 1.200 
10. za podjetja za prevoz potnikov 

in blaga: 
a) avtobusna 1.200 
b) avtotaksije 600 

11. za* dimnikarje 600 
12. za podjetja za čiščenje: 

a) jam in kanalov 240 
b) za dezinfekcijo in dezinsekcijo 480 

13. za starinarnice 720 
14. za trgovine z orožjem, municijo, raz- 

strelivom, iu tudi za obrtne obrate, ki 
izdelujejo orožje, municijo ali razstre- 
livo 960 

15. za odpiranje, prenos ali dajanje lekar- 
ne ali drogerije v najem 1.200 

16. za proizvodnjo farmacevtskih aparatov     4.800 
17. za prodajalce  monopolskih   predmetov 

na drobno 240 
18. za opravljanje bančnih in menjalnih 

poslov 7.200 
19. za informacijske pisarne 12.000 
20. za potniške, turistične, pomorske, rečne 

in izseljenske agencije 3.600 
21. za pisarne za posredovanje nakupa in 

prodaje nepremičnin 12.000 
22. za kinematografe 2.400 
23. za opravljanje  tovarniške  proizvodnje 24.000 
24. za izvrševanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400' 
b) brez stalnega sedeža 900 

Pripombe: 
a) Takse po tej tarifni postavki morajo 

biti plačane tolikokrat, kolikor strok je ob- 
seženih v dovoljenju. • 

b) Za dovoljenje za delo v pomožnem 
lokalu (podružnici, pomožni delavnici itd.) se 
plača ista taksa kot za glavno obratovalnico. 

Tar. ši 6: Za potrditev pogodb in drugih 
listin se plača: 

1. za potrditev vseh listin: din 
za prvo polo 40 
za vsako nadaljnjo polo 25 

Pripomba I: Ce se potrdi več izvodov isto 
listine, se za prvi izvod plača taksa iz to 
tarifne številke, za vsak nadaljnji izvod pa 
po 40 din od izvoda, ne glede na število strani. 

Pripomba II: Ce se potrdi samo podpis, se 
plača za potrditev vsakega podpisa ali pečata 25 

2. za potrditev cenitve posestva 250 
3. za potrditev vseh poslovnih knjig  (tr- 

govskih) bančnih in podobnih od lista 2,5 

Pripomba: Te takse so oproščene knjige, 
ki jih vodijo davčni zavezanci zato, ker je to 
potrebno za državno administracijo (trošarin- 
ski dnevnik, knjiga o prometnem davku, knji- 
ga o prometu deviz in valut in podobno). 

4. za potrditev  načrta, če to prosijo za- 
sebniki 500 

5. za potrditev pogodbe pri državnih orga- 
nih: 
a) od na novo sklenjenih pogodb, kate- 

rih vrednost znaša: 
do   10.000 din 75 
od    10.000 do   50.000 din 150 
od   50.000 do 150.000 din 300 
od 150.000 do 250.000 din 500 

čez 250.000 din •*. % 
če je vrednost neocenljiva 125 

b) za potrditev pogodb (nadaljevalnih) 
se plača 50% takse iz točke a) to 
tarifne številke 

c) za potrditev pooblastila 45 

Pripomba: Ta taksa se ne plača za po- 
trditev učne pogodbe po zakonu o vajencih. 

6. za potrditev  heliografskega  načrta   (ris- 
be) g platna od m5 100 

Tar. št. 7: Za odločbo o kazni v postopku 
o prekrških, za katere je pristojen sodnik za 
prekrške, se plača: 

1. za izrek pismenega opomina ali ukora 50 
2. za izrek denarno kazni 

a) do   1000 din 100 
b) nad 1000 din 250 

3. za izrek zaporno kazni 250 

Tar. št. 8: Za glasbo v gostinskih in po- 
dobnih lokalih (javnih), če se ne pobira vstop- 
nina, se plača: . 

a) za glasbo, ki no traja dalj od enega 
dne ' 200 

b) za glasbo, ki se izvaja ob določenih 
dneh ali priložnostih, vendar več kot 
enkrat na mesec, mesečno 500 

Tar. št. 9: Za uporabo pločnika in drugih 
javnih površin v pridobitvene namene plačajo: 

gostinski obrati, letno od mJ 10 
lastniki malih stojnic, dnevno 50 
lastniki velikih stojnic, dnevno 200 
lastniki stalnih stojnic, letno                      , 2.000 
kioski, letno                                                ' 3.000 
vrtiljaki, dnevno 10° 
čistilci čevljev, letno 1.000 

I 
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Pločniki in drugi javni prostori se smejo 
uporabljati le po poprejšnji priglasitvi, ob ka- 
teri-mora biti plačana tudi taksa. Družbenim 
organizacijam sme načelnik oddelka za gospo- 
darstvo OLO ob njihovih prireditvah dovoliti 
znižanje takse za 10 do 80%. 

Tar. št. 10: Za reklame, ki se zaradi ma- 
terialnih koristi obesijo ali kako drugače pri- 
trdijo, napišejo ali naslikajo na zidove ali v 
notranjosti javnih lokalov, na ograjah, na 
vozilih za javni promet in podobno, se plača 
taksa, ki znaša glede na velikost reklame: din 

do • ma 400 
do   1 m2 800 
do   4 m« 1.500 

nad   4 m* 2.500 
Pripomba: Ta taksa se ne plača za rekla- 

me io oglase za kulturno-umetniške prire- 
ditve, na katerih se ne točijo alkoholne pijače 
in ki niso združene s plesom. 

Tar. št. 11: Za registracijo motornih vozil 
so plača taksa, ki znaša na leto: 

za vsak avtomobil, avtomobilsko priko- 
lico, avtobus, trolejbus 2.000 

za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez nje 1.000 

Tar. št. 12: Za ponudbe na ofertalnih lici- 
tacijah pri državnih organih in zavodih, go- 
spodarskih in drugih, organizacijah se plača 
taksa, ki znaša glede na vrednost dela, za 
katero se daje ponudba: 

za vrednost do        20.000 din 500 
za vrednost do       100.000 din 1.000 
za vrednost do      500.000 din 2.000 
za vrednost do    1,000.000 din 3.000 
za vrednost nad 1,000.000 din   poleg   3000 

šD 0,015% od presežka nad 1,000.000 din 
Pripomba: Takso mora plačati ponudnik 

najpozneje ob začetku dražbe. 

Tair. št. 13: Za dovoljenje za kopanje pe- 
ska, kamenja ali zemlje in za žganje apna se 
plača taksa, ki znaša: 

za kopanje peska 500 
za kopanje grarhoza • 400 
za kopanje kamenja 200 
za kopanje zemlje 500 
za žganje apna 500 
Taksa so plača za dovoljenje, katerega 

veljavnost traja mesec dni po izdaji. Za celo- 
letno dovoljenje se plača taksa v šestkratnem 
znesku prednjih postavk. 

Tar. št. 14: Za dovolitev podaljšanja obra- 
tovalnega časa v gostinskih obratih se plača 
•• en večer 500 

Taksni zavezanec je gostinski obrat; takso 
inora plačati ob izdaji dovoljenja. 

Tar. št. 15: Za dovoljenje za priložnostno 
točenje alkoholnih pijač se plača 500 

B. Prometni davek 
,., r# št. I: Od porabe alkoholnih pijač pri gostin- 

skih podjetjih in obratih se plača 3% od prodajne 
cene. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za kinematografske pred- 
tave, za fizkulturne in druge prireditve, h katerim 

je dovoljen vstop za vstopnino, za veselice, za vrti- 
ljake, cirkuške predstave, modne revije, artistične 
nastope in podobno se plača 5% od cene za vstopnice. 

Tar. št 3: Od nakupa in prodaje nepremičnin se 
plača 10% od stopenj, ki jih predpisuje uredba o 
prometnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni 
list FLRJ, št. 4/53). 

Tar. št. 4: Od svetlobe neonske reklame se plača 
letno 500 din. 

Pripomba: Davčni zavezanec je koristnik rekla- 
me, ki mora tako reklamo priglasiti in plačati zanjo 
davek v 15 dneh potem, ko začne uporabljati to 
svetlobno reklamo. 

Tar. št. 5: Od reklam v kinematografih se plača 
5% od cene za objavo. 

St. 1-817/1 
Koper, dne 23. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj L r. 

498. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in promet- 
ni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) ter 3. člena, 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
55-474/53) in po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS je okrajni ljudski odbor 
Kranj na seji obeh zborov dne 31. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi občin- 

skih taks in občinskega prometnega davka 
1. člen 

V odloku o uvedbi občinskih taks in občinskega 
prometnega davka (Uradni list LRS, št. 25-369/54) se 
spremeni besedilo 1. odstavka 4. člena tako, da, se 
glasi: 

»Takse se plačujejo v posebnih znamkah, razen 
takse po tar. št. 7, ki se plačujejo v gotovini. Ce 
stranka teh taksnih znamk ne more dobiti, plača 
takso v gotovini, uslužbenec, ki takso ipobere, pa mo- 
ra kupiti lokalne taksne znamke in jih uničiti na 
spisu, razen taks po tar. št. 7 tega odloka, ki se odve- 
dejo v gotovini na zbiralni račun okrajnega ljudskega 
odbora: Občinske takse rač. štev. 61-KB-I-329/6391 
in nato razdelijo po 2. odst. 3. člena.c 

b) besedilo 2. odstavka 4. člena se črta; 
c) v II. delu — Tarifa — pod A se pri tar. št. 5, 

točka 5, črka b) za besedo »restavracijec dostavi >in 
gostilne z alkoholnimi pijačami«; 

č) v II. delu — Tarifa — pod A se ob koncu tar. 
št. 7 dostavi: 

• iPripomba: Za odločbe o ikazni po tej tar. številki, 
kjer izrečena denarna kazen ne presega takšnega 
zneska, in za odločbe, kjer je izrečena kazen ukora, 
se taksa ne plača.«; 

d) v II. delu — Tarifa — pod A se pri tar. št. 10 
ob koncu doda nov odstavek z besedilom: 

»Za dovoljenje za opravljanje gostinskih storitev 
zunaj poslovnih prostorov gostinskih podjetij in go- 
stišč 3.000 din«. 

2. člen 
V •. delu — Tarifa— pod B so spremembe in 

dopolnitve izvršijo tako, da se celotno prečiščeno 
besedilo tega dela tarife glasi: 



Stran 604 URADNI LIST Si 27 — 21. VII. 1955 

B. Občinski prometni davek 
Tar. štev. 1: od potrošnje allkoholnih pijač vseh 

vrst v gostinskih podjetjih in gostiščih se 
plača od prodajne cene 10 % 
Pripomba: Občinski ljudski odbori morajo 5 % 

od davka po tej tarifni številki uporabiti za boj 
proti alkoholizmu. ^ 
Tar. št. 2: od   vstopnic   za   veselice,   cirkuške 

predstave, artistične nastope in podobno 5 % 
Pripomba: Prometni davek se ne plača od vstop- 

nine za fizikulturne in kuiltnrno-umetniške prireditve. 

Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje nepremičnin 
so plača od davka po uredbi o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic (Uradni 
list FLRJ, št 4-41/54) 

Tar. št. 4: Za reklame v kinematografih se plača 
od objave na ceno reklame 

Tar. št. 5: Zasebni obrtniki in druge zasebniki 
plačajo prometni davek od proizvodov ter 
storitev, in sicer: 

Izdelki iz panoge 113: 
1. Kolomaz 

Izdelki iz panoge 116 
2. Izdelki iz mavca 
3. Keramični in lončarski izdelki 

Izdelki iz panoge 117 
4. Železna  okna,  vrata,  pregraje,  ograje, 

lestvice, strešne konstrukcije in tehtnice 
5. Umetno kovaštvo 
6. Železne okenske mreže in   metalno po- 

hištvo 
7. Peči in štedilniki 
8. Vsi drugi izdelki 

Izdelki iz panoge 122 
9. Sobno in kuhinjsko pohištvo 

10. Vsi drugi izdelki 

Izdelki iz panoge 123 
11. Izdelki iz papirja, kartona in lepenke, 

razen šolskih zvezkov in risank 

Izdelki iz panoge 124 
12. Vsi izdelki 

Izdelki iz panoge 125 
13. Vsi izdelki razen obutve ' 

Izdelki  iz  panoge   127 

14. Izdelki iz kakaa 
15. Bonboni 
16. Slaščice, keksi, ratluk in podobni slašči- 

čarski izdelki 
17. Testenine 
18. Vsi drugi izdelki iz panoge 127 razen 

kmetijskih proizvodov in izdelkov, od 
katerih se plača davek po zvezni tarifi 

Vse panoge 
19. Vsi drugi izdelki ne glede na to, iz ka- 

tere gospodarske panoge so, ki niso iz- 
recno navedeni  pod  točko 1-18 

10% 

20% 

10% 

10% 
10% 

20% 
15% 

15% 
5% 

20% 

8% 
10% 

10% 

5% 

10% 

15% 
10% 

8% 
10% 

5% 

10% 

delkov ali pekovskih izdelkov, pridobljenih s prede- 
lavo mleka, mesa, od svežih in suhih rib, od obleke 
in perila, izdelanega po .meri na račun individual- 
nega potrošnika iz njegovega osnovnega materiala, 
od posteljnih prešitih predmetov (rjuh, prešitih odej, 
žimnic, posteljnih prevlek, robcev in podobnega) iz- 
delanih na račun individualnega potrošnika iz nje- 
govega osnovnega materiala, od ortopedske obutve, 
protez in drugih ortopedskih predmetov, od umetnih 
oči za invalide, od umetnega zobovja, otroških igrač 
ne glede na material, iz katerega so izdelani, od za- 
kola živine. 

Tar. št. 6: Na plačila za izvrševanje vseh dru- 
gih obrtnih storitev, ki jih izvršujejo za- 
sebni obrtniki in drugi zasebniki, razen 
od stavbenih in prevoznih storitev ter kro- 
jaških, čevljarskih, brivsko-fnzerskih in 
dimnikarskih storitev 10 % 
Pripomba: Davčna osnova je prejeto plačilo z 

vključenim prometnim davkom, po odbitku mate- 
riala, če se ta v fakturi posebno pokaže. 

Tar. št. 7: Na plačila za izvrševanje samostoj- 
nih profesionalnih delavnosti: zdravniki, ve- 
terinarji in dentisti ter advokati in du- 
hovniki 5 % 

Pripomba: Davčna osnova je celotni znesek pla- 
čila z vštetim prometnim davkom.« 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha ve- 

ljati odlok o začasni uvedbi občinskega prometnega 
davka od prometa proizvodov in od storitev zasebnih 
obrtnih delavnic ter od izvrševanja samostojne 
poklicne delavnosti v okraju Kranj (Uradni list LRS, 
št. 7-176/55). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-2865/1-55 
Kranj, dne 31. maja 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

499. 

Pripomba: Občinski prometni davek po tar. št. 5 
točke 1-19 se ne plača od tehle izdelkov: od vseh 
izdelkov, od katerih se plača prometni davek po 
tarifni številki 1 do lOi dela A tarife prometnega 
davka (Uradni list FLR Jugoslavije, številka 55 z 
dne 29. 12. 1954)( od moke in od drugih mlevskih iz- 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-S9/52) in v zvezi s 15. in 27. členom 
uredbe o posojilih za gospodarske investicije (Uradni 
list FLRJ, št. 4-30/54) je okrajni ljudski odbor Kranj 
na-seji obeh zborov dne 31 maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o uporabi  sklada  za kreditiranje investicij  okraja 
Kranj  in   o sklepanju  kreditnih  pogodb  za  gospo- 

darske investicije 

1. člen 
Po določbah tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje gospodarskih investicij okrajnega 
ljudskega odbora Kranj krediti za gospodarske inve- 
sticije gospodarskim, zadružnim in družbenim organi- 
zacijam, občinam in orbtnikom za pospeševanje nji- 
hove gospodarske delavnosti. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje gospodarskih investicij iz 

1. člena se formira iz sredstev, predvidenih v družbe- 
nem planu okraja Kranj. 
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3. člen 
Sredstva iz sklada za kreditiranje gospodarskih 

investicij zbira in daje Komunalna banka v K,ranju 
v soglasju s svetom za gospodarstvo okrajnega' ljud- 
skega odbora Kranj gospodarskim organizacijam, in 
sicer za take gospodarske investicije, ki po svojem 
investicijskem programu izkazujejo največjo renta- 
bilnost ter omogočajo doseči z najmanjšimi stroški 
največji gospodarski uspeh (n. pr. odprava ozkih grl 
v   proizvodnji,   racionalizacije,   rekonstrukcije   itd). 

Investicije •••••• biti v skladu s smernicami 
družbenega plana. 

4. člen 
Rok za vračilo posojil iz sklada za kreditiranje 

gospodarskih investicij ne sme presegati  10 let. 
Ob sicer enakih pogojih imajo ponudniki s kraj- 

šim vračilnim   rokom  prednost. 
Ponujena obrestna mera za posojilo ne sme biti 

nižja od 2 %. 
5. člen 

Komunalna banka v Kranju določi sporazumno 
s svetom za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Kranj glede na razpoložljiva sredstva sklada za kre- 
ditiranje gospodarskih investicij roke za razpis nate- 
čaja za investicijska posojila in višino sredstev, iz 
katerih se bodo dala ta posojila. 

6. člen 
Zahteva za investicijsko posojilo mora obsegati: 
a) namen, za katerega se posojilo zahteva; 
b) višino vsega posojila in višino trans po letih; 
c) višino stalnih obratnih sredstev, ki se bodo 

hkrati zahtevala iz drugih virov, in višino trans po 
letih; 

č) obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 
iskalec kredita; 

d) rok za začetek ter rok za konec dol ter dan, 
od katerega začne teči rok za odplačevanje posojila; 

e) znesek vseh iskalčevih dolgoročnih obveznosti 
in znesek letnih obresti ter odplačil teh obveznosti. 

Hkrati za vlogo za kredit iz investicijskega 
sklada je treba predložiti tudi revidiran investicijski 
elaborat (investicijski program in idejni projekt). Iz 
investicijskega elaborata morajo biti razvidni po- 
datki, iz katerih se da presoditi družbena in gospo- 
darska koristnost investicij. Za opremo se predloži 
ponudba ali predračun o dobavi opreme, rentabil- 
nostni račun ter amortizacijski načrt. 

Ce zahteva posojilo gospodarsko podjetje, mora 
Predložiti tudi sklep delavskega sveta, tako o nje- 
govi pritrditvi glede zadolžitve kakor tudi glede vi- 
šine zadolžitve. Ce zahteva posojilo zadruga, mora 
predložiti enak sklep občega zbora, če pa družbena 
órganizcija, sklep svojega najvišjega organa. 

7. člen 
Strokovna komisija Komunalne banke v Kranju, 

katero imenuje svet za gospodarstvo OLO Kranj, pre- 
skusi vse predložene zahteve, zlastj pa presodi na 
Podlagi predložene dokumentacije gospodarsko in 
družbeno utemeljenost investicij, za katere se za- 
hteva kredit, ter o tem poda sirokovno mnenje. 

Ko se kredit po določbi 3. člena dovolj, da uprav- 
ni odbor Komunalne banke v Kranju prosilcu na raz- 
PjPjago kredit iz razpoložljivih sredstev okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij. 

• 8. člen 
Po dovolitvi kredita sklene Komunalna banka v 

Kranju s prosilcem kreditno pogodbo, v kateri mo- 
rajo biti določeni poleg višine obrestne mere in vra- 
čilnih rokov zlasti še tile pogoji: 

a) določitev trans za črpanje kreditov; 
b) čas, kdaj se začnejo krediti izplačevati; 
c) sprejem obveznosti, ki jih prevzame uživalec 

kredita, in sicer: 
1. da bo kredit uporabljen samo za določeni 

namen; 
2. da bo poleg nalogov za izplačilo iz dovo- 

ljenega kredita uživalec predlagal kredit- 
nemu zavodu tudi listine, iz katerih bo raz- 
viden tudi namen izplačila; 

3. da bo vračal uporabljeni kredit z obrestmi 
vred v roku zapadlosti v anuitetah, določe- 
nih v pogodbi, in da bo plačal stroške in 
provizijo po posebnih predpisih za financi- 
ranje investicij; 

4. da bo uživalec sporočil kreditnemu zavodu 
odtujitev osnovnih sredstev; 

5. da bo iz kredita takoj zavaroval nakupljena 
osnovna sredstva pri Državnem zavaroval- 
nem zavodu. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Kranj se pooblašča, da 

po potrebi predpiše navodila za izvajanje tega 
odloka. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm 

listu LRS<. 
St. 1/1-3314/2-55 
Kranj, dne 31. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

500. 
Na podlagi I. odstavka 17. člena ter 3. točke 

64. člena v zvezi• z 96. členom zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/52) ter 
2. členom temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ. št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor 
Krško na seji obeh zborov 28. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Krško za leto .1955 

1. člen 
Proračun okraja Krško za leto 1955 s posebnimi 

prilogami obsega: 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

535.O00.0OO din 
335.000.000 din 

•. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 106,690.700 din 
in izdatki v znesku 106,500.300 din 
s presežkom dohodkov 640.400 din 
s presežkom izdatkov 450.000 din 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

44,343.000 din 
44,343.000 din 
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2. člen 

Finančno samostojni zavodi, kj dosežejo v 1. 1955 
z uspešno organizacijo dela večja dohodke, kot so po 
proračunu planirani, ab pa brez škode za kakovost 
storitev oziroma proizvodov zmanjšajo planirane iz- 
datke in s tem dosežejo v letu 1955 večji presežek 
dohodkov nad izdatki, kot je planiran v njihovem 
predračunu, razdelijo ta del presežka, ki bo ugotov- 
ljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955 tako, 
da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z 
omejitvijo, da ta znesek ne sme presegati 10% zneska 
osebnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

b) v sklad za lastne investicije ostali del pre- 
sežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne doseže, tako kakor je določeno v 1. odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem računu 
o izvršitvi okrajnega proračuna za leto 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
gti dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni list 
LRS, št. 17/55). 

3. člen 

Ce se kakšen okrajni organ ali zavod v letu 1955 
odpravi ali reorganizira, prenese okrajni ljudski od- 
bor kredite, ki so bili določeni po predračunu takega 
organa ali zavoda, na tisti organ ali zavod, ki se mu 
poverijo naloge odpravljenega oz. reorganiziranega 
organa ali zavoda. 

Predračune novo ustanovljenih okrajnih organov 
in zavodov kakor tudi nove predpise, ki imajo za 
posledico povečanje izdatkov, potrjuje oziroma izdaja 
okrajni ljudski odbor. 

4. člen 

Presežki dohodkov finančno samostojnih zavodov 
se porazdelijo na sklade po 2. členu tega odloka. 
Presežki izdatkov se krijejo iz proračunskih sredstev 
okrajnega proračuna. 

5. člen 

Komisija za proračun dovoljuje črpanje kreditov, 
ki so določeni v okrajnem proračunu za negospodar- 
ske investicije, v višini potreb za posamezne objekte 
šele po predložitvi tehnične dokumentacije, ki jo po- 
prej potrdi svet za gospodarstvo. 

6. člen 

Komisija za proračun je pooblaščena, da raz- 
polaga: 

1. s proračunsko rezervo, 
2. da porazdeli ob morebitni izvedbi novega pla- 

čilnega sistema v ta namen določene kredite. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

St 1049/1 
Krško, dne 28. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

501. 
Na podlagj 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor Ljubljana 
okalica na XXVI. skupni seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 11. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloku o pavšalnem povračilu 
stroškov za uradna potovanja na območju 

okraja Ljubljana okolica 

1. člen 
Razveljavlja se odlok o spremembi odloka o pav- 

šalnem povračilu stroškov za uradna potovanja na 
območju okraja Ljubljana okolica z dne 18. januarja 
1954, št. 601/1-54 (Uradni list LRS, št 3-45/54). 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1/1-1033-8/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik   OLO: 
Miha.Berčič 1. r. 

502. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih LO (Uradni list LRS  št. 19/52) in v zvezi z 20.. 
50., 77. in 95. členom uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš (Uradni list FLRJ, ši 29/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Maribor okolica na XXVI. skupni seji obeh 
zborov dne 27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o kategorizaciji stanovanj 

in najemninah 
(Uradni list LRS, št. 48/54) 

1. člen 
5. člen odloka o kategorizaciji stanovanj in na- 

jemninah se spremeni tako, da pride naselje Makar- 
ska vas v pWj okoliš (cono). 

2. člen . 
18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi 

novo besedilo: 
Lastniki zasebnih hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih ne stanujejo, ne odva- 
jajo dela najemnin za sklade, navedene v 16. in !?• 
členu odloka o kategorizaciji stanovanj in najemni- 
nah.,• Lastniki prejemajo celotno najemnino za del 
hiše, ki ga dajo v najem. Od te najemnine pa morajo 
odvajati 15% najemnine za stanovanjske prostore in 
30% najemnine za poslovne prostore v sklad občin- 
skega ljudskega odbora za zidanje stanovanjskih hiš 
oziroma stanovanj. 

Lastniki stanovanjskih hiš, ki niso vključene v 
stanovanjsko skupnost in v katerih lastniki stanujejo, 
pa odvajajo 30% najemnine za poslovne prostore v 
sWad občinskega ljudskega odbora za zidanje stano- 
vanjskih hiä oziroma stanovanj. 

Z ostalimi' sredstvi vplačane najemnine pa morajo 
lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko skup- 
nost, vzdrževati hiše po veljavnih predpisih. 

3. člen 
27. člen odloka se spremeni tako, da se morajo 

nove stanovanjske pogodbe oziroma pogodbe za sta- 
novanjske prostore skleniti do i. aprila 1955 in vpisati 
T register pri upravi stanovanjskih skupnosti. 
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4. člen 
28. člen odloka se spremeni tako, da veljajo na- 

jemnine po novi tarifi od 1. januarja 1955 dalje. 

Osnova     % Davek Osnova     % Davek 

5. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. 

nuarja 1955. 
St 1-251/3-55 
Maribor, dne 10. junija 1955. 

Predsednik OLO 
Stane škof 1. r. 

ja- 

503. 
OLO Murska Sobota je na podlagi drugega od- 

stavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 
56/53) na predlog sveta za gospodarstvo OLO Mur- 
ska Sobota na skupn: seji obeh zborov dne 13. maja 
1955 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 

kov samostojnih poklicev in premoženja 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnino od do- 

hodkov samostojnih poklicev se predpisuje za leto 
1955 tale davčna lesbica: 

Osnova     % Davek 0:nova     % Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.OO0 
6.000 
7.000 
8.000 
9.O00 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
••.••• 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 
651 
704 
759 
816 
875 
936 
999 

38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.O0O 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
:e.ooo 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 

2.8 
2,9 
3 
3,2 
3,4 
3,6 
3.8 
4 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 

•5,7 
5,8 
5,9 
6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
66 
6,7 
6.8 
•6,9 
7 
7.1 
7,2 
7,3 
7.4 

1.064 
1.131 
1.200 
1312 
1.428 
1.548 
1.672 
1.800 
1.932 
2.068 
2.208 
2.352 
2.500 
2.601 
2.704 
2.809 
2.916 
3.025 
3.136 
3.249 
3.364 
3.481 
3.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096 
4.225 
4.356 
4.489 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 

75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
69.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.O0O 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
100.000 

7.5 
7.6 
7.7 
7,8 
7,9 
8 
8.1 
8,2 
8.3 
8,4 
8.5 
8,6 
8,7 
8,8 
t,9 
9 
9,1 
9.2 
9,3 
9,4 
9,5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 

10 
10,5 
U 
11.5 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
15 
16 
17 
13 
18,5 
19 
19.5 
20 
20,5 
21 
21.5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
26 
27 
28 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
•; 
•• 
34 
35 
36 

5.625 
5.776 
5.929 
6.084 
6.241 
6.400 
6.561 
6,724 
6.8S9 
7.056 
7.225 
7.396 
7.569 
7.744 
7.921 
8.100 
8.281 
8.464 
8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
9.409 
9.604 
9.801 
10.000 
11.025 
12.100 
13.225 
14.400 
15.625 
16.900 
18.225 
19.600 
21.750 
24.000 
26.350 
28.800 
30.525 
32.300 
34.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.925 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
61.100 
64.800 
68.600 
72.500 
75.225 
78.000 
80.825 
83.700 
86.625 
89.600 
94.050 
98.600 
103.250 
lOS.OOO 

305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
355.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
483.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580,000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 

36,4 
36,8 
37,2 
37.6 
38 
38,4 
38,8 
39,2 
39,6 
40 
40,3 
40,6 
40,9 
41,2 
41.5 
41,8 
42,1 
42,4 
42,7 
43 
43,3 
43,6 
43,9 
44,2 
44,5 
44,8 
45,1 
45,4 
45,7 
46 
46,2 
46,4 
46,6 
46.8 
47 
47.2 
47,4 ' 
47,6 
47,8 
48 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,1 
52,2 
52,3 
52,4 
52,5 
52,6 

111.020 
114.080 
117.160 
120.320 
123.500 
126.720 
129.980 
133.280 
136.620 
140.000 
143.065 
146.160 
149.285 
152.440 
155.625 
15S.840 
162.085 
165.360 
168.665 
172.000 
175.365 
178.760 
182.185 
185.640 
189.125 
192.640 
196.185 
199.760 
203.363 
207.000 
210.210 
213.440 
216.690 
219.960 
223.250 
226.560 
229.890 
233.240 ' 
236.610 
240.000 
243.410 
246.840 
250.290 
233.760 
237.250 
260.760 
264.290 
267.840 
271.410 
275.000 
278.610 
282.240 
285.890 
289.560 
293.250 
296.960 
300.690 
304.440 
308.210 
312.000 
315.205 
318.420 
321.645 
324.880 
328.125 
331.380 
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Osnova r* Davek Osnova % Davek . Osnova % Davek Osnova % Davek 

635.000 52,7 334.645 740.000 54,8 405.520 75.000 13,5 10.125 253.000 45,6 116.280 
640.000 52,8 337.920 745.000 54,9 409.005 76.000 13,8 10.4S8 260.000 46,2 120.120 
645.000 52,9 341.205 750.000 55 412.500 77.000 14,1 10.857 265.000 46,8 124.020 
650.000 53 344.500 755.000 55,1 416.005 78.000 14,4 11.232 270.000 47,4 127.980 
655.000 53,1 347.805 760.000 55,2 419.520 79.000 14,7 11.613 275.000 48 132.000 
660.000 53,2 351.120 765.000 55,3 423.045 80.000 15 12.000 260.000 48,6 136.080 
665.000 513,3 354.445 770.000 55,4 426.580 81.000 15,3 12.393 285.000 49,2 140.220 
670.000 53,4 357.780 775.000 55,5 430.125 82.000 15,6 12.792 290.000 49,8' 144.420 
675.000 53,5 361.125 780.000 55,6 433.680 83.000 15,9 13.197 295.000 50,4 148.660 
680.000 53,6 364.480 785.000 55,7 437.245 84.000 162 13.608 300.000 51 153.000 
685.000 53,7 367.845 790.000 55,8 440.820 85.000 16,5 14.025 305.000 51,6 157 5b0 
690.000 53,8 371220 795.000 55,9 444.405 86.000 16,8 ' 14.448 310.000 522 161.820 
695.000 53,9 374.605 800.000 56 448.000 87.000 17,1 Ì4.877 315.000 52,8 166.320 
700.000 54 578.000 nad 88.000 17,4 15.312 320.000 53,4 170.880 
705.000 54,1 381.405 800.000 din 56 % + 70% 89.000 17,7 15.753 325.000 54 175.500 
710.000 54,2 384.820 od razlike v osnovj nad 90.000 18 16200 330.000 54,6 180.180 
715.000 54,3 368.245 nad 91.000 18,3 16.653' 335.000 552 164.920 
720.000 54,4 391.680 800.000 din, ali od vsa- 92.000 18,6 17,112 340.000 55,8 189.720 
725.000 54,5 395.125 kih 5000 din osnove nad 93.000 18,9 17.577 345.000 56,4 194.580 
730.000 54,6 398.580 800.000 din  še ' >500 din 94.000 19,2 18.048 350.000 57 199.500 
735.000 54,7 402.045 davka več 95.000 19,5 18.525 355.000 57,6 204.480 

96.000 19,8 19.008 560.000 58,2 209.520 
• 97.000    , 20.• 19.497. 365.000 56,8 214.620 

Za obračunavanje dopol nilne dohodnine od pre- 98.000 20,4 19.992 370.000 59,4 219.780 
možen j a se   p: redpisuje   za i  leto   1955   tale davana 99.000 20,7 20.493 375.000 60 225.000 
lestvica: 100.000 21 21.000 380.000 60,6 230.280 

( 103.000 21.5 22.575 385.000 61,2 235.620 
Osnova % Davek Osnova % Davek 110.000 

115.000 
22 24.200 590.000 61,8 241.020 
22,5 25.875 395.000 62,4 246.460 

1.000 2 20 38.000 5,6 2.128 120.000 23 27.600 400.000 63 252.000 

2.000 2 40 39.000 5,8 2.262 125.000 23,5 29.375 403.000 63,3 256.365 

3.000 2 60 40.000 6 2.400 130.000 24 31.200 410.000 63,6 260.760 

4.000 2 80 41.000 6,2 2.542 135.000 24,5 33.075 415.000 63,9 265.185 

5.000 2 100 42.000 6,4 2.688 140.000 25 35.000 420.000 642 269.640 

6.000 2 120 43.000 6,6 2.838 145.000 25,5 36.975 425.000 64,5 274.125 

7.000 2 140 44.000 6,8 2.992 150.000 26 39.000 430.000 64,8 278,640 

.8.000 2 160 45.000 7 3.150 155.000 26,5 41.075 435.000 65,1 283.185 

9.000 2 180 46.000 7,2 3.312 160.000 27 43.200 440.000 65,4 287.760 

10.000 2 200 47.000 7,4 3.478 165.000 28 46.200 445.000 65,7 292.365 

' 11.000 2 220 48.000 7,6 3.648 170.000 29 49.300 450.000 66 297.000 

12.000 2 240 49.000 7.8 3.822 175.000 30 52.500 455.000 66,3 301.665 

13.000 2 260 50.000 8 4.000 180.000 31 55.800 460.000 66,6 306.360 

14.000 2 ' 280 51.000 8,2 4.182 185.000 32 59200 465.000 66,9 311.085 

15.000 2 300 52.000 8,4 4.368 190.000 33 62.700 470.000 672 315.840 

16.000 2 320 53.000 8,6 4.558 195.000 34 66.300 475.000 67,5 320.625 

17.000 2 340 54.000 8,8 4.752 200.000 35 70.000 480.000 67,8 325.440 

18.000 2 360 55.000 9 4.950 205.000 36 73.800 485.000 68,1 330.285 

19.000 2 380 56.000 9,2 5.152 210.000 37 77.700 490.000 68.4 335.160 

20.000 2 400 57.000 9,4 5.358 215.000 38 81.700 495.000 68,7 340.065 

21.000 2,2 462 58.000 9.6 5.568 220.000 39 * 85.800 500.000 69 345.000 

22.000 2,4 528 59.000 9J8 5.782 225.000 40 90.000 nad 
23.000 2,6 598 60.000 10 6.000 230.000 41 94.300 300.000 din 69 % + 80% 
24.000 2,8 672 61.000 10,2 6.222 235.000 42 98.700 od razlike v osnovi nad 
25,000 3 750 62.000 10,4 6.446 240.000 43 103.200 500.000 din  ali od vsa- 
26.000 3,2 • 832 63.000 10,6 6.678 245.000 44 107.800 kih 500 din osnove nad 
27.000 3,4 918 64.000 10,8 6.912 250.000 45 112.500 500.000 še 4000 din 
28.000 3,6 1.008 65.000 11 7.150 davka več 
29.000 3,8 1.102 66.000 11,2 7.392 IÌI 

ai stopnji ne 
ivčni stopnji, 
, zaradi kate 
topnja. 

30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 

4 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 

1200 
1.302 
1.408 
1.518 
1.632 

67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 

11,4 
11,6 
11,8. 
12 
12,3 

7.638 
7.888 
8.142 
8.400 
8.733 

Davek po višji davči 
od davka po najibližji de 
razliko pri davčni osnovi 
uporabiti višja davčna si 

sme biti večji 
povečanega za 

re bi se morala 

35.000 5 1.750 72.000 12,6 9.072 IV 
36.000 5,2 1.872 73.000 12,9 9.417 Osnove za obračunavanje dopolnilne  dohodnine 
37.000 •• 1.998 74.000 132 9.768 se zaokn >žijo takole: 
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a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožijo navzdol, zneski nad 500 din pa navzgor; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na celih 
5000 dinarjev in sicer tako, da se zneski do 2500 din 
zaokrožijo navzdol, zneski nad 2500 din' pa navzgor. 

Ta odlok velja takoj, uporabi pa se za odmero 
dopolnilne dohodnine za leto 1955. 

St. II-2846/1-55 
Murska So3x>ta, dne 13. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

504. 
Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52)  je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni 

.,     seji obeh zborov dne 27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1954 

1. člen 
Na koncu zadnjega odstavka 3. točke XV. poglav- 

ja družbenega plana okraja Postojna za leto 1954 se 
doda nova postavka za predvajanje filmov 100%. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954 dalje. 
St. I 91/15-55 '. 
Postojna, dne 27. maja 1955. 

Predsednik  OLO: 
Mirko JelcTčič 1. r. 

505. 
Na podlagi 17. člena ter 3. točke 64. člena v zvezi 

z 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13-147/54) izdaja okrajni ljudski odbor Po- 
stojna na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 27. maja 1955 

ODLOK 
• o proračunu okraja Postojna za leto 1955 

1. člen 
Proračun okraja Postojna za leto 1955 s poseb- 

nimi prilogami obsega:' 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 263,643.000 din 
in izdatki v znesku    ' 263,643.000 din 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 68,153.500 din 
z izdatki v zuesku       - 72,504.500 din 
in presežkov izdatkov 4,351.000 din 

III. predračune posebnih skladov -• 
z dohodki T znesku 425,169.000 din ' 
z izdatki v znesku 425,169.000 din 

2. člen 
• Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 4,351.000 din se krije- 
jo z dotacijami okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostoJBi zavodi, kj dosežejo v 1. 1955 

z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov nad 
izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotovljen 
z zaključnim računom zavoda za leto 1955, po 7., 8, 
9., in 40. členu temeljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955. 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1955, bo okrajni ljudski odbor z odločbo 
o ustanovitvi zavoda določil delitev presežka na 
sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno * samostojni 
zavod ne ustvari tako, kakor je določeno v prvem 
odstavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu-o izvršitvi okrajnega proračuna za 1. 1955. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14-85/53 im odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni 
list LRS, št. 17-59/53). 

4. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1-91/16-55 
Postojna, dne 27. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič L, r. 

506. 
Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in 1. člena zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o družbenem planu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1954 (Uradni list LRS, št, 43-157/54) 
je okrajni ljudski odbor Trbovlje na 21. skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 11. febru- 
arja 1855 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Trbovlje za leto 1954 
1. člen 

V II. poglavju— obračunske plače — se drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi: 

>2. — Upoštevajoč težo dela in delovne pogoje, 
se povečajo obračunske plače nekaterim gospodar- 
skim organizacijam, te pa so: •   s&^/ài 

%      % 
1. Rudnik rjavega premoga Trbovlje- 

Hrastnik 20      30 
2. Rudnik rjavega premoga Zagorje 20      30 
3. Cementarna Trbovlje: 

a) osnovna delavnost 15      15 
b) rudarski obrat — kamnolom —      10 

4. Strojna tovarna Trbovlje: 
a) osnovna delavnost 5 5 
b) projektivni 'konstrukcijski  oddelek — 20 

5. Tovarna   kemičnih   izdelkov   Hrastnik 15 15' 
6. Industrija gradbenega materiala Rade- 

če, za obrat Cementarna Zidani most 15 15 
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7. Steklarna Hrastnik: 
a) za steklopihače 

8. Elektrarna Trbovlje 
9. Elektro Trbovlje 

prej sedaj 
% % 
— 15 
— 5 
— 5 

2. člen 

V IV. poglavju — Prispevek okraju od dobička 
gospodarskih organizacij — se prvi in drugi odstavek 
spremenita tako, da se glasita: 

1. od doseženega dobička po odbitku zveznega 
davka rezervnega sklada in sklada za obnavljanje 
in vzdrževanje rezerv rudnega bogastva, anuitet in 
splošnega dopolnilnega prispevka za socialno zavaro- 
vanje se določa gospodarskim organizacijam nasled- 
nji delež, izražen v stopnjah: 

prej   sedaj 
%      % 

Gospodarstvo okraja skupaj 25      23 

25 

27 
22 

25 

25 
29 

40 

1. panoga: Industrija skupaj 

Stroka 111: Elektrarna  Trbovlje 
Elektro Trbovlje 

Stroka 112: Rudnik   rjavega   premoga 
Trbovlje—Hrastnik 55 
Rudnik    rjavega    premoga 
Zagorje 35       40 

Stroka 116: Steklarna Hrastnik 19      29 
Cementarna Trbovlje 11      20 

Stroka 117: Strojna tovarna Trbovlje     11      24 
Mehanika Trbovlje 25      25 

Stroka 120: Tovarna kemičnih izdelkov 
Hrastnik 20      28 

Stroka 121: Ind. gradbenega   materiala 
Radeče 17 55 

Stroka 122: Tovarna lesnih pet »Peta« 
Radeče 68      68 

Strojno mizarstvo Trbovlje    25      25 

Stroka 123: Tovarna dokumentnega  in 
kartnega papirja Radeče 4      15 

Stroka 127: Mlinsko podjetje Celje 100     100 

2. Ostanek dobička gospodarskih organizacij pripada 
okraju: 

1. panoga — industrija: 
. a) za potrebe okrajnega proračuna 
b) za okrajni investicijski sklad 

2. panoge: gradbeništvo, promet, kmetijstvo, trgo- 
vina, gostinstvo in obrt: 
a) za okrajni investicijski sklad oziroma za in- 

vesticijski sklad LO MO Trbovlje s poseb- 
nimi pravicami z območja mestne občine 
Trbovlje; 

3. presežek dobička nad predvidenimi zneski za 
okrajni proračun in okrajnj investicijski sklad 
se deli: 

a) OLO 43% 
b) LO MO Trbovlje 15% 
e) LO MO Hrastnik 16% 
č) LO MO Zagorje 16% 
d) LO MO Radeče 8% 

3. člen 

V V. poglavju — Omejitev plačilnega sklada — 
so prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»1. »Gospodarske organizacije smejo uporabiti 
delež dobička za plačilni sklad največ v naslednjih 
odstotkih od vrednosti, določene v 1. odstavku IV. 
poglavja: 

prej   sedaj 
%      % 

Gospodarstvo   skupaj 85       85 
1. Panoga:  Industrija  skupaj 83       85 

Stroka 111: Elektrarna Trbovlje 85      85 
Elektro Trbovlje 87       87 

Stroka 112: Rudnik Trbovlje—Hrastnik   85      95 
Rudnik Zagorje 85      95 

Stroka 116: Steklarna Hrastnik 85       53 
Cementarna Trbovlje 88      88 

Stroka 117: Strojna tovarna Trbovlje      90      69 
Mehanika Trbovlje 85      85 

Stroka 120: Tovarna kemičnih izdelkov 
Hrastnik 86      60 

Stroka 121: Industrija gradbenega ma- 
teriala Radeče                         88 100 

Stroka 122: >Peta< Radeče                           85 85 
Strojno mizarstvo Trbovlje   85 85 

Stroka 123: Papirnica Radeče                   84 32 
Stroka 127: Mlinsko  podjetje  Celje       100 100 

* 4. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja  1954. 

St. 295/1 
Trbovlje, dne 11. februarja 1935. 

Predsednik   OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

507. 

Ljudski odbor mestne občine Celje je na podlagi 
1. odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi 
s 3. in 8. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) sprejel, na seji dne 12. 
maja 1955 

ODLOK 

'      o dopolnitvi odloka p hišnem redu 

1. člen 
11. členu odloka o hišnem redu (Uradni list LRS, 

ži 34-392/53) se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
Hišni lastniki so odgovorni, da je pri vhodu vsake 

hiše v veži nabit viden in čitljiv seznam vseh stano- 
valcev, 

2. člen 

Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je spre- 
jel ljudski odbor mestne občine Celje, objavi pa se 
v »Biltenu« in v »Uradnem listu LRS«. 

Si 1517/1 
Celje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 
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508. 

Na podlagi 49. Siena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in 12. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski odbor 
mestne občine Kranj na 41. seji dne 28. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa mestne občine 

Kranj za leto 1953 

t. člen 

Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
mestne občine Kranj za leto 1953, sestavljen po pred- 
pisih temeljnega zakona o proračunih in uredbe o 
izvajanju proračuna. 

2. člen 

Sklepni račun mestne občine Kranj za leto 1953 
s sklepnimi računi finančno samostojnih zavodov za 
leto 1933 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
za leto 1953: 

1. po sklepnem računu mestne občine 

a) dohodki 
b) izdatki 

214,965.253 
212,065.505 

Presežek dohodkov nad izdatki    2.899.74S 

2. po   sklepnih    računih    finančno   samostojnih 
lavodov 

a) dohodki 
b) izdatki 

83,883.570 
80,058.136 

Presežek dohodkov nad izdatki    3,825.434 

4. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 
čunu mestne občine za leto 1953 se prenese kot doho- 
dek v proračun za leto 1954. « 

5. člen 

Presežek dohodkov finančno samostojnih zavodov 
se prepusti zavodom za razdelitev na sklade. Finanč- 
no samostojni zavodi, ki izkazujejo primanjkljaj, 
prenesejo primanjkljaj na leto 1954. 

•• 

6. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 2110/55 

Kranj, dne 28. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 

Vinko Hafner 1. r. 

509. 

Na podlagi drugega odstavka 28. člena temeljneg 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 15/54) te 
25. člena in 12. točke 78. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) 
je ljudski  odbor mestne občine   Kranj  na  41.   seji 
dne 28. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Kranj za leto 1955 

1. člen 
Proračun ljudskega odbora mestne občine Kranj 

za leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

1. Proračun ljudskega odbora 

z dohodki 
z izdatki 

238334.000 din 
238,834.000 din 

2. Predračun finančno samostojnih zavodov 

z dohodki 188,386.000 din 
z izdatki 183,386.000 din 

3. Predračun posebnih skladov 

z dohodki 
z izdatki 

70,572.000 din 
70,572.000 din 

2. člen 

Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 
1955 presežek dohodkov s tem, da z uspešno organi- 
zacijo dela dosežejo večje dohodke, kot so po pred- 
računu planirani, ali brez škode za kakovost storitev 
oziroma proizvodov zmanjšajo planirane izdatke, raz- 
delijo presežek dohodkov nad izdatki po določbi 
ljudskega odbora ob potrditvi sklepnega računa 
zavoda. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, velja odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov 9 samostojnim financiranjem (Uradni list 
LRS, at, 17/53). 

3. člen 
Svet za prosveto in kulturo je pooblaščen, da do- 

deljuje kredite, določene v proračunu, za subvencije 
posameznim prosvetnim iu fizkulturnim organizaci- 
jam, po ugotovljenih potrebah. * 

4. člen 

Komisija za proračun LO MO Kranj je poobla- 
ščena, da razpolaga s proračunsko rezervo do zneska 
4,348.000 din. 

5. člen 

Komisija za proračun LO MO Kranj je poobla- 
ščena, da izvršuje virmane med partijami istega po- 
glavja in med posameznimi poglavji istega razdelka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 2120/1-55 
Kranj, dne 28. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 
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510. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Crai Kal na svoji 
seji, dne 29. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestilih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 4. volilni enoti, 

ki obsega vasi Loka in Bezovica, ker je prenehal 
mandat Cunja Mirotu, odborniku občinskega ljud- 
skega odbora Crni Kal, ki je bil izvoljen v tej vo- 
lilni  enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 24. julija 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« m na 

krajevno običajni način v 4. volilni enoti. 

> 
St. P-4/6-55 
Crni Kal, dne 29. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojzij Krme« 1. r. ' 

511. 

Občinski ljudski odbor Dobrova pri Ljubljani je 
na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
sprejel na 40. seji dne 14. junija Î955 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v I. volilni 

enoti, ki obsega del vasi Brezje, ker se je odbornik 
Škof Leopold, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti, 
odpovedal mandatu, ter je ljudski odbor njegovo od- 
poveù sprejeL 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 24. julija 1955. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v tej volilni enoti. 

St. 298/1-55 

Dobrova, dne 14. junija 1955. 

Predsednik Obč. LO: 
Rudolf Božič 1. r. 

512. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski ljudski odbor Komen na seji dne 25. ju- 
nija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v dveh volilnih 

enotah — Komen in Brestovica 

1 » 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. in 7. volilni 
enoti občine Komen, okraj Sežana, ki obsegata vasi 
Komen, Preserje pri Komnu, Divci in* Brestovica, 
ker je prenehal mandat odbornikom Antoniču Aloj- 
zu iz Brestovdce in Kafolu Avgustu iz Komna, ki 
sta bila izvoljena v teh volilnih enotah. 

II 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 31. ju- 

lija 1955. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način. 

St. T-584/1-55 

Komen, dne 2. julija 1955 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Kermolj 1. r. 
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teto XII V LJUBLJANI, dne 4. avgusta 1955 Številka 29 

VSEBINA: 

138. Odločba o Imenovanju članov Sveta za urbanizem LR 
Slovenije. 

1». Pravilnik za opravljanje lovskega Izpita. 

Odloki ljudskih odborov: 
Ki. Odlok o družbenem planu okraja Koper za leto 1955. 
s«. Odločba okraja Novo mesto o ustanovitvi veterinarske 

bolnice z umetno osemenjevalnlco v Novem mestu. 

523. Odločba okraja Šoštanj o ustanovitvi zdravstvenega doma 
Nazarje. 

524. Odlok o* ('oločltvl krajev, za katere velja uredba o raz- 
deljevanju In odpovedi stanovanj v okraju SoätanJ. 

525. Odlok o uvedbi občinskih taks in prometnega davka v 
mestni občini Kranj. 

.9 

158. 

Na podlagi 3. člena zakona o ustanovitvi Sveta za 
urbanizem LR Slovenije (Uradni list LRS, št. 17-76/53) 
Je Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije izdal 

ODLOČBO 

o imenovanju članov Sveta za urbanizem 
LR Slovenije 

Izmed oseb, ki so jih predlagali okrajni in mestni 
Ijudskj odbori ter ustrezne strokovne organizacije in 
zavodi, in izmed drugih javnih delavcev in strokov- 
njakov s področij, ki so v zvezi z vprašanji urbaniz- 
ma, -se imenujejo za člane Sveta za urbanizem LR 
Slovenije: 

Baš Franjo, direktor Tehniškega muzeja Slove- 
nije, Ljubljana, 

Bole Tone, predsednik mestnega ljudskega od- 
bora, Maribor, 

Brilly ing. Marjan, predsednik društva grad- 
benih inženirjev in tehnikov, Ljubljana, 

C v a h t e ing. Srečko, odbornik zbora proizvajal- 
cev okrajnega ljudskega odbora, Šoštanj, ' 

Dermastia dr. Marjan, predsednik mestnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

H u m e k -ing. Ljubo, uslužbenec Komuna-pro- 
Jfckt, Maribor, 

• e š i č . dr. Svetozar, univerzitetni profesor, 
•Ljubljana, 

Jeglič ing. Ciril, univerzitetni profesor, Ljub- 
ljana, 

Jerin ing. Albin, direktor Projekta za nizke 
Stadnje, Ljubljana, 

Jerman Riko, predsednik okrajnega ljudskega 
«dbora. Celje, 

Kalin Boris, akademski kipar, Ljubljana, 
pastelle ing. Gabrijel, direktor Železniškega 

Projektivnega podjetja, Ljubljana, 
K e ria ing. Lojze, direktor Uprave za vodno go- 

spodarstvo LRS, Ljubljana, / 
Kleindienst ing. Matej, uslužbenec Elektro- 

gospodarske skupnosti Slovenije, Ljubljana, 

Klemen čič Tone, namestnik direktorja Eko- 
nomskega inštituta LRS, Ljubljana, 

Kl un Karel, predsednik Sveta za komunalne za- 
deve okrajnega ljudskega odbora, Koper 

Košir Fedor, predsednik Planinske zveze Slo- 
venije, Ljubljana, 

Košir Jože, podpredsednik okrajnega ljudskega 
odbora, Kočevje, 

Kožuh Milan, član zbora proizvajalcev okraj- 
nega ljudskega odbora, Trbovlje, 

Kraj n čič mg. Jože, direktor Projektivnega Li- 
roja, Radovljica. 

Krese Leopold, direktor Gospodarskega razsta- 
višča, Ljubljano. 

La pa j n e-Oblak ing. Sonja, direktor Projek- 
tivnega ateljeja, Ljubljana, 

Loj k ing. arh, Teodor, direktor Projekt biroja. 
Gorica, 

M a s t n a k ing. Tine, načelnik Zavoda za gospo- 
darsko planiranje LRS, Ljubljana, 

Mihe ve ing. arh. Edo, univerzititni profe'sor, 
Ljubljana, 

Mo di c dr. Heli, predsednik Sveta za kulturo 
mestnega ljudskega odbora, Ljubljana, 

Mušič ing. arh. Marjan, univerzitetni profesor, 
Ljubljana, 

Novak arh. Franc, direktor Biroja za projek- 
tiranje, Murska Sobota, 

Ravnikar ing. Edvard, univerzitetni profesor, 
Ljubljana, 

Rebe rs e k Karel, direktor komunalnega pod- 
jetja, Maribor, 

Roječ   ing. Lojze, arhitekt, Ljubljana,       ( 

Sedlar ing. arh. Saša, predsednik Društva ar- 
hitektov, Ljubljana,. ' 

S eu ni g dr. Srdan, načelnik oddelka pri Cen- 
tralnem higienskem zavodu LRS, Ljubljana, 

Sodnik ing. Dušan, pomočni'-. direktorja Sploš- 
nega gradbenega podjetja »Pionir«, Novo mesto, 

S o r 1 i  ing. Marijan, uslužbenec Projekta, Kranj, 
Vogrinec Janko, predsednik ljudskega odbora 

mestne občine, Ptuj, ' 
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Weiss ing. Hugo, glavni tajnik Turistične zveze 
Slovenije, Ljubljana, 

Žagar ing. Bogdan, direktor Inštituta za gozdno 
in lesno gospodarstvo, Ljubljana. 

U 95/4-55 
Ljubljana, dne i. avgusta 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredpesnik: 
, Marijan Brecelj 1. r. 

139. 
Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o 

lovu (Uradni list LRS, št. 26-94/54) predpisuje Repu- 
bliška lovska zveza Slovenije 

PRAVILNIK 
za opravljanje lovskega izpita 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Uspešno opravljen lovski izpit je pogoj za samo- 

stojno izvrševanje lova; lovski izpit mora po tem pra- 
vilniku opravljati vsak član lovske družine. 

2. člen 
Lovski izpit sme neizprašan lovec opravljati šele 

po poteku pripravniške dobe, ki jo prebije kot član 
določene lovske družine (4. člen). 

3. člen 
Lovska družina skrbi za lovsko vzgojo svojib ne- 

izprašanih članov in za njihovo pripravo na lovski 
izpit. 

IL Lovski izpiti 
4. člen 

Neizprašan član lovske družine se lahko prijavi 
za lovski izpit, ko je prebil leto dni kot član lovske 
družine, če se je  v tem času  neprekinjeno lovsko 
udejstvoval. 

5. člen 
Neizprašan član lovske družine se priglasi k lov- 

skemu izpitu preko svoje lovske družine. Ta mora 
priglasitev s potrebnimi podatki in s svojim mne- 
njem o kandidatu poslati izpitni komisiji. 

6. člen 
Lovski izpit se dela pred izpitno komisijo, pri- 

stojno po bivališču kandidata, ki jo imenuje okrajna 
lovsko zveza, potrdi pa okrajni ljudski odbor. 

Izpiti so praviloma spomladi in jeseni. 

7. člen 
Izpitna komisija ima- predsednika in dva člana. 

Predsednik in člani imajo namestnike. Vsj morajo 
biti lovski veščaki. Po potrebi se izpitna komisija do- 
polni s strokovnjaki za posamezne predmete. 

Izpraševalec ali član izpitne komisije, ki^je obe- 
nem izpraševalec ' za posamezne predmete, mora biti 
oseba, ki se strokovno bavi z vprašanji, ki se nana- 
šajo na ta predmet. 

8. člen 
Upravno delo izpitne komisije opravlja zapis- 

nikar. 

Zapisnikar vodi zapisnik o izpitu posameznega 
kandidata. 'V zapisnik vpiše zlasti ime in priimek čla- 
nov izpitne komisije in kandidata, dan izpita, vsa 
vprašanja in ocene. Zapisnik podpisujeta oba člana 
in predsednik komisije. 

9. člen 
Lovski izpit je usten. 
Kandidat, ki prvič ne opravi izpita, ga lahko en- 

krat ponavlja.^ Rok za ponovni izpit ne sme biti kraj- 
ši od treh in ne daljši od šestih mesecev. Določi ga 
izpitna komisija. 

Kandidat more izpit iz enega predmeta, če je ne- 
zadostno odgovoril, ponoviti, ako izpitna komisija v 
to privoli. 

Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, ponav- 
lja izpit. 

10. člen 
Ce neizprašan član lovske družine ne opravi lov- 

skega izpita v dveh letih po preteku prvega leta pri- 
pravniške dobe (4. člen), se črta iz članstva lovske 
organizacije. V lovsko organizacijo pa sme vstopiti 
ponovno po dveh letih. Pri tem pa se prejšnje član- 
stvo ne šteje v čas, ki je pogoj za opravljanje lov- 
skega izpita (4. člen). 

11. člen 
Kandidatovo znanje na izpitu oceni komisija z 

oceno >opravil< ali >ni opravile. 
Komisija odloča z večino glasov. Ce so glasovi 

razdeljeni, odloči predsednikov glas. Potem ko se oce- 
na vpiše v zapisnik in se zapisnik podpiše, sporoči 
predsednik izpita kandidatu uspeh izpita. 

12. člen 
Kandidatom, ki so opravili izpit, izda komisija 

spričevalo. Podpišejo ga vsi člani izpitne komisije in 
zapisnikar. 

13. člen 
Evidenco o opravljenih lovskih izpitih vodi pri- 

stojna okrajna lovska zveza. 
Lovskega izpita so oproščeni lovci, ki so opravili 

izpit iz lovstva na gozdarski fakulteti ali gozdarski 
srednji šoli, ali ki imajo izpit za lovskega čuvaja, da- 
lje pa tudi tisti, ki so opravili ta izpit ali bili od njega" 
oproščeni po predpisih, ki so bili razveljavljeni s se- 
danjim zakonom o lovu. 

III. Program lovskih izpitov 

14. člen 
Lovski izpit obsega tele predmete: 
a) zgodovina lovstva, 
b) zakon o lovu z dopolnilnimi splošnimi predpisii 

pravila lovskih organizacij in drugi predpisi, kolikor 
se nanašajo na lovstvo, 

c) poznanje predpisov o posesti in nošenju orožja, 
č) vrste in lastnosti lovskega orožja ter ravnanje 

z njim, 
d) lovsko gospodarstvo, 
e) gojitev divjadi in upravljanje z lovišči, 
f) lovsko 'živaloslovje, 
g) načine lova na sploh in za posemezne vrste 

divjadi, 
h) zatiranje škodljivcev, 
i) ravnanje z divjadjo, 
j) lovska pravičnost, lovski običaji, 

k) lovsko psoslovje, 
1) lovčeva dolžnost do varstva prirode. 
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IV. Končne določbe 

15. člen 

Nadzor nad izvajanjem lovskih' izpitov pri okraj- 
nih lovskih zvezah ima glavna komisija za lovske 
izpite, ki jo imenuje Republiška lovska zveza. 

Glavna izpitna komisija za lovske izpite ima 
predsednika in dva člana, ki morajo biti lovski stro- 
kovnjaki. 

16. člen 

Člani izpitnih komisij za lovske izpite, tajnik in 
izpraševalci imajo pravico do honorarjev Za delo v 
komisiji. 

Višino honororja določi okrajna lovska zveza. 
Stroške izpita nosi pristojna okrajna lovska zveza. 

17. člen 
Ta pravilnik velja od dneva, kg ga predpiše Re- 

publiška lovska zveza Slovenije in ga potrdita držav- 
ni sekretar za gospodrstvo LRŠ in državni sekretar za 
notranje zadeve LRS. 

St. 771/53 
Ljubljana, dne 4. maja 1935. 

Predsednik 
Republiške  lovske 

zveze: 
Dr. Jože Benigar 1. r. 

Pravilnik se potrjuje: 

Državni sekretar Državni sekretar za 
za gospodarstvo LRS: notranje zadeve LRSf 

Ing. Marjan Tepina I. r. Mitja Ribičič 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
521. 

Na podlagi prvega odstavka 16. člena ter 2. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Koper 
na seji obeh zborov dne 26. marca 1935 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Koper za leto 1955 

1. člen 
Sprejme so družbeni plan okraja Koper za 1. 1955, 

ki se glasi: 

DRUŽBENI  PLAN 
okrajnega ljudskega odbora Koper za leto 1955 

P rvi del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA V LETU 1954 

(se izpusti) 

Drugi  del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

.    V LETU 1955 

Družbeni plan za leto 1955 upošteva: 
1. do sedaj dosežene uspehe v gospodarstvu; 
2. dosedanjo samostojnost in nadaljnje utrjevanje' 

samostojnosti ljudskih odborov dn gospodarskih orga- 
nizacij  pri  razporejanju in upravljanju  vse večjih 
lastnih finančnih sredstev; 

3. položaj okraja Koper v zvezi s priključitvijo 
k FLRJ in njegove naloge v perspektivnem razvoju ter 

4. smernice družbenega plana FLRJ in LRS za 
Jeto 1955. 

I. poglavje 

Industrija 
V industriji se predvideva povečanje proizvodnje 

•• 35.7% nasproti proizvodnji, doseženi v letu 1954. 
Po posameznih strokah je predvideno takole po- 

večanje: 

fizični obseg 

1954 •= 100 

fizični obseg 

1934 = 100 

116 proizvodnja nekovin 115 
117 kovinska industrija 306 
118 ladjedelništvo 107 
120 kemična industrija 114 
121 industrija gradbenega materiala 119 
122 lesna industrija .200 
127 živilska industrija 157 
12S grafična industrija 116 

jjl razdeljevanje električne energije 105 
42 proizvodnja premoga 266 

Glede na splošno povečanje industrijske proiz-% 
vodnje se predvideva povečanje števila zaposlenih za. 
17%, t. j. za približno 400 oseb. Ker se v prv^h povoj- 
nih letih nagrajevanje po delovnem učinku v večini 
primerov ni izvajalo in ker stari plačilni sistem ob- 
računavanja plač po času, prebitem na delu, ni stimu- 
lativno vplivalo na proizvodnost dela, ho za novi 
plačilni sistem izrednega pomena pravilno normiranje' 
del na vseh delovnih mestih in uvedba akorda, kjer 
je to mogoče. V tej zvezi se predvideva poleg zbolj- 
šanja asortimenta in kvalitete tudi povečanje proiz- 
vodnosti dela za 15.5%. Seveda bo dosledna in pra- 
vilna izpeljava te naloge terjala precej naporov tako 
pri delovnih kolektivih kakor tudi pri upravnogospo- 
darskih organih. 

S povečano proizvodnjo se hkrati predvideva po- 
večanje izvoza industrijskih izdelkov, in sicer pri 
živilski industriji, tako da se bo po vrednosti povečal 
za 17.3% nasproti izvozu v letu 1954, 

V elektrogospodarstvu bo povečano razdeljevanje 
električne energije za 5.1% zaradi vključitve novih in 
razširitve obstoječih kapacitet proizvajalnih podjetij, 
dograditve daljnovoda Koper—Crni kal ter dokončne 
ureditve glavne razdelilne postaje v Kopru in raz- 
širitve niîkonapetostnega omrežja. 

V proizvodnji premoga se fizični obseg proizvodnje 
poveča predvidoma za 166%. Tako visoko povečanje 
bo posledica do sedaj vloženih investicijskih sredstev 
za obnovo rudnika črnega premoga v Sečovljah. Do- 
graditev separacije in dani krediti za odpiranje novih 
rovov zagotavljajo proizvodnjo, planirano za leto 1955. 
Seveda bo povečana proizvodnja zahtevala več de- 
lovne sile in v zvezi s tem zidanje potrebnega števila 
stanovanj, za kar so sredstva tudi predvidejia. V letu 
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1955 bodo preskrbljena temu podjetju tudi transport- 
na sredstra, kar bo omogočilo hitrejši plasman. 

V proizvodnji' morske soli se predvideva poveča- 
nje proizvodnje za 13.4%, predvsem z računanjem na 
boljše vremenske razmere, ki so bile v letu 1954 
precej slabe. Glede plasmana v tej panogi trenutno 
ni težav, vendar bo treba v bližnji bodočnosti misliti 
na nabavo naprav za sušenje in mletje pa tudi splošno 
na boljšo mehanizacijo. 

V kovinski industriji se predvideva skupno po- 
večanje proizvodnje za 203.8%. Z ozirom na sedanjo 
že dokaj izpopolnjeno strojno opremo, dograditev 
tovarniške hale v Dekanih, izgraditev hale ter do- 
polnitev opreme »Mehanotehnika« v, Izoli, boljšo stro- 
.'vovno izučenost delavcev in pa z ozirom na nadaljnje 
investiranje v letu 1935, ki se bo pokazalo že pri 
tekoči proizvodnji, je to visoko povečanje proizvod- 
nje dosegljivo. Izvršitev,tega proizvodnega programa 
pa bo terjala od delovnih kolektivov in vodstva naj- 
večje prizadevanje, zlasti še zato, ker v fej stroki 
do sedaj nismo dosegli vidnejših uspehov. Posebno 
pozornost bo še vedno treba posvečati nadaljnjemu 
izpopolnjevanju strokovnega znanja delavcev, smotr- 
ni izrabi proizvodne kapacitete z uvajanjem vsaj 
dveh izmen, pravočasni" zagotovitvi potrebnih surovin, 
utrditvi na domačem tržišču s predmeti, ki se po njih 
povprašuje, in  iskanju  inozemskih  tržišč. 

V ladjedelništvu bo proizvodnja povečana za 6.5%. 
Deloma bo to povečanje mogoče doseči z do sedaj 
preurejenimi obrati v ladjedelnici, deloma pa z novi- 
mi investicijami za nadaljnjo dopolnilno opremo, ki 
bodo realizirane v letu 195?, tako da bo mogoče za- 
četi graditi manjše železne ladje. Vsekakor bodo 
dopolnilne in nove investicije vplivale že v letu 1955 
na večji obseg naročil. 

V kemični industriji je predviden odstotek po- 
večanja proizvodnje v višini 13.6%. Predvsem se raču- 
na, da se bo podjetje (Salvetti, Piran) organizacijsko- 
tehnično konsolidiralo in da bo delovni kolektiv z 
investiranjem glicerinske naprave, ki bo pričela obra- 
tovati v drugem polletju 1955, lahko povečaj asorti- 
ment proizvodov in predvideni odstotek povečanja 
tudi dosegel. 

V industriji  gradbenega  materiala  bo opekarna 
' >Ruda< v Izoli povečala proizvodnjo za 19.1% z večjo 
izrabo kapacitete, kar je mogoče doseči z do seda| 
izvršeno mehanizacijo. Vsekakor pa bo treba čimprej 
misliti na povečanje kapacitete Hofmanove peči, ki 
danes ne zmore kapacitete strojnega oddelka za su- 
rovo opeko, in na odpravo ozkega grla v notranjem 
transportu, S tem bomo dosegli boljše oskrbovanje 
gradbišč z materialom iz lokalnih virov. 

V lesni industriji je odstotek povečanja prizvod- 
nje planiran v višini 100.3%. Znatno povečanje je 
dosegljivo zaradi ureditve tovarniških prostorov za 
>Istro< v Kopru ter zgraditve nove industrijske hale 
za podjetje >Stil< v Skocjanu, poleg še nekaterih in- 
vesticij glede strojne opreme, nabavljene v letu 1954. 
Za leto 1955 je v podjetju *Stiil< predvidena zgraditev 
sušilnice, ki je doslej predstavljala za to podjetje 
ozko grlo. Sušilnica bo vplivala na zmanjšanje zalog 
lesa, predvsem pa-na zboljšanje kvalitete izdelkov. 
Z. dopolnjeno opremo v novih prostorih je pa pod- 
jetju >Istra< dana možnost, da vpelje predmete, ki 
jih doslej ni moglo izdelovati. Poleg ugodnosti, ki iz- 
virajo iz doslej vloženih investicijskih sredstev, 
bosta obe podjetji morali vpeljati vsaj še eno iz- 
meno, ce hočeta doseči predvideno povečanje proiz- 
vodnje. 

V živilski industriji se bo proizvodnja povečala 
za 37%. Večja proizvodnja v tej stroki je posledica 
smotrnih investicij v preteklih letih z modernizacijo 
naprav za izdelovanje ribjih konserv in vzpostavitvi- 
jo naprav za izdelavo ribje moke in ribjega olja v 
>Ex Ampelei« ter vzpostavitvijo nove naprave za 
izdelovanje paradižnikove mezge in sadnih sokov v 
tovarni »Arrigoni«. V tovarnah ribje konservne in- 
dustrije je z dosedanjimi investicijami izboljšano tudi 
oskrbovanje s svežimi ribami (znatno povečanje ribo. 
lovnega ladjevja, transport svežih rib s hladilno ladjo 
in hladilnimi kamioni, izboljšanje odkupne organiza- 
cije v Dalmaciji), predvideno pa je v letu 1955 na- 
daljnje povečanje kapacitet tukajšnjih ribolovnih 
podjetij, kar bo imelo svoj vpliv na višino predelave 
rib. Podjetje >Arrigoni« pa bo moralo misliti na 
začasno skladiščenje neobdelanih kmetijskih pridel- 
kov, s čimer bo povečalo možnost izrabe svojih 
kapacitet. 

V gralični industriji bo pri tiskarni >Jadran< v 
Kopru z ozirom na dosedanjo vedno večjo realizacijo 
povečanje 16.1% izvedljivo. Deloma bo na to poveča- 
nje vplivala izpopolnitev s tiskarskimi stroji, ki so 
že naročeni in deloma plačani, bodo pa montiranj v 
drugem polletju 1955 in stekli v četrtem četrtletju. 
Podjetje bo pa moralo vsekakor rešiti vprašanje 
proizvodnih prostorov, ti so premajhni. 

Da bo dosežen predvideni obseg proizvodnje, pro- 
izvodnost; dela in izvoza je treba: 

normirati v podjetjih dela na vseh delovnih me- 
stih, kjer je to mogoče, in izpeljati novi plačilni 
sistem; 

preiti na delo v več izmenah povsod, kjer je že 
sedaj mogoče glede na razpoložljivo delovno silo in 
njeno kvalifikacijo,* glede na možnosti oskrbovanja 
s surovinami ter v skladu s potrebami trga; 

izrabiti sedanje kapacitete do maksimalne mož- 
nosti in vključiti nove kapacitete z dograditvijo novih 
proizvodnih objektov; 

še nadalje uporabljati razpoložljiva investicijska 
sredstva in sredstva skladov za samostojno razpolaga- 
nje z razširitev in rekonstrukcijo obstoječih obratov 
v podjetjih; 

z izboljšanjem kvalitete in pravilnim trgovskim 
prijemom obdržati sedanja in pridobiti nova inozem- 
ska tržišča, z zniževanjem cen in s povečanjem.pro-_ 
izvodnje pa razširiti tudi notranje tržišče. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 

Zaradi sprememb v strukturi kmečkega prebival- 
stva, ki so sedaj v teku in ki začasno zavirajo nor- 
malno večanje kmetijske proizvodnje se v letu 1955 
ne bodo pokazali v obsegu celotne proizvodnje ukrepi 
in investicije, ki so bili do sedaj namenjeni kmetij- 
stvu. Zato se računa, da bo kmetijska proizvodnja 
v letu 1955 ostala v glavnem na višini leta 1954. 

Smer razvoja kmetijstva je v intenziviranju sad- 
jarstva, oljarstva, vinogradništva, živinoreje in v go- 
jenju zgodnjih kultur v poljedelstvu. To bomo do- 
segli z boljšo organizacijo proizvodnje in s poveča- 
njem mehanizacije. Za izboljšanje humizacije bo da- 
nih nad 10 milijonov dinarjev subvencij za graditev 
gnojišč in gnojnih jam. Hkrati bo tudi povečana upo- 
raba umetnih gnojil, predvidoma za 3%, to je za 
80 ton več kakor v letu 1954. S povečanjem regresa 
za zaščitna sredstva se bo povečala njihova uporaba 
za prvo četrtletje, to je za 8 ton več kakor v letu 1954. 
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Kmetovalcem bodo dani krediti za nabavo orodja, 
živine, umetnih gnojil in drugih kmetijskih potreb- 
ščin. Za ta namen je predvidenih 10 milijonov dinar- 
jev, v prvi vrsti za kmetovalce na novo ustanovlje- 
nih gospodarstvih. Zavod za pospeševanje gospodar- 
stva v Kopru je bil reorganiziran in bo njegova 
bodoča naloga poleg proučevanja in raziskovanja kme- 
tijske proizvodnje pospeševalno delo. Vzdrževale ga 
bodo zainteresirane gospodarske organizacije. 

Za strokovno izpopolnjevanje kmetovalcev bodo 
tudi v letu 1955 izobraževalni tečaji na vsem območju 
OLO Koper. 

V letu 1953 se mora proizvodnja na državnih po- 
sestvih in posestvih KDZ in KZ povečati, in sicer z 
boljšo organizacijo dela, s plačevanjem po delovnem 
učinku in z uvedbo akorda. 

Na dvig kmetijske proizvodnje v letu 1955 bo 
vplivalo povečanje mehanizacije. Številčni razvoj 
mehanizacije nam kaže tabela:. 

Vrsta strojev Število 
1954 1955 

8 8 
22 31 
5 5 

32 42 

traktorji na kolesih 
goseničarji s planirano desko 

.buldožerji 
freze 

OLO Koper je deloma ravninski, deloma gričev- 
nat. Od 7540 ha njiv in vrtov leži približno 70% v 
ravni, vsa ostala površina je gričevnata. Tako je 
mogoče obdelati s traktorji 5800 ha njiv in vrtov, 
s traktorji goseničarji pa tudi več. 

V letu 1955 je predvidena postopna standardiza- 
cija kmetijskih strojev. 

Za nadaljnji razvoj živinoreje bo v letu 1955 danih 
1.300.000 din za nabavo plemenjakov in pa 200.000 din 
z* pospeševanje živinoreje. 

V letu 1953 bomo obnovili 50 ha vinogradov in 
na novo zasadili 200 ha nasadov. Investicijski stroški 
*A obdelavo, nasaditev in nego do obroditve bodo 
znašali nekaj nad 94 milijonov dinarjev. Vrednost 
Pridelka v polni rodnosti bo znašala 36 milijonov din 
letno. ' 

V letu 1953 je predvidena sprememba strukture 
Površin v korist vrtnin na račun žita, za katero na' 
koprskem območju ni dobrih ipogojev. 

Huniifikacija zemljišč bo povečana s proizvodnjo 
hlevskega .gnoja,  zelenim   gnojem,   kompostiranjem 
ter povečano setvijo krmskih rastlin. Prvi poizkusi 

s
2 zelenim gnojem so bili izvršeni v letu 1954. 

'    ' Za • razvoj   semenarstva   bo   potrebno   podpreti 
ustvarjalno delavnost kmetijskih zadrug. Poleg na- 
grad za obnovo sadjarstva in vinogradništva so pred- 

, 'idene   nagrade   tudi   za   pridelovanje   kvalitetnih 
Semen.' 
.. • letu 1955 bodo povečane površine drevesnic in 
t*snic, zlasti drevesnic oljk in drugega sadja,'ki pride 
v poštev v koprskem okraju. V ta namen so bile 
nabavljene iz inozemstva sadike v vrednosti 11 mili- 
jonov dinarjev. 

Pri obnovi vinogradništva bo treba dati prednost 
Poznim sortam. ' ' 
•   • Zaradi  nadaljevanja  investicijskih  del  na  novo4 

.n
st!£0vljenih. kmetijskih posestvih Bričp Debeli  rtič 

.   Skjx=jan-Ankaran bodo tudi v letu 1955 ta veljala 
. Kot objekti izgraditve. 

Treba bo zvišati število goveje živine. Več po- 
zornosti bodo morale zadruge posvetiti vzreji domače 
plemenske živine. 

Glavna naloga kmetijskih zadrug bo osnovati po- 
speševalne odseke za posamezne panoge proizvodnje 
(poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo 
in živinoreja). Kmečke delovne zadruge pa bodo mo- 
rale izboljšati svoje poslovanje. 

III. poglavje 
Ribištvo 

Predvideva se povečanje lova morskih rib za 60%, 
t. j. za 798 ton. To povečanje je realno pri srednjih 
pogojih lova ter z ozirom na dosedanjo zmogljivost 
ribiškega ladjevja. V letu 1955 bo ta zmogljivost po- 
večana s pridobitvijo 6 novih ribiških ladij' za lov 
na visokem morju, pa tudi z nabavo še dveh hladilnih 
ladij. Družbeni plan za leto 1955 posveča posebno 
pozornost hitri izgraditvi ribiškega ladjevja za druž- 
beni sektor. 

Trenutno znižanje števila ribičev, ki so se izselili, 
se postopoma odpravlja z doseljevanjem ribičev iz 
drugih obmorskih področij, tako da bo zmogljivost 
našega ribiškega ladjevja polno izrabljena. Ker se 
bo ribolov v naslednjih letih še bolj razmahnil, je 
bil za strokovno vzgojo mlajšega kadra dopolnjen 
učni načrt ribiške šole v Piranu. 

V okviru postavljenega lovnega plana se bo Šte- 
vilo zaposlenih povečalo za  139  ribičev ali za 72%: 

Značilnost družbenega plana za 1955. leto je v tem, 
da se preostanek dobička, ki bi pripadal okraju, steka 
v sklad pri okraju in je namenjen za napredek ribi- 
štva. 

IV. poglavje 
Gozdarstvo 

Zaradi vse večjega pomena gozdarstva za naš 
okraj v letu 1955 se organizira samostojna gozdarska 
uprava. 

Gozdarstvo naj v letošnjem letu skuša doseči te 
cilje: 

1. na novo nasaditi 4 ha in dosaditi 1 ha gozdnih 
drevesnic. Te površine so potrebne za vzgojo zadost- 
nega števila cipres za varovalne pasove, sadik alp- 
skega bora, okrasnega drevja • sadik za prodajo. 
Na novo ustanovljene drevesnice bodo v tehle krajih': 
Boršt, Krevatini, Osp, Krkavče, Strunjan in Dekani; 

2. pogozditi 2 ha krasa, 3 ha golih površin na fliŠu, 
3ha hudourniških področij in izpopolniti prejšnja 
pogozdovanja; 

3. izpeljati meliorizacije na področju 720 ha gozd- 
nih površinah; prepovedati pašo v mladih gozdnih 
kulturah in čistiti te kulture in nasade, dati pa regres 
za nakup kuriva kmetovalcem, katerih gozdne parcele 
so bile že v daljšem obdobju prekomerno izrabljene 
(v Ospu, Socerbu, Tinjanu, Škofijah in Plavjah); 

4. izboljšati pašnike na 5 ha površin s „posaditvijo 
gozdnih sadik v redkih skupinah, s čimer bo v nekaj 
letih zmanjšano izparevanje vlage in' znižana proiz- 
vodnja zelene krme; 

5. na površini 3ha, ki naj se vzame v zakup od 
posameznih kmetovalcev, posaditi 1000 kom. topoloV, 
kmetje jih namreč ne upoštevajo, ker. ne poznajo 
njihove vrednosti in uporabnosti v industriji; 

6. izpeljati ureditvena dela pri "hudourniku' Glo^ 
boki potok, nadaljevati z regulacijskimi deli 'na' reki 
Kornalungi in dokončno urediti že končano regulacijo 
hudournika v Trnovščici. 
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Kakor v letu 1954 bo tudi v letu 1955 Uprava za 
gozdarstvo LRS podprla izvedbo gornjih nalog z znat- 
nimi finančnimi sredstvi. 

V. poglavje 
Gradbeništvo 

Gradbena delavnost se bo v primerjavi s pre- 
teklim letom povečala za 26%, in sicer zaradi pred- 
videne večje investicijske graditve za stanovanjski 
sklad in večjih gradbenih del v gospodarstvu. 

Zaradi povečanja obsega gradenj so v letu 1955 
predvidena znatna sredstva za zboljšanje mehaniza- 
cijo in transporta materiala v gradbenih podjetjih. 
•V zvezi s tem se računa na povečanje števila zaposle- 
nih za 60%, t. j. za 476 oseb. 

Da se zagotovi hitro in ceneno izvajanje gradbe- 
nih del, je potrebno, da se uporabljajo standardni 
projekti, da se pri vseh gradbah čimbolj uporabljajo 
standardizirani gradbeni elementi, da se takoj preide 
na plačevanje dela po učinku, kar bo povečalo storil- 
nost, in da se v sezoni dela v več izmenah. 

VI. poglavje 
Promet 

Predvideni fizični obseg ladijskega in cestnega 
prometa se v primeri z letom 1954 poveča za 129%. 
Pri tem se poveča tovorni cestni promet za 78%, 
potniški za 28% in pomorski za 368%, to pa zaradi 
povečanega avtomobilskega in pomorskega prevoz;- 
nega parka v letu 1954 in zaradi predvidene nabave 
8 kamionov, 7 avtobusov in 2 manjših lesenih ladij. 
V zvezi s tem se bo povečalo tudi število zaposlenih 
v prometu za 251 oseb, t. j. za 67%. 

Družbeni plan pa nalaga avtopodjetju >Slavnik<, 
da v svoji mehanični delavnici, ki je bila z investici- 
jami izpopolnjena v strojni opremi in prostorih, 
vpelje delo vsaj v dveh izmenah. 

VIL poglavje 
Trgovina, turizem  in  gostinstvo 

V letu 1955 bo ostal blagovni promet na približno 
isti višini kot v letu 1954. Povečal se bo sicer v trgo- 
vini na drobno za 4% in v trgovini na debelo za 5%, 
padec dohodka pa je pričakovati pri izvozno-uvoznih 
podjetjih za 6%. Padec prometa pri izvozno-uvoznih 
podjetjih bo nastal zaradi predvidenega zastoja v 
zunanjo trgovinskem poslovanju z nekaterimi območji 
in zato, ker nastopijo kot direktni izvozniki v letu 
1955 večinoma proizvajalci, kar povečuje dohodek v 
drugih panogah. 

Z družbenim planom je za to, da se še nadalje 
uredijo trgovski lokali, ki so bili prevzeti v skrajno 
slabem stanju, določeno maksimalno dotiranje investi- 
cijskih skladov trgovskih podjetij (t. j. 0,5% od pro- 
meta). 

V skladu s povečanjem prometa v detajlistični 
in grosistični trgovini in v skladu z nadaljnjim utrje- 
vanjem organizacijskih oblik trgovske mreže, ki so 
se uveljavile v letu 1954, se bo povečalo število za- 
poslenih za 32 oseb ali za 5%. 

Za turizem in gostinstvo se računa, da bo promet 
v letu 1953 povečan nasproti letu 1954 za 18%. To 
povečanje prometa bo lahko doseženo z ozirom na to, 
kor je večina penzionov za leto 1955 že pogodbeno 
oddanih, investiranih pa bo do sezone 30 milijonov 
dinarjev, s čimer se bo zmogljivost nočnin povečala 

za 21 ležišč. Poleg teh investicij bo dano na razpolago 
še 36 milijonov dinarjev za ureditev camping prosto- 
rov, za večje adaptacije ter nabavo opreme za obnovo 
nočišč. Omeniti je treba, da bo z nabavo štirih avto- 
pulmanov za podjetje iSlavnik« v Kopru znatno po- 
večan tudi prevoz gostov v turistični sezoni. Avto- 
busno podjetje >Primorje<, Piran bo s tremi novimi 
avtobusi po vsej verjetnosti zadostilo potrebam lokal- 
nega prometa. 

Družbeni plan določa, da se -v letu 1955 izobli- 
kuje investicijski sklad, ki ga bodo gostinsko turistič- 
na podjetja lahko uporabljala za dopolnilno vzdrže- 
vanje svojih obratov do maksimalne možnosti t. j. 
0.5% od prometa. Poleg tega se dobiček, ki pripada 
okraju, steka v sklade za napredek gostinstva pri 
občinskih ljudskih odborih. Nadaljnja olajšava je 
predpisana glede obračunavanja in plačevnja amorti- 
zacije in obresti od osnovnih sredstev. 

Število v letu 1954 organiziranih gostišč se bo 
v letu 1955 še nadalje povečalo. Razen tega bodo 
lahko že obstoječa gostišča iz sredstev skladov za 
napredek gostinstva svoje lokale primerno uredila in 
dopolnila opremo. 

Za izpolnitev nalog, ki se z družbenim planom 
postavljajo pred gostinstvo in turizem, se bo povečalo 
stalno zaposlenih za 23 oseb, t. j. za 7%. 

VIII. poglavje 
Obrtništvo 

Znatnejši izpad obrtniške delavnosti zasebnega 
sektorja bo v letu 1955 povečal proizvodnjo in sto- 
ritve v državnem in zadružnem sektorju, in sicer 
za 24% ali vrednostno za 186 milijonov dinarjev. 
K tako visokemu prometu vrednosti obrtniških stori- 
tev bodo pripomogle tudi na novo ustanovljene obrti 
in dopolnitev v strojni opremi obstoječih obratov. 
Za hitrejši razvoj obrtniške delavnosti določa okrajni 
družbeni plan olajšavo pri obrestih od osnovnih sred- 
stev, tako da bo večina obrtnih podjetij, razen tistih, 
ki so na višji organizacijski stopnji, plačevala te 
obresti po stopnji 1 do 2%. Poleg tega so obrtniška 
podjetja po zveznem družbenem planu oproščena 
plačevanja davka od dobička. 

Z okrajnim družbenim planom je tudi določeno, 
da se del dobička, ki bi pripadal okraju, zliva v 
sklad za napredek obrtništva pri občinskih ljudskih 
odborih. Občinskim ljudskim odborom se postavlja 
naloga, da iz teh skladov v prvi vrsti razvijajo obrino- 
industrijsko obrtništvo. Proti koncu ]eta 1955 so ob- 
činski ljudski odbori pokazali večje zanimanje za 
ustanavljanje obrtnih obratov tistih strok, za katere, 
se v našem okraju občuti največje pomanjkanje. 

Za okrepitev socialističnega sektorja obrti je bilo 
že v letu 1954 danih 82 milijonov dinarjev (brez sred- 
stev, ki so jih dobili občinski ljudski odbori),,v letu 
1955 pa je z družbenim planom določenih še 28 milijo- 
nov dinarjev. S ienii sredstvi, kot dopolnilnimi, se bo 
razmahnila lesna galanterijska stroka, avtomehanična, 
servisna in nekatere stroke gradbene obrti. 

Družbeni plan za leto 1955 omogoča tudi širše 
ustanavljanje zasebnih obrti, ki so od leta 1952 po 
številu znatno padle. To bo izvedeno s kratkoročnim 
in srednjeročnim kreditiranjem na en* in s poveča- 
njem stanovanjskega sklada na drugi strani. 

. Za izvršitev planiranih obrtniških storitev bo 
predvidoma zaposlenih v državnem in zadružnem 
sektorju 488 oseb več kakor v letu 1954 ali za 37%- 
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IX. poglavje 

Izvoz 

Plan izvoza za leto 1953 je planirati za 38.6% večji 
od vrednostnega izvoza vletu 1954 ter bo znašal pri 
industrijskih proizvodih 440 milijonov dinarjev v 
dinarski veljavi ali 52% celotnega izvoza, pri kmetij- 
skih pridelkih pa 410 milijonov dinarjev ali 48%. 
medtem ko so bili leta 1934 kmetijski pridelki udele- 
ženi pri izvozu s 51%, industrija pa z 49%. 

Struktura uvoza se v primeri z letom 1934 bistveno 
menja, tako da bo predvidoma uvoženega za 105% 
več reprodukcijskega materiala in blaga za široko 
porabo na račun investicijske opreme in transportu.h 
sredstev, katerih uvoz se poveča le za 10%. Notranja 
struktura uvoza znaša za leto 193'5 54 :46 za investi- 
cijsko opremo proti reprodukcijskemu materialu in 
blagu za široko porabo, medtem ko je to razmerje 
znašalo za leto 1934 69 :31. 

X. poglavje 

Investicije 

Po vrednosti se predvideva za 55% večji obseg 
investicijske graditve, to pa predvsem zaradi večjih 
razpoložljivih sredstev, k; so bila prenesena kot še 
neporabljena iz leta 1954, a so bila že angažirana 
in v večji meri tudi porabljena v prvih mesecih letoš- 
njega leta. Če ne upoštevamo teh prenesenih sredstev, 
je na razpolago novih sredstev v višini 2.314,676.000 
dinarjev ali za 5% več, kakor je bilo izvršenih in- 
vesticij v letu 1954. Pri tem se bodo investicije v 
gospodarstvu nasproti letu 1954 povečale za 75%, druge 
investicije pa za 29%. Pri neproizvodnih investicijah 
se predvidena sredstva za stanovanjsko graditev po- 
večajo nasproti letu 1954 za 155%. 

Posebnost letošnje investicijske graditve je v 
tem, da je bolj orientirana na graditev objektov 
družbenega standarda kakor v prejšnjih letih. Med- 
tem ko so bili objekti družbenega standarda udele- 
ženi v celotnih investicijah v letu 1952 z 21%, v letu 
1953 s 30%,- v letu 1954 28%, bodo predvidoma udele- 
ženi v letu 1955 z 41%. 

V letu 1955 bo investicijska delavnost usmerjena 
predvsem na tole graditev: 

a) dokončanje investicijskih del iz leta 1954; 
b) pospešena graditev tovarne motornih kolel 

>Tomos« v Kopru in nekaterih drugih objektov in- 
dustrijskega pomena; 

c) zidanje stanovanj; 
č) nadaljnja mehanizacija kmetijstva ia nadalj- 

nje urejanje strnjenih kompleksov vinogradov in 
sadovnjakov na državnih posestvih in v kmetijskih 
zadrugah; 

d) na področju komunalne delavnosti pričetek 
del na višinskem vodovodu v Portorožu; 

e) na področju prosvete pričetek zidanja nižje 
gimnazije v Šmarjah. 

V letu' 1955 bo predvidoma znašala plačana amor- 
tizacija 515 milijonov dinarjev ali za 117% več kakor 
v letu 1954, ker je bila amortizacija zaradi zakasne- 
lega popisa in ocenitve osnovnih sredstev za leto 1954 
kvotirana na podlagi začasne ocenitve. Velik del te 
amortizacije bo zaradi olajšav, ki so za koprski 
okraj predpisane z zveznim družbenim planom, po- 
rabljen kot dopolnilna sredstva za investicije. 

Družbeni plan za leto 1955 odreja formiranje po- 
sebnih skladov za hitrejši razvoj šibkejših panog 
gospodarstva,  kakor  sklad  za  napredek  gostinstva, 

sklad za napredek komunalne delavnosti. Vsi ti skladi 
se zbirajo pri občinskih ljudskih odborih. Pri okraj- 
nem ljudskem odboru se dalje formirajo: sklad za 
pospeševanje kmetijske proizvodnje, sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš, sklad za napredek ribištva in sklad 
za novo ustanovljena kmetijska gospodarstva. Sred- 
stva vseh teh skladov predstavljajo del sredstev, do- 
ločenih za leto 1955 za invetioijsko graditev. 

XI. poglavje 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letu 1935 se predvideva povečanj* skupnega 
družbenega proizvoda (vsi sektorji) za 24.6% v pri- 
meri z letom 1954 iromo 7 53.2% in za 90% v pri- 
meri z letom 1953 in 1952. 

Predvideni družbeni proizvod v letu 1955 po go- 
spodarskih panogah je v primeri s prejšnjimi leti 
takle: 

v 000 din 
1952 1953 1954 1955 

Industri ja- 
rudarstvo 664.707 935.942 1.098.734 1.579.376 

Kmetijstvo S59.O0O 895.000 898.428 903.726 
Ribištvo 22.500 35.260 80.193 141.611 
Gradbeništvo 197.044 250.732 323.645 472.529 
Promet 125.222 193.996 318.396 535.911 
Trgovina 322.855 471.116 610.152 666.175 
Gostinstvo- 

turizem 69.233 87.785 108.493 147.510 
Obrtništvo 176.905 162.638 230.669 402.373 
Komunalna 

delavnost 
in drugo 700.000 80.000 108295 118.168 

Skupaj 2.507.466   3.112.469    3.827.005    4.767.199 

Predvideni narodni dohodek v letu 1955 po gospo- 
darskih panogah je v primeri s prejšnjimi leti takle: 

1952 1953 1954 1955 

Industrija- 
rudarstvo 614.356 880.942 1.026.096 1.187.820 

Kmetijstvo 753.000 783.000 784.435 782.559 
Ribištvo 19.700 51.760 70.705 115243 
Gradbeništvo 192.593 245.732 312.287 446.598 
Promet 107.074 155.996 238.590 386.950 
Trgovina 308.855 453.116 576.763 611.334 
Gos tin s t vo- 

lu niz em      v 64.233 82.765 92.686 123.839 
Obrtništvo 170.905 157.138 272.775 387.017 
Komunalna 

delavnost 
in drugo 64.000 . 73.210 100.546 106.897 

Skupaj 2.294.716   2.843.679   3.494.703   4.148.257 

Predvidena amortizacija je v letu 1955 po gospo- 
darskih panogah v primeri s prejšnjimi leti takale: 

1952 1953 1954 1955 

Industrija- 
rudarstvo 50.551 55.000 72.638 191.556 

Kmetijstvo 106.000 112.000 113.993 121.167 
Ribištvo 2.800 3.500 9.488 26.368 
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1952 1953 1954 1955 

Gradbeništvo 4.451 5.000 11.358 25.731 
Promet 18.148 58.000 60.006 148.961 
Trgovina 14.000 38.000 33.369 54.841 
Gos tins tvo- 

turizem 5.O0O 5.000 15.807 23.671 
Obrtništvo 6.000 5.500 7.894 15.356 
Komunalna 

delavnost 
in drugo 6.000 6.790 7.749 11.291 

Skupaj 212.750      268.790      332.302      618.942 

Tretji  del 
EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 

OKRAJA KOPER ZA LETO 1955 
Da bi dosegli  gospodarski  razvoj,  kot je pred- 

viden z družbenim planom okraja Koper za leto 1955, 
se  poleg  ekonomskih  ukrepov,  ki   so  predpisani  z 
zveznim   družbenim   planom   in   družbenim   planom 
LR Slovenije za leto 1955, predpisujejo še tile ekonom- 
ski ukrepi: 

I. poglavje 
Amortizacija 

1 
Gospodarske organizacije bodo obračunavale in 

vplačevale  amortizacijo  za   leto   1955   po  določbah 
XII. poglavja zveznega družbenega plana za leto 1955. 

Začimba, Portorož 6% 
Autocommerce, Koper 6% 
Mala oprema, Izola b% 
Vino, Koper — obrat Corrado 6% 
Lesna galanterija, Izola. 6% 
Brivske in frizerske gospodarske 

organizacije 1% 
Šiviljske in krojaške gospodarske 

organizacije 1% 
Novo ustanovljene obrtne delavnice 1% 
Plinarna v Piranu obračunava in plačuje obresti 

od osnovnih sredstev do obratovanja novih naprav 
za izdelavo emulzije v višini 2%, nato pa '6%. 

Plačevanja obresti od osnovnih sredstev se oproste: 
Pralnica in kopalnica, Koper, 
Plinarna, Izola, 
Okrajni vodovod, Koper, 
Potovalni urad »Adriac, Portorož, -   , 
>Turist<, Ankaran. 

Dohodki od obresti osnovnih sredstev, ki jih pla- 
čujejo komunalna, gostinska in turistična podjetja 
in obrti (delavnice), so po 7. točki XIII. poglavja zvez- 
nega družbenega plana za leto 1955 dohodek okraj- 
nega investicijskega sklada. 

Ne glede na prejšnji odstavek, so po smernicah 
Vil. poglavja družbenega plana LR Slovenije za leto 
1955 obresti od osnovnih sredstev, ki jih plačujejo 
obrtna podjetja in delavnice, dohodek sklada za 
razvoj socialističnega obrtništva. 

Po pooblastilu 2. a in 8. točke XII. poglavja zvez- 
nega družbenega plana za leto 1955 se določa polno 
plačevanje amortizacije. Znižano amortizacijo vpla- 
čujejo tele gospodarske organizacije: 

brivske in frizerske stroke 50% od polne amorti- 
zacije; 

plinarne, če se ne ukvarjajo s predelavo bitumen- 
skih mas 10% od polne amortizacije; 

mlini 50% od polne amortizacije; 
vodovod 10% od polne amortizacije; 
gostinstvo 50% dela amortizacije dela za nado- 

mestilo; 
turistična 20% dela amortizacije za nadomestilo; 
za izdelovanje strežne in zidne opeke 70% od 

polne amortizacije; 
novo ustanovljene obrtne delavnice 50% od polne 

amortizacije. 

II. poglavje 
Obrestna   mera   od   osnovnih   sredstev 

1 
Gospodarske organizacije bodo obračunavale in 

vplačevale obresti od osnovnih sredstev po določbah 
XIII. poglavje zveznega družbenega plana za leto 1955. 

Na podlag; pooblastila 5. točke XIII. poglavja 
zveznega družbenega plana za leto 1955 se določajo 
tele obrestne mere od osnovnih sredstev: 

pri komunalnih podjetjih 
pri obrtnih podjetjih in ob'rtih 
pri sezonskih, gostinskih in turističnih 

"podjetjih 
pri nesezonskih gostinskih in turističnih 

podjetjih 
Ne  glede   na  prejšnji  odstavek  znaša 

mera od osnovnih sredstev za: 

2% 
2% 

2% 

6% 
obrestna 

III. poglavje 
Obdavčenje dobička in delitev 

preostalega   dohodka   gospodarskih 
organizacij 

1 
Gospodarske organizacije bodo plačevale davek 

od dobička po določbah XIX. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1955, in sicer v višini. 50%. 
Davek od dobička je dohodek okrajnega investicij- 
skega sklada. 

2 
Za izračunavanje zneska dobička in davka se 

obračunava prispevek za socialno zavarovanje v 
višini 35%. 

3 
Po odbitku zneska davka od dobička krijejo go- 

spodarske organizacije iz doseženega dobička obvez- 
nosti, ki so določene v 39. členu uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodar- 
ske organizacije in njegovi delitvi (Uradni list FLRL 
št 54/54). 

4 
Sredstva, ki se prenesejo iz dobička v rezervni 

sklad gospodarske organizacije, znašajo letno: 
za kmetijske organizacije 5$> 
za izvozno-uvozna podjetja in trgovska 

podjetja na debelo 1er podjetja s teh- 
ničnim   materialom,  ki   se   pretežno 
ukvarjajo z uvozom in izvozom 

za vse druge gospodarske organizacije 
4% 
2% 

Ostanek dobička se deli med, okrajem in gospo- 
darsko organizacijo, in sicer: 
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I. Obrtna podjetja in delavnice 

Ce znaša ostanek dobiîko 
za razdelitev med okra- 
jem in gospodarsko orga- 
nizacijo nasproti seätevku 
amortizacije in plač po 

tarifnem   pravilniku 

sme   gospodarska   organizacija   upo- 
rabiti za samostojno razpolaganje 

do   10% 80% od presežka 

od    10% 80 + 70% nad   10 do   20% 
od   20% 75 + 60% nad   20 do   30% 
od   30% 70 + 50% nad   30 do   40% 
od   40% 65 + 47% nad   40 do   60% 
od   60% 59 + 55% nad   60 do   80% 
od   80% 53 + 18% nad   80 do 100% 
od 100% 46 + 16% nad 100 do 150% 
od 150% 36 + 12% nad 150 do 200% 
od 200% 30+  9% nad 200 do 300% 
od 300% 23+   3% nad 300% 

II. Druge gospodarske organizacije 

do   10% 60% od presežka 
od    10% 60.0 + 50.0% nad   10 do   20% 
od   20% 53.0 + 40.0% nad   20 do   30% 
od   30% 50.0 + 30.0% nad   30 do   40% 
od   40% 45.0 + 15.0% nad   40 do   60% 
od   60% •35.0+   7.0% nad   60 do   80% 
od   80% 28.0+   5.5% nad   80 do 100% 
od 100% 23.5+  4.0% nad 100 do 150% 
od 150% 17.0+  3.0% nad 150 do 200% 
od 200% 13.5+   1.5% nad 200 do 500% 
od 300% 9.5+   1.3% nad 300%       ' 

Ostanek, ki se dobi po odbitku sredstev, s kate- 
rimi gospodarska organizacija samostojno razpolaga, 
predstavlja udeležbo okraja na dobičku gospodarske 
organizacije. 

6 

Sredstva, izračunana po točki 5. tega poglavja kot 
udeležba okraja na dobičku gospodarske organizacije, 
vplačujejo izjemoma v letu 1935 gospodarske organi- 
zacije: 

a) ki se ukvarjajo z ribolovom, v skkd za na- 
predek ribištva; 

b) gostinske in turistične delavnosti v sklad za 
napredek gostinstva; 

c) obrti v sklad za napredek obrtništva; 
č) komunalne delavnosti • sklad za napredek 

komunalne delavnosti; 
d) kmetijske zadruge v sklad za napredek kme- 

tijstva; 
e) založniška in časopisna podjetja 50% v sklad 

za izdajo knjig; 
f) gradbeništvo v - sklad za zidanje stanovanj- 

skih hiš. 

Del dobička, ki je namenjen za -povečanje plač 
°ad tarifnim pravilnikom, se izračuna z uporabo na- 
slednjih odstotkov od sredstev, s katerimi gospodarska 
°rganizacija samostojno razpolaga: 

Ce znaiajo sredstva, (ka- 
terimi gospodarska orga- 
nizacija samostojno raz- 
polaga nasproti plačam po 

tarifnem  pravilniku 

sme   gospodarska   organizacija   upo- 
rabiti za samostojno  razpolaganjt 

do   20% 60% od presežka 
od   20% 60.0 + 45.0% nad   20 do   30% 
od   30% 55.0 + 33.0% nad   30 do   40% 
od   40% 50.0 + 20.0%. nad   40 do   60% 
od   60% 40.0 + 12.0% nad   60 do   80% 
od   80% 33.0+  8.0% nad   80 do 100% 
od 100% 26.0+   4.0% nad 100 do 150% 
od 150% 20.0+   2.0% nad 150 do 200% 
Od 200% 15.5+  0.5% nad 200 do 300% 
od 300% 10.5+   0.1% nad 300% 

8 
Investicijski sklad trgovskega podjetja oziroma 

trgovine po 73. členu in investicijski sklad gostinskih 
podjetij oziroma gostilč po 83. členu uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku 
gospodarske organizacije in o njegovi delitvi se iz- 
računa po 5. točki tega poglavja. Za tako izračunana 
sredstva investicijskega sklada se ne uporablja 7. točka 
tega poglavja. 

Investicijski sklad trgovskih in gostinskih go- 
spodarskih organizacij po 70. in 85. členu uredbe'o 
delitvi celotnega dohodka gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 54/54) se formira v višini 0.5% 
od prometa. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij oblikujejo sred- 
stva, s katerimi samostojno razpolagajo po 5. točki 
tega poglavja, in sredstva za povečanje plač nad 
plačami po tarifnem pravilniku po 7. točki tega po- 
glavja, in sicer od ostanka rabata po kritju stroškov 
navedenih v 77. členu uredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodarske 
organizacije in njegovi delitvi. 

10 
Okrajni ljudski odbor bo v 1 mesecu po potrditvi 

tega plana izdal poseben odlok po 46. členu uredbe 
o spremembi in dopolnitvi uredbe o celotnem do- 
hodku gospodarskih organizacij in njegovi razdelitvi 
(Uradni list FLRJ, št. 54/54) o stimuliranju gospodar- 
skih organizacij pri zniževanju materialnih stroškov. 

IY. poglavje 
Plače delavcev in uslužbencev 

gospodarskih organizacij 

1 
Za določitev tarifnih postavk v tarifnem pravil- 

niku gospodarskih organizacij se po prvi točki XX. po- 
glavja 'zveznega družbenega plana za leto 1935 zniža 
raven tarifnih postavk pod raven obračunskih plač 
za leto 1954, in sicer: 

za podjetja ribje industrije in industrije 
za predelavo kmetijskih pridelkov 5% 

za trgovska podjetja na drobno 5% 
za kmetijske zadruge 5% 
za podjetja lesne galanterije in ščetkar- 

skih proizvodov 3% 
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Gostinske in turistične ' gospodarske organizacije 
formirajo plačilni sklad v višini 20% od celotnega 
doseženega prometa po 87. členu uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku go- 
spodarske organizacije in njegovi delitvi, razen hotela 
Palice v Portorožu, ki formira sklad za plače v višini 
21 odstotkov. 

3 
Plačilni sklad (skupno s soscialnim zavarovanjem) 

trgovskih podjetij oziroma trgovine ne sme preseči 
zneska, ki se izračuna na podlagi tehle odtotkor po 
72, členu uredbe o spremembah in dopolnitvah ured- 
be o celotnem dohodku gospodarske organizacije in 
njegovi delitvi: 
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Klas, Koper 
Jestvina, Koper 
Živila, Piran 
Jadranka, Izola 
Konsumne zadruge 
Primorka, Izola 
Mavrica, Izola 
Delavske zadruge 
Soča, Koper 
Trgovski dom, Koper 
Jadro, Piran 

5.2 Moda, Izola 3.2 
5.2 Tehnoservis, Koper 4.2 
5.2 Sadje-zelenjava, Izola 4.2 
42 Pivopromet, Izola 4.5 
5.2 Istra Benz, Koper 2.7 
5.2 Tobak, Koper 1.9 
5.0 Avtojadran, Koper 1.9 
5.0 Mleko, Izola 8.1 
3.2 Odpad, Koper 20.0 
3.0 Prerad, Sv. Lucija 1.3 
3.8 Slavica, Koper 0.6 

" Druga trgovska podjetja oblikujejo in delijo 
celotni dohodek po splošnih predpisih. Ce plačilni 
iklad, ki se izračuna na podlagi določenega odstotka 
od celotnega prometa, presega plače po tarifnem 
pravilniku, sme uporabiti trgovsko podjetje oziroma 
trgovina za povečanje plač nad plačami po tarifnem 
pravilniku od te razlike samo tisti del, ki se -iz- 
računa z uporabo odstotkov iz 7. točke III. poglavja 
tèga plana. 

5. poglavje 

Stopnja  dohodnine 

1 
Na podlagi 6. točke XXII. poglavja zveznega druž- 

benega plana za leto 1955 in 6. točke XIV. poglavja 
družbenega plana LR Slovenije za leto 1955 ter v 
sporazumu z Izvršnim svetom Ljudske skupščine LRS 
se določajo enotne stopnje za odmero temeljne in 
dopolnilne dohodnine. 

Za obračunavanje dohodnine od kmečkih gospo- 
darstev za leto 1955.se predpisuje tale davčna lestvica: 
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1.000 
.2.000.. 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000. 

4,0 
4,0. 
4,0 
4,1 
4,1 

4,2. 
4,2 

40 
80 
120 
164 
205 
246 
•294 
336 

9.000 
10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.0Q0 
16.000 

4,2 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,5 

378 
430 
473 
516 
572 
616 
660 
720 

17.000 
16.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
51.000 
32.000 
33.000 
34.000 
33.000 
36.000 
37.000 
38.000 

'39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
C3.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 

4,5 
4,5 
4,6 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4.8 
4,8 
4,9 
4,9 
'',9 
5,0 
5,0 
5.0 
5 1 
5.1 
5,1 
5,2 
5,2 
5,? 
5.3 
5,3 
5,3 
5,4 
5,4 
5,4 
5,5 
5.5 
5,5 
5,6 
5,6 
5.6 
5,7 
5.7 
5.7 
5.8 
5,8 
5.8 
5.9 
5.9 

.5.9 
6,0 
6,0 
6,0 
6,1 
6,1 
6.1 
6,2 
6.2 

•6,2 
6,3 
6,3 
6,3 
6,4 
6.4 
6,4 
6,5 
6,5 

.45 
6.6 

765 
810 
874 
920 
966 

1.034 
1.0S1 
1.128 
1.2O0 
1.248 
1.296 
1372 
1.421 
1.470 
1.530 
1.600 
1.650 
1.734 
1.785 
1.836 
1.924 
1.976 
2.028 
2.120 
2.173 
2.226 
2.322 
2.376 
2.430 
2.530 
2.565 
2.640 
2.744 
2.800 
2.856 
2.964 
3.021 
3.078 
3.190 
3.248 
3.306 
3.422 
3.481 
3.540 
3.660 
3.720 
3.780 
3.904 
3.965 

.4.026 
4.154 
4.216 
4.278 
4.410 
4.473 
4.536 
4.672 
4.736 
4.800 
4.940 
5.005 
5.070 
5.214 

80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.0CD 
"5.0v/ 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.0^0 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125'.0O0 
130.000 
135:000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
•95.•00 
200.000 
205.000 
210.000 
•5.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
2'60.000 
265.000 
27Ò.OOO' 

. 275.000. 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 

5.6 
6,6 
6,7 
6,7 
6,7 
6,8 
6,8 
6,8 
6,9 
6,9 
6,9 
7,0 
7,0 
7,0 
7,1 
7,1 
7,1 
7,2 
7,2 
7,2 
7,3 
7,3 
7,4 
7,4 
7,5 
7,5 
7.6 
7,6 
7.7 
7.7 
7,8 
7,8 
7,9 
7,9 
8,0 
8,0 
8,1 
8,1 
8,2 
82 
8,3 
8,3 
8,4 
8.4- 
8,5 
8,5 
8,6 
8,6 
8,7 
8,7 
8,8 
8•' 
8,9 
8,9 

'9.0 
9,0 
9,1 
9,1 
92 
92 
9,3 
9,3 
9,4 

5.280 
5.346 
5.494 
5.561 
5.628 
5.780 
5.848 
5.916 
6.072 
6.141 
6.210 
6.370. 
6.440 
6.510 
6.674 

,  6.745 
6.816 
6.984 
7.056 
7.128 
7.300 
7.665 
8.140 
8.510 
9.000 
9.375 
9.880 

10.260 
10.780 
11.165 
11.700 
12.090 
12.640 
13.035 
13.600 
14.000 
14.580 
14.983 
15.580 

. 15.990 
16.600 
17.015 
17.640 
18:060 
18;700 
19.125 
19.780 
20.210 
20.880 
21.315 
22.000 
22.440 
23.140 

'25.585 
24.300 
24.750 
.25.480 
25.935 
26.680 
27.140 
27.900 
28.365 

' 29.Ì40 
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315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
430.000 
455.000 
460.000 
463.000 
470.000 
475.000 
480.000 
483.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 

9,4 
9,5 
9.5 
9,6 
9,6 
9.7 
9,7 
9,8 
9,8 
9,9 
9,9 

10.0 
10.0 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11,0 
11,1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11,6 
11,7 
11,8 
U,9 
12,0 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
12,6 

29.610 
30.400 
30.875 
31.6S0 
32.160 
32.980 
33.465 
34.300 
34.790 
33.640 
36.135 
37.000 
37.500 
38.380 
39.270 
40.170 
41.OSO 
42.000 
42.930 
43.S70 
44.820 
45.760 
46.750 
47.730 
48.720 
49.720 
50.730 
51.750 
52.780 
53.820 
54.870 
53.930 
57.000 
58.0S0 
59.170 
60.270 
61.380 
62.500 
63.630 

510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
555.000 
540.000 
545.000 
550.000 
535.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
5SO.000 
585.CO0 
590.000 
595.000 
600.000 
ĆO5.O00 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
643.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
683.000 
690.000 
695.000 
700.000 

12.7 
12,8 
12,9 
13,0 
13,1 
13,2 
13,5 
13,4 
13,5 
13,6 
13,7 
13,8 
13,9 
14,0 
14,1 
14,2 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14.8 
14.9 
15,0 
15,1 
15,2 
15.3 
15,4 
15,5 
15.6 
15.7 
15,8 
15.9 
16,0 
16,2 
16,4 
16,6 
16,8 
17,0 

64.770 
65.920 
67.0S0 
68.250 
69.430 
70.620 
71.820 
73.030 
74.250 
75.480 
76.720 
77.970 
79.230 
80.500 
81.780 
83.070 
84.370 
83.680 
87.000 
88.330 
89.670 
91.020 
92.3S0 
93.750 
95.130 
96.520 
97.920 
99.330 

100.750 
102.180 
103.620 
105.070 
106.530 
108.000 
110.160 
112.340 
114.540 
116.760 
119.000 

Pri davčnih osnovah preko 700.000 dinarjev se 
zadnja stopnja- iz te lestve za vsakih 10.000 dinarjev 
poviša za •2 odstotka, vendar ta stopnja ne more 
biti večja od 70 odstotkov. 

Osnove za. obračunavanje se zaokrožijo, in sicer: 
a) osnove do 10Ó.00Ó din se zaokrožijo na celih 

1000 din, in sicer tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožijo na nižjih celih 1000 din, zneski nad 500 pa 
na višjih celih 1000 dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na celih 
5000 din, in sicer tako, da se zneski do 2500 din za- 
okrožijo na nižjih celih 5000 din, zneski nad 25O0 din 
pa na višjih celih 5000 din. 

Za  odmero  dohodnine  od  samostojnih   poklicev 
za leto 1955 se predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova 

1.000 
2.000 
3.000 

Davek Osnova 

15 '   4.000 
30 5.000 
45 6.000 

Davek 

60 
75 
90 

7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
15.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
23.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.OO0 
30.000 
31.000 
32.000 
53.000 
34.000 
55.000 
36.000 
57.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.OO0 
65.000 
66.000 
67.000 
6S.O0O 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 

108 74.000 
126 73.000 
145 76.000 
162 77.000 
180 78.000 
198 79.000 
222 80.000 
246 81.0C0 
270 82.000 
294 83.000 
318 84.000 
342 85.000 
366 86.000 
390 87.000 
425 88.000 
456 89.000 
489 90.000 
522 91.000 
555 92.000 
583 93.000 
621 94.000 
654 95.000 
687 96.000 
720 97.000 
774 98.000 
828 99.000 
882 100.000 
936 105.000 
990 110.000 

1.042 115.000 
1.098 120.000 
1.152 125.000 
1.206 130.000 
1.260 135.000 
1.314 140.000 
1.36S 145.000 
1.422 150.000 
1.476 155.000 
1.530 160.000 
1.584 165.000 
1.638 170.000 
1.692 175.000 
1.746 180.000 
1.800 .165.000 
1.884 190.000 
1.968 195.000 
2.032 200.000 
2.136 205.000 
2.220 210.000 
2.304 215.000 
2.388 220.000 
2.472 225.000 
2.536 230.000 
2.640 235.000 
2.724 240.000 
2.803 245.000 
2.S92 250.000 
2.976 255.000 
3.060 260.000 
5.144 265.000 
3.228 270.000 
3.512 275.000 
3.396 280.000 
3.480 235.000 
3.564 '   290.000 
3.648 295.000 
3.732 300.000 

3.816 
3.900 
5.984 
4.068 
4.152 
4.236 
4.320 
4.446 
4.572 
4.698 
4.874 
4.950 
5.076 
5.202 
5.328 
5.454 
5.580 
5.706 
5.832 
5.958 
6.084 
6.210 
6.336 
6.462 
6.588 
6.714 
6.840 
7.470 
8.100 
8.730 
9.360 

10.560 
11.760 
12.960 
14.160 
15.360 
16.560 
17.760 
18.960 
20.910 
22.860 
24.810 
26.760 
28.710 
30.660 
32.610 
34.560 
36.660 
38.760 
40.660 
42.960 
45.060 
47.160 
49.260 
51.320 
55.460 
55.560 
57.810 
60.060 
62.310 
64.560 
66510 
69.060 
71.310 
73.560 
75.810 
78.060 



Stran 632 URADNI LIST St. 29 — 4. VIII. 1955 

Osnova Davek Osnova Davek       Osnova       % Davek Osnova      %        Davek 

305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
545.000 
550.000 
355.000 
560.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
530.000 
595.000 
400.000 
410.000 
420.000 
430.000 
440.000 
450.000 

80.310 460.000 
82.560 470.000 
84.810 480.000 
87.060 490.000 
89.510 500.000 
91.560 510.000 
95.810 520.000 
96.060 550.000 
98.510 540.000 
100.560 550.000 
102.810 560.000 
105.060 570.000 
107.510 580.000 
109.560 590.000 
110.810 600.000 
114.060 610.000 
116.510 620.000 
118.560 630.000 
120.810 640.000 
123.060 650.000 
129.150 660.000 
134.400 670.00"! 
159.750 680.000 
145.200 690.U ) 
150.750 700.000 

156.400 
162.150 
168.000 
175.950 
180.000 
166.150 
192.400 
198.750 
205.200 
211.750 
218.400 
225.150 
252.000 
238.950 
246.000 
255.150 
260.400 
267.750 
275.200 
282.750 
290.400 
298.150 
306.000 
515.950 
322.000 

Od 700.000 din.dalje znaša davek 246.000 plus 75% 
osnove nad 600.000 din., 

Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo, in 
sicer: 

a) osnove do 1O0.OOO din se zaokrožijo na celih 
1000 din, in sicer tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožijo na nižjih celih 1000 din, zneski nad 500 din 
pa na višjih 1000 din; 

b) osnove nad 1O0.OOO do 400.000 din se zaokrožijo 
na celih 5000 din, in sicer tako, da se zneski do 
2500 din zaokrožijo na nižjih celih 5000 din, zneski 
nad 2500 din pa na višjih celih 5000 din; 

c) osnove nad 400.000 din se zaokrožijo na celih 
10.000 din, in sicer tako, da se zneski do 5000 din 
zaokrožijo na nižjih celih 10.000 din, zneski nad 
5000 din pa na višjih celih 10.000 din. 

Za obračunavanje dohodnine od premoženja za 
leto 1955 se predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova Davek Osnova      % Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

iO.000 
Il .000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 

5 
5,12 
5,24 
5,36 
5,48 
5,60 
5,72 
5,84 
5,96 
6,03 
6,20 
6,32 
6,44 
6,56 
6,63 
6,80 
6,92 
7,04 

50 
102 
157 
214 
274 
536 
400 
467 
556 
603 
682 
753 
837 
918 

1.002 
1.088 
1.176 
1.267 

19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
52.000 
33.000' 
54.000 
53.000 
36.000 

7,16 
7,28 
7,40 
7,52 
7,64 
7,76 
7,88 
8,00 
8,12 
8,24 
8,36 
8,48 
8,60 
8,72 
8,84 
8,96 
9,08 
9,20 

1.360 
1.456 
1.554 
1.654 
1.757 
1.862 
1.970 
2.080 
2.192 
2.307 
2.424 
2.544 
2.666 
2.790 
2.917 
3.046 
3.178 

. 3.312 

57.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
45.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
65.000 
64.000 
65.O0O 
66.000 
67.000 
6S.O0) 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
75.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
1Q1.O0O 
102.000 

9,32 
9,44 
9,56 
9,63 
9,80 
9,92 

10,04 
10,16 
10,23 
10,40 
10,52 
10,64 
10,76 
10,83 
11,00 
11,12 
11,24 
11,36 
11,48 
11,60 
11,72 
11,84 
11,96 
12,03 
12,28 
12,48 
12,68 
12,88 
13.03 
13,28 
13,48 
15,68 
13,83 
14,08 
14,28 
14,48 
14.6S 
14,88 
15,03 
15,28 
15,48 
15.6S 
15,88 
16,08 
16,28 
16,48 
16,68 
16,88 
17,08 
17,28 
17,48 
17,68 
17,88 
18,08 
18,28 
18,48 
18,68 
18,88 
19,03 
19,28 
19,48 
19,63 
10,88 
20,03 
20,55 
20,58 

3.458 
3.587 
3.727 
3.872 
4.018 
4.166 
4.317 
4.470 
4.626 
4.784 
4.944 
5.097 
5.272 
5.440 
5.610 
5.782 
5.957 
6.134 
6.314 
6.496 
6.6S0 
6.867 
7.056 
7.248 
7.491 
7.738 
7.987 
8.245 
8.502 
8.765 
9.032 
9.302 
9.577 
9.856 

10.139 
10.426 
10.716 
11.011 
11.310 
11.613 
11.920 
12.230 
12.545 
12.864 
13.187 
13.514 
15.678 
14.179 
14518 
14.861 
15.208 
15.558 
15.913 
16.272 
16.635 
17.002 
17.372 
17.747 
18.126 
18.509 
18.896 
19.286 
19.681 
20.070 
20.553 
20.992 

1O3.O0O 
104.000 
105.000 
106.000 
107.000 
103.000 
109.000 
110.000 
111.000 
112.000 
113.000 
114.000 
115.000 
116.000 
117.000 
118.000 
119.000 
120.000 
121.000 
122.000 
123.000 
124.000 
125.000 
126.000 
127.000 
128.000 
129.000 
130.000 
131.000 
132.000 
155.000 
134.000 
155.000 
136.000 
157.000 
138.000 
139.000 
140.000 
141.000 
142.000 
143.000 
144.000 
145.000 
146.000 
147.000 
148.000 
149.000 
150.000 
151.000 
152.000 
153.000 
154.000 
155.000 
156.000 
157.000 
158.000 
159.000 
160.000 
161.000 
162.000 
163.000 
164.000 
165.000 
166.000 
167.000 
163.000 

20,83 
21,08 
21,53 
21,58 
21,85 
22,08 
22,33 
22,58 
22,85 
25,08 
23,33 
25,58 
25,85 
24,08 
24,35 
24,58 
24,83 
25,08 
25,55 
25,58 
25,83 
26,08 
26,53 
26,58 
26,85 
27,08 
27,33 
27,58 
27,83 
28,03 
28,33 
28,53 
28,83 
29,03 
29,35 
29,58 
29,83 
30,03 
"0,33 
30,58 
50,83 
51.08 
51,53 
51,58 
51,85 
52,03 
32,35 
32,58 
32,85 
33,03 
55,55 
55,58 
33,85 
54,08 
54,35 
54,53 
34,83 
35,08 
35,35 
55,58 
55,83 
36,08 
36,35 
36,58 
56,83 
37,03 

21.455 
21.923 
22.396 
22.875 
23.358 
25.846 
24.340 
24.838 
25.341 
25.850 
26.363 
26.881 
27.404 
27.955 
28.466 
29.044 
29.548 
50.096 
36.149 
31.208 
31.771 
32.539 
32.912 
33.491 
34.074 
34.662 
35.236 
35.834 
36.457 
37.066 
57.679 
33.297 
38.920 
39.549 
40.182 
40.820 
41.464 
42.112 
42,765 
45.424 
44.087 
44.755 
45.428 
46.107 
46.790 
47.478 
48.172 
48.870 
49.573 
50.282 
50.995 
51.715 
52.456 
55.165 
55.898 
54.656 
55.380 
56.128 
56.831 
57.640 
58.403 
59.171 
59.944 
60.723 
61.306 
62.294 
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Osnova      % Davek Osnova 

169.000 
170.000 
171.000 
172.000 
173.000 
174.000 
175.000 
176.000 
177.000 
178.000 
179.000 
180.000 
181.000 
182.000 
183.000 
184.000 
185.000 
186.000 
187.000 
188.000 
189.000 
190.000 
191.000 
192.000 
193.000 
194.000 

37,33 
37,58 
57,83 • 
38,08 
38,33 
3S,58 
38,83 
39,08 
39,35 
39,58 
39,83 
40.0S 
40,35 
40,58 
40,85 
41,08 
41,33 
41,58 
41,83 
42,08 
42,33 
42,58 
42,83 
43,08 
43,33 
43,58 

63.088 
63.886 
64.689 
65.498 
66.311 
67.129 
67.952 
63.781 
69.614 
70.452 
71.296 
72.144 
72.997 
73.856 
74.719 
75.5S7 
76.460 
77.339 
78.222 
79.110 
80.004 
80.902 
81.SÖ3 
82.714 
83.627 
84.545 

195.000 
196.000 
197.000 
198.000 
199.000 
200.000 
210.000 
220.000 
230.000 
"40.000 
250.000 
260.000 
270.000 
2S0.0OO 
290.000 
300.000 
310.000 
320.000 
330.000 
340.000 
550.000 
360.000 
370.000 
3S0.O0O 
390.000 
400.000 

43,83 
44,08 
44,33 
44.58 
44,83 
45,00 
45,75 
46,50 
47,25 
48,00 
48,75 
49,50 
50,25 
51,00 
51,75 
52,50 
53,25 
54,00 
54,75 
55,50 
36,25 
57,00 
57,75 
58.50 
59,23 
60,00 

Davek 

85.468 
86.397 
87.330 
88.278 
89.212 
90.000 
96.075 

102.300 
108.675 
115.200 
121.875 
128.700 
155.675 
152.800 
150.075 
157.500 
165..075 
172.800 
180.675 
188.700 
196.875 
205.200 
215.675 
222.300 
231.075 
240.000 

Od 400.000 din dalje 240.000 plus 90% od osnove. 
Osnove do 200.000 dinarjev se zaokrožijo na celih 

1000 dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 dinar- 
jev zaokrožijo navzdol, zneski nad 500 dinarjev pa 
navzgor. 

Osnove nad 200.000 dinarjev pa se zaokrožijo na 
celih 10.000 dinarjev, in sicer zneski do 5000 dinarjev 
se zaokrožijo navzdol, zneski nad 5000 dinarjev pa 
navzgor. 

5 
Davek po višji stopnji ne sme biti večji kakor 

davek po najbližji nižji stopnji, povečan • za razliko 
pri davčni osnovi, zaradi katere bj se morala upora- 
biti višja davčna stopnja. 

6 
Od tuje delovne sile se bo plačal davek po stop- 

nji 5% davčne osnove za vsakega delavca v enem letu. 

VI. poglavje 
Določitev družbenih obveznosti 

v pavšalnem  znesku 
1 

Okrajni ljudski odbor določi, katera manjša pod- 
jetja in delavnice v obrtništvu, komunalni delavnosti 
in gostinstvu ter gostišča bodo v letu 1955 plačevala 
družbene obveznosti  v pavšalnem znesku. 

Okrajni ljudski odbor bo določil pavšalne pri- 
spevke, ki jih bodo plačevale družbene skupnosti 
komunalne delavnice, mala podjetja ter gostišča, ki 
imajo do 10 zaposlenih. 

VII. poglavje 
Dotacije gospodarstvu 

1 
V letu 1955 se dajejo regresi v gospodarstvu, da 

se omogoči poslovanje pasivnim gospodarskim orga- 
nizacijam   javnega   pomena   v   višini   51,090.000  din, 
in siaer: 

>Slovenski Jadran«, Koper — regresirajo se ti- 
skarni stroški, vštevši papir, in sicer za 1 izvod 19.62 
dinarjev, vendar največ za 265.000 izvodov letne 
tiraže, t. j. 5,200.000 dinarjev; 

»La Nostra lotta<, Koper — regresirajo se tiskarni 
stroški, vštevši papir, in sicer za en izvod 24.84 din, 
vendar največ za 161.000 izvodov letne tiraže, t, j. 
4,000.000 dinarjev; 

»Okrajni- vodovod«, Koper — regresira se 57% 
polne amortizacije, vendar največ 5,000.000 dinarjev; 

»Okrajni gozdni sklad«, Koper — dodeljuje se 
dotacija v znesku 13,890.000 dinarjev za pogozdovanje 
goličav in za hudourniška dela; 

»Inštitut za raziskovanje kmetijstva«, Koper — 
dodeljuje se dotacija v znesku 7,000,000 dinarjev za 
raziskovalna dela za napredek kmetijske proizvod- 
nje in za funkcionalne izdatke. 

Določajo se regresi pri potniškem prevozu v zne- 
sku 6,000.000 din, svet za komunalne zadeve pa izdela 
podroben pravilnik o regresiranju potniškega pre- 
voza. 

»Zadružnemu denarnemu zavodu« v Kopru se 
dodeljuje dotacija v znesku 1,000.000 din za krediti- 
ranje individualnih kmečkih gospodarstev pri orga- 
niziranju njihovih posestev. Pooblašča se svet za 
gospodarstvo, da določi pogoje za uporabo te dotacije. 

VIII. poglavje 

Elementi materialnih  in  režijskih 
stroškov 

Gospodarske organizacije lahko nadoknadijo stro- 
ške za prevoz delavcev in uslužbencev na delo, koli- 
kor presegajo 600 din, v breme materialnih stroškov, 
in sicer največ za oddaljenost 25 km od delovnega 
mesta. 

IX. poglavje 
Dohodki  ljudskih  odborov občin 

1 
Ljudski odbori občin bodo imeli kot glavni do- 

hodek  v  letu   1955  dohodnino vseh vrst;  dohodnina 
vseh vrst pripada v celoti ljudskim odborom občin, 
na območju katere bo pobrana. 

2 
Dohodki   uradov   in   ustanov   ljudskih   odborov 

občin, drugi dohodki in presežek dohodkov nad iz- 
datki ostanejo ljudskim odborom občin v celoti. 

Udeležba na dohodkih iz leta 1954, določena v 
XXIX. poglavju družbenega plana okraja Koper za 
leto 1954, ostane v veljavi tudi za dohodke iz leta 1954, 
ki bodo plačani po 1. marcu 1955, ter so dohodek 
investicijskih skladov ljudskih odborov občin. 

Vračila dohodkov iz leta 1954, vplačanih do 28. II. 
1955, gredo sorazmerno z udeležbo v breme dohodkov 
leta 1955, vendar največ do višine doseženih dohod- 
kov iste oblike iz leta 1954. a vplačanih po 1. III. 1955. 
KoEkor so vplačila večja od vplačil, krije presežek 
vračil iz iste oblike dohodkov v letu 1955 okrajni 
ljudski odbor. 

4 
Za uravnovešenje proračunov se odstopajo ljud.- 

skim odborom občin dohodki dela dobička gospodar- 
skih organizacij, ki pripada okraju po delitvi ostanka 
dobička med okrajem in gospodarsko organizacijo, 
in sicer: 
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ljudskemu odboru mestne občine Koper 50% 
ljudskemu odboru mestne občine Izola 100% 
ljudskemu odboru mestne občine Piran 100% 
ljudskemu odboru občine Dekani 100% 
ljudskemu odboru občine Marezige 100% 
ljudskemu odboru občine Portorož 53% 
ljudskemu odboru občine Sečovlje 100% 
ljudskemu odboru občine Šmarje 100% 

Dohodki po tej točki pripadajo tisti občini, kjer 
je sedež podjetja oziroma obrata, gradbišča, delav- 
nice, obrti in gostišča. Dosežen; dohodki podjetij, ki 
imajo svoje obrate, prodajalne, poslovalnice, grad- 
bišča in gostišča izven območja občine, v kateri ima 
podjetje sedež, se razdelijo na osnovi višine plačil- 
nega sklada, ki odpade na posamezne občine. Dohod- 
ki hladilnice podjetja »Fructus« se štejejo, da so 
doseženi na območju ljudskega odbora mestne .občine 
Koper. 

5 
Ljudskim odborom občin pripada 80% od po- 

branih dohodkov, ki bodo doseženi s pavšaliranjem 
obveznosti do skupnosti, posameznim gospodarskim 
organizacijam. ' 

6 
Iz proračuna okrajnega ljudskega odbora bodo 

nakazane dotacije za investicije, in sicer: 

ljudskemu odboru 
ljudskemu odboru 
ljudskemu odboru 
ljudskemu odboru 
ljudskemu odboru 
ljudskemu odboru 

mestne občine Izola 17,777.000 
mestne občine Piran 23,986.000 
občine Dekani 4,000.000 
občine Sečovlje 3,000.000 
občine Marezige 10,000.000 
občine Šmarje 6,000.000 

Iz  proračuna okrajnega  ljudskega odbora bodo 
nakazane   dotacije   za   uravnovešenje   proračunov, 
• sicer: 

ljudskemu odboru občine Dekani 
ljudskemu odboru občine Marezige 
ljudskemu odboru občine Šmarje 
ljudskemu odboru občine Sečovlje 

1,086.000 
3,150.000 
.1,300.000 
3,650.000 

X. poglavje 

Uporaba okrajnega investicijskega 
sklada in roki za odplačevanje 

investicijskih  posojil 

1 
Iz investicijskih skladov zagotovi banka teile in- 

vesticijske kredite: 

milijonov din 

1. za industrijo in rudarstvo 
•2. za ladjedelništvo 

3. za kmetijstvo 
4. za gostinstvo 
5. za gradbeništvo 
6. za elektrosistem 
7. za iransport 
8. za obrtništvo 

553 
50 

135 
66 
65 
70 
40 
28 

Skupaj   987 

"V mejah iz 1. točke tega poglavja zagotovi banka 
v prvi vrsti sredstva, in sicer: 

1. v industriji in rudarstvu za dograditev tovarne 
>Lama< v Dekanih, Mehanotehnika v Izoli, dogradi- 
tev hale im sušilnice tovarne »Stil« v Kopru, za na- 
daljevalna dela tovarne motornih koles »TOMOS« 
v Kopru in za dopolnitev mehanizacije ter odpiranje 
novih jaškov rudnika Sečovlje in za druge gospo- 
darske organizacije; 

2. v kmetijstvu za dokončanje mlekarne in hladil- 
nice v Dekanih, za mehanizacijo v kmetijstvu in 
nove nasade; 

3. v gradbeništvu za nabavo mehanizacije grad- 
benemu podjetju 1. maj v Kopru in Gradbenik v 
Izoli; 

4. v obrtništvu za razširitev in postavitev grad- 
benega obrtništva. 

Od gornjih investicij se zagotovi iz okrajnega 
investicijskela sklada 237 milijonov dinarjev in iz 
zveznih sredstev 750 milijonov dinarjev. 

3 
Banka lahko dovoli posamezna investicijska po- 

sojila šele na podlagi potrjenega investicijskega pro- 
grama in s pritrditvijo okrajnega ljudskega odbora. 

Okrajni ljudski odbor lahko določi, da morajo 
investitorji za izvedbo investicijskega programa vlo- 
žiti tudi določeni del lastnih sredstev. 

Banka se pri pogodbah glede plačevanja anuitet 
za investicijska posojila iz okrajnega investicijskega 
sklada in rokov za začetek odplačil investicijskih 
posojil za kmetijske potrebe 1er najdaljših odplačil- 
nih rokov ravna po 10. in 11. točki XV. poglavja 
zveznega družbenega plana. 

Glede investicijskih posojil, dovoljenih do konca 
leta 1954, ostanejo v veljavi dogovorjeni odplačilni 
roki v pogodbah. Okrajni ljudski odbor lahko iz- 
jemoma oprosti posamezne gospodarske organizacije 
odplačevanja anuitet v letu 1955. 

XI. poglavje 
Skladi 

1 
Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kme- 

tijske proizvodnje. Vanj se vplačuje prispevek v vi- 
šini 15% dohodnine od kmetijstva, ki pripada ljud- 
skim odborom občin. 

Okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva bo 
znašal v letu 1955 približno 5,250.000 din. 

2 
Ustanovi se sklad za kreditiranje zidanja stano- 

vanjskih hiš predvidoma v višinj 127 milijonov din, 
in sicer gre v ia eklad: 

a) 3% celotnih dohodkov okraja (OLO in občin) 
predvidoma 87 milijonov din; 

b) ostanek dobička gradbenih podjetij, ki je na- 
menjen za zidanje stanovanjskih hiš, to je 40 mili- 
jonov din. 

Ustanovj se sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
predvidoma v višini 486 milijonov din, in sicer iz 
25% od skupnih formiranih sredstev za. investicije 
okraja (OLO in občih), upoštevajoč ostanek dobička 
gradbenih podjetij. 

Določbe te točke se uporabljajo za izračunavanje 
višine skladov, medtem ko se sredstva odvajajo v te 
sklade po določbah III. odstavka II. razdelka XII. po- 
glavja tega plana. 
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Ustanovi  se sklad  za zidanje stanovanjskih hiJ, 
ki se formira v višini 532,543.000 din, in sicer: 
a) iz 25% sredstev, vštevši ostanek 

dobička gradbenih podjetij, na- 
menjen za zidanje stanovanjskih 
hiš 482,543.000 din 

b) iz 3% celotnih sredstev za kredi- 
tiranje stanovanjsko graditve 50,000.000 din 

532,543.000 din 

Ustanov] se okrajni sklati za napredek ribištva 
predvidoma v višini 6,200.000 din, in sicer iz sredstev, 
določenih  v 6a  točki III. poglavja  tega plana. 

Ustanovi se okrajni sklad za izdajo knjig; vanj 
se stekajo sredstva, določena v 6 f točki lil. poglavja 
tega plana predvidoma v viš'ni "00.000 din. 

Ustanovi se sklad za pospeševanje kmetijstva 
pri okrajni zadružni zvezi; vanj se stekajo sredstva, 
določena v 6 e točk; II. poglavja tega plana. Ta sklad 
bo v letu 1955 predvidoma znašal 3.530.000 din. 

Ustanovijo se skladi za napredek gostinstva pri 
ljudskih odborih občin, vanje se stekajo sredstva, 
določena v točki 6b III. poglavja tega plana, in sicer: 

1. ljudski odbor mestne občine Izola 30% celotnih 
sredstev, t. j. predvidoma 3,600.000 din; 

2. ljudski odbor mestno občine Koper 30% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 5,600.000 din; 

3. ljudski odbor mestne občine Piran 40% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 4,800.000 din. 

7 
Ustanovijo se skladi za napredek socialističnega 

obrtništva pri ljudskih odborih občin; vanje se ste- 
kajo sredstva, določena v točki 6 c III. poglavja in 
II. točki II. poglavja tega plana, in sicer: 

1. ljudski odbor mestne občine Izola 30% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 17,820.000 din; 

2. ljudski odbor mestne občine Koper 40% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 23,760.000 din; 

3. ljudski odbor mestne občine Piran 30% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 17,830,000 din. 

8 
Ustanovijo   se   skladi   za   napredek   komunalne 

delavnosti pri ljudskih odborih občin; vanje se ste- 
kajo sredstva, določena v točki 6č III. poglavja tega 
plana, in sicer: 

1. ljudski odbor mestne občine Izola 30% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 4,500.000 din; 

2. ljudski odbor mestne občine Koper 40% celot- 
nih sredstev, i. j. predvidoma 6,000.000 din; 

3. ljudski odbor mestne občinC Piran 30% celot- 
nih sredstev, t. j. predvidoma 4,500.000 diu. 

Pogoje za uporabo sredstev, ki so naznačena pod 
točkami 1 do 5 v XI. poglavju, predpisuje okrajni 
ljudski odbor. 

Določbe 4. točke IX. poglavja tega plana se ne 
uporabljajo za sredstva iz 6. točke III. poglavja tega 
plana. Skladi, navedeni v 6., 7. in 8. točki tega po- 

glavja  so  v  sklopu  investicijskih  skladov ljudskih 
odborov občin. 

XII. poglavje 

Proračuni, okrajni  investicijski 
sklad  in obvezne rezerve 

1 

I. Okrajni proračun 

Dohodki okrajnega proračuna bodo v letu 1935 
znašali 1042 milijonov dinarjev in bodo zagotovljeni 
iz tehle virov: 

T 000 din 

a) del prometnega davka gospodarskih 
organizacij (5%) 

b) prometni davek od vina   . 
c) udeležba okraja na dobičku gospo- 

darskih organizacij, in sicer 53% 
dela, ki ostane po udeležbi ljudskih 
odborov občin, vendar največ 

č) zemljarina 
d) stare obveznost; gospodarskih orga- 

nizacij, vendar največ 
e) prometni davek zasebnikov, vendar 

največ 
f) davek od dediščin in daril 
g) takse 
h) .dohodki uradov in zavodov 
i) drugi dohodki 
j) dotacija vlade FLRJ 

7.000 
60.000 

76.000 
1.200 

46.800 

15.000 
5.000 

22.000 
10.000 
29.000 

770.000 

1.042.000 

Sredstva okrajnega proračuna se bodo uporabila 
za tele namene: . 

v 000 din 

a) za prosvefo, zdravstvo, soc. skrbstvo, 
sodstvo, državno upravo in rezervo 664.973 

b) dotacija ljudskim odborom občin 73.949 
c) za negospodarske investicije 303.078 

1.042.000 

II. Okrajni invcsücijski sklad 

Okrajni investicijski sklad v letu 1955 bo znašal 
1659 milijonov dinarjev. Tenni skladu pripadajo "tile 
dohodki: 

r 000 din 

a) davek od dobička 464.593 
b) udeležba okraja na dobičku gospo- 

darskih organizacij, in sicer 47% 
od dela, kd ostane po udeležbi ljud- 
skih odborov občin 20.300 

c) del obresti od osnovnih sredstev 10.701 
č) anuitete 142.406 
d) drugi dohodki 200.000 
e) obveza* zavoda za soc. zavarovanje 

do okrajnega investicijskega sklada 71.000 
i) dotacijo vlade FLRJ 750.000 

1.659.000 
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Okrajni  investicijski   sklad   se  bo  v   letu   1955 
uporabil za tele namene: 

v 000 din 

a) za zagotovljene investicije v 1. točki 
X. poglavja tega plana 987.000 
prispevek za sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš, 2. točka XI. poglavja 
tega plana 572.500 
obvezna 6% rezerva 99.500 

b) 

c) 

1.659.000 

Sredstva pod 2. točko razdelitve investicijskega 
sklada se nakazujejo v sklad za zidanje hiš mesečno 
v dvanajstinah. 

III. Proračuni ljudskih odborov občin 

Dohodkj proračunov, ljudskih odborov občin bodo 
v letu 1955 znašali 267 milijonov dinarjev in bodo 
doseženi iz tehle virov: 

v 000 din 

a) udeležba na delu dobička, ki odpade 
' 

okraju  po delitvi  z gospodarskimi 
organizacijami 127.000 

b) dohodnina 60.051 
c) dohodki uradov in zavodov 1.000 
č) drugi dohodki 5.000 
d) dotacija okraja 73.949 

267.000 

Sredstva proračunov ljudskih odborov občin  se 
bodo v letu 1955 uporabila za: 

v 000 din 

a) za negospodarske investicije 
b) za administrativne izdatke 

143.000 
133.000 

267.000 

IV. Obvezne rezerve 

Obvezna okrajna rezerva bo v letu 1955 znašala 
6% skupnih dohodkov, in sicer: 

v 000 din 

a) rezerva okrajnega investicijskega sklada        99.500 
b) obvezna rezerva okrajnega proračuna 56.500 

156.000 

Ljudski odbori občin morajo obvezno izločiti naj- 
manj 6% obveznih rezerv po XXIV. poglavju družbe- 
nega plana. 

••. poglavje 

Končne določbe 

1 
Pooblašča se banka, da za kritje obratnih sred- 

stev, porabljenih za investicije, katerih rfi mogoče 
kriti iz namenskih skladov podjetij, do polnega iz- 
ravnavanja uporabi tisti del doseženega plačilnega 
sklada, ki ni zagotovljen delovnim kolektivom po 
•eljavmh predpisih. 

Pooblašča se svet za gospodarstvo, da izda po 
potrebi navodila in tolmačenja za izvajanje tega 
plana. 

2. člen 
Ta odlok velja od  1.  januarja  1953. 

St. 53/147 

Koper, dne 26. marca 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Gobbo Nerino-Gino 1. r. 

521. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) in 6. točke 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni 
ljudski odbor Novo mesto na 13. skupni seji obeh 
zborov dne 5. oktobra 1954 i«dal 

ODLOČBO 

o ustanovitvi veterinarske bolnice z umetno 
osemenjevalnico v Novem mestu 

Ustanovi se veterinarska bolnica z umetno oseme- 
njevalnico v Novem mestu kot finančno samostojen 
zavod. 

Sedež zavoda je v Novem mestu. 

Delovno področje zavoda je zdravljenje ži 
umetno oplemenjevanje krav. 

živine in 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je go- 
spodarila doslej osemenjevalna postaja, in s premo- 
ženjem, ki mu ga bo še dal v upravo okrajni ljudski 
odbor Novo mesto. » 

Zavod upravlja upravni odbor. Upravni odbor je 
sestavljen iz 5 članov. 

Stiri člane upravnega odbora imenuje svet za go- 
spodarstvo izmed priznanih živinorejskih strokov- 
njakov. 

Predstojnih zavoda je direktor, imenuje ga okraj- 
ni ljudski odbor. Direktor zavoda je po svojem polo- 
žaju Član upravnega odbora. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Novo 
mesto. 

St. 1-8803/2-54 

Novo mesto, dne 5. oktobra W54." 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 
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523. 
Na podlagi %2- člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančio sa- 
mostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 21. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Nazarje 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Nazarje kot finanč- 

no samostojen zdravstveni zivod. 
Ime zavoda je Zdravstveni dom Nazarje. 
S-dež zavoda je v Nazarjih. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Na- 
zarje spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma Šoštanj, ki je prene- 
hal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Šoštanj z 
dne 21. junija 1955, št. 1-966/1-55: 

1. splošna ambulanta Nazarje, 
2. zobna ambulanta Nazarje s tehničnim labora- 

torijem, 
3. higienska postaja Nazarje, 
4. posvetovalnica za žene Nazarje, 
5. posvetovalnice za doj(nčke Nazarje, Gorica ob 

Dreti, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Dreti, 
6. babiška služba Nazarje in -martno ob Dreti, 
7. zdravstvena postaja Mozirje s splošno ambu- 

lanto Mozirje, posvetovalnico za žene, posvetovalnico 
za dojenčke, protituberkuloznii.i dispanzerjem Mozir- 
je ter babiško službo v Mozirju, 

8. zdravstvena postaja Ljubno s splošno ambu- 
lanto Ljubno, posvetovalnicama za žene Ljubno in 
Luče, posvetovalnicami za dojenčke v Ljubnem, Lu- 
čah in Solčavi ter babiško službo v Ljubnem in 
Lučah, 

9. zdravstvena postaja Gornji grad s splošno am- 
bulanto Gornji grad, posvetovalnico za žene, posveto- 
valnico za dojenčke in babiško službo v Gornjem 
gradu. 

Zdravstvene postaje Mozirje. Ljubno in Gornji 
grad so posebne organizacijske enote zdravstvenega 
doma Nazarje; njihovo razmerje '.J zavoda se ureïli 
z njegovimi pravili. 

ZJ ivstveni dom Nazarje ima nakgo, nuditi pre- 
bivalcem občin Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, 
Ljubno, Luče, Solčava in Gornji grad zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni, oprav- 
lja pa tudi druge naloge, ki so v zvezi z zdravstveno 
službo. ' 

4 

Zdravstvenemu domu Nazarje se v skladu z od- 
ločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Šoštanj z dne 21. junija 1935, It. 1-966/1 dodeljuje v 
gospodarjenje premoženje, s katerim je doslej gospo- 
daril okrajni zdravstveni dom Šoštanj in ki so ga 
uporabljale njegove dosedanje organizacijske enote, 
naštete v 2. točki te odločbe. * 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje  okrajni  ljudski odbor  Šoštanj. 

Zdravstveni dom ima: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad  za  lastne  investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Šoštanj. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St.  1-969/1-55 
Šoštanj, dne 21. junija   1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

524. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni bst LRS, št. 19-89/52), v zvezi 
s 1. členom uredbe o razdeljevanju in odpovedi stano- 
vanj (Uradni list LRS, št. 19-86/55) je okrajni ljudski 
odbor Šoštanj na skupnj seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 21. junija 1955isprejel 

ODLOK 
o določitvi krajev, za katere velja uredba 

o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 

1 

Uredba o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 
velja v okraju Šoštanj poleg območja ljudskih od- 
borov mestnih občin Šoštanj in Velenje še za tale 
naselja: 

Bočna. Gornji grad, Ljubno ob Savinji, Radmirje, 
Luče, Solčava, Ljubija, Loke, Mozirje, Nazarje, Pri- 
hova, Kokarjé, Lačja vas, Dobletina, Zlabor, Pusto 
polje, Sp. Kraše, Sp. Rečica, Šmartno ob Dreti, Volog, 
Rečica ob Savinji, Rečica ob Paki, Gorenje, Šmartno 
ob Paki in Brezje. 

Odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

St. 1-981/1-55 

Šoštanj, dne 21. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, ki ima 
7 članov, vštevši upravnika doma. 
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525. 
Na podlagi drugega odstavka 26. člena in 2. točke 

78. člena zakon o ljudskih odborih niest im mestnih 
občin, 6. člana uredbe o pravici ljudskih odborov, da 
lahko predpisujejo taikse in prometni davek (Uradni 
list FLRJ, št. 19-118/55) tej tarife občinskega davka 
od prometa (Uradni Est FLRJ, št 55-659/54) je ljudski 
odbor mestne občine Kranj na 43. seji dne 10. junija 
1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskih taks in prometnega davka 

L del: Splošne določbe 

1. člen 
Poleg tafcs in prometnega datvJca, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se na območju ljudskega od- 
bora mestne občine Kranj pobirajo taikse in prometni 
davek, ki so določeni v II. delu tega odloka, 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki so pobirajo po tem 

odloku, so dohodek ljudskega odbora mestne občine. 
Uporabljati se smejo samo za komunalno graditev (za 
vzdrževanje in zidanje stanvamj&kih hiš, za zidam j e 
zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komu- 
nalnih objektov), za graditev cest, mostov in podobno. 

Mestne takse im prometni davek se v okviru pro- 
računa stekajo v sklad za komunalno graditev«. Sklad 
ima predračun dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme 
ljudski odbor mestne občine. 

3. člen 
Takse in prometni davek ee plačujejo v gotovini 

tli T taksnih znamkah. 

4. člen 
V primerih, iko je priznana oprostitev od taks ozi- 

r «na prometnega davika po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirat; takse oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Mestnega prometnega davika in taks so oproščeni 
prenosi nepremičnim, kadar jo zavezanec mestna ob- 
čina ali kadar mestna občina s pogodbo prevzame ob- 
veznost, da bo plačala prometni davek in takse. 

• 5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, štev. 

68-485/46) in uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni 'list FLRJ, št. 55-474/53 im št. 55-659/54) se pri- 
merno uporabljajo tudi glede taks in prometnega dav- 
ka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem od- 
loku  drugače  predpisano. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izrezovanje tega odloka 

lahlko po potrebi izda svef za gospodarstvo •• komu- 
nlme zadeve ljudskega odbora mestne občine. Za iz- 
vrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospodarstvo 
in komunalne zadeve mestne občine. 

7. člen 
Ta odilok velja od dneva objanre v »Uradnem listu 

LRS<. S tem dnem prenehajo veljati odlok o uvedbi 
mestnih taks in prometnega daivfca (Uradni list LRS, 
št. 7-107/54), odlok o* dopolnitvi odloka o uvedbi mest- 
nih taks in prometnega daivka (Uradni list LRS, štev. 
30-454/54) in odlok o uvedbi «ačasnega mestnega pro- 
metnega davka od obrtniških izdelkov in storitev v 
v mestni občini Kranj (Uradni Üst LRS, št. 6-172/35). 

II. del — Tarifa 

A.   Takse 
Tar. št. 1: Za vloge, ki se naslovijo na ljud- 

ski odbor mestne občine Kranj: din 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbo 20 
b) za vsako pritožbo 90 
Tar. št. 2: Za vsako odločbo, ki jo izda Ijud- 

skii odbor mestne občine, če ni v tej tarifi dru- 
gače predpisano 75 

Pripomba: Za negativne rešitve stano- 
vanjskih vlog se taksa za rešitev ne plača. 

Tar. št. 3: 1. Za vsako potrdijo, razen za ži- 
žinske potne liste, ki jih izda ljudski odbor 
mestno občino 50 

2. Za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 
živine (živinski potna list) in za prenos lastnine 
na kupca: 

a) za drobnico in teleta, od glave 10 
b) za drugo živino, od glave 50 
Tar, št. 4: Za odhod uslužbencev ljudskega 

odbora mestno občine na zahtevo stranke, ra- 
žene kadar gre za stanovanjske zadeve in za za- 
deve neznatne vrednosti: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
pravo ' 200 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno dovoljenje: 

a) do 5 prostorov 100 
b) nad 6—20 prostorov 200 
c) nad 20 prostorov 500 
3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 

prostorov na zahtevo zasebnika no glede na šte- 
vilo uslužbencev 100 

Tar. št. 5: Za odločbe, s katerimi so daje do- 
voljenje za gospodarsko delavnost, se plača: 

1. za trgovska podjetja in trgovine: 
,    a) na debelo 1.200 

b) na   drobno 720 
c) za agencije in druga posredniška pod- 

jetja 4.800 
2. za gostinska podjetja in gostišča:, 

a) za restavracije z alkoholnimi pijača- 
mi, gostilne, kavarne, krčme, bifeje in 
vinske kleti " 12.000 

b) za hotelo 2.400 
c) za penzione in prenočišča . 1.200 
č) za bare 40.000 

3. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 
a) z avtobusi 1.200 
b) s_ tovornimi avtomobili 1.200 

c) z avtotaiksiji 60O 
4. za dimnikarje 600 
5. za prodajalne monopolnih predmetov na ,• " 

na drobno 240 
6. za Join ematograie 2.400 
7. za obrti: 

a) s stailnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža 900 

8. za industrii j ska podjetja 24.000 
Tar. št. 6: (Za potrjevanje pogodb in drugih 

listin, kjer taike listino potrjuje ljudski odbor, 
se plača: 

1. za potrditev vsake listine: 
a) za prvo polo 35 

u      b) za vsako nadaljnjo polo 25 
c) za potrditev samega podpisa 25 

2. za potrditev posllovnih knjig, od vsakega 
lista 5 
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3. za potrditev kopirnega načrta po držav- 
nih organali, če to zahteva stranka 

Tar. št. 7: Za glasbo v gostinskih in podob- 
nih lokalih, će JS za vstop ne pobira vstopnina: 

L če je glasba dvakrat tedensko, v meseč- 
nem znesku 

2. če je glasba 3 do 4->krat tedensko, v me- 
sečnem znesku 

3. letni pavšal za stalno godbo 
4. za glasbo na veselicah ali podobnih pri- 

reditvah, za vsak primer 
Pripomba : Taksni zavezanci morajo 

najkasne do zadnjega dne v mesecu priglasiti 
glasbo iin plačati takso za prihodnji mesec upra- 
vi za dohodke ljudskega odbora mestne občine 
Kranj. V primerih iz 4. točke te tarifne številke 
morajo talksni zavezanci priglasiti glasbo in pla- 
čati  takso najkasneje 24 ur pred prireditvijo. 

Tar. št. 8: Za uporabo javnega prostora se 
pia ča : 

1. če se javni prostor uporablja trajno, od 
vsakega m8 letno 

2. za uporabo javnega prostora za postavi- 
tev kioskov, ne glede na površino, letno 

3. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev stojnice, vrtiljakov, cirkusov in po- 
dobno, za vsaik m3: 

. a) za čas najmanj 3—20 dni 
b) za vekah nadaljnji dan 

4. za enodnevno ali dvodnevno uparaibo jav- 
nega prostora od m' vzetega prostora 

Pripomba : Takso .po tej tarifni številki 
odmeri im pobira organi ljudskega odbora, ki s 
pismeno rešitvijo določi tudi kraj in površino 
javnega prostora. Taksa se plača ob izdaji do- 
voljenja. 

Tar. št. 9: Na reklame, ki se zaradi mate- 
rialne koristi obešajo alj kako drugače pritrdi- 
jo, napišejo ali naslikajo na zidove ali v notra- 
njosti javnih lokalov, na .ograje, v izložbenih 
oknih in podobno, glede na velikost reklame: 

i. pri površini reklame do •2 m* letnoy 
2. pri poviršiini reklame dio 1 m1 letno 
3. pri površini reklame do 4 m* letno 
4. pri površini reklame nad 4 m* letno 
5. za vse lepake, (ki se prilepljajo ali pritr- 

jujejo ••. ••••• deske itd, in imajo po- 
men materialnih koristi, za izvod 

Pripomba : Naznanila» cendikj in podob- 
ne objave v lastnih izložbenih dknih gospodar- 
skih organizacij in zasebnih obrtnikov niso pod- 
vržene taksi na reklame .po tej tarifni številki. 

Koristniki reklam kot talksni zavezanci mo- 
rajo najkasneje 24 ur pred objavo reklame pri- 
glasita relklamo upravi za dohodke ljudskega 
odbora mestne občine Kranj in plačati takso. 

Tar. št. 10: Za vsakega psa, starega nad 6 
mesecev, se plača letno: 

1. za psa čuvaja 
2. za psa z rodovnikom 
3. za luksuznega psa 
Pripomba: Taikse ne plačajo varnostni 

organi (ljudska milica in vojska)-za pse, ki so 
jim potrebni za službo. Pri čuvaji so tisti, ki so 
last hišnega lastnika oziroma podjetja in so 
stalno na verigi •• v ograjenem prostoru. 

din 
500 

400 

800 
6.000 

1.0OO 

50 

1.000 

10 
1 

400 
800 

1.500 
2.500 

200 
500 

1.000 

Tar. št. 11: Za ponudbe pri ofeitalnih licita-    din 
cijah pri državnih uradih in zavodih,   gospo- 
darskih in drugih organizacijah glede na višino 
ponudbe plača ponudnik: 

1. za vrednost do     20.000 500 
2. za vrednost do    100.000 1.000 
3. za vrednost do    500.000 2.OOO 
4. za vrednost do 1,000.000 5.00O 
5. za vrednost nad 1,000.000 poleg 3.000       0.015% 
Tar. št. 12: Za podaljšanje obratovalnega ča- 

sa v gostinskih obratih preko dovoljenega obra- 
tovalnega časa, za vsaik večar 2.000 

Pripomba: Taksa se pobira ob izdaji 
dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa 
in jo pobere organ, ki dovoljenje izda. 

Tar. št. 13: Za priložnostno točenje alkohol- 
nih pijač se plača za posamezno dovoljenje 2.000 

Pripomba : Taksa se plača ob izdajj do- 
voljenja. 

Tàr. št. 14: Za upravne kazenske odločbe 
komisije za prekrške 250 

Tar. št. 15: Turistična taksa za vse, ki se 
nudijo na območju mestne občine kot turisti, 
je za eno noč in posteljo: 

1. v glavni sezoni '(IŠ. VI. do 15. IX.) 20 
2. v predsezoni jn posezoni 10 
Pripomba«:   Taksa  je predpisana samo 

za prenočevanje proti plačilu v hotelih, prenoči- 
ščih in pri zasebnikih. 

Hoteli, prenočišča in zasebniki morajo po- 
brano takso obračunati in vplačati pri upravi 
za dohodke LO MO do vsakega 5. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Plačila turistične taikse so oproščeni tisti, 
ki jih kot svoje zavarovance pošilja na zdrav- 
ljenje Zavod zasocialno zavarovanje, invalidi, ki - 
prihajajo na območje mestne občin© za zdrav- 
ljenje po zdravniški odredbi, člani Počitniške 
zveze Jugoslavije, zveze izvidinišikih organizacij 
Jugoslavije, kadar taborijo v lastnih šotorih, 
ali organiziranih počitniških kolonijah, 1er čla- 
ni šolskih počitniških kolonij in ekskurzij, ka- 
dar se v skupinah nastanijo v za to določenih 
domovih, šotorih in podobno. 

Plačila turistične taikse so oproščeni tudi 
člani Planinske zveze za prenočevanje v planin- 
skih kočah iin domovih ter člani sindikatov v 
sindikalnih domovih. 

Ljudski odbor mestne občin© lahko dovoli 
še nadaljnje oprostitve oziroma olajšav© v pla- 
čevanju turistične taikse. 

Tar. št. 16: Za dovoljenje za kopanje peska, 
gramoza, kamenja, zemlje, žganega apna in po- 
dobno, letno 1.000 

B. Prometni davek 

Tar. št. 1; Za potrošnjo vseh vrst alkoholnih 
pijač v gostinskih podjetjih in gostiščih se pla- 
ča od prodajne cene: 

a) če znaša promet alkoholnih pijač do 50% 
celotnega prometa 4% 

b) če znaša promet alkoholnih pijač od 50 
do 60% od celotnega prometa 6% 

c) če znaša promet alkoholnih pijač od 60% 
do 70% celotnega prometa 7% 

č) če znaša promet alkoholnih pijač od 70 
do 80% celotnega prometa %% 
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d) če znaša promet alkoholnih pijač od 80 
do 90% celotnega prometa 9% 

e) če znaša promet alkoholnih pijač od 90 
do 100% celotnega prometa 10% 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno 
po obračunu, kd ga morajo Javčnj zavezanci 
predložiti upravi za dohodke ljudskega odbora 
mestne občine Kranj do 15. v mesecu za prete- 
kli mesec. 

Kot celotni promet pod a) do e) se šteje: 
promet alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter 
promet toplih in mrzlih jedil. 

Razlika v dohodkih davka po tej tarifni šte- 
vilki po lanski davčni stopnji (5%) • novi 
davčni stopnji (6—10%) se odvaja na poseben 
račun in uporabi za boj proti alkoholizmu. Na- 
čin uporabe bo določil ljudski odbor. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za fizkuiturne pri- 
reditve, vstopnic za veselice, vrtiljake, oirikiu- 
ške predstarve, artistične nastope in sploh za pri- 
reditve, razen kinoipredstav, kjer se ljudje zbi- 
rajo zaradi razvedrila in zabave, od prodajne 
cene vstopnic 5% 

Pripomba: Prireditelj' mora predložiti 
vstopnice ljudskemu odboru mestne občine v 
žigosanje in plačati prometni davek. 

Lastniki vrtiljakov im cirkusov plačajo pro- 
metni davek v pavšalu, ki se plača ob izdaji od- 
ločbe, s katero se dovoli delavnost. 

Za kulturno-iprosvetno in telesnovzgojne 
prireditve brez veselic in točenja alkoholnih 
pijač se ta taksa ne plačuje. 

Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje nepremič- 
nin se plača od davka, ki je izrčunan po tarifi o 
prometnem davku od prenosa naiprerničnin 10% 

Tar. št. 4: Od reklam v kinematografih, ki 
ee predvajajo zaradi materialne 'koristi, se 
placa 5% 

Pripomba: Davčna osnova je cena za 
objavo. 

Tar. št. 5: Zasebni obrtniki in drugi zasebni- 
ki, ki opravljajo samostojne poklice, plačajo 
prometni davek od izdelkov in storitev po tehle 
stopaj ah: 

Panoga 113 — proizvodnja in predelava 
nafte   ' 

1. Kolomaz 10% 
Panoga 116 — proizvodnja in plemenitem je 

kovinskih rud 
2. izdelki iz mavca 10% 
3. keramični in lončarski izdelki 10% 
4. zemeljske barve 15% 
5. opeka, zidna in strešna 3% 
Panoga  1'7 — kovinska industrija in pre- 

delava kovin 
6. železna   okna,   vrata,   pregraje,   ograje, 

strešne konstrukcije to tehtnice 20% 
7. umetno kovaStvo 15% 
8. železne okenske mreže in kovinsko pohi- 

štvo 15% 
9. peči in štedilniki 8% 

10. vsi drugi izdelki 20% 
Panoga 122 — lesna industrija 

. 11. sobno in kuhinjsko pohištvo •   8% 

12. vsi drugi izdelki 10% 
Panoga 123 — industrija lesovine, celuloze in 

papirja 
13. izdelki iz papirja, kairtona in lepenke, 

razen šolskih zvezkov in risank 10% 
Panoga 124 — tekstilna industrija 
14. vsi drugi izdelki 5% 
Panoga 125 — industrije, usnja in# obutve 
13. vsi izdelki (razen obutve) 10% 
Panoga 127 — živilska industrija 
16. izdelki iz kakaa 15% 
17. bonboni 10% 
18. slaščice, keksi, ratiuk in podobni slašči- 

čarski izdelkj 8% 
19. testenine 10% 
20. kavni in kakaovi nadomestki 10% 
21. mleta paprika 8% 
22. vsi drugi izdelki iz panoge 127, razen 

kmetijskih izdelkov in proizvodov, od 
katerih se plača davek po zvezni tarifi        5% 

Vse panoge 
23. Vsi drugi obrtni izdelki ne glede na to, 

iz katere gospodarske panoge so, ki niso 
izrecno navedeni pod točko 1. do 10. 10% 

Pripomba : Občinski prometnj davek 
po tarifni štev. 6 tč. 1—14 se ne plača od 
tehle izdelkov: od vseh izdelkov, za katere 
se plača prometni davek po tar. št. 1 do 
101 dela A Tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, štev. 55 ž dne 29. XII.' 
1954), od moke in drugih mlevskih izdel- 
kov, pekovskih izdelkov, /izdelkov, dob- 
ljenih s'predelavo mleka, mesa, svežih in 
suhih rib, obleke in perila, izdelanega 
po mori na račun individualnega potroš- 
nika in njegovega osnovnega materiala, 
posteljnih prešitih predmetov (rjuh, rob- 
cev in podobnega), izdelanih na račun in- 
dividualnega potrošnika in iz njegovega 
osnovnega materiala, ontopètske obuive, 
protez in drugih ortopedskih predmetov, 
umetne oči za invalide, umetno zobovje, 
otroške igrače ne glede na materiali, iz 
kaiterega so izdelane.- 

Posebna oprostitev od občinskega prometne- 
ga davka velja tudi za zakol živine. 

Tar. št. 6: Od plačili za izvrševanje vseh " 
drugih obrtnih storitev, kj jih opravljajo za- 
sebni obrtniki in drugi zasebniki, razen od 
gradbenih m prevoznih, storitev ter krojaških, 
čevljarskih, brivsko-frizerskih io dimnikarskih 
storitev 10% 

Pripomba: Datvčna osnova je prejeto 
plačilo z vštetim prometnim davkom, po odbit- 
ku materiala, če se ta v fakturi posebno pokaže. 

Tar. št. 7: Od plačila za izvrševanje samo- 
stojnih poklicnih del: zdravniki ter advokati in 
duhovniki 5% 

Pripomba:   Davčna   osnova   je   celatali 
znesek plačila z vštetim prometnim davkom. 

St. 2137/2-55 
Kranj, dne 10. junija 1955. 

Predsednik LO ••• 
Vinko Hafner 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« - Direktor • odgovorni urednik! Ivo Lapajne - Tiska tiskarna »Toneta TomSlca,. vsi » LJub- 
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Uredništvo in uprava: LlubUana   Krtavfeva  ulica tta. poStnl  predal 336   -  Telefon uprave S3-S79   -  Cek   •••••- nnt-«7«-157 



Poštnina plačana • gotovini 

URADNIH 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

CESA, obodi' 

»•ad '-r- 

Leio XII V UUBUAN1, dne 28 julija 1955 Številka 28 

VSEBINA: 

135. Odlok o razdelitvi dobička podjetja za poštni, telegraf- 
ski in telefonski promet v LJubljani za leto 1355. 

136. Odločba o spremembi odločbe o razglasitvi Zavoda za 
promet z veterinarskimi zdravili In drugimi veterinar- 
skimi potrebščinami »Vetpromet« v LJubljani za finančno 
samostojen zavod. 

137. Odločba o ustanovitvi skupnosti podjetij LRS za promet 
z iltom. 

Odloki ljudskih odborov: 
•. Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin In skla- 

dih za okraj Koper. 
514. Odlok o organih upravljanja In določitvi MS, ki spadajo, 

v stanovanjsko skupnost v okraju Koper. 

515. Odlok o sklepanju stanovanjskih pogodb v okraju Koper. 
516. Odlok o potrditvi zaključnega računa OLO Krško za 

leto 1954. 
517. Odlok o ustanovitvi rajonske elektroenergetske Inšpekcije 

pri OLO LJubljana okolica. 
518. Odlok o uporabi sklada za kreditiranje Investicij In o 

sklepanju kreditnih pogodb za gospodarske investicije 
mestne občine Kranj. 

513. Odlok o potrditvi sklepnega računa mestne občine Po- 
stojna za leto 1954 

520. Odlok o poslovalnem času trgovin ter obrtnih organizacij 
v mestni občini Skorja Loka. 

135. 

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena uredbe o 
organizaciji, poslovanju in vodstvu jugoslovanskih 
pošt, telegrafov in telefonov (Uradni list FLRJ, štev. 
53/53) in drugega odstavka 3. točke XIX. 'poglavja 
zveznega družbenega plana za leto 1955 izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 

o razdelitvi dobička podjetja za poštni, telegrafski in 
telefonski promet v Ljubljani za leto 1955 

Dobiček podjetja za poštni, telegrafski in telefon- 
ski promet v Ljubljani se po vplačilu 50% v sklad 
Skupnosti podjetij poštnega, telegrafskega in telefon- 
skega prometa in po kritju obveznosti iz dobička po 
39. členu uredbe o delitvi celotnega dohodka gospo- 

' danskih organizacij (Uradni list FLRJ, št 54/54) raz- 
deli taikole: 

1. 50% za povećanje plač nad plačami po tarifnem 
pravilniku; del dobička, ki je namenjen za povečanje 
plač, obsega tudi prispevek za socialno zavarovanje 
za povečani del plače; 

2. 35% za investicijski sklad podjetja in 
3. 15% za samostojno razpolaganje podjetja. 

• 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem to- 
stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 

St. U 94/5-55 

Ljubljana, dne 23. julija 1955. 

Izrvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podp redse cinik : 

Marijan Brecelj 1. r. 

136. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-43&/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o razglasitvi Zavoda za promet 
z  veterinarskimi zdravili in  drugimi veterinarskimi 
potrebščinami »Vetpromet« v Ljubljani za finančno 

samostojen zavod 

1 
'V odločbi o razglasitvi Zavoda za promet z vete- 

rinarskimi zdravili in drugimi veterinarskimi potreb- 
ščinami > Vetpromet« v Ljubljani za finančno samo- 
stojen zavod (Uradni list LRS, št. 27-106/54) se spre- 
meni 7. točka taiko, da se glasi: 

Plače delavcev in uslužbencev zavoda se dolo- 
čijo po posebnih predpisih, ki jih izda Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. 

Ta odločba velja od 1. junija 1955. 
St. 818/1-55 
Ljubljana, dne 20. julija 1955. 

Izrvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

137. 
Na podlagi 10. člena uredbe o podjetjih za pro- 

met z žitom in o skupnostih podjetij za promet z žitom 
(Uradni list FLRJ, št 30-377/54) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o ustanovitvi skupnosti podjetij LRS 

za promet z žitom 

I 
Ustanovi se skupnost podjetij LRS za promet ž 

žitom  (v  nadaljnjem  besedilu:  skupnost). 
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Ime (firma) skupnosti je: »Skupnost podjetij LRS 
za promet z žitom«. 

Sedež skupnosti je v Ljubljani. 

• 
V skupnost se obvezno včlanijo vea pooblaščena 

podjetja za promet z žitom in mlevskiimi izdelki, po- 
oblaščena mlini un gospodarske organizacije, ki kupu- 
jejo žito kot komisionarji ix 2. in 3. člena uredbe o 
podjetjih za promet z žitom in o skupnostih podjetij 
za promet z žitom, včlanijo pa se lahko tudi druge 
gospodarske organizacije, ki imajo v zvezi s STOJO 
gospoda sko delavnostjo interes, oskrbovati se z 'ze- 
tom in milevskimi izdelki. 

III 
Skupnost se mora konstituirati v 30 dneh po ob- 

javi te odločbe. V istem roku mora skupnost sprejeti 

pravila   in   jih   predložiti   Izvršnemu   svetu   v   po- 
trditev. 

IV 
Direktorja skupnosti imenu Izvršni svet. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRS«. 

St. 961/2-55 

Ljubljana, dne 21. julija 1955. 

Izrvršni svel Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
513. 6. člen 

Na podlaga drugega odstavka 16. oleina uredbe 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiia (Uradni list FLRJ, št. 29-334/54), ter 
v zvezi s 15. členom zakona LRS o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), je okrajni 
ljudski odbor Koper na seji obeh zborov dne 19. fe- 
bruarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladih 

za okraj Koper 

1. člen 
Najemnima za stanovanjske prostore v okraju Ko- 

per se določi .po stano vanjska tarifi, predpisani s tem 
odlokom, upoštevajoč številk) točk, površino in okoliš, 
T katerem je stanovanje, 

2. člen 
Najemnina se določi po tej stanovanjsiki tarifi za 

stanovanja v hišah stanovanjske sikupniosti in tudi za 
stanovanja v hišah, ki miso v stanovanjsiki skupnosti. 

3. člen 
Cena za posamezno točko na lml stanovainij.ske 

površine znaša: 

a) v I. okolišu 0.31 din, 
b) v II. okolišu 0.29 din, 
c) v •1. okolišu 0.26 din. 

4. člen 
Pri izračunavanju najemnim po prejšnjem členu 

se ne upošteva površina sob nad 30 m' ter zaprtih 
hodnikov nad 20 m1. 

5. člen 
Za uporabo vrtov pri hišah plačujejo uživafloi sta- 

novanj poseben letni prispevek 2 do 6 din m* povr- 
šine, za sadna drevesa pa po donosnosti. Ta prispevek 
določi s pogodbo hišni lastnik oziroma hišni svet. 

Za parke, ki pripadajo diofločenim hišam, se pla- 
čuje prispevek, kfi ga določi uprava stanovanjske 
skupnosti na predlog hišnega sveta oziroma lastnika, 
ki naj ne znaša več kot 50% tarife za vrtove. 

Zasebni lastniki hiš, ki so vključene v stanovanj- 
sko skupnost, imajo pravico do dela najemnine, ki 
znaša 10% celotne mesečne najemnine. Izjemoma pa 
lahko svet za s tamo vanjsike skupnosti določi, da je ta 
del višji, če zasebni lastnik nima drugih sredstev za 
prezinrtljanje. 

Pioti določitvi dela najemnine je dovoljena pri- 
tožba na pristojni občinski ljudski odbor. 

7. člen 
Preostaila najemnina se deli na tele sklade: 
1. v skupni sklad, kj je namenjen za vsa pop ra- 

vnila oziroma vzdrževanje stanovanjske hiše in nje- 
nih naprav 70%; 

2. v sklad za hišno upravljanje do 30%. 

8. člen 
V Siklad za zidanje stan ovan jiskäh hiš, se odvaja 

iz skupnega siMadia iz 7. člena 1. toflke tega odlo- 
ka 10%. 

9. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih njih lasitnilkd ne stanu- 
jejo, morajo odvajati 10% najemnine v sklad za zida- 
nje stanovanjskih hiš do vsakega 10. v mesecu, razen 
tistih lastnikov, ki kljub sodni odločbi ne morejo 
stanovati v lastni hiši. 

10. člen 
Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, oblikovana 

iz vplačanih prispevkov do 1. maja 1955 po doseda- 
njih predpisih, se razdelijo takole: 

a) tisti dol sredstev, s katerimi razpolagajo ob- 
čanski ljudski odbori, se prenose, kolikor ni porab- 
ljen za vzdirževanje hiš, v đklad za zidanje stamovanj- 
kih hiš občinskih ljudskih odborov; 

b) tisti del sredstev, s katerimi razpolagajo last- 
niki hiš, ki so vkiljučeme v stanovanjtsiko skupnost, 
kolikor niso porabljena, ee prenesejo v sklad za vzdr- 
ževanje visaike posamezne hiše in z njim razpolaga 
uprava stanovanjske skupnosti; 

e) tòsti del sredstev, s katerimi razpolagajo l36*" 
miki hiš, Ikd niso vključene v stanovanjsko skupnost, 
razpolagajo lastniki hiš. 
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11. Slea 
Vsi skladi se vodijo na posebnem računu pri pri- 

stojni podružnici Narodne banke. 

12. člen 
Najemnina za poslovale prostore se določi s po- 

godbo med najemodajalcem im najemojemalcem. 
Najemnina se razdeli, kot je to določeno s tem 

odlokom za druge najemnine. 

13. člen 
Prekršek stori sin se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 din: 
a) kdor ne določi najemnine v siklodu s 1., 2., 5. im 

4. členom tega odloka; 
b) kdor ne odvaja prispevkov v sklade po 7., 8. 

alla 9. členu tega odloka. 

14. člen 
Najemnina po tem odloku se plačuje od 1. juli- 

ja 1955. 
15. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 626/1 
Koper, dne 19. februarja 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj J. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni sve Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 432/6-55 z dne 11. VII. 
1955. 

514. 
Na .podlagi 15. io 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v 
zvezi s 4., 24. in 32. členom uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni Kis t FLRJ, št. 29-344/54) je 
okrajni ljudski odbor Koper na seji obeh zborov dne 
19. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o organih upravljanja in določitvi hiš, ki spadajo Y 

stanovanjsko skupnost v okraju Koper 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Stanovanjske hiše, ki so last splošnega ljudskega 

premoženja, zadružna last in last družbenih Organi- 
zacij ter hiše zasebnikov z več kot dvfma stanova- 
njema ali z več kot tremi manjšimi stanovanji so r 
vsaiki občani ema stanovanjska skupnost. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba, ki ima 
teile organe: svet stanovanjske skupnosti in poravnal- 
ni svet. 

2. člen 
V stanovanjsko skupnost se no vključijo zasebne 

hišo z enim ali dvema stanovanjema ali s tremi manj- 
šimi stanovanji. Kot manjša stanovanja se štejejo naj- 
več dvosobna stanovanja z običajnimi pritiklinaoni. 

3. člen 
Kot stanovanja se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja, 
2. stanovanja, ki jih je sanitarna inšpekcija izlo- 

•1& kot za bivanje neprimerna. 

4. člen 
V stanovanjsko skupnost se ne vključijo samski 

domovi podjetij, zadružnih in družbenih organizacij 
in zavodov, internati, počitniški domovi, poslopja, ki 
so namenjena za prenočišča delavcev, in hiše družbe- 
ne lastnine, ki so industrijskega pomena, čeprav so v 
teh hišah stanovanja, cestarske, logarske hiše ter hiše 
zasebnih lastnikov v turističnih krajih, katerih last- 
niki imajo sklenjene pogodbe za oddajanje sob. 

5. člen 
Za vključitev hiše zasebnih lastnikov v stanovanj- 

sko skupnost izda občinski ljudski odbor odločbo. Zo- 
per odločbo o vključitvi hiše v stanovanjsko skupnost 
je dovoljena pritožba na svet za komunalne zadeve 
okrajnega ljudskega odbora v osmih dneh po preje- 
mu odločbe. 

Zasebni lastnik hiše, ki se po 2. členu tega od- 
loka ne vključi v stanovanjsko skupnost, lahko s po- 
godbo prepusti upravo svoje hiše stanovanjski skup- 
nosti. 

Fo pravnomočnosti odločbe ali po podpisu pogod- 
be o vključitvi prevzame hišo tričlanska komisija, ki 
jo imenuje svet stanovanjske skupnosti. Prevzema se 
mora udeležiti lastnik oziroma njegov zastopnik, ki 
skupaj s člani komisije podpiše prevzemni zapisnik, 

Zapisnik mora biti sestavljen tako, da je iz njega 
razvidno, v kaikšnem stanju je bila hiša ob prevzemu. 

Ce zapisnika lastnik hale oziroma njegov zastop- 
nik ne podpiše ali pa sploh ne pride k prevzemu, se 
to vpisu v zapisnik. 

II. Hišni svet 

6. člen 
Za vesiko hišo stanovanjske skupnosti se izvoli 

hišni svet. Hišni svet volijo vsi uživalci stanovanj in 
sostanovalci, in sicer na skupnem sestanku, ki naj bo 
do konca januarja vsakega koledarskega leta. 

Če na sestanku ni navzočih V» stanovalcev, je se- 
stanek eno uro pozneje in je sklepčen ob vsaki ude- 
ležbi. 

V hišni svet se volijo trije do pet članov; ti izvo- 
lijo izmed sebe predsednika. 

7. člen 
Hišni svoti se sestajajo redno enkrat mesečno ali 

po potrebi. Sklepi seje se zapisujejo v zapisnik; svet 
je dolžan zapisnik predložiti upravi stanovanjske 
skupnosti. Hišni svet poroča o svojem delu stanoval- 
cem na sestanku vsaj enkrat letno. 

8. člen 
Prve sestanke zaradi volitev v hišne sveto sklo- 

čejo občinski ljudski odbori. 

9. člen 
Ölan hišnega sveta se razreši na sestanku volil- 

nih upravičencev, in sicer iz tehle razlogov: 
• a) Č3 to zahtevajo volilni upravičenci, 

b) če se preseli, 
c) če svojih nalog ne opravilja vestno, 

.    č) če je kaznovan zaradi prekrškov, ki izvirajo 
iz kršitve uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

IH. Svet stanovanjske skupnosti 

10. člen 
(Zastopniki hišnih svetov sestavljajo svet stano- 

vanj sike skupnosti. 
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Vsak hišni svet imenuje po enega člana • svet 
stanovanjske skupnosti. Tega člana določi na svoji 
prvi seji. 

11. člen 

Ce je v stanovanjski skupnosti več hiš, ki so Me 
sezidane za delavce in uslužbence določenega podjet- 
ja ali zavoda, sodelujejo v svetu stamovanjiske skup- 
nosti tudi predstavniki delavskega sveta ali kolektiva 
podjetja oziroma zavoda. Število teh ne sme presegati 
V« Števila članov sveta stanovanjske skupnosti. 

12. člen 

Svet stanovanjske skupnosti izvoli izmed sebe 
predsednika, podpredsednika in tajnika. 

15. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se izvoli v začetku 

koledarskega leta, in sioer v enem mesecu po vo- 
litvah v hišne svete. Svet sklepa z večino glasov, če 
je navzočih najmanj '/» članov. 

14. Člen 

Na vsaki seji sveta se pile zapisnik; iz zapisnika 
mora biti razviden datum in kraj seje, število navzo- 
čih in sprejeti sklepi. Zapisniki se obvezno pošiljajo 
upravi stanovanjske skupnosti. 

Sestanki sveta stanovanjske skupnosti se sklicu- 
jejo po potrebi, najmanj štirikrat letno. 

15. člen 

Na prvem sestanku sveta stanovanjske skupnosti 
se izvoli jo trije člani v poravnalni svet, ki odloča o 
sporih med uživalci stanovanj in svetom stanovanjske 
skupnosti oziroma hišnim svetom. 

IV. Stanovanjska uprava   « 

16. člen 

Naloge stanovanjske uprave so določene v 36. mn 
37. členu uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. Sta- 
novanjska uprava po svojem šefu zastopa stanovanj- 
sko skupnost v premoženjskopravnih odnosih. 

1•. člen 

Stanovanjsko upravo sestavljajo uslužbenci, ki 
jih imenuje občinski ljudskj odbor. Uslužbenci sta- 
novanjske uprave so odgovorni za svoje delo ljud- 
skemu odboru in svetu stanovanjske skupnosti 

V. Končna določba 

18. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 819/1 

Koper, dne 19. februarja 1955. 

Piredaedindik 0L0: 
Franc Kralj L r. 

515. 
Na podlagi drugega odstavka 15. in 108. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni List LRS, 
št. 19-89/52) ter v zvezi s 25. členom uredbe o oprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, Štev. 29- 
344/54) ter 3. členom točke e) in 8. členom točke c) 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-428/51) je okrajni ljudski odbor Koper na skupni 
seji obeh zborov dine 19. februarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o sklepanju stanovanjskih pogodb Y okraju Koper 

1. člen 
V okraju Koper sklepajo stanovanjske pogodbe 

hišni sveti za stanovanja v hišah, ki se vključijo v 
stanovanjsko skupnost; dn lastniilki hdš za stanovanja 
v hišah, ki se ne vključijo v stanovanjsko skupnost, 
z uživalci stanovanj, ki na.dan sklepanja stanovanj- 
ske pogodbe zadostijo pogojem tega odloka, 

2. člen 
Stanovanjske pogodbe se sklepajo pismeno. 
Pogodbe se morajo skleniti v desetih dneh po pre- 

jemu odločbe stanovanjske uprave o dodelitvi stano- 
vanja. 

3. člen 
V 30 dneh po uveljavitvi tega odiloka se marajo 

skleniti stanovanjske pogodbe z vsemi dosedanjimi 
uživalci stanovanj. 

Stanovanjske pogodbe se sklepajo v skladu s 
predpisi odloka o kategorizaciji stanovanj ter odloka 
o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladih 
za okraj Koper. 

4. člen 
Hišni svet ozsiroma zasebni hišni lastnik mora iz- 

ročiti uživalcu stanovanje v uporabnem stanju in ga 
v takem stanju vzdrževati. 

5. člen 
Ne morejo se skleniti stanovanjske pogodbe po 

tem odloku z osebami, ki v okraju Koper: 
a) nimajo stalnega bivališča, 
b) nimajo namena trajno bivati, 
c) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

novanja. 
Pravica do določenega stanovanja pod točko c) se 

izkaže z dosedanjo najemno pogodbo oziroma odločbo 
pristojnega stanovanjskega organa ali s kakim dru- 
gim veljavnim naslovom. 

6. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje se 

sklene le s tìstimi najemmiiiki jn sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Kot družina se štejeta ludi zakonca brez otrok in 
sorodniki, kij 'žive v skupnem ' gospodinjstvu. 

Ne morejo pa skleniti stanovanjske pogodbe za 
družinska stanovanja tiste osebe, ki žive v nedovolje- 
nem razmerju (divji zakon). 

7. člen 
Samska oseba lahko sklene stanovanjsko pogodbo 

le za samsko sobo, podnajemno pogodbo pa le v sklo- 
pu družinskega stanovanja. 

Izjemoma pa lahko samska oseba sklene stano- 
vanjsko pogodbo samo za enosobno stanovanje z obi- 
čajnimi priitiklimami, če je iz zdravstvenih aili sta- 
rostnih razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 
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8. ölen 
S hišniki, kn stanujejo v hišmiških stanovanjih se 

stanovanjska pogodba ne sklepa; z njimi se sklene 
po 4. členu uredbe o plačah hišnikov (Uradni Met 
LRS,  št.  23-124/52)   le delovna  pogodba. 

9. ••• 
Z najemniki iin sostanovalci, kd stanujejo v stano- 

vanjih, ki so jim pravnomočno odpovedana oziroma 
odvzeta, se sklepajo le začasne stanovanjske pogodbe. 

10. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v stanovanjsko skup- 

nost se ne sklene stanovanjska pogodba. Z njiimi 
sklone hišnj svet pismeno pogodbo o pravicah in 
dolžnostih iz 7. poglavja uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš ter po drugih veljavnih predpisih. 

Prav tako se ne sklenejo stanovanjske pogodbe 
z užitkarjd. 

11. člen 
Najemniki in sostanovalci morajo uporabljati sta- 

novanje pazljivo in ga varovati poškodb. Stanovanje 
se sme uporabljati samo za stanovanje oziroma za to, 
za kar je določeno v stanovanjski pogodbi. 

12. člen 
Najemnina se plačuje vnaprej za tekoči mesec 

do vsakega 5. v mesecu, če ni v pogodbi drugače do- 
ločeno., 

13. člen 
Najemnik stanovanja lahko odpove stanovanjsko 

pogodbo v enomesečnem odpovednem roku, stanoda- 
jalec (hišni svet, zasebni lastnik) pa v dvomesečnem 
roku, to pa samo iz razlogov, navedenih v 60. členu 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št 52-432/53). 

Odpoved se dajo pismeno; odpovedni rok teče od 
prvega dne pmàodnjega meseca. 

14. člen 
Stanovanjske pogodbe, sklenjene v nasprotju s 

predpisi tega odloka, so neveljavne. O tem izda od- 
ločbo občanski ljudski odbor oziroma organ, ki ga on 
določa. 

15. člen 
Z denairmo kaznijo do 3000 dim se loaznuje: , 
1. ikdor oddaja stanovanje osebi, kd jd ni stano- 

vanja dovolil pristojni organ, 
2. kdor ne sklene pogodbe, kot to določa 2. in 3. 

••• tega odloka. 
16. člen 

Stanovanjske pogodbe po tem odloku se sklepajo 
z veljavnostjo od 1. januarja 1955 oziroma od 'kasnej- 
šega dneva oddaje stanovanja. 

17. člen 
Kolikor v tem odloku niso zajeta vsa vprašanja • 

zvezi s stanovanjskimi pogodbami, veljajo predpisi 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29-344/54). 

18. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

sto LRS«. 
St. 1/7-820/1 
Koper, dne 19. februarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

516. 
Na podlagi 3, točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni List LRS, št. 19/52) ter 48. in 
49. člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 
13/54) je okrajni ljudski odbor Krško na 24. seja 
okrajnega zbora an zbora proizvajalcev dne 24. junija 
1935 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa OLO Krško za 1. 1954 

1. člen 
Zaključni račun okrajnega ljudskega odbora Kr- 

ško za leto 1934 izkazuje: 
dohodkov 476,829.289 din 
izdatkov 421,154.732 din 
z viškom 55,674.557 dlin 

Zaključni računi finančno samostojnih zavodov 
za leto 1954 izkazujejo: 

dohodkov 101,881.315 din 
izdatkov 93,269.248 dim 
primanjkljaja 226.867 din 
z viškom 6,838.934 din 

Zaključni računi skladov za leto 1954 izkazujejo: 
dohodkov 93,810.547 din 
izdatkov 90,376.182 din 
z viškom 3,431.365 din 

2. člen 
Višek izkazan v okrajnem proračunu v znesku 

55,674.557 din se je uporabili za kritje rednih izdatkov 
proračuna okrajnega ljudskega odbora Krško za leto 
1955. 

Prumanjtkljaj finančno samostojnih zavodov v vi- 
šini 226.867 din se krije iz proirčuna okrajnega ljud- 
skega odbora Krško, višek v znesku 6,838.934 din pa 
se .porazdeli na sklade ustanov v smislu predpisov o 
finančno samostojnih zavodih. 

'Viški skladov v znesku 3,431.363 din se prenesejo 
kot dohodek skladov za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St 1-1381/2 
Krško, dne 24. jundja 1953. 

Piredsedndik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

517. 
Na podlla<gi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih, v zvezi s 5. členom uredbe o organizaciji 
eletktroenergertske inšpekcijske službe v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji (Uradni Hist LRS, št 40-143/54), v spo- 
razumu z d/ržavndm sekretarjem za gospodarstvo LRS 
ter v skladu s sklepi okrajnih ljudskih odborov, spre- 
jetimi na skupnih sejah obeh zborov, in sicer Črnom- 
lja dne 2. III. 1955, Kočevja dne 2. III. 1955, Novega 
mesta dne 19. IV. 1955, je okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana okolica na XXII. skupni seijd okrajnega zbora 
in abora proizvajalcev dne 31. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi rajonske elektroenergetske inšpekcije 
za okraje Črnomelj, Kočevje, Ljubljana okolica in 
Novo   mesto  s   sedežem   pri   okrajnemu   ljudskemu 

odboru Ljubljana okolica 

1. člen < 
Fri okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana oko- 

lica s sedežem v Ljubljani se ustanovi rajonska elek- 
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troenergetsika inšpekcija za okraje Črnomelj, Kočev- 
je, Ljubljana okolica in NOTO mesto. 

2. člen 
Rajonska elektroenergetska inšpekcija ima za 

okraje iz 1. člena tega odloka tele naloge: 
1. opravlja vse zadere po predpisih o elektro- 

energetski inšpekciji, ki spadajo po veljavnih predpi- 
sih v pristojnost okrajnih ljudskih odborov; 

2. neposredno nadziira izvajanje zveznih, repu- 
bliških in okrajnih predpisov in sklepov s področja 
elektrogospodarstva in elektroenergetskih  naprav; 

3. daje dovoljenja za obratovanje, za rekonstruik- 
•••• in za demontaže elektroenergetskih naprav; 

4. sodeluje pri revizijah investicijskih programov 
in projektov elektroenergetskih naprav ter pri teh- 
ničnih pregledih gradbenih objektov elektroenerget- 
skih naprav; 

5. neposredno aili posredno omejuje porabo elek- 
trične energije po navodilih svetov za gospodarstvo 
v 1. členu navedenih okrajnih ljudskih odborov in 
republiške elektroenergetske inšpekcije; 

6. opravlja druge zadeve, ki spadajo po predpisih 
ali odločitvi pristojnih organov v njeno pristojnost. 

Naloge, navedene pod 2., 3. in 4. točko, opravlja 
rajonska elektroenergetska inšpekcija v obsegu, ki 
ga predpiše državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

3. člen 
Rajonska elektroenengets.ka inšpekcija opravlja 

svoje naloge .po rajonskih inšpetktorjih. 
Rajonske inšpektorje imenuje okrajni ijndski od- 

bor Ljubljana okolica v sporazumu z državnim se- 
kretarjem za gospodarstvo LRS. 

4. člen 
Rajonska elektroenergetsika inšpekcija -je za svo- 

je delo odgovorna svetom za gospodarstvo pristojnih 
okrajnih ljudskih odborov. 

Rajonska elektroenergetska inšpekcija opravlja 
svoje naloge tudi po navodiiilih, ki jih dobiva od sve- 
tov za gospodarstvo v 1. členu navedenih okrajnih 
ljudskih odborov za svoja območja in od republiške 
elektroenergetske inšpekcije. 

5. člen 
Stroške za službo rajonske eleiktroenergetsike in- 

špekcije krijejo sporazumno prizadeti okrajni ljud- 
ski odbora. b  äen 

Ce ugotovi elektroenergetska inšpekcija nepra- 
vilnosti ali da niso izvršeni uilbrepi, 'ki so bili določeni, 
zaukaže z odločbo, da se mora nepravilnost odpraviti 
oziroma da se morajo ukrepi izvršita ter določi pri- 
meren rok, v katerem se mora to izvršiti, kolikor ve- 
ljavni predpisi drugače ne določajo. 

Zoper odločbo rajonske elektroenergetske inšpek- 
cije je dovoljena v 15 dneh po njenem prejemu pri- 
tožba na republiško elektroenergetsko inšpekcijo. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
Rajonsko inspekcijo sme kljub prejšnjemu od- 

stavku na zahtevo stranke odložiti izvršitev svoje 
odločbe. 1m -^ 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSt. 

St. 1-09-5/1-55 
. Ljubljana, dne 3. junija 1955.' 

Strinjam sel 
Državni sekretar za 

gospodarstvo LRS: 
Ing. Ludvik Kremžar l.  r. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

518. 
Na podlagi 2. ods tanka 23. člena in 2. točke 78. 

člena zatkona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 15. ter 
27. členom uredbe o posojilih za gospodairske inve- 
sticije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) je ljudski odbor 
mestne občine Kranj na 43. seji dne 10. junija 1955 
sprejel 

ODLOK 
o uporabi sklada za kreditiranje gospodarskih inve- 
sticij in o sklepanju kreditnih pogodb za gospodarske 

investicije 

1. člen 
Po tem odloku se dovoljujejo iiz siklada za kredi- 

tiranje gospodarsikih investicij ljudskega odbora 
mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu — sklad) 
krediti za investicije gospodairslkim organizacijam za 
pospeševanje njihove gospodarske delavnosti 

2. člen 
V sklad iz 1. člena se steikajo: 
a) obresti od kreditov, danih iz sklada, 
b) sredstva, določena v ta namen z vsakoletnim 

družbenim planom ljudskega odbora •mestne občine 
Kranij. 

3. člen 
Sklad upravlja Komunalna banka v Kranju, ki 

daije kredite gospodarskim organizacijam po razpisu, 
upoštevajoč zlasti tole: 

a) rentabilnost investicije in pomembnost za go- 
spodarski in ikomunailnd razvoj kraja,. 

b) čim krajši čas, v katerem se investicija uspo- 
sobi za proizvodnjo oziroma uporabo, 

c) domači izvor investicijskega materiala in 
opreme, 

č)- lokalne surovinske vire, 

4. člen 
Rok za vrncitev posojil iz sMada ne sme presegati 

10 let. 
Ob sicer enakih pogojih imajo prednost ponudni- 

ki s ikra j šini vračilnim rokom. 
Ponujena obrestna mera za posojilo ne sme biti 

nižja od 2%. 
5. člen 

Prj dovoljevanju kredûtov je treba upoštevati v 
3. členu navedene okoliščine, ne oziraje se na ponu- 
jeno obrestno mero. 

6. člen 
Komunalna banka v Kranjn določi višino transe 

posameznih razpisov po navodilih sveta za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve po stanju razpoložljivih 
sredstev sklada. 

Rok razpisa ne sme biti krajši od 15 dni po ob- 
javi 

7. Člen 
Zahieva za investicijsko posojilo mora obsegati: 
a) namen, za katerega se posojilo zahieva, 
b) višino posojila, 
c) obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 

prosilec Ikredita, 
č) rok za zaečtek obrazovanja nove investicije 

ter dan pričetka odplačevanja anuitet, 
d) renitabilitetni račun, 
e) ^potrjeni investicijski program, 
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f) tehnološki elaborat, 
g) potrdilo banke, pri kateri ima podjetje tekoči 

račun, o urejenem finančnem poslovanju. 

8. člen 
Po preveritvi dokunienitaicnje slklene Komunalna 

banka v Kranju s prosilcem pogodbo, ki velja, ko jo 
potrdi svet za gospodarstvo im komunalne zadeve 
LO MO Kranj. 

V kreditni pogodbi morajo bita poleg višine 
obrestne mene in odplačilnega roka navedeni se zla- 
sti tille pogoji: 

L da bo kredit uporabljen saimo za določen 
namen, 

2. da bo .poleg nalogov za izplačilo iz dovoljenega 
kredita uporabnik predlagati kreditnemu zavodu tudi 
listine, iz katerib bo razviden tudi namen izplačila. 

3. da bo vtračail uporabljeni kredit z obrestmi vred 
v raku zapadlosti v aniuiteitat, določenih v pogodbi, in 
da bo plačal stroške in provizijo po posebnih predpi- 
sih za fiinamočranje investicij, 

4. da bo uporabnik obveetđl kreditni zavod o od- 
tujitvi osnovnih sredstev, 

5. da bo its kredita nabavljena osnovna sredstva 
takoj zavaroval pri Državnem zavarovalnem zavodu. 

9. člen 
Ce se prosilcu prošnja za dodelitev kredita za- 

vrne, mora o tem izdati Komunalna banka v Kranju 
odločbo; zoper njo je dopustna pritožba v 13 dneh 
na posebno strokovno komisijo pri LO MO Kranj. 

Odlčba komisije je dokončna. 

10. ölen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO 

MO Kranj se pooblašča, da po potrebi predpiše na- 
vodila za izvajanje tega odloka. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave > >Uradnem listu 

LRS<. 
St. 2413/1 
Kranj, dne 10. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

519. 
Na podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o 

proračunu (Uiradnj list FLRJ, št 13/54) in v zvezi z 
12. tč.' 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uiradni list LRS, št 19/52) j« ljudski 
odbor mestne občine Postojna na seji dne 7. junija 
1955 sprejel   , 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa mestne občine 

Postojna za leto 1954 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestne občine Postojna za leto 1954 sestavljen po 
Predpisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih 
io 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mestne občine Postojna za leto 1954 

s sklepnimi računi finančno samostojnih zavodov za 
leto 1954 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mestne občine Postojna v lotu 
1954: 

I. po proračunu LO MO Postojna: 
dohodki 41,253.360 din 
izdatki 40,935.341 din 
presežek dohodkov nad izda<tiki       318.019 din 

IL po sklepnih računih finančno samostojnih za- 
vodov: 
dohodki 43,537.441,90 din 
izdatki 29,409.818,49 din 
presežek dohodkov nad izdatki   13,927.623.41 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu mestne občine Postojna za leto 1954 v znesku 
318.019 din se prenese kot dohodek v proračun mest- 
ne obične Postojna za leto 1955. 

5. člen 
Od presežka dohodkov finančno samostojnih za- 

vodov se prenese v proračun mestne občine Postojna 
za leto 1955 4,000.000 din. 

Ostali presežek se prepusti zavodom s samostoj- 
nim financiranjem za razdelitev na sklade. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
St. 650/2-55 
Pos-tojn«, dne 11. junija 1955. 

Pxedsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

520. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
20. ter 66. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih 
podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56/53) in 
25. člena uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih pod- 
jetjih (Uradni list FLRJ, št. 5/54) ter na podlagi 3. in 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne občine Škof ja 
Loka na seji dne 29. aprila 1955 po zaslišanju trgovin- 
ske zbornice za okraj Kranj sprejel 

ODLOK 
o poslovalnem času trgovin ter obrtnih organizacij 

v mestni občini Skofja Loka 
A. Splošne določbe 

1. člen 
Najkrajši poslovalni čas, ko morajo biti trgovine 

in obrtne organizacije odprte in ko morajo prodajati 
blago oziroma prodajati svoje izdelke in opravljati 
storitve, je v poletnem času ob delavnikih od 7. do 
12. ter od 15.30 do 18. ure; v zimskem času pa od 8. 
do 12. in od 14. do 17.30. 

Ob sobotah morajo biti odprte trgovine in obrtne 
organizacije samo dopoldne, le ena špecerijska trgo- 
vina mora biti dežurna ves dan. V dežurni službi s6 
Špecerijske trgovine v mestu Skofja Loka vrstijo po 
že vpeljanem turnusu. 

Določbe tega člena veljajo samo tedaj, če ni za 
posamezne vrste trgovin in obrtnih organizacij dru- 
gače določeno v tem odloku. 
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Najkrajši poslovahu čas se predpisuje samo za 
tiste obrtne organizacije, ki prodajajo vse svoje iz- 
delke naravnost potrošnikom ali ki opravljajo samo 
storitve državljanom. 

2. člen 
Za  poletni  cas  se  po  tem odloku  šteje  čas od, 

1.  aprila do 50.  septembra, za zimskega  pa  čas od 
1. oktobra do 31. marca. 

3. člen 
Poslovahu čas mora biti vidno označen pri vhodu 

v trgovino oziroma v obrtno delavnico ali T obrtno 
podjetje. 

4. člen 
Zaradi inventure smejo biti trgovine zaprte za 

tisti čas, ki je nujno potreben, da se inventura opravi. 
Tajništvo za gospodarstvo ljudskega odbora mest- 

ne občine Škofja Loka lahko po potrebi določi za po- 
samezne trgovine čas, ko morajo delati inventuro, da 
bi potrošniki imeli vedno možnost, nabaviti sj blago 
rsaj v eni trgovini v Škofji Loki. 

Ce posamezne trgovine ali obrtne delavnice 
adaptirajo svoje poslovne prostore, smejo biti zaprte 
za čas, dokler dela trajajo 

Vsako izredno zaprtje trgovin in obrtnih organi- 
zacij mora biti vidno označeno pri vhodu v proda- 
jalno oziroma delavnico. 

5. člen 

V tem odloku je predpisan minimalni poslovahu 
čas, v katerem morajo biti odprte trgovine in obrtne 
organizacije. 

Trgovine in obrtne organizacije so lahko odprte 
tudi dalj časa, kot določa ta odlok, če tako sklenejo 
delovni kolektivi teh gospodarskih organizacij. 

B. Posebne določbe 

6. člen 
a) Prodajalne svežega in suhega mesa ter mesnih 

izdelkov morajo biti odprte ob delavnikih v poletnem 
času od 6. do 11. ure ter ob sredah, petkih in sobotah 
od 15. do 18. ure, v zimskem času pa od 7. do 11. ter 
vsak dan od 14. do 17. ure. 

Vse mesnice morajo biti odprte tudi ob nedeljah 
in praznikih, in sicer v poletnem času od 6. do 9„ v 
zimskem pa od 7. do 9. ure. 

b) Prodajalne mleka in mlečnih izdelkov morajo 
biti odprte ne glede na letni čas ob delavnikih od 
6. do 11. ter od 15. do 17. ure, ob nedeljah pa od 
6. do 9. ure. 

c) Prodajalne kruha morajo biti odprte ne glede 
na letni čas ob delavnikih od 6. do 11. in od 15. 
do 18. ure. 

č) Prodajalne sadja, zelenjave ter poljskih pri- 
delkov morajo biti odprte ob delavnikih v poletnem 
času od 6. do 11. ter od 15. do 18. ure, v zimskem 
času pa od 7. do 11. ter od 14. do 17. ure. 

d) Slaščičarne morajo biti odprte ob delavnikih 
in ob nedeljah v poletnem času od 7. do 20. ure, 
v zimskem času pa od 8. do 19. ure. 

e) Trafike in prodajalne časopisov morajo biti 
odprte ob delavnikih v času, ki je določen v prvem 

členu tega odloka, ob nedeljah in priznanih prazni- 
kih pa od 7. do 10. ure. Izmenoma pa mora biti ena 
trafika dežurna. Dežurna trafika posluje razen sobot 
in nedelj od 6.30 do 14.30. Ob sobotah pa od 7. 
do 12. in od 14. do 17.30. 

f) Lekarne morajo biti odprte dnevno od 8. do 
18. ure. 

Za čas, io je lekarna zaprta, mora biti imenovan 
dežurni uslužbenec. Ce je dežurni doma na stano- 
vanju, mora biti ob vsakem času strankam na razpo- 
lago. Kadar je dežurni doma, mora biti njegov na- 
slov obešen na vidnem mestu na lekarni in v nočnem 
času   razsvetljen. 

g) Bencinska črpalka mora biti odprta dnevno v 
poletnih mesecih od 7. do 20. ure, v zimskih pa od 
8. do 18. ure. 

Na bencinski črpalki mora biti na vidnem mestu 
obešen naslov uslužbenca pri črpalki. Ta naslov mora 
biti v nočnem času razsvetljen. Uslu/uenec mora biti 
strankam vedno dosegljiv. 

7. člen 
a) Brivnice in frizerski obrati morajo biti odprti 

v poletnem času ob delavnikih, razen sobote, od 7. 
do 12. ter od 15. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do 
12. ter od 15. do 20. ure. V zimskem času morajo biti 
te delavnice odprte od 8. do 12. ter od 14,30 do 18. 
ure, ob sobotah in pred priznanimi prazniki pa od 
14. do 19. ure. 

Ob ponedeljkih so brivnice in frizerski obrati 
lahko zaprti. 

b) 'V mehaničnih delavnicah mora biti v polet- 
nem času dežurni mehanik nepretrgoma od 7. do 
21. ure. 

8. člen 
Svet za gospodarstvo LO MO Škof ja Loka sme po 

potrebi z odredbo spremeniti (skrajšati ali podaljšati) 
poslovalni čas za določeno dobo in za določene vrste 
trgovin in obrtnih organizacij ali za posamezne kraje. 

Prav tako sme svet za gospodarstvo na prošnjo 
posameznih obratov z odločbo spremeniti poslovalni 
čas, če je to potrebno glede na krajevne razmere ali 
iz drugih opravičljivih razlogov. 

Kazenske določbe 

9. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2000 din, kdor prekrši 3. člen in zadnji odstavek 
4. člena tega odloka. 

Končne določbe 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
11. člen 

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 
o poletnem obratovalnem času gospodarskih podjetij 
na območju mestne občine škofja Loka (Uradni list 
LRS, št. 24/53). 

St. 548/1-55 
Škofja Loka, dne 29   aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

Izdaja »uradni ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne - Tiska tiskarna .Toneta Tomälca«. vsi « LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani e din veS — 
Drednlltvo In uprava: LJubljana. ErJavSeva ulica tla, poStn) predal 338 - Telefon uprave 53-579  -  Cek   rafun- 60l-»2«-U' 
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URADNI LISI 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XII v LJUBLJANI, dne 11. avgusia 1955 Številka 30 

140. Odlok o odškodninski  tarifi za razlaščena zemljišča za 
leto 1955. 

141. Odločba   o   razglasitvi   Kmetijskega   posestva   Pšata   za 
finančno samostojen zavod. 

142. Odredba o višini kilometrine. 

V8EBirj.A 

533. 

520. 

5271 

5••) 

/•""4 

£30. 

,'••) 

Odloki ljudskih odborov: 

Odločba okraja Kranj o ustanovitvi Uradnega vestnlka 
okraja  Kranj. 

Odločba okraja Novo mesto o ustanovitvi zdravstvene 
postaje v Trebnjem. 

Odločba okraja Novo mesto o prenehanju okrajnega 
zdravstvenega doma v Novem mestu. 

Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o oprostitvi in 
olajšavah samoplačnikov za zdravstvene storitve na ob- 
močju okraja Ptuj 

Odločba okraja Šoštanj o prenehanju okrajnega zdrav- 
stvenega doma Šoštanj. 

Odločba okraja Šoštanj o ustanovitvi zdravstvenega do- 
doma Šoštanj. 

Odločba okraja Šoštanj o ustanovitvi zdravstvenega do- 
ma Velenje. 

dločba okraja Šoštanj o ustanovitvi obratne ambulante 
v rudniku lignita Velenje. 

531. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o vpeljavi mest- 
nih taks in prometnega  davka LO MO Jesenice. 

533. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev in premoženja mestne ob- 
čine Murska Sobota. • 

536. Odlok o občinskem prometnem davku mestne občine 
Nova Gorica. 

537. Odlok o spremembah odloka o proračunu mestne občine 
Postojna za leto 1955. 

53S. Odločba mestne občino Postojna o razglasitvi otroškega 
vrtca v Postojni za finančno samostojen zavod. 

539. Odločba LO MO Postojna o razglasitvi dijaškega doma 
v Postojni za finančno samostojen zavod. 

540. Odlok o spremembah 7. člena odloka o upravi In vzdrže- 
vanju  vodovodnega  omrežja  v mestni  občini  Postojna. 

541. Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi prora- 
čuna LO MO Trbovlje za leto 1953. 

512. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Ribnica 

— Popravek. 

140. 

Na podlagi 3. in 20. člena uredbe o odškodnini 
za razlaščene nepremičnine (Uradni list FLRJ, štev; 
19-197/55) v zvezi s 74. členom ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudsko republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS v sporazumu z Zveznim 
izvršnim svetom 

ODLOK 
o odškodninski tarili za razlaščena zemljišča za    < 

leto 1955 

I 
Na podlagi povprečne cene zemljišč, ki je bila 

na ozemlju Ljudske republike Slovenije dosežena v 
Prostem prometu v letu 1935, se določi za posamezne 
katastrske kulture in razrede za en hdktar razlašče- 
nega zemljišča tale tarifa: 

1. za njive: din 

1. razred 200.000 do 400.000 
2. razred 180.000 do 360.000 
3. razred 160.000 do 320.000 
4. razred 140.000 do 260.000 
5. razred 120.000 do 240.000 
6. razred 100.000 do 200.000 
7. razred 80.000 do 160.000 
8. razred 60.000 do 120.000 

2- za travnike: din 

1. razred 200.000 do 360.000 
2. razred 180.000 do 320.000 

din 
5. razred 160.000 do 280.000 
4. razred 140.000 do 240.000 
5. razred 120.000 do 200.000 
6. razred 100.000 do 160.000 
7. razred 80.000 do 120.000 
8. razred 60.000 do   S0.O0O 

3. za pašnike 
m planine: din 

1. razred 150.000 do 240.000 
2. razred 120.000 do 220.000 
3. razred 90.000 do 200.000 
4. razred 70.000 do 160.000 
5. razred 50.000 do 120.000 
6. razred 30.000 do   80.000 
7. razred 20.000 do   50.000 
8. razred 10.000 do   30.000 

4. za trstičja din 
• močvirja: 10.000 do   30.000 

5. za nerodovitna din 
zemljišča: 10.000 do   20.000 

Ce se kultura ali razred v naravi ne ujema s 
katastrskim stanjem, so vzame pri določitvi odšikod- 
nine za podlago dejansko stanje v naravi. 

Pri ugotavljanju odšlkodnino v mejaih razpona 
te tarife je treiba upoštevati zlasti lego zemljišča 
(ravno, bregovito), oddaljenost od prometnih zvez. 
dostopnost in podobno. 

Za zemljišča, ki imajo izredno ugodno lego v 
bMžini  večjega gospodarskega  centra, izredno lahke 
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pogoje za obdelavo in v podobnih izrednih primerih 
se odškodnina izjemoma lahko zviša za največ 50% 
od najvišjega zneska  te tarife. 

Zf kamnolome, peskokope, ghnokope in podobna 
nerodovitna zemljišča se določi odškodnina od 10.000 

•do 150.000 dinarjev za hek' r. Pri določitvi odškod- 
nine v mejah tega razpona je treba zlasti upoštevati 
zemeljsko zalogo tega materiala, bližino prometnih 
zvez, ali se kamnolom dejansko izkorišča ali ne in 
podobne okoliščine. Ce so za izkoriščanje takih ne- 
rodovitnih zemljišč vložene investicije, se doda vred- 
nost sredstev, ki so bila posebej vložena za njihovo 
izkoriščanje, če oziroma kolikor niso bila amorti- 
zirana. 

II 
Za stavbna zemljišča se določi za en hektar zem- 

ljišča tarifa od 500 tisoč do 2 milijona dinarjev, na 
območju večjih mest in večjih industrijskih krajev 
pa do največ 4 milijone dinarjev. 

Pri ugotavljanju odškodnine v mejah razpona 
iz prejšnjega odstavika te točke je treba zlasti upo- 
števati oddaljenost od gospodarskega in kulturnega 
središča kraja, lego, prometne zveze, komunalne na- 
prave, za gradnjo pomembno kakovost zemljišča (ali 
je zemljišče suho ali vlažno, ali je v zemljilšču na 
razpolago gradbeni material)  in podobno. 

Kateri kraji se štejejo po prvem odstavku te 
točke za mesta in večje industrijske kraje, predpiše 
Državni sekretariat za gospodarstvo LRS v spora- 
zumu s Svetom za urbanizem LRS. 

III 
Za stavbna zemljišča po II. točki se štejejo zem- 

ljišča v gradbenih okoliših, določenih po regulacij- 
skem oziroma urbanističnem načrtu ali z odlokom 
oziroma odločbo ljudskega odbora izdano na podlagi 
uredbe o uporabi zemljišč za gradbene namene 
(Uradni list LRS, št. 44-145/53). 

IV 
Ta  tarifa  velja od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu TRS<. 

St. U 97/1-55 

Ljubljana, dne 4. avgusta 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

141. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list ELRJ, 
št. 51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
LR Slovenije 

ODLOČBO 
o (razglasitvi Kmetijskega posestva Pšata 

za finančno samostojen zavod 

Zavod ima tele naloge: 
1. služi za znanstvene poizkuse in raziskovanja 

kmetijske proizvodnje in ekonomike; 
2. vzgaja elitni material — seme, plemensko ži- 

vino, sadike itd., ki naj «l.-.äi za izboljšanje kmetij- 
ske proizvodnje; 

3. z racionalno organizacijo in smotrnim uprav- 
ljanjem, zlasti s čim boljšimi metodami dela, dopri- 
naša k povečanju in pocenit . proizvodnje; 

4. služi za praktičen poulk študentov agronomije; 
j. služi za izpopolnjevanje in specializacijo diplo- 

miranih agronomov in tehnikov. 

Zavod gospodari s premoženjem dosedanjega 
Kmetijskega posestva Pšata, kd je v katastrskih obči- 
nah Mengeš, Trzin, Križ, Loke, Depala vas in Drago- 
melj. 

Zavod vodi upravni odbor, bi šteje dvanajst čla- 
nov. Dve tretjini članov upravnega odbora imenuje 
Svet za prosveto in kulturo LRS na predlog Fakultete 
za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljub- 
ljani, eno tretjino članov pa izvoli delovni kolektiv 
zavoda. 

Direktor zavoda je Slam upravnega odbora po 
svojem položaju. Direktorja zavoda imenuje Svet za 
prosveto in kulturo LRS na predlog Fakultete za 
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad   za   nagrade   delavcev   in   uslužbencev 

(sklad za nagrade), 
b) Sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih, 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). - 

Plače delavcev in uslužbencev zavoda se določijo 
po predpisu, ki jib izda Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 
prosveto in kulturo LRS. 

8 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

Kstu LRS«. 

St. 1014/6-55 

Ljubljana, dne 2. avgusta 1055, 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

i 

Kmetijsko posestvo Pšata, ki je do sedaj poslo- 
valo «ot gospodarsko podjetje, preide na poslovanje 
kot finančno samostojen zavod. 

Sedež zavoda je v MeagSu. 
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142. 
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena uredbe o 

potnih, in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ. štev. 
28-205/55) ter 12. točke 2. člena uredbo o Državnem 
.sekretariatu za občo upravo jn proračun (Uradni list 
LRS, št. 45-151/55) izdajam 

ODREDBO 
o višini kilometrine 

1. Pod pogoji iz prvega odstavka 7. člena uredbe 
o potnih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, 
št. 28-205/55) pripada uslužbencem in delavcem za 
vsak prekojeini oziroma prevoženi kilometer kilome- 
trina v višini 25 dinarjev. 

Kilometrina pripada uslužbencem in delavcem do 
središča območja njihove terenske delavnosti, ne pa 
tudi za prehojene oziroma prevožene razdalje na 
samem zemljišču te terenske delavnosti. 

2. Do kilometrine uslužbenci in delavci niso 
upravičeni, če so za uradna potovanja na razpolago 
uradna vozila. 

Izjemoma imajo uslužbenci jn delavci pravico do 
kilometrine po 15 dinarjev za prevoženi kilometer, 
če uporabljajo za uradno potovanje uradno dvokolo. 

3. Če zahteva določena služba (n. pr. uradna po- 
tovanja inšpekcijskih organov, cestnih organov in 
podobno), da uslužbenci opravljajo svojo službo brez 
uporabe rednih prevoznih sredstev, imajo pravico 
do kilometrine tudi na relacijah, kjer so redna pre- 
vozna sredstva. Talko uradno potovanje pa.mora biti 
izrecno označeno v potnem nalogu. 

4. Potnemu računu je treba priložiti takse prosto 
potrdilo katastrskega urada o razdalji, ki je pod- 
laga za obračun kilometrine. 

5. V strmih pobočjih goratih predelov, kjer nj 
voznih poti in kjer nj moLno ugotavljati razdalje po 
prehojenih kilometrih, se računa razdalja talko, da 
se za 300 metrov višinske razlike šteje 5 kilometrov. 

Potrdilo o višinski   razliki  izda katastrski urad. 
6. Ta odredba velja od dneva objave v »Urad- 

nem listu LRS». 

St. 11-41/64-1955 

Ljubljana, dne 28. julija  1955. 

Državni sekretar 
za občo upravo in proračun LRS: 

Dr. Danilo Dougan 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
526. 

Na podlagi 6. točke 64. člona zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Kranj na seji okrajnega zbora in zbora 
Proizvajalcev  dne  28.  juliju  1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Uradnega vestnika okraja Kranj 

1 
Ustanovi se Uradni vestnik okraja Kramj kot 

finančno samostojen  zavod s sedežem v Kranju. 

Naloga zavoda je izdajati za okraj Kranj in za 
občine v okraju glasilo z imenom >Uradni vestnik 
okraja Kranjc. 

V uradnem delu glasila se objavljajo: < 
a) odloki in odredbe okrajnega ljudskega od- 

bora Kranj; 
b) odloki in odredbe občinskih ljudskih odborov 

okraja Kranj, če ti ljudski odbori določijo tak način 
objave; 

c) odločbe o izvolitvi organov ter o imenovanju 
Jn razrešitvi uslužbanccv, ki jih voli, imenuje in 
razrešuje okrajni ljudski odbor Kranj; 

č) odločbe o izvolitve organov ter o imenovanju 
'n razrešitvi uslužbencev, ki jih volijo, imenujejo in 
r,az.rešujejo občinski ljudski odbori okraja Kranj, 
^e ti ljudski odbori določijo tak način objave; 

d) razpisi natečajev za uslužbence okrajnega 
Uudskega odbora Kranj; 

e) razpisi natečajev za uslužbence občinskih 
'jndskih odborov in za direktorje (upravnike) gospo- 
darskih organizacij, če občinski ljudski odbori do- 
'očijo tak način objave; 

I) odločbe o ustanovitvi podjetij in zavodov; 
.     g) odločbe o potrditvi zaključnih računov gospo- 
arskih organizacij z izvlečkom iz teh računov. 

V neuradnem delu se objavljajo poročila o delu 
ljudsikh, odborov in njihovih organov. 

Objave v »Uradnem vestnikuc se plačujejo po 
ceniku, ki ga določi organ, pristojen za zadeve in 
naloge zavoda. Ta organ določi tudi cene posamez- 
nim številkam glasila in naročnino. 

Zavod naroča tiskanje glasila v tiskarskih pod- 
jetjih. 

4 
Zavod ima svoj predračun dohodkov in izdatkov, 

ki je sestavni del proračuna okraja Kranj. V letu 
1955 se primanjkljaj zavoda krije jz proračuna" okra- 
ja Kranj z dotacijo. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je 
vodja zavoda. 

5 
Zavod vodi in glasilo ureja urednik »Uradnega 

vestnika okraja Kranjc. 
Urednika imenuje in razrešuje okrajni ljudski 

odbor Kranj. 
6 

Plače delarvcev in uslužbencev zavoda so določa- 
jo po predpisih o nazivih in plačah delavcev in 
uslužbencev državnih organov. 

Zavod ima pravila, ki jih predpiše okrajni ljud- 
ski odbor Kranj. 

8 
Organ, ki je pristojen za zadeve in naloge za- 

voda, je- svet za notranje zadeve in splošno upravo 
okrajnega ljudskega odbora Kranj. 

St. 1/1-5296/1-55 
Kranj, dne 28. julija 1935. 

Predsednik OLO: 
Miran Kosmelj 1. r. 
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527. 
Na podlagi 22. in 64. ćlena •••••• o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni' 
ljudski odbor Novo mesto na skupni seji obeh zborov 
dne 7. junija 1955 sprejel odločbo 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postajo v Trebnjem 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Trebnjem kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Sedež zdravstvene postaje je v Trebnjem. 

Zdravstvena postaja v Trebnjem ima nalogo, nu- 
diti prebivalstvu občin Trebnje, Mirna, Velika Loka 
in Dobrnič zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in 
preprečuje bolezni. To nalogo opravlja zdravstvena 
postaja po splošni ambulanti v Trebnjem in higienski 
postaji v Trebnjem. 

3 
Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarjenje 

inventar in instrumentarij splošne ambulante v Treb- 
njem in higienske postaje v Trebnjem, ki sta bili do- 
slej organizacijski enoti okrajnega zdravstvenega do- 
ma v Novem mestu. 

4 
Zdrastvena postaja ima: sklad za nagrajevanje de- 

lavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije in 
amortizacijski sklad. 

5 
Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 

šteje z upravnikom vred 5 članov. Člane upravnega 
odbora in upravnika imenuje okrajni ljudski odbor 
Novo mesto. 

6 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. 

7 
Zdravstvena postaja v Trebnjem posluje po do- 

ločbah te odločbe od 1. julija 1935. 
St. 1-339/1-55 
Novo mesto, dne 7. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

528, 
Na podlagi 6. točke. 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradnj list LRS, št. 19-89/52) in 48. 
člena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ; št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Novo mesto na skupnj seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 7. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 

v Novem mestu 

1 
Okrajni zdravstveni dom v Novem mestu, ki je 

bil ustanovljen kot finančno Samostojen zavod z od- 
ločbo okrajnega ljudskega odbora Novo mesto z dne 

6. februarja 1955, št. 1-1700/1-53, se razdeli ma zdrav- 
stveni dom v Novem mestu ter oa zdravstvene posta- 
je v Šentjerneju, Trebnjem, Mokri nogu, Žužemberku 
in Bolem j sikih Toplicah. 

To zdravstvene zavode ustanovi kot finančno sa- 
mostojno zavode okrajni ljudski odbor Novo mesto 
s posebnimi odločbanM. 

Okrajni zdravstveni dom v Novem mestu prene- 
h". 30. junija 1953. 

2 
Premoženje, s katerim je do sedaj gospodaril 

okrajni zdravstveni dom Novo mesto, se razdelj med 
novo ustanovljene zdravstvene zavode iz 1. točke te 
odločbe tako, da se na posâmes*n zdravstveni zavod 
prenesejo tista osnovna sredstva (stavbe, inventar, in- 
strumentarij itd.), ki so jih do zdaj uporabljale or- 
ganizacijske enote, kj preidejo v o feaaizacijsko se- 
stavo posameznega zdravstveneg zahoda po odločbi 
o ustanovitvi zavoda. 

Drugo premoženje, pravice in obveznosti okraj- 
negu zdravstvenega doma Novo luesto se razdelijo 
med novo ustanovljene zdravstvene zavode iz 1. toč- 
ke te odločbe s posebno odločbo o razdelitvi premo- 
ženja. To odločbo izda svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Novo 
mesto na podlagi predloga o razdelitvi premoženja. 
Predlog sestavi komisija, ki jo imenuje Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora Novo mesto. 

Ta odločba velja takoj,   bjavi pa se v »Uradnem 
list. LRS«. 

St. 1-980/1-55 
Novo mesto, dne 7. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

529. 
Okrajni ljudski odbor Ptuj je na sejah okraj- 

nega zbora in zbora proizva'a1 •• dne 30. maja 1955 
na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v 
zvez; s 24. točko odloka o finansiranju in poslovanju 
zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) 
6prejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o oprostitvi in olaj- 
šavah   samoplačnikov   za   zdravstvene   storitve   na 

na območju okraja Ptuj 

l.člen 
Na koncu 1. člena odloka o oprostitvi in olajša- 

vah samoplačnikov za zdravstvene storitve na območ- 
ju okraja Ptuj z dne 26. februarja 1954 št. 1-1648/4-54 
(Uradni list LRS, št. 14-233/54) po spremembi in do- 
polnitvi (Uradni list LRS, št. 8-202/55) se namesto pike 
postavi podpičje in se doda nova točka e), ki se glasi: 

>e) bolniki, ki bolehajo za aktivno (evolutivno) 
tuberkulozo, za odprto tuberkulozo vseh kroničnih 
oblik s Kochovimi bacili v izpljunfcu, izločkih in fistu- 
lah, •• ' avndško pomoč v vseh zdravstvenih zavo- 
dih in na dornt bolnika ter za prejemanje zdravil.« 

2. člen 
Na koncu 2. člena se doda   ov tretji odstavek, ki 

se glasi: 
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»Bolniki, ki bolehajo za kako drugo obliko tuber- 
kuloze, razen oblik, navedenih v točki e) 1. člena tega 
odloka, plačajo polovico stroškov za zdravniško po- 
moč v vseh zdravstvenih zavodih in na domu bolnika 
tej za prejemanje zdravile. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem li- 

stu LRS«. 

St. 1-146/8-55 

Ptuj, dne 30. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Jože Tramšek 1. r. 

530. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 48. 
člena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) je okrajni ljud- 
ski odbor Šoštanj na skupni seji okrajnega zbora 
in  zbora  proizvajalcev   dne  21.  junija   1953  sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma Šoštunj 

Okrajni zdravstveni dom Šoštanj, ki je bil usta- 
novljen kot finančno samostojen zavod z odločbo 
okrajnega ljudskega odbora Šoštanj z dne 10. febru- 
arja 1953, št. 63/8-53, in ki je deloval kot finančno sa- 
mostojen zavod od 1. januarja 1933, se razdeli na 
zdravstveni dom Šoštanj, zdravstveni -dom Nazarje, 
zdravstveni dom Velenje in obratno ambulanto rud- 
nika lignita Velenje. Te zdravstvene zavode ustanovi 
kot finančno samostojne zavode okrajni ljudski odbor 
Šoštanj s posebnimi odločbami. 

Okrajni zdravstveni dom Šoštanj preneha dne 1. 
julija 1955. 

Premoženje, s katerim je do sedaj gospodaril 
okrajni zdravstveni dom Šoštanj, se razdeli med no- 
vo ustanovljene zavode iz 1. točke te odločbe tako, 
<ta se prenesejo na (posamezen zdravstveni zavod ty 
»ta osnovna sredstva, ki so jih do sedaj uporabljale 
organizacijke enote, ki pridejo v organizacijsko se- 
stavo posameznega zdravstvenega zavoda po odločbi 
o ustanovitvi zavoda. 

Drugo premoženje, pravice in obveznosti okraj- 
°cga zdravstvenega doma Šoštanj se razdelijo med 
novo ustanovljene zavode iz 1. točke te odločbe s po- 
sebno odločbo o razdelitvi premoženja. To odločbo iz- 
da okrajni ljudski odbor Šoštanj na podlagi predloga 
o razdelitvi premoženja. Predlog sestavi komisija, ki 
jo imenuje okrajnj ljudski odbor Šoštanj. 

Ta odločba velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 
ustu LRSc. 

St. 1-966/1-55 
Šoštanj, dne 21. junija 1935. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

531. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih (Uradni Let FLRJ, št. 51-426/53) je 
okrajni ljudsk; odbor Šoštanj na skupni seji okrajne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 21. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o  ustanovitvi  zdravstvenega  doma  Šoštanj 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Šoštanj kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Šoštanj. 
Sedež zavoda je v Šoštanju. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma Šo- 

štanj spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma Šoštanj, ki je prene- 
hal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Šoštanj z 
dne 21. junija 1955, št. 1-966/1-55: 

1. splošna ambulanta Šoštanj z laboratorijem, 
2. pomožna zdravstvena postaja Topolšica, 
3. obratna ambulanta tovarne usnja Šoštanj, 
4. zobna ambulanta Šoštanj s tehničnim laborato- 

rijem, 
5. higienska postaja Šoštanj, 
6. posvetovalnica za žene Šoštanj, 
7. posvetovalnica za dojenčke Šoštanj, Topolšica 

in Bele vode, 
8. 'šolska zobna ambulanta Šoštanj, 
9. antivenerični dispanzer, Šoštanj, 

10. protituberkulozni dispanzer Šoštanj, 
11. babiška služba Šoštanj in Topolšica, 
12. pomožna zdravstvena postaja Šmartno ob Paki 

s splošno ambulanto, šolsko zobno ambulanto, posve- 
tovalnico za dojenčke Šmartno ob Paki in Gorenje ter 
babiško službo Šmartno ob Peki. 

3,. 
Zdravstveni dom Šoštanj ima nalogo, nuditi pre- 

bivalcem občin Šoštanj in Šmartno ob Paki zdrav- 
stveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni, 
opravlja pa tudi druge naloge, kd so v zvezi z zdrav- 
stveno službo. 

4 
Zdravstvenemu domu Šoštanj se v skladu z od- 

ločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Šoštanj z dne 21. junija 1935, št. 1-966/1, dodeljuje 
v gospodarjenje premoženje, s katerim je doslej go- 
spodaril okrajni zdravstveni dom Šoštanj in ki so 
ga uporabljale njegove dosedanje organizacijske eno- 
te, naštete r 2. točki te odločbe. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, kj ima 
7 članov, vžtevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Šoštanj. 

Zdravstveni dom ima: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
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sklad   za   lastne   investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Za  zadeve in  naloge doma  je pristojen  svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Šoštanj. 

8 
Ta odločba velja od dneva « Ljave v  >Uradnem 

listu LRS.« 
St. 1-967/1-55 
Šoštanj, dne 21. junija  1955. 

Predsednik OLO: 
Tone UIrih L r. 

532. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št 51-426/53) je 
okrajni ljudsik; odbor Šoštanj na skupni sejj okrajne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 21. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi  zdravstvenega  doma  Velenje 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Velenje kot finanč- 

no samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Velenje. 
Sedež zavoda je v Velenju. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Ve- 
lenje spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma Šoštanj, ki je prene- 
hal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Šoštanj z 
dne 21. junija 1955, št. 1-966/1-55: 

1. splošna ambulanta Velenje, 
2. zobna ambulanta Velenje s tehničnim labora- 

torijem, 
3. šolska  zobna  ambulanta Velenje, 
4. posvetovalnica za žene Velenje, 
5. posvetovalnica za dojenčke Velenje, Pesje in 

Paka pri Velenju, 
6. ba'biška služba Velenje, Pesje in St. Ilj pri 

Velenju, 
7. reševalna postaja Velenje. 

Zdravstveni dom Velenje ima nalogo nuditi pre- 
bivalcem občino Velenje zdravstveno varstvo s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni, opravlja pa tudi 
druge naloge, bi  so v zvezi  z  zdravstveno službo. 

Zdravstvenemu domu Velenje Se v skladu z od- 
ločbo o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Šoštanj z dne 21. junija 1955, št 1-966/1, dodeljuje 
v gospodarjenje premoženje, s katerim je doslej go- 
spodaril okrajni zdravstveni dom Šoštanj in ki so 
ga uporabljale njegove dosedanjo organizacijske eno- 
te, naštete v 2. točki te odločbe. 

Zdravstveni dom upravlja upravni odbor, kj ima 
7 članov, vžtevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št 30-252/53). 

Člane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Šoštanj. 

Zdravstveni dom ima: 
sklad za  nagrajevanje delavcev in  uslužbencev, 
sklad   za   lastile   investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Za  zadeve in  naloge doma  je pristojen  svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Šoštanj. 

8 
Ta odločba velja od dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS.« 
St. 1-968/1-55 
Šoštanj, dne 21. junija  1955. 

Predsednik OLO: 
Tone UIrih 1. r. 

533. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena zakona o obratnih ambulantah 
v gospodarskih organizacijah (Uradni list LRS, štev. 
4-28/55) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
21. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi obratne ambulanto v rudniku  lignita 

Velenje 

Ustanovi se obratna ambulanta v rudniku lignita 
Velenje kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Obratna ambulanta v rudniku 
lignita Velenje. 

Sedež zavoda je v obratu rudnika lignita Velenje 
v Velenju. 

2 
Obratna ambulanta v rudniku lignita Velenje je 

ustanovljena na podlagi odločbe okrajnega ljudskega 
odbora Šoštanj z dne 21. junija 1955, št. 1-966/1-55, s 
katero je prenehal okrajni zdravstveni dom Šoštanj. 

3 
Obratna ambulanta v rudniku lignita Velenje ùna 

naloge, ki so naštete v 4. členu zakona o obratnih 
ambulantah v gospodarskih organizacijah, in tudi dru- 
ge naloge, ki so v zvezi z zdravstveno službo. 

Obratna ambulanta v rudniku lignita Velenje ima 
nalogo, nuditi zdravstveno varstvo delavcem in usluž- 
bencem rudnika lignita Velenje in termoelektrarne 
Velenje. 

4 
Osnovna sredstva, ki jih uporablja obraten am- 

bulanta rudnika lignita Velenje, pripadajo gospodar- 
ski organizaciji rudnik lignita Velenje. 

5 
Obratno ambulanto v rudniku lignita Velenje 

upravlja upravni odbor, ki ima 7 članov vštevsi 
upravnika, obratne ambulante. 
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Clane   upravnega odbora  in  upravnika obratne 
ambulante imenuje okrajni ljudski odbor Šoštanj. 

Obratna ambulanta ima: 
sklad za nagrajevanje delavcev in  uslužbencev, 
sklad   za   lastne  investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Za zadeve in naloge obratne ambulante je pristo- 
jen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Šoštanj. 

Ta odločba  velja od dneva objave v  >Uradnem 
listu LRS<, uporablja pa se od 1. julija 1955. 

St. 1-970/1-55 
Šoštanj, dne  21.  junija   1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

534. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 

podlag: 6. člema uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Urad- 
ni list FLRJ, št. 19-118/53), 3. člena uredbe o promet- 
nem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53), določbe 
V. dela tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ. 
št. 55-659/54) in sklepa 41. seje ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice z dne 12. maja 1955 

odlok 

o spromembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi mestnih 
taks in prometnega davka ljudskega odbora mestne 

občine Jesenice 

Odlok o vpeljavi mestnih taks in prometnega 
davka ljudskega odbora mestne občine Jesenice 
(Uradni list LRS, št, 35-437/53) in odlok o spremembi 
in dopolnitvi odloka o vpeljavi mestnih taks in pro- 
metnega davka ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice (Uradni Ust LRS, št. 8-126/54) se spremeni in do- 
polni  tako, da se prečiščeno besedilo odloka  glasi: 

ODLOK 
o  vpeljavi  mestnih   taks  in  prometnega  davka  na 
območju  ljudskega  odbora  mestne  občine  Jesenice 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačuje 

Po veljavnih predpisih, se .pobirajo pri ljudskem od- 
boru mestno občine Jesenice še takse in prometni 
davek, fei so predpisani s tarifo v II. delu tega odiloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobiraijo po tem 

odloku, so dohodek ljudskega odbora mestne občine 
Jesenice. 

Uporabiti se smejo samo za komunalno graditev 
(vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje 
zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komu- 
nalnih objektov), za graditev cest, mostov in podobno. 

v Doseženi dohodki po tem odloku so dohodek pro- 
raouna ljudskega odbora mestne občine Jesenice. 

3. ölen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobira, pa mora kupiti lokalne taksne znamke in jih 
uničiti na spisu. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

roma davka po splošnih veljavnih predpisih, se tudi 
ne morejo pobirati takse oziroma prometni davek, 
ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, če izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen 
Zakon o taksah (Uradni list FLRJ, št. 68-485/46), 

uredba o prometnem davku (Uradni Hst FLRJ, št. 55- 
474/53) in uredba o spremembah in dop o In il vab uredbe 
o prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) 
z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami se 
primerno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odTokom, če ni v tem 
odloku drugače odločeno. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Jesenice. 

Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice. 

7. člen 
Ko začne valjati ta odlok, nehata veljati odlok 

o vpeljavi mestnih taks in prometnega davka ljud- 
skega odbora mestne občine Jesenice (Uradni list LRS, 
št 35-437/53) in odlok o spremembi odloka o vpeljavi 
mestnih taks in prometnega davka ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice (Uradni list LRS, št. 8-126/54) 
in začasni odlok o uvedbi občinskega prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 10/55). 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc. 

•. TARIFA 

A. Takse 

Tar. št 1 (tar. št. 1—5 z. o t.) zs vloge, 
ki se naslovijo na ljudski odbor mestne 
občine Jesenice: din 

1. za vsako vlogo, ••••• za pritožbo 20 
2. za vsako pritožbo 90 
Pripomba: 1. Taksa se pobira za vse 

vloge in pritožbe, kj so naslovljene na ljud- 
ski odbor mestne občine. 2. Posebna taksa 
po tar. št. 2, 3 in 4 z. o t za vloge na ljud- 
ski odbor ne pride v poštev. 

Tar. št. 2 (tar. št. 7 z. o t.) odločbe: 
za vsako odločbo, ki jo izda ljudski od- 

bor  mestne občine  Jesenice in  ni  drugače 
predpisano, se plača 
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Pripomba: Taksa po tej tarifni šte- 
vilki se ne plačuje za odločbe iz 5., 6., 7., 13. 
in 15. točke 2. člena uredibe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse In pro- 
metni davek. 

Tar. št. 3 (tar. št. 30—37 z. o. t.) potrdila 
1. za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 
2. za vsako potrdilo o lastnimi in zdravju 

živine (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca se plača: 
a) za drobnico, od glave 
b) za drugo živino, od glave 

Pripomba: Pod točko a) spadajo tudi 
potrdila iz tar. št. 28 in 30 z. o. t. 

Tar. št. 4 (tar. št. 46—48 z. o t.) za odhod 
uslužbencev ljudskega odboja mestne občine 
na zahtevo stranke, razen kadar gre za stano- 
vanjske zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, 
in sicer: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje, se plača: 
a) do 5 prostorov 
b) od 5 do 20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

5. /.a vsako pot uslužbenca izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne gle- 
de na število uslužbencev se plača 

Tar. št. 5 (tar. št. 18 in 19 z. o t.) za od- 
ločbe, s katerimi se daje dovoljenje za gospo- 
darske delavnosti, se plača: 

1. za obrti: 
a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

2. za gostinska podjetja in gostišča: 
a) restavracije,  kavarne, bifeje,  gosti- 

šča in gostilne 
b) za hotele 
c) za gostišča, kjer se ne točijo alko- 

holne pijače 
č) za penzione in prenočišča 
d) za bare 

3. za trgovska podjetja: 
a) za trgovska podjetja na debelo 
b) za trgovska podjetja, trgovine 

na malo in prodajalne 
c) za agencije, komisije, trgovinska za- 

stopništva in posredniške pisarne 
4. za podjetja za prevoz potnikov in 

blaga: 
a) avtobusna 
b) avtotaksna 
c) 'kočiijaška 

5. za dimnikarje 
6. za kinematografe 
7. za tovarniško proizvodnjo 
8. za opravljanje privatne delavnosti od- 

vetnikov, zdravnikov, zobozdravnikov, 
geometrov in drugih prostih poklicev 

Pripomba: Dovoljenje za otvoritev 
pomožnega lokala se plača ista taksa kakor 
za glavni obrat. 

Tar. št. 6 (tar. št. 31—39 z. o t.) za potrje- 
vanje listin in pogodb: 

din 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 

2.400 
900 

12.000 
2.400 

4.800 
1.200 

48.000 

1.200 

720 

4.800 

1.200 
600 
240 
600 

2.400 
24.000 

480 

1. za potrditev vsake listine se plača: 
a) za prvo polo 
b) za vsako nadaljnjo polo 
c) za potrditev vsakega podpisa ali pe- 

čata, če se potrjuje samo ta 
2. za overitev poslovnih knjig (trgovskih, 

bančnih in podobno) se plača od vsa- 
kega lista 

3. za overitev načrta po državnih organih, 
če to zahtevajo zasebniiki 

4. za overitev pogodbe po državnih orga- 
nih se plača: 
a) za na novo sklenjeno ali spreme- 

njeno 
od vrednosti do 10.000 din 

nad 10.000 do 50.000 din 
nad 50.000 do 150.000 din 
nad 150.000 do 250.000 din 
nad 250.000 din 
če se vrednost ne da oceniti 

b) za overitev podaljšanja pogodbe se 
plača 50% takse iz prejšnje točke 
te tarifne številke. 

Tar. št. 7. Za glasbo v gostinskih in po- 
dobnih lokalih ter na plesih in veselicah, 
če se za vstop ne pobira vstopnima, se plača: 

1. za enkratno' igranje 
2. v lokalih, kjer jo glasba 2-, 3- ali 4-krat 

tedensko, mesečno 

Tar. št. 8. Za uporabo pločnikov in javnih 
prostorov se plača: 

1. za uporabo javnega prostora po čistil- 
cih čevljev, letno 

2. za uporabo javnih prostorov za posta- 
vitev kioskov, letno 

3. za uporabo javnih prostorov za posta- 
vitev stojnic: 
a) do 20 dni za 1 m* 
b) za vsakih nadaljnjih 20 dni za 1 m* 

4. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev vrtiljakov, strelišč, cirkusov in 
podobno: 
a) do 20 dni bivanija, za lin2 

b) za vsakih nadaljnjih 20 dni, za 1 mi2 

5. za trajno uporabo javnih, prostorov, 
letno za lun2 

Pripomba: Taksa po 3. in 4. -točki 
te tarifne postavke se zniža za 50% za eno- 
dnevno olii dvodnevno uporabo javnega pro- 
stora. 

Tar. št. 9. Za izobešanje firm se plača: 
1. do 2 m2 velikosti napisne deske, letno 
2. do 4 m2 velikosti napisne deske, letno 
3. nad 4 ni2 velikosti napisne deske, letno 

Tar. št. 10. Uporaba zidiu za reklame: 
1. za reklame, ki so zaradi materialne ko- 

risti obesijo ali kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na zidove ali v 
notranjosti javnih lokalov, na ograjah 
ali v izložbenih dknih in podobno, se 
plača taiksa, ki znaša glede velikosti 
reklame: 
a) do 'Am2 

b) od >/••2 do im2 

c) od 1 m2 do 4 m2 

c) nad 4 m3 

din 
37 
25 

25 

2 

500 

75 
150 
300 
500 

0.25% 
125 

1.500 

2.500 

3.000 

8.000 

30 
15 

50 
' 30 

300 

400 
800 

1.500 

400 
800 

1.500 
2.500 
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Pripomba: Taksa po tej tar. številki 
se ne plača, kadar gospodarske organizacije 
izobesijo reklame za svoje podjetje v svojih 
lastnih prostorih ali izložbah. 

Tar. št. 11. Psi v mestih: din 
1. za pse čuvaje, letno 100 
2. za lovske pse, katerih lastniki so lovci 500 
3. za luksuzne pso 1.500 
Pripombe:  '1.   Taksni   zavezanec   je 

lastniik .psa. 
2. Taksa po tej tarifnj številki mora biti 

plačana najkasneje do 30. aprila za tekoče 
leto. 

3. Takse po tej tarifni številk; so oprošče- 
ni uradni psi varnostnih organov, ljudske mi- 
lice in psi gorske reševalne službe. 

4. Za pse čuvaje se štejejo psi izven me- 
sta, v mestu pri osamljenih hišah ter pri 
skladiščih, kjer • nočnih čuvajev. Ti psi mo- 
rajo biti stalno na verigi. 

Tar. št. 12. Za ponudbe na ofertalnih lici* 
tacijah prj državnih uradih in zavodih, go- 
spodarskih in drugih organizacijah glede na 
vrednost dela, za katero se daje ponudba, se 
plača : 

1. za vrednost do      20.000 din 500 
2. za vrednost <ìo     100.000 din 1.000 
3. za vrednost do    500.000 din 2.000 
4. za vrednost do 1,000.000 din 3.O00 
5. za vrednost nad 1,000.000 poleg 3.000 di- 

narjev 0.015% 
Tar. št. 13. Podaljšanje obratovalnega 

časa: 
za   enkratno   dovolitev   za   podaljšanje 
obratovalnega časa v gostinskih obratih       1.000" 

Pripomba: Takso plača gostinski obrat 
ob izdaji dovoljenja. 

B. Turistična taksa 
(3. člen uredbe) 

Tar. št. 1. Taksa za osebe, ki se mudijo 
v občini kot turisti od postelje in noči: 

1. v glavni sezoni 20 
2. pred,sezono in po sezoni 10 
Pripomba:   1. Takso plačujejo gospo- 

darske   organizacije   in   osebe,   ki   oddajajo 
prenočišča proti plačilu. 

2. Taksa se ne plača za prenočevanje v 
planinskih kočah vn ne za prenočevanje oseb, 
kj se nvudijo v občini kot zavarovanci social- 
nega zavarovanja ali kot izvalidi na zdravlje- 
nju ali okrevanju' po zdravniški odredbi. 

C. Prometni davek 
« —  Proizvodi  (tarifa  A  prometnega 

davka) 
Tar. št.  i.  Izdelki panoge  116 — proiz- 

vodnja in predelava nekovinskih rud: 
1. izdelki iz mavca 10% 
2. lončene peči (kmečke in druge) 10% 
Tar. št. 2. Izdelki panoge 117 — proizvod- 

nja kovin in predelava kovin: 
1. izdelava peči im štedilnikov 10% 
2. železna okna, vrata, pregraje, ograje, 

lestvice, strešne konstrukcije in teht- 
nice 20% 

3. drugi izdolki  - 20% 

Tar. št. 3. Izdelki panoge 122 — lesna in- 
dustrija, proizvodnja 

1. vsi izdelki 10% 

Tar. št. 4. Panoga 123 — proizvodnja leso- 
vine, celuloze in papirja 

1. proizvodi iz papirja, kairtona in lepen- 
ke, razen šolskih zvezkov in risank 10% 

Tar. št. 5. Izdelki panoge 124 — tekstilna 
proizvodnja: 

1. konfekcijski izdelki 5% 
2. volneni in bombažni, trikotažni in ple- 

teni oblačilni predmeti 10% 
3. vsi drugi izdelki 5% 

Tar. št. 6. Izdelki pamoge 125 — proizvod- 
nja usnja in obutve 

1. vsi izdelki, razen obutve       ' 10% 
Tar. št. 7. Vsi drugi izdelki obrtništva ne 

glede na gospodarsko delavnost, kj niso na- 
vedeni v tar. št 1—6 10% 

Pripomba: 1. Prometni davek po tar. 
št. 1—7 tega odloka plačujejo zasebni obrt- 
niki in drugi zasebniki. 

2. Prometni davek po tax. št. od 1—7 tega 
odloka se ne plača od tehle izdelkov: 

a) od vseh izdelkov, od katerih se plača 
prometni davek po tar. št. 1—101 dala A tarif© 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št 
55/54), 

b) od izdelkov panogo 127 živilska proiz- 
vodnja, 

c) od obleke in perila, izdelanega po meri 
na račun individualnega potrošnika iz njego- 
vega materiala, od posteljnih im prešitih pred- 
metov (rjuh, prešitih odej, žimaic, posteljnih 
prevlek, robcev in pod.), izdelanih na račun 
individualnega potrošnika iz njegovega ma- 
teriala, 

č) od ortopedske obutve, protez in drugih , 
ortopedskih predmetov, 

d) od otroških igrač vseh vrst ne glede 
na material, iz katerega so izdelame. 

b — Storitve (tarifa B proimotnogA 
davka) 

Tar. št. 1 (tar. št. 1 tarife B prometnega 
davka) od vstopnic za kinematografske pred- 
stave, za fizkulturae prireditve in druge: 

1. od vstopnic za kinematografske pred- 
stave so plača: 
a) do 500.000 din letnega prometa — 
b) od 500.000 do 3,000.000 din  letnega 

prometa 4% 
c) nad 3,000.000 din letnega prometa 5% 

2. od vstopnic za veselice, cirkuške predv 
stave, artistične nastope, revije (modna, 
glasbena in podobno) in od prometa pri 
potujočih vrtiljakih 5% 

Pripombe: 1. Prometne davek po tej 
tarifni številki se ne plača od vstopnic za fiz- 
kulturae in kulturno-umetniške prireditve. 

2. Davčni zavezanec je prireditelj. 
3. Če je prireditev jz te tar. številke zve- 

zana z glasbo in je na prireditve vstop dovo- 
ljen z vstopnino, se ne plača taksa po tar. št 
7 tarife A tega odloka, temveč samo prometni 
davek po tej tar. številki. 
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4. Davčna osnova je skupna vrednost 
vstopnic, t. j. cena vstopnice, v kateri je ob- 
sežen tudi davek po tej tar. številki. 

Tar. št. 2 (tar. št 6 TPD) od reklam v ki- 
nematografih: 

1. od reklame gospod, organizacij v kine- 
matografih se plača za enkratno oibjavo 50 din 

Tar. št. 3 (tar. St. ? TPD) od prometa go- 
stinskih storitev: 

1. od prometa z alkoholnimi pijačami 10% 
Pripombe:   1. Prometni davek po tej 

tar. številki plačajo gostinska podjetja in 
gostišča, navedena v pripombi 1 k tarifni šte- 
vilki 7 dela B tarife zveznega prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, štev. 55/54), razen 
planinskih koč. 

2. Davčna osnova je prodajna cena. 
5. Sredstva, ki izvirajo iz razlike med lan- 

sko stopnjo davka po tej tarifni številki (5%) 
in novo stopnjo v višini 10% se uporabijo za 
boj proti alkoholizmu on odvajajo na poseben 
račun. Način uporabe bo določil Jijaidski odbor. 

Tar. št. 4. Od vrednosti vseh storitov za- 
sebnih obrtnih delavnic in drugih zasebnikov: 

1. od plačil za opravljanje vseh vrst stori- 
tev zasebnih obrtnikov in drugih zaseb- 
nikov, razen od gradbenih in prevoz- 
nih storitev 10% 

2. od plač za opravljanje storitev samo- 
stojnih poklicev (advokatov, zdravni- 
kov, zobarjev in podobno) 5% 

Pripomba: 1. Prometni davek se po 
tej tarifni številki ne plača od krojaških, Ši- 
viljskih, čevljarskih, brivsko-frizerskih, dim- 
nikarskih, dežnikarskih in klobučarskih sto- 
ritev. 

Tar. št. 5 (tar. št. 1 dela V. TPD) od na- 
kupa in prodajo nepremičnin: 

1. od nakupa ia prodaje  nepremičnin  se 
plača 10% 

Pripomba: Davčna osnova po tej tar. 
številki je davek od prometa nepremičnin, ki 
se plača po uredbi o prometnem davku od ne- 
premičnin (Uradni list FLRJ. št. 4/54 in 35/54). 

St. 1/1-419/7-55 
Jesenice, dre 10. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

535. 
Na podlajgi 25. člena 2. odstavka in 2. točke 

78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 6. člena uredbe 
o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) ter po 
14. poglavju družbenega plana LRS (Uradni list LRS, 
št. 4/55) je ljudski odbor mestne občine Murska Sobota 
na seji dne 12. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohodkov 

samostojnih poklicev in premoženja 

I 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od dohod- 

kov samostojnih poklicev se predpisuje za leto 1935 
ta-le davčna lestvica: 

Osnova Davek Osnova Davek 

1.O0O 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
55.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2.T 
2,8 
2,9 
3 
3,2 
3,4 
3,6 
3£ 
4 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
3O0 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 
651 
704 
759 
816 
875 
936 
999 

1.064 
1.131 
1.200 
1.312 
1.428 
1.548 
1.672 
1.800 
1.932 
2.068 
2.208 
2.352 
2.500 
2.601 
2.704 
2.809 
2.916 
3.023 
3.136 
3.249 
3.364 
3.481 
3.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096' 
4.225 
4356 

67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000, 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 

6,7 
6,8 
6,9 
7 
7.1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9.7 
9,8 
9,9 

10 
10,5 
U 
11,5 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
15 
16 
17 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
26 
27 
28 
29 
29,5 
30 

4.489 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 
5.625 
5.776 
5.929 
6.084 
6.241 
6.400 
6.561 
6.724 
6.889 
7.056 
7.225 
7.396 
7.569 
7.744 
7.921 
8.100 
8.281 
8,464 
8.649 
8.856 
9.025 
9.216 
9.409 
9.604 
9.801 

10.000 
11.025 

• 12.100 
13.225 
14.400 
15.625 
16.900 
18.225 
19.600 
21.750 
24.000 
26.350 
28.800 
30.525 
32.300 
34.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.925 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
61.100 
64.800 
68.600 
72.500 
75.225 
78.000 
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Osnova % Davek .  Osnova % Davek Osnova % Davek Osnova % Davek 

265.000 30,5 80.825 550.000 50 275.000 5.000 2 100 71.000 12• &733 
270.000 31 83.700 555.000 50,2 278.610 6.000 2 120 72.000 12,6 9.072 
275.000 31,5 86.625 560.000 50,4 282.240 7.000 2 140 73.000 12,9 9.417 
280.000 32 89.600 265.000 50,6 285.890 8.000 2 160 74.000 15.2 9.768 
285.000 33 "   94.030 565.000 50.6 285390 9.000 2 180 75.000 13.5 10.125 
290.000 34 98.600 573.000 51 293.250 10.000 2 200 76.0C0 13,8 10.488 
295.000 35 103,250 580.000 51,2 296.960 11.000 2 220 77.000 14,1 10337 
300.000 36 108.000 583.000 51,4 • 300.690 12.000 2 240 78.000 14,4 11.232 
305.000 36,4 111.020 590.000 51,6 304.440 13.000 2 260 79.000 14,7 11.613 
310.000 36,8 114.080 595.000 51,8 303.210 14.000 2 280 80.000 15 12.000 
315.000 37,2 M 7.180 600.000 52 312.000 15.000 2 300 81.000 15,3 12.393 
320.000 37,6 120.320 605.000 52,1 315.205 16.000 2 320 82.000 15,6 12.792 
325.000 38 123.500 ' 610.000 52,2 318.430 17.000 2 340 83.000 15,9 13.197 
330.000 38,4 126.720 615.000 52,3 321.645 18.000 2 360 84.000 16,2 13.608 
333.000 38,8 129.980 620.000 52,4 324.880 19.000 2 380 85.000 16,5 14.025 
340.000 39,2 133.280 625.000 52,5 328.125 20.000 2 400 86.000 16,8 14.448 
345.000 39,6 136.620 630.000 52,6 331.380 21.000 2,2 462 87.000 17.1 14.877 
350.000 40 140.000 635.000 52,7 334.654 22.000 2,4 528 88.000 17,4 15.312 
355.000 40,3 143.065 640.000 52,8 357.920 23.000 2,6 598 89.000 117,7 15.753 
360.000 40,6 146.160 645.000 52,9 341.203 24.000 2,8 672 90.000 18 16500 
365.000 40,9 149.285 650.000 53 344.500 25.000 3 750 91.000 18,3 16.652 
370.000 41,2 152.440 655.000 53,1 347.805 26.000 3,2 832 92.000 18,6 17.112 
375.000 41,5 155.625 660.000 53,2 351.120 27.000 3,4 918 93.000 18,9 17.577 
380.000 41,8 158.840 665.000 53,3 354.445 28.000 3,6 t.008 94.000 19,2 18.046 
385.000 42,1 162.085 670.000 53,4 357.780 29.000 3,8 1.102 95.000 19,5 18.525 
390.000 42,4 165.360 675.000 53,5 361.125 30.000 4 130 96.000 19,8 19.008 
395.000 42,7 168.665 680.000 53,6 364.480 .000 4,2 1.302 97.000 20,1 19.497 
400.00Û 43 172.000 6S5.000 53,7 367.845 32.000 4,4 1.408 98.000 20,4 19.992 
405.000 43,3 175.365 690.000 53,8 371.220 53.000 4,6 1518 99.000 20,7 20.493 
410.000 43,6 178.760 695.000 53,9 374,603 34.000 4,8 1.632 100.000 21 21.000 
415.000 43,9 182.185 700.000 54 378.000 35.000 5 1.750 103.000 21,5 22.575 
420.000 44,2 185.640 705.000 54,1 381.405 36.000 5,2 1.672 110.000 22 24.200 
425.000 44,5 189.125 710.000 54,2 384.820 37.000 5,4 1.998 115.000 22,5 25.875 
430.000 44,8 192.640 715.000 54,3 388.245 38.000 5,6 1.128 120.000 25 27.600 
435.000 45,1 196.185 720.000 54,4 391.680 39.000 5,8 2.262 125.000 23,5 29375 
440.000 45,4 199.760 725.000 54,5 395.125 40.000 6 2.400 130.000 24 31.200 
445.000 45,7 203.365 730.000 54,6 398.580 41.000 6,2 2.542 135.000 24,5 33.075 
450.000 46 207.000 735.000 54,7 402.045 42.000 6,4 2.688 140.000 25 35.000 
455.000 46,2 210.210 740.000 54,8 405.520 43.000 6,6 2.838 145.000 25,5 36.975 
460.000 46,4 213.440 745.000 54,9 409.003 44.000 6,8 2.992 150.000 26 39.000 
465.000 46,6 216.690 750.000 55 412.500 45.000 7 3.150 155.000 26,5 41.075 
470.000 46,8 219.960 755.000 55,1 416.005 46.000 7,2 3.312 160.000 27 43.200 
475.000 47 223.250 760.000 55,2 419.520 47.000 7,4 3.478 163.000 23 46500 
480.000 47,2 226.560 765.000 55.3 423.045 

426.580 
48.000 7,6 3.648 170.000 29 49.300 

485.000 47,4 229.890 770.000 55,4 49.000 7,8 3.822 175.000 30 52.500 
490.000 47,6 233.240 775.000 55,5 430.125 50.000 8 4.000 180.000 31 55.800 
495.000 47,8 236.610 780.000 55,6 433,680 51.000 8,2 4.182 185.000 32 59.200 
500.000 48 240.000 785.000 55,7 437.245 52.000 8,4 4.368 190.000 33 62.700 
505.000 48,2 243.410 790.000 553 440.820 53.000 8,6 4.558 195.000 34 66300 
510.000 48,4 246.840 795.000 55,9 444.405 54.000 8,8 4.752 200.000 33 70.000 
515.000 48,6 250.290 800.000 56 448.000 55.000 9 4.950 205.000 36 75.800 
520.000 48,8 253.760 56.000 9,2 5.152 210.000 37 77.700 
525.000 49 237.250 Nad 800.000  56% + 70% 57.000 9,4 -"58 215.000 38 81.700 
530.000 49,2 260.760 od razlike v osnovi nad 58.000 9,6 5.568 220.000 39 85.800 
535.000 49,4 264.290 800.00  din   ali od  vsa- 59.000 9,8 5.782 225.000 40 90.000 
540.000 49,6 267.840 kih nadaljnjih 5000 dim 60.000 10 6.000 230.000 41 94.300 
545.000 49,8 271.410 osnove 3500 din davka. 

61.000 10,2 6.222 235.000 42 98.700 
TI 62.000 10,4 6.448 240.000 43 103.200 

Za obračunavani© dopolnilne dohodnine od pre- 63.000 10,6 6.678 245.000 44 107.600 
moženja 
vica: 

se predpisuje za i leto 1955 tale davčna lest- 64.000 
65.000 

10,8 
U 

6.912 
7.150 

250.000 
255.000 

45 
45,6 

112.500 
116580 

66.000 
67.000 

115 
11,4 

7.392 
7.638 

260.000 
265.000 

46^ 
46,8 

120.120 
Osnova % Davek Osnova % Davek 124.020 
— 

68.000 
69.000 

11,6 
113 

7.888 
8.142 

270.000 47,4 
48 

127.980 
1.000 2 20 3.000 2 60 275.000 132.000 
2.000 .    2 40 4.000 8 80 70.000 12 8.400 280.000 48,6 136.080 
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Osnova % Davek Osnova % Davek 

285.000 49,2 140.220 410.000 63,6 260.760 
290.000 49,8 144.420 415.000 63,9 265.185 
295.000 50,4 148.680 420.000 64,2 269.640 
300.000 51 155.000 425.000 64,5 274.125 
305.000 51,6 157380 430.000 64,8 278.640 
510.000 52,2 161.820 453.000 65,1 283.165 
315.000 52,8 166.320 440.000 65,4 287.760 
520.000 53,4 170.8SO 445.000 65,7 292.365 
525.000 54 175.500 450.000 66 297.000 
550.000 54,e 180.180 455.000 66,3 

66,6 
301.665 

355.000 55,2 184.920 460.000 306.360 
540.000 55,8 189.720   - 463.000 66,9 311.085 
345.000 56,4 194.580 470.000 67,2 315.840 
350.000 57 199.500 475.000 67,5 320.625 
555.000 57,6 204.480 480.000 67,8 325.440 
560.000 58,2 209.520 485.000 68,1 530.285 
565.000 58,8 214.620 490.000 6S,4 335.160 
570.000 59,4 219.780 495.000 68,7 540.055 
575.000 60 225.000 500.000 69 ' 345.000 
5S0.OO0 60,6 250280 
585.000 61,2 255.620 Nad   500.000  69% + 80% 
590.000 61,8 241.020 od razlike v osnovi nad 
595.000 62,4 246.480 500.000 ' 'in ali od vsakih 
400.000 65 252.000 nadaljnjih 5O00 dinarjev 
405.000 65,3 256.365 osnove 4000 din davka. 

III 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji davčni stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

IV 

Osnova za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožuje takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na 1000 
dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožijo navzdol, zneski nad 500 din pa navzgor; 

b) osnove nad 100.00» din na 5000 din tako, da ee 
zneski do 2500 din zaokrožijo navzdol, zneski nad 
2500 din pa navzgor. 

Ta odlok velja takoj, uporabi pa se za odmero 
dopolnilne dohodnino za leto 1955. 

St. 1076/1-55 

Murska Sobota, dne 12. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 

Jože Velnar 1, r. 

536. 

Na podlagi 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 
2. in 3. člena uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 53/53) ter dela C/V tarife občinskega davka 
od prometa uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
55/54) ter po pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS je ljudski odbor mestne občine Nova Go- 
rica na 24. seji dne 10. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem" prometnem davku 

I. del 

Splošne določbe 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega davka, ki se plačuje 

po veljavnih- predpisih, se pobira v, mestni občini No- 
va Gorica občinski prometni davek, ki je predpisan 
s tarrifo v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira po tem 

odloku, je proračunski dohodek ljudskega odbora 
mestne občine Nova Gorica. 

! 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

FLRJ, št. 55-474-53) z vsemi poznejšimi spremembami 
in dopolnitvami, navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni- list FLRJ, št. 2-25/54 in štev. 
4-21/55), uredbe o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ, štev. 33- 
283/53) in uredbe o obračunavanju, delitvi in pobira-. 
nju dohodkov proračunov in skladov od gospodarskih 
organizacij (Uradni list FLRJ, št. 2-293/34) se primer- 
no uporabljajo tudj glede občinskega prometnega 
davka, če ni v tem odloku drugače določeno. 

4. člen 
Občanski prometni daveik po tem odloku se ne po- 

bira v primerih, določenih z mednarodnimi pogodba- 
mi, in v primerih, ko izvira oprostitev iz mednarod- 
nih običajev-do držav, s katerimi obstoji v tem vza- 
jemnost. 

5. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Nova Gorica. 

6. člen 
Ko ee začne uporabljati ta odlok, nehajo veljati: 

odlok ljudskega odbora mestne občine Nova Gorica 
o uvedbi mestnih, take in prometnega davka (Uradni 
Met LRS, ži 1S-22/54), kolikor se nanaža na pobiranje 
mestnega prometnega- davka, odlok o uvedb; občin- 
skega prometnega davka (Uradni list LRS, številka 
7-192/55) ter odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka-o uvedbi mestnih-taks in prometnega davka 
(Uradni list LRS, št. 20-397/55). 

7. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc, uporabjja pa se od prvega dne naslednjega 
meseca po objavi . 
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IL del 

Tarifa 

A. Splošna tarifa 

Tar. št. 1: Od porabe alkoholnih pijač, razen od 
piva, se plača v gostinskih podjetjih in obratih od 
dosežene prodajne cene: 

a) od vina " 5% 
b) od žganih alkoholnih pijač 10% 
Razlika v višini 5% med lansko stopnjo te- 

ga prometnega davka (5%) in novo davčno stop- 
njo po točki b) te tarifne številke (10%) se od- 
vaja na poseben račun in se uporabi za boj pro- 
ti alkoholizmu. Uporabo teh sredstev bo določil 
ljudski odbor. 

Pripomba : Glede davčne obveznosti in 
načina pobiranja tega davka kakor tudi glede 
vsega drugega velja pripomba k tarifni številki 
7 dela B tarife zveznega' prometnega davka. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za kinematografske 
ter druge javne prireditve od dosežene bruto 
vstopnino v višini 5% 

Pripombe: 1. Davek po tej tarifni šte- 
vilki plačajo kinematografi ob nabavi vstopnic 
uradne izdaje pri Narodni banki FLRJ hkrati z 
zveznim prometnim davkom. 

2. Drugi davčni zavezanci plačajo občinski 
prometni davek ob priglasitvi prireditve pri pri- 
stojnem finančnem organu. Prijavo je treba 
vložiti najkasneje 3 dni Pred prireditvijo. V pri- 
javi v dvojniiku morajo biti tile podatki: 

a) kraj in čas prireditve, 
b) število vstopnic po, posameznih vrstah 

vstopnine. 
Hkrati s prijavo se predložijo vstopnice, da 

jih finančni organ žigosa. 'Vstopnice morajo biti 
povezane v bloke ter morajo biti tridelne, nu- 
merirane, opremljene s prirediteljevim žigom 
in označene z višino vstopnine ter datumom 
prireditve. 

5. Potujoča zabavišča, ki plačujejo dohod- 
nino po 117. členu uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, št. 56-482/53), ne plačajo davka po tej 
tarifni številki. 

4. Občinski prometni davek se ne plača od 
vstopnic za fizkuilturne, kulturno-umetnišike pri-       » 
reditve in za. gospodarsko-propagandne priredi- 
tve, če niso združene s plesno zabavo ali se na 
njih ne točijo alkoholne pijače. 

5. Vsi predpisi, ki veljajo zà davek iz št, 1 
dela B tarife zveznega prometnega davika in ure- 
jajo oprostitve in povrnitve tega davika, se pri- 
merno uporabljajo tudi pri davku po tej tarif- 
ni številki. 

Tar. št, 3: Od vsakega plačljivega prenosa 
lastninske pravice na nepremičninah v višini 10% 
zveznega prometnega davka, določenega z ured- 
bo o prometnem davku od nepremičnin in pra- 
vic (Uradni list FLRJ, št. 4-41/54) z vsemi poz- 
nejšimi spremembami in doponitvami. 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki 
s® plača kakor zvezni prometni davek od pro- 
meta nepremičnin. Vsi predpisi, ki veljajo za 
zvezni davek od prometa z nepremičninami in 
Pravicami se uporabljajo tudi pri odmeri in po- 
biranju davka po tej tarifni številki. 

B. Prometni davek 
od izdelkov in storitev zasebnih obrtnikov in drugih 

# zasebnikov 

Zasebni obrtniki in drugi  zasebniki  plačajo ob- 
činski prometni davek po tehle stopnjah: 

I. Za izdelke 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

Izdelki gospodarskih panog 

Izdelki iz panoge 116 

Zemeljske barve 15% 
Zidna in strešna opeku 3% 
Cemetni izdelki 10% 

Izdelki in panoge 117 

4 Rovinaste peči in štedilniki 10% 
5 Vsi izdelki iz panoge 117, od katerih se ne 

plača davek po zvezni tarifi prometnega 
davka, razen od izdelkov, namenjenih za 
kmetijstvo, mlekarstvo in čebelarstvo 15% 

Izdelki iz panoge 120 

6 Vsi izdelki iz panoge 120, razen tistih, za 
katere se plača zvezni davek 20% 

Izdelki iz panoge 122 

7 Vsi izdelki, razen izdelkov, od katerih se 
plačuje zvezni prometni davek 10% 

Izdelki iz panoge 124 

8 Konfekcija * ^ Vfa 
9 Volneni, bombažni in svileni  trikotažni : in 

pleteni oblačilni predmeti 5% 
10 Vsi drugi izdelkj iz panoge 124 

Izdelki iz panoge 125 

5% 

u Vsi usnjeni izdelki, razen obutve 

Izdelki iz panoge 127. 

10% 

12 Slaščice, keksi, ratluk in podobni slaščičar- 
ski izdelki 10% 

13 Bomboni 10% 
14 Izdelki iz kakaa 15% 
15 Testenine 10% 
16 Kavni in kakaori nadomestki 10% 
17 Mleta paprika                                , 10% 
18 Vsi drugi '.delki iz panoge 127, razen  ži- 

vil, od katerih se plača prometni davek po 
tarifni številki 83 do 97 zvezne tarife pro- 
metnega davka 5% 

Drugi izdelkj 

19 Od vseh drugih izdelkov, ne glede na go- 
spodarsko panogo, od katerih se ne plača 
davek po zvezni tarifi in niso zajeti v tarif- 
nih številkah 1 do 18 te tarife 

Pripombe: Prometni davek po tej tarifni 
številki in po drugih tarifnih številkah iz te 
tarife se ne plača od prometa tehle izdelkov; 
od moke in drugih mlinskih izdelkov, pekov- 
skih izdelkov, izdelkov, pridobljenih  s  prede- 

10% 
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lavo mleka, mesa, svežih, in suhih rib, end za- 
kola živine, od obleke in perila, izdelanih po 
meri za individualne potrošnike iz njihovega 
osnovnega materiala, od fotografij, od'ortoped- 
skih pripomočkov, h katerim se štejejo tudi 
umetne oči in zobovje, ne glede na materiati, 
iz katerega so izdelani, od otroških igrač vseh 
vrst ne glede na material, iz katerega so iz- 
delane, ter ' od šolskih zvezkov in risani iz 
panoge 125. 

II. Za  storitve 

ddkodiki 
iadatiki 

27,789.019 dim 
27,789.019 dim 

Tar. 
št. Vrsta storitev 

Davčna 
stopnja 

1 Od plačil obrtnih storitev vseh vrst, razen 
od gradbenih in prevoznih, se plača občin- 
ski prometni davek 10% 
Pripombi: 
1. Davčna osnova je skupni znesek plačila, 

v katerem je obsežen davek po tej tarifni 
številki, po odbitku materiala, kj ga- je 
dal izvrševalec storjtve, če je materiali 
v  računu posebej izkazan. 

2. Prometni davek po tej tarifni številki 
se ne plača od plačil za opravljene sto- 
ritve krojačev, šivilj, modistk, vezilj, 
brivcev in frizerjev, čevljarjev, dimni- 
karjev, klobučarjev, krpanja perila, no- 
gavic in podobno, spisovanja, razmnože- 
vanja vzorcev, pranja in likanja, čišče- 
nja obutve, snaženja oken, shranjevanja 
koles, prtljage in podobno, žaganja drv 
in od postre/čkov. 

2 Od plačil za opravljanje storitev samostoj- 
nih poklicev (odvetnikov, zdravnikov, den- 
tistov, živinozdravnikov, arhitektov, pouče- 
valcev jezikov in podobno) se plača občin- 
ski prometni davek 5% 
Pripombi: 
1. Davčna osnova je skupni znesek plačila, 

v katerem je obsežen tudi davek po tej 
tarifni številki. 

2. Davka po tej tarifni številki ne plačajo 
dijaki in* redni študentje od plačil, pre- 
jetih za pouk od drugih dijakov (od in- 
strukciji. 

St. 643/4.-55 
Nova Gorica, dne 10. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

537. 

Na podlagi 25. člena • 12. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št, 19-90/52) v zvezi s 4. in 28. členom temeljne- 
ga zakona o pronaóumih (Urada! list FLRJ, št. 13/54) 
je ljudski odbor mestne občine Postojna na seji dne 
7. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o proračunu mestne občine 

Postojna za 1. 1955 

l.ölen 
1. ölen odllolka o proračunu  mestne občine Po- 

stojna ea leto 1955 se spremeni tako, da znašajo v 
proračunu LO MO Postojina pod točko L: 

2 člen 
5. člen se spremeni tako, da se znesek 500.000 din 

zmii'ža na 466.000 diin. 
3. člen 

Ta odlok volja od dneva, ko je bil sprejet na seji 
Ijuidsikega odbora mestne občino Postojna • se obja- 
vi v >Uradinem liisitu LRS«. 

St. 796-18/55 

Postojna, dno 7. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

538. 
Na podlagi 2. člena zakona o socialnih zavodih 

(Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) ter 17. točko 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni lie t LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor mestno 
občine Postojna na seji dne 7. junija 1935 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi otroškega vrtca v Postojni 

za finančno samostojen zavod 

1 
Otroški vrsteč v Postojni, ki je bil doslej prora- 

čunski zavod, se razglasi za finančno samostojen so- 
ciaino-vzgojni zavod. ' 

Sedež zavoda je v Postojni. 

Otroški vrtec ima nalogo, da skrbi za duševno in 
telesno vzgojo predšolskih otrok. 

Otroški vrtec ima pravico, gospodariti s premo- 
ženjem, s katerim je gospodaril doslej kot proračun- 
ski zavod. 

Otroški vrtec ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcem in uslužbencem, 
sklad za lastne investicije, 
amortizacijski sklad. 

Otroški vrtec upravlja upravni odbor, ki šteje 
5 članov, vštevši upravnika. Clane upravnega odbora 
imenuje svet za prosveto in kulturo LO MO Postojna. 

Upravnika otroškega vrtca imenuje ljudski odbor 
mestne občine Postojna. 

Plače delavcev in uslužbencev se določajo P0 

predpisih, ki veljajo za plače delavcev in uslužben- 
cev državnih organov oziroma uslužbencev v prosvet- 
no-znamstveni službi. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo LO MO Postojna. 
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8 
Ta odločba velja takoj. 

St. 1034/1-55 

Postojna, dne 7. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

539. 
Na podlagi 2. člena zakona o socialnih zavodih 

(Uradni list LRS, št 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodili 
(Uradni list FLRJ, št 51-426/53) ter 17. točko 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor mestne 
občine Postojna na seji dne 7. junija 1935 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi dijaškega doma v Poslojni 

za finančno samostojen zavod 

Dijaški dom v Postojni, ki je bil doslej proračun- 
ski zavod, se razglasi za finančno samostojen social n c- 
vzgojni zavod. 

Sedež zavoda je v Postojni. 

Dom ima nalogo, da vzgaja dijake in jih oskrbu- 
je s hrano in stanovanjem. 

Dom ima pravico, gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcem in uslužbencem, 
eklad za lastne investicije, 
amortizacijski sklad. 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, 
vštevaj upravnika doma. Clane upravnega odbora 
imenuje svet za prosveto in kulturo LO MO Postojna- 

Upravnika doma imenuje ljudski odbor mestne 
občane Postojna. 

6 
Plače delrvcev in uslužbencev doma se določajo 

po predpisih, ki veljajo za plače delavcev in usluž- 
bencev državnih organov oziroma uslužbencev v pro- 
svetno-znanstveni  službi. 

Za zadere in naloge doma je pristojen  svet za 
prosveto in kulturo LO MO Postojna. 

8 
Ta odločba velja takoj. 

St. 1068/1-53 

Postojna, dno 7. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

540. 
Na podlagi 20. in 23. člena zadkoma o ljudskih od- 

borih mest in mestnih občin (Uradna fet LRS, štev. 
19-90/32) in v skladu s 43. členom temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zovodiih (Uradmj list FLRJ, štev. 
51-426/33) je ljudski odbor mestne občine Postojna 
na seji dne 7. jnniija 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah 7. člena odloka o upravi 

in vzdrževanje vodovodnega omrežja 

1. ölen 
7. člen odloka LO MO Postojna o upravi in vzdir- 

ževanju vodovodnega omrežja (Uradni list LRS, štev. 
17-275/34) so razen uvodnega dela prvega odstavka 
spremeni tako, da se glasi: 

1. prebivalci, ki stanujejo na območju mestnega 
vodovoda in jim je dana možnost, uporabljati vodo iz 
mestnega vodovoda, plačajo za osebo porabljene 
vode : 

a) v krajih vodovodnega omrežja s stalno aili 
dnevno vodo osnovno vodarino od osebe mesečno 30 
dinarjev; od urejene kopalnice dodatno vodairino od 
osebe mesečno po 15 din; 

b) v krajih vodovodnega omrežja z nestalno vo- 
do, kjer priteka voda od časa do časa, osnovno voda- 
rino od osebe 20 dim; 

2. živinorejci in prašičorejci, ki uporabljajo vodo 
iz mestnega vodovoda* za napajanje živine atri praši- 
čev, za kuhanje prašičje krme, za čiščenje živali m 
posode, ako ni dogovorjen z njimi kak pavšalni 
znosek; 

a) za govedo in konje od glave mesečno po 25 
dinarjev; 

b) za prašiče in drobnico mesečno od glave 10 
dinarjev; 

3. gospodarska podjetja, obrtni in gos trn siki obra- 
ti, ustanove, zavodi in uradi plačujejo po 70 dio 
dnevno. 

Odjemalci vode, ki imajo montirane vodomere, 
plačajo za kubični meter porabljene vode 13 din (za 
porabo v gospodinjstvu), ustanove in obrti 20 din, in- 
dustrijska in gradbena podjetja pa 25 din od knbi& 
nega metra vode. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. julija 1955 dalje in se ob- 

javi v »Uradnem listu LRSc. 
St II-882/1-55 
Postojna, dne 15. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa I. r. 

541. 
Na podlagi 3. točke 65. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19/52) v zvezi z 49. členom temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je ljud.sk; od- 
bor mestne občine Trbovlje na XXIX. seji dne 26. 
maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

LO MO Trbovlje za leto 1953 
l.člen 

Potrdi   se  sklepni   račun   o  izvršitvi   proračuna 
ljudskega odbora mestne občine Trbovlje za leto 1955, 
sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakone 
o proračunih in 39, člena uredbo o izvajanju pro- 
računa. 
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2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki v proračun- 

skem letu 1953 po proračunu ljudskega odbora mest- 
ne občine Trbovlje za leto 1953 znašajo: 

a) dohodkj 50,701.650 din 
b) izdatki 44,867.002 din 
c) presežen dohodkov 5,834.648 din 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu za leto 1955 se prenese kot dohodek v proračun 
za leto 1934. 

4. člen 
Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

5. člen 
Odlok začne veljati z dinem'objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1100/1-55 
Trbovlje, dno 26. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

542. 
Na polagi 20, in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski ljudski odbor Ribnica na seji dne 24. ju- 
lija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

l.člen 
Razpisujejo  se  nadomestne  volitve v  I.  volilni 

enoti občine Ribnica, kj obsega del naselja Ribnica, 
ker je prenehal mandat odborniku Smuku Matiji, kj 
je bil. izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve za I. volilno enoto, ki obsega 

del naselja Ribnica, bodo v nedeljo dne 4. septembra 
1955. 

•.•1•• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

razglasnih deskah občinskega ljudskega odbora v I. 
volilni enoti. 

St. 1058/1-55 
Ribnica, dne 24. julija 1935. 

Podpredsednik: 
Ciril Abrahamzberg 1. r. 

POPRAVEK 

V zaikonu o območjih okrajev in občin v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 24-119/55) je 
treba popraviti tiskovne napake v 3. členu, in sicer: 

v občini Celje se naselje Kojsko pravilno imenu- 
je Konjsko; 

v občini Planina pri Sevnici se naselje Repuž 
pravilno imenuje Repuš; 

v občini Žalec so naselje Kaplja pravilno imenuje 
Kapla: 

v občini Cerkno se naselje Bukov pravilno ime- 
nuje  Bukovo; 

v občimi Komen se naselje Tuplčo pravilno ime- 
nuje Tupelče; 

v občini Ilirska Bistrica je v k. o. Pregarje del 
namesto dosedanjega besedila: Pregarje (del), Gržonj 
vstaviti  besedilo:  Pregarje {del: Gržoni); 

v občini Koper se naselje Kubet pravilno ime- 
nuje  Kubed; 

v občin; Postojna se za naseljem Belsko doda 
vejica; 

v občini Cerknica se naselje Selščak pravilno ime- 
nuje Selšček; 

v občini Ivančna gorica se naselje Pungart pra- 
vilno imenuje Pungert in naselje Male vrhe pravil- 
no imenuje Male Vrhe; 

v občini Ljubljana - Moste se naselje Obirje pra- 
vilno imenuje Obrije; 

v občini Ljubljana - Rudnik so pri naselju Vrh 
nad Zelimi jami popravi pristavek >na< v >nad<; 

v občini Ljubljana - Šentvid se pred naseljem 
Podgora vstavj naseljo Dolnice (del); 

v občini Mokronog se naselje Cenšjice pri Tre- 
belnem pravilno imenuje Cešnjice pri Trebelnem; 

v občini Trebnje se v k. o. Ornuška vas (del) črta 
naselje Cešnjice pri Trebelnem; 

v občini Radeče so naselje Radež pravilno ime- 
nuje Rodež; 

• v občini Sevnica so naselje Stanjgrob pravilno 
imenuje Stajngrob in naselje Koluderje pravilno ime- 
je Koludrje.       ' , 

Uredništvo 

Izdaja >Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno lOOOdin — Posamezna številka: 12 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo in uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica Ila, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 — Cek. račun: eoi-»Z«-157 



Poätnlna plačana • gotovini CENA 60 dia 

URADNI MST 
LJUDSKE KJt.i'UJBLJLÄ.Jt; blü\ .. :\,. ki£ 

Leto XII V UUBUANl, dne 18. avgusta 1955 Številka 31 

VSEBINA! 

113. Odredba o cestnem prometu v Ljudski republiki Slo- 
veniji. 

144. Odreba o cestah, ki so v Ljudski republiki Sloveniji 
prvenstveno namenjene za promet z motornimi vozili.     j 

145. Odredba o motornih vozilih, ki Imajo prednost v cest- j 
nem prometu. I 

Odloki ljudskih odborov: 

543. Odlok o ustanovitvi in črpanju skladov za zidanje In 
vzdrževanje stanovanjskih hiä pri stanovanjski skupnosti 
v Mariboru. 

544. Odlok o razveljavitvi odloka o določitvi vläine dnevnic 
In ó pavšalnem povračilu stroškov za terensko delo na 
območju okraja Gorica. 

545. Odlok o določitvi krajev v goriškem okraju, kjer se bo 
uporabljala uredba o razdeljevanju In odpovedi stanovanj. 

546. Odlok o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega po- 
vračila «troškov za službena potovanja oz. za terensko 
delo na območju okraja Krško. 

547. Odlok o določitvi krajev v okraju Krško, za katere se 
uporablja uredba o razdeljevanju In odpovedi stanovanj 
v celoti. 
Odločba okraja Ljubljana okolica o prenehanju okraj- 
nega zdravstvenega doma Ljubljana okolica. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 

stvene postaje Borovnica. 
! Odločba okraja  LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvene postaje Črnuče. - 
Odločba  okraja LJubljana  okolica o ustanovitvi' zdrav- 
stvene postaje Dobrova. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvenega doma Domžale. 
Odločba  okraja Ljubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvenega doma Grosuplje. 

563. 

561. 

565. 

566. 

567. 
568. 

569. 

Odločba okraja Ljubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvene postaje Ivančna gorica. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvenega doma Litija. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvene postaje Logatec. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvenega doma Medvode. - 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvene postaje Mengeš. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvene postaje Moravče. 
Odločba okraja LJubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvene postaje Škofljica, 
Odločba okraja Ljubljana okolica o ustanovitvi zdrav- 
stvenega doma Vrhnika. 
Odlok o določitvi krajev v okraju Maribor okolica, v ka- 
terih se uporablja uredba o razdeljevanju In odpovedi 
stanovanj 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Novo mesto za leto 1955 
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pavšalnem po- 
vračilu stroškov za uradna potovanja na območju okraja 
Postojna. 
Odlok o dcpolnltv! odloka  o uvedbi občinskih taks In 
občinskega prometnega davka v okraju Postojna. ' 
Odlok o spremembi odloka o proračunu okraja Radov- 
ljica (okrajnem proračunu) za leto 1955. 
Odlok o sklepnem računu okraja Radovljica za leto 1954. 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Sežana za leto 1935. 
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o proračunu 
okraja Sežana za leto 1955. 

143. 
Na podlagi 36. člena uredbe o prometu na javnih 

cestah (Uradni list FLRJ. It. 51/50), drugega odstavku 
13. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o 
temeljih družbene in~ politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 3/53) ter na podlagi 3. in 141. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51 
izdajam ' 

ODREDBO 
o cestnem prometu v Ljudski republiki Sloveniji 

I. Določbe za vozila in pešce 
1. Na križiščih, kjer urejajo promet člani LM, 

se morajo vozniki in pesci ravnati po njihovih zna- 
menjih.  Ce ni drugih določb,  veljajo tale  pravila: 

a) z dvigom roke zapre član LM vse smeri, ne 
Slede, v katero smer je obrnjen; vozila, ki so na 
Križišču, morajo izprazniti  križišče; 

b) voznik, ki vidi člana LM v hrbet^alr prsi, 
•nora vozilo ustaviti pred prehodom za pešce; 

c) voznik, ki vidi člana LM v bok, ima prosto pot 
"aravnost, na desno in na levo, in mora nadaljevati 
voznjo 
. vvCe so postavljeni za  urejanje prometa na kri- 
''scih  semafori,  ustreza   rumena luč  znamenju  pod 

točko a), rdeča luč znamenju pod točko b), zelena 
pa znamenju pod točko c). 

2. Ce je vozišče dovolj široko, se morajo vozila 
že pred križiščem razvrstiti tako, da se drži skrajne 
leve strani desne polovice vozišča vozilo, ki name- 
rava zaviti v križišču na levo, skrajne desne strani 
pa vozilo, ki namerava voziti naravnost skozi kri- 
žišče in vozilo, ki namerava zaviti v križišču na 
desno. 

V taki razvrstitvi se vozila pomikajo skozi kri- 
žišče ali pa stojijo pred prehodom za pešce, če je 
križišče za dotično smer vožnje zaprto. 

Vozilo, ki zavije v križišču na levo, mora dati 
prednost vozilu, ki mu prihaja nasproti po isti cesti. 

3. Motorno vozilo mora imeti vzvratno ogledalo, 
ki mora biti nameščeno na levi strani iako, da ima 
voznik možnost videti vozilo, ki vozi za njim. Ce je 
ogledalo, nameščeno v vozilu, vozilo ne sme imeti 
zaves. 

Avtomobil in cestni vlačilec, ki vlečeta priklop- 
nik, ki tehta več kot 750 kg, mora imeti nad vozni- 
kovo kabino trikotni znak. Ce vozilo vleče priklop- 
nik, - mora biti znak .dvignjen in osvetljen, kadar 
morajo imeti vozila luč. 
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4. Voznik mora- pravočasno dati. znake za opo- 
zarjanje, kadar--spremeni smer" vožnjo, prehiteva, 
ustavi vozilo in kadar nadaljuje vožnjo, na'- nepre--' 
glednem delu ceste, pri očitni nevarnosti ali če to 
zahteva varnost prometa "i 

5. Znaki Var opozarjanje se dajejo z zvočnimi na- 
pravami, "lUcmi, šmerokazral] z roko. 

'V času, ko mora biti motorno vozilo osvetljeno, 
sme voznik dajati le svetlobne znake za opozarjanje. 

V naseljenih krajih mora voznik motornega vo- 
zila dajati zvočna znamenja za opozarjanje povsem 
kratko. -     . 

• •' '6. Za spremembo smeri vožnje voznik motornega 
Vozila ne sme dajati zvočnih znamenj. 

Ce voznik • avtomobila ustavi vozilo, mora na to 
opozoriti voznika drugih vozil z zavorno lučjo. 
4 - Kadar voznik vožnjo nadaljuje alj namerava 
prehitevati, mora na to opozoriti voznike drugih 
vozil z levim smerokazom in s kratkimi zaporednimi 
zvočnimi  znamenji ali  z zasenčevanjem žarometov. 

Voznik motornega kolesa, vprežnega vozila ter 
kolesar 'mora spremembo smeri Vožnje nakazati z 
roko, pri ustavljanju in prehitevanju pa mora biti 
skrajno previden in skrbeti, da ne ovira prometa 
drugih vozil. 

...7 Poklicni voznik motornega vozila mora biti 
ob nastopu službe trezen. Med službo ne sme uživati 
alkoholnih pijač. 

Kdor je v vinjenem stanju, ne sme upravljati 
vprežnega vozila in se tudi ne sme voziti s kolesom. 

8. Na vozišču tranzitne ceste strnjenega naselja 
je .prepovedano parkiranje vozil. 

9. Poškodovano vozilo se sme praviloma vleči le 
z vlečnim drogom, če ima- vlečno' vozilo uporabljive 
zavofe in -uporabljiv kretalni mehanizem. • 

' Za' vleko lažjega vozila, ki ima zavore in kretalni 
mehanizem v redu,-je dovoljena'žična vrv; ki mora 
biti najmanj 5'm dolga in skrbno ter močno pripeta 
na obeh vozilih. V sredini vrvi mora biti obešen 
vìdea opozorilni' znak; • • •    • 
*' Vlečeno vozilo mora voziti v koloteku vozila, ki 
fieče.-'" •'•    "'  -.    "'•    ' 

Hitrost vozila, ki vleče poškodovano vozilo, ne 
Šmef'presegati 30 km ila'uro. 

Kadar morajo imeti ' vozila luč, mora vlečeno 
vozilo imeti prižgane sprednje male luči ali zasen- 
čene žaromete, zadajluči, ki so predpisane v 22. členu 
uredbe o prometu na javnih cestah.' 

'Poško'đovano motorno kolo ni dovoljeno Vleči. 
( 10. Clan LM ali drug pooblaščeni uslùzbenecor- 

ganov za notranje zadeve lahko odredi v skladu z 
navodili svoje službe, na kraju samem začasne ukre- 
pe, ki imajo namen, da se preprečijo ali odstranijo 
prometne motnje ali da se zagotovi varnost prometa. 

11. Načelnik tajništva za notranje zadeve okraj- 
nega .ljudskega odbora, lahko prepove ali omeji na 
določeni cesti katerega koli reda ali cestnem delu 
promet vseh vozil ali samo določene vrste vozil, če 
je-.ogrožena varnost prometa ali če to zahtevajo 
posebni razlogi. 
- Za zaporo ali omejitev "prometa na delu ceste 

I. in II. reda je potrebna- odobritev Državnega se- 
kretariate za notranje zadeve LRS. 

': •• Državni sekretar za notranje zadeve LRS lahko 
odloči po prvem odstavku, če gre za zaporo ceste na 
območju dveh oziroma več okrajev ili če to' zahte- 
vajo posebni razlogi. 

II. Motorna vozila 

12. Oseba, ki je odgovorna za vozni park, ne, sme 
zaupati motornega vozila vozniku, čigar sposobnost 
za upravljanje vozila je zmanjšana zarad] utrujeno- 
std.i. alkoholne pijače ali zaradi kakega drugega 
vzroka. . 

13. Z motornim vozilom voznik ne sme povzročiti 
hrupa ali dima, ki  moti okolico ali ogroža promet. 

- • Motorno vozilo mora biti opremljeno z dušilcem 
zvoka. Ni dovoljeno zmanjšati ah odpraviti učinek 
'dušiloa zvoka, 

14. Na cesti, kjer je označen prehod za pešce, 
mora voznik motornega vozila zmanjšati hitrost in 
se "po potrebi tudi ustaviti, če pešec že prečka- na 
dovoljenem prehodu  cesto. 

15. Sopotnik na zadnjem sedežu motornega ko- 
lesa mora sedeti tako, da je obrnjen v smer vožnje. 

16. Prepovedano je odpirat] vrata na levi strani 
avtomobila med vožnjo ali pri ustavljanju na vozišču. 

Praviloma je dovoljeno vstopiti v avtomobil ali 
izstopiti iz njega, le z njegove desne strani. Ce je 
vozišče prosto," se lahko izjemoma vstopi v avtomobil 
ali izstopi iz njega z njegove leve strani. 

•   - - - III. Vprežna vozila 
17. Ce namerava voznik vprežnega vozila pe- 

ljati čez' cesto ali obrniti vozilo, mora vozilo ustaviti 
in se prepričati, ali je cesta prosta. Voznik mora 
držat] živino pri glavi za uzdo ali povodec. 

18. Vprežno vozilo se sme uporabljati, ako je 
opremljeno z dobro delujočo zavoro in je brezhibno. 

Tovor vprežnega vozila mora biti varno naložen. 
Širina in višina natovorjenega vozila mora ustre- 

zat] določbi 4. člena uredbe o varstvu javnih cest 
(Uradni list LRS, št. 41/53). 

19. Vprežno vozilo mora imeti poleg predpisane 
bele luči na svoji zadnji levi strani še tudi rdeče 
Steklo, ki odbija svetlobo. 

20. 'Vožnja vprežnega vozila v galopu je pre- 
povedana. 

IV. Kolesarji 
21. Kolesarji ne smejo voziti vštric. 
22. Na cesti, kjer je strnjen kolesarski promet 

ali "kjer je sicer močan ali nevaren promet, kole- 
sarju ni dovoljeno prehitevati kolesarja, trokolo ali 
vprežno vozilo. 

23. Na kolesu je prepovedano kolesarju voziti 
odraslo osebo. 

Kolesar lahko vozi na kolesu otroka, ki še nima 
8 let, če je na okviru pred voznikom nameščen po- 
seben sedež, na sprednjih vilicah pa držalkc za noge. 

Na prtljažniku, ali na samem okviru ni dovo- 
ljeno voziti otroka. 

24. Prepovedano je s kolesom prevažati pred- 
mete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji, dajanju pred- 
pisanih znakov ali ki zmanjšujejo njegovo vidljivost. 

25. Kolo mora imeti zvonček z ostrim glasom, ki 
je slišen vsaj 30m daleč, in dobro učinkujočo zavoro, 
ki deluje na zadnje kolo. 

Kolo*mora imeti spredaj belo luč, ki ne. slepi 
in dobro osvetljuje cesto. Luč mora biti pritrjena 
in nameščena tako, da ne spreminja smeri žarkov. 
Stožec luči ne sme segati dalj kot 25 m. 

Kolo mora imeti rdeče steklo, ki odbija svetlobo. 
Steklo mora biti pritrjeno zadaj v višini največ 
70 cm od tal. 
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Določbe prednjih odstavkov veljajo tudi ta. tro- 
golo. Pri trokolesu z dvema kolesoma zadaj, mora 
biti rdeče steklo nameščeno nad levim kolesom. Pri 
trokolesu z dvema kolesoma spredaj in z osjo, ši- 
roko nad 80 cm, mora biti poleg rdečega stekla na 
zadnjem kolesu še rdeče steklo ob levem robu ka- 
roserije spredaj v predpisani višini in nameščeno 
teko, da ga voznik ne zakriva. 

Kolo ima lahko prikolico, ki mora biti trdno 
povezana s kolesom ter ne sme biti na levi strani 
kolesa. Če je prikolica za kolesom, mora imeti na 
zadnji strani rdeče steklo, ki odbija svetlobo. 

27. Med vožnjo s kolesom je prepovedano voziti 
drugo kolo, ročni voziček, ki je privezan na kolo 
ali voditi 'živali. 

V. Pešci 
28. Igranje, žoganje, nogomet, balinanje, drsanje, 

sankanje, smučanje, kotalkanje in podobno je na 
javni cesti ali neposredno ob njej prepovedano. 

Zaradi prekrška iz prednjega odstavka, ki ga 
stori otrok, se kaznujejo starši ali oseba, kateri je 
zaupano varstvo otroka, če je zanemarila nadzorstvo 
nad otrokom. 

29. Za bolniške vozičke, invalidske vozičke na 
točni pogon, otroške vozičke ter za otroška kolesa 
in otroške avtomobilčke se uporablja hodnik ali 
tisti del ceste, ki je določen za pešce. 

Ce nosijo pešci dolge predmete, n. pr. lestve, 
drogove in podobno, morajo uporabljati vozišče ob 
skrajnem desnem robu. Isto velja, Če pelje pešec 
kolo alj ročni voziček. 

VI. Kazenske določbe 
30. Z denarno kaznijo do 10.000 din  se kaznuje: 
a) kdor krši določbo 7. točke; 
b) upravitelj oziroma lastnik motornega vozila 

ali vodja garaže, ki zaupa upravljanje motornega 
•ozila vozniku, čigar sposobnost upravljati motorno 
vozilo, je zmanjšana (12. točka); 

c) prekršek iz prvega in drugega odstavka 18. 
točke. 

31. Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznujejo 
prekrški iz 2;, 3., 13., 14.. 17. in 28. točke. 

32. Z denarno kaznijo do 1.000 din se kaznuje 
za prekrške: • 

iz prvega, drugega, tretjega, petega in šestega 
odstavka 9. točke; iz 19. in 20. ter od 22. do 27. točke. 

33. Po določbah uredbe o prometu na javnih 
cestah (Uradni list FLRJ, št. 51/50) se kaznujejo tile 
Prekrški: 

a) prekršek iz 1. točke po 2. točki 30. člena; 
b) prekrški iz 4. točke, iz drugega in tretjega 

odstavka 5. točke in iz 6. točke po 2. točki 31. člena; 
c) prekršek iz 8. točke po 4. točki 32. člena; 
č) prekršek iz četrtega odstavka 9. točke po 5. 

*°• 30. člena; 
34. Z denarno kaznijo 100 dinarjev se kaznujejo 

Prekrški iz 15., 16., 21. in 29. točke. 
Ciani LM so pooblaščeni, da smejo izterjati de- 

aarno kazen iz prednjega odstavka na kraju samem 
**» tistih, ki jih zalotijo pri prekršku. 

VII. Prehodne določbe 
35. Opremo, ki je predpisana v 3„ 19. in 25. točki, 

aorajo imeti vozila, ki so v prometu, v 8 dneh po 
u?eljavitvi te odredbe. 

VIII. Končna določba 
36. Ta odredba velja od dneva objave • >Uiad- 

nem listu LRS«. 
St. B/TV-2863/2-55 
Ljubljana, dne 25. julija 1955. 

Državni sekretar 
za notranje zadeve LRS: 

Mitja föbiä* 1. r. 

144. 
Na podlagi 36. člena uredbe o prometu n« javnih 

cestah (Uradni list FLRJ, št. 51/50). drugega odstavka 
13. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 3/55) ter na podlagi 3. in 141. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št 46/51) 
izdajam 

ODREDBO 
o cestah, ki so v Ljudski republiki Sloveniji 

prvenstveno namenjene za promet z motornimi 
vozili 

i. Ceste I. reda: 
št. 1 na odseku Bregana—Ljubljana—Podkoren— 

avstrijska meja; 
št.   10    Šentilj—Maribor—Celje—Ljubljana—Po- 

stojna—Sežana—državna meja; 
, št. 12 na odseku Trst—Rupa (Reka) in 

ceste II. reda: 
št. 305 Razdrto—Ajdovščina—Gorica (Rožna do- 

lina) državna meja; 
Št. 309 Senadole—Divača—Kozina—Aver; 
št. 310 Aver—Koper—Izola—Lucija—meja LRS; 
št. 312 Postojna—Ilirska   Bistrica—Rupa   (Reka); 
št. 315 na odseku Lesce—Bled, 

so praviloma namenjene le za promet z motornimi 
vozih. 

Voznik poljedelskega traktorja, vprežnega vozila, 
kolesa s pomožnim motorjem do 50ccm, trokolesa in 
kolesarji ter pešci morajo uporabljati na relacijah 
iz prejšnjega odstavka stransko vzporedno cesto, ki 
je določena z znaki aa prepoved uporabe ceste iz 
prednjega odstavka oziroma z znaki, ki nakazujejo 
stransko vzporedno cesto. 

Če ni stranske vzporedne ceste in Če prednostna 
cesta nima posebnega vozišča za vprežna vozil*, 
smejo vozniki poljedelskega traktorja/ vprezfteg* vo- 
zila, kolesa s pomožnim motorjem in trokolesa upo- 
rabljati skrajni desni rob vozišča prednostne peste, 
kolesarji in pešci pa kolesarsko stezo ozn roma 
hodnik. 

Ce prednostna cesta nima kolesarske steze ali 
hodnika, smejo kolesarji in pešci uporabljati skrajni 
desni rob vozišča. 

2. Voznik osebnega avtomobila in motornega ko- 
lesa sme izven strnjenega naselja voziti s hitrostjo, 
ki ustreza tehničnemu stanju vozila, stanju cette, 
prometu na njej in voznikovi sposobnosti veščega, 
upravljanja vozila. 

3. Na cesti iz 1. točke ni dovoljeno nakladati ali 
razkladati tovorni avtomobil ali vpreino vozilo. To 
ne velja, kadar je treba nakladati ali razkladti pri 
poslopju, ki je neposredno ob cesti in niza« drufeg* 
dostopa., 

'   Tovor se mora takoj naložiti oziroma spraviti • 
ceste. 
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4. Po cesti iz 1. točke-je; prepovedana hoja • 
sprevodu in vožnja v- koloni. 

- Tajništvo za notranje zadeve okrajnega ljudske- 
ga/ odbora lahko v posameznem primeru dovoli spre- 
vod ali vožnjo v koloni na določenem delu ceste. 
Pri tem lahko odredi ukrepe, ki so potrebni, da se 
zagotovi varen in neoviran promet 

Ce gre za vožnjo v koloni na območju dveh 
oziroma več okrajev, izda dovoljenje po prednjem 
odstavku Državni sekretar za notranje zadeve LRS. 

5. Nà cesti iz 1. točke mora motorno vozilo, ki 
počasneje vozi, pustiti, da ga prehiti hitrejše vozilo 
Če je potrebno, se mora vozilo, ki vozi počasi, v ta 
namen tudi začasno ustaviti. 

6. Prečkati cesto iz 1. točke z živino je le izje- 
moma dovoljeno, kadar ni mogoče drugače spraviti 
živino v namembni kraj. 

Prečkati se sme samo na preglednem delu ceste. 
. Prečkanje morata zavarovati dve osebi, ki stojita 

vsaka  najmanj  301    od  mesta,  kjer  živina  prečka 
cesto. 

- 7. Oseba, ki ji je zaupano varstvo nad živino, 
mora skrbeti, da ne zaide živina na cesto iz 1. točke. 

Za pravilno izpolnjevanje te dolžnosti  je odgo- 
voren  tudi  lastnik  živine oziroma odgovorni   upra- 
vitelj, če je živina spložno ljudsko premoženje. 

-   : 8. V naseljenem kraju se sme prečkati cesto iz 
1,-'točke na prehodih, ki so za to določeni. 

Kjer je ob cesti šolska zgradba, mora bit] pred 
zgradbo postavljena pregrada, ki ovira neposreden 
dostop na cesto. . 

9. Na cesti iz 1. točke ni dovoljena nobena pri- 
reditev (kolesarske dirke, motodirke, skikjering, zbo- 
rovanje itd.). To velja tudi za mestne ulice in trge, 

,. ki  spadajo v sklop  te ceste. 
Tajništvo zi' notranje zadeve okrajnega ljud- 

skega odbora ialiko dovoli prireditev na taki cesti. 
V dovoljenju mora določiti ukrepe, da se zagotovi 
varen in neoviran promet. Ce gre za prireditev na 
območju dveh ali več okrajev, je za izdajo dovo- 
ljenja pristojen državni sekretariat za notranje za- 
deve LRS. 

10. Z- denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se 
kaznuje: 

a) oseba, ki je odgovorna za vodstvo sprevoda 
ali kolone vozil, če nima dovoljenja za hojo v spre- 
vod«, .ali. vožnjo y koloni (prvi odstavek 4. točke) ; 
-'. -b) Kdor brez dovoljenja priredi prireditev na 
cesti iz  1. točke te odredbe  (9. točka); 

c) prekršek iz 2. točke. 

Z denarno kaznijo, do 5.000 dinarjev se kaznuje: 
' à) voznik   motornega   vozila,   ki   neutemeljeno 

ovira prehitevanje (5. točka); 
b) kdor prečka cesto iz' 1. točke na nepreglednem 

delu ali kdor prečkanja ne zavaruje po tretjem od- 
stavku 6. točke; 

c) prekrški iz 3. in 7. točke. 
' Prekršek iz 8. točke se kaznuje po 7. točki 32. 

člena uredbe o prometu na javnih cestah (Uradni list 
FLRJ, št. 51/50). 

11. Z deli za izvedbo ukrepov, ki so potrebni za 
izvajanje te odredbe (postavitev znakov za prepoved 
uporabe ceste iz L točke oziroma določitev stranske 
vzporedne ceste, ureditev kolesarske steze, preho- 
dov za pešce itd.) morajo pristojni organi takoj 
iaceti. 

Pregrade pred šolskimi zgradbami se morajo po- 
staviti najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te 
odredbe. 

12. Ta odredba velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRSc 

St. •••-2863/3-55 
Ljubljana, dne 25. julija 1955. 

Državni sekretar 
za notranje zadeve LRS: 

Mitja Ribičič 1. r. 

145. 

Na podlagi 36. člena uredbe o prometu na javnih 
cestah (Uradni list FLRJ, št. 51/50), drugega odstavka 
13. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 3/53) ter na podiagi 3. in 141. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) 
izdajam 

ODREDBO 
o motornih vozilih, ki imajo prednost 

v cestnem prometu 

1. Reševalna vozila, gasilska vozila in vozila 
organov za notranje zadeve imajo prednost pred dru- 
gimi vozili samo takrat, kadar opravljajo nujno služ- 
beno vožnjo. 

Vozila iz prednjega odstavka opozarjajo na nuj- 
nost službene vožnje s posebno sireno ali zvoncem. 

2. Reševalno in gasilsko vozilo, ki je določeno za 
opravljanje nujnih službenih voženj, mora biti pri- 
glašeno tajništvu za notranje zadeve, na območju 
katerega je sedež organizacije ali zavoda, kateremu 
je vozilo zaupano v upravljanje. 

Priglasitev po prednjem odstavku se poda ob- 
enem s prijavo za registracijo oziroma s prijavo za 
potrditev prometne dovolilnice. 

3. Tajništvo za notranje zadeve določi, katero 
reševalno ali gasilsko vozilo sme dajati znake za opo- 
zarjanje nujnosti službene vožnje in kakšne znake 
smé uporabljati. 

Vozila organov za notranje zadeve opozarjajo na 
nujnost službene vožnje s sireno, ki daje zvočna 
znamenja in s sprednjimi oziroma z zadnjimi utri- 
pajočimi signalnimi lučmi. Sprednja signalna luč je 
modre, zadnja pa rdeče barve. 

4. Vozniki se morajo umakniti na skrajni rob 
vozišča zmanjšati brzino, po potrebi pa tudi ustaviti, 
kadar vozi proti njim ali za njim vozilo, ki s poseb- 
nimi znaki opozarja na nujnost svoje vožnje. Pre- 
povedano je tako vozilo prehitevati. 

Ce daje vozilo organov za notranje zadeve znake 
vozilom, ki so za njim z utripajočo rdečo lučjo iz 
reflektorja na levi zadnji strani vozila, vozilom, ki 
so pred njim pa znake z utripajočo modro lučjo -iz 
reflektorja na levi srednji strani vozila, se morajo 
vsa vozila ustaviti; vožnjo smejo nadaljevati Sele. 
ko to dovoli uradna oseba. 

5. Na križišču ima reševalno vozilo prednost 
pred gasilskim vozilom ne glede na' to, s katere strani 
prihaja. Gasilsko vozilo pa ima prednost pred vozilom 
organov za notranjo zadeve. 

6. Vozila, ki uživajo prednost po tej odredbi, 
lahko prekoračijo ha kateri koli cesti dovoljeno naj- 
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večjo hitrost vožnje. Voznik takega vozila pa mora 
voziti oprezno in s hitrostjo, ki ustreza tehničnemu 
stanju vozila, stanju ceste, prometu na njej in vozni- 
kovi sposobnosti veščega upravljanja vozila. 

7. Z denarno kaznijo do 10.000 din se kaznuje: 
a) voznik motornega vozila, ki ne spada med vo- 

zila iz 1. točke, če daje zvočne znake, ki jih smejo 
dajati le vozila iz 3. točke  te odredbe; 

b) prekršek iz 6. točke. 
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje 

voznik motornega vozila iz 1. točke te odredbe, če 
daje znake za prednost, kadar službena vožnja ni 
nujna ali kadar ne vozi službeno. 

Z denarno kaznijo do^ 1.000 dinarjev se kaznu- 
jeta prekrška iz 2. in 5. točke te odredbe. 

Prekršek iz 4. točke te odredbe se kaznuje po 
3. točki 31, člena uredbe o prometu na javnih cestah 
(Uradni list FLRJ, št. 51/50 oziroma št. 56/51).    : 

8. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

St. •••-2863/4-55 
Ljubljana, dne 25. julija 1955. 

Državni sekretar 
za notranje zadeve LRS: 

Mitja Ribičič 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
543. 

Mestni ljudslki odbor v Mariboru je na 55. skupni 
seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. ju- 
lija 1955 na podlagi 71. in 77. člqna uredbe o oprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) 
ter 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) izdal 

ODLOK 
o ustanovitvi in črpanju skladov za zidanje 

in vzdrževanje stanovanjskih hiš pri stanovanjski 
skupnosti v Mariboru 

1. člen 
Sklad za zidanje iz vzdrževanje stanovanjskih 

hiš se ustanovi pri vsaki stanovanjski skupnosti ter 
gospodari z njim svet stanovanjske skupnosti. Skladi 
se vodijo P" mestni hranilnici v Mariboru. 

2. člen 
V sklad se stekajo: 
a) 40% od najemnin za (poslovne prostore zgradb 

SLP in zgradb zasebnih lastnikov v upravi stano- 
vanjskih skupnosti ter 70% najemnin za poslovne 
prostore zgradb zasebnih lastnikov, katerih hiše niso 
v upravi stanovanskih skupnosti; 

b) 10% skladov za amortizacijo in vzdrževanje 
hiš, ki jih upravljajo stanovanjske uprave; 

c) dotacije iz proračuna MLO. 
•- t 

3. člen 
Skladi so namenjeni in se uporabljajo za zidanje 

stanovanjskih hiš .ter za večja popravila. 
Hišnj sveti hiš, katerih redni dohodki ne zado- 

stujejo za vzdrževanje oziroma za večja popravila, 
lahko zaprosijo pri svetih stanovanjskih skupnosti 
*a posojilo iz tega sklada. Posojilo je brezobrestno 
ter ga dovoljuje svet stanovanjske skupnosti na pod- 
ili predračuna za popravilo, za katero se najema 
Posojilo. 

4. člen 
Posojilo se lahko dovoli praviloma do višine 

•^-letnega donosa hiše za amortizacijski sklad. V iz- 
jemnih primerih se lahko dovoli posojilo tudi v 
višjem znesku. 

5. člen 
Posojilo se dodeli na podlagi posebne posojilne 

Pogodbe, ki jo sklene svet stanovanjske skupnosti 
8 hišnim svetom, ki" je zaprosil za posojilo. Posojilo 
** vrača iz najemnin ter se anuitete določijo po- 
godbeno na podlagi bruto dohodkov hiše. 

6.j51en 
Ce svet stanovanjske skupnosti ne ugodi prošnji 

za posojilo, 4e prizadeti hišni svet-lahko pritoži" nà 
svet za komunalne zadeve MLO Maribor. Rešitev 
sveta za komunalne zadeve je dokončna ter proti 
njej ni pritožbe v rednem upravnem postopku. 

7. člen 
V vseh morebitnih sporih med hišnimi sveti in 

sveti oziroma upravami stanovanjske skupnosti glede 
posojil iz tega sklada odloča svet za komunalne za- 
deve. 

8. člen 
Ta odlok velja od 1. julija 1955 dalje. 

St. V-1594/1-55 

Maribor, dne 5. julija 1935. 
Predsednik MLO: 

Tone Bol* 1. r. 

Sii. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni Ijudskj odbor Gorica na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalčev dne 11. julija 1955 
sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o delbčitvi višine dnevnic - 

in o pavšalnem povračilu stroškov za terensko delo 
na območju okraja Gorica 

1. člen 
Razveljavi se odlok- o določitvi, višine, dnevnic 

in o pavšalnem povračilu stroškov za terenskojdelp 
na območju okraja Gorica, štev.. .4704/1-53 z- dne 
25. avgusta 1953 (Uradni list LRS, It. 38456/53), spre- 
menjen z odlokom štev. 1/1-237/4-54 z. dne 26. janu- 
arja 1954 (Uradni list^LRS. št. 11-164/54).' 

2. člen. 
Ta odlok velja takoj, objavj pa se • >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1/1-517/1-55 
Nova Gorica, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLÒ: 
Mirko Remec 1. r.   . . 
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545. 
ti i podlagi 2 odstavka 15. člena in 15. točke 64. 

Člen» zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, Št. 19-89/52) in v zvezi s 1. odstavkom 1. 
člena uredbe o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 
(Uradni list LRS, št. 19-86/55) izdaja okrajni ljudski 
odbor Gorica po sklepu 16. seje okrajnega zbora in 
15. seje zbora proizvajalcev  z  dne  11. julija  1955 

ODLOK 
o določitvi krajev v goriškem okraju, kjer se bo 

uporabljala uredba o- razdeljevanju in odpovedi 
stanovanj 

1. člen 
Določbe uredbe o razdeljevanju in odpovedi 

stanovanj (Uradni list LRS, št. 19-86/55) se bodo na 
območju goriškega okraja uporabljale v krajih Aj- 
dovščina, šturje, .Vipava, Šempeter, Vrtojba, Dorn- 
berk, Kanal, Anhovo, Deskle, Dobrovo, Medana, 
Bjljana, Zali breg, Snežeče in Kojsko. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS<, ve- 

lja pa od dneva, ko ga sprejme okrajni ljudski 
odbor. 

St •/1266/1-55 
Nova Goriea, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLÖ: 
Mirko Remec L r. 

546. 
Na podlagi 15. in 64. člen« zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. i9-83f%!) je 
okrajni ljudski odbor Krško na XXV. skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 7. julija 
1955 sprejel 

ODLOK 
» razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega povra- 

čila stroškov za službena potovanja oziroma za 
terensko delo na območja okraja Krško 

i. člen 
Razveljavi se odlok o določitvi pavšalnega po- 

vračila stroškov za službena potovanja oziroma za 
terensko  delo  na  območju "okraja   Krško  z   dne 
11. septembra  1953, št. 130ÔÔ/2-53 (Uradni list LRS, 

•It. 30-458/53). 
2. Člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem. 
listu LRS«. 

St 1-1455/1-55 
'Krško, dne 7. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r. 

547. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in v zvezi s L odstavkom 1. člena 
uredbe o razdeljevanju in odpovedi stanovanj (Urad- 
ni list LRS, št. 19/55) je okrajni ljudski odbor v 
Krškem na XXV. seji okrajnega zbora ia zbora pro- 
izvajalcev dne 7. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi krajev^ okraju Krško, za katere se 
uporablja uredba o razdeljevanju in odpovedi 

stanovanj v celoti 

1. člen 
V okraju Krško se uporablja uredba o razdelje- 

vanju in odpovedi stanovanj v celoti za tele kraje: 

Artiče Brege 
Bizeljsko Drnovo 
Stara vas-Bizeljsb Zadovinek 
Globoko Veliki Podlog 
Cerklje Velika vas 
Črcgšnjice Pristava 
Bužeča vas Raka 
Dolnja Pirošica Podsreda 
Gornja Pirošica Senovo 
Čatež                    ,j Veliki Kamen 
Kraka vas           jj Mali Kamen 
Skopice                 :| Reštanj 
Velike Malenee Dovžko 
Dobova Kališevec 
Kapele Dobrava 
Sela Brezje 
Gabrje Bianca 
Mihalovec Boštanj 
Mostec Dolenji Boštanj 
Velika DoMna Radna 
Jesenice Log 
Obrežje Kompolje 
Bregansiko selo Smarona 
Bistrica Brestanica 
Žagaj Bučka 
Podšboeje Krmelj 
Brod Šentjanž 
Mak» Mïalevo Studenec 
VeKko Mraševo Tržišče 
Veliki Trn Malkovec 
Leskovec         L^N*. Telce 

"      2. člen 
Ta odlok velja & dmem objave v »Uradnem li«*u 

LRS«. 
St 1Ì7S71-I 
Krško, dae 7. julija 1955. 

=- Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. t. 
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548. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih  (Uradni  ust  LRS, št.  19-89/52)   ter 
48.  in 49, člena temeljne  uredbe o finančno samo-' 
stbjnih zavodih  (Uradni  list FLRJ, št. 51-426/53)   je 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na 26. skup- 
ni seji okrajnega  zbora in zbora proizvajalcev dne ' 
11. junija 1935 sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstveneR •   •   aa 

Ljubljana okolica 

1 
Okrujin zdravstveni dom Ljubljana okolica, ki 

jo bil ustanovljen z odločbo okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljanu okolica št. 284/1-03 z dne 51. ja- 
nuarja 1953, preneha dne 30. juniju ' 195.5 in; preide 
v likvidacijo. 

2 
Likvidacijo opravi likvidacijska komisija, ki jo 

imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica. 
Likvidacijski postopek se opravi po 8. do 24. 

členu uredbe o prenehanju podjetij in obrtov (Urad- 
ni list LRS, št. 51-425/53). 

3 •    ..-,      -_ 
Premoženje, s katerim je dostej gospodaril 

okrajni zdravstveni dom Ljubljana okolica, se izroči 
okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana okolica; da 
osnovna sredstva dodeli v gospodarjenje ' novim 
zdravstvenim domovom in postajam, ki jih ustanovi 
s posebnimi odločbami. 

Zdravstvena postaja Borovnica nudi zdravstveno 
varstvo   pr&bivaLstvu  občin   Borovnica   in   Podpeč- 
Prëserje  (fazen  naselja Rakitne)   s  tem,' da 'zdravi : 

in preprečuje bolezni. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje Bo-; 
rovnica spadajo: ' • .      • • 

1. splošna  ambulanta Borovnica, 
2. zobna  ambulanta  Borovnica, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Borovnica,- 
4,- pomožna zdravstvena postaja Podpeč s splošno 

ambulanto,   zobno  ambulanto   in   posvetovalnico  za 
matere in otroke, 

5. babiška   služba   Borovnica   z   babiškimi   mesti 
v Borovnici in Podpe&i. !**. 

'- Zdravstveni postaji Borovnica se v skladu- e-, 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub-, 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne. 11. junija 1955 o pre-; 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica/dodeli v gospodarjenje premoženje,, ^.katerim 
je doslej gospodaril- okrajni zdravstveni, dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske, 
enote, naštete v 3. točki te odločbe., 

Zdravstvena- postaja Borovnica ima  tele sklade: 
a) sklad za, nagrajevanj e delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Uslužbenci in' delavcj okrajnega zdravstvenega 
doma, • ki so na delovnih mestih v organizacijskih 
enotah posameznih novo ustanovljenih zdravstvenih 
zavodov, postanejo uslužbenci oziroma delavci ustrez- 
nega zdravstvenega zavoda. 

Uslužbence in delavce, ki'so na delovnih mestih 
v upravi- okrajnega zdravstvenega doma, razporedi 
na nova delovna mesta predsednik.okrajnega ljud- 
skega odbora na predlog sveta za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko. 

5 "    *. 
Ta odločba velja takoj, objavj ' pa 'se v1 >U"rad- 

nem listu LRS«. :   • 
St. V-42-32/M5 
Ljubljana, dno 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berciò L r. 

549. 
Na podlagi 22. člena ;n 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbo o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list .FLRJ, št.', 51,406/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seJi okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
ll> junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene poslajc Borov ai,... 

; -Zdravstveno postajo Borovnica 1uprarlja...uj^carni 
odboh Ki'ima-7. članov, vtštevši upravnika doma.. 
Chine -upravnega- odbora -in upravnika zdravstvene/ 
postaje " imenuje okrajni - ljudski. odbor, Ljubljana.' 
okolica. ,  ;. .. ",,,',; 

.7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Borov- 

nica je pristojen svet za ljudsko zdravstwin socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica,     •    -..:-•'•.> •• 

8 
Ta odločba velja od 1.' julija 1955. 
St. V-4Ö-4.1/1-55  '    ' - !   -•-!>. 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. i - 

Predsednik OLO: • 
Miha Bêrcfë î; r. 

550. 
Na podlagi 22. člena ,fn 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2, člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Črnuče 

Ustanovi  se  zdravstvena  postaja  Borovnica  kot 
mančno   samostojen   zdravstveni   zavod   s   sedežem 

T Borovnici. 

Ustanovi se zdravstvena postaja Črnuče kot fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem v 
Črnučah. 
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Zdravstvena postaja Črnuče nudi zdravstven© 
varstvo prebivalstvu občine Črnuče (razen vasi Ra- 
bica in Gameljne), dela občine 'Dolsko (k. o. Dol, 
Podgora in Kleče) in dela mesta Ljubljana (k. o. 
Stožice, Šmartno in Zadobrova) s tem, da zdravj in 
preprečuje bolezni. 

V    organizacijski    sestav    zdravstvene    postaje 
Črnuče spadajo: 

1. splošna ambulanta Črnuče, 
2. zobna ambulanta Črnuče, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Črnuče, 
4. pomožna zdravstvena postaja Dolsko s splošno 

in zobno ambulanto, 
5. babiška   služba   Črnuče  z  babiškimi   mesti   v 

Črnivcu in Dolu. 
4 

Zdravstvenu postaji Črnuče se v skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne 11. junija 1995 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki  te odločbe. 

Zdravstvena postaja Črnuče ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne intvesticije, 
c) amortizacijski sklad. 

Zdravstveno postajo Črnuče' upravlja upravni 
odbor, ki ima 7 članov, vštevSi upravnika doma. 
Člane upravnega odbora in upravnika zdravstvene 
postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljiubljana 
okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Črnuče 

je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. 
St. V-42-37/1-55 
Ljubljana, dno 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berciò" 1. r. 

551. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljulbljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
lil. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Dobrova 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja Dobrova kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod- s sedežem 
na Dobrovi. 

Zdravstvena postaja  Dobrova  nudi  zdravstveno 
varstvo prebivalstvu občin Dobrova, Horjul in Pol- 

*hov Gradec s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

3 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje Do- 

brova spadajo: 
1. splošna ambulanta Dobrova, 
2. pomožna  zdravstvena postaja  Polhov  Gradec 

e splošno ambulanto, 
3. pomožna zdravstvena postaja Horjul s splošno 

ambulanto  in  posvetovalnico za  matere   in  otroke, 
4. babiška   služba   Dobrova   z   babiskimi   mesti 

na Dobrovi, v Polhovem Gradcu in Horjulu. 

Zdravstveni postaji Dobrova se v skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudsikega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne 1'1. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje- premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organ^acijske 
enote, naštete v 3. točki te odločbe. 

Zdravstvena  postaja  Dobrova  ima   tete   >klade: 
a) sđđad za nagrajevanje delavcev in USI^^TICCV, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sJclad. 

Zdravstveno postajo Dobrova upravlja upravni 
odbor, ki ima 7 članov, vžtevši upravmika zdrav- 
stvene postaje. Člane upravnega odbora in uprav- 
nika zdravstvene postaje imenuje okrajni ljudski 
odbor Ljubljana okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Dobrova 

je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Ljubljana oko- 
lica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. 
Št. V-42-43/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsedniiik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

552. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odbojih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni List FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na 26. 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Domžale 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Domžale kot ii" 

nančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem v 

Domžalah. 



St. 51 - 18. VIE. 1955 URADNI LIST Stran 665 

Zdravstveni dom Domžale nudi zdravstveno var- 
stvo prebivalstvu občin Domžale, Lukovica, Blago- 
vica in prebivalstvu dela občine Radomlje (k. o. Ho- 
mec, Radomlje in Rova) s tem, da zdravi in pre- 
prečuje bolezni. 

5 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma 

Domžale spadajo: 
1. splošna  ambulanta Domžale, 
2. zobna ambulanta Domžale, 
3. higienska postaja Domžale, 
4. posvetovalnica za matere in otroke Domžale, 
5. babišlka služba Domžale z babiškimi mesti v 

Domžalah, Radomljah in Blagovici, 
6. zdravstvena postaja Lukovica s splošno am- 

bulanto, zobno ambulanto, posvetovalnico za matere 
in otroke ter babiško službo v Lukovici. 

Zdravstvenemu domu Domžale se v skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, It. V-42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki te odločbe. 

(Zdravstveni dom  Domlžale ima  tele   sklade: 
a) siklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski siklad. 

6 
Zdravstveni dom Domžale upravlja upravni od- 

bor, ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. Ciane 
upravnega odbora in upravnika zdravstvenega doma 
imenuje  okrajni   ljudski   odbor  Ljubljana   okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Dom- 

žale je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. » 
St. 42-3S/1J55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predisôdnnik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

553. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, Štev. 
19-89/52) ter. 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni lisi FLRJ, št. 51-426/53) 
Ie okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica nat skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
H- junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Grosuplje 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Grosuplje kot fi- 

nančno samostojen zdravstvena, zavod s sedežem v 
troupi jem. 

Zdravstveni dom Grosuplje nudi zdravstveno 
varstvo prebivalstvu občin Grosuplje, Podtabor, 
SmaTJe (raaen naselja Pleše in k. o. Lipòglav) ter 
dela občine Višnja gora (naselja Kožljevec, Blečji 
vrh. Velika Loka, Mala Loka in Luče) s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. 

3 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma Gro- 

suplje spadajo: 
1. splošna ambulanta Grosuplje," 
2. zobna ambulanta Grosuplje, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Grosuplje, 
4. protituberkulozni dispanzer Grosuplje, 
5. higienska postaja Grosuplje, 
6. babiška služba Grosuplje z babiškim mestom 

v Grosuplju. 
4 

Zdravstvenemu domu Grosuplje se v sikladu i 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki,te odločbe. 

Zdravstveni dom Grosuplje ima tele sklade: 
a) siklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski »klad. 

.Zdravstveni dom Grosuplje upravlja upravni od- 
bor, ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. Clane 
upravnega odbora in upravnika zdravstvenega doma 
imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica. 

Za zadeve in naloge zdravsrveneiga doma Gro- 
suplje je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. 
St. V-42-38/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsedndik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

554. 
Na podlagi 22. člena'in 6. točke 64. člena zakona 

O okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Ivančna gorica 

1 
Ustanovj se zdravstvena postaja Ivančna gorica 

kot finančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem 
v Ivančni gorici. 
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Zdravstvena postaja Ivanina gorica midi zdrav- 
stveno varstvo prebivalstvu občin' Stična, Krka, Šent- 
vid pri Stični in dela občine 'Višnja gora s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. 

V   organizacijsiki    sestav    zdravstvene    postaje 
Ivančna gorica spadajo: 

. 1. splošna  ambulanta Ivančna gorica, 
2. zobna ambulanta Ivančna gorica, 
3. posvetovalnica  za  matere  in  otroke  Ivančna 

gorica, 
4. posvetovalnica   za   matere   in   otroke   Šentvid 

pri Stični, 
5. babiška   služba   Ivančna   gorica,   z   babišikimi 

mesti v Ivančni gorici, na Krki in v Višnji gori. 

Zdravstveni postaji Ivančna gorica se v skladu e 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana-okolica, št. 42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki te odločbe. 

Zdravstvena   postaja   Ivančna   gorica   ima   tele 
sklade: 

a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

2 
zdravstveni dom Litija nudi zdravstveno varstvo 

prebivalstvu občin Litija, Kresnice, Šmartno pri LU 
tijl, Gabrovka, Vače (razen k. o. Kandrše) in Prcr 
žganje (k. o. Sv. Anton, Trebeljevo z naseljem Gozd*- 
Reka ter k. o. Volavlje z naseljem Košlke poljane 
in Račića) s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

V organizacijsiki sestav zdravstvenega doma Li- 
tija spadajo: 

1. splošna ambulanta Litija, 
2. zobna ambulanta Litija, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Litija, 
4. protiruberkulozni dispanzer Litija, 
5. babiška služba Litija z babiškimi mesti v Li- 

tiji, Smartnem, Gabrovki, Vačah in Kresnicah, 
6. higienska postaja Litija. 

Zdravstvenemu domu Litija se v skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudsikega odbora Ljub- 
ljana okolica, žt. 42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naätete v 3. točki te odločbe. 

Zdravstveni dom Litija ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Zdravstveno postajo Ivančna gorica upravlja 
uipravni odbor, V šteje 9 članov, vštevši upravnika 
postaje. Clane upravnega odbora . i upravnika zdrav- 
stvene postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Ivančna 

gorica   je   pristojen   svet   za   ljudsko  zdravstvo   in 
socialno politiko okrajnega ljudsikega odbora Ljub- 
ljana okolica.  • 

,8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. 
St. V-42-44/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

553. 
Na podlagi 22. člena in 6. ročke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1953 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Litija 

1. 
Ustanovi se zdravstveni dom Litija kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod s sedežem v Litiji. 

Zdravstveni ,dom Litija upravlja upravni odboj, 
ki ' šteje 9 članov; vštevži  upravnika doma.  Clane      | 
upravnega odbora in upravnilka zdravstvenega doma      I 
imenuje  okrajni  ljudski  odbor  Ljubljana  oikolice, 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Litija 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od i. julija 1955.      t 
St. V-42-4Ö/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

556. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list- LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zibora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Logatec 

i 
Ustanovi   se  zdravstvena   postaja   Logatec   kot 

finančno  samostojen   zdravstveni  zavod   s  sedežem 
v Logatcu. 
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Zdravstvena postaja Logatec nudi zdravstveno 
varstvo prebivalstvu občin Logatec, Rovte in Planina 
(naeelja Grčarevec. Laze in Jakovdca) s tem, da 
adravi io preprečuje bolezni. 

5 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje Lo- 

gatec spadajo: 
1. splošna ambulanta Logatec, 
2. zobna ambulanta Logatec, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Logatec, 
4. pomožna zdravstvena posiAJ& Hotedršica s 

splošno ambulanto, 
5. pomožna zdravstvena postaja Rovte s splošno 

ambulanto, 
6. babiška služba Logatec z babiškimi mesti v 

Logatcu, Rovtah im Hotedršici. 
4 

Zdravstveni postaji Logatec se v skladu 9 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
fcnote, naštete v 3. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja Logatec ima tele sklade: 
a) siMad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sMad. 

6 
Zdravstveno postajo Logatec upravlja upravni 

odbor, ki ima 7 članov, vžtevši upravnika doma. 
Clane upravnega odbora in upravnika zdravstvene 
postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana 
okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Logatec 

je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. .  # 
St. V-42-39/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1995. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

557. 
Na podlagi 22. Člena in 6. točke 64. Člena zakona 

0 akrajnih ljudskih odborih (Uradni lisi LRS, štev. 
^-ga/SB) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
»mostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
i* okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
*eJi okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
U. junija 1995 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Medvode 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Medvode :kot fi- 

.Jaačno samostojen zdravstveni zavod s sedežem v 
Medvodah. 

Zdravstveni dom Medvode nudi zdravstveno var- 
stvo prebivalstvu občine Medvode s tem, da zdravi 
in preprečuje bolezni. 

3 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma 

Medvode spadajo: 
1. splošna ambulanta Medvode, 
2. zobna ambulanta Medvode, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Medvode, 
4. higienska postaja Medvode, 
5. babiška služba Medvode z babiškimi mesti 

v Medvodah in Sari. 
4 

Zdravstvenemu domu Medvode se v skladu « 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena dom Medvode ima tele sklade: 
a) siklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Zdravstveni dom Medvode upravlja upravni od- 
bor, ki šteje 7 članov, vštevsi upravnika doma. Clane 
upravnega odbora jn upravnika zdravstvenega doma 
imenuje  okrajni   ljudski   odbor  Ljubljana   okolica, 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Med- 

vode je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1955. 

i     St V-42-40/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

558. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-99/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 5M26/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana "okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO \ 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Mengeš 

Ustanovi se zdravstvena postaja Mengeš kot fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem r 
Mengšu. 

2 
Zdravstvena postaja Memgeš nudi zdravstveno 

varstvo prebivalstvu občino Mengeš s tem, da zdravi 
in preprečuje bolezni. 
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V organizacijski sestav zdravstvene postaje Men- 
geš 'spadajo: 

1. splošna ambulanta Mengeš, 
2. zobna ambulanta Mengeš, 
3. posvetovalnica  za  matere  in  otroke  Mengeš, 
4. babiška služba Mengeš z babiškim mestoni v 

Mengšu. 
4 

Zdravstveni postaji Mengeš se v skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 43-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete' v 3. sočki te odločbe. 

Zdravstvena postaja Mengeš ima tele sklade: ' 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizaoijski sklad. 

Zdravstveno postajo Mengeš upravlja upravni 
odbor, ki ima 8 članov, vštevši upravnika doma. 
Člane upravnega odbora in upravnika zdravstvene 
postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana 
okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Mengeš 

je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Ljubljana oko- 
lica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1933. 
Št. V-4,2-56/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

559. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Moravče 

Ustanovi se zdravstvena postaja Moravče kot 
finančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem 
v Moravčah. 

2 
Zdravstvena postaja Moravče nudi zdravstveno 

varstvo prebivalstvu občine Moravče s tem, da zdravi 
in preprečuje bolezni. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje Mo- 
ravče spadajo: 

1. splošna ambulanta Moravče, 
2. zobna ambulanta Moravče, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Moravče, 
4. babiška   služba  Moravče  z  babiškim  mestom 

v Moravčah. 
4 

" Zdravstveni postaji Moravče se v skladu e 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne 11. junija 1955 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena   postaja   Moravče  ima   tele   sklade: 
a) sklad za nagrajevanje-delavcev inuslužbencev, 
b) sklad.za lastne investicije, 
c) amortizaoijski sklad. 

Zdravstveno postajo Moravče upravlja upravni 
odbor, ki ima 7 članov, vštevši upravnika postaje. 
Člane upravnega odbora in upravnika zdravstvene 
postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana 
okolica. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Moravče 

je pristojen  svet za ljudsko zdravstvo in  socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Ljubljana oko- 
lica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1935. 
St. V-42-42/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r; 

560. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Škofljica 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja Škofljica kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod s- sedežem 
v Škofljici. , o 

2" 
Zdravstvena postaja Škofljica nudi zdravstveno 

varstvo prebivalstvu občin Škofljica, Ig im dela' ob- 
čine Šmarje s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

3 
•V organizacijski sestav zdravstvene postaje Škof- 

ljica spadajo: • 
1. splošna ambulanta Škofljica, 
2. pomožna zdravstvena postaja Ig s splošno 

ambulanto, 
'3. babiška služba Škofljica z babiškimi mesti 

na Igu in v Škofljici. 
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Zdravstveni postaji Škofljica, se • skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. 42-32/1 z dne M. junija 1965 o pre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
Mote, naštete v 3. točki te odločbe. 

Zdravstvenemu domu Vrbnika se v skladu s 
3. točko odločbe okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica, št. V-42-32/1 z dne,11. junija 1955opre- 
nehanju okrajnega zdravstvenega doma Ljubljana 
okolica dodeli v gospodarjenje premoženje, s katerim 
je doslej gospodaril okrajni zdravstveni dom Ljub- 
ljana okolica in so ga uporabljale organizacijske 
enote, naštete v 3. točki te odločbe. 

Zdravstvena postaja Škofljica  ima  tele siklade: 
a)_ sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

6 
Zdravstveno postajo Škofljico upravlja upravni 

odbor, ki ima 7 članov, vštevši upravnika postaje. 
Clane upravnega odbora in upravnika zdravstvene 
postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana 
okolica. 

Zdravstveni dom Vrbnika  ima  tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sMad. 

Zdravstveni dom Vrhnika upravlja upravni od- 
bor, ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. Clane 
upravnega odbora in upravnika zdravstvenega doma 
imenuje  okrajni   ljudski   odbor   Ljubljana   okohca. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Škofljica 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1935. 
St. V-42-45/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1953. 

Predsedmiik OLO; 
Miha Berčič 1. r. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Vrhnika 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Ljubljana okolica. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1935. 
St. V-42-35/.1-55 

Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

561. 
Na'podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. junija 1955 sprejel < 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Vrhnika       « 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Vrhnika kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem na 
Vrhniki. 

2 
Zdravstveni dom Vrhnika nudi zdravstveno var-; 

»tvo prebivalstvu Vrhnika in dela občine Brezovica 
('• o. Log z naselji Dragomer, Log pri Brezovici jn 
Luikovica)  s tem, da zdravi in preprečuje bolezud. • 

3 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma Vrh- 

nika spadajo: 
1. splošna ambulanta Vrhnika, 
2. zobna ambulanta Vrhnika, 
3. posvetovalnica za  matere in  otroke  Vrhnika, 
*• protituberkulozni dispanzer Vrhnika, 
5. higienska postaja Vrbnika, 
6. babiška služba Vrhnika z dvema babiškima 

mestoma na Vrhniki. 

562. 
Na podlagi 1. odstavka 1. člena uredbe o raz- 

deljevanju in odpovedi stanovanj (Uradni list LRS, 
št. 19/55) in 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Maribor okolica na XXVIII. skupni seji 
obeh zborov dne 18. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi krajev, v katerih se uporablja uredba 

o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 

1. člen 
Uredba o razdeljevanju in odpovedi stanovanj 

(Uradni list LRS, št. Ì9/53) se uporablja za naselja: 
Lenart v Slov. goricah, Oplotnica, Podvelka, Polj- 

čane, Pekel, Pragersko, Rače, Ruše, Slov. Bistrica, 
Zg. Bistrica, Sp. Hoče, Lovrenc na Pohorju, Šentilj, 
Gradišče, Limbuš, Miklavž, Pekre, Ribnica na Po- 
horju, Spodnja in Zgornja Selnica ob Dravi in 
Bistrica. 

j. 2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. I 759/1-55 
Maribor, dne 18. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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563. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na 18. skupni seji 
obeh zborov dne 11. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Novo mesto za leto 1955 

1. člen 
Odlok o družbenem planu okraja Novo mesto 

za leto 1955 se v 2. točki VI. poglavja v temle 
spremeni: 

a) zaporedna številka 2 se glasi: 
>2. Trgovsko podjetje >2eleznina« Novo mesto 2.1 %<; 

b) v zaporedni številki 23 — izpade >Kmetijska 
zadruga Straža«; 

c) T zaporedno številko 24 — se vpiše še >Kme- 
tijska zadruga Straža«. 

2. člen    « 
1. odstavek 3. točke VI. poglavja se spremeni in 

se glasi: 
iTrgovska podjetja in trgovine smejo uporabiti 

za povečanje plač s prispevkom za socialno zavaro- 
vanje nad plačami po tarifnem pravilniku, će pla- 
čilni sklad, ki se izračuna na podlagi določenega 
odstotka od celotnega prometa, presega plače po ta- 
rifnem pravilniku z izdatki iz 31, člena uredbe o 
delitvi celotnega dohodka gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 54/54), največ do 20% od pla- 
čilnega sklada po tarifnem pravilniku s prispevkom 
za socialno zavarovanje.« 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 
St.  1-1041/2-55 
Novo mesto, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

564. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh 
zborov dne 7. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o  prenehanju  veljavnosti odloka  o  pavšalnem 

povračilu stroškov za uredna potovanja 
na območju okraja Postojna 

1. člen 
Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna 

potovanja na območju okraja Postojna z dne 4, marca 
1954, št. 657/16-54 (Uradni list LRS, št. 12-194/54) pre- 
neha veljati. 

2. Člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 30. ju- 

nija 1955. 
St. 1-91/20-55 
Postojna, dne 7. julija 1955. 

' Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

56$. 

Na podlagi 15. člena, 8. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih iir 6. člena uredbe o pra- 
vici ljudskih odborov, da predpisujejo takse in pro- 
metni davek ter 2. člena uredbe o prometnem davku 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
obeh zborov dne 7. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka v uvedbi občinskih taks 

• občinskega prometnega davka 

1. člen 
Odlok o uvedbi občinskih taks in občinskega 

prometnega davka (Uradni list LRS, št. 6/55) se v 
II. delu — tarife — tar. št. 4 dopolni tako, da se do- 
da še odstavek: 

Takse pa tej tarifni številki (od a do c) so opro- 
ščene zadeve, ki se nanašajo na zidanje silosov in 
gnojničnih jam.« 

St. 1-91/122-55 

Postojna, dne 7. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič L r. 

566. 
Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 2. odstavka 
28. člena temeljnega zakona o proračunu (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) sta okrajni zbor in zbor 
proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica vsak na svoji seji dne 12. julija 1955 sprejela 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu okraja Radovljica 

(okrajnem proračunu) za leto 1955 

1. člen 
Prvi člen odloka o pro.računu okraja Radovljica 

(okrajnem proračunu) za leto 1955 (Uradni list LRS, 
št. 17-352/55) se spremeni takole: 

1. Dohodki in izdatki finančno samostojnih za- 
vodov se znižajo za 78,307.000 din, tako da znašajo 
skupni dohodki 94,130.000 din, izdatki pa 120,395.000 
dinarjev. u 

2. Dohodki skladov se zvišajo za 45,967.000 din, 
tako da znašajo skupni dohodki skladov 225,834.000 
dinarjev, izdatki skladov pa se zvišajo za 18,495.000 
dinarjev, tako da znašajo skupni izdatki 196,362.000 
dinarjev. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v iUradnem listu LRS«. 

St. 2457/1-55 

Radovljica, 12. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 
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567. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) in 
v zvezi z 49. členom temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) sta okrajni zbor in 
zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Ra- 
dovljica vsak na svoji seji dne 12. julija 1955 
sprejela 

ODLOK 
o sklepnem računu okraja Radovljica za leto 1954 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okraja Radovljica za 

leto 1954 s prilogami, ki izkazujejo: 

I 
Sklepni račun okrajnega proračuna: 

700,341.796 din dohodkov 
699,470.090 din ,izdatkov 

871.706 din presežek 

II 
Sklepni račun finančno samostojnih zavodov: 

150,554.400 din dohodkov 
.    143,564.489 din izdatkov 

6,989.911 din presežek 

• 
Sklepni račun raznih skladov: 
392,436.276 din dohodkov 
386,487.931 din izdatkov 

5,948.345 din saldo. 

2. «len 
Proračunski presežek 871.706 din predstavlja do- 

hodke okrajnega proračuna za leto 1955; presežek 
finančno samostojnih zavodov 6,989.911 din je raz- 
deljen s sklepnimi računi teh zavodov za leto 1954, 
saldo skladov 5,948.345 din pa se prenese v posa- 
mezne istoimenske sklade za leto 1955. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc. 

St. 2458/1-55 
Radovljica, dne 12. julija 1955. » 

Predsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

568. 
Okrajni ljudski odbor Sežana je na skupni seji 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. ju- 
lija 1955 na podlagi 16. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Sežana za leto 1955 

1. člen 
!• V drugi točki XIV. poglavja odloka o družbe- 

nem planu okraja Sežana za leto 1955 (Uradni list 
^RS, it. 21-4-04/53) se spremenijo tele določbe: 

Kavarna »Sport«, Sežana, se črta iz seznama go- 
stl*č, ki plačujejo prometni davek v 'pavšalaih 
zneskih. 

Letni pavšal prometnega davka za gostilno Šta- 
njel se spremeni tako, da znaša po zvezni tarifi 
250.000 dinarjev, po okrajni tarifi 150.000 dinarjev, 
skupaj 400.000 dinarjev. 

2. V tretji točki XV. poglavja se v drugem od- 
stavku zvišajo zneski planiranega dobička za pod- 
jetji: 

»Les« (sedaj >Jelka<), Kozina: na   9.O00 
»Tovarna pletenin«, Sežana na 18.200 
3. Na koncu 6. točke XV. poglavja se doda nov 

odstavek, ki se glasi: 
Ne glede na prvi odstavek te točke smejo go- 

spodarske organizacije, ki se ukvarjajo z izvozom 
in uvozom, od skupnega deleža dobička, ki jim pri- 
pada, uporabiti za plače največ znesek, ki se izra- 
čuna po lestvici iz 4. točke XVI. poglavja. Odstotki v 
prvi koloni predstavljajo v tem primeru odstotek 
deleža dobička, s katerim gospodarska organizacija 
samostojno razpolaga od zneska plač po tarifnem 
pravilniku. 

4. V drugem odstavku 8. točke XV. poglavja se 
črta gostišče ^»Kavarna Sport«, Sežana iz seznama 
gostišč, ki plačujejo delež okraju od dobička in 
stalne prispevke družbeni skupnosti v pavšalnih 
zneskih. 

5. V 12. točki XV. poglavja se doda nov odstavek, 
ki se glasi: 

Podjetje »Telekomunikacije* iz Ljubljane vpla- 
čuje za svoj obrat V Sežani ves delež dobička, ki 
pripada okraju in ki presega letni znesek 1,633.000 
dinarjev, v poseben investicijski sklad podjetja. Ta 
sredstva se smejo uporabiti za zidanje stanovanj in 
za razširitev obrata v Sežani. 

6. V drugem odstavku 3. točke XVI. poglavja 
se doda v seznam podjetij,, ki oblikujejo plačilni 
sklad s prispevkom za socialno zavarovanje v odstot- 
kih od prometa, še gostišče »Kavarna Sport« v 
Sežani in se ji določi ta odstotek na 12%. 

7. V drugi točki XVIII. poglavja se spremenijo 
odstotki udeležbe na delu dobička gospodarskih or- 
ganizacij temle občinam takole: 

Herpelje 10% 1 
Senožeče 40% 
Sežana 16% 

8. Tretja točka XVIII. poglavja  se  spremeni in 
se glasi: 

Dotacije iz  okrajnega proračuna  bodo prejele 
tele občine: 

1. Črni kal i 1,100.000 6. Materija 1,100.000 
2. Divača 250.000 7. Podgorje 750.000 
3. Gračišče 1.600.000 8. Podgrad 2,100.000 
i. Herpelje 650.000 9. Štanjel 400.000 
5. Komen 2,500.000 10. Vreme 750.000 

9. V 4. točki XIX. poglavja se odstotek od celot- 
nih dohodkov okraja, ki se plačuje v sklad za kre- 
ditiranje zidanja stanovanj, poveča od 3% na 4,5%. 

Na koncu te točke se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

Znesek po prejšnjem odstavku se izračuna v 
predpisanem odstotku od celotnih dohodkov okraja 
in občin (razen udeležbe na dobičku gradbenih pod- 
jetij), vplačuje se pa v sklad za kreditiranje zida- 
nja stanovanj iz deleža dobička, ki pripada okraju. 

10. V XXI. poglavju se spremenijo skupna sred- 
stva okraja in viri sredstev takole  (v tisočih din): 
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Prva točka: 
Poveča se: 
skupni narodni dohodek na 
presežek  dela na 

Druga točka: 
a) delitev presežka dela — povečajo se: 

zap. št. 7 — zvezni davek od do- 
bička na 
zap. št. 8 — delež okraja  in  ob- 
čin na dobičku na 
zap. št. 13 — rezervni sklad gosp. 
organizacij na 
zap. št. 19 — delež gospodarskih 
organizacij na dobičku na 
Skupaj se razdelitev poveča na 

b) davek od dediščin in daril 
se zmanjša na 

c) spremeni se znesek, ki pripada 
federaciji 
okraju 
občinam 
gospodarskim organizacijam 

Tretja  točka: 
Povečajo se skupna sredstva, s ka- 

terimi bo razpolagal okraj Se- 
žana v letu 1955, na 

Povečajo se tile viri sredstev: 
è) udeležba na dobičku gospodar- 

skih organizacij na 
j) drugi dohodkj iz leta 1954 na 

Četrta točka: 
Uporaba sredstev okraja Sežana se spremeni in 

se spremenjeno besedilo glasi: 
Sredstva okraja, predvidena v višini 318,479.000 

.dinarjev, se bodo uporabljala za tele namene: 
a) izdatki okrajnega proračuna za zdrav- 

stvo in socialno politiko, ljudsko pro- 
sveto,  državno  upravo  in   rezervo 

b) proračunske investicije 
c) dotacije občinam 
č) sklad za kreditiranje zidanja sta- 

novanj 
d) okrajni kreditni sklad za investicije 
e) okrajni sklad za pospeševanje kme- 

tijske proizvodnje 
Okrajni» proračun   se  poveča   na  245,448.000din. 

Sesta točka: 
Okrajni sklad za kreditiranje zidanja stanovanj 

se poveča na 36,931.000 din. 
Sedma točka: 
Okrajni kreditni sklad za investicije se poveča 

na 33,300.000 din. 

1,542.432 
682.239 

121.457 

87.369 

10.067 

34.266 
682.239 

3O0 

na 250.333 
nâ 143.820 
na 42.884 
na   68.515 

316.479 

76.065 
34.300 

216.298 
17.950 
11.200 

36.931 
33.300 

2.800 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1953. 

St. 1-541/11-55 

Sežana, dne 19. julija  1955, 

Predsednik OLO: 

Danilo Petrinja 1.  r. 

569. 
Okrajni ljudski odbor Sežana je na skupni seji 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. ju- 
lija 1955 na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi 
z 2. in 28. členom temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni  list FLRJ, št. 13-147/54)  sprejel 

ODLOK 
o spremembah  in  dopolnitvah  odloka o proračunu 

okraja Sežana za leto 1955 

1. člen 
V prvem členu odloka o proračunu okraja Se- 

žana za leto 1955 se spremeni I. točka tako, da se 
glasi : 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku        243,448.000 din 
z izdatki  v  znesku 245,448.000 din 

2. člen 
Peti člen odloka se sip remeni in dopolni tako, 

da se glasi: 
Za kritje primanjkljaja v občinskih proračunih 

se iz okrajnega proračuna dodelijo dotacije, in 
sicer: 

1. občini Crni Kal 1,100.000 din 
2. občini Divača 250.000 din 
3. občini Gračišče 1,600.000 din 
4. občini Herpelje 650.000 din 
5. občini Komen 2,500.000 din 
6. občini Materija' 1,100.000 din 
7. občini Podgorje 750.000 din 
8. občini Podgrad 2,100.000 din 
9. občini Štanjel 400.000 din 

10. občini Vreme 750.000 din 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od prvega 

januarja 1955. 

St. 1-541/12-55 

Sežana,  dne   19.  julija   1953. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna številka 1 2 din do 8 strani,  vsake nadaljnje 4 strani 6 din več —'• 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva Ila, poštni predal 336 — Telefon 'Uprave 23-579 — Cek. račun: 60-KB-5-2-39» 
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VSEBINA: 

Odloki ljudskih odborov: 

570. Odlok o potrditvi sklepnega računa mesta Maribora za 
leto 1954. 

•1. Odlok o posesti psov v mestu Mariboru. 
572. Odločba OLO Celje o ustanovitvi Geodetskega zavoda 

v Celju. 
573. Odlok o družbenem planu okraja Črnomelj za leto 1955. 
571. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine' od do- 

hodkov kmetijskih gospodarstev, samostojnih poklicev 
In premoženja ia leto 1955 v okraju Gorica. 

575. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1955, ki Jih odmerja OLO Kočevje na 
podlagi katastra. 

576. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov obrtniških gospodarstev in samostojnih poklicev 
za leto 1955 v okraju Kočevje. 

577. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za do- 
hodke  od  premoženja za leto 1955 v okraju Kočevje. 

578. Odlok o spremembah odloka o uvedbi okrajnih taks 
v okraju Kočevje. 

579. Odlok o občinskem prometnem davku v okraju Kočevje. 

Odloki ljudskih odborov 
570. 

Na podlagi 46. in 49. člena temeljnega zakona 
o proračunu (Uradni list FLRJ, Št. 13/54) in v zvezi 
s 3. točko 65. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) sta 
mestni zbor in zbor proizvajalcev mestnega, ljud- 
skega odbora Maribor na 57. skupni-seji "dne 25. ju- 
lija 1955 sprejela 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa mesta Maribora    - 

za leto 1954 

l.člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

toesta Maribora za leto 1934, sestavljen po predpisih 
48- člena temeljnega zakona o proračunih in 39. člena, 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mesta Maribora za leto 1954 s 

sklepnimi računi finančno samostojnih zavodov za 
leto 1954 in posebnimi skladi za leto 1954 j« sestavni 
del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

P° sklepnem   računu  mesta  Maribora  za  leto  1954: 

1. po mestnem proračunu: 
dohodki 1.112,106.974 din 
izdatki 1.112,106.974 din 
presežek dohodkov — 

H. po sklepnih računih finančno samostojnih 
zavodov: 

dohodki 1.962,328.331 din. 
izdatki 1.&78.549.927 din 

presežek dohodkov 
piese'že<c .zd3*kov 

»1,086.036 d-'n 
7,509.63? dia 

•. po sklepnih računih posebnih skladov: 
dohodki              • 641,796.625 din 

,,   , •   izdatki '  ..•     511,093.566din 
presežek dohodkov, • 130.703.039 din 

4. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavodov 

se razdeli: 
odvod MLO 
za ustanove 

7,405.512 din 
83,682.524 din 

5. člen 
Presežek izdatkov finančno samostojnih zavodov 

se krije: Zavodu za socialno zavarovanje iz sredstev 
republiškega zavoda za socialno zavarovanje. Ostali 
presežki izdatkov finančno samostojnih zavodov pa ii 
njihovih lastnih sredstev in sredstev MLO. 

6. člen 
Presežek dohodkov posebnih skladov se razdeli: 

za prenos v proračun leta 1955 105,860.428 din 
za prenos v gozdni sklad leta 1959 378.281 din 
za prenos v sklad za kreditiranje go- 

spodarskih investicij leta 1955 24,466330 din 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 2643/1-55 
Maribor, dne 25. julija 1955. 

Predsednik MLOi 
' Tone Bole 1. r. 
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571. 
Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) in 5. člena temeljnega zakona o varstvu 
živine pred živalskimi kužnimi boleznimi (Uradni list 
FLRJ. št. 26-291/54) je mestni ljudski odbor Maribor 
na 55. skupni seji mestnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 5. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o posesti psov 

.  l.člen 
Kdor ima na območju mestnega ljudskega od- 

bora Maribor psa, se mora ravnati .po določbah tega 
odloka. 

2. člen 
• Po tem odloku se psi razvrstijo: 
a) v lovske pse, 
b) T športne -pse, 
c) v pse čuvaje, 
č) v druge pse. 

Lovski in športni psi služijo potrebam lova in 
športa. Lovski in športni pes more biti samo čisto- 
pasemski pes, ki ima rodovnik ali potrdilo o vpisu, 
ki ga je izdala kinološka organizacija po svojih 
pravilih. 

K čistopasemskim psom štejejo tudi službeni psi 
varnostnih organov, lavinski in reševalni psi ter psi, 
ki so vzgojeni, da vodijo slepe. 

Psi čuvaji so psi, ki jih lastnik uporablja za 
varovanje hiš, skladišč, vrtov, tovarn in podobno. 
Objekt oziroma prostor, ki ga naj pes čuva, je treba 
v prijavi označiti. 

Pes čuvaj je-lahko tudi čistopasemski pes. 
Med druge pse štejejo psi, ki niso razvrščeni v 

kategorijo - čistopasemskih psov oziroma psov ču- 
vajev. 

Pse razvrsti v kategorijo po tem odloku tajništvo 
za gospodarstvo MLO. V dvomljivih primerih pri- 
bavi tajništvo mnenje kinološke organizacije v 
Mariboru. 

3.čkn 
Prijava psov na območju ljudskega odbora je 

obvezna. Prijaviti je treba pse, stare nad 6 mesecev. 
Prijaviti je treba tudi pse, ki pridejo prehodno na 

območje ljudskega odbora, vendar za čas, daljši od 
30 dni. 

Rok za prijavo je 8 dni. 
Prijavo mora lastnik psa obnoviti vsako leto 

do 31. januarja. 
Vse določbe, ki veljajo za lastnika psa po tem 

odloku, veljajo tudi z£ vsako osebo, ki psa redi, ki 
ji je pes zaupan ali ki ima na kakršen kolj način 
psa, ne glede na lastništvo, 

4. člen 

Obvezna je tudi odjava psa. Lastnik odjavj psa, 
če se menja oseba lastnika, če pes pogine, se po- 
konča, ali če pobegne. 

Rok za odjavo je-8 dni. 

5 člen 

Lastnik odda prijavo in odjavo psa tajništvu za 
gospodarstvo ljudskega odbora, ki vodi register psov. 
V registru psov se vpišejo ime in naslov lastnika psa, 
oziroma njegovega imetnika, ime, opis in starost ter 
pasma psa, številka pasje znamke, morebitni podatki 
o vpisu v rodovno knjigo in plačilo pristojbine za 
cepljenje in pasjo znamko. • 

6. člen 
Pri prijavi in pri obnovitvi prijave izda tajništvo 

za gospodarstvo pasjo znamko in potrdilo o oprav- 
ljenem vsakoletnem cepljenju proti steklini. 

Pristojbino za cepljenje in za pasjo znamko do- 
loči svet za gospodarstvo ljudskega odbora, 

7. člen 
Pasje znamke za različne kategorije psov po tem 

odloku se morajo po obliki razlikovati. Obliko pasjih 
znamk določi tajništvo za gospodarstvo ljudskega 
odbora. 

Na znamki se označi kraj izdaje, številka regi- 
stracije in leto, za katero je znamka izda'na. 

Znamka se izda za koledarsko leto in velja do 
51. januarja prihodnjega leta. 

8. člen 

•   Pes mora stalno nositi ovratnik s pasjo znamko. 
Ce se znamka izgubi, mora lastnik psa javiti to 

tajništvu za gospodarstvo in zaprositi za izdajo nove 
znamke. 

Rok za prijavo je 3 dni. 

9. člen 
Za psa čuvaja mora njegov lastnik določiti zaprt 

ali dobro ograjen prostor. Ce to ni mogoče, mora 
biti pes priklenjen. 

Ce lastnik psa čuvaja, ki je popadljiv, izpusti, 
ga mora voditi na povodcu in mora pes nositi na- 
gobčnik. 

10. člen 
Določba prednjega člena velja tudi za popad- 

ljive pse, ne glede na kategorijo,- v katero so 
uvrščeni. 

Ob prostoru, v katerem je popadljiv pes, mora 
na vidnem mestu biti pritrjena svarilna tablica z 
napisom >Popadljiv pest ali >Hud pes<. 

11. člen 
Psi, razen popadljivih psov, se smejo izven hiš- 

nega prostora gibati prosto. Biti pa morajo v sprem- 
stvu lastnika ali druge osebe, oziroma pod nadzor- 
stvom,       j 

Psi velikih pasem (ilirski in nemški ovčarji, do- 
bermani, boksarji, buldogi, doge, bernhardinci) mo- 
rajo imeti izven hišnega prostora nagobčnik. Ce ijh 
vodi njihov lastnik na povodcu, nagobčnik ni po- 
treben. 

V hišnem prostoru mora lastnik izven svojega 
stanovanja voditi psa na povodcu ne glede na kate- 
gorijo, v katero je uvrščen in ne glede na njegovo 
velikost. 
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Ce so vsi prizadeti stanovalci hiše sporazumni, 
lahko odkaže hišni svet oziroma lastnik hiše za psa 
poseben prostor izven lastnikovega stanovanja, ozi- 
roma dovoli, da se pes v hišnem prostoru ali v dolo- 
čenih delih hišnega prostora giblje prosto. 

Lastnik je dolžan voditi psa na potrebo izven 
hišnega prostora, oziroma v hišnem prostoru, ki ga 
odkaže hišni svet, oziroma lastnik hiše. 

Hišni prostor je prostor v hiši, ki ga uporab- 
ljajo vsi ali več stanovalcev, kakor na primer stop- 
nišče, veža, k hiši spadajoče dvorišče, vrt in podobno. 

12. člen 

Za odrejo psov, t. j. za vzgajanje mladičev mora 
lastnik urediti poseben primeren prostor. Prostor 
mora  ustrezati higienskim predpisom. 

Tajništvo za gospodarstvo ljudskega odbora 
lahko prepove odrejo mladih psov tistemu, ki nima 
za to primernega prostora. 

13. člen 

Lastnik je dolžan skrbeti, da je pes čist in na- 
hranjen. 

Lastnik psa  ne sme mučiti. 

14. člen 

Ce zboli pes na steklini, mora to lastnik takoj 
javiti tajništvu za gospodarstvo. Lastnik mora isto- 
časno psa varno zapreti in ukreniti potrebno, da za- 
varuje pred psom okolico. 

Enako mora lastnik postopati, če se pri psu po- 
javi sum stekline. 

15. člen 

Lastnik mora takoj javiti antirabični postaji 
Okrožnega higienskega zavoda v Mariboru, če je pes 
koga ugriznil. Prijavo je dolžan dati tudi zdravnik, 
oziroma oseba zdravstvene stroke, h kateri se je za- 
tekel ugrizeni ali zanj kdo drugi. 

16. člen 

Prepovedano je 
a) voditi pse v javne lokale, na otroška igrižča 

in javna kopališča ter na živilske trge, 
b) voditi brezne psice na javne prostore. 

Po parkih in pokopališčih se smejo voditi psi 
»amo na povodcu. 

Javni prostor po tem odloku je prostor, ki je 
namenjen javnemu prometu, kakor tudi prostor, ki 
je dostopen javnosti. 

17. člen 
Da se prepreči prenos stekline in drugih na- 

lezljivih bolezni, oziroma ugrizi in druge poškodbe 
Po psih, se smejo poloviti vsi psi, ki pohajkujejo 
brez nadzorstva ter psi, ki ne nosijo pasje znamke. 

Pes, ki je bil ujet po dqlocbah prednjega od- 
stavka, se na zahtevo vrne lastniku, kolikor dokaže, 
"-a je bil prijavljen in registriran. Vrnitev psa mora 
lastnik zahtevati v 5 dneh. Pes se lastniku vrne, če 
Plača  hranarino. 

Tarifo za hranarino določi svet za gospodarstvo 
ljudskega odbora. 

Ce lastnik ne prijavi, zahteve za vrnitev v roku, 
določenem v 2. odstavku tega člena oziroma če ne 
plača hranarine, se pes pokonča. Tajništvo za go- 
spodarstvo lahko odloči, da se tako ujet čistokrvni 
pes, za katerega se ne javi lastnik, lahko izroči 
kinološki organizaciji, * 

18. člen 
Ce je pes za okolico nevaren in ga ni mogoče 

zadostno zavarovati ali če lastnik v nasprotju s sani- 
tarnimi predpisi in določbami tega odloka psa za- 
nemarja, se pes lahko lastniku odvzame in pokonča. 

Na predlog prizadetih strank se lahko odvzame 
in pokonča tudi pes, ki stalno zavija ali tuli in tako 
moti okolico. 

0 odvzemu psa po določbah tega člena odloča 
tajništvo za gospodarstvo ljudskega odbora. 

Lovljenje, hranjenje in pokončavanje psov po 
tem odloku izvršuje po navodilih tajništva za gospo- 
darstvo mestni konjač. 

19. člen 
Kdor krši predpise 3., 4. in 8. do 16. člena tega 

odloka se kaznuje z denarno kaznijo do 3000 din. 
Kazen izreka sodnik za prekrške ljudskega od- 

bora. 

20. člen 
Ta odlok ne velja za območje občinskega ljud- 

skega odbora Kamnica. 

21. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka izda po po- 

trebi svet za gospodarstvo ljudskega odbora. 

22. člen 
Ta odlok velja od dneva objave • »Uradnem 

listu LRSc 
Ko začne "veljati ta odlok, preneha veljati določba 

3. odstavka 10. člena odloka mestnega ljudskega od- 
bora Maribor o javnem redu in miru št. P-29/1-1951 
ter določba le. točke 10. člena odloka mestnega ljud- 
skega odbora Maribor o hišnem redu (Uradni list 
LRS, št. 26-52), kolikor se nanaša na rejo psov. 

St. 1780/4-1955 / 

Ma'ribor, dne 26. julija 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

572. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) v zvezi z 2. in 11. členom temebjne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
obeh iborov dne 31. marca 1935 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Geodetskega zavoda v Celju 

l.člen 
Ustanovi se Geodetski zavod v Celju s sedežem 

v Celju kot finančno samostojen zavod. 

2. člen 
Zavod opravlja tele naloge: 
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a) izvršuje vsa geodetska dela, ki služijo kot 
osnova za novo izmero, investicijska preddela in 
druge tehnične namene, 

b) izvršuje katastrske meritve vseh vrst, 
o) izdeluje  geodetske  načrte  za   razna  tehnična 

dela  in osnove  za  regulacijske  načrte -in  kataster, 
č) izvršuje razne agrarne  operacije   in  meritve, 
d) izdeluje katastrske mape in karte, 

'  e) izvršuje obnovo katastrskih map, 
f) izvršuje 'novo izmero, 
g) izvršuje reambulacijo, 
h) izdeluje geodetske osnove za razna trasiranja, 
i) izdeluje tehnični nivelman. 
j) izvršuje inženirsko geodezijo in dela vseh vrst 

uporabne geodezije, . 
k) izdeluje pregledne teritorialne karte raznih 

vrst. 
Delovno območje zavoda obsega predvsem ob- 

močje okraja Celje. Zavod pa lahko opravlja dela 
izven območja okraja Celje, vendar le z dovolje- 
njem organa, pristojnega za zadeve in naloge zavoda, 
pri čemer je treba upoštevati pripombe Geodetske 
uprave LRS v Ljubljani. 

3. člen 
Zavodu se daje v gospodarjenje vse premoženje, 

katerega je do sedaj imela celjska sekcija Geodet- 
skega zavoda LRS v Ljubljani in premoženje, ki ga 
bo zavodu dodelila Geodetska uprava LRS v Ljub- 
ljani. 

Podroben   popis  tega  premoženja in  ugotovitev 
njegove vrednosti, bosta napravljena pozneje. 
" 'i V  primeru,  da preneha delo zavoda  se premo- 
ženje,  ki ga je zavodu  dodelila Geodetska  uprava 

573. 
Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na podlagi 

16. in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborh 
(Uradn: list LRS, št. 19-89/52) ter na podlagi 24. člena 
zakona o planskem Vodstvu narodnega gospodarstva 
(Uradni list FLRJ. št. 58-569/51) na XVI. seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 23. aprila 
10=15 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Črnomelj za leto-1955 

LRS,  vrne  tej   upravi  oziroma   njenemu   pravnemu 
nasledniku. 

4. člen 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje 5 članov. 
Direktor zavoda je obvezno član upravnega od- 

bora. 
Direktorja zavoda in 3 člane upravnega odbora 

imenuje okrajni ljudski odbor Celje, enega člana 
upravnega odbora pa izvoli izmed sebe delovni kolek- 
tiv zavoda. 

5. člen 
"      Zavod ima: 

a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in velika popravila, 
c) sklad za strokovni dvig kadra; 
č) rezervni sklad. 

6. člen 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

gospodarstvo OLO Celje. 

7. člen 
Plače uslužbencev in delavcev se določijo s po- 

sebnim pravilnikom, ki ra izda okrajni ljudski odbor 
Celje. 

8. člen 
Ta odločba velja od 1. aprila 1955, objavi pa se 

v >Uradnem listu LRS« ter >Glasilu OLO Celje«. 
St. 1/1792/1-55 
Celje,.dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
V LETU 1954 

Značilnosti, ki so vplivale na razvoj gospodar- 
stva v LR Sloveniji, so bile vidne tudi v gospodar- 
stvu okraja Črnomelj. 

Doseženo je bilo nadaljnje povečanje vrednosti 
proizvodnje, v primeri s prejšnjimi leti izraženo 
r vrednosti bruto produkta po panogah, in sicer v 
tejle višini: 

Indeks 
1953 1954 1954 

1952 

298.311 

1953 

378.120 

1954 1952 1952 1953 

Industrija 544.166 126 162  ' 143 
Kmetijstvo 700.532 663.300 769.000 94 109 115 
Gradbeništvo 62.301 96.050 415.324 154 666 432 
Trgovina      t 90.524 85.251 106.458 94 117 124 
Gostinstvo 15.434 15.200 22504 100 147 150 
Obrt 194.012 179.450 196.382 93   ' 101 109 

V zvezj  s povečanjem vrednosti proiz vodnje se v primeri s prejšnjimi leti v tejle višin: i: 
je v letu 1954 tudi znatno povečal narodni dohodek, 

Indeks 
1953 1954 1954 

1952 1933 1954 1952 1952 1953 

Industrija 140.822 156.475 194.543 111 138 124 
Kmetijstvo 417.816 380.011 454.347 90 108 119 
Gradbeništvo 22.020 44.707 159.964 203 726 357 
Trgovina 45.509 50.156 56.815 110 124 113 
Gostinstvo 8.352 7.451 9.619    ' 81 115 129 
Obrt 84.544 67.060 73.850 80 87 110 
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1 
Industrijska proizvodnja 

Industrijska proizvodnja je zaradi nerazvite 
industrije že vedno na nizki stopnji, vendar pa je 
bil dosežen v preteklem letu viden napredek. Fizični 
obseg proizvodnje se je v letu 1954 dvignil z istimi 
proizvodnimi kapacitetami nasproti letu 1953 za 43%. 
Na dvig proizvodnje so deloma vplivale investicije 
v letu 1953 in 1954 v višini 338 milijonov din, pred- 
vsem pa boljša organizacija dela in večja storilnost, 
ki je bila dosežena s povečanjem delovne sile pov- 
prečno za 124 delavcev ali 22% proti letu 1953 m 
z boljšo organizacijo dela. 

Planirani obseg industrijske proizvodnje je bil 
r letu 1954 presežen povprečno za 22 %, in to pred- 
vsem v proizvodnji premoga (10%), kovinski (7%), 
tekstilni (88%), in živilski industriji (44%). Inve- 
sticije v letu 1954 so le v manjši meri vplivale nà 
povečanje industrijske proizvodnje, ker niso bile še 
dokončane, gradila pa so se in rekonstruirala že ob- 
stoječa industrijska podjetja; to se nadaljuje že 
v letu 1955. 

Vlaganje investicijskih sredstev v proizvodnjo 
je imelo glavni namen razširiti s potrebnimi pro- 
stori že obstoječo industrijo, jo izpopolniti s stroji 
in opremo ter s tem izboljšati delovni proces in omo- 
gočiti povečanje industrijske proizvodnje. 

V letu 1954 je bilo na področju industrije in ru- 
darstva investirano: 

a) za tehnično izboljšanje proizvodnje premoga 
v rudniku rjavega premoga Kanižarica, proizvodnja 
je bila tu doslej zastarela in primitivna, v višini 
45,000.000 din; 

b) za preureditev in dograditev objektov ter 
nabavo opreme za tovarno učil v Črnomlju v višini 
99,5 milijonov din; 

c) za izgraditev novih objektov belokranjske 
železolivarne, ki do sedaj obratuje v majhnih in za- 
starelih prostorih, v višini 90 milijonov din; 

č) za graditev novih delovnih prostorov obrata 
telekomunikacij v Semiču v višini 17 milijonov din. 
Obrat je posloval do sedaj v premajhnih prostorih, 
treba jih je bilo razširiti za povečano proizvodnjo; 
» d) ža tehnično opremo industrije marmora »Gra- 
daci in za odkrivanje zalog marmora 20 milijonov 
dinarjev. Podjetje je še v razvoju in so bila investi- 
cijska dela nujno potrebna za razširjeno pfoiz,- 
vodnjo; 

e) za razširitev proizvodnje z graditvijo prosto- 
rov za kisarno in destilacijo pri tovarni sadnih iz- 
delkov »Belsad< v višini 13,7 milijonov din; 

f) za graditev novih objektov »Belokrajinkec, 
strojnega pletilstva v Metliki, 28 milijonov din.    ; 

Kmetijstvo 
Kmetijska proizvodnja se jf v letu 1954 nekoliko 

dvignila nasproti letu 1953, vendar pa ne v pričako- 
vanj višini. Posledica mraza v letu 1953 je vplivala 
že v letu 1954 na dvig proizvodnje v sadjarstvu in 

. vinogradništvu, ki se je kljub temu povečala na- 
sproti letu 1953. Zaradi vremenskih razmer je bil 
najslabši pridelek žita, predvsem pšenice, proizvod- 
nja druge kmetijske delavnosti pa se je dvignila s 
Povečanjem hektarskih donosov zaradi gnojenja z 
umetnimi gnojili. 

Investicije v kmetijstvu v višini 86 milijonov din 
sc> bile porabljene za melioraciska dela, za nabavo 

plemenske živine, za opremo kmetijskih posestev, 
za začetna dela pri zidanju vinske kleti v Metliki ter 
drugih manjših stavb in za nabavo opreme po sploš- 
nih kmetijskih zadrugah, vendar pa v letu 1954 Še 
niso bistveno vplivale na povečanje proizvodnje. Na 
dvig narodnega dohodka v kmetijstvu za 19% v 
letu 1954 proti letu 1953 je vplival tudi splošni dvjg 
cen kmetijskim pridelkom. 

V socialističnem sektorju je na kmetijstvo po- 
zitivno vplival ukrep, da so bile kmetijske organi- 
zacije socialističnega sektorja, ki so še v razvoju, 
razglašene za poskusne obrate. S tem so bila ta 
posestva oproščena plačevanja amortizacije in obre- 
sti od osnovnih sredstev in so zato lažje krila pro- 
izvodne  stroške  in  stroške  za  izboljšanje  zemljišč. 

Odmera davka na podlagi katastra je v zaseb- 
nem kmetijskem sektorju stimulativno vplivala na 
proizvodnjo. Zaradi zastarelega katastra so bile še 
neke neskladnosti zaradi spremembe kultur ^n boni- 
tetnih razredov, kar se je med letom z ugotavlja- 
njem osnov s posameznimi zavezanci uravnavalo. 

Gozdarstvo 
Z veljavnimi predpisi in boljšo organizacijo go^- 

zdarske službe se je v preteklem letu uveljavilo smo- 
trnejše gospodarjenje z gozdovi. Sečnja gozdnega 
drevja je bila omejena na minimum, kljub temu pa 
je bila v zasebnih gozdovih prekomerna in je pre- 
segala letni prirastek za 20%, predvsem s sečnjo 
slaborazrednega lesa na negozdnih površinah, naj- 
več za lastno uporabo. V izrecno gozdnih predelih 
je bila sečnja manjša, predvsem v državnih gozdo- 
vih, v katerih je dosegla do 90% letnega prirastka. 

Ukinitev odvečnih žag veneciank in smotrnejša 
ureditev trgovine in prometa z lesom, predvsem.y 
zadružnem sektorju, je v precejšnji meri vplivala 
tudi na omejitev sečnje in je bila uporaba 'lesa 
racionalnejša. 

Za obnovo gozdov je bilo v letu 1954 opravlje- 
nega mnogo več dela kot v prejšnjih letih. Obseg 
gozdnih gojitev in pogozdovalnih del se je povečal r 
letu  1954 za  190%  proti letu  1953. 

Gradbeništvo 
Gradbeništvo je doseglo v letu 1954 izreden dvig, 

in sicer za 332% prota letu 1953. Ta dvig je bil do- 
sežen v največji meri pri investicijski graditvi indu- 
strije in komunalne delavnosti. Na tako visoki dvig 
gradbene delavnosti je vplivala tudi izredna po- 
dražitev gradbenih storitev, najmanj za 12% na- 
sproti letu 1953. 

Skupna vrednost gradbenih del in storitev v 
letu 1954 je znašala 415 milijonov din aH za 137% 
več kakor je bilo predvideno v planu za leto 1954. 

V letu 1954 se je povprečno povečalo število za- 
poslenega osebja v gradbeništvu na 590 delavcev, 
nasproti letu 1953, ko je bilo zaposlenih 241 delavcev, 
to je za 146%. V gradbeni sezoni pa je bilo število 
zaposlenih mnogo večje. 

5 
i Trgovina in gostinstvo 

Reorganizacija trgovinske mreže in oblikovanje 
plač na podlagi doseženega prometa v trgovini sta 
pozitivno vplivala na razvoj trgovine. V gostinstvu 
leta 1954 še ni bilo vpeljano oblikovanje plač na 
podlagi doseženega prometa. 
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Blagovni promet se je povečal v letu 1954 na- 
sproti letu 1955 za 28%, v gostinstvu pa za 38%. 
Na povečanje blagovnega prometa je znatno vplival' 
močnejši razvoj drugih gospodarskih panog in in- 
vesticijske graditve v okraju, zaradi česar je. bila 
poraba trgovskega blaga večja in se je povečalo 
število gostov v gostinstvu. Promet v gostinstvu ee 
je dvignil tudi z ustanovitvijo gostinskega podjetja 
v Semiču, z razširitvijo in izboljšanjem gostinske 
mreže v Črnomlju ter zaradi izrednega prometa ob 
proslavi 10. obletnice zasedanja SNOS v Črnomlju. 

Kmetijske pridelke so odkupovale v glavnem 
zadruge, ki so v večji meri odkupovale les in si s 
tem ustvarjale večji dobiček. Najslabši pa je bil 
odkup in preskrba prebivalstva z mlekom in zele- 
njavo, kar je povzročilo v več jih. centrih podražitev, 
kmetje na deželi pa niso mogli prodajati po znatno 
nižji ceni. 

Obrt —' 

Razvoj obrtništva se je v letu 1954 nekokko 
dvignil nasproti letu 1953, vendar pa zaostaja za 
razvojem drugih gospodarskih panog. Razvoj obrtni- 
štva, predvsem v socialističnem sektorju, je zaviralo 
pomanjkanje strojev in orodja, dajanje manjših in- 
vesticijskih sredstev obrtniškemu sektorju, uporaba 
istih planskih instrumentov za obrt kot industrijo ter 
slaba spremljava in nezainteresiranost občinskih LO 
za razširitev, predvsem socialističnega sektorja 
obrti in organizacije domače obrti, ki ima v Beli 
Krajini Že svojo tradicijo, saj je bila pred vojno 
mnogo bolj razvita. Kljub temu se je obrt nekoliko 
dvignila v socialističnem sektorju, ki zaposluje pre- 
težno večino delovne sile v obrtništvu in obsega 
večino obrtniške proizvodnje. 

Po svojem obsegu in strukturi se obrt še ni do- 
volj  razvila ter ni mogla zadostiti vsem potrebam, 

nastalim zaradi povečanja gradbene delavnosti. Zato 
so se morala posamezna obrtna dela, pri investicijskih 
graditvah oddajati obrtnim organizacijam zunaj 
okraja. Prav tako ni bilo dovolj zainteresiranosti pri 
LO ter pri okrajni obrtni zbornici, da bi prispevali 
k ustanavljanju novih obrtnih delavnic oziroma pod- 
jetij. Zato je občutno pomanjkanje v nekaterih 
obrtnih strokah, kot na primer kamnoseški, urarski, 
finomehanični, radiotehnični, elektroinstalaterski, 
krovski, tesarski in zidarski obrti. 

Investicije 

V letu 1934 so se izredno povečale investicije, in 
sicer največ v industriji. Vzporedno s tem so se po- 
večale tudi komunalne investicije in'ìnvesticije druž- 
benega standarda. Večje investicije so bile uporab- 
ljene tudi za zidanje prosvetnih objektov in sicer 
za dijaški dom v Črnomlju, novo šolo na Vinici in 
dograditev drugih med vojno požganih šol. 

V letu 1954 je bilo investiranih za elektrifikacijo 
vasi 16.2 milijona din in je bilo elektrificiranih 30 
vasi. Za zidavo stanovanj in obnovo podeželja se 
je investiralo 53,295 tisoč din, za dograditev stano- 
vanjskih hiš so dobili posamezniki tudi kredite po 
Narodni banki. Za vodovod v Suhorju in okolici ter 
za raziskavo za vodovod pri Dobličah je bilo inve- 
stiranih skupno 100 milijonov din. Pri vodovodnih 
delih na območju Suhorja so z navedeno vsoto do- 
gradili 20 zajetij, 4 rezervoarje in napeljali cca 6.100 m 
cevi. Na območju črnomaljskega vodovoda so bila 
dela v glavnem na zajetju Dobličice in na vodovodu 
Stari trg je sezidana črpalnica ter položenih 1100 m 
cevi. Poleg tega so bila opravljena še razna komu- 
nalna dela na območju celotnega okraja. 

Skupne investicije so v letu 1954 znašale 462 % 
več kakor v letu 1953, in so bile financirane iz tehle 
virov (v tisočih din): 

Iz zveznih sredstev 
Iz republiške pomoči in 

drugih republiških sredstev 
Iz okrajnega kreditnega 

sklada  in proračuna 

V letu 
1953 

% proti 
celotnim 

.   .V letu 
1954 

% proti 
celotnim 

Indeks 
1954 

- sredstvom sredstvom 1953 

15.961 11,7 25.534 3,2 160 

63.211 46,3 659.969 85,9 1.044 

57.409 42,0 82.892 10,9 144 

Skupaj 136.581 100 

Navedene    investicije    so   bile    porabljene    (vtisočih): 

768.395 100 562 

V letu % proti V letu % proti Indeks 
"" 

1953 celotnim 

sredstvom 

1954 t   celotnim 

sredstvom 

1954 

1953 

Za industrijo in rudarstvo 23.000 16,8 314.500 41,0 1.367 
Za kmetijstvo 17.063 12,5 86.000 11,2 504 
Za trgovino, gostinstvo in obrt 6.500 4,7 30.000 3,9 446 
Za komunalno delavnost 27.882 20,5 218.593 28,4 784 
Za prosyeto 62.136 45,5 119.000 15,5 191 
Za zdravstvo in socialno "** 

skrbstvo — — — — — 

Skupaj 136.581 100 768.395 100 -  562 

O 
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Drugi   del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

1. poglavje 
Industrija 

i 
V industriji se predvideva povečanje proizvodnje 

za 68% nasproti proizvodnji v letu 1954. 
Po posameznih strokah se predvideva tole pove- 

čanje: 

Fizični obseg 
1954-100% 

Proizvodnja premoga 
Kovinska industrija 
Industrija gradbenega materiala 
Lesna industrija 
Tekstilna • industrija 
Živilska industrija 

111 
533 
572 
127 
131 
142 

To povečanje bo doseženo, če se bo nemoteno 
nadaljevala investicijska graditev industrijskih ob- 
jektov začetih v letu  1934. 

a) Proizvodnja premoga se bo povečala za 11 %, 
in sicer z boljšo organizacijo delà in z investicijami, 
ki se v letu 1955 še nadaljujejo. Z zgraditvijo nove 
separacije in vpadnika ter s tehničnim izboljšanjem 
proizvodnje v rudniku rjavega premoga v Kaniža- 
rici se predvideva še nadaljnje povečanje proizvod- 
nje. Investicije za proizvodnjo premoga so vsekakor 
koristno naložene glede na ugotovljene zaloge pre- 
moga in možnosti razvoja te proizvodnje. 

b) Povečanje proizvodnje v kovinski industriji 
za 233% se predvideva zaradi razširitve proizvod- 
nje v novem objektu pri Belokranjski železolivarni, 
ki se še dograjuje, in sicer v drugj polovici leta. 
Predvidena je v glavnem proizvodnja trgovske litine, 
po kateri je veliko povpraševanje in se je po svoji 
kvaliteti na trgu zadovoljivo uveljavila. 

Z investicijsko izgraditvijo, ki je v teku, bo tudi 
tovarna učil povečala obseg proizvodnje v kovin- 
skem obratu, predvidoma v drugi polovici leta. 

c) Proizvodnja gradbenega materiala je že v ••- 
ćetnem razvoju. V letu 1955 se predvideva povečanje 
t© proizvodnje, predvsem marmora, zaradi dovrŠi- 
tve investicijskih del za 472% proti letu 1954. V 
industriji marmora Gradac so bila v letu 1954 v glav- 
nem le investicijska dela pri odkrivanju zalog mar- 
mora. Zato je bila proizvodnja zelo nizka. 

č) Zaradi izboljšanja tehnološkega procesa v les- 
nem obratu tovarne učil se predvideva povečanje 
Proizvodnje, in sicer končnih izdelkov. Predvideva 
se tudi delno povečanje proizvodnje žaganega lesa 
zaradi poseka večje površine od glivičnih bolezni 
okuženega bukovega gozda na območju Sinji vrh— 
Stari trg. Skupno povečanje proizvodnje v lesni in- 
dustriji se predvideva za 27%. 

d) Z dograditvijo novega objekta tovarne ple- 
tenin in zaves »Belokrajinka« se v letu 1955 predvi- 
deva povečanje proizvodnje v tekstilni industriji za 
51% nasproti letu 1954. Novi objekt so pričeli gra- 
tti v letu 1954 in se predvideva, da bo dograjen v 
drugem polletju 1955, za kar se morajo zagotoviti 
Potrebna investicijska sredstva v višini 28 milijo- 
nov dinarjev. Z dograditvijo novega objekta bo omo- 

gočena boljša in racionalnejša uporaba strojev, omo- 
gočena bo boljša organizacija dela ter se1 bo v vsa- 
kem oziru proizvodnja lahko povečala. 

e) V živilski industriji se predvideva povečanje 
proizvodnje za 42%, in sicer pri tovarni sadnih iz- 
delkov »Belsad<. To povečanje se bo doseglo pred- 
vsem z razširitvijo proizvodnje dosedanjih izdelkov, 
predvsem marmelade in žganih alkoholnih pijač 
ter z uvedbo proizvodnje bonbonov in kisa. Za do- 
graditev potrebnih prostorov in nabavo opreme za 
proizvodnjo kisa so potrebna podjetju investicijska 
sredstva. 

Povečanje proizvodnje mlevskih izdelkov se za- 
radi zastarele in izrabljene strojne opreme za mletje 
žita ne predvideva. 

Predvideva se razširitev živilske industrije z 
graditvijo in ustanovitvijo tovarne mesnih izdelkov, 
za katero je izdelan investicijski program. Za zgra- 
ditev te tovarne je treba zagotoviti investicijska 
sredstva. 

3 
Zaradi splošnega povečanja industrijske proiz- 

vodnje v letu 1955 in pričetka obratovanja novih 
obratov, ki bodo dograjeni v letu 1955, se predvideva 
povečanje števila zaposlenih za približno 270 oseb 
ali za 40% proti letu 1954. 

II. poglavje 
Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja je r primeri s proizvod- 
njo v drugih gospodarskih panogah še vedno na zelo 
nizki razvojni stopnji. To je zaradi tega, ker se 
kmetijska proizvodnja le vedno izvaja na primitiven 
način in z nerazvitimi sredstvi. Tako zaradi nizke 
proizvodnosti zadostuje proizvodnja kmetjskih pri- 
delkov le za .lastne potrebe proizvajalcev in se ne 
ustvarjajo tržni presežki v mogočem obsegu. Zato 
je nujno, da kmetovalci sami začnejo bolje obdelo- 
vati zemljišča ter da v večji meri uporabljajo razne 
agrotehnične ukrepe. 

Dosedanje investicije v kmetijstvu so bile nizke 
in so bile uporabljene v glavnem za zidanje kmetij- 
skih objektov pri kmetijskih zadrugah in na kmetij- 
skih posestvih, ter za nabavo opreme v socialistič- 
nem sektorju, medtem so so bile dodeljene investi- 
cije zasebnim kmetijskim gospodarstvom za stimu- 
lacijo proizvodnje v zelo majhni višini. 

Glede na tako stanje se predvideva dvig kme- 
tijske proizvodnje v letu 1955 za 2 % proti letu 1954. 

2 
Za dvig kmetijske proizvodnje in za zagotovitev 

sredstev ki so potrebna za pospeševanje kmetijske 
proizvodnje, so bili storjeni tile ukrepi: 

a) Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje 
kmetijstva; vanj se bo plačevalo 15% dopolnilne 
dohodnine od kmetijstva, kar bo znašalo v letu 1955 
predvidoma 6,196.000 din. 

b) Kmetijskim zadrugam se .po določbah plana 
pusti celoten dobiček za povečanje njihovih inve- 
sticijskih skladov; smejo pa te sklade uporabiti le 
za pospeševanje kmetijstva. 

Na podlagi analiz, ki so jih ob kmetijskem tednu 
v Beli krajini meseca decembra 1954 napravili kme- 
tijski strokovnjaki, bo mogoče najracionalneje upo- 
rabiti lastna sredstva in sredstva iz zveznih in re- 
publiških skladov, kolikor jih bo mogoče dobiti za 
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pospešitev kmetijske proizvodnje, v obliki kreditira- 
nja in regresov. 

c) Ustanovi se zadružna hranilnica, ki bo dajala 
zasebnim kmetijskim gospodarstvom kredite za ob- 
novitvena in investicijska dela ter za nabavo opreme 
in orodja. 

3 
Za hitrejše povečanje lastnih sredstev in, da se 

hitreje zagotovi napredek, so kmetijskim posestvom 
v letu 1955 znatno znižane družbene obveznosti. Ne- 
izgrajena posestva so razglašena za poskusne obrate 
in s tem oproščena plačila obresti od osnovnih sred- 
stev in amortizacije, obresti od obratnih sredstev pa 
plačujejo po znižani stopnji 2 %. 

Za hitrejši razvoj in za izboljšanje kmetijske 
proizvodnje bo treba v letu 1955 nadaljevati z melio- 
racijskimi deli in • graditvijo kmetijskih obektov, 
predvsem v socialističnem sektorju, ter z obnovo in 
povečanjem mehanizacije. Sredstva za te investicije 
si bodo morala posestva uveljaviti z investicijskimi 
programi iz zveznega ali republiškega sklada za 
kmetijstvo. 

Na proizvodnjo v kmetijskih posestvih vpliva 
tudi delovna sila, ki jo je težko dobiti zaradi po- 
manjkanja stanovanj. Zato je nujno treba sezidati 
potrebne stanovanjske hiše. 

4 
Na kmetijsko proizvodnjo zasebnega sektorja bo 

že nadalje stimulativno vplival način določanja 
davčnih osnov na podlagi katastrskega dohodka. 
Treba pa bo še nadalje izvršiti popravke glede spre- 
membe kultur in bonitetnih razredov med katastrom 
in stanjem v naravi. Urediti je treba v katastru spre- 
membe lastninskih pravic posameznih parcel, da se 
posameznim gospodarstvom pravilno določijo davčne 
osnove. 

Za odmero dopolnilne dohodnine v kmetijstvu je 
s tem planom predpisana lestvica, v kateri je ne- 
koliko ublažena progresija nasproti letu 1954. Stopnje 
dopolnilne dohodnine so nekoliko višje in minimal- 
nih, vendar mnogo nižje od maksimalnih, določenih 
z republiškim družbenim planom, in so povprečno v 
isti višini kot v letu 1954. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 
Da bi se pospešila obnova gozdov in izravnala 

sečnja s prirastkom, je treba v letu 1955 še nadalje 
zmanjševati sečnjo in posekane količine usmerjati v 
racionalno uporabo oz. predelavo. 

V letu 1955 se predvideva sečnja v državnih 
gozdovih v višini 90% letnega prirastka, to je pov- 
prečno v isti višini kot v letu 1954. V nedržavnih 
gozdovih, to je predvsem v zasebnih, pa se predvi- 
deva nekoliko večja sečnja, to je v višini 130% 
letnega prirastka. To povečanje bo zaradi poseka od 
glivičnih bolezni napadenih bukovih gozdov na sek- 
torju Sinji vrh—Stari trg, kjer je okuženih okrog 
30.000 m' bukovega lesa, ki se suši in kvari na rastilu. 
Ta les bo treba sekati postopoma in bo v letu 1955 
posekanega lesa okrog 6.000 m'. Posekane gozdne po- 
vršine se bodo morale sproti in načrtno pogozdovati 
z gozdnimi sadikami. 

Z nadaljnjim intenzivnejšim gospodarstvom tz 
gozdovi in izboljšanjem gozdarske službe bo mogoče 
spraviti v sklad sečnjo z zmogljivostjo gozdov, ohra- 
niti in pogozditi slabe gozdove ier najbolj ekonomično 

uporabiti vse gozdne Sortimente. Treba bo popraviti 
gozdna pota predvsem v do sedaj slabo dostopnih 
gozdovih, kar bi vplivalo na boljšo izrabo močnej- 
ših gozdov z izsekom starejšega in pokvarjenega lesa, 
š čimer se bodo zmanjšali tudi odpadki pri izrabi 
gozdov. 

Zaradi pravilne uporabe lesa bo treba preusme- 
riti in izpopolnjevati lesno industrijo za izdelovanje 
končnih izdelkov, 

IV. poglavje 

Gradbeništvo 
• V letu 1955 se predvideva znižanje vrednosti 

gradbenih storitev za 15% od vrednosti izvršenih 
gradbenih del v letu 1954. To znižanje je posledica 
znižanja s planom predvidenih investicijskih sredstev 
za leto 1955. 

Predvideva se, da se bo gradbena storilnost dvig- 
nila z boljšim plačilnim sistemom in nagrajevanjem 
po delovnem učinku. Z boljšo organizacijo dela, pra- 
vilno uporabo in hrambo materiala, znižanjem režij- 
skih stroškov, predvsem pa z izbiro kvalificirane de- 
lovnesile'in s skrbjo za pravilno postavljanje norm 
se predvideva večja proizvodnost in s tem pocenitev 
gradbenih storitev. 

Glede na pretekla leta se predvideva v letu 1955 
znatno povečanje stanovanjske graditve., ker je za- 
radi pomanjkanja stanovanj še danes pri vseh pod- 
jetjih problem zaposlitve stalne delovne sile, pred- 
vsem pa strokovnega in vodstvenega kadra. Stano^ 
vanjsko izgraditev ho mogoče izboljšati z ustanovi- 
tvijo sklada za kreditiranje zidanja stanovanjskih 
hiš, ki bo znašal v letu 1955 20,616.000'din. Poleg tega 
bo treba vložiti za izgraditev družbenega standarda 
tudi druga sredstva, ki jih bo mogoče dobiti v te 
namene, predvsem pa mora biti skrb delovnih kolek- 
tivov v gospodarskih organizacijah, da angažirajo 
čimveč svojih razpoložljivih sredstev za zidanje sta- 
novanj. 

V okviru celotne gradbene delavnosti v okraju 
bo zaposlenih 10% delavcev manj kot v letu  1954. 

V. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

1 
V letu 1955 se predvideva še nadalje utrjevanje 

organizacijskih oblik trgovske mreže, ki so se pri- 
čele uveljavljati V letu 1954. Treba bo organizacijsko 
usposobiti in razširiti odkup kmetijskih pridelkov 
po kmetijskih zadrugah ter po njih in po drugi 
trgovski mreži urediti boljšo preskrbo mestnega pre- 
bivalstva s kmetijskimi pridelki, predvsem z zele- 
njavo in mlekom. 

Predvideva se povečanje blagovnega  prometa v 
trgovini  za 9%, kar je v skladu  s povečanjem in 
razširitvijo industrije, večjo zaposlenostjo  in  pove-' 
čanjem kupne močL 

Z izboljšanjem plačilnega sistema ter premijami 
za znižanje stroškov je podana možnost za večjo 
stimulacijo delovnih kolektivov in za boljši način 
poslovanja. 

'V letu 1955 se predvideva nadaljnje izboljšanje 
in krepitev gostinstva, predvsem socialističnega sek- 
torja. Prizadevati se je treba za boljšo organizacijo 
notranjega   poslovanja,   za   dviganje   strokovne   in 
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kulturne ravni gostinskega kadra, za znižanje stro- 
škov in s tem omogočiti znižanje cen gostinskim sto- 
ritvam, predvsem družbeni prehrani. 

Večji razmah in dvig ravni v gostinstvu se lahko 
pričakuje z reguliranjem družbenih obveznosti go- 
stinskim podjetjem, ki so določene s tem planom in 
z določitvijo oblikovanja plač na podlagi doseženega 
prometa. Z določitvijo družbenih obveznosti in od- 
stotka za oblikovanje plačilnega sklada posameznim 
gostinskim podjetjem, je bil namen izenačiti stroške 
gostinskim storitvam, hkrati.pa doseči znižanje cen, 
povečati število gostov in promet. S tem se predvi- 
deva, da se bo dvignil promet v socialističnem sek- 
torju gostinstva za 40% proti letu 1954. 

Za izboljSanje poslovanja v gostinstvu sociali- 
stičnega sektorja se bodo gostinskim podjetjem 
in obratom zagotovila tudi večja sredstva za njihov 
investicijski sklad, in sicer poleg obveznega zneska 
v višini 0,5% od prometa še znesek v višini 60% 
od doseženega dobička. 

VI. poglavje 

Obrt 
V letu 1955 se predvideva še nadaljnji razvoj 

obrti, predvsem v socialističnem sektorju. To jo 
omogočeno z reguliranjem družbenih obveznosti 
obrtništvu in s pravilnim določanjem višine amorti- 
zacije in obresti od osnovnih sredstev, kar je po 
zveznem družbenem planu za leto 1955 prepuščeno» 
okrajnemu ljudskemu odboru. Z določitvijo druž- 
benih obveznosti obrtniškim gospodarstvom in s 
pavšalno določitvijo manjših obrtnih obratov bodo 
izravnani različni delovni pogoji in izenačeni pri 
socialističnem sektorju z zasebnim sektorjem. Obrt- 
niškim podjetjem in 'obratom pa bodo ostala večja 
sredstva za razvoj proizvodnje. Pri tem bo treba 
spraviti v sklad obveznosti do družbe zasebnih obrt- 
nikov s pravilnim obdavčenjem. V ta namen je pred- 
pisana s tem planom lestvica za določitev dopolnilne 
dohodnino zasebnim obrtnikom, prizadevati pa se bo 
še treba za pravilno uogotovitev njihovega prometa 
in davčnih osnov. 

S temj ukrepi in z večjim spremljanjem razvoja 
obrtniške proizvodnje ,in vsestranskega zatiranja 
šušmarstva v obrtniški stroki bo mogoče spraviti 
obrtne storitve na višino, hi jo zahteva nagli raevoj 
drugih gospodarskih panog. Z razširitvijo in pove- 
čanjem obrtniške proizvodnje ter z vsestranskim 

' podpiranjem socialističnega sektorja obrti bo mo- 
goče tudi poceniti obrtniške izdelke. S tem se^ pred- 
videva v letu 1955 povečanje vrednosti skupne obrt- 
niške proizvodnje za 13% nasproti letu 1954. 

\ 
VII. poglavje 

Investicije 
Glede na do sedaj predvidena sredstva za inve- 

sticije se predvideva v letu 1955 manjša investicijska 
graditev, kot je bila v letu 1954. Na zmanjšanje inve- 

sticijske graditve vplivajo tudi manjša dodeljena 
sredstva iz republiškega sklada za pomoč Kočevski, 
Primorski in Dolenjski od 380,000.000 din dovoljenih 
v  letu   1954  na  237,000.000, dodeljenih  v  letu  1953. 

Z razpoložljivimi sredstvi se bo nadaljevala inve- 
sticijska dograditev v letu 1934 začetih objektov, 
predvsem pri tovarni učil, rudniku rjavega premoga 
Kanižarica, belokranjski železoli varni, tovarni sad- 
nih izdelkov >Belsad«, obratu podjetja >Telekoinu- 
nikacije« Ljubljana v Semiču in skupinskem vodo- 
vodu v okraju. 

To se bo'financiralo iz republiške pomoči, poleg 
tega je zagotovljenih iz drugih republiških sredstev 
20 milijonov dinarjev za zidanje šole na Vinici. Za 
zidanje tovarne pletenin in zaves »Belokrajinkac je 
zagotovljeno posojilo iz gozdnega sklada v višini 25 
milijonov din, iz drugih okrajnih sredstev 15 mili- 
jonov din. Manjkajoča sredstva za dograditev te 
tovarne v višini 26 milijonov din in sredstva za zi- 
danje vinske kleti v Metliki pa je treba še zagotoviti. 

Lastna okrajna sredstva, namenjena za investi- 
cije, so zaradi nerazvitih sredstev za proizvodnjo 
zelo nizka, saj se s skupnimi dohodki, ki pripadajo 
okraju, ne krijejo niti nujni proračunski izdatki. 
Predvideno je, da bodo znašala v letu 1955 lastna 
sredstva okraja in občin za investicije v višini 
40,000.000 iz proračuna, 11.720.000 okrajnega kre- 
ditnega sklada, 20,616.000 sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš in 6,196.000 sklada za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje. 

Ker še niso znani celotni zneski investicijskih 
sredstev, ni mogoče ugotoviti celotnega obsega inve- 
sticijske graditve v letu 1935. 

VIII. poglavje 
Družbeni proizvod In narodni dohodek 

Glede na smernice in predvideni razvoj gospo- 
darstva v letu 1933 lahko pričakujemo povečanje 
skupnega družbenega proizvoda za 19% v primeri 
z letom 1934. 

Indeksi gibanja skupnega bruto produkta in druž- 
benega proizvoda: 

Indeks 

1954 1955 
1954 1953 1955 
1953 1955 1954 

Vrednost bruto 
proizv. 2,034.134   2,507.582   135   165   122 

Od tega material- 
. ni stroški 1,021.045   1,274.582   151   189   125 

Skupni družb. * 
proizvod 1,033.089   1,233.000   123   147   119 

Skupni družb, 
proizvod na 
prebivalca 40.878       48.789   116   138   119 
Od skupnega   družbenega   proizvoda  odpade (v 

tisoč dinarjev) na: 

1953 1954 1955 

Indeks 

1954 
1953 

.1955 
1959 

1955 
1954 

Amortizacija 
Narodni dohodek 
Narodni dohodek 

na prebivalca 

93.625 
745.120 

29.483 

83.951 
949.138 

37.356 

104.506 
1,128.494 

44.653 

90 
127 

127 

117 
151 

151 

131 
119 

119 
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Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OLO ČRNOMELJ ZA LETO 1955 

IX. poglavje 

Amortizacija 

1 
Obrtna podjetja in delavnice kakor tudi gostin- 

ska podjetja in gostišča za katere po zveznih pred- 
pisih predpiše amortizacijsko stopnjo okraj, bodo 
obračunavale amortizacijo za leto 1955 po amortiza- 
cijskih stopnjah, ki so določene z zveznimi predpisi. 

Ne glede na prejšnji odstavek plačujejo amorti- 
zacijo: 

a) gostinska podjetja in gostišča za gradbene ob- 
jekte samo za vzdrževanje v višini 30% od pred- 
pisane polne  amortizacije, 

b) obrtna podjetja in delavnice lesne predelo- 
valne stroke v višini 80% od predpisane amortizacije, 

c) podjetja za predvajanje filmov, komunalna 
podjetja in zadružni domovi v višini 60% od pred- 
pisane polne amortizacije. 

X. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1. Obrestna mera od osnovnih sredstev komunal- 
nih, obrtnih, gostinskih in turističnih podjetij in 
obrtov (delavnic), ki jo po zveznih predpisih določa 
okraj, znaša 6% na leto. 

2. Ne glede na prejšnji razdelek plačujejo v letu 
1935 obresti  od osnovnih  sredstev: 

Gostinsko podjetje Črnomelj po stopnji 3% 
Gostišče Semič po stopnji 3 % 
Mlin in žaga Gradac po povpr. stopnji 2% 
Mesnica in klavnica Črnomelj po stopnji 2% 
Druga mesarska podjetja v okraju po stopnji 5% 
Vse pekarne v okraju po stopnji 2% 

Komunalna podjetja in zadružni domovi se v 
letu 1955 oprostijo plačila obresti od osnovnih 
sredstev. 

3. Obresti od osnovnih sredstev po tem poglavju 
so dohodek okraja in se stekajo v okrajni investi- 
cijski sklad. 

XI. poglavje 
Uporaba okrajnega kreditnega sklada za investicije 

1 
V okrajni kreditni sklad se bodo v letu 1955 

vplačevala odplačila posojil, izdanih v preteklih 
letih iz tega sklada, anuitete od kreditov, porabljenih 
na območju tega okraja iz sklada za pomoč Pri- 
morski, Kočevski in Dolenjski in obresti od osnovnih 
sredstev komunalnih, obrtnih in gotinskih podjetij, 
obrtov in gotišč. 

Za uporabo sredstev okrajnega kreditnega sklada 
v letu 1935 veljajo isti pogoji in način, ki je predpi- 
san z odlokom o poslovanju in uporabi sklada za 
kreditiranje investicij v letu 1954 za okraj Črnomelj 
(Uradni list LRS, št. 20/54). 

XII. poglavje 
Prometni davek 

Občinski prometni davek se predpiše na podlagi 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55/54) s poseb- 
nim odlokom. 

Občinski prometni davek je v celoti dohodek 
občinskih ljudskih odborov. 

XIII. poglavje 
Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1 
Od ustvarjenega dobička, po odbitku zveznega 

davka in obveznosti iz dobička po zakonu, lahko 
izloči gospodarska organizacija, razen trgovine in 
gostinstva, pred delitvijo med okraj in podjetje zne- 
sek v višini do 25% od prihrankov pri stroških za 
nagrade delavcem in uslužbencem, s prispevkom za 
socialno  zavarovanje,   ki   so  te   prihranke  dosegli. 

Znesek za nagrade delavcem in uslužbencem s 
prispevkom za socialno zavarovanje pri prihrankih 
na stroških, ki se izloči po gornjem odstavku, ne 
sme presegati zneska v višini 8% od plač, predvi- 
denih s tarifnim pravilnikom. 

Kot prihranek na stroških je mišljena razlika 
med stroški, predvidenimi s kalkulacijo, pri upo- 
števanju normativov porabe materiala in drugih 
stroškov za posamezne proizvode in storitve, in med 
dejansko doseženimi. 

Gospodarska organizacija sme izločiti iz dobička 
znesek za nagrade delavcem in uslužbencem pri, 
prihrankih na stroških po tem razdelku, s pogojem, 
da preseže planirani znesek dobička za znesek pri- 
hrankov pri stroških, od katerih se obračunava zne- 
sek za nagrade delavcem in uslužbencem po prvem 
odstavku tega razdelka. 

Od dobička, ki ga ustvari gospodarska organiza- 
cija, razen trgovskih in gostinskih, po odbitku 
zveznega davka, obveznosti iz dobička po zakonu in 
zneska po prvem razdelku tega poglavja, se zago- 
tavlja posamezni gospodarski organizaciji tale 
delež: 

Rudnik rjavega premoga, Kanižarica 26,0% 
Belokranjska železolivarna, Črnomelj 9.0% 
Tovarna učil, Črnomelj 10,0% 
>Gradac<, industrija marmora, Gradac 17,0% 
>Zora<, lesna industrija, Črnomelj 8,5% 
»Belokrajinka«, tovarna pletenin in zaves, 

Črnomelj 11,0% 
>Belsad<, tovarna sadnih izdelkov, Črnomelj 12,0% 
»Zorac, valjenj mlin, Črnomelj 14,0% 
Vsa kmetijska posestva 100,0% 
Belokranjsko gradbeno podjetje, Črnomelj 33,0% 
Vsa obrtna podjetja in obrati, razen tistih, ki 

jim je določen pavšalni znesek kot delež 
okraja pri dobičku 30,0% 

Gospodarski organizaciji, ki preseže znesek do- 
bička, predvidenega po planu za leto 1955 in upo- 
števan pri sestavi okrajnega družbenega plana, se 
zagotavlja od tega presežka po odbitku zveznega dav- 
ka, obveznosti iz dobička po zakonu in zneska do- 
bička po prvem razdelku tega poglavja, delež v tejle 
višini: 
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Ce znaša presežek dobička 
nasproti planiram kroti do- 
bička gospodarske organizaci- 
je, ki je upoštevana v okraj- 
nem družbenem planu za leto 

1955, 

pripada gospodarski organiza- 
ciji od presežka dobička, po 
odbitku zveznega davka, ob- 
veznosti iz dobička po zakonu 
in zneska po prvem razdelku 
tega  poglavja  delež  v  višini: 

do 10% 
od 10 do 15% 
od 15 do 20 % 
od 20 do 30 % 

nad 30 % 

70% 
60% 
50% 
40% 
30% 

Gospodarska organizacija sme pobrati delež do- 
bička, ki ji pripada po gornjem razdelku za pove-, 
čanje plač delavcem in uslužbencem s prispevkom 
za socialno zavarovanje nad; plačami po tarifnem 
pravilniku, od ustvarjenega deleža, in sicer: 
Rudnik rjavega premoga, Kanižarica do 80 % 
Belokranjska železolivarna, Črnomelj do 90% 
Tovarna učil, Črnomelj do 60% 
>Gradac«, industrija marmorja, Gradac do 50% 
>Zora«, lesna industrija, Črnomelj do 50% 
>Belokrajinka«, tovarna pletenin in zaves, 

Črnomelj do 60 % 
>Belsad«, tovarna sadnih sokov, Črnomelj do 70% 
>Zora<, valjčni mlin, Črnomelj do 70% 
Kmetijska posestva do 80% 
Belokranjsko gradbeno podjetje, Črnomelj do 50% 
Obrtna  podjetja  in  obrati,   razen  tistih,  ki 

jim jo določen pavšalni znesek kot delež 
okraja pri dobičku 70% 

4 
Delež dobička, kj ostane gospodarski organizaciji 

za povečanje plač nad plačami po tarifnem pravil- 
niku in za prosto razpolago, sme gospodarska orga- 
nizacija uporabiti do potrditve sklepnega računa za 
leto 1955 do 90% od ustvarjenega dobička na podlagi 
začasnega obračuna. 

5 
Od dobička trgovskih podjetij in trgovin, M 

ostane po odbitku zveznega davka okrajnemu-ljud- 
skemu odboru, se odstopi trgovskemu podjetju ali 
trgovini za njen investicijski sklad 10%. 

Dobiček kmetijskih zadrug se odstopi v celoti 
kmetijskim zadrugam za investicijski sklad, katerega 
smejo kmetijske zadruge uporabiti za investicije v 
kmetijstvu 70%. 

6 
Od dobička gostinskih podjetij in gostišč, ki pri- 

pada okrajnemu ljudskemu odboru, se odstopi go- 
stinskemu podjetju ali gostišču 60% za investicijski 
sklad. 

7 
Pavšalni znesek, kot delež .okraja pri dobičku 

določi posameznim obrtnim in komunalnim podjetjem 
in obratom ter gostinskim podjetjem in gostiščem 
okrajni ljudski odbor s posebno odločbo. S to odloč- 
bo se določi, katera obrtna podjetja ter gostinska 
podjetja in gostišča so dolžna plačevati pavšalni 
znesek kot delež okraja pri dobičku, višino tega 
deleža in način plačevanja. 

XIV. poglavje 
Plačo delavcev in uslužbencev gospodarskih 

organizacij 
1 

Tarifne  postavke  v   tarifnih   pravilnikih  gospo- 
darskih organizacij se za leto 1935 zvišajo na raven 
obračunskih plač v letu 1934, kot sledi: 

Rudnik rjavega premoga, Kanižarica 5 % 
Belokranjska železolivarna, Črnomelj 5 % 
Tovarna učil, Črnomelj 5% 
Tovarna pletenin  >BeIokrajinka<, Črnomelj 5% 
Tovarna sadnih izdelkov >Belsad«, Črnomelj       5% 
Zadružno trg. podjetje, Črnomelj 5% 
Mizarska zadruga, Črnomelj { 5% 
Kmetijsko posestvo, Crmošnjice .      5% 
Kmetijsko posestvo, Okljuk-Maverlen 5 % 
Kmetijsko posestvo, Mestni log Metlika 5% 
Belokranjsko gradbeno podjetje, Črnomelj 4%, 
Mizarska  delavnica, Semič 2% 
Čevljarsko podjetje >Planinac, Črnomelj 1 % 

Podjetjem, ki niso omenjena v gornji koloni, se 
zviša nivo tarifnih postavk za leto 1955 glede na 
obračunske plače r letu 1954, in sicer obrtnim pod- 
jetjem za 4 %, gostinskim podjetjem za 4% in trgov- 
skim podjetjem za 3%. 

2 
Trgovskim  podjetjem  in  trgovinam,   gostinskim 

podjetjem in gostiščem se določi odstotek od pro- 
meta za oblikovanje plačilnega sklada v tejle višini: 

Splošno trgovsko podjetje, Črnomelj 3,7% 
Trg. podjetje >Potrošnik«, Črnomelj 3,7% 
Splošno trgovsko podjetje, Metlika 3,7% 
Splošno trgovsko podjetje, Semič 5,0% 
Trgovsko podjetje >Tobak<, Črnomelj 3,0% 
Knjigarna in papirnica, Črnomelj 7,5.% 
Zadružno trgovsko podjetje, Črnomelj 4,0% 
Kmetijska zadruga, Črnomelj 3,7% 
Kmetijska zadruga, Metlika 4,0% 
Kmetijska zadruga, Semič 4,0% 
Kmetijska zadruga, Suhor pri Metliki 4,5% 
Kmetijska zadruga, Gradac 4,5 % 
Kmetijska zadruga, Adlešiči 4,5 % 
Kmetijska zadruga, Dragatuš 4,5 % 
Kmetijska zadruga, Predgrad 5.0% 
Kmetijska zadruga, Stari  trg 5,0% 
Kmetijska zadruga, Crešnjevec 5,0..% 
Kmetijska zadruga, Strekljevec 5,0% 
Kmetijska zadruga, Radovica 5,0% . 
Gostinsko podjetje, Črnomelj 15,0% \ 
Gostinsko podjetje, >Grozd<,Crnomelj 15,0% 
Gostinsko podjetje, Semič 19.0% 
Restavracija, Kanižarica 19,0% 

Ce plačilni sklad, ki se izračuna na podlagi do- 
ločenega odstotka od celotnega prometa po prejš- 
njem razdelku, presega plače po tarifnem pravilniku 
in izdatke, ki se priznajo kot plače po zveznih pred- 
pisih, sme uporabiti trgovsko podjetje ali trgovina 
za povečanje plač po tarifnem pravilniku od, te raz- 
like del, ki ga določa lestvica: 

Ce je. prihranek na material- 
nih stroških v letu 1935 dose- 
žen proti materialnim stro- 
ikom v letu 1954, pri enakem 

prometu v  višini 

Del razlike med plačami po 
tarifnem pravilniku in med 
doseženimi na podlagi določe- 
nega odstotka od promela, ki 
se dovoli, da ga sme trgov- 
sko podjetje ali trgovina po- 
rabiti za povečanje plač nad 
tarifnim pravilnikom, s pri- 
spevkom za socialno zavaro- 
vanje od osnove, ki jo tvorijo 
plače  po   tarifnem   pravilniku 

do   0% 
od 0% do 5% 
od 5% do 10% 
od 10% dalj p 

14% 
16% 
18% 
20% 
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Del razlike med plačamj po tarifnem pravilniku 
in med doseženimi na podlagi določenega odstotka 
od prometa po gornji lestvici sme trgovsko pod- 
jetje ali trgovina uporabiti do potrditve sklepnega 
računa za leto 1955, 90% od ustvarjene na podlagi 
začasnega obračuna. 

XV. poglavje 

Stopnja dopolnilne dohodnine 

1 
Za predpis dopolnilne dohodnine od dohodkov 

iz kmetijstva se določi tale lestvica: 

• 5 a s • 
a. 
o 

55 

1.000 3.1 51.000 7.1 
2.000 3.1 52.000 7,2 
3.000 3.1 53.000 7.3 
4.000 3,2 54.000 7,4 
5.000 3.2 55.000 7,5 
6.000 3,2 56.000 7,6 
7.000 3.3 57.000 7.7 
8.000 3,3 58.000 7.8 
9.000 3.3 59.000 7.9 

10.000 ' 3,4 60.000 8,0 
11.000 3.4 61.000 8,1 
12.000 3.4 62.000 8,2 
13.000 3,5 /63.000 8,3 
14.000 3,5 64.000 8,4 
15.000 3.5 65.000 8,5 
16.000 3.6 66.000 8,6 
17.000 3,6 67.000 8,7 
18.000 3,6 68.000 8,8 
19.000 3.7 69.000 8.9 
20.000 3,7 70.000 9.0 
21.000 ' 3.7 71.000 9• 
22.000 3.8 72.000 9.4 
23.000 3.8 73.000 9.6 
24.000 3.8 74.000 9.8 
25.000 3.9 75.000 10,0 
26.000 3,9 76.000 10,2 
27.000 3.9 77.000 10,4 
28.000 4.0 78.000 10,6 
29.000 4.0 79,000 10,8 
30.000 4.0 80.000 .     11,0 
31.000 4,1 81.000 11.1 
32.000 4,2 82.000 11,2 
33.000 4.3 83.000 11.3 
34.000 4,4 ' 84.000 11.4 
35.000 4,5 85.000 11.5 
36.000 4.6 86.000 11,6 
37.000 4,7 87.000 11.7 
38.000 4,8 88.000 11.8 
39.000 4,9 89.000 11.9 
40.000 5.0 90.000 12,0 
41.000 5,2 91.000 12,1 
42.000 5.4 92.000 12,2 
43.000 5.6 93.000 12,3 
44.000 5.8 94.000 12,4 
45.000 6.0 •95.000 12,5 
46.000 6.2 96.000 '       12,6 
47.000 6.4 97.000 12,7 
48.000 6,6 98.000 12,8 
49.000 6,8 99.000 12,9 
50.000 7.0 100.000 13,0 

105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
J4O.O0O 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
2S5.000 
290.000 
295.000 
30••0• 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
535.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000' 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 

13,5 
14,0 
14,5 
15,0 
15,5 
16,0 
16,5 

• 17,0 
17.5 

• 18,0 
.•8.-5 

19,0 
19,5 
20,0 
20,5 
21,0 
21,5 
22,0 
22,5 
23,0' 
23,4 
23,8 
24,2 
24,6 
25,0 
25,4 
25,8 
26,2 
26.6 
27.0 
27,4 
27,8 
28,2 
28,6 
29,0 
29> 
29,4 
29,6 
29,8 
30,0 
30,2 
30,4 
30,6 
30,8 
31.0 
•ÌV.2 
31.4 
31,6 
313 
32,0 
32,1 
32,2 
32,3 
32,4 
32,5 
32,6 
32,7 
32,8 
32,9 
33.0 
33,1 

410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
433.000 

-440.000 
445.000 
450.000 

- 455.000 
460,000 
465.000 
470.000 

, 475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 

• 600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 

, 625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
6S3.000 
690.000 
695.000 
700.000 

nad 
700.000 

33,2 
33,3 
33,4 
33,5 
33,6 
33.7 
33,8 
33,9 
34,0 
34,2 
54,4 
34,6 
34,8 
33,0 
35,2 
35,4 
35,6 
35,8 
36,0 
36,1 
36,2 
36,3 
36,4 
36,5 
36,6 
36,7 
36,8 
36,9 
37,0 
37,1 
37,2 
37,3 
37,4 
37,5 
37,6 
37,7 
37,8 
37,9 
38,0 
38,1 
38,2 
38,3 
38,4 
3S,5 
38,6 
38,7 
38,8 
38,9 
39,0 
39,1 
39,2 
39.5- 
39,4 
39,5 
39,6 
39,7 
39,8 
39,9 
40,0 

40,0 

Osnove za izračunavanje dohodnine se zaokrožijo 
takole: 
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a) do 100.000 din na celih 1000 din, in sicer tako, 
da se zneski do 50O din zaokrožijo na nižjih 1000 din, 
zneski nad 500 din pa na višjih 1000 din; 

b) nad 100.000 diT na celih 5000 din, pri cerner 
se zneski do 2500 din .zaokrožijo na nižjih 5000 din, 
zneski nad'2500 din -pa na višjih 5O0O din. 

Za predpis dopolnilne dohodnine od dohodkov 
samostojnih poklicev in premoženja se določi tale 
lestvica: 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000. 
7.000 
8.000 
9.000 

.10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 

-15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.003 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
so.'ooo 
51.000- 
52.000 
53.000 

KI > a 
SS? 
O   S   » 

1,0 54.000 5,2 
1.0 55.000 5,3 
1,0 56.000 5,3 
1,0 57.000 5,4 
1,0 58.000 5,4 
1.1 59.000 5,5 
1.1 60.0C0 5,5 
1.1 61.000 5,6 
1,2 62.000 5,6 
1.2 63.000 5,7 
1.3 64.000 5,7 
1.3 65.000 5,8 
1,4 66.000 5,8 
1.4 67.000 5,9 
1.5 68.000 5,9 
1,6 69.000 6,0 
1.7 70.000 6,0 
1.8. 71.000 6,1 
1.9 72.000 6.2 
2,0 73.000 6,3 
2.1 74.000 6,4 
2,2 75.000 6,5 
2.3 76.000 6.6 
2.4 77.000 6,7 
2,5 7S.O00 6,8 
2,6 79.000 6,9 
2.7 80.000 7,0 
2,8 81.000 7.1 
2.9 82.000 7,2 
•;• 83.000 7,3 
3.1 84.000 7:4 
3.2 85.000 7,5 
3.3 86.000 7,6 
3.4 87.000 7,7 
3,5 88.000 7,8 
3.6 89.000 7,9 
3,7 90.000 8,0 
3,8 91.000 8,1 
3,9 92.000 8,2 
4,0 95.000 8,3 
4,1 94.000 8,4 
4,2 95.000 8,5 
4,3 96.000 8,6 
4,4 97.000 8,7 
4,5 98.000 . 8,8 
4,6 99.000 8,9 
4,7 100.000 9,0 
4,8 103.000 9,2 
4,9 110.000 9,4 
5,0 115.000 9,7 
5,1 120.000 10,0 

5,1 123.000 10,6 

5,2 130.000 11,2 

135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
2S0.0O0 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
323.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 ' 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 

Osnove za izračunavanje dohodnine se zaokrožijo 
takole: 

a) do 100.000 din na celih 1000 din, in sicer tako, 
da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih 1000 din, 
zneski nad 500 din pa na višjih 1000 din; 

L) nad 100.000 din na celih 5000 din, pri čemer 
se zneski do,2500 din zaokrožijo na nižjih 5000 din, 
zneski nad 2500 din pa na višjih 5000 din. 

XVI. poglavje 

Delež občinskih ljudskih odborov na dohodkih, 
pobranih na njihovem območju 

1 
Občinskim ljudskim odborom pripada od dohod- 

kov, pobranih na njihovem območju, delež: 

11,8 375.000 42,5 
12,4 3SO.0O0 43,0 
13,0 385.000 43,5 
13,6 390.000 44,0 
14.3 395.000 44,5 
13,0 400.000 43,0 
15,8 405.000 45,5 
16,6 410.000 45,8 
17.5 415.000 46,4 
18.4 420.000 46,7 
19,3 425.000 47,0 
20,2 430.000 47,2 
21,1 435.000 47,4 
22,0 440.000 .47,6 
22,7 445.000 47,8 
23,4 430.000 48.0 
24,1 455.000 48,2 
24,8 460.000 48,4 
25,5 465.000 v  48,6 
26,2 470.000 48,8 
26,9 » 475.000 49,0 
27,6 4S0.O'O 49,2 
28,3 485.000 49,4 
29,0 490.000 49,6 
29,6 495.000 49,8 
30,2 500.000 50,0 
30,8 505.000 50,2 
31,4 510.000 50,4 
32,0 515.000 50,6 
32,6 520.000 50,8 
33,2 525.000 51,0 
33,8 530.000 51.2 
34,4 535.000 51,4 
33,0 .  540.000 51,6 
35,5 545.000 51,8 
36,0 550.000 52,0 
36,5 553.000 52,2 
37,0 560.000 52,4 
37,5 565.000 52,6 
38,0 570.000 52,8 
38.5 575.000 53,0 
39,0 560.000 53,2 
39,5 585.000 ' 53,4 
40,0 590.000 53,6 
40,5 595.000 53,8 
41.0 600.000 54,0 
41,5 n. i 
42,0 600.000 55,0 
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a) od dopolnilne in temeljne dohodnine kmečkih 
gospodarstev, samostojnih poklicev in premoženja, 
z zaostanki dohodnine, razen dohodnine, ki se pla- 
čuje v stalnih zneskih ali odteguje po posebnih pred- 
pisih od  računov: 
Adlešiči                    30% Metlika 30% 
Črnomelj        ^       30% Predgrad 30% 
Dragatuš        "^     20% Semič 25% 
Gradac              '      15% Vinica 30% 

b) občinske doklade 100% 
c) davek od dediščin in daril 100 % 
č) dohodki občinskih uradov in ustanov 100 % 
d) občinski prometni davek 100% 
e) občinske takse 100% 
f) razni dohodkj občin 100% 

2 

Občinske takse, ki se poberejo v uradih in usta- 
novah okrajnega ljudskega odbora Črnomelj, se 
razdelijo na posamezne občine po ključu, ki je pred- 
pisan z odlokom o občinskih taksah. 

3 
Za kritje proračunov občinskih ljudskih odborov 

se zagotovi dotacija iz proračuna okrajnega ljud- 
skega odbora v tejle višini  (v 000din): 
občini Adlešiči 1.790 občini Metlika 2.931 
občini Črnomelj 1.872 občini Predgrad 662 
občini Dragatuš 475 občini Semič 2.763 
občini Gradac 232 občini Vinica 2.999 

XVII. poglavje 
Skladi 

1 
Rezervni   sklad   gospodarskih 

organizacij 
Vse gospodarske organizacije v okraju Črnomelj 

so dolžne plačevati v svoj rezervni sklad zneske po 
določbah predpisov v tejle višini: 

Kmetijske organizacije  r višini  5% od zneska 
povprečnih obratnih  sredstev v zadnjih  treh  letih, 

druge gospodarske organizacije v  višini 2 % od 
zneska povprečnih obratnih sredstev v zadnjih treh 
letih. 

2 
Investicijski sklad   trgovskih podjetij 

in trgovin ter gostinskih podjetij 
in gostišč 

a) V investicijski sklad trgovskega podjetja 
oziroma trgovine obvezno prenesejo v letu 1955 
trgovska podjetja in trgovine znesek v višini 0,2% 
od prometa, doseženega v letu  1955. 

Ne glede na prejšnji odstavek prenesejo v letu 
1955 v svoj investicijski sklad: 

zadružno trgovsko podjetje Črnomelj in vse 
kmetijske zadruge znesek v višini 0,4% od prometa,- 
doseženega v letu 1955. 

b) Gostinska podjetja ali gostišča obvezno pre- 
nesejo - letu 1955 v svoj investicijski sklad znesek 
v višini 0,5% od celotnega prometa, -doseženega v 
Letu 1955. 

3 
Sklad   za  pospeševanje   kmetijske 

proizvodnj e 
Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kme- 

tijske   proizvodnje.   Vanj  se vplačuje   prispevek   v 
višini 15% od zneska dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva. 

Pogoji za uporabo tega sklada se določijo s po- 
sebnimi predpisi. 

4 

Sklad   za   kreditiranje   zidanja 
stanovanj 

Ustanovi se okrajni sklad ža kreditiranje zida- 
nja stanovanj. 'V ta sklad se vplačuje 3% celotnih 
dohodkov, s katerimi razpolaga okraj, in celotni 
ostanek dobička gradbenih podjetij, kj pripada 
okrajnemu ljudskemu odboru po 62. členu uredbe o 
delitvi celotnega dohodka gospodarske organizacije 
(Uradni list FLRJ, št. 54-636/54). 

Okrajni  sklad  za   obnovo  gozdov 
Sredstva,  ki se  vklačujejo  v   gozdni   sklad,  na 

podlagi   predpisov  Ljudske   republike  Slovenije,  se 
po republiškem družbenem pla'nu odvajajo v repu- 
bliški gozdni sklad r višini 35 %, 
v okrajni gozdni sklad ostanek 65%. 

Občinskim skladom za obnovo gozdov se dajejo 
dotacije  iz  okrajnega   gozdnega   sklada. 

V sklade za obnovo gozdov se vplačuje in se ti 
skladi uporabljajo po zakonu o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, št. 13/54). 

XVIII. poglavje 

Okrajni proračun in skladi 

I. Skupna sredstva okraja in viri sredstev, 
V letu 1955 bo razpolagal okraj s skupnimi sred- 

stvi  v višini 296,005.000 dinarjev. 
Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov 

(v ODOd-.n): 
1. Del dobička  gospodarskih organizacij    72.957 
2. Del prometnega davka        . 5.905 
od tega: 
s.) 1 % prometni   davek   gospo- 

•aaiskih organizacij       • 420 
b) 50% prometni davek zadrug, 

' !        znclr. podj. vinske kleti, od- 
kupnih podj. in zasebnikov 5.545 

;    3. Dohodnina 67.770 
1    od tega: 

a) kmečka, temeljna, ki jo re- 
publika odstopi okrajem 20.490 

b) kmečka,  dopolnilna 41.310 
c) samostojnih poklicev in pre- 

moženja, temeljna 1.621 
č) samostojnih poklicev in pre- 

moženja, dopolnilna 3.849 
d) v   stalnih   zneskih   in   od 

računov ' 500 
>"'   4. Drugi dohodki 29.313 
• '    Od tega: « 
• '   a) zemljarina 800 

b) davek od dediščin in darili 1.800 
, c) državne  takse 6.000 

č) občinske takse 2.500 
d) občinski prometni davek 6.380 

v      e) občinske doklade 3.000 
4     f) dohodki uradov in ustanov 2.100 
>      g) presežek dohodkov iz prejš- 

njih let 4.683 
h) drugi dohodki 2.050 
5. Dotacija LRS 120.000 

Skupna okrajna sredstva 296.005 
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II. Uporaba okrajnih sredstev 
Sredstva v višini 296,005.000, s katerimi razpolaga 

okraj v letu 1953, se bodo uporabila v tele namene 
(v 000din): 

1. Izdatki okrajnega proračuna 221.779 
Od tega: 
a) splošni izdatki (prosveta in 

ljudska kultura, soc. skrb- 
stvo, zdravstveno varstvo, 
državna uprava in proračun- 

t        ska rezerva) 
b) proračunske investicije 
2. zakritje občinskih proračunov, 47.414 
in  sicer: 

občini Adlešiči 
občini Črnomelj 
občini Dragatui 
občini Gradac 
občini Metlika 
občini Predgrad 

občini Semič 
občini Vinica 

3. Okrajni  kmetijski  sklad  15% od do- 
polnilne dohodnine od kmetijstva 

4. Sklad za kreditiranje zidanja 
stanovanj 

Od tega: 
a) 5% od celotnih dohodkov, s 

katerimi razpolaga okraj 7.031 
b) del dobička gradb. podjetij 13.565 

186.779 
35.000 

3.200 
9.500 
2.500 
3.900 

12.284 
2.800 
6.700 
6.530 

6.196 

20.616 

Skupaj  razdelitev sredstev 296.003 

Od skupnih sredstev, ki se dosežejo, se mora 
Prihraniti 6% za obvezno rezervo po zveznih pred- 
pisih. 

S presežki dohodkov iz prejšnjih let okraja in 
občinskih  ljudskih odborov   razpolaga  v  letu   1955 
okrajni ljudski odbor. 
•. Okrajni kreditni sklad za investicije 

Kredtni sklad za investicijo bo znašal v letu 1955 
H.720.000 din. 

Ta sredstva sestoji jo (v 000 din): 
a) iz prostih sredstev preteklega leta 
b) anuitet od kreditov, dovoljenih iz tega 

sklada in sklada za pomoč Primorski, 
Kočevski in Dolenjski, uporabljenega 
na območju OLO Črnomelj, z obrestmi 

c) obresti od osnovnih sredstev komunal- 
nih, obrtnih, gostinskih in turističnih 
podjetij in obratov 

IV, Okrajni kmetijski sklad 
Kmetijski sklad bo znalal V letu 1955 skupno 

6,196.000 din. Od skupnih dohodkov okraja pripada 
lemu skladu 15% od dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva. 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila  za  po- 
speševanje kmetijstva v okraju Črnomelj in za da- 
janje posojil  za investicije v kmetijstvu  po  navo- 
jih, ki se izdajo s posebnim predpisom. 

»• Kreditni sklad za zidanje stanovanj 
Sklad za krediikanje zidanja stanovanj bo zna- 

šal v letu 1955 skupno 20,616.000 dinarjev. 
Od dohodkov okraja pripada temu skladu 3% 

°d osnove, ki jo tvorijo skupni dohodki okraja brez 
°stanka  dobička gradbenih podjetij. V ta  sklad se 

3.1#) 

7.000 

1.540 

vplačuje  ttidi  ostanek  dobička   gradbenih  podjetij, 
ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru. 
VI. Skladi za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 

Okrajni m občinski skladi za obnovo, gojitev in 
varstvo gozdov bodo znašali v letu 1955 skupno 
54,446.000 din. 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila za kritje 
stroškov javne gozdarske službe, izvrševanje gozd- 
nih del in drugih investicij v zasebnih gozdovih in 
gozdovih splošnega ljudskega premoženja po predra- 
čunu uprave za gozdarstvo pri okrajnem ljudskem 
odboru. 

XIX. poglavje 

Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1955. 

St. 1-511/1-55 

Črnomelj, dne 23. aprila  1955. 

Podpredsednik OLO: 
Niko Belopavlovič 1. r. 

574. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o ljud- 

skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 1. od- 
stavka 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, 
št. 56-482/53) in v zvezi s 1. in 2. točko XVII. poglavja 
družbenega plana okraja Gorica za leto 1955 je 
okrajni ljudski odbor Gorica na predlog sveta za 
gospodarstvo sprejel na ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajale v dne 27. maja 1935 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od  dohodkov  kmetijskih  gospodarstev,  samostojnih 
poklicev in premoženja za leto 1955 

1. člen 
Za  izračunavanje  dopolnilne  dohodnine od   do- 

hodkov  kmetijskih gospodarstev  se predpisuje  tale 
davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.OO0 4 40 25.000 4 1.000 
2.000 4 80 26.000 4 1.040 
3.000 4 120 27.000 4 1.0S0 
4.000 4 160 •28.000 4 1.120 
5.000 4    . 200 29.000 4 1.160 
6.000 4 240 30.000 4 1.200 
7.000 4 280 31.000 4.2 1.302 
8.000 4 320 32.000 4.4 1.408 
9.000 4 360 33.000 4.6 1.518 

10.000 4 400 34.000 4.8 1.632 
11.000 4 440 35.000 5 1.750 
12.000 4 480 36.000 5.2 1.872 
13.000 4 520 37.000 5.4 1.998 
14.000 4 560 36.000 5.6 2.128 
15.000 4    , 600 39.000 5.8 2.262 
16.000 4 640 40.000 6 2.400 

-17.000 ' 4 68Ò 41.000 6.2 2.542 
18.000 4 720 42.000 6.4 2.688 
19.000 4 760 43.000 6.6 2.838 
20.000 4 800 44.000 6.8 2.992 
21.000 4 840 45.000 7 3.150 
22.000 4 880 46.000 7.2 3.312 
23.000 4 920 47.000 ,7.4 3.478 
24.000 4 960 48.000 7.6 3.648 
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Osnova Davek O=nov& % Davek      Osnova Davek Os'lOVd % Davek 

49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
6S.0O0 
69.000 
70.000 

' 71.000 
72.00J 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.0C0 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 

. 97.000 
98.CO0 
90.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.-CO 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
17••00 

7.8 
8 
8.2 
8.4 
8.6 
8.8 
9 
9.2 
9.4 
9.6 
9.8 

10 
10.1. 
102 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
11 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
11.9 

. 12 
12.1 
12.2 
1\5 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 
12.8 
12.9 
13 
13.1 
•.2 
13.5 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 
'7.5 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 

3.822 
4.000 
4.182 
4.368 
4.553 
4.752 
4.950 
5.152 
5.358 
5.568 
5.782 
6.0Q0 
6.161 
6.324 
6.489 
6.656 
6.825 
6.996 
7.169 
7.344 
7.521 
7.700 
7.881 
8.064 
8.249 
8.436 
8.625 
8.816 
9.009 
9.204 
9.401 
9.600 
9.801 

10.004 
10209 
10.416 
10.625 
10.836 
11.049 
11.264 
11.481 
11.700 
11.921 
12.144 
12.369 
12.596 
12.825 
13.056 
13.289 
13.524 
13.761 

14.000 
15.225 
16.500 
17.825 
19.200 
20.625 
22.100 
23.625 
25.200 
26.825 
28.500 
30.225 
32.000 
313.825 
35.700 

175.000 
180.000 
1J5.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
283.000 
290.000 
295.000 
300.000 
303.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
550.000 
355.000 
360.0CO 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400^00 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

21.5 

^/ 
22.5 
23 
23.5 
24 
24.4 
24.8 
25.2 
25.6 
26 
26.4 
26.8 
27.2 
27.6 
28 
28.4 
28.8 
29.2 
29.6 
50 
30.4 
30.8 
31.2 
31.6 
32 
322 
32.4 
52.6 
32.8 
33 
332 
33.4 
33.6 
33.8 
34 
34.2 
34.4 
34.6 
34.8 
35 
35.2 
35.4 
35.6 
35.8 
• 
36.2 
36.4 
36.6 
36.8 
37 
372 
37.4 
37.6 
37.8 
38 
383 
38.6 
38.9 
39.2 
39.5 
39.8 
40.1 
40.4 
40.7 
41 

37.625 
39.600 
41.625 
43.700 
45.825 
48.000 
50.020 
52.080 
54.180 
56.320 
58.500 
60.720. 
62.980 
65.280 
67.620 
70.000 
72.420 
74.880 
77.380 
79.920 
82.500 
85.120 
87.780 
90.480 
93.220 
96.000 
98.210 

100.440 
102.690 
104.960 
107.250 
109.560 
111.890 
114.240 
116.610 
119.000 
121.410 

- 125.840 
126.290 
128.760 
131.230 
133.760 
136290 
138.840 
141.410 
144.000 
146.610 
149240 
151.890 
154.560 
157.250 
159.960 
162.690 
165.440 
168.210 
171.000 
174.265 
177.560 
180.985 
184.240 
187.225 
191.040 
194.485 
197.960 
201.465 
205.000 

505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 

• 570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 

41.3 
41.6 
41.9 
422 
42.5 
42.8 
43.1 
43.4 
43.7 
44 
442 
44.4 
44.6 
44.8 
45 
45.2 
45.4 
45.6 
45.8 
46 
46.1 
462 
46.3 

203.565 
212.160 
215.785 
219.440 
223.125 
226.840 
230.585 
234.360 
238.165 
242.000 
245.310 
248.640 
251.990 
255.360 
238.730 
262.160 
265.590 
269.040 
272.510 
276.000 
278.905 
281.820 
284.745 

620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
630.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 

46.4 
46.5 
46.6 
46.7 
46.8 
46.9 
47 
47.1 
47.2 
47.3 
47.4 
47.5 
47.6 
47.7 
47.8 
47.9 
48 

287.630 
290.625 
293.580 
296.545 
299.520 
302.505 
306.500 
308.505 
311.520 
314.545 
317.580 
320.625 
323.680 
326.745 
329.820 
532.905 
336.000 

Pri osnovi nad 700.000 
din "0% od razlike, t. j. 
od vsakih nadaljnjih 
5000 din osnove še 2500 

dinarjev več. 

2. člen 
Za   izračunavanje dopolnilne  dohodnine  od  do- 

hodkov   samostojnih   poklicev   se   predpisuje   tale 
davčna lestvica: i 

Osnova      %   /    Davek Osnova Davek 

do 
19.000 
20.000 
22.000 
24.000 
26.000 
23.000 
30.000 
32.000 
34.000 
36.000 
38.000 
40.000 
42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
52.000 
54.000 
56.000 
56.000 
60.000 
62.000 
64,000 
66.000 
68.000 
70.000 
72.000 
74.000 
76.000 
78.000 
80.000 
82.000 
84.000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.1 
12 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2,4 . 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4 
4.2 
4.4 

200 
220 
240 
260 
280 
300 
352 
403 
468 
532 
600 
672 
748 
828 
912 

1.000 
1.092 
1.188 
1.288 
1.392 
1.500 
1.612 
1.728 
1.848 
1.972 
2.100 
2.304 
2.516 
2.736 
2.964 
3.200 
3.444 
3.696 

86.000 
88.000 
90.000 
92.000 
94.000 
96.000 
98.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 

4.6 
.   4.8 

5 
5.2 
5.4 
5.6 
5.8 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 

10 
10.5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17.8 
18.6 
19.3 
20 
20.7 
21.4 
22.1 
22.8 
23.5 
24.1 
24.7 

3.956 
4224 
4.500 
4.784 
5.076 
5.376 
5.684 
6.000 
6.825 
7.700 
8.625 
9.600 

10.625 
11.700 
12.825 
14.000 
15.225 
16.500 
18.600 
20.800 
23.100 
23500 
28.000 
30.600 
32.930 
35.340 
37.635 
40.000 
42.435 
44.940 
47.515 
50.160 
52.875 
53.430 
58.045 
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240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
510.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 

25,3 
25.9 
26.5 
27.1 
27.7 
28.3 
28.9 
29.5 
30 
3.5 
31 
31.5 
32 
32.5 
33 
33.5 
34 
34.5 
34.9 
35.3 
35.7 
35.1 
36.5 
36 9 
37.3 
37.7 
38.1 
38.5 
38.8 

60.720 
63.455 
66.250 
69.105 
72.020 
74.950 
78.030 
81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
99.125 

102.300 
105.525 
108.800 
112.125 
115.170 
118.255 
121.380 
124.545 
127.750 
130.995 
134.280 
137.605 
140.970 
144.375 
147.440 

385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
443.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
4'0.000 
475.000 
480.000 

• 485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
Pri   osnov 

39.1 
39.4 
39.7 
40 
40.3 
40.6 
40.9 
41.2 
41.5 
41.8 
42.1 
42.4 
42.7 
45 
43.4 
43.8 
44.2 
44.6 
45 
45.4 
45.8 
46.2 
46.6 
47 

nad 

150.535 
153.660 
156.815 
160.000 
163.215 
166.460 
169.735 
173.040 
176.375 
179.740 
183.135 
186.560 
190.015 
193.500 
197.470 
201.480 
205.530 
209.620 
213.750 
217.920 
222.130 
226.380 
230.670 
233.000 
500.000 

din 65% od razlike, t. j. 
od    vsakih    nadaljnjih 
5000 din osnove še 3250 

dinarjev več. 

3. člen 
Za  izračunavanje  dopolnilne  dohodnino  za  do- 

hodke   od   premoženja   se   predpisuje   tale   davčna 
lestvica: 

Os nova Davek Osnova      %       Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.O0O 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
1.2.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 

2 20 
2.2 44 
2.4 72 
2.6 104 
2.8 140 
3 180 
3.2 224 
3.4 272 
3.6 324 
3.8 3S0 
t 440 

45 504 
4.4 572 
4.6 644 
4.8 720 
5 800 
5.2 ' 884 
5.4 972 
5.6 1.064 
5.8 1.160 
6 1.260 
6.2 1.364 
6.4 1.472 
6.6 1.584 
6.8 1.700 
7 1.820 
75 1.944 
7.4 2.072 
7.7 2.233 

30.000 
32.000 
34.000 
36.000 
38.000 
40.000 
42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
52.000 
54.000 
56.000 
58.000 
60.000 
62.000 
64.000 
66.000 
68.000 
70.000 
72.000 
74.000 
76.000 
78.000 
80.000 
82.000 
84^000 
86.000 

8 
8.6 
95 
9.8 

10.4 
11 
11.6 
12.2 
12.8 
13.4 
14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 
17.4 
17.8 
18J2 
18.6 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 
21.6 
22.2 
22.9 

2.400 
7.752 
3.128 
3.528 
3.952 
4.400 
4.8T2 
5.36S 
5.888 
6.432 
7.000 
7.540 
8.100 
8.680 
9.280 
9.900 

10.540 
11.13*6 
11.748 
12376 
13.020 
13.680 
14.430 
15.200 
15.990 
16.800 
17.712 
18.648 
19.694 

88.000 
90.000 
92.000 
94.000 
96.000 
98,000 

100.000 
103.000 
110.000 
115.000 
120.000 
123.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 

23.6 
24.5 
24.9 
25.5 
26 
26.5 
27 
27.7 
28.4 
292 
30 
31 
32 
53 
34 
35 
36    ' 
37 
58 
5S.8 
39.6 
40.4 
41.2 
41.9 
42.6 
43.3 
44 
44.6 
45.2 
45.8 
46.4 
47 
47.6 
48.2 
48.8 
49.4 
50 
50.6 
51.2 
51.8 
52.4 
53 
53.6 
545 
54.8 
55.4 

20.768 
21.870 
22.908 
23.970 
24.960 
25.970 
27.000 ' 
29.083 
31.240 
35.580 
56.000 
58.750 
41.600 
44.530 
47.600 
50.750 
54.000 
57.350 
60.800 
64.020 
67.320 
70.700 
74.160 
77.515 
80.940 

'84.435 
88.000 
91.430 
94.920 
98.470 

102.080 
105.750 
109.4S0 
113.270 
117.120 
121.030 
125.000 
129.030 
135.120 
137.270 
141.480 
145.750 
150.080 
154.470 
158.920 
163.450 

500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
325.000 
330.000 
355.000 
540.000 
545.000 
350.000 
555.000 
360.000 
365.000 
370.000 
575.000 
380.000 
585.000 
390.000 
595.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

56 
56:5 
57 
57.4 
57.7 
58 
585 
58.4 
58.6 
58.8 
59 
59.2 
59.4 
59.6 
59.8 
60 
605 
60.4 
60.6 
60.8 
61' 
615 
61.4 
61.6 
61.8 
62 
62.2 
62.4 
62.6 
62.8 
63 
63.2 
63.4 
63.6 
63.8 
64 
645 
64.4 
64.6 
64.8 
65 

168.000 
172.325 
176.700 
180.810 
184.640 
188.500 
192.060 
195.640 
199.240 
202.860 
206.500 
210.160 
213.640 
217.540 
221560 
225.000 
228.760 
232.540 
256.340 
240.160 
244.000 
247.860 
231.740 
255.640 
259.560 
265.500 
267.460 
271.440 
275.440 
279.460 
2S3.500 
2S7.560 
291.640 
295.740 
299.S60 
304.C00 
308.160 
312.340 
316.540 
320.760 
325.000 

Pri osnovi nad 500.000 
din 70% od razlike, t j. 
od vsakih nadaljnjih 
5000 din osnove še 3500 

dinarjev več. 

4. člen 
Določbe 1., 2. in 3. člena tega odloka ne veljajo 

za mestno občino Nova Gorica. 

5. člen 
Co ima davčni zavezanec dohodke raznih oblik, 

plača dopolnilno dohodnino od vsake oblike posebej 
po ustrezajoči lestvici. 

6. člen 
Ce ima davčni zavezanec dohodko iz več virov, 

za katere so predpisane posebne stopnje dopolnilne 
dohodnine ene oblike, plača posebej dopolnilno do- 
hodnino, po stopnji, ki velja za te dohodke in ki 
ustreza seštevku dohodkov iz vseh teh virov ' na 
območju okraja. 

Ce se davčnemu zavezanen predpisuje dohod- 
nina od ^samostojnih poklicev in premoženja po pav. 
šalni davčni osnovi za davčno leto naprej  (37. člen 
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uredbe), poleg tega pa ima tudi dohodke iz drugih 
virov, ki se ugotovijo in obdavčijo z dohodnino od 
samostojnih poklicev in premoženja po preteku leta, 
ne vplivajo na odmero dopolnilne (dohodnine od 
samostojnih poklicev in premoženja po pavšalni davč- 
ni osnovi dohodki iz drugih virov, ki se ugotovijo 
in obdavčijo po preteku leta, prav tako pa ne vpliva 
na stopnjo dopolnilne dohodnine od dohodkov iz 
drugih virov višina pavšalne davčne osnove. 

7. člen 
Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave 

v okviru predpisov  129. člena uredbe o dohodnini. 

8. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
1. od kmetijstva: 
osnove do 100.000 din se zaokrožijo na 1000 din 

tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 500 din pa navzgor; 

osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5000 din, 
in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din pa navzgor; 

2. od samostojnih poklicev: 
osnove do 100.000 din se zaokrožijo na 2000 din 

tako, da se zneski do 1000 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 1000 din pa navzgor: 

osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5000 din, 
in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din pa navzgor; 

"i. od premoženja: 
osnove do 30.000 din se zaokrožijo na 1000 din 

tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, 
zneski  nad  500 din  pa  navzgor; 

osnove od 30.000 din do 100.000 din se zaokrožijo 
na 2000 din, in sicer do 1000 din navzdol, nad 1000 din 
pa navzgor; 

osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5000 din, 
in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din pa navzgor. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS« uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto  1955. 

St. 444/1 

Nova Gorica, dne 27. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

Osnova Davek Osnova Davek 

575. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) 
in na podlagi XIV. poglavja družbenega plana Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, 
št. 4-23/55) je okrajni ljudski odbor Kočevje na 
II. seji obeh zborov dne 24. marca 1955 sprejel 

ODLOK 

o  davčnih  stopnjah  dopolnilne dohodnine 
• od kmetijstva za leto 1955, ki jih odmerja 

OLO Kočevje na podlagi katastra 

Za  izračunavanje dopolnilne  dohodnine  kmetij- 
skih gospodarstev se predpisuje tale davčna lestvica: 

1.000 3 30 68.000 9.11 6.200 
2.000 3 60 69.000 920 6.350 
3.000 3 90 70.000 9.28 6.500 
4.0OO 3 120 71.000 9.37 6.650 
5.000 3 150 72.000 9.44 6.800 
6.000 3 180 73.000 9.52 6.950 
7.000 3 210 74.000 9.59 7.100 
8.000 3 240 75.000 9.73 7.300 
9.000 3 270 76.000 10 7.600 

10.000 3 300 77.000 1026 7.900 
11.000 3.09 340 78.000 10.51 8.200 
12.000 3.09 370 79.000 10.75 8.500 
13.000 3.09 410 80.000 li 8.800 
14.000 3,21 450 81.000 11.11 9.000 
15.000 3.33 500 82.000 11.22 9200 
16.000 3.37 540 83.000 11.32 9.400 
17.000 3.41 580 84.000 11.43 9.600 
18.000 3.44 620 85.OO0 11.54 9.600 
19.000 3.47 660 86.000 11.62 10.000 
20.000 3.50 700 87.000 11.72 10.200 
21.000 3.57 750 88.000 11.81 10.400 
22.000 3.63 800 89.000 11.91 10.600 
23.000 3.69 850 90.000 12 10.800 
24.000 3.75 900 91.000 12.08 11.000 
25.000 3.80 950 92.000 12.17 11.200 
26.000 3.84 1.000 93.000 1225 11.400 
27.000 3.88 1.050 94.000 12.34 11.600 
28.000 3.93 1.100 95.000 12.42 11.800 
29.000 3.96 1.150 96.000 12.50 12.000 
30.000 4 1.200 97.000 12.57 12200 
31.000 4.10 1.270 • 98.000 12.65 12.400 
32.000 4.19 1.340 99.000 12.72 12.600 
33.000 4.27 1.410 100.000 12.80 12.800 
34.000 4.35 1.480 105.000 13.33 14.000 
35.000 4.43 1.550 110.O00 13.82 15.200 
36.000 4.53 /1.630 115.000 14.35. 16.500 
37.000 4.62 1.710 120.000 15 18.000 
38.000 4.71 1.790 125.000 15.68 19.600 
39.000 4.79 1.870 130.000 16.31 21.200 
40.000 5 2.000 135.000 16.89 22.800 
41.000 5.24 2.150 140.000 17.43 24.400 
42.000 5.36 2.250 145.000 17.93 26.000 
43.000 5.46 2.350 150.000 18.33 27.500 
44.000 5.57 2.450 155.000 18.91 29.000 
43.000 5.78 2.600 160.000 19 30.500 
46.000 5.98 2.750 165.000 19.39 32.000 
47.000 6.17 2.900 170.000 20 34.000 
48.000 6.56 3.150 175.000 20.57 36.000 
49.000 6.73 3.300 180.000 21.11 38.000 
50.000 7 3.500 185.000 21.62 40.000 
51.000 7.16 3.650 190.000 22.10 42.000 
52.000 731 3.800 195.000 22.56 44.000 
53.000 7.45 3.950 200.000 23 46.000 
54.000 7.59 4.100 205.000 23.41 48.000 
55.000 7.73 4250 210.000 23.81 50.000 
56.000 7.86 4.400 215.000 24 52.000 
57.000 7.98 4.550 220.000 24.54 54.000 
58.000 8.10 4.700 225.000 24.89 56.000 
59.000 822 4.850 230.000 25.22 58.000 
60.000 8.33 5.000 235.000 25.53 60.000 
61.000 8.44 5.150 240.000 26.04 62.500 
62.000 8.55 5.300 '  245.000 26.53 65.000 
63.000 8.57 5.450 250.000 27 67.500 
64.000   ' 8.75 5.600 255.000 27.45 70.000 
65.000 8.85 5.750 260.000 27.77 72.200 
66.000 8.94 5.900 265.000 28.07 74.400 
67.000 9.03 6.050 270.000 28.37 76.500 
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275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
3?0.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
4*40.000 
445.000 

x 450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
-503.000 
505.000 

28.65 
28.93 
29.19 
29.45 
29.69 
30 
30.33 
30.64 
30.95 
31.25 
3153 
31.81 
32.08 
32.33 
32.60 
32.85 
33 09 
33.33 
35.56 
53.78 
34 
34.21 
34.28 
34.35 
34.42 
34.50 
34.56 
34.63 
34.69 
34.76 
34.82 
34.88 
34.94 

. 35 
35.05 
35.11, 
35.16 
55.32 
35.48 
35.63 
35.78 
35.93 
36.08 
36.73 
36.87 
37 
37.04 

78.800 
81.000 
83.900 
85.400 
87.600 
90.000 
92.500 
95.000 
97.500 

100.000 
102.500 
105.000 
107.500 
110.000 
112.500* 
115.000 
117.500 
120.000 
122.500 
125.000 
127.500 
130.000 
132.000 
134.000 
136.000 
138.000 
140.000 
142.000 
144.000 
146.000 
148.000 
150.000 
152.000 
154.000 
156.000 
158.000 
160.O0O 
162.500 
165.000 
167.500. 
170.000 
172.500 
175.000 
180.000 
182.500 
185.000 
187.100 

• 510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.00C 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
5f-.000 
Î70.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
6S0.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 

37.09 
37.14 
37.19 
37.23 
37.28 
37.32 
37.37 
37.43 
37.4<? 
37.54 
37.60 
47.66 
37.71 
37.77 
37.82 
37.88 
57.93 
37.98 
38 
38.09 
38.19 
38.29 
38.38 
38.48 
38.57 
38.66 
38.75 
38.83 
38.92 
39 
3909 
39.17 
39.25 
39.33 
39.41 
39.56 
39.71 
39.85 
40 

189.200 
191.300 
193.400 
195.500 
197.600 
199.700 
201.800 
204.000 
206500 
208.400 
210.600 
212.800 
215.000 
217500 
219.400 
221.600 
223.800 
226.900 
228.000 
230.500 
233.000 
235.500 
238.000 
240.500 
243.000 
245.500 
248.000 
250.500 
253.000 
255.500 
25S.OO0 
260.500 
263.000 
265.500 
268.000 
271.000 
274.000 
277.000 
280.000 

nad 
700.000 din 40% in 44% 
od razlike v osnovi nad 
700.000 din oziroma o9 
vsakih nadaljnjih 5000 

din osnove 2200 din 
davka. 

II 

Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 
°d kmetijstva se zaokrožujejo takole: 

a) osnove pod 100.000 din se zaokrožujejo na tisoč 
dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
&«• nižjih tisoč din,' zneski nad 500 din pa na višjih 
«soč dinarjev; 

D) osnove nad 1O0.O0O din se zaokrožujejo na 
Pet tisoč dinarjev tako, da se zneski do 2600 din za- 
okrožijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2500 din 
Pa na višjih pet tisoč dinarjev. 

III 

Od dohodkov od postranskih virov v kmetijstvu 
Ptćdpiše OLO Kočevje za leto 1955 akontacijo. 

IV 
Ta odlok  velja od  dneva objave  v   >Uradnem 

listu LRSc 

St. 1-400/1 

Kočevje, dne 24. marca 1955. 

' Predsednik OLOi 
Janez Pirnat 1. r. 

576. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLR'J, št. 56-482/53) 
in na podlagi XIV. poglavja družbenega plana Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, 
št. 4-23/55) je okrajni ljudski odbor Kočevje na 
•. seji obeh zborov dne 24. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o  davčnih   stopnjah  dopolnilne  dohodnine 

od dohodkov obrtniških gospodarstev in samostojnih 
poklicev za leto 1955 

I 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine obrtni- 

ških gospodarstev in samostojnih poklicev se pred- 
pisuje tale davčna lestvica: 

Osnova       %       Davek Osnova Davek 

1,000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000' 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 

10 38.000 1 380» 
20 39.000 1 390 
30 40.000 1.25 500 
40 41.000 1.34 550 
50 42.000 1.43 600 
60 43.000 1.51 m 
70 ' 44.000 1.59 700 
80 45.000 1.66 750 
90 46.000 1.74 800 

100 47.000 1.81 850 
110 ' 48.000 1.87 900 
120 49.000 1.94 950 
130 50.000 2 1.000 
140 51.000 2.06 1.050 
150 52.000 2.11 1.100 
160 53.000 2.17 1.150 
170 54.000 2.22 1.200 
1C0 55.000 257 1550 
190 56.000 2.32 1.300 
200 57.000 2.46 1.400 
210 58.000 2.59 1.500 
220 59.000 2.71 1.600 
230 60.000 2.83 1.700 
240 61.000 2.95 1.800 
250 62.000 3.06 •1.900 
260 63.000 3.17 2.000 
270 64.000 358 2.100 
280 65.000 3.38 2.200 
290 66.000 3.48 2.300 
500 67.000 3.58 2.400 
310 68.000 3.68 2.500 
320 69.000 3.77 2.600 
330 70.000 3.86 2.700 
340 71.000 3.94 2.800 
350 72.000 4.03 2.900 
360 73.000 4.11 3.000 
370 74.000 4.19 3.100 
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Os Davek Osnova Davek 

75.000 
•6.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
85.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
83.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000. 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 

,120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.ÔO0 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 

4.27 
4.34 
4.41 
4.49 
4.56 
4.62 
4.69 
4.76 
4.82 
4.88 
4.94 
5.03 
5.13 
5.21 
5.30 
5.39 
5.47 
5.55 
5.63 
5.71 
5.79 
5.86 
5.93 
6 
6 
6 
6.81 
7.54 
8.22 
8.75 
9.32 
9.84 

10.53 
10.78 
11.21 
11.66 
12.16 
13.25 
14.27 
15.23 
16.14 
17 
17.81 
18.58 
19.30 
20 
20.61 
21.19 
21.74 
22.27 
22.78 
23.26 
23.72 
24.17 
24.59 
25 
25.59 
26.15 
26.69 
27.22 
27.73 
28.21 
28.68 
29.12 
29.58 
30.00 
30.52 

3.200 
3.300 
3.4O0 
3.500 
3.600 
3.700 
3.800 
3.900 
4.000 
4.100 
4.200 
4.330 
4.460 
4.590 
4.720 
4.850 
4.980 
5.110 
5.240 
5.370 
5.500 
5.630 
5.750 
5.880 

•   5.940 
6.000 
7.150 
8.300 
9.450 

10.500 
11.650 
12.800 
13.950 
15.100 
16.250 
17.500 
18.850 
21.200 
23.550 
25.900 
28.250 
30.600 
32.950 

' 35300 
37.650 
40.000 
42.250 
44.500 
46.750 
49.000 
51.250 
53.500 
55.750 
58.000 
60.250 
62.500 
65.250 
.68.000 
70.750 
73.500 
76.250 
79.000 
81.750 
84.500 
87.250 
90.000 
93.100 

310.000 
315.000 
320.000 
525.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
453.000 
440.000 
443.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
600.000 
600.000 

31.03 
31.52 
32 
32.46 
32.90 
33.34 
33.76 
34.17 
34.57 
34.95 
35.33 
55.69 
56.05 
56.40 
36.73 
37.06 
37.38 
37.69 
38 
38.43 
38.85 
39.26 
39.66 
40.05 
40.44 
40.81. 
41.18 
41.53 
41.88 
42.23 
42.56 
42.89 
43.21 
43.52 
43.83 
44.13 
44.42 
44.71 
45 
45.29 
45.58 
45.87 
46.15 
46.42 
46.69 
46.96 
47.22 
47.47 
47.72 
47.97 
48.21 
48.45 
48.68 
48.91 
49.13 
4935 
49.57 
49.78 
50 

96.200 
99.300 

102.400 
105.500 
108.600 
111.700 
115.800 
117.900 
121.000 
124.100 
127.200 
130.300 
133.400 
136.500 
139.600 
142.700 
145.800 
148.900 
152.000 
155.650 
159.300 
162.950 
166.600 
170.250 
173.900 
177.550 
181.200 
184.850 
188.500 
192.150 
195.000 
199.450 
203.100 
206.750 
210.400 
214.050 
217.700 
221.330 
225.000 
228.750 
223.500 
236.250 
240.000 
243.750 
247.500 
251.250 
255.000 
258.750 
262.500 
266.250 
270.000 
273.750 
277.500 
281.250 
285.000 
288.750 
292.500 
296.250 
300.000 

.     • 
Osnove  za  izračunavanje  dopolnilne  dohodnine 

se zaokrožujejo takole: 
a) osnove pod 100.000 din se zaokrožujejo na 

tisoč dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokro- 
žujejo na nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na 
višjih tisoč dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na 
pet tisoč din, in sicer tako, da se zneski do 2.500 din 
zaokrožijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500 din 
pa na višjih pet tisoč dinarjev. 

III 
Če ima zavezanec dohodke iz več virov, za ka- 

tere  so predpisane  posebne  stopnje dopolnilne  do- 
hodnine,   veljajo   za   obdavčitev   določbe   10. člena 
uredbe o dohodnini. 

IV ' 
Pri odmeri dohodnine se priznajo davčne olaj- 

šave po 129. členu uredbe o dohodnini. 

Ta odlok velja od dneva objave v  >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-400/1 

Kočevje, dne 24. marca 1955 

Predsednik  OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

577. 
/ Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) 
in na podlagi XIV. poglavja družbenega plana Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1933 (Uradni list LRS, 
št. 4-33/55) je okrajni ljudski odb^r Kočevje na 
II. seji obeh zborov dne 24. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

za dohodke od premoženja za leto 1955 

I 
Za izračunavanje dopolnine dohodnine za dohod- 

ke od premoženja in premoženjskih pravic se pred- 
pisuje tale davčna lestvica. 

nad 600.000 din 50% in 
54% od razlike v osno- 
vi nad 500.000 din ozi- 
roma od vsakih nadalj- 
njih 5.000 dftn «nove 
2.700 din davka. 

Osnova % Davek Osnova 

6 

Davek 

1.000 2 20 18.000 1.080 
2.000 2 40 19.000 6 1.140 
3.000 2 60 20.000 7 1.4O0 
4.000 2 80 21.000 7 1.470 
5.000 •  2 100 22.000 8 1.760 
6.O0Ò 2 120 23.000 8 1.840 
7.000 2 140 24.000 8.5 2.040 
8.000 2 160 25.000 8.40 2.100 

9.000 2 180 26.000 8.46 2.200 

10.000 2 200 27.000 8.52 2.300 

11.000 3 330 28.000 8,93 2.500 

12.000 3 360 29.000 8,96 2.6O0 
13.000 3 390 30.000 9 2.700 

14.000 4 560 31.000 9,68 3.000 

15.000 4 600 32.000 10 3.200 

16.000 5 800 33.000 10.30 3.400 

17.000 5 850 34.000 10.39 3.600 



St. 32 - 25. Vili. 1955 URADNI LIST Stran 693 

Osnova Davek Osnova      %       Davek      Osnova % Davek Osnova % Davek 

35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
43.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
53.000 
56.000 
57.000 
56.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
63.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
73.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

wo.ooo 
'••.••• 

10.86 
11.11 
11.35 
11.58 
11,79 
12 
12.20 
12.38 
12.56 
12.73 
12.89 
13.04 
13.19 
13.33 
13.67 
14 
14.51 
15 
15,47 
15.93 
16.36 
16.96 
17.54 
18.10 
18.64 
19.16 
19.18 
19.19 
19.36 
19.37 
19.53 
19.69 
19,70 
19.85 
20 
20 
20.14 
20.23 
20.27 
20.40 
20.55 
20.63 
20.65 
20.76 
20.88 
21 
21.23 
21.58 
21.92 
22.14 
22.47 
22.79 
22.98 
23.29 
23.48 
23.88 
24.17 
24,34 
24.51 
24.78 
24.94 
25.20 
25.36 
23.51 
23.75 
26 
27.43 

3.800 
4.000 
4.2O0 
4.400 
4.600 
4.800 
5.000 
5.200 
5.400 
5.600 
5.800 
6.000 
6.200 
6.400 
6.700 
7.000 
7.400 
7.800 
8.200 
8.600 
9.000 
9.300 

10.000 
10.500 
11.000 
11.500 
11.700 
11.900 
12.200 
12.400 
12.700 
13.000 
13.200 
13.500 
13.800 
14.000 
14.300 
14.500 
14.800 
15.100 
15.400 
15.700 
15.900 
16.200 
16.300 
16.800 
17.200 
17.700 
18.200 
18.600 
19.100 
19.600 
20.000 
20:300 
20.900 
21.300 
22.000 
22.400 
22.800 
23.300 
23.700 
24.200 
24 600 
23 000 
25.300 
26.000 
28.800 

110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
153.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
ìeo.ooo 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
223.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
283.000 
290.000 
295.000 
3Û0.0O0 
303.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
335.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
413.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
423.000 
430.000 
433.000 
440.000 

28.73 
29.04 
30.17 
31.20 
32.15 
33.04 
33.86 
34.62 
35.33 
36.14 
36.87 
37.57 
38.23 
38.86 
39.44 
40 
40.53 
41.02 
41.30 
41.93 
42.38 
42.79 
43.18 
43.55 
43.91 
44,25 
44,38 
44.89 
43.40 
43.88 
46.73 
47.16 
47.59 
46 
48.39 
48.77 
49.13 
49.49 
50 
50.49 
50,96 
51.42 
51.87 
52.30 
52.72 
53.13 
53.52 
53.9t 
54.28 
54,64 
55 
55.34 
55.81 
56.26 
56.71 
57.14 
5•.5/. 
57.97 
58.37 
58.76 
59.14 
59.51' 
59.88 
60.23 
60.58 
60.91 
61.25 

31.600 
33.400 
36.200 
39.000 
41.800 
44.600 
47.400 
50.200 
53.000 
56.000 
59.000 
62.000 
65.000 
68.000 
71.000 
74.000 
77.000 
80.000 
83.000 
86.000 
89.000 
92.000 
95.000 
98.000 

101.000 
104.000 
IO7.000 
110.000 
113.500 
117.000 
121.500 
123.000 
128.500 
132.000 
135.500 
139ÌO00 
142.500 
146.000 
150.000 
154.000 
138.000 
162.000 
166.000 
170.000 
174.000* 
178.000 
182.000 
186.000 
190.000 
194.000 
198.000 
202.000 
206.300 
211.000 
215.500 
220.000 
224.500 
229.000 
233.500 
238.000 
242500 
247.000 
251.500 
256.000 
260.500 
265.000 
269.500 

445.000 61.57 274.000 500.000       64.70     323 500 
450.000 61.88 278.500 
455.000 62.'9 285.000 Od osnove  nad  500.000 
460.000 62.50 287.500 dinarjev   se  izračunava 
463.000 6. .79 292.000 dohodnina    po    stopnji 
470.000 63.08 296.500 64.70%  in  70% od  ra.z- 
475.000 63.36 301.000 like   v   osnovi   nad   500 
480.000 63.64 305.500 tisoč   dinarjev   oziroma 
485.000 63.91 310.000 od    vsakih    nadaljnjih 
490.000 64.18 314.500 5.000   din   osnove   5.3O0 
495.000 64.46 319.000 dinarjev  davka. 

.11 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 

dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev tako, da se zneski do 2.500 din zaokro- 
žijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500 din pa na 
višjih pet tisoč. 

• 
Ce ima davčni zavezanec dohodke iz več virov, 

za katere so predpisane posebne stopnje dopolnilne 
dohodnine, veljajo za obdavčitev določbe 10. člena 
uredbe o dohodnini. 

VI 

Pri odmeri dohodnine se priznajo davčne olaj- 
šave po 129. členu uredbe o dohodnini. 

Ta odlok velja od dneva objave r »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-401/1 • 

Kočevje, dne 24. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

578. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in • 8. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 6. členom uredbe 
o pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo 
takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19- 
18/53) in 16. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski 
odbor Kočevje po poprejšnji pritrditvi Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS na seji okrajnega zbora 
in  zbora  proizvajalcev dne 30. junija   1953  sprejel 

odlok 
o spremembah odloka o uvedbi okrajnih laks 

Odlok o uvedbi okrajnih taks št. 596/1-54 z dne 
26. januarja. 1954 (Uradni list LRS, št. 7-97/54) se 
spremeni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo 
glasi: 

ODLOK 
o uvedbi občinskih taks 

1. člen 
Poleg taks, ki se. plaču je jo po veljavnih pred- 

pisih, se pobirajo v okraju Kočevje še takse, kj so 
predpisane s tarifo v II. delu tega odloka. 
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2. člen 
Takse, kj se poberejo po tem odloku, so doho- 

dek občinskih proračunov. Uporabiti se smejo samo 
za komunalno graditev (za vzdrževanje in zidanje 
stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvet- 
nih in drugih zavodov), za graditev cest, mostov in 
podobno. 

Način uporabe se določi z občinskim proračunom. 

3. člen 
Takse, plačane po tem odloku, se porazdelijo 

med občine po tem ključu: 

S% 
7% 

10% 
7% 
7% 

Dolenja vas 
Draga 
Kočevje 
Kočevska reka 
Kostel 
Loški potok 7% 

Mozelj 
Osilnica 
Ribnica 
Sodražica 
Velike Lašče 
Videm-Dobrepolje 

7% 
7% 

10% 
10% 
10% 
10% 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ako stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke 
in jih uničiti na spisu. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks po 

veljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati takse, 
ki so predpisane s tem odlokom. '. 

Takse po tem odloku se tudi ne pobirajo v pri- 
merih, določenih z mednarodnimi pogodbami, in • 
primerih, ko izvira oprostitev iz mednarodnih običa- 
jev do držav, s katerimi obstoji o tem vzajemnost. 

6. člen ' 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, 

št. 68/46) s poznejšimi spremembami in dopolnitvami 
se primerno uporabljajo tudi glede taks, predpisanih 
s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače 
določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje teja odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega  ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave • >Urad- 

nem listu LRS<. 

Tarifa 
Tarifna št. i 
Za vloge, ki se naslovijo na. okrajni ljudski 

odbor in na občinske ljudske odbore: din 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbo 20 
2. za vsako pritožbo 90 
Tarifna št. 2 
a) Za vsako odločbo, ki jo izda okrajni ali 

občinski ljudski odbor, kolikor ni predpisana 
drugačna taksa po tarifnih številkah 5, 7 in 9      75 

b) za  dovolitev podaljšanja obratovalnega 
časa v gostinskih obratih, za večer 500 

c) za dovoljenje za priložnostno točenje 
alkoholnih pijač 2.000 

Tarifna št. 3 
1. Za potrdilo, ki ga izda okrajni ali občin- 

ski ljudski odbor, razen za živinske potne liste      50 

2. Za potrdilo o lastnini in zdravju živine 
(živinski potni listi) ali za prenos lastnine na 
kupca: din 

za drobnico, od glave 10 
za živino, od glave 50 

Tarifna št. 4 
Za odhod uslužbenca -okrajnega ali občin- 

skih ljudskih odborov na zahtevo stranke, razen 
kadar gre za stanovanjske zadeve1 ali za zadeve 
neznatne vrednosti, in sicer: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
prave 200 

2. za pregled zgradbe ali posameznih pro- 
storov,  da bi  se  izdalo  uporabno dovoljenje: 

do 5 prostorov 100 
od 6 do 20 prostorov 200 
nad 20 prostorov 500 
3. za vsako pot uslužbenca ljudskega od- 

bora izven uradnih prostorov na zahtevo za- 
sebnika, ne glede na število uslužbencev 100 

Tarifna št. 5 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trgovska podjetja na debelo 1.200 
3. za trgovska podjetja na drobno 720 
3. za gradbena podjetja 2.400 
4. za industrijska podjetja 3.600 
5. za izvrševanje zasebnih delavnosti advo- 

katov, zdravnikov, veterinarjev in podobno 480 
6. za gostinska podjetja in obrate, v kate- 

rih se točijo alkoholne pijače 10.000 
za hotele 2.400 
7. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža 900 

Pripomba:   Za   odpiranje   podružnice   se   plača 
enaka taksa kot za glavno podjetje alj obrt. 

Tarifna št. 6 
Potrjevanje pogodb in listin: 
1. potrditev ali overitev vseh listin: 

za prvo polo 35 
za vsako nadaljnjo polo 25 

Pripomba 1: Ako se over ja več izvodov iste 
listine, se za prvi primerek plača taksa iz te 
tarifne številke za vsak nadaljnji primerek pa 
35 din ne glede na število pol. 

Pripomba 2: Za overitev samega .podpisa 
se plača 25 din. 

2. Za potrditev vseh poslovnih knjig se 
plača od vsakega lista 2.50 

Tarifna št. ? 
Za odločbe o kazni v postopku o prekrških, 

za katere je pristojen okrajni sodnik za pre- 
krške 250 

Tarifna št. 8 
Za glasbo v gostinskih in podobnih lokalih, 

če se za vstop ne pobira vstopnina: 
1. za enkratno glasbo 200 
2. za dvakratno glasbo, mesečno 30® 
3. za večkratno ali stalno glasbo 1.000 
Opomba:  Za   reproducirano  glasbo   (radio, 

gramofon)  se občinska taksa ne pobira. 
Za plačilo te takse odgovarja prireditelj, ki 

mora prireditev glasbe priglasiti 3 dni pred pri- 
četkom upravi za dohodke tukajšnjega OLO. 
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Prijava se vloži v dveh izvodih. 
Ta prijava in plačilo občinske takse iz te 

tarifne številke ne daje prireditelju nobene 
pravice do plesnih prireditev. Za plesno prire- 
ditev, si mora prireditelj preskrbeti dovoljenje, 
kakor je  to določeno  po  posebnih predpisih. 

Tarifna št. 9 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
1. za vsak avtomobil, avtomobilski priklop- din 

nik, avtobus 2-000 
2. za vsako motorno kolo s priklopnikom 

ali brez njega 1-000 

Tarifna št. 10 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri držav- 

nih uradih in zavodih, gospodarskih in drugih orga- 
nizacijah glede na vrednost dela, za katero se daje 
ponudba: 

za dela oziroma vrednost 
do     20.000,  500 din 
do    lOO.OOO' 1000 din 
do    500.000 2000 din 
do 1,000.000 3000 din 

nad 1,000.000 3000 din in še 0.015%. 
Pripomba:  Takso  plača   ponudnik   pred   oddajo 

ponudbe v kolkih. 
St. I-157/II 
Kočevje, dne 30. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat' 1. r. 

579. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 8. točke 64. 

člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) ter 2. in 3. člena uredbe o pro- 
metnem davku, 2. odstavka V. dela tarife promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53 in št. 
55-659/54) je po pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS okrajni ljudski odbor Kočevje na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 30. junija 
1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku » 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg zveznega prometnega davka, ki se plačuje 
Po veljavnih predpisih, se pobira na območju okraja 
Kočevje občinski prometni davek, predpisan s tarifo 
v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira po tem 

odloku, je dohodek proračunov tistih občin, na kate- 
rih območju se davek pobere. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

fLRj, št. 53-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
*e dopolnitvami, navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ. št. 2-25/54 in 
4-21/53), uredbe o prisilni izterjatvi davkov in drugih 
Proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ. št. 33- 
283/53) in uredbe o obračunavanju, delitvi in pobi- 
ranju dohodkov proračunov in skladov od gospodar- 

skih organizacij (Uradni list FLRJ, gt. 26-293/54) se 
primerno uporabljajo tudi glede občinskega promet- 
nega davka, kolikor ni v tem odloku drugače do- 
ločeno. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem odloku se ne 

pobira v primerih, določenih z mednarodnimi po- 
godbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji v tem 
vzajemnost. 

5. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega, odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. 

6. člen 
Ko se začne uporabljati ta odlok, neha veljati 

odlok okrajnega ljudskega odbora Kočevje v uvedbi 
prometnega davka (Uradni list LRS, št. 15-238/54), 
kolikor se nanaša na pobiranje občinskega promet- 
nega davka. 

7. člen 
Ta odlok velja cd dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 

II. TARIFA 
A. Splošne tarife 

Tar. št. i: Od porabe alkoholnih pijač v gostin- 
skih podjetjih in gostiščih se plača občinski pro- 
metni davek od dosežene prodajne cene v višim 10%. 

Pripombe: Glede davčne obveznost] in načina 
pobiranja tega davka kakor tudi glede vsega druge- 
ga velja pripomba k tar. št. 7 dela B tarife zveznega 
prometnega davka. Razlika v višini 5% med lansko 
stopnjo prometnega davka na promet alkoholnih pi- 
jač v gostiščih (5%) in novo stopnjo (10%) se odvede 
na poseben račun in uporabi za boj proti alkoholiz- 
mu, način uporabe določi ljudski odbor. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za kinematografske ter 
druge javne prireditve se plača občinski prometni 
davek od dosežene bruto vstopnine v višini 5% 

Pripomba: 1. Davek po tej tarifni številki' pla- 
čajo kinematografi ob nabavi vstopnic uradne izdaje 
pri Narodni banki FLRJ, hkrati z zveznim promet- 
nim davkom. 

2. Drugi davčni zavezanci plačajo prometni da,- 
vek ob priglasitvi prireditve pri občinskem ljud- 
skem odboru, pristojnem po kraju prireditve. Prija- 
vo je treba vložiti najkasneje 3 dni pred prireditvijo. 
V prijavi v dvojniku morajo biti tile podatki: 

a) kraj in čas prireditve, 
b) število vstopnic po posameznih vrstah vstop- 

nine. 
Hkrati s priglasitvijo se predložijo vstopnice, da 

se žigosajo. Vstopnice morajo biti povezane v bloke 
ter morajo biti tridelne, oštevilčene, opremljene s 
prireditelje vim žigom in označene z višino vstopnine 
ter datumom prireditve. 

3. Potujoča zabavišča, ki plačujejo dohodnino po 
117. členu uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 
56-482/53)  ne  plačajo davka  po'tej  tarifni  številki. 

4. Občinski prometni davek se ne plača od vstop- 
nic za kulturno-umetniške prireditve in za prireditve 
gospodarsko-propagandne in .fizkulturne prireditve, 
če niso združene s plesno zabavo aH se na njih ne 
točijo alkoholne pijače. 
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5. Ce se pobirajo namesto določene vstopuiae pro- 
stovoljni prispevki, se tudi plača davek po tej tarifni 
številki. Prireditelj mora poleg priglasitve iz 2. točke 
te pripombe priglasiti v treh dneh po prireditvi iz- 
kupiček prispevkov občinskemu ljudskemu odboru, 
pristojnemu  po kraju   prireditve,  in   plačati davek. 

6. Vsi predpisi, ki veljajo za davek iz tar. št. i 
dela B tarife zveznega prometnega davka in urejajo 
vprašanja o oprostitvi in povračilu tega davka, se 
primerno uporabljajo tudi pri davku po tej tarifni 
številki. 

Tar. št. 3: Od prejetih plačil za projicirano ali 
reproducirano reklamo v kinematografih se plača 
občinski prometni davek od doseženega plačila v 
višini 5%. 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki se plača 
v 5 dneh po preteku meseca za pretekli  mesec. 

Glede davčne obveznosti in vodenja evidence 
veljajo določbe tar. št. 6 dela B tarife zveznega pro- 
metnega davka. 

Tar. št. 4: Od vsakega plačljivega prenosa last- 
ninske pravice na nepremičninah se plača ob.činski 
prometni davek v višini 10% zveznega prometnega 
davka, določeuega z uredbo o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic (Uradni list FLRJ, št. 4-51/54 in 
št. 55-457/54). 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki se plača 
kakor zvezni prometni davek od prometa nepre- 
mičnin. 

Vsi predpisi, ki veljajo za zvezni davek od pro- 
meta z nepremičninami in pravicami, se uporabljajo 
tudi pri odmeri in pobiranju davka po tej tarifni 
številki. 

B. Tarifa 
prometnega davka od proizvodov in storitev zasebnih 

obrtnih delavnic in drugih zasebnikov 

I. P roizvodi 

far. 
št. Vrsta blaga 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

1. 
2. 

5. 

10. 

Izdelki iz panoge 116 
zemeljske barve 
zidna in strešna opeka 

Izdelki iz panoge 11? 
vsj kovinski izdelki iz panoge 117 
Tazen peči in štedilnikov 
kovinâste peči in štedilniki 

Izdelki iz panoge 120 
vsi izdelki iz panoge 120 

Izdelki iz panoge 122    . 
vsi izdelki, razen izdelkov, od katerih 
se plačuje zvezni prometni davek 

Izdelki iz panoge 124 

konfekcija 
volneni in bombažni, trikotažni in 
pleteni oblačilni predmeti 
vsi drugi izdelki iz panoge 124 

Izdelki iz panoge 127 
slaščice, keksi, ratluk in podobni 
slaščičarski izdelki 

15% 
3% 

15% 
8% 

20% 

10% 

3% 

5% 
3% 

10% 

Davčna 
stopnja 

11. izdelki iz kakaa 
12. bonboni 
13. testenine 
14. mleta papripa 
15. kavni in kakaovj nadomestki 
16. vsi drugi izdelki iz panoge 127 

15% 
10% 
10% 
8% 

10% 
5% 

Drugi izdelki 
17.   od vseh drugih izdelkov ne glede na 

gospodarsko panogo, od katerih se ne 
plača davek po zvezni tarifi in niso 
zajeti  v tarifnih številkah  i do 16 
ta tarife 10% 

Pripomba: Prometni davek se po delu 1/B tarife 
ne plača od prometa izdelkov zasebnih obrtnikov in 
drugih zasebnikov, ki je zavezan plačilu zveznega 
prometnega davka ter od prometa naslednjih izdel- 
kov: šolskih zvezkov in risank, obutve, moke in dru- 
gih mlinskih izdelkov, pekovskih izdelkov, izdelkov 
pridobljenih s predelavo mleka, mesa, svežih in 
suhih rib; od obleke in perila, izdelanega po meri 
za individualne potrošnike in iz njihovega osnovnega 
materiala, od ortopedskih pripomočkov vseh vrst, 
od umetnih oči za invalide, umetnega zobovja, otro- 
ških igrač vseh vrst, ne glede na material, iz katerega 
so izdelane, od zakola živine in od fotografij oseb za 
njih osebno uporabo, izdelanih po naročilu in v 
običajni količini. 

II. Storitve 

Tar. 
št. Vrsta storitev 

Davčna 
stopnja 

1.   Od plačil obrtnih storitev vseh vrst, razen 
od gradbenih in prevoznih, se plača občin- 
ski prometni davek 10% 
Pripombe: 

1. Davčna osnova je skupni znesek plačila, 
v katerem je obsežen davek po tej tarifni 
številki, po odbitku materiala, ki ga je 
dal izvrševalec storitve, če je material 
v računu posebej  izkazan. 

2. Prometni davek po tej tarifni številki se 
ne plača od plačil za opravljene storitve 
krojačev, šivilj, modistk, brivcev in fri- 
zerjev, čevljarjev, klobučarjev in dimni- 
karjev. 

3. Od plačil za storitve samostojnih poklicev 
(odvetnikov, zdravnikov, dentistov, arhi- 
tektov, poučevalcev  jezikov in podobno) 
se plača občinski prometni davek 5% 

Pripomba: 1. Davčna osnova je skupni znesek 
plačila, v katerem je obsežen tudi davek po tej tarifni 
številki. — 2. Davka po tej tarifni številki ne plačajo 
dijaki in redni študentje od plačil, prejetih za pouk 
drugih jezikov (od inštrukcij). 

Št. 1-591/1 
Kočevje, dne 30. junija 1935. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta Tomšitac, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno lOOOdin — Posamezna itevllka 12 din do 8 stianl, vsake nadaljnje 4 strani C din več — 
VredniStvo in uprava: LJubljana. Erjavčeva lia, poStnl predal 336 — Telefon uprave 23-579 — Cek. račun: GO-KB-5-2-399 
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VSEBINA: 

680. 

581. 

582. 

583. 

584. 

585. 

586. 

587. 

588. 

589. 

590. 

591. 

592. 

593. 

591. 

595. 

596. 

597. 

598. 

599. 

600. 

601. 

602. 

603. 

604. 

605. 

606. 

607. 

608. 

609. 

610. 

Odloki ljudskih odborov: 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od sa- 
mostojnih poklicev in drugega premoženja v letu 1955 
v mestu LJubljana. 

Odlok o razveljavitvi odloka o oblikovanju Investicij- 
skega sklada In o posojilnih pogojih za gospodarske in- 
vesticije ter odloka o spremembah odloka o oblikovanju 
Investicijskega sklada In o posojilnih pogojih za gospo- 
darske Investicije v mestu Mariboru. 

Odlok o določitvi cest III. reda v okraju Koper. 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji 
cest III. reda na območju okraja Krško. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev in premoŽenja za leto 1955 
v okraju LJubljana okolica. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za do- 
hodke od samostojnih poklicev za leto 1955 v okraju 
Ljutomer. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za do- 
hodke od premoženja za leto 1955 v okraju Ljutomer. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Apačah. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma Gornja Rad- 
gona. 

Odločba o prenehanju zdravstvenega doma v Gornji Rad- 
goni. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Ivanjkovcih. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Krlževclh 
pri Ljutomeru. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma Ljutomer. 

Odločba o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
v Ljutomeru. 

Odločba o ustanovitvi pomožne zdravstvene postaje Mi- 
klavž prt Ormožu. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Radencih. * 
Odločba   o  ustanovitvi  zdravstvene   postaje   Tomaž   pri 
Ormožu. 
Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Vidmu ob 
Sčavnicl. 
Odlok o spremembi odloka o Javnem redu In miru v 
okraju Maribor okolica. '" 
Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Dol. Toplicah. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Mokronogu. 

Odločba   o   ustanovitvi   zdravstvenega   doma   v   Novem 
mestu. 
Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Šentjerneju. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v 2užemberku. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Cerknici. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Pivki. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Postojni. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje Stari trg — 
Loška dolina. 
Odlok o stanovanjski tarifi za okraj Slovenj Gradec. 

Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 
OLo Šoštanj za leto 1954. 

Odlok o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za uradna 
Potovanja v mejah okraja Šoštanj In odloka o določitvi 

611. 

612. 

613. 

614. 

615. 

616. 

617. 

618. 

619. 

620. 

621. 

622. 

623. 

624. 

625. 

626. 

pavšalnega povračila stroškov za službena potovanja 
oziroma terensko delo v okraju Šoštanj. 

Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o kategori- 
zaciji cest III. reda v okraju Tolmin. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Bovcu. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Cerknem. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvene postaje v Kobaridu. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Tolminu. 

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o povračilu stro- 
škov uslužbencem za delo na terenu okraja Trbovlje. 

Odločba o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
v Trbovljah. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Hrastniku. 

Odločba  o ustanovitvi zdravstvenega  doma  v  Radečah. 

Odločba o ustanovitvi zdravstvenega doma v Trbovljah. 

Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o proračunu 
okraja Trbovlje za leto 1955. 

Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva In dopolnilne dohodnine od dohodkov gospodar- 
skih delavnosti samostojnih poklicev in dohodkov od pre- 
moženja za leto 1955 v mestni občini Bled. 

Odlok o stopnjah dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
samostojnih poklicev In premoženja za leto 1955 v mestni 
občini Nova Gorica. 

Odlok o dodatnem proračunu mestne občine Nova Gorica 
za leto 1955. 

Odlok o ustanovitvi kreditnega sklada za zidanje stano- 
vanjskih hiš v mestni občini Nova Gorica. 

Odlok o potrditvi sklepnega računa LO MO Nova Goric« 
za leto 1354. 

Odloki Mudskih odborov 
580. 

Na podlagi 23., 65. in J17. •1••• zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin {Uradni list LRS, 
št. 19-90/52), 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, st. 56/53). 3. točke XIV. poglavja družbe- 
nega pla<na Ljudske republike Slovenije za leto 1955 
(Uradni list LRS, št. 4/55) je mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljana na 66. skupni seji mestne- 
ga zbora in zbora proizvajalcer dne 24. junija 1935 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od samo- 
stojnih poklicev in drugega premoženja v letp 1955 

1. člen 

Na ozemlju glavnega mesta Ljubljana se odmer- 
ja za leto 1955 poleg 6% temeljne dohodnine še' do- 
polnilna dohodnina po progresivnih stopnjah: 



Stran 693 URADNI LIST St. 33 — 1. IX. 1955 

a) za samostojne poklice: 

Letna 
davčna osnova 

v din 

Stopnja 
dopolnilne 

dohodnine v % 

do 60.000 1 
nad 60.000 n 80.000 2 

i» 80.000 •1 120.000 6 
•i 120.000 •• 160.000 13 
n 160.000 •1 200.000 19 
» 200.000 t* 250.000 26 
n 250.000 il 300.000 34 
w 300.000 >l 400 000 45 
II 400.000 li 500.000 51 
n 500.000 •1 600.000 57 
»I 600.000 il 700.000 60 
II 700.000 ii 800.000 61 
»» 800.000 ii 1,000.000 62 
»1 1,000.000 63 

b) za drugo premoženje: 

Letna Stopnja 
davčna osnova dopolnilne 

v < lin 

do 

dohodnine v % 

10.000 2 
nad .    10.000 tt 20.000 2,5 

•> 20.000 i* 30.000 3 
ii 30.000 ti 40.000 4 
•i 40.000 II 50.000 5 
„ 50.000 „ 65.000 7 
t« 65.000 II 80.000 10 
»i 80.000 II 100.000 14 
i* 100.000 II 125.000 20 
„ 125.000 •i 150.000 26 
t* 150.000 •i 175.000 32 
>« 175.000 ii 200.000 38 
•i 200.000 II 225.000 44 
•* 225.000 M 250.000 49 
„ 250.000 ti 300.000 56 
i* 300.000 II 400.000 65 
t* 400.000 „ 500.000 70 
• 500.000 „ 600.000 72 
i» 600.000 „ 700.000 73 
M 700.000 74 

2. člen 
Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo pri 

zneskih do 100.000 na polnih 1.000 din tako, da se 
zneski do vključno 500 din zaokrožijo navzdol, zne- 
ski  nad 500 din pa navzgor. 

Osnove pri zneskih nad 100.000 din se zaokrožijo 
na polnih 5.000 oz. 10.000 din tako, da se zneski do 
2.500 oz. 7,500 din zaokrožijo navzdol, nad 2.500 oz. 
7.500 pa navzgor. 

3.člen 
Ta odlok velja od 1. januarja  1955 dalje. 

St,  G-4774/1-55 

Ljubljana, dne 30. junija  1955. 

Predsedn:k MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

581. 
Na podlagi 23., 65. in 120. člena zakona o ljud- 

skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na 55. 
skupni seji obeh zborov dne 5. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o oblikovanju investicijskega 
sklada in o posojilnih pogojih za gospodarske inve- 
sticije ter odloka o spremembah odloka o oblikovanju 
investicijskega sklada in o posojilnih pogojih za 

gospodarske investicije 

1. člen 
Razveljavita se odlok o oblikovanju investicij- 

skega sklada in o posojilnih pogojih za gospodarske 
investicije z dne 20. avgusta 1954 (Uradni list LRS, 
št. 35-527/54) ter odlok o spremembah odloka o obli- 
kovanju investicijskega sklada in o posojilnih po- 
gojih za gospodarske investicije z dne 27. decembra 
1954  (Uradni  list LRS, št. 2-50/55). 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. II-1676/1-55 
Maribor, dne 5. julija 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

582. 
Na podlagi 12., 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), tretje- 
ga odstavka 2. točke odločbe o kategorizaciji javnih 
cest (Uradni list FLRJ, št. 2-10/51) ter prvega odstavka 
2. točke odločbe o kategorizaciji cest II. reda (Uradni 
list LRS, št. 40-165/51) je okrajni ljudski odbor Koper 
na seji obeh zborov dne 23. aprila 1955 na predlog 
sveta za komunalne zadeve sprejel 

ODLOK 
o določitvi cest III. reda v okraju Koper 

1. člen 
V okraju Koper se določijo za ceste III. reda tele 

ceste: 

St. 
ceste Ime (smer) ceste Dolžina v km in m skupaj 

2051 

2052 

2053 

2054 

Državna meja pri Sv. Barbari—križišče Elerji— 
Božiči—Hrvatini—državna meja pri Sv. Kolom- 
banu 
Priključek s cesto I. reda pri Škofijah — pri- 
ključek št. 2031 pri Elerjih 
Priključek na republiško cesto II. reda št. 309 
Kastele—Socerb—državna meja 
Križišče z državno cesto I. reda — Ankaran— 
Valdotra—državna meja pri Sv. Jerneju 

od 0,000 do 6,000 

od 0,000 do 1,400 

od 0,000 do 3,500 

od 0,000 do 9,000 

6,000 

1,400 

3,500 

9,000 
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St. 
ceste Ime (smer) ceste Dolžina v km in m skupaj 

2055 Križišče s cesto I. reda pri Skocijanu—Pobegi— 
Cezarji—Sv. Anton do priključka na cesto v 
Gračišče v sežanskem okraju 

2056 Križišče s cesto I. reda pri Bertokih — križišče 
s cesto št. 2054 v Ankaranu 

2057 Križišče s cesto H. reda pri bivši železniški po- 
staji Koper—Vanganel—Babici—Marezige — do 
priključka na cesto št. 2055 pri Sv. Antonu 

2058 Babici—Boršt 
2059 Križišče s cesto II. reda — Šmarje — križišče 

Puče—Koštabona—Nova vas—Raven — do pri- 
ključka na cesto II. reda pri križ. v Sečovljah 

2060 Križišče s cesto št. 2059 pri mlinu — Koštabona 
2061 Križišče s cesto št. 2059 — Krkavče 
2062 Križišče s cesto št. 2059 — Padna — priključek 

na cesto II. reda pod Padno 
2063 Križišče s cesto I. reda pri Izoli — Korte — pri- 

ključek na cesto II. reda pod Padno 
2064 Križišče s cesto I. reda pri Strunjanu—Beli križ 

—Piran 
2065 Križišče s cesto I. reda v Valeti — do priključka 

na cesto št. 2067 v Portorožu 
2066 Odcep od ceste št. 2065 — do priključka na 

cesto št. 2064 pri Belem križu 
2067 Križišče s cesto I. reda — Sv. Lucija—Portorož 

—<Piran mesto 
2068 Križišče s cesto I. ieda pri Sv. Jerneju — Cedlje 

pri Kortah 
2069 Križišče s cesto I. reda pri Mlinih — do križišča 

s cesto II. reda pri križišču Sečovlje 

2. člen 

Ta odlok začne veljati, ko ga potrdi Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS. 

St. II-1267/4 

Koper, dne 23. aprila 1955. 
Predsednik OLQ: 
Franc Kralj 1. r. 

Ta odlok je potrdil Izvršni svet LRS z odločbo 
št. 645/4-55 z dne 9. VII. 1995. 

583. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
odločbe o kategorizaciji javnih cest (Uradni listFLRJ, 
št. 2-10/51) je okrajni ljudski odbor v Krškem na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 21. maja 1935 sprejel 

ODLOK 
o spremembi  in  dopolnitvi odloka o kategorizaciji 

cest III. reda na območju okraja Krško 

1. člen 
Odlok o kategorizaciji cest III. reda na območju 

okraja Krško, sprejet na prvi seji okrajnega ljud- 

od 0,000 do 8,200 8,200 

od 0,000 do 2,700 2,700 

od 0,000 do 12,500 12,500 
od 0,000 do 2,900 2.900 

od 0,000 do 13,200 13,200 
od 0.000 do 2,000 2,000 
od 0,000 do 2,700 2,700 

od 0,000 do 3,800 3,800 

od 0,000 do 10,700 10,700 

od 0,000 do 6,000 6,000 

od 0,000 do 1,400 1,400 

od 0,000 do 1,100 1,100 

od 0,000 do 5,400 5,400 

od 0,000 do 4,000 4,000 

od 0,000 do 3,100 3,100 

Skupaj km   99,600 

skega odbora dne 20. decembra 1052, št. 9963/1 z dne 
20. XII. 1932, se dopolni tako, da se v seznamu cest 
III. reda na območju okraja Krško doda še cesta: 

St. 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžina 
skupaj 

1571   Senovo-JVeliki Kamen    od 2,300 do 5.590   3,290 

ter se obenem skupna mera cest spremeni ter zviša 
na 279.453. 

2. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v >Uradnem listu 

LRS«. 

St. 1185/4 

Krško, dne 21. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št. 704/5-55 z dne 9. VII. 1955. 
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584. 
Na podlagi 2, odstavka 15. člena in 8. točke 64. 

člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 36/482-53), 
v vezi z uredbo o spremembah m dopolnitvah ured- 
be o dohodnimi (Uradni list FLRJ, št. 48-586/54) v 
skladu s XIV. poglavjem družbenega plana LRS za 
leto 1955 (Uradni list LRS, št. 4-23/55) je OLO Ljub- 
ljana okolica na XXVI. skupni seji okrajnega zbora 
in  zbora  proizvajalcev dne   11.  junija   1955  sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od   dohodkov   samostojnih   poklicev   in   premoženja 
za leto 1955 

1. člen 
Na območju okraja Ljubljana okolica se za leto 

1955 poleg temeljne dohodnine od dohodkov samo- 
stojnih poklicev in premoženja, ki znaša 6 % od do- 
hodka, odmerja tudi dopolnilna dohodnina. 

2. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov samostojnih poklicev se predpisuje za leto 
1955 tale davčna lestvica: 

Stopnja 
Davčna osnova dopolnilne 

v din dohodnine v % 

do 60.000 1 
nad   60.000 M 80.000 2 

„     80.000 t* 120.000 6 
,.    120.000 •• 160.000 13 
„    160.000 il 200.000 19 
„    200.000 l» 250.000 26 
„    250.000 II 300.000 34 
„   300.000 ti 400.000 45 
„   400.000 „ 500.000 51 
„   500.000 l* 600.000 57 
„    600.000 it 700.000 60 
„    700.000 il 800.000 61 
„   800.000 Jt 1,000.00,-, 62 
„ 1,000.000 63 

3. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od  pre- 

moženja   se   predpisuje   za   leto   1955   tale   davčna 
lestvica: 

Davčna osnova 
v din 

Stopnja 
dopolnilne 

dohodnine v % 

do 10.000 2 
ad    10.000 „ 20.000 2,5 
„     20.000 f* 30.000 3 
„     30.000 »1 40.000 4 
„     40.000 1* 50.000 5 
„     50.000 #» 65.000 7 
„     65.000 ** 80.000 10 
„     80.000 » 100.000 14 
„   100.000 t» 125.000 20 
„   125.000 II 150.000 26 
„   150.000 If 175.000 32 
„   175.000 «1 200.000 38 
„   200.000 II 223.000 44 
„   225.000 »1 250.000 49 

Davčna osnova 
v din 

Stopnja 
dopolnilne 

dohodnine v % 

250.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 

300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 

56 
65 
70 
72 
73 
74 

4. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
a) osnove do 1.000 din se zaokrožijo na 100 din 

tako, da se zneski do 50 din zaokrožijo na polnih 
100 din navzdol, zneski nad 50 dia pa na polnih 
100 din navzgor; 

b) osnove do 100.000din se zaokrožijo nad tisoče 
dinarjev tako, da se zneski do polnih 500 din zaokro- 
žijo na 1.000 din navzdol, zneski nad polnih 500 din 
pa na  1.000 din navzgor; 

c) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na polnih 
5.000 din oziroma 1,0.000 din tako, da se zneski do 
2.500 din oziroma do 7.500 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 2.500 din oziroma nad 7.500 din pa navzgor. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSi, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 'VI-311 47/1-55 
Ljubljana, dne 11. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1.  r. 

585. 
Okrajni ljudski odbor Ljutomer je na podlagi 

15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53) ter 
3. točke XIV. poglavja družbenega planu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, 
št. 4/55) na predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljuto- 
mer na skupni seji obeh zborov dne 6. maja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za dohodke 

od samostojnih poklicev za leto 1955 

1. člen 
Za  izračunavanje  dopolnilne  dohodnine od  do- 

hodkov   samostojnih   poklicev   se   predpisuje   tale 
davčna lestvica: 

Osnova      %       Davek Osnova Davek 

1.000 2 20 12.000 2 240 
2.000 2 40 13.000 2 260 
3.000 2 60 14.000 2 • 280 
4.000 2 80 15.000 2 300 
5.000 2    v 100 16.000 2 320 
6.000 2 120 17.000 2 340 
7.000 2 140 18.000 2 360 
8.000 2 160 19.000 2 380 
9.000 2 180 20.000 2 400 

10.000 2 200 21.000 2 420 
tl.OOO 2 ,  220 22.000 2 440 
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Osnova Davek Osnova      %       Davek 

23.000 
24.000 
23.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
52.000 
33.000 
34.000 
33.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
43.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
•56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
7S.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3 
3.2 
3.4 
3.6 
35 
4 
12 
4.4 
4.6 
4.8 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5;4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
6 
6.1 
6.2 
63 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
7 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 

460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 
651 
704 
792 
816 
875 
936 
999 

1.064 
1.131 
1.200 
1.312 
1.428 
1.548 
1.672 
1.800 
1.932 
2.068 
2.208 
2.352 
2.5O0 
2.601 
2.704 
2.809 
2.916 
3.025 
3.136 
3.249 
3.364 
3.481 
3.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096 
4.225 
4.356 
4.489 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 
5.625 
5.776 
5.929 
6.0S4 
6.241 
6.400 
6.561 
6.724 
6.889 
7.036 
7.225 
7.396 
7.569 
7.744 
7.921 

90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
2-75.000 
28Ò.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000- 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 

9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 

10 
10.5 
11 
11.5 
12 
12.5 
13 
13.5 
14 
15 
16 
17 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 
21.5 
'/2 
22.i 
23 
23.5 
•4 
24.5 
25 
26 
27 
28 
29 
29.5 
30 
30.5 
31 
31.5 

. 32 
33 
34 
35 
36 
36.4 
36.8 
37.2 
37.6 
38 
38.4 
38.8 
39.2 
39.6 
40 
40.3 
40.6 
40.9 
41J2 
41.5 
as 

8.100 
8.281 
8.464 
8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
9.409 
9.604 
9.801 

10.000 
11.025 
12.100 
13.225 
14.400 
15.625 
16.900 
18.225 
19.600 
21.750 
24.000 
26.350 
28.S00 
30.525 
32.300 
34.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.923 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
61.100 
64.SO0 
68.600 
72.500 
75.225 
78.000 
8,0.825 
83.700 
86.625 
89.600 
94.050 
98.600 

103250 
108.000 
111.020 
114.080 
117.180 
120320 
123.500 
126.720 
129.980 
133280 
136.920 
140.000 
143.063 
146.160 
149.285 
152.440 
155.625 
158.840 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

383.000- 42.1 162.0S5 605.000 52.1 315.205 
390.000 42.4 165.360 610.000 52.2 318.420 
395.000 42.7 168.665 615.000 52.3 321.645 
400.000 43 172.000 620.000 52.4 324.880 
405.000 43.3 175.365 625.000 52.5 328.125 
410.000 43.6 178.760 630.000 52.6 331.580 
415.000 43.9 182.185 635.000 52.7 334.645 
420.000 44.2 185.640 640.000 52.8 337.920 
425.000 44.5 169.125 645.000 52.9 341.205 
430.000 44.8 192.640 650.000 53 344.500 
435.000 45.1 196.185 655.000 53.1 347.805 
440.000 45.4 199.760 660.000 53.2 351.120 
445.000 45.7 203.365 665.000 53.3 354.445 
450.000 46 2••.000 670.000 53.4 357.780 
455.000 46.2 210.210 675.000 53.5 361.125 
460.000 46.4 213.440 6S0.O00 53.6 364.480 
465.000 46.6 216.690 685.000 53.7 367.845 
470.000 46.8 219.960 690.000 53.8 371.220 
475.000 47 223.250 695.000 53.9 374.605 
480.000 47.2 226.560 700.000 54 378.000 
485.000 47.4 229.890. 705.000 54.1 381.405 
490.000 47.6 233.240 710.000 54.2 584.820 
495.000 47.8 236.610 715.000 54.3 388.245 
500.000 48 240.000 720.000 54.4 391.6S0 
505.000 48.2 243.410 725.000 54.5 393.125 
510.000 48.4 246.840 750.000 54.6 398.5S0 
515.000 48.6 250.290 735.000 54.7 402.045 
520.000 48.8 253.760 740.000 54.8 405.520 
525.000 49 257.250 745.000 54.9 409.005 
530.000 49.2 260.760 750.000 55 412.500 
535.000 49.4 264.290 755.000 55.1 416.005 
540.000 49.6 267.840 760.000 552 419.520 
545.000 49.8 271.410 765.000 55.3 423.054 
550.000 50 275.000 770.000 55.4 426.580 
555.000 50.2 278.610 775.000 55.5 430.125 
560.000 50.4 282.240 780.000 55.6 435.680 
565.000 50.6 283.890 785.000 55.7 457.245 
570.000 50.8 289.560 790.000 55.8 440.820 
575.000 51 293.250 795.000 55.9 444.405 
580.000 51.2 296.960 800.000 56 448.000 
585.000 51.4 300.690 

nad 590.000 51.6 304.440 
595.000 515 308.210 800.000 56% + 70%   raz- 
600.000 52 312.000 lika nad 800.000 

2. člen 
Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 

plača dohodnina tako ene kakor druge oblike, plača 
posebej temeljno in dopolnilno dohodnino ene in po- 
sebej druge oblike. 

Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnina 
od samostojnih poklicev in premoženja po pavšalni 
davčni .osnovi za davčno leto naprej (37. člen uredbe), 
poleg tega pa ima dohodke tudi iz drugih virov, ki 
s« ugotovijo in obdavčijo z dohodnino od samostojnih 
poklicev in premoženja po preteku leta, ne vplivajo 
na odmero dopolnilne dohodnine od samostojnih po- 
klicev in premoženja po pavšalni davčni osnovi do- 
hodki iz drugih virov, ki se ugotovijo in obdavičjo 
po preteku leta, prav tako pa ne vpliva na stopnjo 
dopolnilne dohodnine od dohodkov iz drugih virov 
višina pavšalne davčne osnove. 

3. člen 
Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave 

v okviru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. 
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4. člen 
Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožajo takole: 
osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na tisoč 

din tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 500 din pa navzgor; osnove nad 100.000 
din se zaokrožujejo na pet tisoč din, in sicer do 
2500 din navzdol, nad 2300 din pa navzgor. 

5. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka pa najbližnji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere bi se morala uporabiti višja 
davčna stopnja. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v  »Uradnem 

listu LRSc, uporabi pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnine od samostojnih poklicev za leto 1955. 

St. V-Û608/55 
Ljutomer, dne 6. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

586. 
Okrajni ljudski odbor Ljutomer je na podlagi 

15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53) ter 
3. točke XIV. poglavja družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, 
št. 4/55) na predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljuto- 
mer na skupni seji obeh zborov dne 6. maja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za dohodke 

od premoženja za leto 1955 

1. člen 
Za  izračunavanje  dopolnilne  dohodnine  od  do- 

hodkov  od   premoženja   se   predpisuje   tale  davčna 
lestvica: 

Osnova Davek Osnova Davek 

Osnova Davek Osnova Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
462 
528 
598 
672 

25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
33.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 

3 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4 
4.2 
4.4 
4.6 
4.8 
5 
5.2 
5.4 
5.6 
5.8 
6 
6.2 
6.4 
6.6 
6.8 
7 
7.2 
7.4 
7.6 

750 
832 
918 

1.008 
1.102 
1.200 
1.302 
1.408 
1.518 
1.632 
1.750 
1.872 
1.998 
2.128 
2.262 
2.400 
2.542 
2.688 
2.838 
2.992 
3.150 
3.312 
3.478 
3.648 

49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
73.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 
100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 

7.8 
8 
8.2 
8.4 
8.6 
8.8 
9 
9.2 
9.4 
9.6 
9.8 
10 
10.2 
10.4 
10.6 
10.8 
11 

11.2 
11.4 
11.6 
11.8 
12 
12.3 
12.6 
12.9 
13.2 
13.5 
13.8 
14.1 
14.4 
14.7 
15 
15.3 
15.6 
15.9 
16.2 
16.5 
16.8 
17.1 
17.4 
17.7 
18 
18.3 
18.6 
18.9 
19.2 
19.5 
19.8 
20.1 
20.4 
20.7 
21 
21.5 
22 
22.5 
23 
23.5 
24 
24.5 
25 
25.5 
26 
26.5 
27 
28 
29 

3.822 
4.000 
4.182 
4.368 
4.558 
4.752 
4.950 
5.152 
5.358 
5.368 
5.782 
6.000 
6.222 
6.448 
6.678 
6.912 
7150 
7,392 
7 638 
7.888 
8.142 
8.400 
8.733 
9.072 
9.417 
9.768 

10.123 
10.488 
10.857 
11.232 
11.613 
12.000 
12.393 
12.792 
13.197 
13.608 
14.025 
14.448 
14.877 
15.312 
15.753 
16.200 
16.653 
17.112 
17.577 
18.048 
18.523 
19.008 
19.497 
19.992 
20.493 
21.000 
22.575 
24.200 
23.875 
27.600 
29.375 
31.200 
33.075 
35.000 
36.',75 
39.000 
41.075 
43.200 
46.200 
•49.300 

175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
243.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.O00 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355 000 
360.000 
365.000 
370.000 
375 000 
380.000 
385.000 
390.000 
395 000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435 000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480 000 
485.000 
490 000 
495.000 
500.000 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45.6 
46.2 
46.8 
47.4 
48 
48.6 
49.2 
49.8 
50.4 
51 
51.6 
52.2 
52.8 
53.4 
54 
54.6 
55.2 
55.8 
56.4 
57 
57.6 
58.2 
58.8 
59.4 
60 
60.6 
61.2 
61.8 
62.4 
63 
63.3 
63.6 
63.9 
64.2 
64.5 
64.8 
65.1 
65.4 
65.7 
66 
66.3 
66.6 
66.9 
67.2 
67.5 
67.8 
68.1 
68.4 
68.7 
69 

52.500 
55.800 
59.200 
62.700 
66.300 
70.000 
73.800 
77.7C0 
81.700 
85.800 
90.000 
94.300 
98.700 
103.200 
107.800 
112.500 
116.280 
120.120 
124.020 
127.980 
132.000 
136.080 
140.220 
144.420 
148.680 
153.000 
157.380 
161.820 
166.320 
170.880 
175.500 
180.180 
184.920 
189.720 
194.580 
199.500 
204.480 
209.520 
214.620 
219.780 
225.000 
230.280 
235.620 
241.020 
246.480 
252.000 
256.365 
260.760 
265.185 
269.640 
274.125 
278.640 
283.185 
287.760 
292.365 
297.000 
301.665 
306.360 
311.0S5 
315.840 
320.625 
325.440 
330.285 
335.160 
340.065 
345.000 
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Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 
od premoženja se zaokrožujejo takole: 

osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na celih 
tisoč dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
na nižjih 1000 din, zneski nad 500 din pa na višjih 
1000 din; 

osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na celih 
5000 din, tako da se zneski do 2500 din zaokrožijo 
na nižjih 5O00 din, zneski nad 2500 din pa na višjih 
5000 din. 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<, uporabi pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnine od premoženja za leto 1955. 

Št. V-2608/55 
Ljutomer, dne 6. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

587. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Apačah 

i 
Ustanovi so zdravstvena postaja v Apačah kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime  zavoda  je:  Zdravstvena postaja v  Apačah. 
Sedež zavoda je v Apačah. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje • 

Apačah spadajo tole dosedanje organizacijske enote 
zdravstvenega doma v Gornji Radgoni, ki je prenehal 
po odločbi okrajnega ljudskega odbora Ljutomer 
z dne 15. julija 1955, št. 1-300/2-55: , 

a) splošna ambulanta v Apačah, 
b) posvetovalnica za žene, 
c) posvetovalnica za otroke, 
č) antivenericni dispanzer, 
d) babiška služba. 

3 
Zdravstvena postaja v Apačah ima nalogo, nuditi 

prebivalstvu občine Apače zdravstveno varstvo s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Ljutomer o prenehanju zdravstvenega doma v Gornji 
Radgoni ima zdravstvena postaja v Apačah pravico, 
gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej uporab- 
ljale organizacijske enote zdravstvenega doma v Gor- 
nji Radgoni, naštete v 2. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena 'postaja v Apačah ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev  in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveno postajo v Apačah upravlja upravni 
odbor, ki ima skupaj z upravnikom 7 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1955. 
St. 1-155/25-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Štefan Joha 1. r. 

588. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma  Gornja Radgona 

1 
Ustanovi   se   zdravstveni   dom   Gornja   Radgona 

kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Gornja Radgona. 
Sedež zavoda je v Gornji Radgoni. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Gor- 
nja Radgona spadajo tele dosedanje organizacijske 
enote zdravstvenega doma v Gornji Radgoni, ki je 
prenehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Lju- 
tomer z dne 15. julija 1955, št. 1-500/2-55: 

a) splošna ambulanta v Gornji Radgoni, 
b) zobna ambulanta v Gornji Radgoni, 
c) protituberkulozni dispanzer v Gornji Radgoni, 
č) posvetovalnica za žene v Gornji Radgoni, 
d) posvetovalnica za otroke v Gornji Radgoni, 
e) posvetovalnica za otroke   v   Spodnji  Sčavnici, 
f) higienska postaja v Gornji .Radgoni, 
g) rešilna postaja v Gornji Radgoni, 
h) babiška služba. 

(Zdravstveni dom Gornja Radgona ima nalogo, 
nuditi prebivalstvu občine Gornja Radgona zdrav- 
stveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer o prenehanju zdravstvenega doma v Gor- 
nji Radgoni ima zdravstveni dom Gornja Radgona 
pravico, gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote zdravstvenega doma 
v Gornji Radgoni, naštete v 2. točki te odločbe. 
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Zdravstveni dom Gornja Radgona ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje   delavcev  in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom Gornja Radgona upravlja uprav- 
ni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
nega doma imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1955. 
St. 1-155/28-55 
Ljutomer, due 15. julija  1955. 

Podpredsednik OLO: 
Stefan Joha 1. r. 

589. 
Na podlagi 6. točke '•. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, Št. 19-89/52) in 
48. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju zdravstvenega doma v Gornji Radgoni 

Zdravstveni dom v Gornji Radgoni, ki je bil usta- 
novljen z odločbo okrajnega ljudskega odbora Ljuto- 
mer, št. 3065/2-54 z dne 14. junija 1954 kot finančno 
samostojen zdravstveni zavod, preneha. 

samezne novo ustanovljene zdravstvene postaje, po- 
stanejo uslužbenci oziroma delavci ustrezne zdrav- 
stvene postaje. 

5 
To odločbo izvrši svet za ljudsko zdravstvo in 

socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Lju- 
tomer. 

6 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

i. julija 1955. 
St. 1-300/2-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Stefan Joha 1. •. 

590. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni. list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Ivanjkovcih 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Ivanjkovcih 

kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Ivanj- 

kovcih. 
Sedež zavoda je v Ivanjkovcih. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje v 
Ivanjkovcih spadajo tele dosedanje organizacijske 
enote okrajnega zdravstvenega doma v Ljutomeru, 
ki je prenehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer z dne 15. julija  1955, št. 1-300/1-55: 

a) splošna ambulanta v Ivanjkovcih, 
b) posvetovalnica za žene v Ivanjkovcih, 
c) posvetovalnica za otroke v Ivanjkovcih, 
č) babiška služba. 

Premoženje, s katerim je doslej gospodaril zdrav- 
stveni dom v Gornji Radgoni, ter aktiva in pasiva 
doma se razdelijo in prenesejo na novi zdravstveni 
dom Gornja Radgcna ter na zdravstvene postaje 
Apače, Radenci in Videm ob Sčavnici, kj se ustano- 
vijo s posebnimi odločbami. 

Premoženje po 2. točki te odločbe prenese komi- 
sija, ki jo imenuje svet za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko okrajnega ljudskega, odbora Ljutomer. 
Prenos je treba opraviti najkasneje do konca meseca 
avgusta 1955. 

Premoženje, ki ga je doslej uporabljaja uprava 
okrajnega zdravstvenega doma, porazdeli na novo 
ustanovljene zdravstvene postaje predsednik okraj- 
nega ljudskega odbora na predlog sveta za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko. 

Zdravstvena postaja v Ivanjkovcih ima nalogo 
nuditi prebivalstvu občine Ivanjkovci zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi  in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Ljutomer o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma v Ljutomeru ima zdravstvena postaja v Ivanj- 
kovcih pravico, gospodariti * premoženjem, kj so ga 
doslej uporabljale organizacijske enote okrajnega 
zdravstvenega doma v Ljutomeru, naštete v 2. točki 
te odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja v Ivanjkovcih ima tele 

sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev  in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
»klad za amortizacijo. 

Uslužbenci in delavci zdravstvenega doma, ki so 
na  delovnih  mestih  •  organizacijskih   enotah   po- 

Zdravstveno    postajo    v    Ivanjkovcih    upravlja 
upravni odbor, ki jma skupaj z upravnikom 7 članov. 
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Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30-252/53).- 

Člane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1, julija 1955. 
St. 1-155/26-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Stefan Joha 1. r. 

enote okrajnega zdravstvenega doma v Ljutomeru, 
naštete v 2. točki te odločbe. 

Zdravstvena postaja v Križevcih pri Ljutomeru 
ima tele sklade: sklad za nagrajevanje delavcev in 
uslužbencev, sklad za lastne investicije in sklad za 
amortizacijo. 

6 
Zdravstveno postajo v Križevcih pri Ljutomeru 

upravlja upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 
7 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ. št. 30/252-53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

591. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Križevcih 

pri Ljutomeru 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Križevcih pri 

Ljutomeru kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Križevcih 

pri Ljutomeru. 
Sedež zavoda je v Križevcih pri Ljutomeru. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje v 
Križevcih pri Ljutomeru spadajo tele dosedanje orga- 
nizacijske enote okrajnega zdravstvenega doma v 
Ljutomeru, ki je prenehal po odločbi okrajnega ljud- 
skega odbora Ljutomer z dne 15. julija 1955, številka 
1-300/1-55: 

a) plošna ambulanta v Križevcih pri Ljutomeru, 
b) zobna amibulanta v Križevcih pri Ljutomeru, 
c) posvetovalnica za žene v Križevcih pri Ljuto- 

meru, 
č) posvetovalnica za otroke v Križevcih pri Ljuto- 

meru, 
d) posvetovalnica za otroke v Veržeju, 
e) posvetovalnica za žene v Veržeju, 
f) zobna ambulanta v mladinskem domu v Ver- 

žeju, 
g) babiška služba. 

3 
Zdravstvena  postaja v  Križevcih pri  Ljutomeru 

ima nalogo, nuditi prebivalstvu občine Križevci pri 
Ljutomeru in Veržej zdravstveno varstvo s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma v Ljutomeru ima zdravstvena postaja v Križev- 
cih pri Ljutomeru pravico, gospodariti s premože- 
njem,   ki   so   ga   doslej   uporabljale   organizacijske 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1955. 
St. 1-155/27-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Stefan Joha 1. r. 

592. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Ljutomer 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Ljutomer kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ljutomer. 
Sedež zavoda je v Ljutomeru. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Lju- 
tomer spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
okrajnega zdravstvenega doma v Ljutomeru, ki je 
prenehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Lju- 
tomer z dne 15. julija 1955, št. 1-300/1-55: 

a) splošna ambulanta v Ljutomeru, 
b) protituberkulozni dispanzer v Ljutomeru. 
c) antivenerični dispanzer v Ljutomeru, 
č) posvetovalnica za žene v Ljutomeru, 
d) posvetovalnica za otroke v Ljutomeru, 
e) zobna ambulanta v Ljutomeru, 
f) higienska postaja v Ljutomeru, 
g) reševalna postaja v Ljutomeru, 
h) posvetovalnica za otroke v Razkrižju, 
i) posvetovalnica za otroke v Bučkovcih, 
j) babiška služba. ' 

3 
Zdravstveni  dom   Ljutomer   ima   nalogo,   nuditi 

prebivalstvu mestne občine Ljutomer ìD občin Raz- 
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križje,  Cezanjevci  ID   Bučkovci  zdravstveno  varstvo 
s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma v Ljutomeru ima zdravstveni dom Ljutomer 
pravico, gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote okrajnega zdrav- 
stvenega doma v Ljutomeru, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstveni dom Ljutomer ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje   delavcev   in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom Ljutomer upravlja upravni od- 
bor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30/232-53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
nega doma imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1955. 
St. 155/24-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Stefan Joha 1. •. 

593. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
48. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 

v Ljutomeru 

Okrajni zdravstveni dom r Ljutomeru, ki je bil 
ustanovljen z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer, št. 1-107/53 z dne 12. decembra 1952 kot 
predračunska ustanova s samostojnim finansiraajem, 
preneha. 

2 
Premoženje, s katerim je doslej gospodaril okraj- 

ni zdravstveni dom v Ljutomeru, ter aktiva in pasiva 
doma se razdelijo in prenesejo na novi zdravstveni 
dom Ljutomer ter na nove zdravstvene postaje Kri- 
ževci, Ivanjkovci, Tomaž pri Ormožu in na pomožno 
zdravstveno postajo Miklavž pri Ormožu, ki se usta- 
novijo s posebnimi odločbam"!. 

Premoženje po 2. točki te odločbe prenese komi- 
sija, ki jo imenuje svet za ljudsko zdravstvo in so- 

cialno politiko okrajnega ljudskega odbora Ljutomer. 
Pieuos je treba opraviti najkasneje do konca meseca 
avgusta 1955. 

Premoženje, ki ga je doslej  uporabljaja uprava , 
okrajnega   zdravstvenega  doma,   porazdeli   na   novo 
ustanovljene  zdravstvene  postaje   predsednik okraj- 
nega  ljudskega  odbora  na   predlog  sveta   za   ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko. 

Uslužbenci in delavci okrajnega zdravstvenega 
doma, ki so na delovnih mestih v organizacijskih 
enotah posamezne novo ustanovljene zdravstvene po- 
staje, postanejo uslužbenci oziroma delavci ustrezne 
zdravstvene postaje. 

5 
To odločbo izvrši  svet za  ljudsko  zdravstvo in 

socialno  politiko okrajnega  ljudskega  odbora  Lju- 
tomer. 

6 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1955. 
St. 1-300/1-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Stefan Joha 1. r. 

594. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/32) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi pomožne zdravstvene postaje Miklavž 

pri Ormožu 

1 
Ustanovi se pomožna zdravstvena postaja Miklavž 

pri Ormožu kot finančno samostojen zdravstveni 
zavod. 

Ime zavoda je: Pomožna zdravstvena postaja 
Miklavž pri Ormožu. 

Sedež zavoda je: Miklavž pri Ormožu. 

2 
V organizacijski sestav pomožne zdravstvene po- 

staje Miklavž pri Ormožu spadajo tele dosedanje 
organizacijske enote okrajnega zdravstvenega doma 
v Ljutomeru, ki je prenehal po odločbi okrajnega 
ljudskega odbora Ljutomer z dne 15. julija 1955, 
št. 1-300/1-55: 

a) splošna ambulanta Miklavž pri Ormožu, 
b) posvetovalnica za otroke Miklavž pri Ormožu, 
c) babiška služba. 

3 
Pomožna zdravstvena postaja Miklavž pri Ormo- 

žu   ima   nalogo,   nuditi   prebivalstvu   občine   Vinski 
vrhovi in Kog zdravstveno varstvo s tem, da zdravi 
in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Ljutomer o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma v Ljutomeru ima pomožna zdravstvena postaja 
Miklavž pri Ormožu pravico, gospodariti s premože- 
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njem, ki so ga doslej uporabljale organizacijske 
enote okrajnega zdravstvenega doma v Ljutomeru, 
naštete v 2. točki te odločbe. 

Pomožna zdravstvena postaja Miklavž pri Ormo- 
žu ima tele sklade: 

sklad za nagrajevanje  delavcev  in  uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Pomožno zdravstveno postajo Miklavž pri Ormo- 

žu upravlja upravni odbor, ki ima skupaj z uprav- 
' nikom 7 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30/252-53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zavoda 
imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1955. 

St. 1-155/22-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1935. 

Podpredsednik OLO:   ì 

Stefan Joha 1. •. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer o prenehanju zdravstvenega doma v Gornji 
Radgoni ima zdravstvena postaja v Radencih pravico, 
gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej uporab- 
ljale organizacijske enote zdravstvenega doma v Gor- 
nji Radgoni, naštete v 2. točki te odločbe. 

•     Zdravstvena postaja v Radencih ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev   in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveno postajo v Radencih upravlja upravni 

odbor, ki ima skupaj z upravnikom 7 članov. 
Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 

uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30/252-53). 

Clane upravrjega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Ljutomer. 

8 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 

1. julija 1955. 
St. 1-155/20-55 
Ljutomer, dne 15. julija  1935. 

Podpredsednik OLO: 
Šteian Joha 1. r. 

595. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Radencih 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Radencih kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Radencih. 
Sedež zavoda je v Radencih. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje v Ra- 

dencih spadajo tele dosedanje organizacijske enote 
zdravstvenega doma v Gornji Radgoni, ki je pre- 
nehal po odločbi okrajnega ljudskega odbora Ljuto- 
mer z dne 15. julija 1953. št. 1-300/2-55: 

a) splošna ambulanta v Radencih, 
b) posvetovalnica za otroke v Radencih, 
c) posvetovalnica za otroke v Kapeli, 
č) babiška služba. 

Zdravstvena postaja v Radencih ima nalogo, 
nuditi prebivalstvu občine Radenci zdravstveno var- 
stvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

596. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Tomaž pri Ormožu 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja Tomaž prj Or- 

možu kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Tomaž pri 

Ormožu. 
Sedež zavoda je: Tomaž pri Ormožu. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje To- 
maž pri Ormožu spadajo tele dosedanje organizacij- 
ske enote okrajnega zdravstvenega doma v Ljuto- 
meru, ki je prenehal po odločbi okrajnega ljudskega 
odbora Ljutomer z dne 15. julija 1955, št. 1-300/1-55: 

a) splošna ambulanta Tomai pri Ormožu, 
b) posvetovalnica za otroke Tomaž pri  Ormožu, 
c) posvetovalnica za žene Tomaž pri Ormožu, 
č) babiška služba. 

3 
Zdravstvena postaja Tomaž pri Ormožu ima na- 

logo, nuditi prebivalstvu občine Kostanj zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 



Stran 708 URADNI LIST St. 33 - 1. IX. 1935 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Ljuto- 
meru ima zdravstvena postaja Tomaž pri Ormožu 
pravico, gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote okrajnega zdrav- 
stvenega doma v Ljutomeru, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja Tomaž pri Ormožu jma tele 

sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev  in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 

Zdravstveno postajo Tomaž pri Ormožu upravlja 
upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 7 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30/232-53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Ljutomer. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora Ljutomer. 

8 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

1. julija 1935. 
St. 1-155/21-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Štefan Joha 1. r. 

597. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 15. julija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Vidmu ob Ščavuici 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Vidmu ob Sčav- 

nici kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Vidmu ob 

Sčavnici. 
Sedež zavoda je v Vidmu ob Sčavnici. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje v 
Vidmu ob Sčavnici spadajo tele dosedanje organiza- 
cijske enote zdravstvenega doma v Gornji Radgoni, 
ki je prenehal po odločbi okrajnega ljudskega od- 
bora  Ljutomer z  dne   15.  julija  1955,  št.  1-300/2-55: 

a) splošna ambulanta v Vidmu ob Sčavnici, 
b) posvetovalnica za otroke v Vidmu ob Sčavnici, 
c) posvetovalnica za otroke v Negovi, 
č) babiška služba. 

Zdravstvena  postaja  v  Vidmu  ob  Sčavnici   ima 
nalogo, nuditi prebivalstvu občine Videm ob Sčavnici 

ter dela občine lvanjci (naselji Ivanjci in Negova) 
zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. 

4 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Ljutomer o prenehanju zdravstvenega doma v Gor- 
nji Radgoni ima zdravstvena postaja v Vidmu ob 
Sčavnici pravico, gospodariti s premoženjem, ki so ga 
doslej uporabljale organizacijske enote zdravstve- 
nega doma v Gornji Radgoni, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja v Vidmu ob Sčavnici ima 

tele sklade: 
sklad za nagrajevanji   delavcev  in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveno postajo v 'Vidmu ob Sčavnici uprav» 
lja upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 
7 članov. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 30/252-53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdrav- 
stvene postaje imenuje •••••• ljudski odbor Lju- 
tomer. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Ljutomer, 

8 

Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 
1. julija 1955. 

St. 1-155/23-55 
Ljutomer, dne 15. julija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Štefan Joha 1. r. 

598. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-80/52) 
in 3. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46.428/51) je okrajni ljudski 
odbor Maribor okolica na XXVI. skupni seji obeh 
zborov 'dne 27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o javnem redu in miru 

l.clen 
2. členu odloka o javnem redu in miru (Uradni 

list LRS, št. 17-158/53) se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

Tajništvo za notranje zadeve lahko v posebnih 
primerih prepove ali omeji uporabo naprav iz 2. 
točke tega člena v bližini zdravstvenih ustanov ali 
iz oziroT na tujski promet. 

2. člen 
3. členu odloka o javnem redu in miru se doda 

nov odstavek, ki se glasi: 
Ne ïtejejo se za motnjo po prejšnjem odstavku 

motnje, ki izvirajo iz oblastveno dovoljene politične, 
družbene in gospodarske delavnosti. 
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3.člen 
4. člen odloka o javnem redu in miru se odpravi 

v celoti. 
4. člen 

Ta   odlok   velja  od  dneva   objave   v   >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-613/1-55 ' 
Maribor, dne 10. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Stane Skol 1. r. 

599. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Novo mesto na skupni seji obeh zbo- 
rov dne 7. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje 

v Dolenjskih Toplicah 

Ustanovi se zdravstvena postaja v Dolenjskih 
Toplicah kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstvena postaja v Dolenjskih 
Toplicah. 

Sedež zdravstvene postaje je v Dolenjskih To- 
plicah. 

2 
Zdravstvena postaja ima nalogo, nuditi prebival- 

stvu občine Dolenjske Toplice in Straža zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravj in preprečuje bolezni. To 
nalogo opravlja zdravstvena postaja po splošni am- 
bulasti v Dolenjskih Toplicah. 

Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarje- 
nje inventar in instrumentarij splošne ambulante v 
Dolenjskih Toplicah, ki je bila doslej organizacijska 
enota okrajnega Edravstvenega doma v Novem mestu. 

Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje z upravnikom 5 članov. Člane upravnega od- 
bora imenuje okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

6 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. 

7 
Zdravstvena postaja v Dolenjskih Toplicah po- 

sluje po določbah te odločbe od 1. julija 1953. 

St. 1-996/1-55 
Novo mesto, dne 7. junija 1935. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zuparičič 1. r. 

600. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbur Novo mesto nu skupni seji obeh zbo- 
rov dne 7. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
,   o ustanovitvi zdravstvene postaje v  Mokronogu 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Mokronogu 

kot finančno samostojen  zdravstveni  zavod. 
Ime  zavoda  je:  Zdravstvena  postaja  Mokronog. 
Sedež zdravstvene postaje je v Mokronogu. 

Zdravstvena postaja uri. nalogo, nuditi prebi- 
valstvu občin Mokronog, Rakovnik in Trebelno 
zdravstveno v. rstvo s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. To nalogo opravlja zdravstvena postaja po 
splošni  ambulanti  v  Mokronogu. 

Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarjenje 
inventar in instrumentarij splošne ambulante v Mo- 
kronogu, ki je bila doslej organizacijska enota okraj- 
nega  zdravstvenega doma  v  Novem  mestu. 

Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje z upravnikom 5 članov. Clane upravnega od- 
bora imenuje okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. 

7 
Zdravstvena   postaja* v   Mokronogu   posluje   po 

določbah te odločbe od 1. julija 1935. 
St. 1-1002/55 
Novo mesto, dne 7. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

601. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51- 426/53) 
je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 17. skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dno 
7. junija 1935 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Novem  mestu 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Novem mestu kot 

finančno samostojen  zdravstveni   zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Novo mesto. 
Sedež zavoda je v Novem mestu. 
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V organizacijski  sestav   zdravstvenega   doma   v 
Novem  mestu  spadajo: 

1. splošna ambulanta NcKo mesto. 
2. poslovalnica za matere in otroke Novo mesto, 
3. higienska postaja  Novo mesto, 
4. antituberkulozni  dispanzer Novo mesto, 
3. dečji dispanzer Novo mesto, 
6. šolska poliklinika Novo mesto, 
7. antivenerični dispanzer Novo mesto, 
8. šolska zobna poliklinika Novo mesto, 
9. babiške službe v vseh občinah. 
Zdravstveni dom v Novem mestu ima nalogo, da 

nudi prebivlstvu mestne občine Novo mesto ter ob- 
čin Gotna vas, Brusnice, Trška gora, Prečna, Mirna 
peč in Smarjeta (del) zdravstveno varstvo s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Novo mesto o ukinitvi okrajnega zdravstvenega do- 
ma Novo mesto ima zdravstveni dom v Novem mestu 
pravico, gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote odpravljenega 
okrajnega zdravstvenega doma Novo mesto, naštete 
v 2. točki te odločbe. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad  za nagrajevanje delavcev  in   uslužbencev, 
sklad  za  lastne  investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom v Novem mestu upravlja uprav- 
ni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 

Člane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zadevee in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora Novo mesto. 

Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se od 
1. julija 1955. 

St. 1-997/1-55 
Novo mesto, dne 7. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1.  r. 

602. 
Na  podlagi  22.  in  64.  člena  zakona o okrajnih 

ljudskih  odborih   (Uradni   list  LRS,  št.   19-89/52)   in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Novo mesto na skupni seji obeh zbo- 
rov dne 7. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Šentjerneju 

1 
Ustanovi  se  zdravstvena   postaja  v  Šentjerneju 

kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda  je:  Zdravstvena  postaja  Šentjernej. 
Sedež zdravstvene postaje je v Šentjerneju. 

Zdravstvena postaja ima nalogo, nuditi prebi- 
valstvu občin Šentjernej in Škocjan zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. To 
nalogo opravlja zdravstvena postaja po splošni am- 
bulanti v Šentjerneju in pomožni zdravstveni ambu- 
lanti v Skocjanu. 

3 
Zdravstveni postaji se dodeljuje v gospodarje- 

nje inventar in instrumentarij splošne ambulante v 
Šentjerneju in pomožne zdravstvene ambulante v 
Skocjanu, ki sta bili doslej organizacijski enoti 
okrajnega zdravstvenega doma v Novem mestu. 

Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski sklad. 

Zdravstveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje z upravnikom 5 članov. Clane upravnega od- 
bora imenuje okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

6 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. 

Zdravstvena   postaja   v  Šentjerneju   posluje-  po 
določbah te odločbe od 1. julija 1935. 

St. I.-340/1-55 
Novo mesto, dne 7. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

603. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Novo mesto na skupni seji obeh zbo- 
rov dne 7. junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Žužemberku 

1 
Ustanovi  se zdravstvena  postaja v Žužemberku 

kot finančno samostojen zdravstveni  zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Žužemberk. 
Sedeiz zdravstvene postaje je v Žužemberku. 

2 
Zdravstvena postaja jma nalogo, nuditi prebival- 

stvu občin Žužemberk, Dvor, Hinje in Zagradec 
zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. To nalogo opravlja zdravstvena postaja po 
splošni ambulanti v Žužemberku in protituberku- 
loznem dispanzerju v Žužemberku. 

3 
Zdravstveni postaji se dodeljujejo v gospodarje- 

nje stavba, inventar in instrumentarij splošne ambu- 
lante, v Žužemberku in protituberkuloznega dispan- 
zerja v Žužemberku, ki sta bili doslej organizacijski 
enoti okrajnega zdravstvenega doma v Novem mestu. 
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Zdravstvena postaja ima: sklad za nagrajevanje 
delavcev in uslužbencev, sklad za lastne investicije 
in amortizacijski  sklad. 

Zdravâtveno postajo upravlja upravni odbor, ki 
šteje z upravnikom 5 članov. Clane upravnega od- 
bora imenuje okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega  ljudskega oàbora 'Novo mesto. 

Zdravstvena   postaja v Žužemberku   posluje   po 
določbah te odločbe od 1. julija 1955. 

St. I.-338/1-55 
Novo mesto, dne 7. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveno postajo v Cerknici upravlja upravni 
odbor, ki ima skupaj z upravnikom ? članov. 

Clane upravnega odbora in upravnika zdrav- 
stvene postaje imenuje okrajni ljudski odbor Po- 
stojna. 

Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

8 
Ta odločba  velja  takoj. 
St. 1-18/55-55 
Postojna, dne 7. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

604. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLR], št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
obeh zborov dne 7. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Cerknici 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Cerknici  kot 

finančno samostojen zdravstveni  zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Cerknica. 
Sedež zavoda je v Cerknici. 

V   organizacijski   sestav   zdravstvene   postaje   v 
Cerknici spadajo: 

1. splošna ambulanta Cerknica, 
2. pomožna zdravstvena postaja Rakek, 
3. pomožna zdravstvena postaja Nova  vas 

(občina Bloke). 
4. posvetovalnice za matere in otroke Cerknica, 

Rakek, Grahovo in Nova vas, 
5. babička služba Cerknica, Grahovo, Nova vas, 

Begunje, Zilce (prej Sv. Vid nad Cerknico) in 
Sivče (prej Sv. Trojica). 

Zdravstvena postaja v Cerknici ima nalogo, da 
nudi prebivalstvu občin Cerknica, Rakek, Bloke in 
Begunje zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in pre- 
prečuje bolezni. 

4 
V skladu • odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Postojna o prenehanju okrajnega zdravstvenega do- 
ma Postojna ima zdravstvena postaja v Cerknici 
pravaco gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote okrajnega zdrav- 
stvenega doma Postojna, naštete v 2. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja ima tele sklade: 
sklad  za  nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 

605. 

Na podlagi 22. člena in 6. tbčke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
obeh zborov dne 7. julija  1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Pivki 

1 
Ustanova   se   zdravstvena    postaja   v   Pivki    kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Pivka. 
Sedež zavoda je v Pivki. 

V   organizacijski   sestav   zdravstvene   postaje   v 
Pivki  spadajo: 

1. splošna ambulanta  Pivka, 
2. pomožna  zdravstvena postaja Dolnja Košana, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Pivka, 
4. posvetovalnica   za   matere   in   otroke   Dolnja 

Košana, 
5. babiška služba Pivka in Dolane. 

Zdravstvena postaja v Pivki ima nalogo, da nudi 
prebivalstvu občin Pdvka in Dolane zdravstveno var- 
stvo s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Postojna o prenehanju okrajnega zdravstvenega do- 
ma Tostojna ima zdravstvena postaja v Pivki pra- 
vico gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote okrajnega zdrav- 
stvenega doma Postojna, naštele v 2. točki te odločbe, 

Zdravstvena postaja ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in  uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 
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Zdravstveno postajo v Pivki upravlja upravni 
odbor, ki ima skupaj z upravnikom 7 članov. 

Člane upravnega odbora in upravnika zdrav- 
stvene postaje imenuje okrajni ljudski odbor Po- 
stojna. 

Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

8 
Ta odločba velja takoj. 
St. 1-18/34-55 
Postojna, dne 7. julija 1955. 

Predsednik 0L0: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

606. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. ilena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
obeh zborov dne 7. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Postojni 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Postojni kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Postojna. 
Sedež zavoda je v Postojni. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvenega doma v 

Postojni spadajo: 
1. splošna ambulanta Postojna, 
2. zobna ambulanta Postojna, 
3. posvetovalnica za matere in otroke Postojna, 
4. pomožna zdravstvena postaja Belsko, 
5. babiška  služba  Prestranek,  Hrušerje,  Belsko, 

Postojna in Planina. 

3 
Zdravstveni dom v Postojni ima nalogo, da nudi 

prebivalstvu mestne občine Postojna ter občin Hru- 
ševje in Planina zdravstveno varstvo s tem, da 
zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
'V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Postojna o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma Postojna ima zdravstveni dom v Postojni pra- 
vico gospodariti s premoženjem, ki so ga doslej 
uporabljale organizacijske enote okrajnega zdrav- 
stvenega doma Postojna, nažtete v 2. točki te odločbe. 

Clane upravnega odbora in upravnika zdrav- 
stvenega doma imenuje okrajni ljudski odbor Po- 
stojna. 

Upravnik mora biti zdravnik. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvenega doma je pri- 

stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega  ljudskega  odbora  Postojna. 

8 
Ta odločba velja takoj. 
St. 1-18/52-55 
Postojna, dne 7. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

607. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Fostojna na skupni seji 
obeh zborov dne 7. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Stari trg — 

Loška dolina 

1 
Ustanovi se zdratvstvena postaja Stari trg — Lo- 

ška dolina kot finančno samostojen zdravstveni 
zavod. 

Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Stari trg — 
Loška dolina. 

Sedež zavoda je v Starem trgu pri Ložu. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje Stari 

trg — Loška dolina spadata: 
1. splošna ambulanta v Starem trgu, 
2. babiška služba v Starem trgu. 

3 
Zdravstvena postaja Stari trg — Loška dolina 

ima nalogo, da nudi prebivalstvu občine Loška dolina 
zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Postojna o prenehanju okrajnega zdravstvenega 
doma Postojna ima zdravstvena postaja Stari trg — 
Loška dolina pravico gospodariti s premoženjem, ki 
sta ga doslej uporabljali organizacijski enoti okraj- 
nega zdravstvenega doma Postojna, našteti v 2. točki 
te odločbe, 

5 
Zdravstvena postaja ima tele sklade: 
sklad  za nagrajevanje delavcev in  uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveni  dom  r  Postojni   upravlja   upravni 

odbor, ki ima skupaj z upranrnikom 7 članov. 

Zdravstveno postajo Starj trg — Loška dolina 
upravlja upravni odbor, ki ima skupaj z upravnikom 
7 članov. 

Člane upravnega odbora in upravnika zdrav- 
stvene postaje imenuje okrajni ljudski odbor Po- 
stojna. 

Upravnik mora biti zdravnik. 
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Za zadeve in naloge zdravstvene postaje je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

8 
Ta odločba velja takoj. 
St. 1-18/53-55 
Postojna, dne 7. julija 1053. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelcrčič 1. r. 

60S. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19/52), 
16. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29/54) in na podlagi 17. člena 
odloka o upravljanju stanovanjskih hiš v okraju 
Slovenj Gradec (Uradni list LRS, št. 44/54) izdaja 
okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec po sklepu 25. 
seje okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 
7. julija 1955 

ODLOK 
o  stanovanjski  tarili  za  okraj   Slovenj   Gradec 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk, površino in okoliš. 
Cena za posamezno točko na 1 ms površine se 

določi na 0.20 din, ker je vse območje okraja en 
okoliš. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

se ne upošteva površina sob nad 30 ms ter zaprtih 
hodnikov in sob.nad 20m'. 

3. člen 
Ljudska odbora mestnih občin Ravne na Koro- 

škem in Slovenj Gradec ter občinski ljudski odbor 
Prevalje smejo sami predpisati v smislu tega odloka 
stanovanjsko tarifo. 

4. člen 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS«, najemnina po 1. členu pa se bo pobirala 
od 1. VIII. 1955. dalje. 

St. 1/3-303/18-55 
Slovenj Gradec, dne 7. julija 1955. 

V z. predsednika 
podpredsednik: 

Jožko Slavic 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo it. 1011/7-55 z dne 
29. VI.  1955. 

609. 
Na podlagi J. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-S9/52), 48. 
Člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor v Šo- 
štanju na seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 21. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
0 potrditvi  sklepnega  računa o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Šoštanj za leto 1954 
1. člen 

Potrdi   se   sklepni   račun   o   izvršitvi   proračuna 
okrajnega   ljudskega   odbora   Šoštanj   za   leto   1934, 

sestavljen po 48. členu temeljnega zakona o prora- 
čunih  in  39. členu  uredbe o izvajanju  proračunov. 

2. člen 
Sklepni račun okrajnega ljudskega odbora Šo- 

štanj za leto 1954 s sklepnimi računi zavodov s samo- 
stojnim financiranjem za leto 1954 je sestavni del 
tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo po 

sklepnem računu okrajnega ljudskega odbora Šoštanj 
za leto 1954: 

a) dohodki 212,391.439 
izdatki 179,747.621 
presežek dohodkov 32,643.818 

b) po sklepnih računih zavodov s samostojnim 
financiranjem za leto 1934: 

dohodki 18,429.732 
izdatki 17,719.325 
presežek dohodkov 1,330.408 
presežek izdatkov 620.001 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatka po okrajnem 

pr. računu se uporabi za kritje tekočih potreb go- 
spodarstva v letu 1955 po zapisniku z dne 14. ju- 
nija 1955. ' 

5. člen 
Presežek dohodkov zavodov s samostojnim fi- 

nanciranjem pripada podjetjem za kritje presežka 
izdatkov nad dohodki. Ostanek presežka dohodkov 
nad izdatki pa S1 porazdeli po 5. členu finančnega 
odloka o proračunu okraja za leto 1954. 

Cisti presežek izdatkov nad dohodki zdravstve- 
nega doma Velenje pa se krije iz sklada za izrav- 
navo zdravstvenih zavodov s samostojnim financi- 
ranjem. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 1-454/1-55 
Šoštanj, dne 27. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

610, 
Na podlagi 15- in M. člena zakona o -okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 21. junija 
1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljnvitvi odloka o višini dnevnic  za  uradna 

potovanja v mejah okraja Šoštanj in odloka 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 
potovanja oziroma  terensko delo v okraju Šoštanj 

1. člen 
Razveljavlja se odlok o višini dnevnic za uradna 

potovanja v mejah okraja Šoštanj z dne 24. aprila 
1954, št. 2419/1-54 (Uradni list LRS, št. 19-301/54) in 
odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za 
službena potovanja oziroma terensko delo na območju 
okraja Šoštanj z dne 20. novembra 1953, št. 5297/1-53 
(Uradni list LRS, št. 43-495/53). 
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2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St.  1-954/1-55 
Šoštanj, dne 21. junija 1955. 

Predsednik 0L0: 
Tone Ulrih 1. r. 

611. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih  (Uradni  list LRS. št.  19-89/52)   ter odstavka 

c) in č) v prvi točki odločbe o kategorizaciji javnjh 
cest (Uradni list FLRJ, št. 2/51) je okrajni ljudski 
odbor Tolmin na seji okrajnega zbora dne 7. aprila 
1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji 

cest III. reda v okraju Tolmin 

1. Iz seznama cest III. reda na območju okraja 
Tolmin se izločijo in uvrstijo v kategorijo cest IV. 
reda tele ceste: 

St. 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžina v km in m 
od do skupaj 

1006 Tolmin—Zadlaz—Zabče 
1009 Most  na  Soči—Lom 
1011 Idrija pri Bači—Ponikve 
1018 Koder—Vojsko 
1019 Kočevše—Čekovnik 
1021 Stan—Krnice—Masora 
1025 Rebro—Gora—Razpotje—Ledine 
1025 Javne—Grda grapa (Ledine) 
1026 Idrija—vojašnica 
1027 Tolmin—Zatolmin—Polog 
1028 Koritnica—Rut 
1029 Ponikve—Mokoduc—Pečine 
1050 Most na Soči—Postaja 

(levi breg Idrijce) 

2. V seznam cest III. reda se uvrsti novo odprta 
alpska cesta Strmec (križišče) — Škrbina v Plazju 
(pod Mangartom) v dolžini 12 km. 

5. Odlok  je  vezan  na potrditev Izvršnega  sveta 
LRS in velja z dnem objave v >Uradnem listu LRS«. 

•    St. 1-644/1-55 
Tolmin, dne 7. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS št. 545/3-55 z dne 9. VII. 1955. 

612. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) 
v zvezi z odločbo OLO Tolmin r prenehanju okraj- 
nega zdravstvenega doma Tolmin, št. 977/1 z dne 
25. maja 1935 je okrajni ljudski odbor Tolmin na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne   11.  julija  1955  sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Bovca 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Bovcu kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Bovec. 
Sedež zavoda je v Bovcu. 

2 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje 

.Bovec  spadajo: 
1. splošna ambulanta, 
2. zobna ambulanta. 

0.000 5.500 5.500 
0.000 6.000 6.000 
0.000 6.000 6.O00 
0.000 4.000 4.000 
0.000 4.000 4.000 
0.000 11.000 11.000 
0.000 7.800 7.800 
0.000 11.000 11.000 
0.000 4.500 4.500 
0.000 9.000 9.000 
0.000 7.000 7.O00 
0.000 4.000 4.O00 

0.000 1.120 1.120 

Skupaj km 63.915 

3. posvetovalnica za mater.e in otroke, 
4. babiška služba Bovec in Soča. 

3 
Zdravstvena postaja Bovec ima nalogo, da nudi 

prebivalstvu občine Bovec zdravstveno varstvo s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Tolmin o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Tolmin ima zdravstvena postaja Bovec pravico go- 
spodariti s premoženjem, ki so ga doslej uporabljale 
organizacijske enote ukinjenega okrajnega zdrav- 
stvenega doma Tolmin, naštete v 2. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena posiaja Bovec ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev  in   uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
skilad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveno   postajo   Bovec    upravlja    upravni 

odbor, ki ima skupaj z. upravnikom 7 članov. 
Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 

nuje okrajni ljudski odbor Tolmin. 
Upravnik mora biti zdravnik. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Bovec 

je  pristojen   svet  za  ljudsko  zdravstvo  in   socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Tolmin. 

8 
Ta odločba velja takoj in se uporablja od 1. ju- 

lija 1955. 
Št. 1-1171/1-55 
Tolmin, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 
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613. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) 
v zvezi z odločbo OLO Tolmin v prenehanju okraj- 
nega zdravstvenega doma Tolmin, št. 977/1 z dne 
25. maja 1955 je •••••• ljudski odbor Tolmin na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne  11.  julija  1955  sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Cerknem 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Cerknem kot 

finančno samostojen  zdravstveni  zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Cerkno. 
Sedež zavoda je v Cerknem. 

614. 
Na podlagi 22. člena in 6. točko 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
v zvezi z odločbo OLO Tolmin v prenehanju okraj- 
nega zdravstvenega doma Tolmin, št. 977/1 z dne 
25. maja 1955 je okrajni ljudski odbor Tolmin na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne  11.  julija   1955  sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje v Kobaridu 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja v Kobaridu kot 

finančno zamostojen  zdravstvena  zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Kobarid. 
Sedež zavoda je v Kobaridu. 

V    organizacijski    sestav    zdravstvene    postaje 
Cerkno spadajo: 

1. splošna  ambulanta, 
2. zobna ambulanta, 
3. posvetovalnica za matere in otroke, 
4. babiška služba Cerkno in Bukovo. 

Zdravstvena postaja Cerkno ima nalogo, da nudi 
prebivalstvu občine Cerkno zdravstveno varstvo s 
tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Tolmin o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Tolmin ima zdravstvena postaja Cerkno pravico go- 
spodariti s premoženjem, ki so ga doslej uporabljale 
organizacijske enote ukinjenega okrajnega zdrav- 
stvenega doma Tolmin, naštete v 2. točki te odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja Cerkno dma tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev  in  uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveno postajo Cerkno upravlja upravni 

odbor, ki ima skupaj z upravnikom 7 članov. 
Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 

nuje okrajni ljudski odbor Tolmin. 
Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Cerkno 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Tolmin. 

8 
Ta odločba velja takoj in se uporaMja od 1. ju- 

••• 1955. 

St. M170/1-55 

Tolmin, dne U. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. j 

V    organizacijski    sestav    zdravstvene    postaje 
Kobarid spadajo: 

1. splošna ambulanta Kobarid, 
2. zobna ambulanta Kobarid, 
3. pomožna  ambulanta  Breginj, 
4. posvetovalnica  za  matere  in  otroke  Kobarid, 
5. posvetovalnica za noseče žene Kobarid, 
6. babiška služba Kobarid in Breginj. 

Zdravstvena postaja Kobarid ima nalogo, da nudi 
prebivalstvu občin Kobarid in Breginj zdravstveno 
varstvo s tem, da zdravi in preprečuje boleznd. 

V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Tolmin o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Tolmin ima zdravstvena postaja Kobarid pravico go- 
spodariti s premoženjem, ki so ga doslej uporabljale 
organizacijske enote ukinjenega o"krajnega zdrav- 
stvenega doma Tolmin, naštete v 2. točki te odločbe. 

Zdravstvena postaja Kobarid ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev  in  uslužbencev, 
»klad za lastne investicije, 
sldlad za amortizacijo. 

6 
Zdravstveno postajo Kobarid upravlja upravni 

odbor, ki ima skupaj z upravnikom 7 članov. 
Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 

ne postaje  imenuje  okrajni  ljudski odbor Tolmin. 
Upravnik mora biti zdravnik. 

Zc. zadeve in naloge zdravstvene postaje Kobarid 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Tolmin. 

8 
Ta odločba velja takoj in se uporablja od 1. ju- 

lija 1955. 

St. 1-1172/1-55 
Tolmin, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 
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615. 
Na podlagi -22. člena m 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
v zvezi z odločbo OLO Tolmin v prenehanju okraj- 
nega zdravstvenega doma Tolmin, št. 977/1 z dne 
25. maja 1955 je okrajni ljudski odbor Tolmin na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne   11.  julija   1955  sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Tolminu 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Tolminu kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Tolmin. 
Sedež zavoda je v Tolminu. 

V   organizacijski    sestav    zdravstvenega    doma 
Tolmin spadajo: 

1. splošna ambulanta Tolmin, 
2. splošna  ambulanta   Most  na  Soči 
3. zobna ambulanta  Tolmin, 
4. reševalna postaja Tolmin, 
5. protituberkulozni  dispanzer Tolmin, 
6. higienska  postaja  Tolmin, 
7. antivenerični dispanzer Tolmin, 
8. šolska ambulanta Tolmin, 
9. šolska zobna ambulanta Tolmin, 

10. posvetovalnica za matere in otroke Tolmin, 
11. posvetovalnica za noseče žene Tolmin, 
12. posvetovalnica za matere in otroke 

Most na  Soči, 
13. posvetovalnica  za  noseče žene Most  na Soči, 

•  14. pomožna   posvetovalnica  za  matere  in  otroke 
Grahovo, 

15. babiška služba Tolmin, Most na Soči, Trebuša, 
Planota, Grahovo in Podbrdo. 

Zdravstveni dom Tolmin ima nalogo, da nudi 
prebivalstvu občin Tolmin, Most na Soči, Trebuša in 
Grahovo zdravstveno varstvo s tem, da zdravi in 
preprečuje bolezni. 

4 
V skladu z odločbo okrajnega ljudskega odbora 

Tolmin o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 
Tolmin ima zdravstveni dom v Tolminu pravico go- 
spodariti s premoženjem, ki so ga doslej uporabljale 
organizacijske enote ukinjenega okrajnega zdrav- 
stvenega doma Tolmin, naštete v 2. točki te odločbe. 

Zdravstveni dom Tolmin ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje  delavcev in  uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom Tolmin upravlja upravni odbor, 
ki ima skupaj z upravnikom 9 članov. 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Tolmin. 

Upravnik mora biti zdravnik. 

Za zasdeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora Tolmin. 

8 
Ta odločba velja takoj in se uporablja od 1. ju- 

lija 1955. 
St. 1-1169/1-55 
Tolmin, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

616. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov 
dne 12. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o prenehanju  veljavnosti odloka  o  povračilu 

stroškov uslužbencem za delo na terenu 

1. člen 
Odlok o povračilu stroškov uslužbencem za delo 

na terenu z dne 22. septembra 1953 (Uradni list LRS, 
. št. 38-464/53) preneha veljati. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. avgusta 1955. 

.     St. 499/4-55 
Trbovlje, dne  12. julija   1955. 

Predsednik OLO: 
Martin  Gosak 1. r. 

617. 
. točke 64. člena zakona o okrajnih 

(Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
temeljne uredbe o finančno samo- 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je 
odbor Trbovlje na seji okrajnega 
proizvajalcev   dne   12.   julija   1955 

Na podlagi 6, 
ljudskih odborih 
48. in 49. člena 
stojnih zavodih 
okrajni ljudski 
zbora in zbora 
sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 

v Trbovljah 

1 
Okrajni zdravstveni dom v Trbovljah, ki je bil 

ustanovljen kot finančno samostojen zavod s skle- 
pom okrajnega ljudskega odbora Trbovlje z dne 
28. marca 1953, št. 26/53, preneha in preide v likvi- 
dacijo. 

2 
Zavod se likvidira po stanju na dan 31. julija 1955 

tako, da se premoženje zavoda izroči okrajnemu 
ljudskemu odboru Trbovlje, ki bo osnovna sredstva 
(stavbe, inventar in instrumentarij) dodelil v gospo- 
darjenje novim zdravstvenim domovom v Trbovljah, 
Hrastniku in Radečah, ki jih ustanovi s posebnimi 
odločbami. 

3 
Zavod bo likvidirala okrajna likvidacijska ko- 

misija po določbah 8. do 24. člena uredbe o prene- 
hanju podjetij in obrtov (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 51-425/53). 
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Likvidacijski   postopek   mora   biti   končan   do 
31. avgusta 1955. 

4 
Ta odločba velja takoj. 
St. 812/1-55 
Trbovlje, dne 12. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

618. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

_ ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) in 2. 
člena temeljne uredbe o finančno samostojnih zavo- 
dih (Uradni list FLRJ, St. 51-426/55) je okrajni ljudski 
odbor Trbovlje na sejj obeh zborov dne 12. julija 
1935 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Hrastniku 

1 
Ustanovi   se   zdravstveni   dom   v   Hrastniku   kot 

finančno samostojen  zdravstveni  zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Hrastniku. 
Sedež zavoda je v Hrastniku. 

2 
Zavod ima nalogo, nuditi prebivalstvu občine 

Hrastnik zdravstveno varstvo, s tem da zdrav; in 
preprečuje bolezni, opravlja pa tudi druge naloge, 
ki so v zvezi z zdravstveno službo. Te naloge oprav- 
lja zdravstveni dom po svojih ambulantah in dru- 
gih zdravstvenih enotah na območju občine Hrastnik, 
ki so v njegovem sestavu. 

3 
'V  organizacijski   sestav  zdravstvenega  doma   v 

Hrastniku se vključijo: 
a) splošni ambulanti v Hrastniku, 
b) zobna ambulanta v Hrastniku, 
c) posvetovalnica za matere v Hrastniku, 
č) babiška služba  na sektorju Hrastnik, 
d) fizikalno-terapevtska služba v Hrastniku, 
e) preventivna služba na sektorju Hrastnik. 

4 
Zavodu se v skladu z 2. točko odločbe o prene- 

hanju okrajnega zdravstvenega doma v Trbovljah 
št- 812/1 z dne 12. julija 1955 dodeli v gospodarjenje 
Premoženje, s katerim je doslej gospodaril okrajni 
zdravstveni dom v Trbovljah in ki so ga uporab- 
ljale v prejšnji točki  naštete organizacijske  enote. 

Zavod ima: sklad za nagrajevanje delavcev in 
uslužbencev, sklad za lastne investicije in amortiza- 
cijski sklad. 

6 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje 9 članov, 

v'števši upravnika doma. 
Clane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski 

°dbor Trbovlje v skladu z 2. členom uredbe o uprav- 
ljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, Šte- 
fka 30-252/53). 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Trbovlje. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

MUdsko zdravstvo in socialno politiko OLO Trbovlje. 

8 
Zdravstveni dom  v Hrastniku začne samostojno 

delati  po tej odločbi s 1. avgustom 1955. 
St. 815/1-55 
Trbovlje, dne  12. julija  1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

619. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/32) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov dne 
12. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Radečah 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Radečah kot 

finančno  samostojen  zdravstveni  zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstveni dom v Radečah. 
Sedež zavoda je v Radečah. 

Zavod ima nalogo, nuditi prebivalstvu občine 
Radeče zdravstveno varstvo, s tem da zdravi in pre- 
prečuje bolezni, opravlja pa tudi druge naloge, ki 
so v zvezi z zdravstveno službo. Te naloge opravlja 
zdravstveni dom po svojih ambulantah in drugih 
zdravstvenih enotah na območju občine Radeče, ki so 
v njegovem sestavu. 

3 
V organizacijski sestav zdravstvenega • doma • 

Radečah se vključijo: 
a) splošna ambulanta v Radečah, 
b) /obra ambulanta v  Radečah 
c; posvetoyalnica za matere  v Radečah, 
č) babiška služba na sektorju Radeče, 
d) preventivna sužba na sektorju Radeče. 

4 
Zavodu se v skladu z 2. točko odločbe o prene- 

hanju okrajnega zdravstvenega doma v Trbovljah, 
št. 812/1 z dne 12. julija 1955, dodeli v gospodarjenje 
premoženje, s katerim je doslej gospodaril okrajni 
zdravstveni dom v Trbovljah in ki so ga uporab- 
ljale  v prejšnji  točki  naštete organizacijske  enote. 

5 
Zavod ima: sklad za nagrajevanje delavcev in 

uslužbencev, sklad za lastne investicije in amortiza- 
cijski sklad. 

6 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje 9 članov, 

vštevši upravnika doma. 
Člane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski 

odbor Trbovlje v skladu z 2. členom uredbe o uprav- 
ljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, Šte- 
vilka 30-252/53). 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Trbovlje. 

r 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Trbovlje. 
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8 
Zdravstveni   dom   v   Radečah   začne   samostojno 

delatj P-o tej odločbi s 1. avgustom 1955. 
St. 813/1-55 
Trbovlje, dne 12. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin  Gosak  1.  r. 

620. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. členu temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov dne 
12. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma v Trbovljah 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom v Trbovljah kot 

finančno samostojen  zdravstveni  zavod. 
Ime   zavoda   je:   Zdravstveni  dom   v   Trbovljah. 
Sedež zavoda je v Trbovljah. 

Zavod ima nalogo, nuditi prebivalstvu občine 
Trbovlje zdravstveno varstvo, s tem da zdravi in 
preprečuje bolezni, opravlja pa tudi druge naloge, 
ki so v zvezi z zdravstveno službo. Te naloge oprav- 
lja zdravstveni dom po svojih ambulantah in dru- 
gih zdravstvenih enotah na območju občine Trbovlje, 
ki so v njegovem sestavu. 

3 
V  organizacijski   sestav   zdravstvenega  doma   v 

Trbovljah se vključijo: 
I. kurativna služba; 

1. 3 splošne ambulante v Trbovljah, 
2. specialistične  ambulante: 

a) kirurška, 
b) interna, 
c) okulistična, 
č) otorinolaringološka, 

3. fizikalna terapija, 
4. babiška služba, 
5. reševalna postaja, 
6. zobna ambulag- 

li, preventivna sliùb 
1. higienska posta j. 
2. protituberkuloziij   dispanzer   z   bolniškim   od- 

delkom v Zagorju, 
3. antivenerični dispanzer, 
4. posvetovalnica za dojenčke, 
5. posvetovalnica za noseče žene, 
6. šolska ambulanta, 
7. šolska zobna ambulanta. 
Specialistične ambulante, reševalna postaja, hi- 

gienska postaja, protituberkulozni dispanzer in 
antivenerični dispanzer v sestavu zdravstvenega do- 
ma Trbovlje opravljajo svoje naloge tudi za zdrav- 
stvene domove v Zagorju, Hrastniku in Radečah, 
dokler se v njihovem sestavu ne ustanovijo ustrezne 
zdravstvene  službe. 

4 
Zavodu se v skladu z 2. točko odločbe o prene- 

hanju okrajnega zdravstvenega doma r Trbovljah 
žt. 812/1  z dne  12.  julija  1955, dodeli  v  gospodar- 

jenje premoženje, s katerim je doslej gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Trbovljah, ki so ga upo- 
rabljale v prejšnji točki naštete organizacijske 
enote. 

5 
Zavod ima: sklad za nagrajevanje delavcev in 

uslužbencev, sklad za lastne investicije in amorti- 
zacijski sklad. 

6 
Zavod upravlja upravni odbor, kj šteje 9 članov, 

vštevši  upravnika doma. 
Clane upravnega odbora imenuje okrajni ljudski 

odbor Trbovlje v skladu z 2. členom uredbe o uprav- 
ljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 30-252/53). 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Trbovlje. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Trbovlje. 

8 
Zdravstveni dom v Trbovljah začne  samostojno 

delati P« tej odločbi s 1. avgustom 1955. 
St. 814/1-55 
Trbovlje, dne 12. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

621. 
Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljud- 

skih odborih (Uradni list LRS, St. 19-89/52) in 28. 
člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje 
na skupni seji obeh zborov dne 12. julija 1955 
sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi in spremembi odloka o proračunu 

okraja Trbovlje za leto 1955 

1. člen 
Odlok o proračunu okraja Trbovlje za leto 1955 

(objavljen   v  Uradnem  listu  LRS,   št.  25-468/55)   se 
dopolni  tako, da  se spremenjeno besedilo 1. člena 
odloka glasi: 

1. člen 
Proračun okraja Trbovlje za leto 1955 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 
I. okrajni proračun 

z dohodki T zaesku 268,167.000 din 
in izdatki v znesku 268,167.000 din 
II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 91,614.000 din 
üdatki v znesku 95,614.000 din 
in presežkom izdatkov 4,000.000 din 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 103,986.260 din 
in izdatki v znesku 103,986.260 din 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955 
dalje. 

St. 828/16-55 
Trbovlje, dne 12. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 
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622. 
Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 

2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/52), 6. člena uredbe o dohodnini 
(Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) in v zvezi s 4. točko 
XIV. poglavja zakona o družbenem planu LRS za 
leto 1955 (Uradni list LRS, št. 4-23/55) na seji dne 
27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva in dopolnilne dohodnine od dohodkov 
gospodarskih delavnosti samostojnih poklicev 

in dohodkov od premoženja za leto 1955 

1. člen 
Na območju mestne občine Bled velja za obraču- 

navanje dopolnilne dohodnine v letu 1955 davčna 
lestvica, predpisana z odlokom o določitvi stopenj 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva in stopenj dopol- 
nilne dohodnine od dohodkov gospodarskih delavnosti 
in samostojnih poklicev za leto 1955, ki ga je izdal 
okrajni ljudski odbor Radovljica (Uradni list LRS, 
št. 20-384/55) z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami. 

2. člen 
Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožujejo takole: 
a) osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na tisoč 

dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din za- 
okrožujejo na nižjih tisoč dinarjev, zneski nad 
500 din pa na višjih tisoč dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na 
pet tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 
2500 din zaokrožujejo na nižjih pet tisoč dinarjev, 
zneski nad 2500 din pa na višjih pet tisoč dinarjev. 

3. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji, 

kakor davek po najbližji nižji stopnji, povečan za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

4. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 381/1-55 
Bled, dne 1. junija 1935. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus L r. 

623, 
, Na podlagi 2. odstavka 23. člena 78. in 117. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni lis't LRS, št.19-90/52), 6. člena uredbe o do- 
hodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53, v zvezi z 
uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o do- 
hodnini (Uradni list FLRJ, št. 48-5S6/54), v skladu s 
14. poglavjem družbenega plana Ljudske republike 
Slovenije za leto 1955 (Uradni list LRS, št. 4-23/55) in 
na predlog sveta za gospodarstvo je ljudski odbor 
mestne občine Nova Gorica na 24. seji dne 10. ju- 
nija 1955 sprejel 

ODLOK 
o stopnjah dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
samostojnih poklicev in premoženja za leto 1955 

1. člen 
V mestni občini Nova Gorica -velja za izračuna- 

vanje dopolnilne dohodnine od dohodkov kmetijskih 

gospodarstev, samostojnih poklicev in premoženja 
družbeni plan OLO Gorica za leto 1955 oziroma 
odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 
dohodkov kmetijskih gospodarstev, samostojnih po- 
klicev in premoženja za leto 1955, ki ga je izdal 
okrajni  ljudski:  odbor  Gorica. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se za odmero dohodnine 
za leto  1955. 

St. 894/1-55 
Nova Gorica, dne  10. junija  1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

624. 
Na podlagi 25. člena in 12. točke 78. člena za- 

kona o ljudskih odborih mest in mestnih občim 
(Uradni list LRS. št. 19/52) ter na podlagi 2., 4. in 28. 
člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ. št. 13/34) je ljudski odbor mestne občine 
Nova Gorica na 25   seji z dne 21. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu mestne občine Nova Gorica 

za leto 1955 

1. člen 
Dodatni proračun mestne občine za leto 1955 

obsega: 
1. dodatni  proračun  mestne občine: 

z dohodki  v znesku 5,268.353 din 
z izdatki v znesku 5j268.353din 

2. člen 
Ta dodatni proračun je sestavni del proračuna 

mestne občine za leto 1935. 

3. člen 
Ta  odlok   velja od dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 26/40-55 
Nova Gorica, dne 21. julija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

625. 
Na podlagi 16. točke 23. člena, 76. člena in 118. 

člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni* list LRS, št. 19/52) in 6. razdelka 
XX'VII. poglavja zveznega družbenega plana za leto 
1955 (Uradni list FLRJ, št. 56/54) ter na podlagi od- 
loka o načinu vplačevanja in uporabe sredstev kre- 
ditnih skladov za zidanje stanovanjskih hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 15/55) je ljudski odbor mestne občine 
Nova Gorica na 23. seji dne 21. julija  1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi kreditnega  sklada  za zidanje stano- 

vanjskih hiš v mestni občini Nova Gorica 

1. člen 
Ustanovi se kreditni sklad za zidanje stanovanj- 

skih hiš v mestni občini Nova Gorica. 
Namen tega sklada je, da se podpre zidanje sta- 

novanjskih hiš. 
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2. člen 
Kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš je 

pravna oseba. 
3. člen 

Sredstva kreditnega sklada za zidanje stanovanj- 
skih hiš se nabirajo: 

a) iz sredstev, ki jih v tu namen določi mestna 
obč:na; 

b) iz kreditov, ki jih v ta namen najame upravnj 
odbor sklada; 

c) iz sredstev, ki se dobijo s prodajo hiš iz 
splošnega ljudskega premoženja; 

č) iz obresti od posojil, dovoljenih iz kreditnega 
sklada za zidanje hiš; 

d) iz sredstev, ki jih r ta namen prispevajo 
državni organi; 

e) iz sredstev, ki jih v ta namen prispevajo 
gospodarske, zadružne in družbene organizacije ter 
zavodi m ustanove; 

f) iz sredstev, ki se morajo po veljavnih pred- 
pisih stekati v ta sklad. 

4. člen 
Sredstva tega sklada se smejo uporabljati za 

posojila za zidanje stanovanjskih hiš; 
a) državljanom; 
b) stanovanjskim zadrugam; 
c) stanovanjskim skupnostim; 
č) gospodarskim podjetjem; 
d) mestni občini in zavodom, ki so pravne 

osebe. 
5. člen 

Predlogu za dovolitev posojila mora vsak inve- 
stitor priložiti: 

a) potrjen gradbeni načrt s predračuni grad- 
benih del; 

b) načelno dovoljenje komisije o uporabi zem- 
ljišča za gradbene namene; 

c) zemljiški izpisek stavbnega zemljišča, ki je 
njegova last ali mu je dodeljen v brezplačno upo- 
rabo za zidanje stanovanjske hile; 

č) gradbeno dovoljenje. 

6. člen 
S sredstvi tega sklada gospodari upravni odbor 

sklada, ki ga imenuje LO MO Nova Gorica. 

, 7. člen 
Upravni odbor kreditnega sklada za zidanje sta- 

novanjskih hiš je za svoje delo odgovoren ljudskemu 
odboru mestne občine Nova Gorica. 

8. člen 
Upravni odbor sklada posluje po tem odloku in 

po pravilih sklada. 
9. člen 

Upravni odbor sklada rešuje predvsem tele 
zadeve: 

a) predpiše s pritrditvijo LO MO Nova Gorica 
pravila sklada; 

b) predloži ljudskemu odboru v potrditev sklepni 
račun sklada; 

c) potrdi vsako pogodbo, s katero se daje poso- 
jilo iz sklada; 

č) rešuje vse druge zadeve v zvezi z upravo 
sklada. 

10. člen 
Sredstva kreditnega sklada za zidanje stano- 

vanjskih hiš se nalagajo pri podružnici Narodne 
banke FLRJ  v  Novi Gorici. 

11. člen 
Prošnje za prosilčevo posojilo se predložijo Na- 

rodni banki; ta presodi kreditno prosilčevo zmožnost 
za posojilo in zavarovanja za dano posojilo glede 
na pogoje, ki jih določajo pravila sklada ter sklene 
v imenu sklada pogodbo ob pogojih, ki jih določajo 
pravila sklada. Pogodba se šteje za sklenjeno, ko jo 
potrdi upravni odbor sklada. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 923/3-55 
Nova Gorica, dne 21. julija 1935 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

626. 
Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) ter 48. in 49. člena zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/53) je ljudski odbor mestne 
občine Nova Gorica na seji dne 21. VII. 1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega  računa ljudskega odbora 

mestne občine Nova Gorica za leto 1954 
1. člen 

Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
ljudskega odbora mestne občine Nova Gorica za leto 
1954, sestavljen po 48. in 49. členu zakona o prora- 
čunih in 39. členu uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Mestni sklepni račun za leto 1954 s sklepnim 

računom zavoda s samostojnim financiranjem za 
leto 1954 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po mestnem sklepnem  računu v letu  1954: 
a) po mestnem  proračunu: 

dohodki 35,700.245 din 
izdatki 29,910.844 din 
presežek dohodkov   nad  izdatki    5,789.399 din 

b) po sklepnem računu mestnega zavoda s samo- 
stojnim financiranjem: 
dohodki 8,711.390 din 
izdatki 8,739.984 din 
presežek izdatkov nad dohodki 28.594 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po mestnem 

sklepnem računu za leto 1934 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1955. 

5. člen 
Presežek izdatkov zavoda s samostojnim financi- 

ranjem v znesku 28.594din  se prenese v  leto 1935. 
6. člen 

Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 
listu LRS<. 

St. 925/5-55 
Nova Gorica, dne 21. julija  1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovorni urednik Ivo Lapajne - Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna številka 1 2 din do 8 stianl, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo in uprava: LJubljana, Erjavčeva lia, poštni predal 33S  - Telefon uprave 23-579 — Cek.  račun: 60-••-5-2-399 
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VSEBINA: 
m. 
628. 

629. 

630. 

631. 

632. 

633. 

634. 

635. 
636. 

637. 

638. 

Odlok o družbenem planu okraja Tolmin za leto 1955. 
Odlok o spremembah družbenega plana okraja Tolmin za 
leto 1955. 
Odlok o spremembi družbenega plana okraja Tolmin za 
leto 1955. 
Odlok o dajanju hrane abonentom v zasebnih gospodinj- 
stvih v okraju Tolmin. 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč v okraju Tolmin. 
Odlok c spremembi odloka o proračunu okraja Tolmin 
za leto 1955. 
Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
okraja Tolmin za leto 1954. 
Odlok o spremembi odloka o opravljanju gostinskih sto- 
ritev Izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij In 
gostišč ok:aja Celje 
Odlok o tržnem In sejemskem redu v okraju Kočevje. 
Odločba OLO Koper o razglasitvi zavoda za gluho mla- 
dino v Portorožu za tinančno samostojen zavod. 
Odločba OLO Kranj o ustanovitvi Ekonomske srednje 
šole v Kranju. 
Odlok o razveljavitvi odloka o določitvi pavšalnega po- 
vračila stroškov za službena potovanja na območju 
okraja Kranj. 

639. Odločba OLO Krško o prenehanju okrajnega zdravstve- 
nega doma v KrSkem. 

640. Odločba OLO Krško o ustanovitvi zdravstvene postaje 
Blzeljsko. 

641. Odločba OLO Krško o ustanovitvi zdravstvenega doma 
Brežice. 

642. Odločba OLO Krško o ustanovtvl zdravstvene postaje 
Kostanjevica na Krki. 

642. Odločba OLO Krško o ustanovitvi zdravstvene postaje 
KrmelJ. 

644. Odločba OLO Krško o ustanovitvi zdravstvenega doma 
Krško. 

645. Odločba OLO Krško o ustanovitvi zdravstvenega doma 
Senovo 

646. Odločba OLO Krško o ustanovitvi zdravstvenega doma 
Sevnica. 

647. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o Javnem redu 
in miru v okraju Slovenj Gradec. 

648. Odlok o poslovnem času trgovskih, gostinskih in obrt- 
nih obratovalnic v mestni občini Postojna. 

649. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o stanovanjski 
tariti in razdelitvi najemnine na sklade za območje LO 
MO Ptuj 

Odloki ljudskih odborov 
62?. 

Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. člena in v zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudskj 
odbor Tolmin na seji obeh zborov dne 18. in 19. 
aprila 1935 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Tolmin za leto 1955 

l.člen 
Potrdi  se družbeni  plan okraja Tolmin  za leto 

1955, ki se glasi: 

DRUŽBENI PLAN OKRAJA TOLMIN ZA LETO 1955 

Prvi   del 

PREGLED GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
OKRAJA TOLMIN V LETU 1954 

I. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 
Skupnega družbenega proizvoda je bilo v letu 

l9>4 nasproti letu 1953: 

T letu   1953   v letu 1934 

Y milijonih dinarjev 2.600 
v indeksih .      1Û0 
"a enega prebivalca v dinarjih   63.241 
v indeksih 100 

3.266 
125,6 

82.393 
126,3 

Skupnega narodnega dohodka pa je Lilo: 

v letu  1953   v letu 1954 

v milijonih dinarjev 2.218 2.970 
v indeksih . 100 133,9 
na enega prebivalca v dinarjih   55.655 74.926 
v indeksih                                          100 134,6 

Družbeni proizvod je bil po panogah gospodar- 
stva razdeljen takole: 

v letu 1953 T letu 1954 
v 1000 din Indeks v 1000 din Indeks 

Industrija 1,501.672 100 1,949.121 1293 
Kmetijstvo 510.702 100 613.186 120,1 
Gozdarstvo 52.197 100 107.062 205,1 
Gradbeništvo 149.142 100 157.023 105,3 
Promet (brez PTT 

in železnic) 67.735 100 66.465 98,1 
Trgovina 155.407 100 179.505 115,5 
Gostinstvo 56.709 100 61.475 103,4 
Obrt 106.085 1O0 132.229 124,6 

Gospodarstvo 
skupaj 2,599.649       100      3,266.068'      125,6 
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II. poglavje 
Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 1954 

V letu 1954 zaznamujemo v okraju nadaljnji 
razvoj gospodarstva. Družbeni proizvod izkazuje na- 
sproti letu 1933 povečanje za 25,6 %. Vendar to pove- 
čanje ni odvisno v celoti samo od povečanja proiz- 
vodnje in prometa. Na povečanje družbenega pro- 
izvoda je v znatni meri vplivalo zvišanje cen, ki so 
bile v glavnem realizirane pri izvozu, predvsem pri 
živem srebru, opeki in lesu, ter zvišanje cen kme- 
tijskim proizvodom. Ako pa hočemo iz doseženega 
družbenega proizvoda skleptti o razvoju gospodar- 
stva, moramo doseženi družbeni proizvod korigirati 
glede na raizlične cene, pri proizvodnji pa upoštevati 
njen fizični obseg. Brez kmetijstva izkazuje druž- 
beni proizvod okraja v letu 1954, reduciran na iste 
cene, nasproti letu  1955 povečanje za 7,3%. 

Pomanjkanje električne energije v prvih me- 
secih leta 1954 je povzročilo nekaj motenj v proiz- 
vodnji. Izpad proizvodnje zaradi pomanjkanja elek- 
trične energije je bil deloma nadomeščen v nasled- 
njih mesecih, vendar je v gospodarstvu jz tega raz- 
loga ostal v celoti nekrit izpad proizvodnje približno 
za vrednost 20 milijonov dinarjev. 

Povečanje  zaposlene  delovne 
sile  v  letu   1954 

Pri številu v gospodarstvu zaposlenih (brez FIT, 
železnic in privatnega sektorja) zaznamujemo v letu 
1954 povečanje od 3.722 na 3.853 enot, t. j. 3.5 %; to je 
prikazano po panogah v naslednji tabeli: 

Panoga 
Povprečno število Indeks 

zaposlenih     Razlika     1954 
1953      1954 1953 

Industrija 1.449 
Kmetijstvo (državno) 25 
Gozdarstvo 404 
Gradbeništvo 499 

1.521 +   72 104,9 
17 —    8 6S 

512 + 108 126,7 
447 —   32 89,6 

Panoga 
Povpiečno število Indeks 

zaposlenih     Razlika    1954 
1933      1954 1953 

Promet (cestni) 90 107 + 17 118,9 
Trgovina 382 351 — 51 91,9 
Gostinstvo 140 143 + 3 102,1 
Obrt 303 329 + 26 108,6 
Kmetijske zadruge 430 426 — 4 99,1 

Skupaj 3.722    3.853       + 131       103,5 

Industrijska proizvodnja 

Skupna industrijska proizvodnja izkazuje v letu 
1954 nasproti letu 1933 po fizičnem obsegu povečanje 
za 5,8% po družbenem proizvodu pa 29,8%, pred- 
vsem zaradi visoke cene živega srebra, realizirane 
pri izvozu. 

Povečanje fizičnega obsega proizvodnje v indu- 
striji je posledica povečanja zaposlene delovne sile, 
povečanja delovne storilnosti pa samo za pribl. 1 %. 

Da se ni skupna proizvodnja v industriji bolj 
povečala, so ovirali nekateri negativni pogoji, ki se 
med letom niso mogli odpraviti, kot n. or.: 

a) industrijski mlin na Slapu je začel obratovati 
šele v decembru namesto v juliju 1954 zaradi zaka- 
snitve pri investicijskih delih; 

b) razširitev in mehanizacija nekaterih obratov 
je bila dokončana prepozno; 

c) pomanjkljivi plačilni sistem ni primerno sti- 
muliral k večji proizvajalnosti. 

Povečanje fizičnega obsega proizvodnje je bilo 
T letu 1954 nasproti letu 1953 takšnole: 

Stroka 
Indeks 

1954 
1953 

111 — Proizvodnja   in   razdelitev   električne 
energije 100 

115 — Metalurgija barvastih kovin 100,4 
116 — Proizvodnja in predelava nekovin 212,5 
117 — Kovinska  industrija 217,9 
121 — Industrija gradbenega materiala 109 
122 — Lesna  industrija 112,8 
125 — Industrija usnja in obutve 98,7 

Primerjava indeksov industrijske proizvodnje s 
postavkami v IV. poglavju okrajnega družbenega 
plana za leto 1954 kaže, da je bil plan za leto 1954 
realno postavljen. Izpolnjen nd bil v industriji 
obutve, neznatno pa v lesni industriji. 

Stroka 115 — Metalurgija barvastih ko- 
vin: Kljub povečani količini izkopane rude v letu 
1954, ki znaša 10,15%, se je proizvodnja živega sre- 
bra povečala samo za 0,4%, kar kaže, da je padla 
vsebina živega srebra v rudi. Do znatnega povečanja 
proizvodnje bo prišlo samo po dokončani moderni- 
zaciji naprav, predvsem topilnice. 

Stroka 116— Proizvodnja in predelava 
nekovin : Podjetje >Kreda< na Srpenici si je ve- 
liko prizadelo, da bi povečalo proizvodnjo, vendar 
v zimskih mesecih ni moglo premostiti ozkega grla 
v sušenju krede, ker nima umetne sušilnice. Zaradi 
primitivnih naprav ni moglo priti do povečanja de- 
lovne storilnosti pri sušenju in mletju krede. Kljub 
temu je s povečano delovno silo preseglo proizvod- 

•njo iz leta 1953 za  112,5%. 
Stroka 117 — Kovinska industrija: To- 

varna igel v Kobaridu je povečala svojo proizvodnjo 
nasproti letu 1953 za 117,9% s polno izrabo proizvod- 
nje kapacitet in z izboljšano organizacijo dela, ki je 
znatno povečala delovno storilnost. 

Stroka 121 — Industrija gradbenega 
materiala: Opekarna v Kobaridu je v letu 1954 
povečala svojo proizvodnjo za 9% kljub vremen- 
skim neprilikam v pomladi. Z boljšo organizacijo 
dela je povečala proizvajalnost in hkrati kvaliteto 
izdelkov, ki jo terja izvoz, za katerega je začela 
delati. 

Stroka 122 — Lesna industrija je pove- 
čala proizvodnjo nasproti letu 1953 za 12,8 %, medtem 
ko je okrajni družbeni plan predvidel povečanje 
za 16,8%. 

a) Tovarna pohištva »Krn« v Podmelcu z obrati 
v Cerknem in v Bovcu se je v glavnem specializirala 
v proizvodnji pisarniškega pohištva in je povečala 
proizvodnjo za 17%. Adaptacije in razširitev obratov 
V tovarni v Podmelcu so deloma ovirali izboljšanje 
proizvajalnega procesa, ki je v teku. 

b) Mizarsko podjetje v Idriji je bilo v prvih me- 
secih v delni krizi zaradi preusmeritve proizvodnje 
glede na zahtevo trga in zaradi pomanjkanja kritič- 
nega mteriala. Pozneje pa se mu je posrečilo prebit' 
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to krizo in je z isto delovno silo povečalo proizvod- 
njo nasproti letu 1953 za 3 % ter si zagotovilo per- 
spektivo za nadaljnje poslovanje. 

Stroka 123 — Industrija obutve je edina 
stroka industrije, ki se je po proizvodnji v letu 1954 
znatno oddaljila od postavljenega plana. 

Čevljarsko podjetje »Jelen« v Tolminu je za leto 
1954 predvidelo povečanje proizvodnje nasproti letu 
1933 za 21,9 %, ki bi ga doseglo s preselitvijo v nove 
obrate, kjer bi lahko izboljšalo svoj proizvajalni 
proces. Preselitev, ki je bila predvidena najpozneje 
za konec prvega polletja, pa se je zaradi zakasnitve 
pri investicijskih delih izvršila šele ob koncu leta 
in so tako izpadli pogoji, da bi podjetje lahko do- 
seglo svoj  proizvajalni  plan. 

Stroka 127 — Živilska   industrija: 
Okrajni družbeni plan za leto 1934 je predvidel, 

da bo sredi leta pričel obratovati novi mlin na Slapu, 
ki je bil pred dokončanjem. Ker pa so se investicij- 
ska dela na tem objektu zavlekla, je bil mlin spuščen 
v poskusno obratovanje šele ob koncu leta lu zaradi 
tega ni bila dosežena planirana proizvodnja. 

Kmetijska proizvodnja 

Kmetijs.ka proizvodnja je bila v letu 1954 v 
okraju pod povprečjem, vendar nekoliko višja kot 
v letu 1955. Pogosto pomladno deževje in hladna po- 
mlad so povzročili slabši žitni pridelek. Te vremen- 
ske razmere so vplivale tudi na pridelek krompirja, 
ki mu je izrazito škodovala tudi krompirjeva plesen. 
Kljub temu pa je bil pridelek krompirja znatno 
boljši kot v lotu 1953. Travniki so dali količinsko 
dober pridelek sena, ki je bilo zaradi deževja ob 
košnji in sušenju slabše kvalitete. Odlično je bilo 
stanje travne ruše na planinskih pašnikih. Zaradi 
stalnega deževja ob cvetenju je dalo sadno drevje 
prav minimalen  pridelek. 

Kmetijska proizvodnja je * letu 1934 dosegla 
vrednost 613,188.000 din, t. j. 20% več kot v letu 1933. 
Vendar so na povečanje družbenega proizvoda v 
kmetijistvu v letu 1954 znatno vplivale višje cene 
kmetijskih proizvodov (zlasti živine). Ako pa pri- 
merjamo družbeni proizvod v kmetijstvu v letih 1953 
in 1934 na podlagi enakih cen, ugotovimo za leto 
1954 indeks 107, kar pomeni, da se je proizvodnja v 
kmetijstvu v okraju povečala nasproti letu 1933 
za 7%. 

a) Primerjava proizvodnje važnejših pridelkov 
v tonah nam daje tole sliko: 

1955 1954 

Zito 
Krompir 
Krmne   rastline 
Sadje 
Seno 

3.521 2.136 
5.6S3 9.507 
8.027 7.253 

8S4 neevidentirano 
44.951 49.531 

'V letu 1954 je bila vpeljana akcija ia načrtno 
asanacijo obstoječih sadovnjakov in za posaditev no- 
vih strnjenih nasadov. Akcija je imela zadovoljiv 
uspeh, ki se bo v letu 1935 še povečal. 

Zadovoljivo je potekla akcija za škropljenje in 
čiščenje sadnega drevja. Prav tako je bil sistemati- 
čen boj za varstvo rastlin v poljedelstvu, izrazito 
Proti   koloradskemu   hrošču   in   krompirjevi   plesni. 

Semenska služba se je v glavnem ukvarjala s 
krompirjem.   Njen   cilj   je  doseči   v okraju  čimveč 

semenskega krompirja, ki naj bi bil sortno čist, 
zdrav in  roden. 

b) Pri živinoreji zaznamujemo v letu 1954 v 
okraju zaustavitev v padanju števila goveje živine, 
ker se ukrepi za izločanje bangove in tuberkulozne 
živine bližajo zadnji fazi. Struktura goveje živine 
po starosti kaže v letu 1954 večje število mlade živi- 
ne, ki nam daje upanje, da se bo v prihodnjih letih 
znatno povečal dohodek iz živinoreje. 

Primerjava  številčnega  stanja živine nam kaže: 

1953 1954 

Govedo              • 19.235                  19.366 
Ovce 16.484                   16.403 
Koze 2.564 neevidentirano 
Konji, osli, mezgi 1.126                   1.135 

V letu 1954 sta okrajni ljudski odbor in okrajna 
zadružna zveza nadaljevala z ukrepi za povzdigo in 
razvoj   živinoreje. 

1. Nadaljevala se je akcija umetnega osemenje- 
vanja v okolišu Tolmina in Kobarida, kjer je bilo 
osemenjenih 530 krav s pozitivnim izidom 74%. 

2. Izvršilo se je pomladansko in jesensko licenci- 
ranje iplemenjakov. 

3. Organizirani so bili z uspehom trije sejmi za 
plemensko živino. 

4. Zaradi poživitve dela v selekciji so bile tri 
živinorejske razstave, ki so jih organizirale kmetij- 
ske zadruge s finančno pomočjo OLO in OiZZ. 

5. Nadaljevala se je akcija za selekcijo goveje 
živine, ki je obstajala predvsem v sprejemanju ži- 
vine v rodovnik m v razširitvi molzne kontrole ter 
kontrole maščobnosti mleka. 

Nadaljevala se je tudi akcija za izločanje ban- 
gove in tuberkulozne živine. OLO je kmečkim go- 
spodarstvom'za nakup zdrave in za oddajo bangove 
in tuberkulozne živine v zakol dajal denarno pomoč. 

6. Ureditev hlevov, dvorišč in naprav za gospo- 
darjenje z gnojem je OLO stimuliral s posebnim 
nagradnim razpisom. 

OLO in "OZZ sta v letu 1934 prispevala za razvoj 
kmetijstva iz svojih sredstev: 

din din 

i. za razvoj 
živinoreje 

2. za razvoj 
sadjarstva 

3. za razvoj 
,   poljedelstva. 

OLO 3,493.348 
OZZ   1,139.457       4,632.785 

OLO    260.000 
OZZ     188.911 448.911 

OLO 222.044 
OZZ 214.972          437.016 

4. za strokovni dvig 
kmečkega prebivalstva     OLO 461.354 

OZZ 62.293         523.647 

Skupaj       6,042.559 

Poleg tega so kmetijske zadruge iz razde- 
litve dobička iz leta 1953 dodelile v letu 
1934 za povečanje kmetijske proiz- 
vodnje 3,795.647 

Ako upoštevamo,  da  so kmetijska  gospo- 
darstva prejela v letu 1934 regresa: 
za umetna gnojila 2,606.000 
za stroje in orodje 1,200.000 
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din din 
za zaščitna sredstva 5SO.O0O 
za  gorivo 700.000       5,086.000 

izhaja iz  tega, da je bilo vloženih v letu 
1954  iz  družbenih  sredstev   (brez  inve- 
sticij)   za   razvoj   kmetijstva  skupno 14,924.006 
c) Fo strokah se je fizični obseg kmetijske pro- 

izvodnje v letu 1954 povečal nasproti letu 1953 takole: 

Indeks 
. 1955 = 100 

poljedelstvo                           * 138,8 
sadjarstvo — 
živinoreja 104,9 
predelava   (proizvodi  živinoreje) 1053 
gozdarstvo in postranska delavnost   108,8 
skupaj  kmetijstvo 107 

Gozdarstvo 
Določbe družbenega plana in vrsta zakonskih 

predpisov na področju gozdarstva v letu 1954 so od- 
ločno vplivale na gospodarjenje z gozdovi in lesom. 

Sklad za obnovo gozdov, vpeljan z republiškim 
zakonom o gozdovih, je dal materialno podlago za 
širša in sistematična gozdna gojitvena %dela. 

Okrepitev in boljša ureditev gozdarske službe v 
okraju se je pozitivno kazala pri gospodarjenju v 
gozdovih zasebnega sektorja in v občinskih gozdovih. 

V zimi 1953/54 je v državnem gozdu pod upravo 
gozdnega gospodarstva Most na Soči na območju 
Idrije led povzročil pravo katastrofo. Do ledolomov 
je prišlo na površini 590 ha in je bilo uničene ali 
poškodovane približno 64.800 m3 čiste bukovine, ki 
jo je bilo zato treba določiti za posek. Tako kaže 
državni sektor v letu 1954 v eksploataciji veliko po- 
večanje nasproti preteklim letom. 

Primerjavo glede izrabe gozdov v posekanem 
lesu nam daje  tale tabela: 

1953 1934 Indeks 
m3 m3        1955 •= 100 

Državni  sektor        16.536 38.909 233,3 
Nedržavni sektor    56.445 50.143 88,8 
Skupaj 72.9S1 89.052 122 
Ce primerjamo dejansko posekani les v letu 1954 

z maksimalnim kontingentom, določenim v XXIII. po- 
glavju družbenega plana LRS za leto 1954, ugotovimo 
tole stanje: 

maksim. kon- 
posekani   tingent po    izrabljeni 
les m3   družb, planu kontingent 

LRS % 

v gozdovih, ki jih 
uporablja G. G. 
Most na  Soči 38.909 34,160 113,9 

v vseh drugih 
gozdovih 50.143 68.400 73,3 

Obveznost oddaje jamskega lesa kot ključnega 
sortimenta je bila izpolnjena in presežena. Oddaja 
celuloznega iglastega lesa pa ni v celoti dosegla 
postavljene količine. 

No področju gojitve, urejanja in varstva pa tudi 
graditve je bilo v letu 1954 v gozdarstvu opravljeno 
obsežno delo: 

V zasebnem   sektorju   je bilo opravljeno 
pogozdovanje   na   64,41 ha,   izpolnitev   pogozdovanja, 
pa   na   59,70 ha  površine,   za   kar  je  bilo  posajenih 
481.420  sadik.  Nega  gozdov  in   kultur  ter  priprava 
terena se je izvršila na 355,88 ha. 

S področja varstva gozdov je treba omeniti, da v 
letu 1954 ni bilo večjih napadov lubadarja, pač pa 
je rja močno napadla smreko v pasu visoke zračne 
vlage. Iz varstvenih razlogov je bilo posekanih 4.700 
dreves in  položenih 207  kontrolnih dreves. 

Napravljenih je bilo 4,26 km kamionskih cest in 
9,94 km voznih poti. Popravljeno je bilo 17,30 km 
kamionskih cest in 71,67 km voznih poti. 

Gozdno gospodarstvo v Mostu na 
Soči je opravilo tale gojitvena, varstvena, uredi- 
tvena in gradbena dela v državnih gozdovih: 

Izvršilo je čiščenje in redčenje na skupni povr- 
šini 182,4 ha. 

Posadilo je 151.792 sadik in izvršilo 650 tm po- 
pletov. Posekalo je iz varstveni hrazlogov 970 dre- 
ves, uredilo potrebne ograje in  svarilne talble. 

Na področju urejanja je izvršilo terenska dela v 
državnem gozdu Idrija I in v občinskih gozdovih 
Trente in Soče. 

Na gradbenem področju je treba omeniti, da so 
se pričela dela za novo cesto Kneza—Ravne, ki bo 
odprla nova do sedaj nedosegljiva gozdna področja. 
Dokončana je bila cesta v Trenti v dolžini 2 km in 
most ob stiku s cesto na Vršič. Dokončana je bila 
logarnica v Trenti, postavljen most čez Idrijco in 
razširjena cesta v Manjšku, postavljene telefonsko 
gozdarske linije v dolžini 16 km. Da se omogoči spra- 
vilo lesa z ledolomov, je bilo na idrijskem območju 
napravljenih več žičnic. 

Pregled   financiranja    iz   okrajnega 
gozdn ega sklada 

Okrajna   uprava   za   gozdarstvo: 

din 

Drevesnice 
Urejanje   gozdov 
Postavitev   gozdarskih   poslopij 

in drugih objektov 
Pogozdovanje krasa 

1,912.051 
2,773.569 

15.0.7.974 
12.4S4.011 

32,217.625 

Gozdno  gospodarstvo  Most na   Soči : 

din 

Drevesnice 764.293 
Obnova in nega gozdov 3,347.602 
Varstvo gozdov 820.463 
Urejanje gozdov 2,890,517 
Naprava gozdnih komunikacij 33,871.574 
Postavitev gozdarskih poslopij 5,105.428 
Druge investicije 10,600.6751 

57,400.552 

Dotacije občinskim gozdnim 
skladom 10,944.975 
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Dohodki okrajnega gozdnega sklada so znatno 
presegali planirani znesek, ker je OLO med letom 
gozdnemu gospodarstvu zvišal ceno lesa na panju. 
Povečanje gozdne takse je bilo utemeljeno, ker je 
gozdno gospodarstvo med letom izboljšalo strukturo 
gozdnih sortimentov jn doseglo boljše tržne cene na- 
sproti strukturi in cenam, ki so bile podlaga za do- 
ločitev povprečne minimalne cene lesa na panju ob 
sestavi okrajnega družbenega plana za leto 1954. 

V Jetu 1954 so se izvajala hudourniška uredi- 
tvena dela na območju okraja v omejenem, obsegu. 
Pomembnejše je bilo delo na hudourniškem terenu 
Peklenska grapa v Spodnji Idriji; to delo se je 
financiralo iz sredstev republiškega sklada za ure- 
janje voda. Izdelani so bili projekti za ureditev 
hudournika Sijaka pri Kobaridu; financirani so bili 
iz  okrajnega  vodnega   sklada. 

Gradbeništvo 

Gradbena in remontno-gradbena podjetja so v 
letu 1954 na območju okraja izvršila gradbenih del 
in storitev v vrednosti 489,378.000 din. S tem so pre- 
segla vrednost gradbenih del in storitev iz leta 1953 
za 21,3%. Glede na znatno povečanje cen gradbenemu 
materialu pa ne sinemo iz tega sklepati tudi na po- 
večanje fizičnega obsega gradbenih del v letu 1954. 
Poleg tega je treba upoštevati, da je v letu 1934 padla 
izvršitev zadnje faze nekaterih gradbenih objektov; 
tu se je posebno kazalo zvišanje cen nekateremu 
materialu in obrtniškim storitvam. Po približni oceni 
se da sklepati, da se je fizični obseg gradbenih del 
v letu 1954 zmanjšal nasproti letu 1953 približno za 
5%, kar je nenavadno manj od znižanja obsega grad- 
benih del, ki ga je predvidel okrajni družbeni plan 
Za leto 1954, t. j. za 28,4%. Do predvidenega znižanja 
obsega gradbenih del ni prišlo, ker je OLO z dodat- 
nim proračunom med letom 1954 zagotovil znatna 
sredstva za velika popravila šol in dijaških domov 
in za dokončanje ali adaptacijo nekaterih objektov 
družibenega standarda. 

V gradbeništvu (gradbena dela in gradbene sto- 
ritve) je bilo v letu 1954 število zaposlenih 60? na- 
sproti 648 v letu 1953, kar pomeni padec za 6,3%. 
Tu ni zajeta delovna sila, ki je bila zaposlena pri 
graditvah, ki so bile v lastni režiji podjetij ali usta- 
nov. Delovna storilnost so v gradbeništvu v letu 1954 
ni povečala. 

5 
Promet 

PTT in železniški promet na območju okraja ni 
obdelan v okrajnem družbenem planu, ker je v celoti 
zajet v republiškem merilu. 

Tovorni cestni promet se je v letu 1954 po tonski 
kilometraži povečal,nasproti letu 19w za 29,5%, nje- 
gov družbeni proizvod pa za 5,8%. V javnem tovor- 
nem avtomobilskem prometu je bilo v letu 1954 pre- 
voženih 3,730.000 t/km, dosežen družbeni proizvod v 
znesku 43,089.000 din, zaposlenih 98 oseb. Delovna sila 
v tem prometu se je povečala za 20,9%. 

•Vse povečanje obsega prometa po tonski kilome- 
traži jo ugotovljeno pri avtoprevozniškem podjetju 
v Tolminu. To podjetje se je zelo prizadevalo za 
racionalno izrabo prevozne kapacitete, da si je za- 
gotavljalo prevoze tudi zunaj okraja in zunaj repu- 
blike. Da si je zagotovilo zadostne prevoze za po- 
polno izrabo svojega avtoparka, pa je imelo nasproti 
sorodnim podjetjem znatno nižje prevozne tarife. 

Prevoženi potniški kilometri kažejo povečanje 
avtobusnega prometa v letu 1954 nasproti letu 1953. 
K temu je deloma prispevala vpeljava sezonskih 
avtobusnih prog, deloma pa boljša uveljavitev redne 
proge Bovec—Ljubljana. 

Trgovina in gostinstvo 

V letu 1954 je v okraju blagovni promet v trgo- 
vini potekal brez izrazitih motenj. Nekajkrat se je 
v trgovski mreži trenutno pojavilo pomanjkanje ne- 
katerih kritičnih živilskih predmetov, ki pa je bilo 
kmalu odpravljeno. Omembe vredno je pomanjkanje 
koruze in koruznih mlevskih izdelkov, ki se je po- 
javljalo z manjšimi presledki. To blago je glede na 
strukturo prehrane kmečkega in delavskega prebi- 
valstva v okraju zelo pomembno, pridelek koruzo v 
okraju samem pa ne zadostuje niti za živinsko krmo. 

Blagovni promet se je v letu 1934 nasproti letu 
1953 povečal za 9,5%. To povečanje pa je samo nomi- 
nalno, ker lahko rečemo, da je bilo to povečanje 
doseženo samo zaradi zvišanja cen. 

Pri odkupih lahko ugotovimo v zadnjih mesecih 
leta 1954, da so sunkovito poskočile cene mleku in 
mlečnim izdelkom, predvsem maslu, glede na veliko 
povpraševanje izvoznih podjetij po maslu za izvoz 
v Italijo. Ta konjunktura je šla na škodo domačega 
potrošnika. 

Reorganizacija trgovske mreže se je v okraju 
pokazala kot pozitivna, ker OLO pri reorganizaciji 
ni zagovarjal načela osamosvojitve vsake najmanjše 
poslovalnice kot samostojne trgovine. Zelo pozitivno 
se je izkazal način formiranja plač na podlagi do- 
seženega prometa v trgovini. 

Družbeni proizvod v trgovini se je v letu 1934 
nasproti letu 1953 povečal za 15,5%, deloma zaradi 
večjih obveznosti po elementih akumulacije. 

Število zaposlenih v trgovini se je zmanjšalo od 
382 v letu 1955 na 351 v letu 1954, t. j. za 8%. To 
število se je zmanjšalo, ker so bili z reorganizacijo 
trgovine iz trgovine izločeni nekateri obrtni obrati, 
predvsem pekarne. 

V gostinstvu in turizmu zaznamujemo v letu 1954 
povečanje prometa za 5,5 %, družbenega proizvoda 
pa za 8,4%. Povečanje prometa gre predvsem na 
račun zvišanja cen pri hrani in nočitvah. Kot pozi- 
tivno se je izkazalo formiranje plač po prometu, ki 
je bilo vpeljano za nekatera gostinska podjetja. Pri 
manjših gostiščih pa se je dobro obnesel način ko- 
lektivnega upravljanja. Zaposleno osebje se je od 140 
v letu 1955 povečalo na 143 v letu 1954. 

Nenavadno slabo je bilo leto 1954 za gostinsko- 
turistična podjetja, v glavnem sezonska, ker je bila 
poletna sezona zaradi slabega vremena posebno ne- 
ugodna. Število gostov in nočitev se je v teh gostiščih 
zelo občutno zmanjšalo nasproti letu 1953 in izrazito 
sezonska podjetja izkazujejo izgube zaradi slabega 
prometa v sezoni. 

7 

Obrt 

Družbsm ptu.zvod v celotni obrti se je v okraju 
v letu 1954 povečal nasproti letu 1933 za 24,7%, delov- 
na sila pa za 8,6%. Pri splošnem družbenem sektorju 
je bilo povečanje pri družbenem proizvodu za 20,7%, 
pri delovni silj P& 4,9%. Z reorganizacijo trgovine 
so se izločile iz trgovskih podjetij pekarije, slašći- 
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carne in mesnice in so se vključile v obrt ter tako 
tudi obravnavale v obrti. Največ je v letu 1954 pri- 
spevala k povečanju družbenega proizvoda in delov- 
ne sile stavbena obrt, t. j. remontna podjetja. 

Fo smernicah sveta za gospodarstvo 0L0, da bi 
se socialistični sektor obrti okrepil, je bila nekaterim 
obrtnim podjetjem dana iz investicijskih sredstev 
dotacija za mehanizacijo in veliko orodje v znesku 
4,266.749 din. Vendar do konca leta ta pomoč še ni 
mogla pokazati vidnega učinka. Najboljšo perspek- 
tivo je v tem oziru kazalo ob koncu leta radio elek- 
tromehanično podjetje >Rempod< v Cerknem. 

8 
Investicije 

V letu 1954 so znašale skupne investicije v okraju 
669,764.000 din. Tu niso vštete nekatere negospodar- 
ske investicije, financirane naravnost \• republiškega 
ali zveznega proračuna. 

Investirani znesek kaže tole razdelitev po ele- 
mentih: 

gradbena del a 69,6% 
oprema z montažo 22,4% 
drugo 8,0% 

Primerjava izvršenih i investicij z letom 1953 nam 
kaže takole razmerje v tisočih di narjev: 

Indeks 

v letu 1953 577.493 ,100,0 
v letu 1954 669.764 115,9 

Po virih financiranja . pride od izvršenih investicij 
(v 1000 din) : 

Indeks 
(v 1000 din) 1953 1954 1953 = 100 

na proračunska 
sredstva 116.263 281.177 241,8 

na investicijske 
kredite 
(skupno z republi- 
škimi krediti za 
gosp. pomoč) 96.132 127.343 132,4 

na lastna sredstva 
gosp. organizacij 103.295 132.671 147,8 

na sredstva amort. 
skladov 261.803 18.934 •• 

na sredstva okrajnega 
gozdnega sklada — 89.619 — 

(V sredstvih amortizacije so v letu 1953 všteta 
tudi sredstva iz dela za vzdrževanje.) 

Razvrstitev izvršenih investicij po panogah nam 
kaže tabela: 

Indeks 
1953 

1953 % 1954 % •= 100 

Industrija in 
rudarstvo 274.149 47,5 206.022 30,8 75,1 

Kmetijstvo 49.269 8,5 26.50-2 3,9 53,4 
Gozdarstvo 17.062 3,0 96.166 14,4 563,6 
Gradbeništvo 19.156 3,2 8.296 1,2 43,3 
Promet 15.862 2,8 14.309 2,1 90,2 
Trgovina 50.057 8,7 12.687 1,9 23,6 

Indeks 
1953 

1953 % 1954 °/o •= 100 

Gostinstvo in 
turizem 16.214 2,8 21.052 3,1 129,8 

Obrt 13.779 2,4 6.408 1,0 46,5 
Stanovanjska 

komunalna 
delavnost 76.577 13,3 156.666 23,4 204,5 

Kulturno- 
socialna 
delavnost 45.388 7,8 95.781 14,3 211,0 

Državna uprava — — 3.322 0,5 — 
Projekti in 

raziskovanja — — 8.402 1.3 — 
Kmetijske 

zadruge — — 14.149 2,1 — 

Skupaj 577.493    100,0    669.764    100,0    115.9 

Kupna moč, osebna poraba in cene 

•V letu 1954 se je nominalna kupna moč prebi- 
valstva okraja nasproti letu 1953 povečala za 11,4%. 
Kupna moč se je povečala predvsem pri delavcih in 
uslužbencih, pri katerih se je plačilni sklad povečal 
za 16,7% nasproti letu 1953. Povečanje plačilnega 
sklada gre- deloma na račun večjega števila zaposle- 
nih v letu 1954. Razen glede na registrirano povečano 
delovno silo se je plačilni sklad povečal tudj v zvezi 
z delovno- silo, ki je bila zaposlena v drugem pol- 
letju 1954 pri delih, ki so jih občinski ljudski odbori 
in ustanove izvajali v lastni režiji pri komunali, pri 
obsežnih popravilih šol in pod. iz dodatnih proračun- 
skih sredstev. Ob upoštevanju teh elementov ugoto- 
vimo, da se je kupna moč delavcev in uslužbencev 
povečala v okraju v letu 1954 približno za 8%, če 
izvršimo primerjavo z letom 1953 na podlagi enakega 
števila zaposlenih. To povečanje pa je v glavnem po- 
sledica dopolnilnih plač v državni administraciji, 
posebnih dodatkov učnemu osebju in plač iz dobička 
v gospodarstvu. 

Socialne dajatve (pokojnine, invalidnine, socialne 
podpore, otroški dodatki) so v letu 1954 znašale 4% 
več kot v letu 1953. 

Kupna moč kmetov se je v letu 1954 nasproti 
letu 1953 povečala v okraju za 2,5 %. Za tako mini- 
malno povečanje kupne moči kmetov v okraju je 
vzrok nenavadno slaba konjunktura pri vnovčevanju 
mlečnih izdelkov v prvem polletju 1954. Velike koli- 
čine sira iz vaških mlekarn so zaradi slabe kvalitete 
in nasičenosti tržišča dosegle nizke cene in so se 
težko vnovčevale. Ker odkupna podjetja več mesecev 
niso odkupovala mlečnih izdelkov, predvsem sira, 
so jih kmetje deloma sami razpečali zunaj okraja in 
je ostal ta iztržek v okraju neevidentiran. Ob upo- 
števanju teh iztržkov bi bilo ugotovljeno povečanje 
kupne moči kmetov nekoliko večje. 

Kupna moč samostojnih poklicev se je povečala 
pribli'žno za 10% zaradi večjega prometa in zaradi 
višjih cen obrtniških storitev. 

Povečanje nominalne kupne moči in nominalne 
vrednosti blagovnega prometa pa ne ustreza soraz- 
merno povečanje količinske porabe blaga in oprave 
storitev, ker so se cene formirale v letu 1954 na višji 
ravni, kot je predvideno. 
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10 
Izvoz 

Glavno blago za izvoz iz okraja v tujino so bili 
tudi v letu 1954 živo srebro, les, živina, čipke, opeka 
in izdelki vrbopletarstva. Poleg tega se je v manjših 
količinah izvažalo seno, krompir in sveži fižol. 

Proizvajalci oziroma odkupna podjetja, razen 
rudnika živega srebra v Idriji, tudi v letu 1954 n;so 
izvažali sami, pač pa so prodajali blago za izvoz 
trgovskim in specializiranim izvoznim podjetjem. 

Ra^en pri živem srebru, pri katerem je izvoz po 
količini v letu 1954 dosegel 87,6% količine iz leta 
1953, je izvoz drugega blaga v letu 1954 presegel 
količino ;Z leta 1953 za'šestkrat približno. 

Dejansko realizirana dinarska vrednost blaga, ki 
je šlo v izvoz neposredno ali pa posredno po komi- 
siji izvoznih podjetij oziroma s prodajo izvoznim 
podjetjem z označbo izvoznega blaga, je znašala v 
letu 1954 1,791.879.000 din nasproti U23.276.000 din, 
kar pomeni povečanje za 46,5 %. 

11 
Kratkoročni krediti 

Povprečno uporabljeni kratkoročni krediti za 
obratna sredstva v gospodarstvu okraja so znašali v 
letu 1954 548,247.000 din nasproti 431,220.000 din v letu 
1953, kar pomeni povečanje za 27,1 %. 

Povprečna obratna sredstva v gospodarstvu, an- 
gažirana iz kratkoročnih kreditov, so znašala v letu 
1954 691,558.000 din. 

Naslednja tabela prikazuje razdelitev povpreč- 
nih angažiranih kratkoročnih kreditov po gospodar- 
skih panogah v letu 1954: 

Panoga 
Stalna Dopoln. 

obratna obratna 
sredstva      sredstva 

Skupaj Struktura 

Industrija 126.670 160.928 287.598 41,6 
Kmetijstvo 2.608 806 3.414 0,6 
Gozdarstvo — 11.666 11.666 1,7 
Gradbeništvo 26.100 33.628 59.728 8.6 
Promet 14.310 '   6.156 20.466 3    • 
Trgovina 123.826 69.548 193.374 28 
Gostinstvo 4.782 3.486 8.268 t.2 
Obrt 42.500 11.528 36.028 5,2 

Skupaj splošni 
družbeni 
sektor 322.796       297.746       620.542       89,8 

Kmetijske 
zadruge 13.210        12.216 25.426        3,7 

Zadružna 
podjetja 21.340        24.050        45.390        6,5 

Skupaj zadružni 
sektor 34.530 36.266        70.816       10,2 

Skupaj 
gospodarstvo    357.346 334.012       691.358     100 

Do povečanja kratkoročnih kreditov v industriji 
ln v obrti je prišlo v letu 1954 deloma zaradi višjih 
cen materiala, deloma zaradi povečane proizvodnje. 

V gozdarstvu bi moral biti kredit za obratna 
•reds t va znatno višji, gozdno gospodarstvo v Mostu 
na Soči pa je večji del leta obratovalo s sredstvi 
nepolno obračunane in neodvedene višje gozdne 
takse. 

V gradbeništvu so bili obratni krediti višji kot • 
letu 1953 zaradi novega načina kreditiranja gradbe- 
nih podjetij. 

V trgovini so bili obratni krediti nižji kot v letu 
1953, kljub višjim cenam blaga, zato, da bi se iz- 
ognili previsokim zalogam in da bi odpravili neku- 
rantno blago. 

III. poglavje 
Pregled naprav, ki so začele obratovati v letu 1954, 

Edini nov obrat v okraju, ki je začel obratovati 
v letu 1954, je industrijski mlin na Slapu. Z dokon- 
čanjem objekta in ureditvijo glavnih naprav je mlin 
pričel poskusno obratovati v decembru 1934, Ker bo 
kmalu dozidan silos za žito, bo mlin v celoti oprem- 
ljen za predvideno mlevsko kapaciteto 10 ton žita na 
dan; dodatna oprema pa bo dovolila povečanje ka- 
pacitete na 15 ton žita dnevno. 

Investicije, ki so se pričele izvajati v letu 1954 
v obratih drugih podjetij v modernizaciji, v adapta- 
cijah in v opremi, niso bile do konca leta še kon- 
čane, da bi prišlo do obravnavanja novih proizva- 
jalnih kapacitet. 

Drugi  del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

V LETU 1955 
IV. poglavje 
Industrija 

1 
Razvoj industrijske proizvodnje v okraju bo v 

letu  1955 dosežen: 
a) z začetkom redneça obratovanja industrij- 

skega mlina na Slapu; 
b) z boljšo organizacijo dela in z razširitvijo 

proizvajalnih kapacitet obratov v strokah proizvod- 
nje nekovin, kovinske industrije, lesne industrije in 
industrije obutve; 

c) z začetkom poskusnega obratovanja tovarne 
volnenih izdelkov »Baca« v Podbrdu. 

'V letu 1935 se predvideva povečanje industrijsko 
proizvodnje nasproti letu 1954 za 9,4%. 

Predvideva se tale fizični obseg industrijske pro- 
izvodnje po strokah v primeri z letom 1954: 

Indeks: 
1954 - 100 

111 — Proizvodnja električne energije             100 
115 — Barvasta metalurgija 102,8 
116 — Proizvodnja nekovin 119,8 
117 — Kovinska  industrija 115,6 ' 
121 — Industrija gradbenega materiala 98,2 
122 — Lesna industrija 139,9 
125 — Industrija obutve 132,3 

V tem pregledu ni omenjena živilska industrija, 
ker je mlin na Slapu začel redno obratovati v letu 
1955 in zanj ni primerjave z letom 1954. 

2 
Tekstilna industrija tu ni obravnavana, ker se 

tovarna volnenih izdelkov »Bača« v Podbrdu šele 
gradi in se bo poskusno obratovanje prvih njenih 
obratov začelo verjetno v II. polletju 1955. 

3 
Glede na predvideno povečanje industrijske pror 

izvodu j e se predvideva tudi povečanje števila zapo- 
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slenih za 130 ali za 8,5%. Tu ni všteta delovna sila, 
ki jo bo zaposlila pri poskusnem obratovanju tovar- 
na volnenih izdelkov »Baca« v Podbrdu. 

Zaposlitev  v   letu   1955 

Stroka 
Število povprečno 

zaposlenih 
1931 1953 

Razlika 
Indeks: 

1955 
1951 

111 — Proizvodnja 
in  razdelitev 
električne 
energije 86 99 

115 — Barvasta 
metalurgija   1.022      1.033 

116 — Proizvodnja 
nekovin 27 28 

117 — Kovinska 
industrija 72 80 

121 — Industrija 
gradbenega 
materiala 42 48 

122 — Lesna 
industrija 213        277 

125 — Industrija 
obutve 59 74 

127 — Živilska 
industrija — 12 

+ 13 115,1 

+ il 101 

+ i 103,7 

k+ 8 111.1 

+ 6 114,3 

+ 64 130 

;+ 15 125,4 

+ 12 . i 

Skupaj 1.521      1.651 + 130 108,5 

Glede na novi bolj stimulativni plačilni sistem, 
na boljšo organizacijo proizvodnje ter upoštevajoč 
predvideno število zaposlenih nasproti predvidenemu 
obsegu proizvodnje se predvideva povečanje proiz- 
vodnosti dela v letu 1955 približno za 5 %. 

Da bi se dosegel predvideni obseg proizvodnje 
in predvideno povečanje produktivnosti dela, je 
treba: 

a) da delovni kolektivi poskrbijo za čim dosled- 
nejše izvajanje novega plačilnega sistema, ki se bo 
kazalo v povečanju produktivnosti dela; 

b) da delovni kolektivi z izboljšano organizacijo 
dela in povečano storilnostjo racionalno izrabijo ka- 
pacitete svojih obratov in razpoložljive surovine; 

c) da si s kvaliteto proizvodov in z znižanjem cen 
zagotovijo trg za svoje izdelke. 

V proizvodnji barvaste metalurgije se predvi- 
deva povečanje za 2,8%. To povečanje bo doseženo 
z boljšo organizacijo in s povečano delovno storil- 
nostjo pri Rudniku živega srebra v Idriji. Večja 
proizvodnja bo dosegljiva samo s popolno moderni- 
zacijo rudnika in njegovih naprav, predvsem topil- 
nice, ki bo verjetno gotova do konca leta 1956. Do- 
končanje modernizacije rudniških naprav v tem 
roku bo mogoče, če bo podjetju v najkrajšem času 
preskrbljen potrebni investicijski kredit, za katerega 
dosego se bo moral poleg podjetja prizadevati tudi 
sam okrajni ljudski odbor. 

V proizvodnji nekovin se predvideva povečanje 
za 19,8% z boljšo organizacijo delovnega procesa in 
s povečanjem storilnosti. Podjetje »Kreda< na Srpe- 
nici bo v letu 1955 nadaljevalo z ureditvijo novega 

kopa in delne mehanizacije. Med letom pa bržkone 
še ne bo v celoti rešen problem umetnega sušenja 
krede. Samo s primerno umetno sušilnico bo odprav- 
ljeno ozko grlo v prizvajalnem procesu podjetja. 

8 
V kovinski industriji se predvideva povečanje 

proizvodnje za 55,6%. .ovarna igel v Kobaridu bo 
dosegla povečanje z izpopolnjeno opremo svojih 
obratov, z izboljšanim proizvajalnim procesom, s po- 
večano produktivnostjo dela m z uvedbo novih iz- 
delkov, po katerih je povpraševanje na trgu v neka- 
terih strokah industrije. Kaže, da se bo podjetje v 
letu 1955 lotilo tudi že izvoza. 

V lesni industriji se predvideva povečanje pro- 
izvodnje za 39.9%. 

Tovarna pohištva »Krn« v Podmelcu s svojima 
obratoma v Cerknem in v Bovcu bo povečala svojo 
proizvodnjo za 28,3% z razširitvijo in dodatno opre- 
mo svojih obratov, z izboljšanjem delovnega procesa 
in s povečanjem delovne storilnosti. Fodjetje se je 
specializiralo v proizvodnji pisarniškega pohištva in 
ima za svojo proizvodnjo v letu 1953 zagotovljen trg. 

Mizarsko podjetje v Idriji bo povečalo svojo pro- 
izvdnjo za 73,5% z dopolnitvijo strojnega parka, z 
izbljšanjem proizvajalnega procesa in s povečanjem 
produktivnosti dela. Podjetje, ki izdeluje sobno po- 
hištvo, je na novo vpeljalo proizvodnjo lesne galan- 
terije in ima za svojo proizv-ednjo v letu 1955 zago- 
tovljen trg. 

10 
'V industriji obutve je predvideno povečanje pro- 

izvodnje za 32,5%. 
Čevljarsko podjetje »Jelene v Tolminu se je 

konec leta 1954 preselilo v novo stavbo, kjer mu je 
omogočen racionalnejši proizvajalni proces in pove- 
čanje produktivnosti dela, S kvaliteto svojih proiz- 
vodov in s primernim sortimentom si je podjetje za 
svojo proizvodnjo v letu 1955 poskrbelo za trg. 

U 
Z začetkom rednega obratovanja mlina na Slapu 

je v okraju na novo vpeljana proizvodnja živilske 
industrije. Predvidena je izraba celotne kapacitete 
mlina, ki zmelje 10 ton žita dnevno. 

12 
Z dokončanjem tovarne volenih izdelkov »Baca« 

v Podbrdu bo v okraju vpeljana tudi proizvodnja 
tekstilne industrije. Proizvodnja te stroke v letu 1955 
ni obravnavana v družbenem proizvodu industrije, 
ker bo tovarna začela poskusno obratovati šele pred 
koncem leta. 

Predvidena kapaciteta tovarne bo letna proiz- 
vodnja 161.000 m mikanega volnenega blaga, število 
zaposlenih pa bo znašalo ob začetku rednega obra- 
tovanja 102. 

V« poglavje 
Kmetijstvo 

V pričakovanju povprečne letine se predvideva, 
da se bo vrednost družbenega proizvoda v kmetij- 
stvu v letu 1955 povečala nasproti letu 1954 za 10% 
s tem, da bi dosegla znesek 674.176.000 din. takole 
razdeljen po strokah (v 1000din): 
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Realizacija Plan 
•     1954 1955 

Poljedelstvo 104.095,2 122.383,8 
Sadjarstvo — 42.148,6 
Živinoreja 245.555 243.632,7 
Predelava (proizvodi 

živinoreje) 200.810 201.251,9 
Gozdarstvo 56.455 56.484 
Drugo 8.272,8 8.275 

615.188 674.176 

Iz te tabele izhaja, da se bo ob predvideni nor- 
malni letini družbeni proizvod povečal samo v polje- 
delstvu in v sadjarstvu. Boljši pridelek je pričako- 
vati pri žitih, ki so leta 1954 slabo obrodila zaradi 
neugodne pomladi, in pri krompirju, ker se bo na 
znatnih površinah v letu 1955 že uporabljalo pri- 
znano seme in ker se upa, da bodo pogoji za nje- 
govo vegetacijo boljši kot v letu 1954. Pri sadjar- 
stvu je v planiranem družbenem proizvodu predvi- 
den donos normalne letine. 

Kljub številnim ukrepom za razvoj živinoreje 
ni še pričakovati v letu 1955 od živinoreje in od 
proizvodov živinoreje znatnega povečanja družbe- 
nega proizvoda. 

Največja skrb v kmetijstvu pa se posveča prav 
povzdigi živinoreje, ki bo v prihodnjih letih gotovo 
sledila, če se bodo izvrševali tile ukrepi: 

1. Z uporabo rezultatov molzne kontrole se bo 
redilo potomstvo najboljših prednikov. 

2. Nagrade rejcem najbolj produktivne živine 
bodo spodbujale kmetijska gospodarstva, da bodo 
skrbele za pravilnejše krmljenje, dobro nego živine 
in ureditev hlevov. . 

3. Z močno krmo, ki je bo v prihodnjih letih več 
na razpolago, se bo znatno povečala molznost krav, 
izboljšala reja pomladka in povečala plemenska spo- 
sobnost plemen jakov. 

4. Nagrade za vzorno ureditev planin bodo pri- 
pomogle, da se bo povečala produktivnost pašnih 
površin in s tem kapaciteta planin. Higiena živine in 
planšarij bo zboljšala kakovost mlečnih izdelkov. 

5. Selekcijska postaja za bovško ovco v Bovcu 
bo našla pot za izboljšanje ovčereje v okraju. 

V živinoreji že obstojijo nekateri ugodni pogoji, 
ki so porok za njeno naglo povzdigo • prihodnjih 
letih. 

Možnost prodaje plemenske živine, zlasti mlade 
rodovniške, je že v letu 1954 znatno spremenila sta- 
rostno strukturo goveje živine v korist mlade živine. 
S tem je dosežen večji in boljši izbor za obnovo ži- 
vinskega sklada. V sezoni 1954—55 že plemenijo 
prvi potomci osemenjenih krav, kar bo znatno izbolj- 
šalo kvaliteto in produktivnost domače živine ter 
Povečalo plemensko vrednost potomstva. 

Poljedelska proizvodnja bi> izboljšana in pove- 
čana s primernimi agroteničnimi in drugimi ukrepi: 

a) z večjo uporabo umetnih gnojil, ki bo dose- 
žena z nadaljevanjem že pričetih poljskih in travni- 
ških poizkusov; 

b) z nadaljnjim priznavanjem državnega in 
okrajnega regresa za zaščitna sredstva za varstvo 
rastlin; 

c) z uporabo odbranih in priznanih semen, po- 
sebno pri krompirju. 

Povzdiga sadjarstva bo dosežena: 
a) z nadaljevanjem sanacije ostarelih in nerod- 

nih sadovnjakov; 
b) z nagradami za vzorno urejene sadovnjake, 

ki bodo poživile zanimanje za oskrbovanje, škrop- 
ljenje in čiščenje sadnega drevja; 

c) z rednim gnojenjem sadovnjakov. 
V letu 1955 se predvideva posaditev 25 ha novih 

sadovnjakov. 
V letu 1955 se bo še nadalje vodila skrb za stro- 

kovno izobrazbo kmečke mladine z vzdrževanjem 
rednih obstoječih kmetijsko-gospodarskih nadalje- 
valnih šol. Ker pa bo .dana podlaga za sistematično 
izobraževanje kmečke mladine z dograditvijo kme- 
tijske šole v Kobaridu, se bo zidanje te stavbe • 
letu 1955 nadaljevalo. 

V letu 1955 se pri OLO izloči znesek 15% od 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva in se s tem 
formira sklad za pospeševanje kmetijske proizvod- 
nje, kot to določa republiški družbeni plan za 
leto 1955. 

Okrajni sklad za pospeševanje kmetijske pro- 
izvodnje bo v letu 1955 imel glede na planirano 
kmečko dohodnino 3.808.000 din. 

Po predračunu se bo ta sklad v letu 1955 upo- 
rabil za tele pospeševalne namene: 

din 

1. živalska proizvodnja 1.6SS.O0O 
2. rastlinska proizvodnja 160.000 
3. sadjarstvo 380.000 
4. varstvo kmetijskih  rastlin 400.000 
5. kmetijska prosveta 2S0.O0O 
6. plansarstvo 900.000 

Skupaj 3.808.000 

Stroški za kmetijsko službo pri OLO in za kme- 
tijske nadaljevalne šole se krijejo iz rednega prora- 
čuna OLO. 

Tudi v letu 1935 odstopa OLO svoj delež na do- 
bičku zadružnih podjetij okrajni zadružni zvezi za 
razvoj kmetijstva. Po planu je določeno, da bo teh 
sredstev za 4,189.000 din. 

Nadalje je predvideno, da bodo kmetijske za- 
druge od svojih dobičkov po sklepnih računih za leto 
1954 namenile za razvoj kmetijstva najmanj 6,000.000 
dinarjev. 

Ker se predvideva, da bo regresa na umetna gno- 
jila, stroje in orodja, zaščitna sredstva in goriva, ki 
jih bodo kmetijski gospodarstva nakupila v letu 1955, 
približno za 9,000.000 din, lahko sklepamo, da bo 
vloženih v okraju iz družbenih sredstev, brez inve- 
sticij, za razvoj kmetijske proizvodnje v letu 1953 
približno 22,997.000 din ali 54,1% več kot v letu 1954. 

Ker sta v okraju samo dva manjša socialistična 
kmetijska obrata (kmetijsko posestvo Tolmin in kme- 
tijsko posestvo KZ Cezsoča). se ta sektor v planu ne 
obravnava posebej, 

VI. .poglavje 
Gozdarstvo 

Značilnost v planu gozdarstva za leto 1955 je tudi 
v okraju pospeševanje obnove in nege gozdov in 
ureditev umnega gospodarjenja, da se uporaba lesa 
sipravi v sklad s prirastkom gozdov. 

Na področju pogozdovanja je v letu 1933 na 
prvem mestu naloga, da se izpopolni površina 590 ha 



Stran 730 URADNI LISI St. 34 — 8. IX. 1955 

idrijskega gozda, kjer je v zimi 1955/1954 led po- 
vzročil obsežno škodo. Tu bo problem sadik. Pogo- 
zdovanje se bo v letu 1955 nadaljevalo tudi na dru- 
gih območjih. 

Ker je bila v preteklih letih zaradi močne eks- 
ploatacije zanemarjena nega gozdov, je treba do- 
končati očiščevalna dela približno na površini 2.000 
hektarov. Ta dela so se začela v letu 1954, nadalje- 
vala pa se bodo v letu 1955 z večjo intenzivnostjo. 
Za ta dela pa obstoji še pereč problem strokovnega 
kadra. '   . 

Nova značilnost v planu gozdarstva za leto 1955 
nasproti planom preteklih let je pospešena graditev 
gozdnih komunikacij; z njo bo dosežero, da posta- 
nejo dostopna obširna gozdna območja, ki se doslej 
niso mogla izrabljati. 

Cesta v Slatnik bo odprla približno 800 ha gozdov 
skoraj pragozdne oblike, ki se do danes zaradi ne- 
dostopnosti niso mogli  izrabljati. 

Cesta v Kneške prode bo odprla 1200 ha gozdov, 
ki se do danes niso mogli racionalno izrabljati in 
je v njih propadla znatna količina lesa. 

• Prav tako bo cesta v Možnico omogočila  racio- 
nalno izrabo približno 400 ha gozdne površine. 

Vse te komunikacije bodo odprle nova gozdna 
območja, katerih smotrna izraba bo v okraju pod- 
laga za lesno industrijo, ki je bila doslej slabo raz- 
vita, a ima ugodno perspektivo za nagel razvoj. 

V planu za leto 1935 so tudi obširna ureditvena 
dela do danes skrajno zanemarjenih občinskih go- 
zdov Bovške, ki jih bo izvrševalo gozdno gospodar- 
stvo v Mostu na Soči. Dokončana bo gospodarska 
osnova državnega gozda Idrija I in občinskih gozdov 
Soče in Trente ter terenska dela v gozdu Idrija II. 

'Vsa našteta dela bodo financirana iz okrajnega 
gozdnega sklada. 

Naslednji pregled izkazuje vrednost planiranih 
del za leto 1955, razen za nove graditve, ki bodo iz- 
kazane T poglavju investicij: 

din 

Drevesnice 3,492.000 
Obnova in nega gozdov 18,347.000 
Varstvo gozdov 2,627.000 
Urejanje gozdov 7,476.000 
Vzdrževalna dela na gozdnih 

komunikacijah 13,421.000 
Vzdrževalna dela na gozdarskih 

poslopjih in objektih 1,357.000 
Pogozdovanje krasa 10,756.000 

Skupaj 57,476.000 

Podrobneje so navedene postavke in postavke za 
druge investicije v gozdarstvu, izkazane v predra- 
čunu okrajnega gozdnega sklada za leto 1955. 

Plan eksploatacije gozdov v okraju se zmanjša 
T letu 1955 nasproti planu v letu 1954: 

a) za gozdove splošnega ljudskega premoženja, 
T katerih seka les gozdno gospodarstvo v Mostu na 
Soči za 3,4%; 

b) za druge gozdove splošnega ljudskega pre- 
moženja in za zasebne gozdove za 12,3%. 

VII. poglavje 
Gradbeništvo 

Plan gradbenih podjetij predvideva za leto 1955 
povečanje obsega gradbenih del nasproti  letu  1954 

za 15,6%. Ce pa prištejemo še gradbena dela v go- 
zdarstvu (gozdne komunikacije in dovršitev stavbe- 
nih objektov), ki jih bo gozdno gospodarstvo v Mostu 
na Soči opravljalo v lastni režiji, bo skupnega pora- 
sta gradbenih del  v  1935. letu za 23,2%. 

Povečanje obsega gradbenih del bo v letu 1455 
verjetno dosežen kljub manjšim investicijskim sred- 
stvom okraja in republike s sredstva podjetij ter 
okrajnega gozdnega sklada in iz zveznega investi- 
cijskega sklada. 

V letu 1955 se računa s povečanjem števila za- 
poslenih v gradbeništvu za 171. Temu pa je treba 
prišteti še predvideno povečanje števila zaposlenih 
pri gradbah v gozdarstvu za 255, tako da je pred- 
videno skupno povečanje števila zaposlenih pri grad- 
benih podjetjih in pri gradbah "v gozdarstvu za 426. 

V podaitkih o obsegu gradbenih del in o številu 
zaposlenih v gradbeništvu niso zajeta remontna pod- 
jetja, ki so obravnavana v poglavju obrti. 

V letu 1955 se lahko računa z večjo storilnostjo 
dela v gradbeništvu, h kateri bo prispevala stimu- 
lacija v novem piačilnem sistemu, zboljšana organi- 
zacija dela in mehanizacija, pa tudi bolje urejena 
tehnična dokumentacija za gradbene objekte. 

VIII. poglavje 
Promet 

Tovorni cestni promet bo po tonski kilometraži 
in po družbenem proizvodu ostal v letu 1955 približ- 
no ua  višini  iz leta  1954. 

Tudi avtobusni potniški promet bo v letu 1955 
verjetno obdržal obseg, dosežen v letu 1954. Poveča- 
nje bi bilo lahko doseženo samo, če bi bila turistič- 
na sezona znatno ugodnejša. 

IX. poglavje 
Trgovina in gostinstvo 

Plan celotnega prometa v trgovini za leto 1955 
izkazuje padec nasproti realizaciji v letu 1954 za 
5,7%, ker je bilo v letu 1954 do realizacije vklju- 
čeno v trgovska podjetja tudi nekaj obrtnih obra- 
tov (pekarne, mesnice), deloma pa zaradi izpada 
odkupa  lesa pri   nekaterih  trgovskih organizacijah. 

'V trgovski mreži na drobno pa je pričakovati 
povečanje blagovnega prometa do 5 % glede na pred- 
videno povečanje kupne moči  prebivalstva. 

Pr v tako predvideva plan za leto 1955 padec 
števila zaposlenih v trgovini (skupno s KZ) od 439 
na 408 ili za 7,1% nasproti letu 1954. Tudi tu gre 
v glavnem le za premik zaposlenih v obratih, ki so 
po reorganizaciji trgovine v letu 1954 prešli v obrt. 

V letu 1955 bo plačilni sistem v trgovci, ki jo 
vezan na dosežen promet, še nadalje pozitivno vpli- 
val na racionalnejše in  kulturnejše poslovanje. 

V gostinstvu je za leto 1955 predvideno pove- 
čanje prometa za 13,7 % predvsem zaradi pričako- 
vane boljše turistične sezone, kot je bila v letu 1934. 
K povečanju prometa pa bo v določeni meri pri- 
spevalo tudi načelo odvisnosti plačilnega in drugih 
skladov od doseženega prometa. 

V gostinstvu se za leto 1955 računa s povečanjem 
zaposlenih nasproti letu 1953 (skupno s KZ) od 185 
na 192, t. j. za 3,7 %. 

X. poglavje 
Obrt 

V obrti se za leto 1955 predvideva povečanje ob- 
sega  proizvodnje  in   storitev  nasproti   letu   1954  za 
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33,5 % in povečanje števila delovne sile (skupno s 
KZ)  za 24,3%. 

Povečanje storitev in števila zaposlenih je pred- 
vsem predvideno pri remontnih podjetjih, ki so pri- 
šla zelo do veljave za storitve pri vzdrževalnih dehh 
na stavbah, pi velikih popravilih in adaptacijah, pa 
tudi že pri manjših novih stavbah. 

Veliko povečanje obsega storitev in proizvodnje 
izkazujeta v planu za leto 1953, vzporedno s pove- 
čanjem delovne sile, obrtno podjetje >Remondt v 
Cerknem in mehanično podjetje v Bovcu. Obe ti pod- 
jetji, ki sta se ukvarjali doslej izrazito s storitvami, 
bosta v letu 1955 prešli tudi k proizvodnji. 

Smernica, ki jo je v letu 1954 začrtal OLO Tol- 
min v poudarku, da je potreben hitrejši razvoj soci- 
alistične obrti, bo veljala v celoti tudi v letu 1953. 
Zato določa okrajni družbeni plan za večino obrtnih 
strok znižanje stopnje obresti od osnovnih sredstev 
in pa, da se skupni znesek obresti od osnovnih sred- 
stev, ki jih vplačajo obrtna podjetja, nameni v sklad 
za kreditiranje investicij V obrti. 

XI. poglavje 
Investicije 

'V letu 1955 se občutno zmanjšajo okrajna in 
republiška sredstva za investicije v okraju, medtem 
ko bodo podjetja, predvsem ruduik živega srebra v 
Idriji, vložila znatno večja lastna sredstva v inve- 
sticije. 

Iz proračuna se bodo v letu 1955 financirale samo 
tele negospodarske investicije: 

din 

1. za nadaljnje zidanje kmetijske šole 
v Kobaridu 

2. za obnovo pomožne  stavbe  Mlad. doma 
S. Kosa v Tolminu 

3. za  nadaljnje  zidanje  stanovanjske  hiše 
v Idriji 10,000.000 

4. za nadaljnje zidanje osnovne šole Vrsno     2,000.000 

21,750.000 
Iz republiškega sklada za gospodarsko pomoč 

Primorski, Kočevski in Dolenjski so po družbenem 
planu LRS za leto 1935 določena sredstva za nasled- 
nje investicije na objektih, ki so se že izvajali v 
letu 1954: 

din 

1. Industrija: 
116 — >Kreda<, Srpenica 6,600.000 
117 — Tovarna igel, Kobarid 26,400.000 
122 — Tovarna pohištva >Krn«, Podmelec: 

a) obrat Klavže 8,400.000 
b) »brat Bovec 26,500.000 

127 — Mlin,  Slap 14,000.000 
— Studij za novo industrijo 4,000.000 
6. Turizem in gostinstvo: 

618 — Gostinstvo — turistični objekt 
>Fredel« 8,000.000 

8. Stanovanjsko-komunalna  delavnost: 
813 — Vodovod  Idrija 30,000.000 

Skupaj 123,900.000 

Iz okrajnega gozdnega sklada se bodo v letu 
19>5 financirale naslednje investicije, poleg gozdnih 
>n vzdrževalnih del, navedenih v VI. poglavju (go- 
zdarstvo): 

din 

9,500.000 

230.000 

1. nove  gradbe  in  velika  popravila 
gozdnih komunikacij 63,932.000 

2. nove gradbe in  velika  popravila 
gozdarskih  poslopij  in objektov 20,967.000 

3. urejanja   hudournikov 5,000.000 
4. nakup osnovnih sredstev 4,247.000 

Skupaj 94,146.000 

V zadružnem sektorju so predvidene v letu 1955 
naslednje investicije, za katere bi moral investitor 
okrajna zadružna zveza v Tolminu, določiti potrebni 
kredit iz zveznega investicijskega sklada (ki ga v 
letu 1954 ni bilo): 

Mlekarski sirarski obrat v Kobaridu: 

din din 

zidava 
oprema 

79,996.000 
134.353.000 

Obrat za proizvodnjo mlečnega slad- 
korja v Tolminu: 

zidava 23,764.000 
oprema 20,000.000 

Klavnica v Tolminu  (hladilnica): 
zidava 24,000.000 
oprema 9,600.000 

214,549.000 

43,764.000 

33,600.000 

Skupaj 291,913.000 

Iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij 
je bil pred koncem leta 1954 angažiran investicijski 
kredit za tovarno volnenih izdeLkov »Baca« v Pod- 
brdu, in sicer: 

za zidavo  (adaptacije  in  velika  po-   din 
pravila obstoječih objektov) 45,000.000 

za opremo, montažo in drugo 45,000.000 

Skupaj 90,000.000 

V   rekapitulaciji   nam  navedene   investicije   po- 
kažejo tole sliko: 

din 
563,939.000 

a) po namenu: 
za gospodarstvo 
za komunalno in stanovanjsko 

graditev 
za prosveto in kulturo 
za študije nove industrije 

40,000.000 
13,750.000 
4,000.000 

Skupaj 62ll.709.000 

b) po virih financiranja oziroma 
kreditiranja: 
iz okrajnega in občinskih proračunov 21,750.000 
iz okrajnega gozdnega sklada 94,146.000 
iz okrajnega sklada za kreditiranje 

investicij 90,000.000 
iz republiškega sklada za gospodarsko 

pomoč 123,900.000 
iz zveznega investicijskega sklada 291,913.000 

Skupaj 621,709.000 
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XII. poglavje 

Zaposlenost v letu  1935 

Glede na predvideno povečanje proizvodnje in 
prometa se v letu 1955 nasproti letu 1954 predvideva 
povečanje števila zaposlenih v gospodarstvu za 671 
ali za 17,4%; to je izkazano po panogah v razpre- 
delnici: 

Povprečno število Indeks 
Panoga zaposlenih    Razlika     1955 

1954     1955 1954 

Industrija 1.521 1.651 +130 108,5 
Kmetijstvo  (državno) 17 12 —    5 80 
Gozdarstvo 512 810 +298 158,8 
Gradbeništvo 447 618 +171 138,2 
Promet  (brez  PTT 

in železnic) 107 116 +   9 108,4 
Trgovina 351 328 — 23 93,4 
Gostinstvo 143 154 + 11 107,8 

Panoga 
Povprečno število Indeks 

zaposlenih     Razlika     1955 
1954      19355 1954 

Obrt 329       421        + 92        127,9 
Kmetijske zadruge 426       414       — 12 97,2 

Skupaj 3.853    4.524       +671        117,4 

V gozdarstvu so všteti tudi delavci, zaposlen; pri 
graditvah gozdnega gospodarstva v Mostu na Soči v 
lastni režiji. 

XIII. poglavje 

Družbeni proizvod, narodni dohodek in njuna 
razdelitev 

Ob upoštevanju razvoja gospodarstva, ki ga 
predvideva okrajni družbeni plan, se v letu 1955 
pričakuje takale razdelitev družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka, ki je izkazana v primeri z 
letom  1953 in z letom  1954: 

v milijonih dinarjev 
1955 1954 1955 

Indeksi 
1955 = 100 1954 •= 100 

1954 1955 1955 

Skupni družbeni proizvod 2.600 
Od tega: 

amortizacija 382 
narodni dohodek 2.218 

3.266 3.469 125,6 133,4 

Skupni družbeni  proizvod  po panogah 

106,2 

296 292 77,5 76,4 98,6 
2.970 3.177 133,9 143,2 107 

v milijonih dinarjev 
1953 1954 1955 

Indeksi 
1953 = 100 1934 = 100 

1954 1955 1955 

Gospodarstvo skupaj 2.600 3.266 3.469 125,6 133,4 106,2 
Industrija 1.502 1.949 2.015 129,8 134,2 103,4 
Kmetijstvo 5ill 613 674 120 131,9 110 
Gozdarstvo 52 107 104 205,8 200 97,2 
Gradbeništvo 149 157 211 105,4 141,6 134,4 
Promet 68 67 71 '  98,5 104,4 106 
Trgovina 155 180 153 116,1 98,7 85 
Gostinstvo 57 61 73 107 128,1 119,7 
Obrt 106 132 168 124,5 158,5 127,3 

Tretji   del > 

EKONOMSKI UKREPI IN INSTRUMENTI 
ZA IZVRŠITEV PLANA ZA LETO 1955 

XTV. poglavje 
Amortizacija 

1 
Podjetja za izdelovanje zidne in strešne opeke 

plačujejo v letu 1955 100% amortizacijo. 

2 
V kmetijstvu sta oproščena obveznosti plačevanja 

amortizacije, ker sta bila razglašena kot poskusna 
obrata: 

1. Kmetijsko  posestvo,  Tolmin, 
2. Kmetijsko posestvo KZ Cezsoča. 

Podjetja gostinstva in turizma, obrtna podjetja 
in delavnice ter komunalna podjetja plačujejo za 
gradbene objekte samo amortizacijo za vzdrževanje. 

Sezonska gostinska podjetja in gostišča plaču- 
jejo del amortizacije za nadomestitev samo za čas, 
ko delajo. 

XV. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Od gradbenih objektov gostinstva in turizma, 

obrti in komunalnih podjetij, se v letu 1955 ne pla- 
čujejo obresti oà osnovnih sredstev. 

Obresti od drugih osnovnih sredstev v gostinstvu 
plačujejo: 

a) hoteli, restavracije, menze in kavarne po 
stopnji 2%, 

b) drugi gostinski obrati po stopnji 6%. 

2 
Sezonska gostinska podjetja in gostišča plačujejo 

obresti od «snovnih sredstev samo za čas, ko obra- 
tujejo. 
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Obrtna podjetja in delavnice plačujejo obresti 
od osnovnih sredstev po naslednjih stopnjah, razen 
za gradbene objekte: 

a) storitvena obrt po stopnji 
b) živilska  obrt  po  stopnji 
c) obrt  mehanične  in   elektromehanične 

stroke  ter  kovaške delavnice 
po stopnji 

č) druga proizvajalna obrt 
d) gradbena obrt po stopnji 
e) komunalna podjetja po stopnji 
f) Remontno-gradbeno  podjetje 

Tolmin 

2% 
2% 

3% 
6% 
3% 
2% 

5% 

X'VI., poglavje 

Občinski prometni davek 

Tarifo občinskega prometnega davka za leto 1955 
je okrajni ljudski odbor predpisal s posebnim 
odlokom. 

XVII. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih or, 

1 

Industrija 
Od   doseženega   dobička   po   odbitku   zveznega 

davka in obveznosti iz dobička po zakonu se določa 
gospodarskim organizacijam naslednji delež, izražen 
v stopnjah: 

Od tega 
za plačo 

Stroka        Gospodarska organizacija 

Delež 
gospod. »••••••- 
organiz. kom fa, 

tjt za socialno 
zavaro- 
vanje Vi 

111 — Elektro-Tolmin, Tolmin 25 80 
115 — Rudnik živega srebra, Idrija 11 33 
116 — »Kreda«,   Srpcnica 60 00 
117 _ Tovarna  igel, Kobarid 20 50 
121 — Opekarna,  Kobarid 60 90 
122 — Tovarna pohištva »Krn«, 

Podmelec 45 85 
— Mizarsko podjetje, Idrija 45 85 

125 — Čevljarsko podjetje 
>Jelen<,  Tolmin 60 90 

127 - Mlin. Slap 40 70 

Kmetijstvo 

Kmetijskemu posestvu Tolmin pripada celotni 
doseženi dobiček, od tega za plače s prispevkom za 
socialno zavarovanje 80%. 

Gozdarstvo 

Od doseženega dobička, po odbitku zveznega 
davka in obveznosti iz dobička po zakonu, pripada 
Sozdnemu gospodarstvu v Mostu na Soči: 

delež gospodarske organizacije 45% 
od tega  za  plače  s prispevkom za  so- 

cialno zavarovanje 80% 

Gradbeniš t vo 
Od   doseženega   dobička,   po   odbitku   zveznega 

davka in obveznosti iz dobička po zakonu, se določa 
gospodarskim  organizacijam   tale   delež,   izražen   v 
stopnjah: 

Gospodarska organizacija 
Delež gosp. 
organizacije 

Od tega za 
plače s pri- 
spevkom za 

socialno 
zavarovanje 

SGP »Standard«, Tolmin 50 80 
Gradbeno podjetje  »Zid- 

grad«, Idrija 50 60 
Zadružno GP »Edinost«, 

Tolmin 50 60 

Del dobička gradbenih podjetij, ki gre, kot do- 
biček sedežu podjetja, bo določen pozneje, ko bo 
omejitev tega dela dobička določil rrp'ibliški iz- 
vršni svet.   • 

5 
Promet 

Od dosež nega dobička, po odbitku dela za inve- 
sticijski sklad in obveznost; iz dobička po zakonu, 
se   določa   avtomobilskim   prevozniškim   podjetjem 
tale delež: 

Delež gospodarske organizacije 60% 
Od tega za plače s piispevkom za so- 

cialno zavarovanje so % 

6 
Trgovina 

Od doseženega dobička, po odbitku zveznega 
davka, se prepušča gospodarskim organizacijam 30% 
za njihov investicijski sklad. Ostanek se določa za 
okrajni investicijski klad za potrebe trgovine. 

LO MO Idrija se pooblašča, da v svojem druž- 
benem planu satn določi razdelitev dobička trgov- 
skih podjetij in trgovin na svojem območju. 

»Soča« export-import, Tolmin 
Delež gospodarske organizacije 80% 
Od tega za plače s prispevkom za so- 

cialno ravarovanje 80 % 
Ostanek od rabata prodajaln proizvajalnih pod- 

jetij, ki se ne porabi za izdelke po 77. členu uredbe 
o delitvi celotnega dohodka gospodarskih organiza- 
cij, se deli takole: 

40% za plače osebju prodajalne nad plačami po 
tarifnem pravilniku; 

30% za vplačilo v skupni rezervni in investicij- 
ski sklad prodajaln podjetja; 

30 % se šteje kot dobiček, ki se deli po 2. odstav- 
ku 73. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka go- 
spodarskih organizacij. 

7 
Gosti n s tvo 

Gostinskim podjetjem in gostiščem,  kj  dosežejo 
dobiček,   se  prepušča   50%   za   njihov   investicijski 
sklad, ostanek pa se določa za okrajni investicijski 
sklad za potrebe gostinstva. 

8 
Obrt 

1. Državna in zadružna podjetja in delavnice: 
Od doseženega  dobička, po odbitku obveznosti 

iz dobička po zakonu, se določa obrtnim podjetjem 
in delavnicah naslednji delež, izražen v stopnjah: 
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Gospodarska organizacija 
Delež go»p. 
organizacije 

Remontno podjetje, Tolmin 30 
Remontno podjetje, Bovec 30 
Remontno podjetje, Idrija 30 
Remontno podjetje »Graditelje, 

Cerkno 30 
Remontno podjetje, Most na Soči 50 
Čevljarsko podjetje »1. maj«, 

Most  na  Savi 90 
Vrbopletarska delavnica, 2aga 90 
>Mesninec, Idrija 20 
»Pekarna«,  Idrija 90 
»Prehrana«, Cerkno 30 
»Predelava«, Sp. Idrija 50 
Mehanično podjetje, Bovec 70 
Mehanična delavnica, Most 

na Soči 70 
Krojačnica,  Idrija 90 
»Rempod«, Cerkno 35 
Splošno mizarstvo in kovaštvo, 

Tolmin 60 
Klavnica, Tolmin 20 
Krojaška obrtna zadruga, 

Tolmin 100 

Od tega za 
plače s pri- 
spevkom za 

socialno 
zavarovanje 

•/• 

80 
80 
80 

80 
60 

90 
90 
70 
90 
70 
70 
80 

50 
100 

50 

80 
50 

100 

Kino podjetja 
Delež go»p. 
organizacije 

Od tega za 
plače s pri- 
tpevkom za 

socialno 
zavarovanje 

•/• 

»Zvezda«, Idrija 80 20 
»Soča«, Tolmin 80 50 
Druga kino podjetja 100 60 
Komunalna podjetja 1O0 90 

2. Obrtni obrati kmetijskih zadrug: 
50% v sklad zadruge za gospodarske investicije, 
20% v sklad za pospeševanje kmetijstva zadruge, 
30% za plače s prispevkom   za   socialno   zava- 

rovanje. • 
9 

Dobiček   podjetij   OZZ 
Okrajni ljudski odbor odstopa okrajni zadružni 

zvezi za pospeševanje' kmetijstva del ostanka od do- 
bička zadružnih podjetij,  ki bi pri delitvi dobička 
pripadal okraju. 

10 
Presežek planiranega dobička 

Če gospodarske organizacije presežejo planirani 
dobiček po zaslugi delovnega kolektiva, kot na pri- 
mer zaradi povečanja proizvodnje ali storilnosti, 
boljše organizacije dela, prihranka pri materialu 
ipd., jim okrajni ljudski odbor priznava na ta pre- 
sežek dobička posebno udeležbo, in sicer: 

Če doseženi del dobič- 
ka za razdelitev prese- 

ga planiranega: 

odstopa OLO od pre- 
sežka   svojega deleža 

na delu dobička za raz- 
delitev: 

do 20 % 
za 20— 40% 
za 40— 60% 
za'60 80% 
za 80—100% 

čez 100% 

20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

Izredni dobiček, ki ga gospodarske organizacije 
dosežejo z zvišanjem cen, ki niso ekonomsko uteme- 
ljene, konjunkturni dobiček in sploh dobiček, ki ni 
dosežen po zaslugi delovnih kolektivov, ne pride v 
poštev za udeležbo po prednji lestvici in bo obrav- 
navan po predpisih zveznega izvršnega sveta po 
5. točki XIX. poglavja zveznega družbenega plana 
z:, leto 1955. 

Sredstva iz večje udeležbe na dobičku, ki jih 
dosežejo z uporabo prednje lestvice, uporabijo go- 
spodarske organizacije predvsem za premiranja, ki 
jih navaja 46. člen uredbe o delitvi celotnega dohod- 
ka gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 54-636/54). 

11 

Omejitev   plačilnega   sklada 

Največji znesek, ki se lahko izplača iz dela 
dobička za plače, obenem s prispevkom za soc. za- 
varovanje, ne sme presegati 30% plač po tarifnem 
pravilniku. 

XVIII. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

Povečanje ali znižanje ravni tarifnih postavk 
do 5% nad ravnijo obračunskih plač iz leta 1954 
ali pod njo po določbah XX. poglavja zveznega druž- 
benega plana za leto 1955 bo določeno s posebnim 
odlokom OLO Tolmin. 

Trgovina 
Na podlagi 72. člena uredbe o delitvi celotnega 

dohodka gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
št. 54-636/54) se določa za posamezna trgovska pod- 
jetja in trgovine tale plačilni sklad v odstotkih od 
doseženega prometa: 

Plačilni 
, ... «klad v '/. 
Ime podjetja ^ doseženega 

prometa 

1. Trgovsko podjetje »Soča«, Most na Soči 1,7 
2. Trgovsko podjetje »Vino«, Idrija 3,5 
3. Trgovsko podjetje »Tobak«, Tolmin 3,0 
4. Trgovsko podjetje, Bovec 5,0 
5. Trgovsko podjetje »Postrežba«, Cerkno 4,5 
6. Trgovsko podjetje »Izbira«,  Idrija 4,5 
7. Trgovsko podjetje »Preskrba«, Idrija 4,5 
8. Trgovsko podjetje »Kurivo«, Idrija 4,8 
9. Trgovsko podjetje, Kobarid 5,0 

10. Trgovsko podjetje, Most na Soči 4,0 
11. Trgovsko podjetjetje »Po želji«, 

Sp. Idrija 5,5 
12. Trgovsko podjetje »Tolminka«, Tolmin 4,5 
13. Trgovsko podjetje »Jadranka«, Tolmin 4,5 
14. Knjigarna  in  papirnica, Tolmin 7,5 
15. Zadružno trgovsko podjetje 

»Kooperativa«, Idrija 4,5 
16. Zadružno trgovsko podjetje 

»Agropromet«, Tolmin 5,5 
17. Zadružno trgovsko podjetje 

»Planika«, Tolmin 7,0 
18. Čipkarska zadruga, Idrija 6,5 
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Trgovine   k metijskih  zadrug 
Ce je razlita  med 
losežemm plačilnim 

Piaulai «kladom ID plačami 
sklad v •/> po tarifnem  pravil        Zne^rk,  ki  ga  sme  trgovsko  p ndjetje oziroma ime podjetja od doseženega aiku   z   izdatki   po       trgovina   uporabiti    za    povec anie   plač    nad 
prometa •.   členu   v odstot                     plačami po  tarfncm pravilniku 

kib od pili po ta- 
rifnem     pravilniku 
brez soc. zavarov. 

1. Kmetijs 

M 

ka zadruga 

it 

, Bor j ana 
Bovec 

2,6 
2,6 2. do 10%         65,0 + 59% od presežka nad    10—15% 

3. »f it Bukovo 2,6 15 %          63,0 + 55 %  15—20% 
4. Breginj 2,6 20 %          60.5 + 47 %   ., ,     20—25 % 
5. Cerkno 3,0 25 %          58,0 + 41 %   „ ,     25—30 % 

t* i* 30 %          55,0 + 54 %   „ ,     50—35 % 
6. tt » •Cezsoča 2,6 35 %          52,0 + 29 %   „ ,     35—40 % 
7. „ « Dole 3,0 40 %          49,0 + 26 %   „ ,     40—45 % 
8. tt » Dol. Tribuša 2,6 45%          46,6 + 24%   „ ,     45—30 % 
9. Drežnica 2,5 50 %          44,4 + 22 %   „ ,      50—55 % 

10. II H Gor. Tribuša 3,0 55 %         42.0 + 20 %   „ 
60 %          40,5 + 18 %   „ 

,     55—60% 
,     60—65 % 

11. 1» 11 Grahovo 2,8 65%          38,7+ 17%   „ ,     65—70 % 
12. tf 11 Hudajužna 2,5 70 %          37,2 + 16 %  ,     70—75 % 
13. tt Idrija 3.0 75%          35,8+ 15%  ,     75—80% 

14. Id rs ko 2,5 SO %          34,4 + 14 %   „ ,     80—90 % 

15. 
ft 

•1 H Kamno 2,5 
90%          52,1 + 12%   „ 

100 %          30,0 + 10 %   „ 
,     90-100% 
,    100% 

16. Kobarid 3,5 
17. Kneza 2,5 

Ostanek plačilnega  sklada,  ki  se ne uporabi za 
I» It povečanje plač nad plačami  po tarifnem pravilniku, 

18. .. It K' d 2,6 prenese  trgovsko podjetje oziroma  trgo 'ina   v  svoj 
19. I» tt Krnico 2,6 investicijski in rezervni sklad. 
20. II tt Kladje 2,6 

3 
21. M II Ledine 2,6 
22. tt M Li ve k 2,5 Gostinstvo 

23. Ljubinj 
Lom 

3,0 Na podlagi 87. člena uredbo o delitvi celotnega 

24. 2,6 
dohodka  gospodarskih organizacij  se določa za po- 

tt 1* samezna gostinska  podjetja in gostišča i ale plačilni 
25. tt It Most na Soči 3.0 sklad v odstotkih od doseženega prometa (razen pro- 
26. 
27. 

tt tt Novaki 
Otalež 

2,6 
2,6 

meta tobačnih izdelkov): 
If 

m 

28. II Podbrdo 2,6 
Plačilni «klad 

v •/• od 
29. «t 1* Planota 

Ponikve 
2,5 
2,6 

Ime podjetja dosežen eg« 
prometa 

30. 
31. Poljubinj 2,6 1. Gostinsko podjetje »Golobar«, Bovec 25 

" tf 2. Gostinsko podjetje >Kanin<, Bovec 20 
32. » t» Rut-Grant 3,0 3. Gostinsko podjetje, Trenta 25 
33. II «t Slap 2,8 4. Gostinsko podjetje, Soča 25 
34. Soča 2,8 5. Gostinsko podjetje, Cerkno 19 

33. Staro selo 2,6 6. Hotel in restavracija >Nanosc, Idrija 19 

>6. 
It II 

Sp. Idrija 3,0 7. Gostilna >Pbd gradomc, Idrija U 
It • 1 8. Gostinsko podjetje »Soča«, Idrija 18 

37. It II Srpenica 2,6 9. Gostinsko podjetje >Jelenkc, Sp. Idrija 14 
38. II t* Sužid 2,0 10. Gostinstvo, Tolmin 20 
39. 

• 1 *t Sebrelje 2,8 11. Gostinsko podjetje, Kobarid 19 

40. It •1 Trnovo 2,6 XIX. poglavje 
•M. M tt Voice 2,8 Stopnje dopolnilne dohodnine 
42. tt II Vojsko 2,8 Stopnje dopolnilne dohodnine bo določil okrajni 
43. 

II It Zatolmin 2,6           v ljudski odbor s posebnim odlokom. 
44. tt tt 2aga 2,8 

Ce plačilni sklad, izračunan na podlagi določe- 
nega odstotka od prometa, presega plače po tarifnem 
Pravilniku • izdatki po 31. členu uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarskih organizacij, sme 
trgovsko podjetje oziroma trgovina za povečanje 
Plač nad plačami po tarifnem pravilniku uporabiti 
°d te razlike največ tisti del, ki ga dovoljuje lestvica: 

XX. poglavje 
Delež občinskih ljudskih odborov na dohodkih 

okrajnega ljudskega odbora 
Občinskim ljudskim odborom odstopa okrajni 

ljudski odbor za kritje proračunskih potreb v celoti 
tele dohodke: 

1. delež OLO na ostanku dobička gospodarskih, 
organizacij s sedežem na njihovem območju; 
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pri občinskem LO Most na Soči se iz udeležbe 
izvzame ostanek od dobička gozdnega gospodarstva 
v Mostu na Soči; 

2. dopolnilno dohodnino kmetov; 
3. dopolnilno dohodnino obrtnikov in drugih po- 

klicev; 
4. dopolnilno dohodnino od premoženja. 
Za izravnavo proračunov dodeljuje okrajni ljud- 

ski odbor občinskim ljudskim odborom dotacije iz 
svojih predračunskih sredstev takole: 

Obč.L0 din Obč. LO din 

Bovec 7,479.000 
Breginj 2,987.000 
Cerkno 6,739.000 
Grahovo 5,617.000 
Kobarid 1,142.000 

Most na Soči 3,720.000 
Sp. Idrija 5,058.000 
Tolmin 6,827.000 
Tribuša £.890.000 

Mestni občini s posebnimi pravicami Idrija od- 
stopa okrajni ljudski odbor od svojih proračunskih 
dohodkov za kritje proračunskih potreb: 

11,61 % dela dobička, ki ga imajo gospodarske 
organizacije s sedežem na območju občine; 

celotno dopolnilno dohodnino kmetov; 
celotno dopolnilno dohodnino obrtnikov in drugih 

poklicev; 
celotno dopolnilno dohodnino od premoženja. 
Davek od dediščin in daril je v celoti dohodek 

občinskih LO. 

XXI. poglavje 

Uporaba okrajnega sklada za kreditiranje investicij 
in roki za odplačevanje investicijskih posojil 

Odlok o poslovanju in uporabi sklada za krediti- 
ranje investicij okraja Tolmin za leto 1954 (Uradni 
list LRS, št. 46-703/54) ostane v veljavi in se njegova 
veljavnost podaljšuje za leto 1955 s temili dodatki: 

V sklad za kreditiranje investicij se vplačujejo: 
a) anuitete od kreditov, kj so dodeljeni iz tega 

sklada; 
b) anuitete od kreditov, dodeljenih iz republi- 

škega sklada za pomoč Primorski, Kočevski in Do- 
lenjski; 

c) obresti od osnovnih sredstev gostinskih pod- 
jetij in gostišč ter obrtnih podjetij in delavnic; 

č) 70% ostanka  od   dobička   trgovskih   podjetij; 
d) 50% dobička gostinskih podjetij in gostišč; 
e) presežki proračunskih dohodkov iz gospodar- 

stva v letu 1995. 
Glede odplačilnega roka za posojila iz tega sklada 

se 6. člen omenjenega odloka spremeni in se določa, 
da veljajo odplačilni roki, k; so določeni v 11. točki 
XV. poglavja zveznega družbenega plana za leto 1955. 

•••. poglavje 

Skladi 
1 

Rezervni  sklad 
a) V rezervni sklad gospodarskih organizacij se 

mora iz dobička prenesti: 
2% od povprečnih obratnih sredstev v zadnjih 

treh letih. 
b) Podjetja, kj se ukvarjajo samo z izvozom in 

uvozom, morajo prenesti v rezervni sklad: 
4% od povprečnih obratnih sredstev v zadnjih 

treh letih. 

c) Kmetijske organizacije morajo prenesti v re- 
zervni sklad: 

5 % od povprečnih obratnih sredstev v zadnjih 
treh letih. 

Investicijski   sklad 
a) Trgovska podjetja plačujejo v svoj investicij- 

ski sklad od prometa, doseženega v letu 1955: 
1. Trgovsko podjetje »Tobak«, Tolmin 0,2% 
2. vsa druga  trgovska podjetja 0,5% 
b) Gostinska podjetja in gostišča, vštevši obrate 

v kolektivnem upravljanju, plačujejo v svoj investi- 
cijski sklad od prometa, doseženega v letu 1955 (iz- 
vzet je promet tobačnih izdelkov) 3% 

Sklad   za   pospeïevanje   kmetijske 
proizvodnje 

Ustanov; se okrajni sklad za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje. V ta sklad se steka 15 % od zneska 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva. Sredstva tega 
sklada se uporabljajo po predračunu, ki je priloga 
proračunu OLO Tolmin. 

Sklad za  kreditiranje zidanja 
stanovanj 

Ustanovi se okrajni kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. 

V ta sklad se stekajo 3% od celotnih dohodkov, 
s katerimi razpolaga okrajni ljudski odbor, in 25% 
skupnih sredstev za investicije okrajnega ljudskega 
odbora. 

Sredstva iz tega sklada razdeljuje okrajni ljud- 
ski odbor na predlog sveta za komunalne zadeve. 

Sklad za obnovo, gojitev   in   nego 
gozdov 

Po predračunu bo imel okrajni sklad za obnovo 
gozdov v letu 1935 skupaj 247,648.000 din. Po republi- 
škem družbenem planu bo 35% od bruto vplačil, t. j. 
60,426.000 din odvedeno v republiški sklad za obnovo 
gozdov. Občinskim ljudskim odborom je za leto 1955 
iz okrajnega gozdnega sklada določena dotacija v 
skupnem znesku 14,039.000 din za izvršitev predvide- 
nih del. 

Gozdna dela in druge investicije, ki se bodo fi- 
nancirale v letu 1955 iz okrajnega gozdnega sklada, 
so obravnavane v VI. in XI. poglavju okrajnega druž- 
benega plana. 

Detajlni predračun dohodkov jn izdatkov okraj- 
nega gozdnega sklada je priloga proračunu OLO 
Tolmin. 

6 
Sklad za  urejanje  gozdov 

Formiranje  in poslovanje okrajnega  sklada  za 
urejanje voda bo dopolnjeno z novimi predpisi. 

V letu 1955 bodo sredstva sklada, ki niso bila 
porabljena v letu 1954, skupno s sredstvi, ki jih bo 
okrajni ljudski odbor dotiral skladu iz proračuna, 
uporabljena za plačilo projektov in za financiranje 
pripravljenih del za melioracijo Kobariškega blata. 

Predračun dohodkov jn izdatkov okrajnega skla- 
da za urejanje voda je priloga proračunu OLO 
Tolmin. 
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•••. poglavje 

Kontingentiranje izkoriščanja gozđov 
Družbeni  plan  LRS določa  za izrabo  gozdov  v 

okraju Tolmin v letu 195 tele količine lesa: 
1. Za gozdove splošnega ljudskega premoženja 

• v okraju, v katerih seka les gozdno gospodarstvu v 
Mostu na Soči:  

Količine  v oblik 
gozdnih m3 

33.000 

30.000 
3.000 

1.00O 
50O 

Skupna sečnja 

V tem: 
za družbeni plan 
za prodajo na drobno 

V teh količinah so določene kot minimalne ob- 
veznosti v ključnih sortimentih: 

jamski les iglavcev 1.000 
celulozni les iglavcev 
pragovska oblovina 

2. Za druge gozdove splošnega ljudskega premo- 
ženja in za zasebne gozdove: 

Skupna sečnja 60.000 
V tem: 

za družbeni plan 22.000 
za kmečko p ;rabo 38.000 

V teh količinah so določene kot minimalne ob- 
veznosti v ključnih sortimentih: 

jamski les iglavcev 1.200 
celulozni les iglavcev 1.000 
pragovska oblovina 400 

Skupne količine sečnje so za gozdove iz 2. točke 
maksimalne. 

Količine ključnih sortimentov so minimalne in se 
v okviru skupno določene sečnje smejo prekoračiti. 

Sortimenti jamskega in celuloznega lesa iglavcev 
ter pragovska oblovina se smejo prodajati samo na- 
membnim potrošnikom. 

Da se izvrši plan ključnih sortimentov, se nalaga 
temle podjetjem, da izposlujejo in odkupijo iz za- 
sebnega sektorja tele količine v oblih ms: 

Jamski les   Celulozni    Pragovska 
iglavcev   les iglavcev  oblovina 

Gozdno gospodarstvo, 
Most na Soči 100 400 200 

»Agropromet«, 
Tolmin 200 300 100 

»Kooperativa«, 
Idrija 200 300 100 

Rudnik živega srebra, 
Idrija 700 — '  — 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1933, objavi pa se 

• »Uradnem listu LRS«. 

St. I 676/1 

Tolmin, dne 19. aprila 1935. 

628. 

Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. člena in v zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/S9-52) je okrajni ljudski odbor 
Tolmin na seji obeh zborov dne 23. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah družbenega plana okraja Tolmin 

za leto 1955 

V družbenem planu okraja za leto 1955 — odlok 
št. 1-676/1 z dne 19. IV, 1955 — se izvršijo naslednje 
spremembe: 

a) črta  se 10. točka X'VII. poglavja; 
b) v 2. točki XVIII. poglavja se plačilni sklad 

v odstotku od doseženega prometa pri naslednjih tr- 
govskih podjetjih spremeni tako, da se glasi: 

2. Trgovsko podjetje »Vino«, Idrija 4 % 
7. Trgovsko podjetje »Preskrba«, Idrija       4,8%; 
c) črta se zadnji odstavek v 4. točki XXII. po- 

glavja. 
Ta odlok velja od dneva ojajave v »Uradnem li» 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 1-676/2-1953 

Tolmin, dDe 25. maja 1955. 

Predsednik  OLO; 
Franc Skok 1. r. 

629. 

Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. člena in v zvezi 
s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski od- 
bor Tolmin na skupni seji obeh zborov dne 11. julija 
1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi družbenega plana okraja Tolmin 

za leto 1955 

V družbenem planu okraja Tolmin za leto 1955 
— odlok št. 1-676/1 z dne 19. IV. 1955 — se izvršijo 
tele spremembe: 

a) v 2. točki XVIII. poglavja pod zap. št. 1 se pla- 
čilni sklad v odstotku od doseženega prometa pri 
Trgovskem podjetju »Soča« v Mostu na Soči poveča 
od 1,7% na 2%; 

b) r drugem odstavku XX. poglavja se znesek 
proračunske dotacije za občinski ljudski odbor Ko- 
barid spremeni od 1,142.000 na 1,684.000 din. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem H- 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1935. 

St 1-676/3-1955 

Tolmin, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLO: 

Franc Skok 1. r. 

Predsednik OLO: 

Franc Skok 1. r. 
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630. 
Na podlagi drugega odstavka 15., 64., in 108. čle- 

na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) ter 59. člena uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list FLKJ, št. 6-63/54) 
je okrajni ljudski odbor Tolmin na seji okrajnega 
zbora dne 7. aprila  1955 sprejel 

ODLOK 
o dajanju  hrane abonentom  v zasebnih 

gospodinjstvih 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo hrano naj- 

več 10 abonentom. 
Ce zasebna gospodinjstva dajejo hrano več kot 

10 abonentom, se šteje to za gostinsko delavnost in 
je zanje potrebno dovoljenje po predpisih o zaseb- 
nih gostiščih. 

2. člen 
Abonent je v smislu tega odloka oseba, ki se 

stalno hrani r zasebnem gospodinjstvu in ni družin- 
ski član  tega gospodinjstva. 

3. člen 
Zasebna gospodinstva, ki oddajajo hrano abonen- 

tom, morajo izpolnjevati vse predpisane zdravstve- 
no-higienske pogoje. 

4. člen 
Izvajanje določb tega odloka in izpolnjevanje 

zdravstveno-higienskih pogojev v zasebnih gospo- 
dinjstvih nadzorujeta tržna in sanitarna inšpekcija 
okrajnega ljudskega odbora. 

5. •1•• 
•Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1-620/1-1955 
Tolmin, dne 7. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

631. 
Na podlagi drugega odstavka 15., 64., in 108. čle- 

na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) ter v zvezi z določbami 57. člena 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni ljudski odbor Tol- 
min na seji okrajnega zbora dne 7. aprila 1955 spre- 
jel 

ODLOK 
o  otiravljanju   gostinskih   storitev   izven   poslovnih 

prostorov  gostinskih  podjetij  in  gostišč 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč, na sej- 
mih, priložnornih shodih in prireditvah, na ulicah 
in prometnih krajih in ob podobnih priložnostih je 
potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačami in le za določen čas oziroma najdlje, do- 
kler traja prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
Dovoljenje iz 1. člena izda tajništvo za gospodar- 

stvo okrajnega ljudskega odbora na prošnjo tistega, 

ki namerava opravljati take storitve po zaslišanju 
pristojne okrajne gostinske zbornice.       , 

Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora lahko ob izdaji dovoljenja iz 1. člena tega 
odloka predpiše določene higienske, sanitarne in dru- 
ge pogoje v zvezi s kulturno postrežbo. 

Dovoljenje se ne izda, če prosilec ne daje za- 
dostnega poroštva, da bodo t; pogoji izpolnjeni. 

Gostinske storitve izven poslovnih prostorov go- 
stinskih podjetij in gostišč se smejo opravljati samo 
pod nadzorstvom oziroma vodstvom osebe, ki ima 
strokovno izobrazbo vsaj polkvalificiranega gostin- 
skega delavca. Pri manjših društvenih prireditvah, 
se zahtevo po strokovni izobrazbi iz tega odstavka 
lahko spregleda. 

3. člen 
V treh dneh po končani prireditvi je prosilec ob- 

vezan predložiti obračun vseh izvršenih gostinskih 
storitev pristojni upravi za dohodke zaradi plačila 
ustreznega davka od prometa proizvodov. 

4. člen 
Za prekršek se kaznujejo z denarno kaznijo do 

3.000 din fizične in pravne osebe, razen gostinskih 
podjetij in gostišč, ki brez dovoljenja opravljajo go- 
.tinske storitve. 

Ce opravljajo gostinska podjetja in gostišča go- 
stinske storitve izven poslovnih prostorov brez dovo- 
ljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/34). 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc 
St. 1-618/1-1955 
Tolmin, dne 7. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

632. 

Na podlagi 1. odstavka 17. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št.. 19-89/52) 
ter 26. člena temeljnega zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, it. 13/54) je okrajni ljudski odbor Tol- 
min na skupni seji obeh zborov dne 11. julija 1955 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu okraja Tolmin 

za leto 1955 

1. člen 
Dohodki in izdatki proračuna okraja Tolmin za 

leto 1955, navedeni v I. točki, 1. člena odloka o pro- 
računu okraja Tolmin za leto 1955 (Uradni list LRS, 
it. 24-456/55) se spremenijo 

a) dohodki      od 298,120.000 na 298,454.180 din 
b) izdatki        od 298,120.000 na 298,454.180 din 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1-716/2-1955 
Tolmin, dne 11. julija 1955. 

Predsednik  OLO: 
Franc Skok 1. r. 
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633. 
Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni ust LRS, št. 19-89/52) ter 
49. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Tolmin 
na skupni seji obeh zborov dne 11. jujija 1955 spre- 
jel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

okraja Tolmin za leto 1954 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okraja Tolmin za leto 1954 s sklepnimi računi finanč- 
no samostojnih zavodov za leto 1934, sestavljeni po 
49. členu temeljnega zakona o proračunu in 39. členu 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1934 s sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1954 so 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po okrajnem sklepnem •••••• v letu  1954: 

I. dohodki 456,512.738 din 
izdatki 455,480.101 din 
presežek dohodkov 1,032.637 din 

II. po sklepnih računih finanč- 
no samostojnih zavodov: 
dohodki 54,873.080 din 
izdatki 53,826.167 din 
presežek dohodkov 1,832.010 din 
primanjkljaj 805.097 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1954 se uporabi v znesku 
698.457 din za kritje primanjkljaja finančno samo- 
stojnih zavodov, ostali del v znesku 334.180 pa se 
prenese kot dohodek v proračun za leto 1955. 

5. člen 
Presežek dohodkov okrajnih zavodov s samostoj- 

nim financiranjem se razdeli tako: 
a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z 

omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1934; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev in dru- 
ge sklade ostali del presežka. 

Razdelitev na sklade izvrši z odločbo organ, ki 
je pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc 

St. 1-1162/1-1955 

Tolmin, dne 11. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc. Skok 1. r. 

634. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) v zvezi s 57., 58. in 59. členom uredbe o go- 
stinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 
6-63/54) je okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh 
zborov dne 20. junija 1935 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o opravljanju gostinskih storitev 
izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in go- 
stišč, o oddajanju opremljenih sob potnikom in turi- 
stor ter o dajanju hrane abonentom v zasebnih go- 

spodinjstvih 

1. člen 
2. člen odloka o opravljanju gostinskih storitev 

izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in go- 
stišč, o dajanju opremljenih sob potnikom in turi- 
stom ter o dajanju hrane abonentom v zasebnih go- 
spodinjstvih (Uradni list LRS, št. 2-51/55) se spreme- 
ni in se pravilno glasi: 

Dovoljenje po 1. členu se izda gospodarskim in 
družbenim organizacijam ter društvom, ki namera- 
vajo opravljati take storitve, samo za postrežbo z 
jedjo in pijačo in le za določen čas, največ pa za 
čas trajanja prireditve, zaradi katere je dano dovo- 
ljenje. Prošnja mora obsegati utemeljitev, ime in pri- 
imek vodeče osebe ter izjavo lastnika zemljišča, da 
prosilcu dovoljuje uporabljati svoje zemljišče. 

2. člen 
4. člen se spremeni in se pravilno glasi: 
Pri opravljanju gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov mora biti izobešena firma, to ne velja 
za družbene organizacije in društva; jedila morajo 
biti zavarovana proti mrčesu in prahu, na razpolago 
mora biti čista voda za umivanje kozarcev ter pose- 
bej voda za umivanje rok, z brisačo. 

Osebje mora imeti zdravstveno izkaznico. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

listu LRS« in >Glasiluc OLO Celje. 
St. I-II-3555/2-55 
Celje, dne 20. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

635. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19/52) v zvezi z 78. členom uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
št. 56/53) ter 3. in 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je okrajni 
ljudski odbor Kočevje na seji obeh zborov dne 17. 
maja 1953 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejmskem redn 

Splošne določbe 
1. člen 

Ta odlok velja za vse tržne in sejmske prostore 
v okraju Kočevje, njih ureditev in pa za to, kaj in 
kako se sme prodajati na sejmih in trgih. 
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Tržni in sejmski prostor 

2. člen 
Prodaja blaga je dovoljena samo na določenih 

tržnih in sejmskih prostorih, ki jih določijo za svoja 
območja občinski ljudski odbori. Tržni prostor se 
določi v sporazumu s sanitarno, tržno inšpekcijo, 
sejmski prostor pa v sporazumu z veterinarsko in- 
špekcijo QLO Kočevje. 

Blago, prodajalci in kupci 

3. člen 
Na živilskem trgu je dovoljeno prodajati vse vr- 

ste predelanih ali nepredelanih kmetijskih pridel- 
kov, cvetlice, zdravilna zelišča, gozdne sadeže, seme- 
na, divjačino, obrtne izdelke in izdelke domače obrti. 

Razen tega se lahko prodajajo na živilskem trgu 
perutnina, male živali, vendar samo, če so popolnoma 
ločeni od živil in v kletkah,,,gajbicah ali košarah. 
Perutnina in male živali morajo biti živi: 

Velike živali in drobnica pripeljani na trg se pro- 
dajajo samo na sejmskem prostoru. 

4. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci  svoje pridelke, 
2. rejci živine, perutnine in malih živali svojo 

prirejo, 
3. nabiralci zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev in 

gojitelji cvetlic, če so blago sami nabrali ali vzgojili, 
4. proizvajalci lastne pridelke krajevne domače 

obrti (suho robo, lonce itd.), 
5. obrtne organizacije in zasebni obrtniki svoje 

lastne pridelke, 
6. podjetja, kmetijske zadruge in zasebniki, ki 

imajo pravico trgovati s predmeti, naštetimi v 1. do 
5. točki tega člena. 

Zasebniki proizvajalci oziroma nabiralci smejo 
prodajati sami ali po svojih družinskih članih, ne pa 
z drugimi osebami ali celo z najeto delovno silo. 

5. člen 
Prodaja alkoholnih pijač na tržnem ozirr- .a 

sejmskem prostoru je prepovedana. 

6. člen 
Kupovati smejo: 
a) posamezniki za svoje potrebe in potrebe svoje 

družine, 
b) gostilne, menze, zavodi in podobne ustanove 

za svoje potrebe po svojih stalnih uslužbencih, 
c) govejo živino vseh vrst "le rejci živine, kme- 

tijske, zadruge, mesarska in nakupovalna podjetja, 
drobnico in prašiče tudi drugi potrošniki le zase. 

Tržni in sejmski čas 

7. člen 
Tržni in sejmski čas določijo občinski ljudski od- 

bori za območje občine, upoštevaje krajevne potrebe 
in dosedanje običaje. 

Način prodaje 
8. člen 

'Vsak prodajalec ima pravico do enega prodaj- 
nega prostora. Izjeme dovoljuje v utemeljenih pri- 

.merih pristojni občinski  ljudski odbor. 
Blago se prodaja samo na prodajnih mizah, klo- 

peh ali na vozilih. Na, tleh se sme prodajati samo 

lončena in suha roba, izdelki domače obrti in železni 
predmeti. 

Ce hoče prodajalec prodajati na stalnem mestu 
ali v zaprti lopi, mora za to skleniti s pristojnim ob- 
činskim ljudskim odborom pogodbo. Stalni prodajal- 
ci lahko s privoljenjem občinskega ljudskega odbora 
sami postavijo prodajalne klopi, mize ali lope. Obli- 
ko in velikost predpiše občinski ljudski odbor. 

Prodajalci morajo na trg prineseno ali pripelja- 
no blago imeti razloženo na prodaj na vidnem mestu. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino — stojnino. Višino stojnine do- 
loči občinski ljudski odbor. 

9. člen 
Blago, ki se ne prodaja na kose, se sme meriti le 

s predpisanimi merili. Merilne naprave — kilogrami, 
metri in litri — oziroma višje ali nižje enote teh mer 
morajo biti po veljavnih predpisih preizkušene in 
potrjene. 

Na zahtevo kupca se mora blago izmeriti. 

10. člen 
Sejmišča za živino morajo biti ograjena. Prostor 

mora biti razdeljen tako, da so posamezne vrste ži- 
vali ločene. Pri vhodu na sejmišče pregleda živino 
službujoči veterinar. Na sejmišče se sme spustiti samo 
od  veterinarja za zdravo spoznano živino. 

Prodajalci živine morajo imeti za živino predpi- 
sane potne liste, jzdane od pristojne domače občine. 

Dogon živine iz krajev, ki so uradno razglašeni 
za okužene je prepovedan. 

11. člen 
Prepovedano je prekupčevanje z živino in dru- 

gim blagom. 

Varstvo, snaga in zdravje 

12. člon 
Vsi obiskovalci tržnice in sejmišča morajo skr- 

beti za snago in ravnati s predmeti tako, da ni ogro- 
ženo zdravje ljudi. 

Tržne mize morajo biti ciste. Poljski pridelki 
morajo biti očiščeni zemlje. 

Prodajalci živil morajo biti čisti. Pokvarjeno 
blago se ne sme puščati na trgu. 

Živila morajo biti pristna, zdrava, nepokvarjena 
in čista, sadje mora biti dozorelo. Manjvredno sadje 
— nagnito, črvivo in za kuho — se lahko prodaja, 
vendar mora biti ločeno od zdravega. 

Mleko in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 
predvsem pred mrčesom, soncem, padavinami in pra- 
hom. 

13. člen 
Psov ni dovoljeno vodil, po trgu in sejmišču. 

14. člen 
Občinski ljudski odbori določijo nadzorne usluž- 

bence na trgih in sejmiščih. Te osebe imajo4 poleg 
drugega pravico prepovedati vsako nadaljnjo proda- 
jo blaga, če bi prodajalci ne upoštevali higienskih 
predpisov, obvestiti pa morajo nenadoma sanitarno 
inšpekcijo zaradi nadaljnjih ukrepov. Za ostale ne- 
rednosti pa obvestiti tržno inšpekcijo. 

15. člen 
Klanje živali na tržnem in sejmskem prostoru ni 

dovoljeno. 
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16. člen 
Poleg organov pristojnega občinskega ljudskega 

odbora izvajajo nad vsemi tržišči in sejmišči v skla- 
du z zakonitimi predpisi inšpekcijo tudi sanitarna, 
veterinarska in tržna inšpekcija po svojih organih. 

Prekrški in kazni 

17. člen 
Kršitev predpisov 2. odstavka 5. člena, 4., 5., 6., 

člena 1., 2., 3. odstavka 8. člena 9. člena 2. in 3. od- 
stavka 10. člena, 11., 12. in 13. člena tega odloka se 
kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo do 3.000 
dinarjev. 

Organi iz 17. člena tega odloka sinejo brez za- 
slišanja in brez posebne odločbe o kaznovanju izreči» 
in izterjati denarno kazen za tele prekrške jn v teh 
zneskih: 

a) po 100 din za prodajo in kupovanje na jav- 
nem prostoru izven tržnega ali sejmskega prostora 
in za prikrivanje blaga za  prodajo, 

b) po 80 din za vodenje psov na trg in sejmišče. 
O vplačani kazni se izda potrdilo. Zoper izterja- 

nje denarne kazni ni pritožbe. 

18. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc 
St. 449/1 
Kočevje, dne 17. maja 1955. 

Predsednik  OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

656. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. 
in 6. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list 
LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom tameljne 
uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Koper 
na skupni seji obeh zborov dne 2. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi zavoda za gluho mladino v Portorožu 

za finančno samostojen zavod 

1 
Zavod za gluho mladino v Portoružu, ki je bil 

doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno sa- 
mostojen socialno-vzgojnf zavod. 

Sedež zavoda je v Fortoružu. 

Zavod oskrbuje in vzgaja gluhe otroke. 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je do- 
»lej  gospodaril kot  proračunski   zavod. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad   za   nagrajevanje   delavcev   in   usluž- 

bencev, N 

b) sklad za lasitne investicije, 
ç) amortizacijski sklad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima skupaj z 
^Pravnikom 5 članov. 

Clane upravnega odbora  imenuje svet  za  pro- 
sveto in kulturo okrajnega ljudskega odbora Koper. 

Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudski od- 
bor Koper. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

prosveto in kulturo okrajnega ljudskega odbora Ko- 
per. 

8 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955. 
St. 1-1074/2-55 
Koper, dne 2. julija 1953. 

Predsednik OLO: 
Franc Kralj 1. r. 

637. 
Na podlagi prvega odstavka 22. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih in 29. člena splošnega za- 
kona o vodstvu šol (Uradni list FLRJ, št. 11-84/55) ter 
v soglasju s Svetom za prosveto in kulturo LRS z dne 
3. junija 1955, št. 10-873/2-55 je okrajni ljudski odbor 
Kranj na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 12. julija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi ekonomske srednje šole v Kranju 

1 
Ustanovi se ekonomska srednja šola v Kranju 

kot srednja strokovna šola. 

Namen šole je, da vzgaja srednje kvalificirane 
kadre ekonomske stroke za gospodarstvo in druge 
družbene delavnosti. 

V Šolo se lahko vpišejo dijaki, ki so uspešno 
končali nižjo gimnazijo ali tej po stopnji ustrezno 
šolo in ki opravijo sprejemni izpit. 

4 
Šolanje traja štiri leta. Po uspešno dovršenih šti- 

rih letih šolanja opravljajo absolventi diplomski 
izpit. 

5 
Z dovršitvijo šole in diplomskim  izpitom  prido- 

bijo absolventi izobrazbo popolne srednje strokovne 
šole. 

6 
Solo neposredno vodijo organi, ki •• določeni z 

veljavnimi predpisi. 
7 

Sola začne svoje delo s šolskim letom 1955/56; v 
tem letu se odpre 1. razred, v naslednjih letih pa po- 
stopoma višji razredi. 

8 
Ta odločba se objavi v »Uradnem listu LRS< in 

veja od dneva objave. 

St. 1/1-4150/2-55 
Kranj, dne 12. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Miran KoemeJj 1. r. 
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638. 
Na  podlagi   15.  in  64.  člena  zakona o okrajnih . 

ljudskih  odborih   (Uradni   list   LRS,  št.   19-89/52)   je 
okrajni ljudski odbor Kranj na seji okrajnega zbo- 
ra proizvajalcev dne  19. avgusta 1955 sprejel 

ODLOK 
o    razveljavitvi    odloka    o    določitvi    pavšalnega 
povračila stroškov za službena potovanja na območ- 

ju okraja Kranj 

1. člen 
Razveljavlja se odlok o določitvi pavšalnega po- 

vračila stroškov za službena potovanja na območju 
okraja Kranj z dne 23. decembra 1953, št. 8551/1-53 
(Uradni list LRS, št. 2-22/54). 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1/1-830/3-55 
Kranj, dne 19. avgusta 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r.      j 

639. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
48. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Krško na skupni seji okrajnega zbora 
in  zbora  proizvajalcev dne  24.  junija   1955  sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanja zdravstvenega doma v Krškem 

Ta odločba velja takoj, objavi pa se v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 812/1-55 
Krško, dne 24. junija  1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

640. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
85/52) ter 2. m 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Krško v zvezi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1955, št. 812/1-55, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
,       o ustanovitvi zdravstvene postaje Bizeljsko 

Ustanovi se zdravstvena postaja Bizeljsko kot fi- 
nančno samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda: Zdravstvena postaja Bizeljsko. 
Sedež zavoda: Zgornja Sušica. 

V organizacijski  sestav zdravstvene  postaje  Bi- 
zeljsko spadajo: 

a) splošna ambulanta v Zgornji Sušici, 
b) posvetovalnica  za  matere in otroke  Zgornja 

Sušica, 
c) babiška služba Zgornja Sušica. 

Okrajni zdravstveni dom v Krškem, ki je bil 
ustanovljen kot predračunski zavod s samostojnim 
financiranjem z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
Krško z dne 12. februarja 1953, št. 1664, se razdeli 
na zdravstvene domove Krško, Brežice, Sevnica in 
Senovo ter na zdravstvene postaje Kostanjevica na 
Krki, Krmelj in Bizeljstko. Te zdravstvene zavode 
ustanovi kot finančno, samostojne zavode okrajni 
ljudski odbor Krško s posebnimi odločbami. 

Okrajni zdravstveni dom v Krškem preneha dne 
31. julija 1955. 

2 
Premoženje, s katerim je do sedaj gospodaril 

okrajni zdravstveni dom v Krškem, se, razdeli med 
novo ustanovljene zdravstvene zavode iz 1. točke te 
odločbe tako, da se na posamezen zdravstveni zavod 
prenesejo tista osnovna sredstva, ki so jih do sedaj 
uporabljale organizacijske enote, ki preidejo v orga- 
nizacijsko sestavo posameznega zdravstvenega za- 
voda po odločbi o ustanovitvi zavoda. 

Drugo premoženje, nravice in obveznosti okraj- 
nega zdravstvenega doma v Krškem se razdelijo med 
novo ustanovljene zdravstvene zavode iz 1. točke 
te odločbe s posebno odločbo o razdelitvi premoženja. 
To odločbo izda svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Krško na pod- 
lagi predloga o razdelitvi premoženja. Predlog se- 
stavi komisija, ki je imenuje svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko okrajnega ljudskega odbora 
Krško. 

Zdravstvena postaja Bizeljsko ima nalogo, nuditi 
zdravstveno varstvo prebivalstvu občin Bizeljsko in 
Pišece s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
Zdravstveni postaji Bizeljsko se dodeli v gospo- 

darjenje premoženje, s katerim je doslej gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Krškem in ki so ga upo- 
rabljale organizacijske enote, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstvena  postaja Bizeljsko ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 

Zdravstveno postajo Bizeljsko upravlja upravni 
odbor, ki šteje 7 članov, vštevši upravnika zdrav- 
stvene postaje. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 30-252/53). 

Člane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Krško. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Bizelj- 
sko je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odiora Krško. 
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8 
Zdravstvena postaja Bizelj&ko začne poslovati po 

določbah te odločbo 1. avgusta 1955. 

Ta odločba velja takoj. 
St. 812/8-1955 
Krško, dne 24. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

641. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Krškov zvezi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1955, št. 812/1-55, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1953 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Brežice 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Brežice kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda: Zdravstveni dom Brežice. 
Sedež zavoda: Brežice. 

2 
•V organizacijski sestav zdravstvenega doma Bre- 

žice spadajo: 
a) splošna ambulanta Brežice z laboratorijem, 
b) zobna ambulanta Brežice z laboratorijem,     > 
c) protituberkulozni dispanzer, Brežice, 
č) antivenerični dispanzpr Brežice, 
d) šolska ambulanta Brežice, 
e) posvetovalnica za matere in otroke v Brežicah, 

Artičah, Cerkljah ob Krki, Veliki Dolini in Dobovi, 
f) posvetovalnica za noseče žene v Brežicah, 
g) babiška služba Kapele, Dobova, Čatež, Artiče 

in Cerklje ob Krki, 
h) rešilna postaja Brežice. 

Zdravstveni dom Brežice ima nalogo, nuditi zdrav- 
stveno varstvo prebivalstvu občin Brežice, Čatež, Ve- 
lika Dolina, Dobova, Bizeljsko, Pišece in Artiče s tem, 
da zdravi in preprečuje bolezni. 

4 
Zdravstvenemu domu Brežice se dodeli v gospo- 

darjenje premoženje, s katerim je doslej gospodaril 
zdravstveni dom v Krškem in ki so ga uporabljale 
organizacijske enote, naštete v 2. točki  te odločbe. 

5 
Zdravstveni dom Brežice ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev. 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Krško. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Brežice 
je pristojen svet za ljud&ko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Krško. 

Zdravstveni dom Brežice začne poslovati po do- 
ločbah te odločbe 1. avgusta 1955. 

Ta odločba velja takoj. 

St. 812/3-1955 
Krško, dne 24. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

642. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) 
je okrajni ljudski odbor Krško v zvezi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1955, št. 812/1-55, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Kostanjevica 

na Krki 

t 
Ustanovi se zdravstvena postaja Kostanjevica na 

Krki kot finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda: Zdravstvena postaja Kostanjevica 

na Krki. 
Sedež zavoda: Kostanjevica na Krki. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje Ko- 
stanjevica na Krki spadajo: 

a) splošna ambulanta Kostanjevica, 
b) posvetovalnici za matere in otroke Kostanje- 

vica in Podbočje, 
c) babiška služba Kostanjevica in Podbočje. 

Zdravstvena postaja Kostanjevica na Krki ima 
nalogo, nuditi zdravstveno varstvo prebivalstvu občin 
Kostanjevica na Krki in Podbočje s tem, da zdravi 
in preprečuje bolezni. 

4 
Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki se do- 

deli, v gospodarjenje premoženje, s katerim je doslej 
gospodaril okrajni zdravstveni dom v Krškem in ki 
so ga uporabljale organizacijske enote, naštete v 
2. točki te odločbe. 

t       Zdravstveni dom Brežice upravlja upravni odbor, 
.ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 30-252/53). 

Zdravstvena postaja Kostanjevica  na  Krki  ima 
tek sklade: 

a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 



Stran 744 URADNI LISI St. 34 — 8. IX. 1955 

Zdravstveno postajo Kostanjevica na Krki uprav- 
lja upravni odbor, ki šteje 7 članov, vštevši uprav- 
j ika zdravstvene postaje. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 30-252/53) 

Clane upravnega odbora • upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Krško. 

zdravstveno postajo Krmelj upravlja upravni od- 
bor, ki šteje 7 članov, vštevši upravnika zdravstvene 
postaje. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni lisi FLRJ, 
št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudski odbor Krško. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Kosta- 
njevica na Krki 'je pristojen svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko okrajnega ljudskega odbora 
Krško. 

8 
Zdravstvena postaja Kostanjevica na Krki začne 

poslovati po določbah te odločbe 1. avgusta 1955. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Krmelj 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajmega ljudskega odbora Krško. 

8 
Zdravstvena postaja  Krmelj  začne  poslovati  po 

določbah te odločbe 1. avgusta 1955. 

Ta odločba velja takoj. 
St. 812/6-1955 
Krško, dne 24. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

Ta odločba vellja takoj. 
St. 812/?-1955 
Krško, dne 24. junija 1955. 

643. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Krško v zvezi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1955. št. 812/1-55, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Krmelj 

1 
Ustanovi se zdravstvena postaja Krmelj kot fi- 

nančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda: Zdravstvena postaja Krmelj. 
Sedež zavoda: Krmelj. 

a 
V organizacijski sestav zdravstvene postaje 

Krmelj spadajo: 
a) splošna ambulanta Krmelj, 
b) zobna ambulanta Krmelj, 
c) posvetovalnica za matere in otroke Krmelj, 
č) babiška služba Krmelj. 

3 
Zdravstvena postaja Krmelj ima nalogo, nuditi 

zdravstveno varstvo prebivalstvu občin Krmelj in 
Tržišče s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

Zdravstveni postaji Krmelj se dodeli v gospodar- 
jenje premoženje, s katerim je doslej gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Krškem in ki so ga upo- 
rabljale organizacijske enote, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstvena postaja Krmelj jma tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

644. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Krško v zvezi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1955, št. 812/1-55, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Krško 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Krško kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda: Zdravstveni dom Krško. 
Sedež zavoda: Videm-Krško. 

V   organizacijski    sestav   zdravstvenega   doma 
Krško spadajo: 

a) splošna  ambulanta Krško z laboratorijem in 
rentgenom, 

b) pomožna zdravstvena postaja Raka, 
c) specialistična okulistična ambulanta pri sploš- 

ni ambulanti Krško, 
č) zobna ambulanta Krško z laboratorijem, 
d) šolska ambulanta Krško, 
e) posvetovalnica za matere in otroke Krško in 

Raka, 
f) posvetovalnica za  mseče žene Krško, 
g) higienska služba Krško, 
h) babiška   služba   Vridem-Kr?k-o.   Leskovec   in 

Raka, 
i) rešilna postaja Videm. 

Zdravstveni dom Krško ima nalogo, nuditi zdrav- 
stveno varstvo prebivalstvu občin Videm-Krško, Le- 
skovec, Raka in 'Veliki Trn s tem, da zdravi in pre- 
prečuje bolezni. 
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Zdravstvenemu domu Krško se dodeli v gospo- 
darjenje premoženje, s katerim je doslej gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Krškem in ki so ga upo- 
rabljale organizacijske enote, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstveni dom Krško ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 

Zdravstveni dom Krško upravlja upravni odbor, 
ti šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 30-252/53). 

Clane upravuega odbora m upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Krško. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Krško 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Krško. 

8 
Zdravstveni dom Krško začne poslovati po določ- 

bah te odločbe  1. avgusta  1955. 

Ta odločba velja takoj. 
St. 812/2-1955 
Krško, dne 24. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

645. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLR], št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Krško v zvëzi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1953, št. 812/1-53, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Senovo 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Senovo kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda: Zdravstveni dom Senovo. 
Sedež zavoda: Senovo. 

• V organizacijski sestav zdravstvenega doma Se- 
novo spadajo: 

a) splošna ambulanta Senovo z laboratorijem in 
rentgenom, 

b) zobna ambulanta Senovo z laboratorijem, 
c) šolska ambulanta Senovo, 
c) posvetovalnici za matere in otroke v Senovem 

m Brestanici, 
d) posvetovalnica za noseče žene Senovo, 
e) babiška  služba  Senovo,  Brestanica  in   Veliki 

Kamen. 

Zdravstveni dom Senovo ima nalogo, nuditi zdrav- 
stveno varstvo prebivalstvu občin Senovo, Brestanica 
in dela občine Bianca s tem, da zdravi in preprečuje 
bolezni. 

4 
Zdravstvenemu domu Senovo se dodeli v gospo- 

darjenje premoženje, s katerim je dotlej gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Krškem in ki so ga upo- 
rabljale organizacijske enote, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstveni dom Senovo ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 

Zdnvstveni dom Senovo upravlja upravni odbor, 
ki šteje 9 članov, vštevši upravnika doma. 

Upravni odbor je sestavljen m dela po uredbj o 
upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradnj list FLRJ, 
št. 30-252/55). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Krško. 

7 
Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Senovo 

je  pristojen  svet  za  ljudsko  zdravstvo  in   socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Krško. 

8 
Zdravstveni dom Senovo začne poslovati po do- 

ločbah te odločbe 1. avgusta 1955. 

Ta odločba velija takoj. 
St. 812/5-1955 
Krško, dne 24. junija 1955 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

646. 
Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Krško v zvezi s svojo odločbo 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma v Krškem 
z dne 24. junija 1955, št. 812/1-55, na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 24. junija 1955 
sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvenega doma Sevnica 

1 
Ustanovi se zdravstveni dom Sevnica kot finančno 

samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda: Zdravstveni dom Sevnica. 
Sedež zavoda: Sevnica. 

V organizacijski sestav zdravstvenega doma Sev- 
nica spadajo: 

a) splošna ambulanta Sevnica z laboratorijem in 
rentgenom, 

b) zobna ambulanta Sevnica z laboratorijem, 
c) šolska ambulanta Sevnica, 
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č) posvetovalnice za matere in otroke v Sevnici, 
Blanci, Studencu in Bučki, 

d) posvetovalnica za noseče žene Sevnica, 
e) babiška služba v Boitanju, Zabukovju, Sevnici 

in Studencu, 
f) rešilna postaja Sevnica. 

Zdravstveni dom Sevnica ima nalogo, nuditi 
zdravstveno varstvo prebivalstvu občin Sevnica, Bo- 
štanj. Studenec, Zabukovje in dela občine Bianca 
s tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

Zdravstvenemu domu Sevnica se dodeli v gospo- 
darjenje premoženje, s katerim je doslej gospodaril 
okrajni zdravstveni dom v Krškem in ki so ga upo- 
rabljale organizacijske enote, naštete v 2. točki te 
odločbe. 

5 
Zdravstveni dom Sevnica ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo, 

6 
Zdravstveni dom Sevnica upravlja upravni odbor, 

ki šteje 9 članov, vstevši upravnika doma. 
Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi o 

upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika doma ime- 
nuje okrajni ljudski odbor Krško. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Sevnica 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Krško. 

8 
Zdravstveni dom Sevnica začne poslovati po do- 

ločbah te odločbe 1. avgusta 1955. 

Ta odločba velja takoj. 
St. 812/4-1955 
Krško, dne 24. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

647. 
Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS-, št. 19/52) 
ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLR], št. 46/51) je izdal okrajni ljudski odbor 
Slovenj Gradec na seji obeh zborov dne 14. junija 
1955 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o javnem redu 

in miru 

1. člen 
' 2. člen odloka v javnem redu in miru, ki ga je 
izdal OLO Slovenj Gradec r*a seji obeh zborov dne 
11. VII. 1953 in ki je bil objavljen v Uradnem listu 
LRS, št. 26/53 se izpremeni in dopolni tako, da se 
sedaj glasi takole: 

Prepovedano je vsako dejarje na javnem pro- 
storu ali zasebnem prostoru, ki moti mir okolice, in 
sicer: 

a) z uporabo zvočnikov, radioaparatov, glasbil 
ali kakršnihkoli drugih naprav ali na kakršenkoli 
drug način-občutno motiti okolico ali po nepotreb- 
nem delati večji hrup in ropot; 

b) uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
ljih motorna vozila, ki niso opremljena z jzpušno du- 
šilko; 

c) v času od 22. ure do 6. ure motiti nočni mir 
in počitek ljudi. 

Ni šteti za motnje po prednjem odstavku mo- 
tenj, ki izvirajo iz oblastveno dovoljene politične, 
družbene in gospodarske delavnosti. 

Tajništvo za notranje zadeve lahko v posamez- 
nih primerih omeji uporabo naprav iz točke a) pred- 
njega odstavka tega člena v bližini bolnišnic, sana- 
torijev itd. ali iz ozirov •• tujski promet. 

2. člen 
3. člen in 4. člen prenehata  veljati. 

3.člen 
9. člen se spremeni in se glasi takole: 
Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti, na- 
štete v drugem členu, ki je izpremenjen s tem odlo- 
kom, razen točke b), v 5. členu, v 6. členu razen točk 
a), b), e), f) in v 7. členu. 

4. člen 
10. člen se izpremeni in se sedaj glasi takole: 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti okrajni ljudski odbor, smejo takoj 
na kraju storjenega dejanja od tistih, ki jih zalotijo 
pri prekršku, izterjati denarno kazen v znesku 50 din 
za tele prekrške: 

za kršitve določb iz točke b) 2. člena, ki je iz- 
premenjen s tem odlokom in iz točk a), b) e), f) 6. 
člena. 

5. člen 
Ta odlok začno veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc 
St. 1/3-529/1-55 
Slovenj Gradec, dne 14. junija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Jožko Slavic 1. r. 

648. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list,LRS, št. 19/52), 
66. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56/53), 48. 
člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6/54), 25. člena uredbe o obrt- 
nih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list 
FLRJ, št. 5/54) in 3. ter 6. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski 
odbor mestne občine Postojna na seji dne 7. junija 
1955 sprejel 

ODLOK 
o poslovaluem času trgovskih, gostinskih  in obrtnih 

obratovalnic v mestni občini Postojna 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Poslovalni   čas   trgovskih,   gostinskih   in   obrtnih 

obratovalnic določajo delavski sveti oziroma delovni 
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kolektivi trgovskih podjetij in trgovin, gostinskih 
podjetij in gostišč ter lastniki zasebnih obrtnih de- 
lavnic in  zasebnih  gostišč. 

Trgovske in obrtne obratovalnice morajo biti od- 
prte v času, ki je določen s tem odlokom, gostinska 
podjetja in gostišča pa morajo in smejo biti odprta 
v času, ki ga določa ta odlok ter velja ta čas kot 
najdaljši poslovalni čas. 

2. člen 
Gostinska podjetja in gostišča lahko za posa- 

mezne prilike zaprosijo za podaljšanje poslovalnega 
časa. 

Dovoljenje za podaljšanje poslovalnega časa 
izda načelnik oddelka za gospodarstvo in komunalne 
zadeve LO MO Postojna. 

3. člen 
Glede   na   letni   čas   je   poslovalni   čas   različen. 
Za letni čas se po tem odloku šteje čas od 

1. maja do 30. septembra, za zimski pa čas od 1. okto- 
bra do 30. aprila. 

4. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen. 

B< Poslovalni čas ob delavnikih 

I.  V   trgovini 
5. člen 

1. Trgovinske obratovalnice morajo biti odprte, 
čo v naslednjih odstavkih oziroma členih ni drugače 
določeno, vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in 
državnih praznikih, v zimskem času od 8. do 12. in 
od 14. do 17. ure, v poletnem času pa od 7.30 do 12. 
in od 15. do 18. ure, ob sobotah pa pozimi od 8. do 13. 
in poleti od 7.30 do 13. ure. 

2. Prodajalne živil in delikates ob delavnikih od 
ponedeljka do petka pozimi od 8. do 12. in od 14. do 
17. ure, poleti pa od 7.30 do 12. in od 15. do 18. ure; 
ob sobotah pozimi od 8. do 13., poleti pa od 7.30 
do 13. ure. 

Določena dežurna prodajalna v Postojni posluje 
ob sobotah, kot je določeno v prvem stavku te točke. 

3. Prodajalne svežega mesa ob delavnikih pozimi 
od 7. do 12. in od 15. do 17. ure, poleti pa od 7. do 
11.30 in od 16. do 18.30. Te prodajalne so lahko ob 
četrtih popoldne pozimi in poleti zaprte. 

4. Prodajalne»mleka ob delavnikih pozimi od 7. 
do 11. ure, poleti pa od 6. do 11. ure. 

5. Prodajalne sadja jn zelenjave ob delavnikih od 
ponedeljka do petka pozimi od 8. do 12. in od 14. 
do 17. ure, poleti pa od 7. do 12. in od 16. do 18. ure. 
Ob sobotah pozimi od 8. do 13., poleti pa od 7. do 
13. ure. lahko pa so odprte tudi popoldne. 

6. Prodajalne kruha ob delavnikih pozimi od 7. 
do 12. in od 15. do 17. ure, poleti pa od 6. do 11. in 
od 16. do 18. ure. 

7. Prodajalne tobaka ob delavnikih poleti in po- 
zimi od 7. do 12. in od 15. do 18. ure. 

8. Prodajalne časopisov pozimi od 7. do 12. in 
od 15. do 18. ure, poleti pa od 7. do 12. in od 15. 
do 19.  ure. 

9. Prodajalne goriv in maziv nepretrgoma ves dan. 
10. Slaščičarne, ki prodajajo svoje izdelke, se 

štejejo kot obrt in poslujejo po času, ki je določen 
za obrti. 

6. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in trgih veljajo 

Predpisi o sejemskem in tržnem redu. 

7. člen 
Načelnik oddelka za gospodarstvo in komunalne 

zadeve LO MO Postojna lahko na predlog trgovske 
obratovalnice ali pristojne trgovinske zbornice do- 
loči za trgovske obratovalnice drugačen poslovalni 
čas, kot je določen s tem odlokom, predvsem za 
dneve priznanih državnih praznikov, izrednih inven- 
tur ali adaptacij poslovnih prostorov. 

II.  V   gostinstvu 

8. člen 
1. Hoteli in prenočišča morajo v okviru svoje 

zmogljivosti sprejeti in postreči gosta ob vsakem 
času. 

2. Menze morajo biti odprte od 6. do 8., od 12. 
do 15. ure in od 18. do 21. ure. 

3. Restavracije morajo biti odprte pozimi od 7. 
do 23. ure, poleti pa od 6. do 24. ure. Jamska resta- 
vracija v Postojni, če ne pričakuje prometa, lahko 
lokal zapre tudi popreje, ne pa pred 21. uro. 

Mlečna restavracija v Postojni pa je ne glede na 
prejšnjo določbo odprta poleti od 6. do 21., pozimi 
pa od 7. do 20. ure. 

4. Kavarne morajo biti odprte pozimi od 6. do 
24., poleti pa od 6. do 1. ure. 

5. Točilnice morajo biti odprte pozimi od 7. do 
23., poleti pa od 7. do 21. ure. 

6. Bifeji morajo biti odprti pozimi od 7. do 23., 
poleti pa od 6. do 24. ure. 

7. Bari   morajo biti  odprti  pozimi   in   poleti  od 
22. do 4. ure. 

8. Penzioni morajo biti odprti pozimi od 7. do 
21., poleti pa od 6. do 22. ure, na prenočitev pa mo- 
rajo gosta sprejeti ob vsakem času. 

9. Slaščičarne, ki poslujejo na gostinski način, 
morajo biti odprte pozimi .in poleti od .7. do 20. ure. 

10. Gostilne morajo biti odprte pozimi od 7. do 
23. ure, poleti pa so gostilne lahko odpete do 24. ure. 
Gostilne, kjer v večernih urah ni pričakovati pro- 
meta, se lahko zaprejo ob 21. uri. 

11. Putnik Postojna mora poslovati pozimi od 8. 
do 12. in od 15. do 18. ure, poleti pa od 8. do 12. in 
od 13. do 19, ure. Ob opoldanski prekinitvi in dela 
prostih dnevih vpelje obvezno dežurno službo. 

9. člen 
Gostinska podjetja iti gostišča prenehajo streči 

najpozneje četrt ure pred časom, ki je določen za 
zapiranje. Četrt ure po času, ki je določen za zapi- 
ranje, pa morajo gostje zapustiti poslovne prostore 
gostišč. 

10. člen 
Za dneve pred priznanimi državnimi prazniki, 

za dneve posebnih prireditev, inventur in adaptacij 
poslovnih prostorov določi poslovalni čas načelnik 
oddelka za gospodarstvo in komunalne zadeve LO 
MO Postojna na predlog prireditelja ali pristojne 
gostinske zbornice. Tak predlog pa mora biti pred- 
ložen najmanj 3 dni pred prireditvijo ali praznikom. 

11. člen ' 
V noči od 31. decembra na 1. januar smejo biti 

restavracije, kavarne, gostilne in bari odprti vso noč. 

12. člen 
Kolodvorska restavracija v Postojni obratuje 

neorekinjeno ves dan ne glede na letni ali zim- 
ski čas. 
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13. člen 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpreti pred 

5. uro zjutraj, morajo pa se odpreti najpozneje ob 
7. uri zjutraj. 

•.  V  obrti 

14. člen 
Obrtne obratovalnice, kj poslujejo neposredno 

z naročniki, morajo biti odprte tako kakor trgovske 
obratovalnice. 

Ì5. člen 
Ne olede na prejšnji člen pa morajo biti odprte 

brivnice pozimi ob torkih, sredah, četrtkih in petkih 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, poleti pa od 7. do 12. 
in od 15. do 18. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. in od 
13. do 19. ure, in sicer pozimi in poleti. Ob ponedelj- 
kih so brivnice lahko zaprte, mora pa ena brivnica v 
Postojni biti odprta od 7. do 12. ure, in to samo 
poleti. Razpored, katera brivnica je v ponedeljek 
odprta, napravi obrtna zbornica. 

Slaščičarne morajo biti odprte ne glede na' letni 
čas nepretrgoma vsak dan od 7. do 20. ure. 

16. člen 
Fotografske delavnice morajo biti odprte ob tor- 

kih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah od 8. do 12. 
ure in od 14. do 18. ure, in sicer poleti in pozimi. Ob 
nedeljah so odprte po potrebi ves dan sporazumno 
s kolektivom. Ob ponedeljkih so lahko zaprte. 

17. člen 
Poslovalni čas ža obrtne obratovalnice, določen 

s tem odlokom, sme po izkazani potrebi v posameznih 
primerih spremeniti načelnik oddelka za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve LO MO Postojna na pred- 
log obrtne obratovalnice ali obrtne zbornice. 

C. Poslovalni čas ob nedeljah In priznanih praznikih 

18. člen 
1. Prodajalne svežega mesa so pozimi in poleti 

zaprte, mora pa poleti biti odprta ena prodajalna 
svežega mesa od 7. do 10. ure, kakor določi trgovska 
zbornica. 

2. Prodajalne mleka morajo biti odprte pozimi 
in poleti od 7. do 10. ure. 

3. Prodajalne sadja in zelenjave morajo biti od- 
prte pozimi od 8. do 10., poleti pa od 8. do 12. ure. 

4. Prodajalne kruha morajo biti odprte pozimi 
in poleti od 7. do 10. ure. 

5. Slaščičarne morajo biti odprte pozimi in poleti 
od 7. do 20. ure. 

6. Vulkanizerska delavnica v Postojni mora obra- 
tovati pozimi in poleti, od 8. do 18. ure. 

7. V Postojni mora bit odprta ena mehanična 
delavnica po razporedu, ki ga napravi obrtna zbor- 
nica, pozimi in poleti od 8. do 18. ure. 

Ne glede na to določbo pa mora avtoprevozniško 
podjetje v Postojni vpeljati obvezno dežurno službo 
pzimi in poleti od 8. do 18. ure. 

8. Prodajalne časopisov morajo biti odprte po- 
zimi in poleti od 8. do 11. ure. 

9. Brivnice morajo biti odprte pozimi in poleti 
od 7. do 12. ure. 

19. člen 
Za gostinska podjetja in gostišča velja obrato- 

valni čas, ki je določen v 8. členu tega odloka. 

C. Kazenske določbe 

20. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000din: kdor nima objavljenega obratovalnega 
časa na  vidnem mestu v obratu. 

D. Končne določbe 

21. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejme na seji 

ljudski odbor mestne občine Postojna, objavi pa se 
v »Uradnem listu LR$<. 

St. 11-280/5-55 
Postojna, dne 16. junija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Buša 1. r. 

619. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi 
s 16. in 18. členom uredbe o spremembah in dopolni- 
tvah uredbe o upravljanju'stanovanjskih hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 29/54) na seji dne 27. januarja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o stanovanjski 

tarifi in  razdelitvi najemnin na sklade za območje 
LO MO Ptuj 

1. člen 
Odlok o stanovanjski tarifi in razdelitvi najem- 

nin na sklade za območje LO MO Ptuj, objaviljen v 
Uradnem listu LRS, št. 50/54 z dne 25. XII. 1954, se 
spremeni tako, da se 1. členu navedenega odloka 
dodata  nov  tretji  in  četrti odstavek,  ki  se glasita: 

>Kot stanovanjska površina se pri stanovanjskih 
prostorih upošteva površina do največ 24m', pri 
hodnikih pa do največ 8 m2. 

Površina stanovanjskih prostorov, ki presega 
24 m2, in površina hodnikov, ki presega 3 m1, se ne 
upoštevata pri določevanju visine najemnine.c 

2. člen 
V ostalem ostane odlok neizpremenjen. 

3. člen 
Stanovanjska uprava pri LO MO Ptuj izvrši po 

službeni dolžnosti popravek že določenih najemnin 
po tem odloku. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem. ko se objavi v 

>Uradnem listu LRS«. 

St. 1/1-1504/1-55 
Ptuj. dne 27.  januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1.  r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne - Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnin«:"letno 1000din — Posamezna Številka 12 din do 8 sttanl, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva lia, postni predal 336 - Telefon uprave 23-579 — Cek. račun: 60-KB-5-2-399 
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VSEBINA t 

Odloki ljudskih odborov: 

650. Odlok o družbenem planu okraja Postojna za leto 1S53. 
KI. Odlok o spremembi  In   dopolnitvi   odloka   o   družbenem 

planu okraja Postojna za leto 1935. 
652. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o družbenem 

planu okraja Postojna za leto 1955. 
653. Odlok  o  potrditvi sklepnega  računa  OLO Postojna  za 
,      leto 1934. 
654. Odlok o spremembah odloka o proračunu okraja Po- 

stojna za leto 1955. 
655. Odlok o potrditvi zaključnega računa o Izvršitvi pro- 

računa okraja Kranj za leto 1954. 
656. Odlok o občinskem prometnem davku za okraj Ljutomer. 
657. Odlok o potrditvi sklepnega računa v izvršitvi proračuna 

okraja Murska Sobota za leto 1954. 
658. Odio!:   o  občinskem  prometnem  davku  za   okraj   Novo 

•*•»   mesto. 
659. Odločba o prenosu zdravstvenega doma Radovljica iz 

pristojnosti OLO Radovljica v pristojnost LO MO Ra- 
dovljica. 

660. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine ou do- 
hodkov od premoženja in premoženjskih pravic za leto 
1955 v okraju Radovljica 

661. Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji cest •. reda 
okraja Radovljica. 

£62. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o uvedbi ob- 
činskih taks in občinskega prometnega davka1 v okiaju 
Radovljica. 

663. Odlok o dopolnitvah odloka o proračunu OLO Slovenj 
Gradec za leto 1955. 

661. Oiilok o spremembi odloka o družbenem planu OLO Šo- 
štanj za leto 1955. 

665. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov kmetijsKth gospodarstev, samostojnih poklicev 
in premoženja za leto 1955 v okraju Soätanj. 

666. Odlok p občinskem nrometnem davku ckraja Soätanj. 
667. Odlok o izdelavi in potrditvi investicijskega programa 

za objekte, ki se financirajo iz sredstev, s katerimi go- 
spodarska or-!inlzaclja prosto razpolaga v m^tui občini 
Celje. 

663. Odlok ospremembah in dopolnitvah odloka o najkrajfem 
poslovalnem času trgovskih poslovalnic, gostišč in obrt- 
nih delavnic v mestni občini Idrija. 

669. Odlok o uvedbi občinske dokladc na dohodnino iz kme- 
tijstva v mestni občini Nova Gorica. 

670. Odlok o spremembi odloka o rrrir.ih taksah in promet- 
nem davku v mestni občini Ptuj. 

671. Odlok o določitvi okoliša, v katerem oodo prišla po- 
slopja pod odmero dohodnine v mestni občini Ptuj. 

672. Odlok o ustanovitvi sklada za kreditiranje zidanja sta- 
novanj v mestni občini Ptuj. 

673. Odlok o turističnem šotorjenju na območju LO MO PiuJ. 

Odloki ljudskih odborov 
650. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
° okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
dostojna- na skupnih sejah obeh zborov dne 5. in 
29. aprila 1955 sprejel 

... t      ODLOK 
o družbenem planu okraja Postojna za leto 1955 

'C:'" l'  Prvi   del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 

T    . • V LETU 1954 
Gospodarski razvoj okraja v letu 1934 kaže tele 

značilnosti:' 
a) Industrijska proizvodnja se je močno pove- 

čala zlasti'zato; ker se je povečala stopnja predelave 
lesa vllesno-ihdustrijskih podjetjih. Kmetijska pro- 
izvodnja Jje dosegla raven petletnega povprečja. Seč- 
nJa v gozdovih •••••• je presegla pričakovani obseg, 
deloma   zaradi   nezakonitih   sečenj,   deloma   pa   na 
'račun sečnje lesa iz kontingenta za leto 1955. 

b) Močno se je   povečal  obseg  investicij   in   v 
i zvezi   s  tem  gradbena  delavnost.   Ce  se izvzamejo 
investicije v promet, ki so širšega pomena, se je 
struktura investicij v okraju zboljšala s tem, da se 
J6 občutno povečal' delež investicij v družbeni stan- 
dard, zlasti v stanovanjsko graditev.   • 

c) Povečala sta se zaposlenost in obseg potroš- 
ne. Zaradi zvišanja cen, zlasti kmetijskim pridel- 
kom, se je povečala predvsem potrošnja pri kmeč- 

kem prebivalstvu, medtem ko je bilo gibanje potroš- 
nje, neugodno za delavce in uslužbencej 

d) Novi ekonomski ukrepi, ki so bili vpeljani 
leta 1934, so v osnovi ugodno delovali na razvoj go- 
spodarstva okraja. V 'tem so bile značilne slabosti 
sistema oblikovanja plač in delitve dohodka, ki so 
na eni strani zavirale povečanje proizvodnosti dela, 
na drugi strani pa vzpodbujale zviševanje cen. To 
dejstvo narekuje, da se v letu 1955 tudi v merilu" 
okraja posveti posebno pozornost ukrepom v smeri 
povečanja •storilnosti dela in stabilizacije tržišča. 

''J 
1 

Industrijska proizvodnja 
Indeks skupne industrijske proizvodnje v letu 

1954 v primeri s skupno indutrijko proizvodnjo v 
letu 1953, .izračunan po cenah, predvidenih za leto 
1953, znaša  113,8%. 

Po posameznih skupinah proizvodov se je indu- 
strijska proizvodnja v letu 1954 spremenila takole: 

Indeks 
1953 = 100 

Rezani les  • 104,2 
Vezane plošče, umetne plošče in furnir   122,2 
Končni proizvodi lesne industrije 146,1 
Drugi industrijski proizvodi 117,1 
Proizvodnja rezanega lesa je presegla pričako- 

vani obseg, ker se je zaradi pritiska delovnih kolek- 
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tivov žagarskih obratov že v letu 1954 posekalo del 
kontingenta lesa, ki je bil predviden za sečnjo v> 
letu 1955. 'V primeri s predvidenim obsegom proiv 
vodnje se je povečala tudi proizvodnja vezanih plc'c, 
in sicer zato, ker ni bila pravočasno pripravlj ^aa 
potrebna dokumentacija za remontna dela v ICP arni 
vezanih plošč v Pivki. Tovarna je tako neprekinjeno 
obratovala in je proizvedla običajno količino veza- 
nih plošč. Proizvodnja končnih izdelkov lesne indu- 
strije je bila manjša od predvidene zaradi požara v 
obratu lesne galanterije v Martinjaku. Druga indu- 
strijska proizvodnja se je povečala v predvidenem 
obsegu. 

Povečanje industrijske proizvodnje je omogočila 
povečana zaposlitev. Število v industriji zaposlenih 
se je v letu 1954 povečalo za 265 ali za 14,9 %. 

Proizvajalnost dela, izračunana po indeksu po- 
večanja družbenega proizvoda in indeksu povečanja 
delovne sile, se je znižala pnbižno za okolj 1 % na- 
sproti proizvajalnosti v letu 1953. Proizvajalnost se 
je povečala v industriji umetnih in vezanih plošč, 
kjer se je v preteklih letih mnogo investiralo; v ža- 
garskih in lesnogalanterijskih industrijskih podjet- 
jih je proizvajalnost nazadovala, med drugim za- 
radi tega, ker se je skušalo obdržati zaposlenost na 
ravni leta 1953 tudi v tistih žagarskih obratih, ki 
niso imeli dovolj surovine na razpolago, in zaradi 
požara na obratu Martinjak. V splošnem pa je pro- 
izvajalnost padla zlasti zaradi sistema nagrajevnja, 
ki ni spodbujal delovne kolektive k večanju sto- 
rilnosti. 

Vrednost izvoženih industrijskih proizvodov se 
je v letu 1954 povečala za 20,5 % v primeri z 
vrednostjo v letu 1953. Zmanjšal se je izvoz reza- 
nega lesa iglavcev, povečal pa izvoz trdega rezanega 
lesa, umetnih in vezanih plošč ter končnih izdelkov 
lesne industrije. Povečanje in spremembe v strukturi 
izvoza so posledica deviznih predpisov, ki so omo- 
gočili ugodno prodajo izdelkov višje stopnje prede- 
lave na tujih tržiščih. 

V letu 1954 je bil obnovljen obrat za proizvodnjo 
lesne galanterije v Martinjaku, nadalje se je izvr- 
šilo okoli polovico del po programu razširitve to- 
varne pohištva v Cerknici, kjer je predvideno pove- 
čanje zmogljivosti do 600O garnitur pohištva letno. 
Investicije drugih industrijskih podjetij pa so bile 
v prvi vrsti usmerjene v velika popravila zgradb 
in opreme in v izpopolnitev faznih zmogljivosti. 

Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja se je v letu 1954 povečala 
za 10,3% v primeri s proizvodnjo v letu 1953. Po 
posameznih skupinah poljedelskih kultur se je pri- 
delek spremenil takole: 

1947—1951 » 100   1955 = 100 

Zito 60 79 
Krompir 90,2 116,2 
Seno 119 106,7 

Skupna kmetijska proizvodnja je dosegla raven 
petletnega povprečja. Obilno deževje spomladi je 
onemogočilo pravočasno setev koruze, ki zaradi tega 
ni dala običajnega pridelka. Prav tako je stalno de- 
ževje in nizke temperature v času vegetacije žit 
povzročilo zastoj v rasti, rjo in pole'zenost vseh vrst 
žita. Lepo. vreme v poznem poletju pa je omogočilo 

sorazmerno dob*r pridelek; krompirja in drugih po- 
znih vrtnin. Pridelek krmskih rastlin je bil po koli- 
čini izdaten, po kakovosti pa slab, ker je deževje 
oviralo sušenje in pravočasno spravilo sena. 

Ceni se, da se je živinorejska proizvodnja pove- 
čala za 5%. Popis živine po stanju 15. I. 1955 je 
nasproti prejšnjemu popisu (15. 1. 1953) prvič po 
vojni izkazal zmanjšanje števila konjev (za 300 glav 
ali 8%) in močno povečanje števila goveda (za 1555 
glav ali 7,8%). Število perutnine se je po tem popisu 
povečalo za 6,7%, prašičev za 1.2%, medtem ko se 
je število ovac zmanjšalo za 503 ali za 18 %. 

Sadjarska proizvodnja je bila neznatna, ker jo 
nenehno deževje v času cvetenja onemogočilo plo- 
jenje ter pospešilo razplod cvetožera in drugih sad- 
nih škodljivcev. 

Spremembe v izkomščanju zemljišč se nagibajo 
v smeri povečanja krmske osnove. Povečale so se 

skupne njivske površine za 71 ha, v tem pa so se 
zmanjšale površine koruze za 49 ha in povečale po- 
vršine, posejane z ovsom in deteljo, za 126 ha. Pre- 
majhno pozornost se je posvetilo upravljanju zem- 
ljišč splošnega ljudskega premoženja in agrarnih 
skupnosti, ki niso bile v vseh primerih negovane in 
smotrno izkoriščene. 

Oskrba s kmetijskimi potrebščinami se je v letu 
1954 poslabšala. Zlasti se je zmanjšala potrošnja 
umetnih gnojil (za 59%), deloma zaradi višjih cen, 
deloma zaradi tega, ker so bile v prodaji le manjše 
količine. Povečala se je potrošnja zaščitnih sredstev 
(za 114%), zlasti v zvezi z zatiranjem koloradskega 
hrošča, ki se je v letu 1954 razširil že na vsa krom- 
pirišča v okraju. 

Zboljšala se je oskrba z manjšimi kmetijskimi 
stroji (48% povečane prodaje). Prodaja poljedel- 
skega orodja se je zmanjšala za 8 %. Traktorji se 
zaradi nezadostnega izkoriščnja v kmetijstvu niso 
uveljavili in so se zaradi tega uporabljali pretežno 
v prevozništvu. 

V letu 1954 so bili storjeni tile važnejši ukrepi 
za razvoj kmetijstva: 

a) Iz proračuna okrajnega ljudskega odbora je 
bilo izločeno 10 milijonov dinarjev za .pospeševanje 
živinoreje, za varstvo rastlin, za sadjarstvo, kmetij- 
ske razstave, semensko službo in za povečanje kme- 
tijske izobrazbe, Pirav tako so tudi kmetijske za- 
druge izločile iz svojih skladov 9 milijonov dinarjev 
za omenjene namene. 

b) Iz proračunskih sredstev za investicije je 

OLO dodelil kmetijskim posestvom in kmetijskim 
zadrugam 18 milijonov dinarjev za napravo hlevov 
za govedo s skupno kapaciteto 160 glav. Kmetijske 
zadruge so po poprejšnji oceni investirale približno 
40 milijonov dinarjev, od česar je bijo uporabljeno 
za kmetijske objekte okoli 10 milijonov dinarjev, 
poleg tega pa so porabile okoli 4 milijone.dinarjev 
za subvencije svojim kmetijskim odsekom. 

c) Izdan je bil odlok o zatiranju kaparja, ki se 
je pojavil na robu sadjarskega predela v okraju, T 

občinah Prem in Dolane. 
d) Davčna odmera je bila izračunana na podlagi 

katastrskega dohodka. S tem so se preprečile sub- 
jektivne ocene davčne osnove, hkrati pa so se spod- 
budili proizvajalci, da povečajo proizvodnjo Dad 

krajevno  povprečje.  Izračun   katastrskega  dohodka 
' je za večino gospodarstev ustrezal, pri tistih, gosp-o- 
darstvih, katerih struktura se oddaljuje od povpreč- 
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ne, pa ni bilo pravih sorazmerij. Tako so bila gospo- 
darstva s slabšimi zemljišči premalo obremenjena, 
gospodarstva z boljšimi zemljišči pa preveč. Mnogo 
je bilo tudi razlik med stanjem katastra in stanjem 
v naravi, tako glede lastništva kot glede kvalitete 
zemljišč. 

3 
Gozdarstvo 

Gozdarska  proizvodnja  se je  v  letu  1954 spre- 
menila takole: 

indeks 
1955 — 100 

obremenitev 
prirastka 

v % 

splošni družbeni sektor 100 104,2 
zasebni in zadružni sektor 92 141 

95,3 120 skupaj 

Sečnja v gozdovih okraja ni bila znižana v pred- 
videnem obsegu iz tehle razlogov: 

Uprava za gozdarstvo je bila ustanovljena šele 
• drugem polletju 1954. Zaradi začetnih organizacij- 
skih težav in pomanjkanja kadra ni mogla nadzoro- 
vati sečnje tako, kot bi bilo zaželeno. 

Delovni kolektivi žagarskih obratov in kmetijske 
zadruge, pooblaščen© za odkup gozdnih proizvodov, 
so zaradi zaposlitve preveč pritiskali na gozdne mase; 
zaradi tega je bil tudi v letu 1954 posekan del kon- 
tingenta, predvidenega za sečnjo v letu 1935. 

Na področju obnove, varstva in. gojitve gozdov 
so bila v letu 1934 izpeljana tale dela: 

pogozdovanje 165 ha 
spopolnitv© 472 ha 
čiščenje gozdov 26S2ha 
•druga gojitvena dela 381 ha 
urejanje gozdov 4204 ha 
gradnja gozdnih cest 1,3 km 
vzdrževanje gozdnih cest       430,0 km 
požarni zidovi 7,0 km 

Za našteta in druga dela s tega področja je bilo 
porabljeno 210 milijonov dinarjev iz sklada za ob- 
novo, gojitev in varstvo gozdov. 

Zaradi pozne ustanovitve uprave za gozdarstvo 
in že omenjenih organizacijskih težav se gozdno- 
gojitvena dela in graditev gozdnih cest v zasebnem 
in zadružnem sektorju niso povsod strokovno izvajala. 

4 
Gradbeništvo 

Po poprejšnji cenitvi je vrednost izvršenih grad- 
benih del dosegla v letu 1954 990 milijonov dinarjev 
ali 2,55^krat več kot v letu 1953. Prav tako se je po- 
vprečno število v gradbeništvu zaposlenih povečalo 
od 795 v letu 1953 na 1740 v letu 1954 ali za 2,2-krat. 
Tako povečanje obsega graditev so omogočile in- 
vesticije iz zveznih in republiških sredstev na pod- 
ročju okraja, poleg tega pa presežki dohodkov okra- 
ja, izvirajočih iz zvišanja cen gozdnim in lesnim pro- 
izvodom ter dz povečane proizvodnje gozdarstva in 
lesne industrijo nasproti proizvodnji, ki je bila pla- 
nirana v družbenem planu za leto 1954. 

Povečanje gradbenih del je povzročilo pomanj- 
kanje obrtniških storitev oziroma so bili obstoječi 
obrati preobremenjeni z naročili za gradbena pod- 
ivja, tako da niso mogli izvrševati potrebnih storitev 
Prebivalstvu. 

Gradbena podjetja so bila prvotno preveč obre- 
menjena z deležem okraja pri njihovem dobičku, 
kar je pomenilo nevarnost, da se bodo cene gradbe- 
nih storitev na ta račun zvišale. Iz teh razlogov je 
Lila gradbenam podjetjem obdavčitev znižana tako, 
da jo dovoljevala izplačila plač v mejah lestvice 
v zveznem družbenem planu za leto 1954 in ustvari- 
tev sredstev za samostojno razpolaganje. 

Ekonomičnost in kvaliteta graditev se je v letu 
1934 izboljšala, vendar ne v zaželenem obsegu. Po- 
manjkanje strokovnega kadra v nadzorstvenih orga- 
nih, v projektivnem biroju okraja in pri proizvajal- 
cih gradbenih del je povzročilo, da se ni moglo zme- 
raj poskrbeti za solidno, ceneno in smotrno izvršitev 
gradbenih del. 

5 
Promet 

V letu 1954 so se nadaljevala dela za elektrifika- 
cijo proge Postojna—Ljubljana, na odseku Postojna- 
Rakek. Dela na enem tiru so že dokončana, na dru- 
gem je vse pripravljeno za montažo viseče opreme. 
Na tej progi so bili vpeljani tudi motorni vlaki, kar 
je občutno zboljšalo zvezo Postojna—Ljubljana. 

Število cestnih motornih vozil se je v letu 1954 
povečalo od 104 na 116, njih nosilnost pa za 26 ton. 
Vozila so bila nakupljena pretežno iz lastnih sred- 
stev gospodarskih organizacij, deloma pa iz sredstev 
okrajnega sklada za kreditiranje investicij. 

Cesta Brkini je bila dograjena do vasi Prem, na 
odseku Prem—Celje pa so bili izvršeni izkopi in je 
bil položen tlak v dolžini 2 km. 

Obstoječe ceste so se redno vzdrževale, tako da 
se je njih stanje med letom kljub obilnemu deževju 
zboljšalo. Nabavljen je bil 1 drobilec za gramoz in 
2 traktorja za zimsko čiščenje. 

Trgovina in gostinstvo 

Fizični obseg blagovnega prometa v trgovini na 
drobno se je v letu 1954 povečal za 20,2% nasproti 
prometu v letu 1953, v gostinstvu pa za 3,7 %. Znatno 
povečanje prometa v trgovini na drobno je posledica 
dejstva, da je trgovina v okraju občutno zboljšala 
izbiro blaga industrijskega izvora in s tem pritegnila 
tiste potrošnike, ki so v pretekiihletih kupovali te 
vrste blaga • Ljubljani in na Reki. 

Marža v trgovini na' drobno (samo trgovina na 
drobno splošnega družbenega sektorja, vštevši trgov- 
ska podjetja na debelo, ki se pečajo s prometom 
blaga široke potrošnje) se je nasproti marži v letu 
1955 znižala za 3,69%, in sicer sorazmerno po po- 
sameznih elementih stroškov trgovine, razen pri aku- 
mulaciji in skladih, kjer je znižanje malenkostno 
(0,08%) zaradi tega, ker so v omenjenem znesku 
vštete obresti od osnovnih sredstev, ki jih trgovska 
podjetja v letu 1953 niso plačevala. 

Večje obveznosti gostinstva do družbene skup- 
nosti v letu 1954 (obresti od osnovnih sredstev, po- 
višan davek od prometa alkoholnih pijač) so povzro- 
čile, da se je akumulacija v gostinstvu povečala. 
Drugi elementi cene gostinskih storitev oziroma daja- 
tev so se znižali, tako da se jim je cena povečala 
le za 4,7% v primeri s ceno v letu 1953. 

Zaloge v trgovini na drobno konec leta 1954 so 
se povečale za 8% nasproti zalogam konec leta 1953, 
v razmerju do prometa pa so se zmanjšale od 21,3 % 
na 19,6%. 
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Reorganizacija trgovine jn gostinstva je ugodno 
vplivala na razvoj teh gospodarsku delavnosti. Ven- 
dar je prevelika drobitev trgovske mreže povzročila 
težave pri kontroli poslovanja malih trgovin. 

Novi predpisi o organizaciji in poslovanju trgo- 
vine in gostinstva se niso uveljavili v zadružnem 
sektorju, kjer je stanje še vedno tako kot v letu 1953. 

•V letu 1954 se je zaposlilo v trgovini večje število 
mlajših moči, ki so prišle iz trgovske šole v Brežicah 
in iz ekonomskih srednjih šol v Ljubljani in v Mari- 
boru. Strokovna izobrazba kadra se je tako izbolj- 
šala, vendar še vedna ni dosegla zaželene ravni. 

7 
Obrt 

Obrtna proizvodnja se je povečala za 1,8%. Šte- 
vilo zaposlenih se je v privatnem sektorju obrti po 
prejšnjih cenitvah zmanjšalo za 11 %, število obrtnih 
obratov za 3%, medtem ko se je povečalo število 
zaposlenih v obrtnih obratih splošnega družbenega 
sektorja za 32 %. To je posledica ostrejšega prega- 
njanja šušmarjev in nagibanju k samopreskrbi v 
gospodinjstvih. Značilno je namreč, da se je število 
. )oslenih zmanjšalo predvsem v gradbeni, tekstilni 
in usmjarski obrti, torej v strokah, ki ne terjajo več 
strokovne izobrazbe in ki se lahko nadomestijo z 
delom družinskih članov. Tako v privatnem kot v 
družbenem sektorju se je povečala lestna obrt pred- 
vsem zaradi večjega povpraševanja investitorjev po 
gradbenem pohištvu. 

V letu 1954 sta bila ustanovljena dva nova obrtna 
obrata kovinske stroke, m sicer eden v Postojni, 
drugi pa v Ložu. Sredstva v ta namen so se izločila 
iz okrajnega, kreditnega sklada, poleg tega. pa je 
Zadružna zveza Slovenije prispevala 5 milijonov din 
za obrat v Ložu. Ta obrata bosta že v letu 1955 dala 
na trg svoje izdelke in storitve. 

Storitvene in živilske obrti so bile preveč obre- 
menjene z zneski obresti in dobička, poleg tega jim 
je obračunavanje teh dajatev zviševalo režijske stro- 
ške. Deloma je vzrok za to dejstvo, da se • uporabil 
pavšalen predpis za prometni davek in davek od do- 
bička, na drugi strani pa je tako stanje izviralo tudi 
iz neelastičnih ekonomskih instrumentov, ki so bili 
postavljeni za obrt prav tako kot za industrijo. 

8 
Investicije 

Vrednost investicijske graditve v letu 1954 se je 
po cenitvi na podlagi podatkov za dobo od 1 .. I. do 
30. XI. 1954 povečala za 2,7-krat nasproti vrednosti 
v letu 1953 ali na 1540 milijonov dinarjev. 

Struktura investicij, po odbitku investicij v pro- 
met, ki v letih 1953 in 1954 zavzemajo izreden delež 
zaradi obsežnih del na cesti Postojna—Logatec in na 
železniški progi Postojna—Rakek, se je spremenila 
takole (v odstotkih): 

1933 1954 

b) 

1953 1934 

a) Gospodarstvo 66,1 59,4 
1. Industrija in obrt 36,- 35,7 
2. Kmetijstvo 7,1 3,5 
3. Gozdarstvo 7,1 5,9 
4. Gradbeništvo 0,8 1,2 
5. Trgovina, goslinstvo in 

turizem 14,8 13,1 

Družbeni  standard 33,9 40,6 
6. Stanov anjsko-komunalna 

delavnost 26,1 36,4 
7. Kulturno-socialna 

delavnost 6,3 4,2 
8. Investicije državnih organov 

in druge investicije 1,5 — 

100,0 100,0 Skupaj 

Iz tega pregleda je razvidno, da se je struktura 
investicij spremenila v korist stanovanjsko-komunal- 
ne graditve. V strukturi gospodarskih investicij za- 
vzemajo premajhen delež investicije v kmetijstvu. 
Prav  tako je  tudi delež gradbeništva  prenizek. 

Investicijska sredstva ljudskih odborov v okraju 
v skupnem znesku 477 milijonov dinarjev so bila 
porabljena za postavitev iu opremo obrtnih obratov 
kovinske stroke, 'za vzdrževanje javnih zgradb in 
naprav, za zidavo stanovanj, za razširitev tovarne 
pohištva v Cerknici, za nakup opreme v gradbeni- 
štvu, za postavitev hlevov v kmetijstvu in za druge 
manjše izpopolnitve opreme, prostorov in naprav 
na zdravstvenem, prosvetnem in stanovanjsko-komu- 
naluem področju. Lastna sredstva gospodarskih orga- 
nizacij so bila uporabljena pretežno za racionaliza- 
cije, izpopolnitve, velika popravila in za zidavo novih 
stanovanj, 

Sistem investiranja na podlagi natečajev je omo- 
gočil smotrnejšo delitev investicijskih sredstev, ven- 
dar se je pri tem pokazalo, da mejna obrestna mera 
ne more biti edino merilo za dodeljevanje investicij- 
skih kreditov, zlasti ne za delitev investicijskih sred- 
stev  med  posamezne  panoge  gospodarstva. 

Skušnje v financiranju manjših investicijskih 
objektov družbenega standarda iz proračuna so po- 
kazale, da ni mogoče predvideti vseh drobnih potreb 
za celo leto vnaprej in da je za to vrsto objektov 
bolj prikladno dodeljevati sredstva preko posebnih 
skladov. 

Tržišče- in potrošnja 

Raven cen •• drobno v letu 1954 se v primeri 
z ravnijo v letu 1953 ni spremenila. Dejstvo, da so 
cene presegle predvideno raven, je predvspm po- 
sledica slabe letine, naporov za povečanje izvoza in 
visokih investicij v državnem merilu. 

Kupna moč prebivalstva se je nasproti kupni 
moči v letu 1953 povečala za 12,7%. To povečanje 
kupne moči izvira zlasti iz pove'čanega sklada za 
plače (15,3%), iz-povečanih dohodkov od socialnega 
zavarovanja (11,3%) in iz povečanih dohodkov kme- 
tov od prodaje lesa in živine  (11,1%). 

Količinska potrošnja se jo v primeri s potrošnjo 
v letu 1953 povečala za 7,8%, od tega pri industrij- 
skem blagu za 25,5 %, pri storitvah in gostinstvu za 
3,8% oziroma 3,7%, padla pa je potrošnja živil za 
1,7 %. 

Spremembo v cenah, zlasti podražitev živil, so 
neugodno delovale na potrošnjo delavcev in usluž- 
bencev, pri katerih se je kupna moč povečala pred- 
vsem zaradi povečane zaposlitve ,(12%) na račun 
priliva novih delovnih moči iz drugih krajev jn iz 

kmetijstva. Poleg tega so v drugem polletju cene 
rastle hitreje od minimalne kupne moči delavcev in 
uslužbencev, pri čemer je njihova realna kupna •<>• 
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padala. Ugodnejše pogoje potrošnje so imeli kmetje 
in samostojni poklici, kjer se število zaposlenih ni 
povečalo, dohodki pa so bili •••••• večji kot v 1. 1953. 
Pri kmečkem prebivalstvu je še posebej ugodno delo- 
valo dejstvo, da je realna kupna moč med letom 
postopoma naraščala, in sicer zaradi iutrejšega po- 
rasta cen kmetijskim proizvodom nasproti porastu 
cen industrijskega blaga. 

10 
Kratkoročni krediti 

Izkoriščeni kratkoročni krediti po stanju 51. XII. 
1954 so se povečali za 747 milijonov dinarjev na- 
sproti stanju dne 31. XII. 1953 aili za 76%. Do po- 
večanja kreditov je prišlo na vseh sektorjih in v 
vseh panogah gospodarstva. Povečanje kratkoročnih 
kreditov je posledica povečane proizvodnje, blagov- 
nega prometa, sprememb v rokih plačevanja obvez- 
nosti do skupnosti, ustanovitve železniškega gradbe- 
nega podjetja v Fostojni m zmanjšanja avansov v 
gradbeništvu. 

D r u g i  d e 1 \ 

SMERNICE ZA RAZVOJ  GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

1. poglavje 

Industrija 
1 

Na podlagi rezultatov v letu 1954, analize mož- 
nosti proizvodnje in potrošnje ter na temelju deviz- 
nih predpisov, ki bodo omogočili ugodno prodajo 
končnih izdelkov lesne industrije na tujih tržiščih, 
se predvideva, da se bo industrijska proizvodnja 
v letu 1955 povečala za 12,2% v primeri s proizvod- 
njo v letu 1934, in sicer takole: 

Indeks 
fizičnega 
obsega 

1934 - 100 '/• 

Rezani les 
Vozane plošče, umetne ploščo 

in furnir 
Končni izdelki lesne industrije 
Drugi industrijski izdelki 

91,2 

1132 
197,5 
119,8 

Skupaj 1122 

Računa se, da se bo za 9 % povečala proizvajal- 
nost dela, ki jo bodo omogočile razširjene in iz- 
popolnjene zmogljivosti v letu 1954, delovanje novega 
plačilnega sistema ter način delitve dobička, pred- 
pisan v tem planu. Poleg tega se predvideva, da se 
ko zboljšala izbira in kakovost proizvodov. Število 
zaposlenih se bo povečalo za 64 ali za 3,2 %. 

« 
3 

Da bi se dosegel predvideni obseg proizvodnje 
• proizvajalnosti dela, je potrebno: 

a) čimprej vpeljati novi plačilni' sistem in s tem 
spodbujati povečanje proizvodnje" in proizvajalnosti 
dela ter na tej podlagi omogočiti zvišanje standarda 
v gospodarstvu zaposlenih; 

b) preusmeriti dosedanja prizadevanja za pove- 
•£••• zmogljivosti na notranjo organizacijo, na 
zboljšanje proizvajalnega postopka, na znižanje pro- 

izvajalnih stroškov in porabe surovin ter na izbolj- 
šanje kakovosti in izbire proizvodov; 

c) proučiti problematiko gozdnega in lesnega go- 
spodarstva in s primernimi ukrepi spraviti v sklad 
predelovalne zmogljivosti lesne industrije z zmog- 
ljivostjo gozdov; 

č) prizadevati si, da si na podlagi povečane pro- 
izvodnje • znižanja lastne cene znižujejo cene iz- 
delkov in 

d) s pravilnimi trgovskimi prijemi razširiti tuja 
in domača tržišča. 

Predvideno je, da se bo zmanjšala proizvodnja 
rezanega lesa zaradi znižanja kontingentov hlodo- 
vine za žage iz gozdov okraja. Povečala se bo zlasti 
proizvodnja iesovinskih plošč, ker se računa z ne- 
prekinjeno dobavo električne energije in s povečano 
kapaciteto po lanski izpopolnitvi faznih zmogljivosti. 
Proizvodnja vezanih plošč se bo zmanjšala in se bo 
deloma nadomestila s povečano proizvodnjo panel 
plošč. Tako preusmeritev narekuje potreba po re- 
montu Tovarne vezanih plošč v Pivki, ki v letu 1954 
ni bil izvršen in ga je zaradi tega treba ponovno 
predvideti v letu 1955. Proizvodnja končnih lesnih 
izdelkov se bo povečala /lasti v Cerknici, v Marti- 
njaku, na Rakeku in v baču, ker so se v letu 1955 
razširile zmogljivosti tamkajšnjih obratov. Računa 
se z normalno izrabo zmogljivosti i proizvodnji 
opeke in s povečano proizvodnjo mesnih izdelkov 
na podlagi povečane zmogljivosti in razširitve trga 
teh izdelkov v zadnjih mesecih  1954. leta. 

2. poglavje 

Kmetijstvo 

Predvideva se, da bo kmetijska proizvodnja pre- 
segla raven petletnega povprečja, pri čemer se računa 
na učinek ukrepov, ki so predvideni v zveznem in 
republiškem družbenem planu za leto 1955 in na 
povečana sredstva, ki jih bo okraj vložil po tem 
planu v kmetijstvo. 

1 
a) Na podlagi smernic in predpisov zveznega in 

republiškega družbenega plana se računa, da bo po- 
raba umeüiih gnojil v letu 1955 dvakrat večja kot 
v letu 1954. Ugodna cena teh gnojil, ki se bo gibala 
od 4 do 6 din za kg, na drugi strani pa pozitivne 
skušnje kmetov v preteklih letih pri uporabi teh 
gnojil so porok, da bo kmetijstvo okraja v celoti in 
smotrno izkoristilo ugodnosti, k; jih bo v tem po- 
gledu imelo v letu 1955. Predvideva se, da se bo 
dohodek kmetov'na tej osnovi povečal pribli'žno za 
50 milijonov dinarjev. Prav tako bo povečana pro- 
izvodnja zaščitnih sredstev, ki jo predvidevata zvezni 
in republiški družbeni plan, omogočila učinkovito 
zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev. 

•b) Znižane cene kmetijskih strojev v II. polletju 
leta 1954 bodo omogočile kmetijskim zadrugam, da 
izpopolnijo in povečajo svoj strojni park. Prav tako 
bodo zasebni kmetijski proizvajalci lahko kupovali 
potrebne stroje  in  orodje po primernih cenah. 

c) Predvideva se, da bodo kmetijske zadruge 
vložilo vsaj 40 milijonov dinarjev iz doseženih do- 
bičkov v pospeševanje kmetijstva, za graditev kme- 
tijskih objektov in za nakup strojev. Kmetijske za- 
druge naj bi s temi sredstvi med drugim izpodbujale 
napravo gnojničnih jam in silosov, organizirale in 
izpodbujale zaščitne ukrepe in zagotovile potrebno 
opremo v te namene, razširile pogodbeno pridelova- 
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nje semenskega krompirja, organizirale preskrbo s 
semeni in sadikami, organizirale in izpodbujale čišče- 
nje pašnih površin, zlasti na zemljiščih, ki pripadajo 
splošnemu ljudskemu premoženju, izpodbujale živino- 
rejo, obnovo in razširitev sadovnjakov, skrbele za 
strokovna predavanja, tisk, organizirale demonstra- 
tivne poskuse, posvete in krajše tečaje za povzdigo 
kmetijstva. Poleg tega se računa, da bodo kmetijske 
zadruge v letu 1955 pripravile potrebne investicijske 
programe za napravo mlekarne v Cerknici in za 
napravo kleti za vzimljenje semenskega krompirja 
na Rakeku in v Prestranku. Kmetijske zadruge bodo 
v ta ••••• po tem planu oproščene davka od dobička 
•na tisti del dobička, ki ga bodo uporabile za pospe- 
ševanje kmetijstva. 

Navedena sredstva bo mogoče še povečati, ker 
bodo kmetijske zadruge z učinkovitimi posegi v kme- 
tijstvo okrepile zaupanje kmeta in tako ustvarile 
podlago za razvoj hranilne službe, ki naj bi mobili- 
zirala neizkoriščena sredstva pri zasebnih proizvajal- 
cih za razvoj kmetijske proizvodnje. 

č) V letu 1955 se bo ustanovil okrajni sklad za 
pospeševanje kmetijstva, v katerem bo na razpolago 
15 milijonov dinarjev. Ta sredstva se bodo v prvi 
vrsti uporabila za dotacije pasivninv kmetijskim za- 
drugam, za pospeševanje kmetijstva, za dotacije kme- 
tijskim posestvom, ki še niso dovolj izgrajena, dalje 
za organizacijske posege na področju varstva rastlin 
in semenske službe, pospeševanje živinoreje in sad- 
jarstva ter za ureditev in opremo kmetijske šole 
v Ravnah. 

d) Kmetijske zadruge in kmetijska posestva bodo 
poleg tega lahko sodelovala v natečajih za kredite 
ix sredstev zveznega in republiškega sklada za po- 
speševanje kmetijstva, kjer so predvideni ugodni 
odplačilni roki. V ta namen naj kmetijske organi- 
zacije pravočasno pripravijo potrebne investicijske 
programe. 

Iz republiškega sklada za gospodarsko pomoč 
Primorski, Kočevski in Dolenjski bodo dodeljena 
sredstva za napravo mlekarne v Ilirski Bistrici v 
znesku 14 milijonov dinarjev. 

e) Kmetijska posestva naj bi v prvi vrsti zbolj- 
šala organizacijo dela in sistem nagrajevanja, tako 
da bodo čimprej dosegla zaželeno produktivnost. Po- 
leg tega bo treba dokončati arondacijo posestev in 
jim omogočiti, da izpopolnijo svoja sredstva in 
opremo. V ta namen bodo kmetijska posestva raz- 
polagala tudi z lastnimi viri, ker so po zveznem 
družbenem planu oproščena obveznosti plačevanja 
obresti od osnovnih sredstev. Prav tako so jim bile 
znižane obresti od obratnih sredstev na 2%. 

f) Za izpeljavo obsežnih nalog na področju kme- 
tijstva bo treba koordinirati ukrepe za pospeševanje 
kmetijstva med posameznimi zadrugami in med za- 
drugami ter kmetijskimi posestvi, zlasti pa zagotoviti 
smotrno izkoriščanje strojev in opreme, kar naj bi 
se doseglo z medsebojnim izposojanjem glede na se- 
zono kmetijskih del po posameznih predelih okraja. 
Poleg tega naj kmetijske organizacije posvetijo po- 
sebno pozorno&t svojemu kadru, zlasti kmetijskim 
strokovnjakom, ki jih je treba v čim večjem številu 
pritegniti k sodelovanju pri ukrepih, ki so nn men je- 
ni pospeševanju kmetijske proizvodnje. 

Dohodnina od kmetijstva bo v letu 1955 zvišana 
za 30,2% nasproti dohodnini v letu 1954 ali na 90 
milijonov   dinarjev.  Taka  dohodnina   je   še   vedno 

manjäa od dohodnine v leitu 1955 (za 2,3%), čeprav 
so se dohodki kmetovalcev zaradi višjih cen in večje 
proizvodnje od takrat občutno povečali. Povečanje 
dohodnine bo doseženo z višjo davčno lestvico in 
občinskimi dokladami. Občinske doklade bodo zajele 
del dohodka, fzvirajočega iz ugodnejših cen kmetij- 
skih proizvodov v primeri s cenami, ki se je na pod- 
lagi njih izračunaval katastrski dohodek, zlasti v 
gozdarsko aktivnih področjih, kjer se zaradi boljše 
kvalitete gozdnih sortimentov dosegajo ugodnejše 
tržne cene lesa. 

Progresija davčne lestvice je v letu 1955 omi- 
ljena. Ostra progresija namreč ni več primerna 
spričo določb zakona o kmetijskem zemljiškem 
skladu, ki omejuje zemljiško posest na 10 ha. ob- 
delovalne zemlje. Taka lestvica bo tudi v večji meri 
pospeševala blagovno proizvodnjo. 

Ugotavljanje katastrskega dohodka bo treba v 
letu 1995 spopolniti s tem, da se bodo odpravile večje 
razlike med katastrom in stanjem v naravi, ter s tem, 
da se bodo dohodki posameznih kultur in bonitetnih 
razredov natančneje registrirali. 

Kmetijske zadruge naj bi v letu 1955 v sodelo- 
vanju z odkupnimi podjetji prevzele pretežni del 
odkupa kmetijskih pridelkov in s tem izločile ne- 
potrebne posrednike. V ta namen so predvidene 
ugodno&ti pri oblikovanju plačilnega sklada, ki naj 
bi bile v izpodbudo za krepitev te vrsto delavnosti 
v kmetijskih zadrugah. 

Podjetja za odkup kmetijskih pridelkov in živil- 
ska industrija se morajo v večji meri kot doslej 
povezovati s kmetijskimi zadrugami in po njih kon- 
trahirarti proizvodnjo, jo podpreti z avansi in brez- 
obrestnimi posojili, kakovostnimi semeni, z gnojili,» 
z zaščitnimi sredstvi itd. V ta namen naj svoj kader 
izpopolnijo s  kmetijskimi strokovnjaki. 

3. poglavje 

Gozdarstvo 
Sečnja gozdov se v letu 1955 še n-ialje zmanj- 

šuje, jn sicer za 5% nasproti sečnji v latu 1954, od 
tega v državnem sektorju ea 7 %, v nedržavnem 
sektorju pa za 2%. Zmanjšanje sečnje je predvideno 
predvsem na račun zmanjšane lastne porabe kmečkih 
gospodarstev, v manjši meri pa so znižani tudi kon- 
tingenti za blagovni promet. Sečnja bo obremenje- 
vala prirastek v državnem sektorju za 95,8%, v ne- 
državnem sektorju pa za 141 %. Obremenitev v ne- 
državnem sektorju je sorazmerno višja od povprečja 
po republiškem družbenem'planu zaradi tega, ker je 
v kontingentu vključeno 4000 kubičnih metrov lesa 
za potrebe gospodarstev, ki še niso obnovila poslopiji 
ki so bila podrta oziroma poškodovana v zadnji 
svetovni vojni. 

Zmanjšanje sečnje za lesno porabo je predvi- 
deno na podlagi ugodnejših pogojev za nakup .pre- 
moga, ki bo v letu 1955 na razpolago v večji količini, 
dalje s predvidenim povečanjem porabe električne 
energije za kuho in ogrevanje ter računajoč na 
smotrnejšo izrabo^dpadkov lesne gmote pri kmečkih 
gospodinjstvih". 

V letu {995 bo po tem planu 60 tisoč kubičnih 
metrov oblovine za žago, kar pomeni 80% količine 
v letu 1954. Očitno je, da bo zaradi tega treba ome- 
jiti žagarsko proizvodnjo in jo nadomestiti s pro- 
izvodnjo končnih lesnih izdelkov. 
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Kot v letu 1954 so tudi v letu 1955 določene 
minimalne količine jamskega in celuloznega lesa, 
-ki jih mora okraj prispevati za potrebe rudnikov in 
za tovarne celuloze. Zraven tega je določena tudi 
minimalna količina železniških pragov, da se za- 
gotovi redno vzdrževanje železniških prog. 

Okraj bo v letu 1955 imel 173 milijonov din za 
obnovo, varstvo in gojitev gozdov. Pri uporabi teh 
sredstev bo treba posvetiti posebno pozornost po- 
gozdovanju Krasa, poleg tega pa tudi pogozdovanju 
negozdnih zeml'jišč, po možnosti s takimi vrstami 
gozdnega drevja, ki dajejo visok prirastek. Prav 
tako bo treba nadaljevati čiščenje gozdnih sestojev 
in zagotoviti, da bodo dela strokovno izvršena. Pred- 
videni so načrti za graditev nove ceste čez severno 
pobočje Javornika, kjer ni potrebnih izvoznih poti, 
da bi se mogle izkoristiti lesne gmote na tem pod- 
ročju. 

Okrajno upravo za gozdarstvo bo treba organi- 
zacijsko in kadrovsko utrditi. Nadomestiti bo treba 
logarje in gozdne nadzornike, ki malomarno in ne- 
strokovno opravljajo svojo dolžnost. Učvrstiti bo tre- 
ba evidenco in kontrolo nad plačevanjem prispevkov 
v sklad za obnovo gozdov. 

4. poglavje 
Promet 

Postavko železniškega in poštnega prometa so 
ocenjene z namenom, da se omogoči pregled nad ce- 
lotnim gospodarstvom okraja. V republiškem druž- 
benem planu je predvideno, da se bo v letu 1953 do- 
vršila elektrifikacija proge Postojna—Rakek in da 
se bodo dela nadaljevala proti Borovnici. Dela so 
hodo nadaljevala tudi na cesti I. reda Postojna— 
Ljubljana, na odseku Planina—Logatec. 

Cestni promet je predviden v lanskem obsegu. 
Spričo zastarelih vozil so računa, da se bo povečal 
obseg popravil. Oprostitev zveznega davka od do- 
bička bo med drugim pripomogla, da bodo podjetja 
imela več sredstev na razpolago v te namene. Zra- 
ven tega ima tudi ta plan predpis, da so avtoprevoz- 
niška podjetja oproščena davka od dobička, če ga 
.uporabijo za popravilo vozil ali za povečanje zmog- 
ljivosti  remontnih delavnic. 

5. poglavje 
Gradbeništvo 

Predvideva se, da bo vrednost graditve znašala 
okoli 80% vrednosti v letu 1954, po fizičnem obsegu 
Pa bo znižanje manjše» ker se računa na povečanje 
storilnosti v gradbeništvu, ki je v letu 1954 občutno 
Padla. V ta namen bo treba posvetiti posebno pozor- 
nost organizaciji dela in nagrajevanju. Znižati bo 
treba materialno stroške zlasti s smotrnejšo izbiro 
m izkoriščanjem gradiva za odre in opa'ie in s tem, 
da se racionalneje organizira notranji transport. 
Skrbet^ bo treba, da bo dokumentacija pravočasno 
Pripravljena. 
. '   So nadalje bo treba krepiti inšpekcijsko službo 
]Q nadzorstvo nad gradbenimi deli. 

6. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Blagovni promet na drobno se bo povečal pri- 
bližno za 6%, in sicer »na podlagi povečane proiz- 
vodnje, ki jo predvidevata zvezni in republiški druž- 
beni plan, in na temelju povečanih dohodkov prebi- 
valstva. Ustrezno temu povečanju se bo povečala tu- 
di zaposlenost v trgovini približno za 25 oseb. 

Sklad za plače v trgovini se bo tudi v letu 1955 
nabral iz odstotka od doseženega prometa. Trgovska 
podjetja in trgovine bodo «meli uporabiti za pove- 
čanje plač tisti del sklada, ki se oblikuje na podlagi 
povečanega prometa, pri čemer se v ta promet ne 
vračuna dobiček. To naj bi preprečilo neupravičene 
zaslužke z zvišanjem cen blagu. Za povečanje plač 
je poleg tega namenjen manjši del zneska, ki izvira 
iz zmanjšanja plačilnega sklada po tarifnem pravil- 
niku nasproti obračunskemu plačilnemu skladu v 
letu 1934, kar naj bi trgovska podjetja in trgovine 
spodbujalo k smotrni zaposlitvi osebja, vendar ne v 
toliki meri, da bi to šlo na račun postrežbe. Predvi- 
deno je tudi oblikovanje sklada za nagrade in pre- 
mije za znižanje materialnih stroškov trgovine, ki 
naj bi so razdelil po predpisih tarifnega pravilnika. 
Predvidene so ugodnosti pri oblikovanju sklada za 
plače v trgovini s sadjem in zelenjavo in pri odkupu 
kmetijskih pridelkov z namenom, da so spodbudi 
prodaja sadja in zelenjave, ki doslej ni krila potreb 
potrošnikov, oziroma z namenom, da se kmetijske 
zadruge v skladu s smernicami zveznega in republi- 
škega družbenega plana lotijo odkupa kmetijskih 
pridelkov. 

Trgovska podjetja in trgovine bodo, po tem pla- 
nu razpolagala s 16 milijoni dinarjev investicijskega 
sklada, ki se bo nabral iz odstotka od doseženega 
prometa. Ti odstotki so večji za tiste skupine trgov- 
skih podjetij in trgovin, ki potrebujejo več osnovnih 
sredstev za svoj promet 

Trgovska podjetja in trgovine bodo poleg tega 
prenesla v svoj investicijski sklad do loi en cd'totek 
rednega dobička. 

5 
Rezervni skladi trgovskih podjetij in trgovin so 

določeni v mejah, ki jih predpisuje uredba o delitvi 
dohodka. iZbor proizvajalcev bo po potrebi odobril 
večji rezervni sklad posameznim trgovskim podjet- 
jem in trgovinam, zlasti takrat, ko rezervni skladi 

•o splošnem predpisu ne zadostujejo za kritje začas- 
nega primanjkljaja dohodkov zaradi sezonskega po- 
slovanja. 

Predvideno je 4% povečanje prometa v gostin- 
stvu, kjer se predvsem računa na povečani obisk Po- 
stojnske jame in drugih turističnih postojank okraja 
ter na povečane dohodke prebivalstva. V ta namen 
bo treba s primerno propagando povečati zanimanje 
turistov za kraške zanimivosti in izboljšati preskrbo 
v gostinstvu. 

Revidirati bo treba organizacijo trgovske mreže 
ln združiti manjše poslovalnice v večja podjetja, in 
Slcer tako, da se s tem ne bodo oblikovali monopoli 
v trgovini določenih krajev. 

Sklad za plače v gostinstvu se bo oblikoval na 
podoben način kot v trgovini. Predvideva se, da bo 
tak način oblikovanja plač izpodbudil delovne ko- 
lektive h kakovostni postrežbi. 
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8 
Gostinska podjetja in gostišča bodo razpolagala 

približno z Î.5 milijona dinarjev investicijskega 
sklada; ta se bo oblikoval v mejah odstotka od pro- 
meta, ki je predpisan v tem družbenem planu. Po- 
leg tega bodo razpolagala s 3,8 milijoni dinarjev 
amortizacije, ki jo bodo lahko uporabila za zboljšanje 
opreme svojih lokalov. Prav tako se bodo zneski, iz- 
virajoč iz obresti od osnovnih sredstev in iz neizrab- 
Ije: Ih amortizacijskih skladov gostinstva, uporabljali 
le ža  razvoj gostinsko delavnosti. 

Gostinske enote v sestavu podjetij so po tem 
planu oproščene plačevanja obresti od osnovnih sred- 
stev; poleg tega bodo plačale le amortizacijo za vzdr- 
ževanje. Namer, teh predpisov je, da se omogoči pre- 
hrana delavcev in uslužbencev po primernih cenah. 
Druga gostinska podjetja in gostišča bodo v letu 1955 
plačevala amortizacijo in obresti od osnovnih sred- 
stev v glavnem v višini, kot je bila določena v letu 
1954 Manjša gostišča bodo plačevala svoje obvezno- 
sti v pavšalnem znesku, kar jim bo omogočilo poeno- 
stavitev  poslovanja   in   znižanje   režijskih   stroškov. 

10 
Se nadalje bo treba skrbeti, da se kader v trgo- 

vini in gostinstvu strokovno izpopolni in s tem iz- 
boljša   raven   trgovanja  in   postrežbe. 

7. poglavje 

Obrt 

1 
Računa se, da se bo obrtna proizvodnja povečala 

za 10%, m sicer s •••-'üijem proizvodnje končnih 
lesnih izdelkov in s tem   da  bodo v letu 1955 začeli 
obratovati obrtni obrati   kovinske stroke, ki so b'.li 
ustanovljeni v letu ,1934 v Postojni in v Ložu. 

Predvidena je pavšalna davčna odmera za ve- 
čino obrtnih obratov. To bo poenostavilo administra- 
cijo in znižalo režijske stroške. 

Obveznosti obrti do družbene skupnosti so zoi- 
žane v strokah, kjer se je v preteklem letu opazil 
nagib k zmanjšanju zmogljivosti. Prav tako bodo te 
obveznosti nižje v živilski stroki, predvsem z na- 
menom,-da se tudi s sredstvi okraja pripomore k var- 
stvu življenjskega standarda delavcev in uslužben- 

2v. Obrtna podjetja, ki bodo pričela obratovati v 
letu 1950 oziroma ki se bodo v letu 1955 na novo 
ustanovila, ne bodo plačevala amortizacije ne obresti 
od osnovnih sredstev. To jim bo omogočilo, da bo- 
do v prvem letu obratovanja v prvi vrsti posvetili 
pozornost proizvajalni in trgovski problematiki. 

Sredstva, izvirajoča iz obrti (davek od dobčka, 
obresti od osnovnih sredstev), bodo uporabljena le 
za ustanovitev novih obrtnih obratov in za poveča- 
nje zmogljivosti že obstoječih. 

Obveznosti privatnega sektorja obrti so predvi- 
dene v skladu z obveznostmi socialističnega sektorja. 

Posebno skrb bo treba posvetiti pravilnemu doto- 
ku in vzgoji vajencev zlasti v kovinsk: in elektro- 
tehnični stroki. 

8. poglavje 
Izvoz 

Izvoz industrijskih proizvodov se bo povečal za 
20% nasproti izvozu v letu 1934. Struktura izvoza se 
bo že nadalje spremenila v korist končnih izdelkov 
lesne industrije, trdega rezanega lesa, umetnih in ve- 
zanih plošč, medtem ko se bo zmanjšal izvoz reza- 
nega lesa iglavcev. Tak izvoz bo dosežen s poveča- 
njem proizvodnje, pri čemer pa bo potrebno, da bo- 
do napori delovnih kolektivov še nadalje veljali iz- 
boljšanju izbire in kakovosti proizvodov, namenje- 
nih izvozu, in znižanju proizvajalnih stroškov do 
meja dejansko rentabilnosti. Nadalje bo treba izko- 
ristiti ugodnosti, ki jih nudj kreditiranje investicij 
za izvoz, in tako še povečati možnosti izvoza. 

Pomemben prispevek k izvozu lahko dajo tudi 
kmetijske zadruge s tem, da organizirajo in izpod- 
bujajo nabiranje gozdnih sadežev in zdravilnih ze- 
lišč. V ta namen je v tem družbenem planu predvi- 
den ugodnejši odstotek «klada za plače kot za druge 
trgovske delavnosti. 

9. poglavje 
Investicije 

Obseg investicij bo v letu- 1955 za 15% manjši 
od obsega v letu 1954. V investicijah bo imela naj- 
večji delež modernizacija cesto Postojna—Ljubljana 
na odseku Planina—Logatec in elektrifikacija želez- 
niške proge Postojna—Planina. 

V republiških skladih bodo na razpolago srtv! 
stva za dovršitev mlekarne v Ilirski Bistrici, za do- 
vršitev adaptacije notranjskega rriuzeja v Postojni, 
za izpopolnitev prostorov in opremo deškega vzga- 
jališča v Planini, za študije jn raziskovanja za zida- 
nje tovarne ivernatih plošč v Loški dolini ter 27 mi- 
lijonov dinarjev za obnovo podeželja. 

Sredstva ljudskih odborov v okraju za investi-/ 
cije bodo v pretežnem delu razdeljena po skladih, 
Največ sredstev bo na razpolago v skladu za zidanje 
stanovanjskih hiš, kar bo omogočilo, da se v letu 1955 
dokonča zidanje stanovanjskih poslopij, ki so se pri" 
čela zidati y letu 1954. Sredstva tega sklada se bodo 
uporabila tudi za posojila zasebnikom za zidanje in 
popravilo stanovanjskih hiš. • Sredstva okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij se bodo uporabila 
za razvoj obrti in gostinstva in za manjše racionali- 
zacije in izpopolnitve obstoječih zmogljivosti ter za 
kritje pogodbenih obveznosti iz leta 1954. 

Iz sklada za obnovo gozdov se bo izločil znaten 
znesek za posojila industriji umetnih in vezanih 
plošč z namenom, da se zatogotovi obnova in izpo- 
polnitev njenih zmogljivosti. Ta industrija namreč 
smotrno izkorišča lesne gmote in je zato nujno, da 
se obdrži in razvija. •.* — -•. 

Pomembna so tudi investicijska sredstva gospo- 
darskih organizacij, izvirajoča jz skladov za samo- 
stojno razpolaganje, iz amortizacije in iz investi- 
cijskih skladov trgovine in gostinstva. Del teh sred- 
stev je po njihovem namenu vezan s predpisi zvez- 
nega družbenega plana (avtoprevozniška podjetja) »n 
s tem družbenim planom (avtoprevozniška podjetja 
in kmetijske zadruge), jz preostalega dela pa bon0 

gospodarske organizacije krile predvsem manjše Jn' 



St. 35 — 12. IX. 1955 URADNI LIST Stran 757 

vesticijske potrete, kot so racionalizacije, manjše 
izpopolnit- opreme, študiji in raziskovanja, dalje 
izdatke za strokovno in kulturno izobrazbo kadrov 
ter za druge namene v zvezi z njihovo delavnostjo. 

10. poglavje 
Tržišče, cene in potrošnja prebivalstva 

1 
V zveznem in republiškem družbenem planu je 

predvideno, da bodo cene ostale na ravni leta 1954, 
pri čemer se računa, da bodo povečana proizvodnja 
— zlasti blaga za široko potrošnjo —, povečana pro- 
duktivnost ter organizacijski in drugi ukrepi v zvez- 
nem in republiškem merilu omogočili stabilizacjo 
tržišča. 

2 
Predvideno je tudi, da. se bo plačilni sklad po- 

večal za 9% zlasti na račun povečane produktivnosti. 

Kupna moč kmečkega prebivulstva je računana 
na ravni leta 1954. pri čemer je predvideno, da se 
bodo na eni strani zmanjšali dohodki kmetov od 
gozdarstva zaradi strožje kontrole sečnje in zmanj- 
šanih^ zalog lesa na negozdnih površinah, na drugi 
strani pa se bodo povečali dohodki od kmetijske pro- 
izvodnje. 

4 
Osebna poraba se bo povečala la 5%, in sicer za 

6% v trgovini, za 4% v gostinstvu in za 3% v sto- 
ritvah. Povečala se bo predvsem osebna poraba de- 
lavcev in uslužbencev (9%), poraba kmetov pa bo 
ostala na ravni leta 1934. 

11. poglavje 
Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letu 1953 so predvidene tele spremembe druž- 
benega proizvoda in narodnega dohodka (v in- 
deksih) : 

1954 
1953 

1953 
1953 

1955 
1954 

Skupni družbeni proizvod 110,1 111,9 101,6 
Prebivalstvo 99,9 99,9 100 
Skupni družbeni proizvod na 

prebivalca 110,2 112 101,6 

Od skupnega družbenega proizvoda, ki se v letu 
1953 poveča za 71 milijonov dinarjev nasproti druž- 
benemu proizvodu v letu 1954, pride na (v milijonih 
dinarjev): 

1954 1955 
Indeks 

1934 = 100 

amortizacijo 602 
narodni dohodek 3.662 

611 
3.724 

101,6 
101,6 

Tretji del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV DRUŽBENEGA 
PLANA OKRAJA POSTOJNA V LETU 1955 

Da bi so dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbenim planom okraja Postojna za leto 
l955, se poleg ekonomskih ukrepov, ki so predpisani 
• ^veznim in republiškim družbenim planom za leto 
l955. predpisujejo še tile ekonomski ukrepi: 

12. poglavje 
Amortizacija 

1 
Podjetje »Opekarna« v Ilirski Bistrici plača ce- 

lotni znesek predpisane amortizacije. 

o 

Obrtna podjetja in delavnice, razen kovinskega 
obrtnega podjetja v Ložu tei obrtnih podjetij, ki se 
v letu 1955 na novo ustanovijo, plačajo amortizacijo 
po enakih stopnjah, kot so določena z zveznimi pred- 
pisi za druge gospodarske organizacije. 

Kovinsko obrtno podjetje v Ložu ter obrtna pod-, 
jetja, ki se v letu 1955 na novo ustanovijo, niso 
dolžna plačati amortizacijo. 

Komunalna podjetja (obrti) plačajo samo tisti 
del amortizacije, ki je namenjen za vzdrževanje os- 
nosnih sredstev, in sicer v enakem odstotku, kot je 
določen z zveznimi predpisi za druge gospodarske 
organizacije. 

4 
Gostinska in turistična podjetja (obrti; ter go- 

stišča, razen tistih, ki so našteti v drugem in četr- 
tem odstavku te točke, plačajo amortizacijo razen za 
gradbene objekte po eDakih stopnjah, kot eo določe- 
ne z zveznimi predpisi za druge gospodarske orga- 
nizacije. 

Gostinsko podjetje. »Hotel Jelent v Pudobu plača 
samo "5% amortizacije za nadomestitev po omenje- 
nih predpisih. 

Gostinska in turistična podjetja (obrti) ter gosti- 
šča plačajo za gradbene objekte samo amortizacijo 
za vzdrževanje v višini 30% od predpisane celotne 
amortizacije. 

Gostinske enote po 52. členu uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) pla- 
čajo 30% od predpisane celotne amortizacije za vsa 
osnovna  sredstva, ki jih upravljajo. 

13. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev • 
1 

Obrestna mera od osnovnih sredstev obrtnih pod- 
jetij in delavnic, razen kovinskega obrtnega podjetja 
v Ložu in obrtnih podjetij ter delavnic, ki se v letu 
1955 na novo ustanovijo, znaša: 

a) za obrtna podjetja in delavnice živilske, us- 
njarske in tekstilne stroke 2%, 

b) za druga obrtna podjetja in delavnice 6%. 
Kovinsko obrtno podjetje v Ložu ter obrtna pod- 

jetja in delavnice, ki se v letu 1955 na novo usta- 
novijo, ne plačajo obresti od osnovnih sredstev. 

Če se obrtno podjetje ali delavnica ukvarja z 
delavnostjo, ki obsega več obrtnih strok, plačuje 
obresti od osnovnih sredstev po stopnji pretežne 
stroke. 

2 
Komunalna podjetja in obrti ne plačajo obresti 

od vrednosti osnovnih sredstev. 
Ce ima komunalno podjetje v svojem sestavu 

obrtne delavnice, ki se v celoti ukvarjajo s proizvod- 
njo in storitvami za potrebe, ki niso v zvezi s komu- 
nalno delavnostjo, mora plačati obrestno mero po pred- 
pisih 1. točke tega poglavja od vrednosti tistih osnov- 
nih sredstev, ki pripadajo tem delavnicami. Če ob- 
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sega omenjena delavnost le del delavnosti delavnice, 
mora podjetje plačati obresti po predpisih 1. točke 
tega poglavja od tistega dela osnovnih sredstev, ki je 
sorazmeren z vrednostjo proizvodnje ali storitev za 
potrebe, ki  niso v zvezi s komunalno delavnostjo. 

3 
Obrestna mera od osnovnih sredstev gostinskih 

ia turističnih podjetij (obrtov) ter gostišč znaša 2%. 
Gostinske enote po 52. členu uredbe o gostinskih 

podjetij in gostiščih plačajo obresti od osnovnih 
aredstev. 

14. poglavje 
Rezervni skladi gospodarskih organizacij 

1 
Iz dela dobička po odbiku zveznega davka in ob- 

veznosti po 39. členu uredbe o delitvi celotnega do- 
hodka gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
št. 54/54), v nadaljnjem besedilu: »uredbe o delitvi 
dihodkac, morajo gospodarske organizacije, razen 
tisuh, ki so naštete v naslednjih točkah tega poglav. 
ja, prenesti v svoje rezervne sklade 2% od zneska 
povprečnih obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij prenesejo V 
svoj rezervni sklad del rabata po 78. členu uredibe o 
delitvi dohodka, in sicer v višini zneska, ki je pred- 
pisan r 1. odstavku te točke. 

2 
Podjetje »Import-Exporte v Postojni mora prene- 

sti v svoj rezervni sklad 4% od osnove pu prejšnji 
točki. 

3 
Kmetijske organizacije morajo prenesti v svoje 

rezervne sklade 5% od osnove po prejšnji točki. 

4 
Znesek, ki se prenese vsako leto v rezervni sklad 

po določbah tega poglavja, ne sme presegati 50% ce- 
lotnega dobička gospodarske organizacite. 

5 
Obveznost plačevanja v rezervni sklad preneha, 

ko dosežejo celotna sredstva rezervnega sklada go- 
spodarske organizacije odstotek, določen po 40., 41. 
in 42. členu uredbe o delitvi dohodka. 

6 
Okrajni ljudski odbor Postojna (v nadaljnjem 

besedilu: »Okrajni ljudski odbort) bo po potrebi do- 
ločil višji odstotek za rezervni sklad posameznim 
gospodarskim organizacijam. 

i 
15. poglavje 

Investicijski  skladi   trgovskih   podjetij,   trgovin, 
gostinskih podjetij in gostišč 

1 
Trgovska podjetja in trgovine morajo prenesti v 

svoje investicijske sklade tele odstotke od prometa: 
„   a) trgovina na debelo 0,5 

b) specializirana  trgovska   podjetja  in 
trgovine s tekstilom in galanterijo        0,2 

c) druga trgovska podjetja in trgovine      0,4 

2 
Gostinska podjetja in gostišča plačajo v svoj in- 

vesticijski sklad 0,5% od prometa. Okrajni ljudski 
odbor bo po potrebi povečal ta odstotek posameznim 
gostinskim podjetjem, in gostiščem s posebno odločbo. 

16. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1 
Gospodarskim organizacijam s področja industri- 

je, gozdrastva in prometa ter večjim obrtnim pod- 
jetjem pripadajo tile deleži od ostanka dobička za 
delitev med okrajem in gospodarsko organizacijo: 

Gospodarska 
arganizacija 

Delež 
gospodarske 
organizacije 

v Vt 

Opekarna, Ilirska Bistrica 
Tisa, Rakek 
Gozdno gospodarstvo, Postojna 
Avtoprevozniško podjetje, Postojna 10 
Transprt, Ilirska Bistrica 
LIP, Postojna 
Polnojanneniški žagarski obrati 

kmetijskih zadrug 
Mizarsko podjetje, Stari trg 
Valjčni mlin, Cerknica 5 
Tovarna mesnih izdelkov, Postojna ^ 
Lesni kombinat, Ilirska Bistrica 
Brest, Cerknica 
Javor, Pivka 
Tovarna  lesovinskih plošč, Ilirska 

Bistrica 3 

Gozdnemu gospodarstvu v Postojni in večjim 
obrtnim podjetjem, ki so našteta v 1. točki tega po- 
glavja, pripada premija za znižanje lastne cene v 

letu 1955. Te premije sf določijo prav tako kot je 
predpisano redbi o obdavčenju izrednega dobič- 
ka in o premijah za znižanje lastne cene v letu 1955 
(Uradni list FLRJ, št. 17-166/55) za gospodarske orga- 
nizacije s področja industrije, rudarstva, prometa in 
gradbeništva. 

Gospodarske organizacije, omenjene v 1. in 2. 
točki tega poglavja, smejo uporabiti za povečanje 
plač, določenih po tarifnem pravilniku, največ 60% 
od dela dobička, ki jim pripada. 

Ne glede na določbe v prejšnjih točkah.tega po- 
glavja pripada podjetjem s področja cestnega pro- 
meta celotni del dobička, ki ga porabijo za poveča- 
nje zmogljivosti tovornega in potniškega avtoparka 
ter remontnih delavnic, od preostalega dela po odbit" 
ku deleža dobička za povečanje plač pa plačujej0 

prispevek okraju do zneska po predpisih od 1.—3- 
točke tega poglavja. Delež dobička za povečanje 
plač se tudi v tem primeru izračuna tako, kot je pred- 
pisano za gospodarske organizacije, ki so naštete • 
1. točki tega poglavja. 

Gospodarskim organizacijam, ki niso naštete v 

prejšnjih točkah tega poglavja, pripadajo praviloma 
tile deleži pri ostanku dobička za delitev med okra- 
jem in gospodarsko organizacijo: 
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Gospodarska organizacija 
•  področja 

delei go- 
spodarske 
organiza- 
cije v */« 

od  tega  sme 
gospodarska 
organizacija 
uporabili   za 

povečanje 
plač 
•/. 

kmetijstva 100 
notranje trgovine 20 
usnjarske, živilske in 

tekstilne obrti 100 
drugih obrti 50 
komunalne delavnosti 100 
predvajanje filmov 100 

60 

60 
30 
20 
10 

Gostinskim in turističnim podjetjem (obrtom) 
Pripada 50% od ostanka dobička zu delitev med 
okrajem in gospodarsko organizacijo. Od tega zneska 
Uporabijo omenjene gospodarske organizacije naj- 
manj 30% za svoj investicijski sklad. 

Podjetju >Projekt< v Postojni pripada 50% od 
dela dobička za delitev med okrajem in gospodar- 
sko organizacijo. Od tega sme uporabiti za poveča- 
nje plač največ 60%. 

Trgovskemu podjetju »Import-Export« v Postoj- 
ni pripada 20 % od dela dobička za delitev med okra- 
jem in gospodarsko organizacijo. Od tega sme upo- 
rabiti za povečanje plač največ 25 %. 

Sedežu gradbenih podjetij na področju okraja 
gre 15% od doseženega dobička gradbišč in obratov. 

Gradbišča, obrati in sedeži gradbenih podjetij na 
področju okraja smejo uporabiti za povečanje plač 
največ 30% od doseženega dobička. 

6 
Zbor proizvajalcev bo predpisal, kako se ugo- 

tovi, deli oziroma uporabi izredni dobiček trgovskih 
Podjetij in trgovin splošnega družbenega sektorja 
ter obrtnih podjetij in delavnic živilske stroke, ko- 
likor to ne bo urejeno s posebnimi predpisi. 

7 
Del dobička za delitev med okrajem in gospo- 

darsko organizacijo, ki ga ostvari jo kmetijske zadru- 
ge, podjetja in obrati kmetijskih zadrug in okrajne 
zadružne zveze, razen trgovskih podjetij in trgovin, 
se deli po predpisih, ki veljajo za druge gospodarske 
organizacije. 

Kmetijskim zadrugam in okrajni zadružni zvezi 
Pripada tisti del dobička za delitev med okrajem in 
gospodarsko organizacijo njihovih trgovskih podje- 
tij in trgovin, ki ga uporabijo za pospeševanje kme- 
tijstva, od preostalega dela pa plačujejo prispevek 
do zneska po stopnji, ki je predpisana v 5. točki tega 
Poglavja. 

Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo trgov- 
ska podjetja in trgovine kmetijskih zadrug in okraj- 
ne zadružne zveze plačati okraju najmanj 10% od 
dela dobička za delitev med okrajem in gospodarsko 
organizacijo. 

8 
Manjša gostišča, ki so imela v letu 1954 manj kot 

5 milijonov dinarjev prometa, plačujejo delež okra- 
ja pri dobičku in stalne prispevke družbeni skupno- 
s" v pavšalnem znesku. 

Manjša obrtna podjetja, ki imajo manj kot 10 
zaposlenih, plačujejo delež okraja pri dobičku, pro- 
metni davek in stalno prispevke družbeni skupnosti 

v pavšalnem znesku. Pavšalni zneski po tej točki se 
bodo dolo'"! s posebnim odlokom okrajnega ljud- 
skega odbora. 

17. poglavje 
Plače delavcev in uslužbencev v gospodarskih 

organizacijah 
1 

Trgovska podjetja in trgovine smejo praviloma 
prenesti v svoj plačilni sklad največ toliko odstot- 
kov od doseženega prometa v letu 1955, kot znaša 
seštevek obračunskega sklada za plače v letu 1954, 
povečan za 15%, in izdatkov po 6. točki 31. člena 
uredbe o delitvi dohodka od doseženega prometa v 
letu 1954. Za plačilni sklad osebja, zaposlenega z od- 
kupom kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in 
zdravilnih zelišč ter pri prodaji sadja in zelenjave 
na drobno, smejo trgovska podjetja in trgovine upo- 
rabljati odstotek, ki se dobi, če se odstotek po 1. 
stavku te točke pomnoži v količnikom 1,5. 

Trgovska podjetja »Kovinar« v Pivki, »Nanos« v 
Postojni in »Zadružnik« v II. Bistrici smejo uporab- 
ljati odstotek, ki se dobi, če se odstotek po 1. odstav- 
ku te točke pomnoži  s količnikom  1,09. 

Gostinska podjetja in gostišča smejo prenesti T 
svoj plačilni sklad toliko odstotkov od doseženega 
prometa v letu 1955, kot znaša celotni sklad za plače 
s prispevkom za socialno zavarovanje v letu 1954 od 
doseženega prometa v letu 1954. 

Trgovska podjetja in trgovine smejo iz razlike 
med plačilnim skladom, izračunanim na podlagi pred- 
pisanega odstotka od prometa, in plačilnim skladom 
po tarifnem pravilniku z jzdatki po 31. členu uredbe 
o delitvi dohodka izplačati za povečanje plač največ 
tele zneske: 

a) del razlike v višini 10% od sklada za plače 
po tarifnem pravilniku, 

b) vso razliko, izvirajoč© iz povečanja pro- 
meta, in 

c) 10% od preostalega zneska razlike po odbit- 
ku zneska pod točko a) in b). 

Znesek pod točko b) se izračuna tako, da se zne- 
sek, izvirajoč od povečanega prometa v letu 1935, 
nasproti znesku prometa v letu 1954 pomnoži z od- 
stotkom, ki je trgovskemu podjetju oziroma trgo- 
vini odobren za plačilni sklad. Kot promet trgovske- 
ga podjetja oziroma trgovine je v tem primeru 
mišljen promet, ki je podlaga za izračun plačilnega 
sklada, zmanjšan za znesek dobička, ki temu pro- 
metu pripada. 

Ce trgovsko podjetje oziroma trgovina nima po- 
datkov o prometu za leto 1954, uporabi v ta namen 
podatke za tisti čas, za katerega so na razpolago, s 
tem, da jih poveča sorazmerno s preostalim številom, 
dni v letu. 

Trgovska podjetja in trgovine uporabljajo kot 
podlago za mesečne obračune o povečanju prometa 
tisto število dvanajstin dvakratnega zneska prometa 
v IL polletju 1954, ki je enako številu mesecev, za 
katere je bil sestavljen obračun. 

Od preostalega zneska razlike po odbitku zne- 
skov pod točko a) in b) v prvem odstavku te točke 
prenese trgovsko podjetje oziroma trgovina 20% v 
sklad za nagrade in premije delavcem in usluiben- 
cem za znižanje materialnih stroškov. Sredstva tega 
sklada se uporabljajo po predpisih lariinega pravil- 
nika trgovskega podjetja oziroma trgovine,' neizko- 
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riščeni del pa se prenese v investicijski sklad trgov- 
skega podjetja oziroma trgovine. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij smejo upora- 
biti za povečanje plač največ 20% od rabata pc 78. 
členu uredbe o delitvi dohodka. 

Okrajni ljudski odbor bo izdajal dovoljenja za 
znižanje oziroma zvišanje tarifnih postavk v mejah 
pooblastil 1 točke XX. poglavja zveznega družbene- 
ga plana za leto 1954 na utemeljen predlog posamez- 
nih gospodarskih organizacij in na podlagi mnenja 
okrajne komisije za plače v gospodarstvu, zlasti za 
povečanje plač tistim skupinam delavcev in usluž- 
bencev, od katerih se zahteva večja strokovnost in 
odgovornost pri delu, tistim skupinam delavcev in 
uslužbencev, ki delajo v težjih pogojih, in delav- 
cem in uslužbencem tifMh gospodarskih organizacij, 
ki zaradi dobre organizacije dela, realnih norm in 
zakonitega poslovanja v preteklem letu ne morejo 
bistveno znižati lastne •••• svojih proizvodov. 

18. poglavje 

Prometni davek 

1 

Občinske takse in prometni davek bodo urejeni 
s posebnim odlokom. 

19. poglavje 

Stopnje  dopolnilne  dohodnine  in  zemljarina 

1 

Stopnje dopolnilne dohodnine od kmetijstva 
znašajo: 

Stopnje  dopolnilne   dohodnine  od   dohodkov 
obrtništva   n od svobodnih .poklicev znašajo: 

iz 

Glavna sku- 
pina davčnih 

osnov v 
000 dinarjih 

Vmesne sku- 
pine se dolo- 
čijo v razponih 

od din 

Stopnja 
za nižjo 
davčno 
osnovo 
glavne 

skupine 

Za vsako 
viäjo 

vmesno 
skupino se 
najbližja 

nižja 
davčna 
stopnja 

poveča za 

do 30 «_- 5 _ 
nad   30— 50 2.5O0 5 0,5 

„     50— 80 3.000 9 0,4 
„     80—200 4.000 13 t),4 
„   200—250 5.001) * 25 0,4 
„   250—300 10.00.) 29 0,6 
„    300—500 20.000 32 1,0 
„   500—600 25.000 42 1,0 
„    600—700 50.000 46 1.0 
„    700 48 — 

Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo: 

a) do 80.000 din na celih 500 din, tako da se zne- 
ski do 250din zaokrožijo na nižjih 500din, zneski 
nad 250 din pa na višjih 500 din. 

b) nad 80.000 din na celih 1000 din, tako da se 
zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih 1000 din, zne- 
ski nad 500din pa navišjih 1000 din. 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji, 
kakor je davek po najbližji nižji davčni stopnji, po- 
večan zà razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi 
se morala uporabiti višja davčna stopnja. 

Za vsako 

Glavna sku- 
pina davčnih 

osnov T 
000 dinarjih 

Vmesne  sku- 
pine se dolo- 
čijo v razpouib 

od dm 

Stopnja 
za nižjo 
davčno 
osnovo 
glavne 

skupine 

višjo 
vmesno 

skupino se 
najbliija 

nižja 
davčna 
stopnja 

poveča za 

do 30   3 _ 
nad 30— 50 2.000 3 OJt- 

1* 50— 80 3.000 5 0,2 
1* 80—120 4.000 7 0,3 
• 120—200 4.000 10 0,7 
M 200—250 5.000 24 0,8 
»» 250—300 5.000 52 0,7 
»1 300—400 10.000 39 0,6 
t» 400—600 20.000 45 1,0 
„ 600—700 50.000 55 1,5 
It 700 — 58   

Stop 
3 

nje   dopolnilne   dohodnin e   od   premoženja 
znašajo: 

Za vsako 

Glavna sku- 
pina davčnih 

osnov  v 
000 dinarjih 

Vmesne sku- 
pine se dolo- 
čijo v razpokih 

od din 

Stopnja 
za nižjo 
davčno 
osnovo 
glavne 

skupine 

viäjo 
vmesno 

skupino se 
najbližja 

nižja 
davčna 
stopnja 

poveča za 

do 30 _. 3 _^ 
.ad 30— 50 2.000 3 0,2 

IF 50— 80 3.000 5 0,7 
M 80—120 4.000 12 0,8 
•* 120—160 4.000 20 1,1 
«* 160—200 4.000 31 1,0 
» 200—250 5.000 41 1,0 
»t 250—300 5.O0O 51 0,6 
•1 300—400 10.000 57 0,8 
•1 400—500 10.000 65 0,4 
1» 500-H700 10.000 69 0,2 

700 — 73 — 

Kmetijske proizvajalne organizacije, ki so bile 
ustanovljene po 1. januarju 1953, ne plačujejo zetn- 
ljarine. 

20. poglavje 
Proračunski dohodki ljudskih odborov okraja 

1 
Od dobička, ki ga dosežejo gospodarske organi- 

zacije, razen trgovskih podjetij in trgovin ter grad- 
benih podjetij, na območju posameznih občin, pri- 
padajo pristojnim občinskim ljudskim odborom tile 
deleži (v % od dela dobička, ki pripada okraju): 

Občinski ljudski odbor % 

Jablanica 100 
Jelšane 100 
Pivka in Cerknica 3 
Begunje 1 
drugi občinski ljudski odbori  (LO MO)     20 
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Od dopolnilne dohodnine od kmetijstva, ki se 
pobere na območju posameznih občin, pripadajo pri- 
stojnim občinskimi ljudskim odborom tile deleži 
(v odstotkih) : 

občinsk     u ljudsker.u odboru % 

Ilirska Bistrica, Jablanica, Jelšane 
in  Prem 100 

Dolane 50 
Bloke.  Hruševje,  Loška  dolina, 

Planina in Rakek 40 
Beounje in  Knežak — 
drugim občinskim ljudskim odborom 

(LO MO) 10 

Od dopolnilne dohodnine od samostojnih pokli- 
cev in premoženja, razen davka od tuje delovne sile, 
dohodnine v stalnem znesku in dohodnine od pri- 
ložnostnih dohodkov, ki se pobere na območju po- 
sameznih občin, pripadajo pristojnim občinskim 
ljudskim odborom  tile deleži   (v odstotkih): 

občinskemu ljudskemu odboru % 

Ilirska  Bistrica 100 
Jablanica 100 
Jelšane 100 
Hruševje • 40 
Prem 40 
Begunje in Knežak — 
drugim občinskim 1•• idskim odborom 

(LO MO) 20 

Davek od tuje delovne sile, dohodnina v stal- 
nem znesku in dohodnina od priložnostnih dohodkov, 
ki se pobere na območju posameznih občin, pripada 
v celoti pristojnim občinskim ljudskim odborom 
(LO MO). 

5 
Občinskima   ljudskima   odboroma   Jablanica   in 

Jelšane   pripadata   dotacija   iz   sredstev   proračun* 
okrajnega ljudskega odbora v tehle zneskih: 
občinskemu ljudskemu odboru 

Jablanica 1 milijon dinarjev. 
Jelšane 1 milijon dinarjev. 

6 
V proračun okrajnega ljudskega odbora se ste- 

kajo preostali dohodki po odbitku prispevka za po- 
trebe ljudske republike Slovenije, prispevkov v 
sklade in deleža občinskih ljudskih odborov. 

21. poglavje 

Skladi ljudskih odborov 

a)   Okrajni sklad za kreditiran, 
gospodarskih   investicij 

1 
V okrajni sklad za kreditiranje gospodarskih 

'ivesticij se stekajo: 
a) anuitete od investicijskih posojil, ki so bila 

oana iz tega sklada, razen anuitet od posojil zaseb- 
Qlkom za zidanje in popravilo stanovanjskih hiš; 

b) neizrabljeni del sklada iz preteklih let; 

c) obresti od osnovnih sredstev komunalnih, 
obrtnih, gostinskih in turističnih podjetij in obrtov 
(delavnic) ; 

č) zneski, ki se dobijo od prodaje nerazvrščenih 
osnovnih sredstev okraja; 

d) amortizacijski skladi likvidiranih gospodar- 
skih organizacij; 

e) 50% od denarnih kazni po uredbi o gospodar- 
jenju z osnovnimi sredstvi gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 52/53); 

f) del dobička iz leta 1954, ki ga kmetijske za- 
druge plačajo okraju v letu 1955 na podlagi pred- 
pisov druženega plana za leto 1954; 

g) 3,6% od dela dobička gospodarskih organiza- 
cij, ki pripada'ljudskim odborom okraja, in 

h) drugi dohodki, ki jih v ta namen določi okraj- 
ni ljudski odbor, 

2 
Podružnica Narodne banke v Postojni je poobla- 

ščena, da zbira sredstva in da daje posojila iz tega 
sklada. 

3 
Najdaljši odplačilni rok za investicijska posojila 

iz tega sklada znaša praviloma 10 let, najnižja 
obrestna mera pa 2%. 

Podružnica Narodne banke v Postojni daje po- 
sojila iz tega sklada po pogojih, ki so predpisani v 
tem planu, in tako, kakor predpisuje uredba o po- 
sojilih za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, 
št. 4/54). 

5 
Iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij 

izloči podružnica Narodne banke tele zneske: 
a) znesek.ki se dobi iz obresti od osnovnih sred- 

stev gostinskih podjetij in gostišč; 
b) znesek, ki se dobi iz obresti od osnovnih sred- 

stev obrtnih podjetij in delavnic in 50% zneska, ki 
se dobi iz vplačanih anuitet; 

c) del dobička iz leta 1954, ki so ga vplačale 
oziroma ga bodo vplačale kmetijske zadruge; 

č) neizrabljena sredstva sklada iz leta 1954, razen 
dela dobička, ki so ga .vplačale kmetijske zadruge. 

•V mejah sredstev pod a), b) in c) razpiše po- 
družnica Narodne banke posebne natečaje za posojila 
tistim skupinam gospodarskih organizacij, ki so ta 
sredstva vplačale. 

Znesek pod č) uporabi Narodna banka za kritje 
obveznosti po pogodbah, ki so bile sklenjene do 
28. februarja 1955, morebitni preostanek pa uporabi 
za investicijska posojila po splošnem natečaju in za 
poroštvo za posojila iz zveznih in republiških sred- 
stev na podlagi 'posebnega sklepa okrajnega ljud- 
skega odbora. 

Podružnica Narodne banke mora iz sredstev tega 
sklada prednostno kriti obveznosti gospodarskih orga- 
nizacij za investicije, financirane iz obratnih sred- 
stev. Gospodarske organizacije morajo ta posojila 
vrniti iz svojih skladov za samostojno razplaganje 
in iz dela dobička, ki je namenjen za povečanje 
plač. 

Gospodarske organizacije morajo vplačati celot- 
na sredstva svojih skladov za samostojno razpolaga- 
nje in deleža za povečanje plač, dokler ne porav- 
najo svojih obveznosti za posojila, kj jih dobijo jpo 
tem odstavku. 
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Obrestna mera za posojila, ki jih podružnica 
Narodne banke dovoljuje po prednjem odstavku te 
točke, znaša 6%. 

6 
Ce ustanovijo kmetijske zadruge ali okrajna za- 

družna zveza svoje hranilnice, se na te hranilnice 
prenesejo obveznosti in sredstva sklada, izvirajoča iz 
posojil zadrugam oziroma iz sredstev, ki so jih vpla- 
čale zadruge na območju te hranilnice. 

b)   Okrajni  sklad  za zidanje 
stanovanjskih  hiš 

1 
Ustanovi se okrajni sklad za zidanje stanovanj- 

skih hiš. Vanj se steka: 
a) tisti del dobička gradbenih podjetij, ki se po 

posebnih predpisih izloči  za zidavo stanovanj; 
b) del amortizacijskega sklada po 24. členu od- 

loka o stanovanjskih skupnostih (Uradni list LRS, 
št. 42/54); 

c) drugi dohodki, ki jih v ta namen določi okraj- 
ni ljudski odibor Postojna; 

č) del dobička, ki pripada okrajnemu ljudskemu 
odboru, do zneska, ki je potreben, da dosežejo sred- 
stva sklada po odbitku zneska pod a) in c) 3 % od 
skupnih dohodkov okraja, in do zneska, ki je po- 
treben, da dosežejo sredstva sklada po odbitku zne- 
skov pod točko c) in zneska v višini 3% od skupnih 
dohodkov okraja 25 % od skupnih sredstev za inve- 
sticije, s  katerimi  razpolaga okrajni  ljudski odbor. 

2 
Iz sredstev sklada za zidanjo stanovanjskih hiš 

se dajejo posojila za zidanje aH popravilo stanovanj- 
skih hiš po predpisih odloka o načinu vplačevanja 
in uporabe sredstev kreditnih skladov za zidanje 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 15-151/55). 

c) Sklad  za   pospeševanje   kmetijske, 
p roi z vod nje 

1 
Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kmetij- 

ske proizvodnje. Vanj se vplačuje 15% od dopolnilne 
dohodnine od kmetijstva  in  del dobička  zadružnih 
trgovskih podjetij  in  trgovin  po 7.  točki  XVI.  po- 
glavja tega plana. 

2 
Sredstva tega sklada  se uporabljajo na podlagi 

predračuna  dohodkov   in   izdatkov,   ki   ga   sprejme 
okrajni ljudski odbor. 

č) Skladi za obnovo, varstvo in gojitev 
gozdov 

1 
V okrajni  sklad za obnovo, varstvo in  gojitev 

gozdov se  vplačuje  od posekanega  lesa  iz gozdov 
splošnega ljudskega premoženja celotna vrednost lesa 
na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih gozdov 
pa prispevek po tarifi, ki je predpisana z uredbo o 
skladih za obnovo, varstvo in gojitev gozdov. 

Iz okrajnega sklada za obnovo, varstvo in gojitev 
gozdov se vplačuje v republiški sklad za obnovo, 
varstvo in gojitev gozdov 35% od zneskov, ki so bili 
vplačani v okrajni sklad za obnovo, varstvo in goji- 
tev gozdov. 

Občinskim ljudskim odborom (LO MO) pripadajo 
dotacije iz sredstev okrajnega sklada za obnovo, 
varstvo in gojitev gozdov v tehle zneskih (v tisočih 
dinarjev): 

Begunje 2.100 Knežak 1.850 
Bloke 1.087 Loška dolina 1.570 
Cerknica 1.780 Pivka 1.883 
Dolane 500 Planina 1.700 
Hruševje 1.100 Postojna 1.800 
Ilirska Bistrica 1.180 Prem 400 
Jablanica 850 Rakek 2.100 
Jelšane 1.820 

Skupaj 21.720 

d) Sklad   za   urejanje   voda 
V okrajni sklad za urejanje voda se steka ne- 

izrabljeni del tega sklada iz leta 1954, zneski, ki jih 
bodo gospodarske organizacije vplačale v letu 1955 
na račun obveznosti do tega sklada iz leta 1954 ter 
437 tisoč dinarjev dotacije iz sredstev proračuna 
okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

22. poglavje 

Kontingcntiranje izrabe gozdov 
1 

V državnih in zadružnih gozdov okraja se smejo 
v letu 1955 posekati tele  količine lesa (v oblih m3): 

Od tega za Od tega 

Občina Skupno dtuJb. kmečko jamski tozni    ieieza-. 
plan porabo 1•• les     pragovi 

Begunje 11.700 9.080 2.620 770. 1.580 — 
Bloke 6.100 3.430' 2.670 300 700 — 
Cerknica 9.400 5.230 4.170 700 1.500 — 
Dolano 2.140 450 1.690 30 70 — 
Hruševje 4.300 2.160 2.140 200 500 — 
11. Bistrica 3.800 1.100 2.7O0 130 270 75 
Jablanica 2.300 470 1.830 50 100 25 
Jelšane 1.850 300 1.550 50 — — 
Knežak 10.500 6.750 3.750 720 1.480 350 
Loška dolina 11.800 6.850 4.950 600 1.300 230 
Pivka 10.060 5.900 4.160 600 1.400 2O0 
Planina 4.650 3.570 1.0SO 300 600 — 
Postojna 6.900 3.700 3.200 300 600 300 
Prem 1.450 100 1.350 50 — — 
Rakek 3.050 1.860 1.190 200 400 - 

Skupaj 9.000   50.950   39.050   5000   10.500   1200 

V gozdovih v upravi Gozdnega gospodarstva 
Postojna se smejo posekati tele količino losa 
(v oblih ms): 

skupno 88.000 

od tega: 
za družbeni plan 85.100 
za prodajo na drobno 2.900 

od tega: 
jamski les 4.000 
celulozni les 9.600 
'železniški pragovi 1.100 

Skupne  količine  lesa  so  maksimalne in  so  no 
smejo prekoračiti. 
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Količine jamskega in celuloznega lesa ter želez- 
niških pragov so minimalne in se smejo prekoračiti. 

Sortimenti jamskega in celuloznega lesa iglav- 
cev ter pragov ske oblo vine se smejo prodajati samo 
namembnim potrošnikom. 

23. poglavje 

Denarna sredstva ljudskih odborov okraja Postojna 
v letu 1955 in njih uporaba 

1 
V letu 1955 bodo ljudski odbori okraja Postojna 

razpolagali s skupnimi sredstvi v yisini 634 milijonov 
dinarjev. 

2 
Ta  sredstva  se bodo zagotovila iz  tehle  virov: 

v OOO din 

a) sredstva iz leta 1954: 
1. neizrabljeni del sklada za krediti- 

ranje gospodarskih investicij 
2. neizrabljeni del sklada za ureja- 

njo voda 
3. zaostanki vplačil od dobička go- 

spodarskih organizacij 
4. zaostanki vplačil v sklad za ure- 

janje voda 
5. neizrabljeni del sklada za obnovo 

podeželja 
b) sredstva po planu za leto 1955: 

1. Dohodki od gospodarstva 
1.1 dobiček gospodarskih organi- 

zacij 
1.2 1 % prometnega davka sploš- 

nega družbenega sektorja 
1.3 50% prometnega davka za- 

drug, zadružnih gospodarskih 
organizacij, zasebnih obrtov, 
zasebnikov in od prodaje vred- 
notnic 

1.4 zemljarina 
2. Dohodki od prebivalstva: 

2.1 dopolnilna dohodnina kmečkih 
gospodarstev 

2.2 občinske doklade od 2,1 
2.3 dopolnilna dohodnina od samo- 

stojnih poklicev in premoženja 
2.4 občinske doklade od 2,3 
2.5 davek od dediščin in daril 
2.6 državne takse 

3. Dohodki  uradov in  zavodor 
4. Drugi dohodki 
5. Lokalni prometni davek 
6. Lokalno takso 
7. Obresti od osnovnih sredstev go- 

stinskih, turističnih, obrtnih in 
komunalnih  podjetij   (obrtov) 

8. Okrajne anuitete 
9. Prispevek za zidanje stanovanj- 

skih hiš iz najemnine 

87.094 

58.094 

1.930 

24.000 

1.570 

1.500 
546.498 

327.902 

2.587 

73.729 
4.500 

57.870 
7.S57 

16.300 
3.000 
3.500 

13.000 
2.600 
5.000 
9.300 
4.000 

2.526 
12.093 

734 

a) skupna sredstva: 633.592 
1. prispevek za kritje potreb Ljud- 

ske republike Slovenije 112.000 
2. sredstva okrajnega ljudskega od- 

bora 436.947 
3. sredstva   občinskih   ljudskih   od- 

borov 84.645 

a) Sredstva, s katerimi razpolaga okrajni ljudski 
odbor, se bodo uporabila v tele namene (v 000 din): 

a) skupna sredstva: 436.947 
1. administrativni proračun okrajne- 

ga ljudskega odbora 272.158 
2. proračunske investicije 5.523 
3. okrajni sklad za  kreditiranje in- 

vesticij 97.183 
4. okrajni   sklad   za   pospeševanje 

kmetijske proizvodnje 14.806 
5. okraj-ni sklad za urejanje voda 3.937 
6. okrajni   sklad   za   zidanje  stano- 

vanjskih hiš 41.840 
7. za obnovo podeželja 1.500 

b) Predvideva se, da bodo občinski ljudski od- 
bori (LO MO) uporabili sredstva, s katerimi bodo 
razpolagali v letu 1935 v tele namene (v 000 din): 

a) skupna sredstva: 84.645 
1. za administrativne proračunske iz- 

datke 64.775 
2. za proračunske investicije 18.870 
3. za sklade za kreditiranje investicij 1.000 

c) Sredstva za proračunske investicije se bodo 
uporabila v tele namene 'v 000 din) : 

a) skupna sredstva: 5.523 
1. za odkup upravn« zgradbe za obč. 

LO Cerknica 2.100 
2. 'za velika popravila kino dvorane 

v Pivki 2.000 
3. za opremo gimnazije v Postojni 400 
4. za študije in raziskovanja 666 
5. za plačilo obveznosti za investicije 

iz leta 1954 557 
č) Sredstva okrajnega sklada za kreditiranje in- 

vesticij se bodo uporabila v tele namene (v 000 din): 
97.183 

7.647 

935 
14.000 
58.800 

15.801 

,     Skupna sredstva ljudskih odborov v oieraju se 
bodo za leto 1955 razdelila takole (v 000 din): 

a) skupna sredstva: 
1. za izpopolnitev in povečanje zmog- 

ljivosti obrtnih podjetij in delavnic 
2. za ureditev in opremo gostinskih 

podjetij in gostišč splošnega druž- 
benega sektorja 

3. za kredite zadrugam 
4. za kritje obveznosti iz leta 1954 
5. za druge investicije po splošnem 

natečaju in za poroštva za posojila 
iz zveznih in republiških sredstev 

d) Uporaba sredstev okrajnega sklada za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov, sklada za pospeševanje 
kmetijstva ter okrajnega sklada za urejanje voda 
bo določena s predračuni dohodkov in izdatkov teh 
skladov. Iz sredstev okrajnega sklada za obnovo, 
varstvo in gojitev gozdov v znesku 268 milijonov din 
se bo izločil znesek 102 milijona dinarjev za obnovo 
Tovarne vezanih plošč v Pivki. 

e) Sklad za zidanje stanovanjskih hiš se bo upo- 
rabil v teme namene (v 000 din): 

a) skupna sredstva: 41.840 
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1. posojila zasebnikom za zidavo ali 
popravilo stanovanjskih hiš 10.000 

2. dotacije za dokončanje novih sta- 
novanjskih hiš v upravi stanovanj- 
ske skupnosti 51.840 

24. poglavje 
Končne določbe 

1 
Tiste določbe tega plana, ki zadevajo obrtna pod- 

jetja in delavnice, gostinska in turistična podjetja 
(obrte), gostišča ter kmetijske zadruge, ne veljajo 
za področje mestne občine Postojna. Za to področje 
tudi ne veljajo predpisi o stopnjah dopolnilne do- 
hodnine. 

2 
Ta družbeni plan velja od 1, januarja 1955 dalje. 

St. 989/35 
Postojna, dne 29. aprila 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

651. 
Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Postojna na skupni seji obeh zborov dne 7. julija 1955 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Postojna za leto 1955 

1. člen 
Besedilo 16. poglavia točka 4 se dopolni za no- 

vim odstavkom, ki se glasi: 
Ne glede na določbe v prejšnjih točkah tega 

poglavja pripada podjetju »Tisa« na Rakeku tisti del 
dobička, ki ga uporabi za investicije, vendar največ 
do 50% celotnega dobička. Ostanek dobička po od- 
bitku 50% deleža za investicije in obveznosti iz do- 
bička po zakonu se deli po predpisih 1. in 2. točke 
tega poglavja. 

2. člen 
Besedilo odstavka f) 4. točke 13. poglavja druž- 

benega plana okraja Postojna za leto 1955 se črta 
in namesto tega odstavka doda: 

Sredstva sklada za zidanje stanovanjskih hiš se 
bodo uporabila za posojila za zidanje stanovanjskih 
hiš na način in s pogoji, ki jih predpisujeta odlok 
o načinu vplačevanja in uporabe sredstev kreditnih 
skladov za zidanje stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 15-151/55) ter pravila sklada. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955 daljp 

St. 1-91/21-55 

Postojma, dne 7. julija 1935. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

652. 
Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Postojna na skupni seji obeh zborov dne 9. avgusta 
1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Postojna za leto 1955 

1. člen 
V 2. točki 16. poglavja se za besedami gozd- 

nemu gospodarstvu Postojna« postavi vejica in vpiše: 
>podjetjem s področja prometa«. 

2. člen 
V 3. odstavku 7. točke 16. poglavja se namesto 

»10%« vpiše >20%«. 
3. člen 

V točki 2/g 21. poglavja se namesto »3,6%« 
vpiše: »\3%«. 

Za točko 5/d istega poglavja so doda nova točka 
e), ki se glasi: »9 milijonov dinarjev za izpopolnitev 
poskusnih kmetijskih posestev in za odplačilo obvez- 
nosti za gradnjo zadružnih domov«. 

Za 3. odstavkom iste točke se doda nov odstavek, 
ki se glasi: 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen, da določi 
obrestne mere, vračilne roke in drugo posojilne po- 
goje za kredite v mejah zneska pod toč. e)«. 

4. člen 
V točko d) 21. poglavja se namesto >437< vpiše 

>1250«. 
5. člen 

V 1. točki 23. poglavja se namesto »634« vpiše: 
»656«. 

Skupni znesek v točki 2/a istega poglavja se po- 
veča od 87.094 na 98.094. Tej točki se doda nova po- 
stavka, ki se glasi: 

»6. presežek proračunskih dohodkov 11.000«. 
Skupni znesek pod točko 2/b istega poglavja se 

poveča od 546.498 na 557.626. Postavka 1. iste točke 
se poveča od 327.902 na 334.030, postavka 4. pa od 
5000 na 10.000. 

6. člen 
•Razdelitev sredstev v 3. točki 23. poglavja se 

spremeni takole: 
a) skupna sredstva 655.720 

1. prispevek za kritje potreb Ljud- 
ske republike Slovenije 113.250 

2. sredstva okrajnega ljudskega od- 
bora 447.525 

3. sredstva   občinskih   ljudskih   od- 
borov 94.945 

Razdelitev sredstev v točki 4. a 23. poglavja 
se spremeni takole: 

a) skupna sredstva 447.527 
1. administrativni   proračun   okraj- 

nega ljudskega odbora 272.858 
2. proračunske investicije 9.273 
3. okrajni sklad za kreditiranje in- 

vesticij W.370 
4. okrajni  sklad za pospeševanje 

kmetijske proizvodnje 20'9-n 
5. okrajni sklad za urejanje voda 4.7?° 
6. okrajni   sklad   za   zidanje   stano- 

vanjskih hiš 41.840 
7. za obnovo podeželja i-5°° 
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V točki 4/b istega poglavja se namesto »84.645« 
vpiše »94.945t, namesto »18.870« pa »29.170«. 

V točki 4/c istega poglavja se namesto »5523« 
vpišo »9273« in doda nova postavka, ki se glasi: 

»6.   rezerva   za   nepredvidene   investicije   3.750«. 
V točki 4/d istega poglavja se namesto »97.183« 

vpiše »96.370«, •• postavko 4. pa se vpiše nova po- 
stavka 5., ki se glasi: 

»5. za  posojila  kmetijskim posestvom in  za pia- 
čila obveznosti za gradnjo zadružnih domov      9.000«. 

Dosedanja   postavka  5.   postane   postavka  6. 

8. člen 
<V 24. poglavju se doda nova točka 2, ki se glasi: 

glasi: 
»Prodajalne proizvajalnih podjetij »Borovo«. 

»Vartoks«, »Planika«, »Triglav« in ' »Obrtnik« upo- 
rabljajo instrumente tistega okraja, kjer je sedež 
njihovega podjetja. 

Dosedanja točka 2 istega  poglavja postane tč. 3. 

9. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955 dalje. 

St. 1-91/25-55 
Postojna, dne 9. avgusta  1955. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

653. 
Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
48. in 49. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št 18-147/54) je okrajni ljudski 
odbor Postojna na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 18. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o  potrditvi  sklepnega  računa  okrajnega   ljudskega 

odbora Postojna za teto 1954 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Postojna za leto 1954, 
sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju prora- 
čuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1954 s sklrpnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1954 je 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Dosežem dohodki in izvrženi izdatki so znašali po 

okrajnem sklepnem računu v letu 1954: 

I. po okrajnem proračunu: din 
dohodki 520,498.038 
izdatki 519,790.892 
presežek dohodkov 707.146 

II. po sklepnih računih okrajnih 
finančno samostojnih zavodov: din 
dohodki 649,843.874 
izdatki 630,148.942,45 
presežek dohodkov 20,057.516,16 
presežek izdatkov 362.584.61 

4. člen 
Iz presežka dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1954 se krije primanjkljaj 
Porodnišnice Postojna za leto 1934 v znesku 
5S2.5S4.6l din, ostanek t. j. 344.561,59 din se prenese 
kot dohodek v proračun za leto 1955. 

5. člen 
Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov se razdeli po veljavnih predpisih na 
sklade zavodov, presežek izdatkov se krije iz okraj- 
nega presežka za leto 1954. 

•6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 91/23 

Postojna, dne 18. julija 1954. 
Predsednik OLO: 

Mirko Jelerčič 1. r. 

634. 
Na podlagi 17. člena ter 3. točke 64, člena v zve- 

zi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
ter 28. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) izdaja okrajni ljud- 
ski odbor Postojna na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dno 9. avgusta 1955 

ODLOK 
o spremembah odloka o proračunu okraja Postojna 

za leto 1955 

1. člen 
V odloku o proračunu okraja Postojna za 1. 1955 

se 1. člen spremeni in se glasi: 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 268,661.000 din 
in izdatki v znesku 268,661.000 din 

III. predračuni posebnih skladov 
z dohodki v znesku 432,110.000 din 
in izdatki v znesku 43i2,110.000 din 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa *e od 1. ja- 

nuarja 1955. 
St. 1-91/24 
Postojna, dne 9. avgusta 1955. 

Predsednik OJ.O: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

655. 
Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 48. člena 
temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Kranj na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. av- 
gusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna 

okraja Kranj za leto 1954 

i. člen 
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna 

okraja Kranj za leto 1954, setavljan po predpisih 48. 
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člena  temeljnega  zakona o proračunih  in 39. člena 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. ?len 
Zaključni račun okraja Kranj za leto 1954 z za- 

ključnimi računi finančno samostojnih zavodov ter 
posebnih skladov za leto  1954 je sestavni del tega 
ogljika. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po okrajnem proračunu v letu 1954: 

I. po okrajnem proračunu: 
dohodki 531,271.596 din 
izdatki 331,271.596 din 

II. po zaključnih  računih okrajnih 
finančno samostojnih zavodov: 

dohodki 69,874.007 din 
izdatki 65,374.223 din 
presežek dohodkov 4,499.784 din 

III. po zaključnih računih posebnih skladov: 
dohodki 477,440.104 din 
izdatki 329,996.398 din 
presežek dohodkov 147,443.706 din 

4. člen 
Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov v znesku 4,499.784din se porazdeli na 
sklade zavodov po predpisih temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih. 

5. člen 
•  Viški skladov v znesku 147,443.706 din se prene- 

sejo kot dohodek skladov za leto 1955. 

6. člen 
Ta odlok vejja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. I/1-5SS5/1-55 
Kranj, dne 19. avgusta 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Dušan Horjak 1. r. 

656. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi s 6. členom uredbe o pra- 
vici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) 
ter 2. in 3. člena uredbe o prometnem davku, 2. od- 
stavka V. dela tarife prometnega davka (Uradni list 
FLRJ, št. 95-474/53 in š'.. 55-659/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Ljutomer na XXI. skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev po poprejšnji pritrditvi 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS dne 6, maja 
1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. «len 
Poleg zveznega prometnega davka, ki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobira o okraju Ljutomer 
občinski pxometoi davek, ki je predpisan s tarifo v 
II. delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira po določ- 

bah tega odloka in katerega so dolžni plačevati za- 
sebni obrtniki in drugi davčni zavezanci od prometa 
s tis..imi proizvodi in storitvam, k so določene v ta- 
rifi občinskega prometnega davka, je dohodek pro- 
računov tistih občin v okraju Ljutomer, na katerih 
območju se. davek pobere. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davka (Uradni list 

FLRJ, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
in dopolnitvami, navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št. 2-25/54 in št. 
4-21/55), uredbe o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ, štev. 33- 
283/53) in uredbe o obračunavanju, delitvi in pobira- 
nju dohodkov proračunov in skladov od gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 26-293/54) so 
primerno uporabljajo tudi glede občinskega promet- 
nega davka, če ni v tem odloku drugače določeno. 

i. člen 
Ta Adlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRSt. 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo ve- 

ljati točka »B občinski prometni davekc odloka o 
vpeljavi občinskih taks in občinskega prometnega • 

davka na območju okraja Ljutomer, kakor tudi 
splošne določbe tega odloka, ki se nanašajo na pro- 
metni davek (Uradni list LRS, št. 31-470/54) in odlok 
o začasnem pobiranju občinskega prometnega davka, 
ki so ga dolžni plačevati zasebni obrtniki (Uradni 
list LRS, št. 11-244/55). 

II. DEL: TARIFA 

A. Splošna tarifa 

Tar. št i: Od potrošnje alkoholnih pijač 
vseh vrst v gostinskih podjetjih in obratih od 
dosežene prodajne cene v višini 3% 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci pred- 
ložiti pristojnemu občinskemu ljudskemu od- 
boru do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za veselice, vrtilja- 
ke, cirkuške predstave, artistične nastope in po- 
dobno od  dosežene  bruto  vstopnine   v   višini     5% 

Pripomba: Občinski prometni davek se ne 
plača od fizkulturnih prireditev, kino predstav, 
kulturno umetniških predstav im gospodarsko 
propagadnih prireditev. 

Tar. št. 3: Od vsakega plačljivega prenosa 
lastninsko pravice na nepremičninah v višini 
10% zveznega prometnega davka od nepremič- 
nin in pravic (Uradni list FLRJ, št. 4-41/54 in št. 
35-457/54). 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki se 
plača kakor zvezni prometni davek od prome- 
ta nepremičnin. Vsi predpisi, ki veljajo za 
zvezni davek od prometa z nepremičninami in 
pravicami, se uporabljajo tudi pri odmeri in 
pobiranju davka po tej tarifni številki. 

B. Prometni davek 
od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov in 

drugih zasebnikov 
Zasebni obrtnik; in drugi zasebniki plačajo ob- 

čanski prometni davek po tehle stopnjah: 
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1. Za proizvode: 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

Proizvodi iz panoge 116 

1 Izdelki iz mavca 
2 Zemeljske barve 
3 Opeka, zidna in  strešna 
4, Izdelki iz cementa: cevi, okna, korita in 

podobno 
5 Keramični in lončarski izdelki 

Proizvodi iz panoge 117 
6 Rovinaste peči in štedilniki 
7 Kovinasta   okna,   vrata,   pregade,   ograje, 

stopnišča,   rešetke,   lestvice,  strešne  kon- 
strukcije, kovinasto pohištvo 

8 Noži, žepni, kuhinjski in drugi 
9 Vsi drugi izdelki iz panoge 117, od katerih 

se ne plača davek po zvezni tarifi promet- 
nega davka, razen od izdelkov, namenjenih 
za kmetijstvo, mlekarstvo in čebelarstvo 

Proizvodi iz panoge 120 

10 Vsi izdelki iz panogo 120, razen tistih, od 
katerih se plača zvezni prometni davek 
po tar. št. 37 do 49 dela A tarife 

Proizvodi iz panoge 122 

11 Vsi izdelki, razen tistih, od katerih  se pla- 
čuje ivezni prometni davek 

Proizvodi iz panoge 123 

12 Izdelki iz papirja, kartona in lepenke, ra- 
zen šolskih zvezkov in risank 

Proizvodi iz panoge 124 
13 Konfekcija 
H Volneni, bombažni in svileni trikotažni in 

pleteni oblačini predmeti 
15 Vsi drugi izdelki iz panoge 124, od katerih 

se ne plača davek po zvezni tarifi promet- 
nega davka 

Proizvodi iz panogo 125 
16 Vsi usnjeni izdelki, razen obutve 

Proizvodi iz panoge 127 
Izdelki iz kakava 
Bonboni 

17 
18 
1« Slaščice,   keksi,   ratluk   in   •—^bni   slašči- 

čarski izdelki 
20 Testenine   • 
21 Kavni in kakaovi nadomestki 
22 Mleta paprika 
23 Vsi drugi izdelki iz panoge 127. razen ži- 

vilskih proizvodov, od katerih se plača pro- 
metni davek po tarifnih številkah 8S do 97 
zvezne tarife prometnega davka 

Drugi   proizvodi 

24 Od vseh drugih proizvodov, ne glede na 
panogo gopodarske delavnosti, od katerih se 
ne plača davek po zvezni tarifi in niso za- 
jeti v tarifnih številka^ te tarifo 

10% 
15% 
5% 

10% 
5% 

10% 

20% 
20% 

20% 

20% 

10% 

10% 

5% 

10% 

5% 

10% 

15% 
10% 

10% 
10% 
10% 
10% 

5% 

Pripomba: Prometni davek po tej tarif- 
ni številki m po drugih tarifnih številkah 
iz te tarife se ne plača od prometa tehle 
proizvodov: od moke in drugih mlinskih 
proizvodov, pekovskih izdelkov, izdelkov, 
pridobljenih s predelavo mleka, mesa, sve- 
žih in suhih rib, od zakola živine, od oble- 
ke in perila, izdelanih po meri za indivi- 
dualne potrošnike iz njihovega osnovnega 
materiala, od ortopedskih pripomočkov vseh 
vrst, umetnega zobovja, umetnih oči, otro- 
ških igračk vseh vrst, ne glede na material, 
iz katerega so izdelane. 

II. Za   storitve 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

1 Od plačil za opravljanje vseh vrst storitev 
zasebnih obrtnikov in drugih zasebnih oseb, 
razen  od  gradbenih in  prevoznih storitev, 
se plača občinski prometni davek 10% 

Pripomba: Prometni davek po tej ta- 
rifnifni številki se ne plača od plačil za 
opravljanje storitev krojačev, šivilj, mo- 
distk, brivcev in frizerjev, čevljarjev, klo- 
bučarjev, dimnikarjev, za shranjevanje ko- 
les in prtljage m pod., za žaganje drv in 
od postreščkov. 

2 Od plačil opravljanja samostojnih poklicev 
(odvetnikov, zdravnikov, dentistov, arhi- 
tektov, veterinarjev in pod.) se plač? 5% 

St. 1-155/16-55 
Ljutomer, dne 6. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

657. 

10% 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 48. 
in 49. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Mur- 
ska Sobota na skupni seji obeh zboro-" dne 15. julija 
1955 sprejel 

ODLOK 

o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
okraja Murska Sobota za leto 1934 

1. člen 

Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
okraja Murska Sobota za leto 1954, sestavljen po 
predpisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih 
in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 

Okrajni sklepni račun za leto 1954 s sklepnimi 
rt.čuni finančno samostojnih zavodov in posebnih 
skladov za leto 1954 je sestavni del tetra or"Vr k:i. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po okrajnem sklepnem  računu  v letu  1954: 
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1. po okrajnem proračunu: 
dohodki 368,286.957 din 
izdatki 337,031.434 din 
presežek dohodkov nad 
izdatki 31,255.503 din 

II. po sklepnih računih okrajnih 
finančno samostojnih zavodov: 
dohodki 141,428.195 din 
izdatki 131,288.114 din 
presežek dohodkov 10,140.081 din 
presežek izdatkov 131.280 din 

III. po sklepnih računih okrajnih 
posebnih skladov: 
dohodki 65,417.685 din 
izdatki 4032.811 din 
presežek dohodkov nad 
izdatki 25,124.874 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu okrajnega proračuna za leto 1454 se prenese 
T proračun za leto 1955, 

5. člen 
Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov se razdeli tako: 
odvod v proračun OLO 129.361 din 
razdelitev na sklade 10,010.720 din 
Presežek izdatkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov se krije iz okrajnega proračuna v letu 
1955. 

6. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki okrajnih poseb- 

nih skladov se prenese v njihove proračune za leto 
1955. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Urdilnem li- 

listu LRS«. 
St. 1-420/1-55 
Murska Sobota, dne  15. julija   1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

658. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih ter 2. in 3. člena uredbe o promet- 
nem davku, 2. odstavek V. dela tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53 in 55/54) je po po- 
trditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS okraj- 
ni ljudski odbor Novo mesto na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 11. julija 1955 
sprejel 

ODLOK 
•J občinskem prometnem davku 

I. del: SPLOŠNE DOLOČBE 

i. člen 
Poleg zveznega prometnega davtka, ki se plačuje 

po  veljavnih  predpisih,   se  pobira  v  okraju   Novo 
mesto občinski  prometni davek,  ki  je  predpisan   s 
tarifo v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira pu določ- 

bah tega odloka, je dohodek proračunov tistih občin 

v okraju Novo mesto, na katerih območju se davek 
pobira. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

FLRJ, št. 55/53) z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, navodilo za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št 2/^4 in št. 4/55), 
uredbe o prisilni izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov (Uradni list FLRJ, št. 33/53) in 
uredbe o obračunavanju, delitvi in pobiranju do- 
hodkov proračunov in skladov od gospodarskih orga- 
nizacij (Uradni list FLRJ, št. 26/54) se primerno upo- 
rabljajo tudi glede občinskega prometnega davka, 
če ni v tem odloku drugače določeno. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem odloku se no 

pobira v primerih, določenih z mednarodnimi pogod- 
bami • v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost 

5. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora Novo mesto, za izvrševanje tega odloka pa skrbi 
Uprava za dohodke okrajnega ljudskega odbora Novo 
mesto. 

6. člen 
Ko se začne uporabljati ta odlok, nehajo veljati: 
Odlok okrajnega ljudskega odbora Novo mesto 

o uvedbi okrajnih taks jn prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 15/54), kolikor se nanaša na pobiranje 
okrajnega prometnega davka, odlok o spremembah 
odloka o uvedbi okrajnih taks in iprometnega davka 
(Uradni list LRS, št. 34/54) ter odlok okrajnega ljud- 
skega odbora Novo mesto o uvedbi občinskega pro- 
metnega davka od proizvodov in storitev zasebnih 
obrrtrih delavnic, zasebnih obrtnikov in drugih zaseb- 
nikov (Uradni list LRS, št. 9/55). 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS*. uporabja pa se od prvega dne naslednjega 
meseca po objavi. 

II. del: TARIFA 

A. Splošna tarifa 
Tar. št. 1: Od potrošnje alkoholnih pijač v 

gostinskih podjetjih od dosežene prodajne cene 
v višini 5% 

Pripomba: Glede davčne obveznosti in na- 
čina plačila tega davka velja pripomba k tar. 
št. 7 dela B tarife zveznega prometnega davka. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za kinematografske 
ter druge javne prireditve, od dosežene bruto 
vstopnine v višini 5% 

Pripombe: 
1. Davek po tej tar. št. plačajo kinemato- 

grafi ob nabavi vstopnic uradne izdaje pri Na- 
rodni banki FLRJ, hkrati z zveznim prometnim 
davkom. 

2. Drugi davčni zavezanci plačajo občinski 
prometni davek ko priglasijo prireditev pri ob- 
činskem ljudskem odboru, pristojnem po kra- 
ju prireditve. Prijave jo treba vložiti najkasne- 
je tri dni pred prireditvijo, hkrati s predlo- 
žitvijo vstopnic zaradi žigosanja. 
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3. Potujoča zabavišča, ki plačajo dohodni- 
no po 117. členu uredbe o dohodnini, ne plača- 
jo prometnega davka po tej tar. številki. 

4. Občinski prometni davek se ne plača od 
vstopnic za fizkulturne, kulturno-umetniške 
prireditve in za gospodarsko-propagandne pri- 
reditve, če niso združene s plesno zabavo ali 
se na njih ne točijo alkoholne pijače. 

5. Vsi predpisi, ki veljajo za davek iz tar. 
št. 1 dela B tarife zveznega prometnega davka 
in urejajo vprašanje oprostitve in povračila te- 
ga davka, se smiselno uporabljajo tudi pri dav- 
ku po tej tar. številki. 

Tar. št. 3: Od prejetih plačil za projicirano 
reklamo v kinematografih, od doseženega pla- 
čila 5% 

Pripomba: Davek po tej tar. št. se plača v 
5 dneh po preteku meseca za pretekli mesec. 
Glede davnčne obveznosti in vodenja evidence 
veljajo določbe tar. št. 6 dela B tarife zveznega 
prometnega davka. 

Tar. št. 4: Od vsakega vplačljivega prenosa 
lastninske  pravice  na   nepremičninah  v   višini    10% 
zveznega prometnega davka od nepremičnin in 
pravic (Uradni list FLRJ, št. 4/54 in 55/54). 

Pripomba: Davek po tej tar. številki se pla- 
ča kakor zvezni prometni davek od prometa ne- 
premičnin. Vsi predpisi, ki veljajo za zvezni 
davek od prometa z nepremičninami in pravi- 
cami, se uporabljajo tudi pri odmeri in pobira- 
nju davka po tej tarifni številki. 

B. Prometni davek 
od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov in 

drugih zasebnikov 
Zasebni obrtniki in drugi zasebniki  plačajo ob- 

činski prometni davek po tehle stopnjah: 

I. Za proizvode: 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

Proizvod po gospodarskih panogah: 
Proizvodi iz panoge 116 

1 Opeka, zidna in strešna 
2 Cementni izdelki 
3 Keramični in lončarski izdelki 

Proizvodi  iz  panoge  117 
4 Kovinske peči in štedilniki 
5 Vsi proizvodi iz panoge 117, od katerih se 

ne plača prometni davek po zvezni tarifi 
prometnega davka, razen od izdelkov, na- 
menjenih za kmetijstvo, mlekarstvo in če- 
belarstvo 

Pripomba: V sporu, kateri proizvodi 
so oproščeni prometnega davka, ker so na- 
menjeni za kmetijstvo, mlekarstvo in čebe- 
larstvo, je odločilna razvrstitev proizvodov 
skupine 117 18 00 00 00 začasne nomenkla- 
ture proizvodov, ki jih je izdala bivša 
zvezna planska komisija leta 1948. 

6 Proizvodi iz panoge 120 
Piroizvodi iz panoge 124 

?   Konfekcija 
8 Volneni, bombažni in svileni trikutažni in 

pleteni oblačilni predmeti 
9 ' Vsi drugi predmeti iz panoge 124 

5% 
10% 
10% 

10% 

15% 

20% 

5% 

10% 
5% 

Proizvodi iz panoge 127 
10 Bonboni 15% 
11 Slaščice, keksi in vsi slaščičarski izdelki        10% 
12 Proizvodi in kakava 20% 
13 Od  vseh drugih   proizvodov,  ne  glede  na 

panogo gospodarske delavnosti, od katerih 
se ne plača davek po zvezni tarifi in niso 
zajeti v tarifnih številkah 1 do 10 te tarife    10% 
Pripomba: Prometni davek po tej tanfi se 

ne plača od prometa tehle proizvodov: moke 
in drugih mlevskih izdelkov, pekovskih, mleč- 
nih, mesnih in ribjih izdelkov, od obleke in 
perila iz prinesenega blaga ter od vseh vrst 
otročjih igrač, neglede na material, iz kate- 
rega so udelane, od zakola živine, od ortoped- 
skih pripomočkov, od obutve ter šolskih zvez- 
kov in risank. 

II. Storitve 
1 Od plačil obrtnih storitev vseh vrst, razen 

od gradbenih in'prevoznih, se plača občin- 
ski prometni davek 10% 
Pripombe: 

1. Davčna osnova je skupni znesek pla- 
čila, v katerem je obsežen davek po tej tar. 
številki, po odbitku materiala, ki ga je dal 
izvrševalec storitve, če je material v raču- 
nu posebej  izkazan. 

2. Prometni davek po tej. tar. številki 
se re plača od plačil za -opravljene storitve 
krojačev, šivilj, modisk, vezilj, brivcev in 
frizerjev, čevljarjev, klobučarjev, dimni- 
karjev, od krpanja perila in nogavic, ža- 
ganja drv in od postrežčkov. 

2 Od plačil za opravljene storitve samostoj- 
nih poklicev (odvetnikov, zdravnikov, zo- 
barjev, zobotehnikov in 'podobno) 5% 
Pripomba: Davčna osnova je skupni zne- 
sek plačila, v katerem je obsežen tudi da- 
vek po tej tarifni številki. 
St. 1-1118/1—55 
Novo mesto, <Lne 11. julija 1955. 

Predsednik OLQ: 
Viktor Zupančič 1. r. 

659. 
Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 6. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Ra- 
dovljica na skupni seji .obeh zborov dne 10. junija 
1955 sprejel 

ODLOČBO 
o prenosu zdravstvenega doma Radovljica iz pristoj- 
nosti okrajnega ljudskega odbora Radovljica v pri- 
stojnost ljudskega odbora mestne občine Radovljica 

Zdravstveni dom Radovljica, ustanovljen z od- 
ločbo okrajnega ljudskega odbora Radovljica, štev. 
378/1-55 z dne 27. I. 1955 (Uradni list LRS, št. 6-171/55), 
se prenese v pristojnost ljudskega odbora mestne 
občine Radovljica. 

2 
Preventivna zdravstvena služba, ki jo opravlja 

zdravstveni dom Radovljica, se v letu 1955 financira 
iz  proračunov mestne občine  Radovljica   ter občin 
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v zneskih Begunje, Črnivec, Kropa in Podnart ' i, ki so 
določeni v teh proračunih za leto 1953. Davčna 

osnova 
Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

Davčna 
osnova 

Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

Predračun zdravstvenega doma Radovljica spada s     — 

presežkom oziroma primanjkljajem v proračun mest- 43.000 4,3 1.849 145.000 24 34.800 
ne občine Radovljica. 44.000 4,4 1.936 150.000 25 37.500 

Zaključni račun zdravstvenega doma. Radovljica 43.000 4,5 2.025 155.000 26 40.300 
potrdi ljudski odbor mestne občine Radovljica L. 46.000 4,6 2.116 160.000 27 43.200 

3 
47.000 4,7 2.209 165.000 28 47.025 
48.000 4,8 2.304 170.000 30 51.000 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Radov- 49.000 4,9 2.401 1•5.0•• 31,5 55.125 
ljica je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in social- 50.000 5 2.500 180.000 35 59.400 
no politiko ljudskega odbora mestne občine Radov- 51.000 52 2.652 185.000 34,5 63.825 
ljica. 52.000 5,4 2.808 190.000 36 68.400 

4 53.000 5,6 2.968 195.000 37,5 73.125 

Ta odločba  je  izdana  v  sporazumu z  ljudskim 54.000 5,8 3.132 200.000 39 78.000 

odborom   mestne  občine   Radovljica ter občinskimi 55.000 6 3.300 205.000 40 82.000 

ljudskimi odbori  Begunje,  Črnivec, Kropa  in  Pod- 56.000 6,2 3.472 210.000 41 86.100 

mirt. 57.000 6,4 3.648 215.000 42 90.300 

5 58.000 6,6 3.828 220.000 43 94.600 
59.000 6,8 4.012 225.000 44 99.000 

Ta odločba velja od dneva objave  v   »Ui 
Ti        T TJ C 

radnem 60.000 7 4.200 230.000 45 103.500 
listu LKÌK. 61.000 7,2 4.392 235.000 46 108.100 

St. 378/2-55 62.000 7.4 4.588 240.000 47 112.800 
Radovljica, dne 10. junija 1955. 65.000 7,6 4.788 245.000 48 117.600 

Podpredsednik OLO: 64.000 7,8 4.992 250.000 49 122.500 
Danilo Bračič 1. . r. 65.000 8 52O0 255.000 50 127.500 

66.000 8,2 5.412 260.000 50,7 131.820 
67.000 8,4 5.628 265.000 51,4 136210 

660. 68.000 8,6 5.848 270.000 52,1 140.670 
69.000 8,8 6.072 275.000 52,8 145.200 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena : zakona o okraj- 70.000 9 6.300 280.000 53,5 149.800 
nih  ljudskih odborih- (Uradni  list LRS, št.  19-89/52) 71.000 9,2 6.532 285.000 54.2 154.470 
ter 6. člena uredbe o dohodnini  (Uradni  list FLRJ, 72.000 9,4 6.768 290.000 54,9 159.210 
56-482/53)   je  okrajni   ljudski  odbor Radovi j jica   na 73.000 9,6 7.008 295.000 55,6 164.020 
skupni  seji okrajnega  zbora in  zboi ra proizv ajalcev 74.000 9,8 7.252 300.000 56,5 168.900 
dne 10. junija 1955 sprejel 75.000 10 7.500 305.000 56,9 173.545 

ODLOK 76.000 10,2 7.752 310.000 57,4 177.940 

o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od dohodkov 
77.000 
78.000 

10,4 
10,6 

8.008 
8.268 

315.000 
320.000 

57,8 
58,2 

182.070 
186.240 

cd premoženja in premoženjskih pravic za leto 1955 79.000 10,8 8.532 325.000 58,6 190.450 

1. člen 80.000 U 8.800 33O.O0O 59 194.700 

Za  obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov od  premoženja  in  premoženjskih  pravic  se 
predpisuje za leto 1955 tale davčna lestvica: 

81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 

112 
11,4 
11,6 
11,8 
12 
122 

9.072 
9.348 
9.628 
9.912 

10.200 
10.492 

335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.0000 
360.000 

59,4 
59,8 
60,2 
60,6 

61 
61,4 

198.990 
203.320 
207.690 
212.100 

Davčna       Stopnja     Izračuna-               Davčna 
osnova        davka       ni davek                  osnova 

Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

216.550 
221.040 

1 87.000 12,4 10.788 365.000 61,8 225.570 
1.000         2                  20             22.000 2,2 484 88.000 12,6 11.088 370.000 622 230.140 
2.000         2                  40             23.000 2,3 529 89.000 12,8 11.392 375.000 62,6 234.750 
3.000         2                  60             24.000 2,4 576 90.000 15 11.700 380.000 63 259.400 
4.000         2                  80             25.000 2,5 625 91.000 13,2 12,012 385.000 63,4 244.090 
5.000         2                 100             26.000 2,6 676 92.000 13,4 12.328 390.000 63,8 248.820 
6.000         2                 120             27.000 2,7 729 95.000 13,6 12.648 395.000 642 253.590 
7.000         2                 140             28.000 2,8 784 94.000 13,8 12.972 400.000 64,4 258.400 
8.000         2                160             29.000 2,9 841 95.000 14 13.000 405.000 64,8 262.440 

<• 9.000        2               180            30.000 3 900 96.000 14,2 13.536 410.000 65 266.500 
10.000        2               200            31.000 3,1 961 97.000 14,4 13.968 415.000 65,2 270.580 
11.000         2               220            32.000 32 1.024 98.000 14,6 14.308 420.000 65,4 274.6S0 
12.000        2               240            33.000 3,5 1.089 99.000 14,8 14.652 425.000 65,6 278.800 
13.000         2                260             34.000 3,4 1.156 100.000 15 15.000 430.000 65,8 282.940 
14.000         2               280            35.000 3,5 1225 105.000 16 16.800 435.000 66 287.100 
15.000         2               300            36.000 3,6 1.296 UO.OOO 17 18.700 440.000 662 291.280 

16.000        2               320            37.000 3,7 1.369 115.000 18 20.700 445.000 66,4 295.480 

17.000        2               340            38,000 3,8 1.444 120.000 19 22.800 450.000 66,6 299.700 

18.000         2                360             59.000 3,9 1.521 12•.•00 20 25.000 455.000 66.8 303.940 

19.000        2               380            40.000 4 1.600 130.000 21 27.300 460.000 67 30S.200 

20.000        2               400            41.000 4,1 1.681 135.0CO 22 29.700 465.000 672 312.480 

21.000         2.1             441             42.000 4,2 1.764 UO.OOO 23 32.200 470.000 67,4 316.780 
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Davina 
osnova 

Stopnja 
„   dav\ka 

Izračuna- 
ni davek 

Davčna 
osnova 

Stopnja   Izracuna- 
davka      ai davek 

475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
523.000 
530.000 
fcs.ooo 
540.000 
543.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
5SO.O00 
583.000 
590.000 

67,6 
67,8 
68 
68,2 
68,4 
68,6 
68,75 
68,90 
69,05 
69,20 
69,35 
69,50 
69,65 
69,80 
6*,90 
70 
70,10 
70,20 
70,30 
70,40 
70,30 
70,60 
70,70 
70,80 

321.100 
324.440 
329.800 
334.180 
338.580 
343.000 
347.183 
351.390 
355.608 
359.840 
364.088 
368.350 
372.628 
376.920 
380.155 
385.000 
389.055 
393.120 
397.195 
401.280 
403.375 
409.4S0 
413.595 
417.720 

595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
623.000 
630.000 
655:000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665 000 
670.000 
675.000 
6S0.O00 
685.000 
690 ^00 
695.000 
700.000 
nad 
700.000 

70,90 
71 
71,10 
71,20 
71.30 
71,40 
71,50 
7 ,60 
71,70 
71,80 
71,90 
72 
72,10 
72,20 
72,30 
72,40 
72,50 
72,60 
72,70 
72,80 
72.9C 
73 

74 

421.835 
426.000 
430.155 
434.320 
438.495 
442.680 
446.875 
451.080 
455.295 
459.520 
463.755 
468.000 
472.255 
376.520 
480.795 
483.0SO 
489.375 
493.6S00 

497.995 
502.320 
506.655 
511.000 

2. člen 

Davčne osnove za obračunavanje dopolnilne do- 
hodnine po 1. členu tega odloka se zaokrožujejo 
takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na celih 
1.000 din tako, da se «neski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih 1.000 din, zneski nad 500 din pa na višjih 
1.000 dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na celih 
5.000 din tako, da se zneski do 2.500 din zaokrožijo 
na nižjih 5.000 din, zneski mad 2.500 din pa na višjih 
5.000 din. 

3. člen 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stapnja. 

4. člen 

Ta odlok velja za območje okraja -Radovljica, 
razen za mestni občini Bled in Jesenice. 

5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave^ v >Uradnem li- 
stu LRS«, uporablja pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnine za leto 1955. 

St. 2195/6-55 

Radovljica, dne 10. junija 1955. 

Podpredsednik OLO: 

Danilo Bračič 1. r. 

661. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih  (Uradni  list LRS, št.  19-89/52) 
( v zvezi z 2. točko odločbe o kategorizaciji cest II. re- 
' da (Uradni list LRS, št. 40-185/51) sta okrajni zbor in 
zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Ra- 
dovljica na seji dne 10. junija 1955 sprejela 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o kategorizaciji cest III. reda 

okraja Radovljica 

1. člen 
V seznam odloka o kategorizaciji cest III. reda 

na območju okraja Radovljica  (Uradni list LRS, št. 
26-302/53) se vpiše cesta: 

St. 
ceste Ime (smer) ceste 

Dolžina v km in m 
od + do — skupaj 

1360a   Savski most Mojstrana 0.000—1.100—1.100 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1757/1-55 
Radovljica, dne 16. junija 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št. 822/3/55 z dne 16. VII. 1955. 

662. 

Na podlagi 8. točke 64. člena in 2. odstavka 15. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/32) v zvezi e 6. členom uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) 
in 3. člena uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55-474/53) ter na podlagi odločbe Izvršnega 
sveta LRS, Sekretariata za zakonodajne zadeve, št. 
824/2-53 z dne 2. VII. 1953 o prejšnji pritrditvi sta 
okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 12. 
julija 1955 sprejela 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi 

občinskih taks in občinskega prometnega davka 

1. člen 
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka 

o uvedbi okrajnih taks in prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 42-636/54) se spremeni besedilo tako, da 
se glasi: 

a) besedilo L dela 4. člena: 
»Takse se plačujejo v posebnih taksnih znamkah, 

razen takse po tar. št. 7, ki se plaHije v gotovini. 
Ce stranka teh taksnih znamk ne more dobiti, plača 
takso v gotovini, uslužbenec, ki takso pobere, pa mo- 
ra kupiu lokalne taksne znamke in jih uničiti na 
spisu, razen taks po tar. št. 7 tega odloka, ki se od- 
vedejo v gotovini na zbirni račun okrajnega ljud- 
skega odbora »Občinske takse« in nato razdelijo po 
2. odstavku 3. člena. 

b) besedilo 2. odstavka 4. člena se črta. 
c) v II. delu — Tarifa — pod A se na koncu tar. 

št. 7 dostavi: 
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Pripomba: Za odločbe o kazni po tej tarifni šte- 
vilki, kjer izrečena denarna kazen ne presega taks- 
nega zneska, se taksa ne plača. 

č) v •. delu — Tarifa — pod A se doda nova 
tar. št 15, ki se glasi: 
za dovolitev podaljšanja obratovalnega časa     din 

v gostinskih podjetjih ali gostiščih se plača 
za vsak večer 1.000 

za dovoljenje za opravljanje gostinskih stori- 
tev izven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostišč se plača .       3.00O 
Pripomba: To takso plača gostinsko podjetje ali 

gostišče ob izdaji dovoljenja. 

2. člen 
V II. delu — Tarifa — pod B se spremembe in 

dopolnitve   izvršijo  tako,  da   se  celotno  prečiščeno 
besedilo tega dela tarife glasi: 

B. Občinski prometni davek 
Tar. št. 1: Od potrošnje alkoholnih pijač vseh 

vrst v gostinskih podjetjih in gostiščih se 
plača od prodajne cene 10% 
Pripomba:    Občinski    ljudski    odbori    so 

dolžni 5% od davka po tej tarifni št. upora- 
biti za boj proti alkoholizmu. 
Tar. št. 2:  Od  vstopnic  za  veselice,  cirkuške 

predstave,  artistične   nastope  in   podobno 
se plača 5% 
Pripomba: Prometni davek se ne plača od 

vstopnine za fizkulturne in kulturnoumetni- 
ške prireditve. 
Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje nepremičnin 

se plača od davka po uredbi o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic  (Uradni 
list FLRJ, št. 4-41/54) 10% 

Tar. št. 4:  Za  reklame  v   kinematografih  se 
plača od enkratne objave na ceno reklame    20 % 

Tar. št. 5: Zasebni obrtniki in druge zasebne 
osebe plačajo prometni davek od proizvo- 
dov ter storitev, in sicer: 
Izdelki iz panoge 113: 

1. kolomaz 10% 
Izdelki iz panoge 116: 

2. izdelki iz mavca 10% 
3. keramični in lončarski izdelki 10% 

Izdelki iz panoge 117: 
4. železna okna, vrata, pregraje, ogra- 

je, lestvice, strešne konstrukcije in 
tehtnice 20 % 

5. umetno kovaštvo 15 °/o 
6. železne okenske mreže in kovinsko 

pohištvo 15% 
7. peči in  štedilniki 5% 
8. vsi drugi proizvodi 20% 

Izdelki iz panoge 112: 
9. sobno in kuhinjsko pohištvo 8% 

10. vsi drugi proizvodi   ' 10% 
Izdelki iz panoge 123: 

11. proizvodi iz papirja, kartona in le- 
penke, razen šolskih zvezkov in 
risank 10% 

Izdelki iz panoge 124: 
12. vsi proizvodi 5% 

Izdelki iz panoge 125: 
13. vsi proizvodi — razen obutve 10% 

Izdelki iz panoge 127: 
14. izdelki iz kakava 15 % 

10% 

8% 
10% 

5% 

10% 

15. bonboni 
16. slaščice, keksi, ratluk in podobiîi 

slaščičarski izdelki 
17. testenine 
18. vsi drugi izdelki iz panoge 127 — 

razen kmetijskih proizvodov in iz- 
delkov, od katerih se plača davek 
po zvezni tarifi 

Vse panoge: 
19. vsi drugi obrtni proizvodi ne glede 

na to, iz katere gospodarske pano- 
ge so, ki niso izrecno navedeni pod 
točko 1—18 

Pripomba:   Občinski   prometni   davek   po 
tar. št. 5 točke 1 — 19 se ne plača od teh pro- 
izvodov: na vse proizvode, na katere se plača 
prometni davek po tar, št. 1 — 101 dela A ta- 
rife prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 
55 z  dne  29. XII.   1954), od  moke in drugih 
mlevskih izdelkov, pekovskih proizvodov, pro- 
izvodov, pridobljenih s predelavo mleka, me- 
sa, od svežih in  suhih rab, obleke in perila, 
izdelanega  po meri  na   račun individualnega 
potrošnika iz njegovega osnovnega materiala, 
posteljnih  prešitih  predmetov   (rjuh,  prešitih 
odej, žimnic, posteljnih prevlek, robcev ipd.), 
izdelanih na  račun individualnega potrošnika 
iz njegovega osnovnega materiala, ortopedsko 
obutve,   protez   in   drugih  ortopedskih   pred- 
metov, umetnih oči za invalide, umetnega zo- 
bovja,  otroških  igrač  ne  glede   na   material, 
iz katerega so izdelane, za zakol živine. 
Tar.   št.  6;   Na   plačila   za   izvrševanje   vseh 

drugih obrtnih storitev,  ki  jih izvršujejo 
zasebni obrtniki  in druge zasebne osebe, 
razen od gradbenih in prevoznih storitev 
ter krojaških, čevljarskih, brivsko-frizer- 
skih in dimnikarskih storitev 
Pripomba: Davčna osnova je prejeto pla- 

čilo z vključenim prometnim davkom, po od- 
bitku materiala,  če  se  ta   v fakturi  posebno 
pokaže. 
Tar. št. 7: Na plačila za izvrševanje samo- 

stojnih profesionalnih delavnosti: zdrav- 
niki, veterinarji in dentisti ter odvetniki 
in duhovniki 
Pripomba: Davčna osnova je celokupen 

iznos plačila z vključenim prometnim davkom. 

3. člen 
Vsi drugi členi odloka o uvedbi občinskih taks 

in prometnega davka (Uradni list LRS, št. 42-636/54), 
kolikor niso v nasprotju s tem odlokom, ostanejo 
v veljavi. 

4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha ve- 

ljati začasni odlok o uvedbi prometnega davka 
(Uradni list LRS, št. 6-162/55). 

5. člen 
Ta  odlok  velja  od dneva  objave  v   >Uradncm 

listu  LRS«,  predpisi   II.  dela  — Tarifa   —  pod  B: 
Občinski prometni davek pa se uporabljajo od 1. ju- 
lija 1955 dalje. 

St. D-l 144/9-55 
Radovljica, dne 12. julija 1950. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

10% 

5% 
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663. 
Na podlagi 17. člena in 3. točke 61 člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LllS, štev. 
19/52) in 28. člena temeljnega zakona o proračunu 
(Uradni list FLRJ, št. 13/54) jo okrajni ljudski odbor 
Slovenj Gradec na skupni seji okrajnega zbora in 
zbora  proizvajalcev dne 14. junija  1935 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvah odloka o proračunu okrajnega ljud- 

skega odbora Slovenj Gradec za leto 1955 

1. člen 
Okrajni proračun okrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec za leto 1953 s posebnimi prilogami 
obsega še: 

II. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 146,640.000 din 
z izdatki v znesku 148,676.000 din 
s preseškom dohodkov 631.000 din 
in  presežkom izdatkov          2,667.000 din 

III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku 142,537.000 din 
in izdatki v znesku 142,537.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostoj- 

nih, zavodov v skupnem znesku 2,667.000 din se krije 
z dotacijami iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1955 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1955, po 
7., 8., 9. in 10. členu temeljno uredbe v finančno sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrado največ 50% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1955; 

, b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 
,, Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/54) jn odredba o skladih zdravstve- 
nih zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni 
list LRS, št. 17/55). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm li- 

stu XRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. IM01/2-5'5 
Slovenj Gradec, dne 14. junija 1935. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

,/•"• ,   664. 
1 Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na seji obeh zborov 
<înc 28. aprila 1955 sprejel 

O D L O K 
o spremembi  odloka o družbenem planu 

OLO Šoštanj za leto 1955 

1. člen' 
V XXI. poglavju >Okrajni| proračun in skladi« se 

Pod točko III. spremeni postavka v V. 3elu socialno 

skrbstvo tako, da se zniža za znesek 1,740.000 din in 
poveča X. del garancije za isti znesek. 

Ta sprememba velja od 1. januarja 1935. 

2. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa so v >Uradnem listu LRS<. 
St. 1-1159/20-55 
Šoštanj, dne 28. aprila 1935. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

665. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19/89-52), 
XI. poglavje zakona o družbenem planu LRS za leto 
1955 (Uradni list LRS, št. 4/55) in 6. člena uredbe o 
dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) je okrajni 
ljudski odbor Šoštanj na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od   dohodkov  kmetijskih  gospodarstev,  samostojnih 
poklicev in premoženja za leto 1955 

1. člen 
Za  izračunavanje dopolnilno  dohodnine od  do- 

hodkov  kmetijskih gospodarstev  se  predpisuje tale 
davčna lestvica za leto 1955: 

Osnovi •/. 
Dopolnilni 

davek Osnova •/• Dopolnilni 
davek 

l.OOO 3 30 36.000 4,8 1.728 
2.000 3,1 62 37.000 4,9 1.831 
3.000 3.2 93 3S.000   • 5,1 1.938 
4.O0O 32 128 39.000 5,2 2.028 
5.000 3,2 160 40.000' 5,4 2.160 
6.000 3,2 196 41.000 5,5 2.255 
7.000 3,3 231 42.000 5,7 2.394 
8.O00 3,3 264 43.000   • 5,8 2.494 
9.000 3,3 297 44.000 6 2.640 

10.000 3,4 340 45.000 6,1 . 2.745 

11.000 3,4 364 46.000 6,3 2.898 
12.000 3,4 396 47.000 6,5 3.055 

13.000 3,5 455 48.000 6,7 3.216 
14.000 3,5 480 49.000 6,8 3.332 

15.000 3,5 525 50.000 7 3.500 

16.000 3,5 570 51.000 7,1 3.621 
17.000 3,o 612 52.000 7,2 3.744 

18.000 3.6 648 53.000 7,3 • 3.869 

19.000 3,6 684 54.000 7,4 3.996 
20.000 3.6 720 55.000 7,5 4.125 
21.000 3.7 777 56.000 7.7 4.312 
22.000 ,,   3,7 814 57.000 7.9 4.503 
23.000 3.7 851 58.000 8 4.640 
24.000 5.8 912 59.000 8.1 4.779 
25.000 3.8 950 60.000 8.2 4.920 
26.000 3.8 988 61.000 8,5 5.063 
27.000 3.9 1.053 62.000 8,5 5.270 
28.000 3.9 1.092 63.000 8,6 5.418 
29.000 3.9 1.131 64.000 8,7 5.568 
30.000 4 1.200 - 65.000 8,9 5.785 
31.000 4,1 1.271 66.000 9 5.940 
32.000 4,2 1544 67.000 9.1 6.097 
53.000 4,3 1.419 68.000- 9,2 6556 
34.000 4,5 1.530 69.000 9,4 6.486 

. 33.000 4,6 1.610 70.000 9.5 6.650 
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Osnova •/. Dopolnilni 
davek Osnova •/a Dopolnilni 

davek Osnova •/. 
Dopolnilni 

dave> Osnova V. Dopolnilni 
davek 

71.000 
72.000 
•3.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
95.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 

9,6 
9,8 
9,9 

10 
10,1 
10,3 
10,4 
10,6 
10,8 
11 
11,1 
11,2 
•.• 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
12,6 
12,7 
12,8 
12,9 
13 
13,5 
14 
1*,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,6 
19,2 
19,8 
20,4 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,3 
24,6 
24,9 
25,2 
25,5 
25,8 
26,2 
26,6 
27 
27,3 
27,6 
28 
28,3 
28,6 
29 

6.816 
7.056 
7.227 
7.400 
7.575 
7.752 
8.008 
8.268 
8.532 
8.800 
8.991 
9.184 
9.379 
9.576 
9.775 
9.976 

10.179 
10.384 
10.591 
10.800 
11.011 
11.224 
11.439 
11.656 
11.875 
12.096 
12.319 
12.544 
12.771 
13.000 
14.175 
15.400 
16.675 
18.000 
19.375 
20.800 
22275 
23.800 
25.575 
27.000 
28.675 
30.720 
32.670 
34.680 
36.750 
38.700 
40.700 
42.750 
44.850 
47.000 
49.200 
51.030 
52.890 
54.780 
56.700 
58.650 
60.630 
62.SS0 
65.170 
67,500 
69.615 
71.760 
74.200 
76.410 
78.650 
81.200 

285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
540.000 
345.000 
550.000 
555.000 
360.000 
365.000 
570.000 
575.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
4'5.000 
440 000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
•0.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 

29,3 
29,4 
29,8 
30 
30,2 
50,4 
30,6 
30,8 
51 
31,2 
31,4 
31,6 
31,8 
32 
32,1 
322 
52.3 
32,4 
32,5 
32,6 
32,7 
32,8 
32,9 
33 
33,1 
33,3 
33,5 
33,7 
33,9 
34,1 
34,5 
54,5 
54,7 
54,9 
35,1 
35,2 
35,3 
35,4 
35,5 
55,6 
35,7 
35,8 
55,9 
36 
36,1 
«2 
363 
36,4 
36,5 
36,6 
36,7 
36,8 
36,9 
37 
37,1 
37,2 
37,5 
37,4 
37,3 
37,6 
37,7 
37,8 
37,9 
38 
38,1 
382 

85.505 
85.840 
87.910 
90.000 
92.110 
94.240 
96.590 
98.560 

100.750 
102.960 
150.190 
107.440 
109.710 
112.000 
113.955 
115.920 
117.895 
119.880 
121.875 
123.880 
125.895 
127.920 
129.955 
132.000 
134.055 
136.530 
139.025 
141.540 
144.075 
146.630 
149203 
151.800 
154.415 
157.030 
159.705 
161.920 
164.145 
166 380 
163.625 
170.880 
175.145 
175.420 
177.050 
180.000 
182.305 
184.620 
186.945 
189280 
191.625 
193.980 
196.345 
198.720 
201.105 
203.500 
205.905 
208.320 
210.754 
213.180 
215.625 
218.080 
220.545 
223.020 
225.505 
228.000 
230.505 
233.020 

615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
j35.000 
660.000 

38,3 
38,4 
38,5 
38,6 
37,7 
58,8 
38,9 
39 
39,1 
39,2 

235.545 
238.060 
240.625 
243.180 
245.745 
248.320 

.250.905 
253.500 
256.105 
258.720 

665.000 
670.000 
675.000 
680. 00 
685.000 
690.0•) 
6-5.000 
700.000 

nad 
700.000 

393 
39,4 
W,5 
39,6 
39,7 
39,8 
30 

(O 

50 

261.345 
263.980 
266.625 
269.280 
271.945 
274.620 
277.305 
280.000 

2. člen 

Za obračunavanje dopolnilne  dohodnine od do- 
hodkov   samostojnih. poklicev   se   predpisuje   tale 
davčna lestvica za leto 1955: 

Davčna        •/• 
osnova 

Davek Davčna 
osnova 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 

' 13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
"3.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
59.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 

Davek 

10 48.000 1 480 
20 49.000 1 490 
30 50.000 1 •500 
40 51.000 1,1 561 
50 52.000 12 624 
60 53.000 1,3 6S9 
70 54.000 1,4 734 
80 55.000 1,5 825 
90 56.000 1,6 896 

100 57.000 1,7 969 
110 58.000 1,8 1.044 
120 59.000 1,9 1.121 
130 60.000 2 •   1.200 
140 61.000 2,1 1281 
150 62.000 22 1.364 
160 63.000 2,3 1.449 
170 64.000 2,4 1.536 
180 65.000 2,5 1.625 
190 66.000 2,6 1.716 
200 67.000 2,7 1.809 
210 68.000 2,8 1.904 
220 69.000 2,9 2.001 
230 70.000 3 2.100 
240 71.000 3,1 2.201 
250 72.000 32 2.304 
260 73.000 3,3 2.409 
270 74.000 3,4 2.516 
280 75.000 3,5 2.625 
290 76.000 3,6 2.736 
3O0 77.000 3,7 2.849 
310 78.000 3,8 2.964 
320 79.000 3,9 3.081 
330 80.000 4 3200 
340 81.000 42 3.402 
350 82.000 4,4 5.608 
360 85.000 4,6 3.818 
370 84.000 4,8 4.032 
380 85.000 5 4.250 
390 86.000 5,2 4.472 
400 87.000 5,4 4.696 
410 88.000 5,6 4.928 
420 89.000 5,8 5.162 
430 90.000 6 5.400 
440 91.000 6,2 5.642 
450 92.000 6,4 5.888 
460 93.000 6,6 - 6.138 
470 94.000 6.8 6.392 
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Davčna 
osnova 

•/• Davek Davčna 
osnova 

•/• Davek 

95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000- 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
235.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
34O.000 
343.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.0O0 

7 
7,2 
7.4 
7,6 
7,8 
8 
8,2 
8,4 
8,6 
8,0 
9,2 
9,7 

10,2 
10,7 
11,2 
11,7 
12,2 
12,7 
13,2 
13,7 
14,2 
14,7 
15,2 
15,7 
16,2 
16,7 
17,5 
18,3 
19,1 
19,9 
20,7 
21.5 
22,3 
23,1 
23,9 
24,7 
25,5 
26,3 
27,1 
27,9 
28,7 
29,5 
30,3 
31,1 
31,9 
32,7 
33,1 
33,5 
33,9 
34,3 
34,7 
35,1 
55,5 
55,9 
36,6' 
36,7 
37,1 
37,5 
37,9 

6.650 
6.912 
7.178 
7.448 
7.722 
8.000 
8.610 
9.240 
9.890 

10.560 
11.500 
12.610 
15.770 
14.980 
16.240 
17.550 
18.910 
20.320 
21.780 
23.290 
24.850 
26.460 
28.120 
29.850 
31.590 
55.400 
55.875 
58.450 
41.065 
45.7S0 
46.575 
49.750 
52.405 
55.440 
58.555 
61.750 
65.025 
68.580 
71.815 
75.550 
78.925 
82.600 
86.555 
90.190 
94.105 
98.100 

100.955 
105.850 
106.785 
109.760 
112,775 
115.850 
118.925 
122.060 
125255 
128.450 
131.705 
135.000 
138.335 

370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
403.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
463.000 
470.000 
475.000 
480.000 
483.000 
490.000 
495.000 
500.000 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 
630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
'.70.000 
6S0.O00 
690.000 
700.000 
710.000 
720.000 
730.000 
740.000 
750.000 
760.000 
770.000 
780.000 
790.000 
800.000 

nad 
800.000 

38^ 
38,5 
38,8 
59,1 
59,4 
59,7 
40 

'40,5 
40,6 
40,9 
41.2 
41,5 
41,8 
42.1 
42,4 
42,7 
43 
43,3 
43,6 
43,9 
44,2 
44,5 
44,8 
45,1 
45,4 
45,7 
46 
46,4 
46,8 
47,2 
47,6 
48 
48,4 
48,8 
49,2 
49,6 
50 
50,4 
50,8 
51,2 
51,6 
52 
52,4 
52,8 
532 
55,6 
54 
54,4 
54,8 
55,2 
55,6 
56 
56,4 
56,8 
57,2 
57,6 
58 

60 

141.540 
144.575 
147.440 
150.555 
155.660 
156.815 
160.000 
165.215 
166460 
169.755 
173.040 
176.375 
179.740 
183.135 
186.560 
190.015 
193.500 
197.015 
200.560 
204.155 
207.740 
211.575 
215.040 
218.755 
222.460 
226.215 
230.000 
236.640 
240.960 
250.160 
257.040 
264.000 
271.040 
278.160 
2S3.360 
292.640 
500.000 
507.440 
514.960 
522.560 
350.240 
558.000 
345.840 
555.760 
561.760 
369.840 
378.000 
586.240 
594.560 
402.960 
411.440 
420.000 
428.640 
457.560 
446.160 
455.040 
464.000 

3. člen 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine za do- 
hodke od premoženja se predpisuje tale davčna lest- 
viCa za leto 1955: 

LIST Stran 775 

. 

Davčna •/• Davek Davčna •/. Davek 
osnova osnova 

1.000 1 10 67.000 8,4 5.628 
2.000 1,1 22 6S.00P 8,6 5.848 
3.000 1,1 33 69.000 8,8 6.072 
4.000 1,1 44 70.000 9 6.500 
5.000 1,2 60 71.000 9.2 6.552 
6.000 1,2 72 72.000 9,4 6.768 
7.000 1.2 84 75.000 9,6 7.008 
8.000 1,5 104 74.000 9.8 7.252 
9.000 1,5 117 75.000 10 7.500 

10.000 1,5 130 76.000 102 7.752 
11.000 1,4 154 77.000 10,4 8.008 
12.000 1,4 168 78.000 10,6 8.268 
13.000 1,4 182 79.000 10,8 8.552 
14.000 1,5 210 80.000 11 8.800 
15.000 1,5 225 81.000 112 9.072 
16.000 1,5 240 82.000 11,4 9.548 
17.000 1,6 272 85.000 11,6 9.628 
18.000 1,6 288 84.000 11,8 9.912 
19.000 1,6 304 85.000 12 10.020 
20.000 1.7 340 86.000 122 10.492 
21.000 1.7 357 87.000 12,4 10.788 
22.000 1,7 374 88.000 12.6 11.088 
23.000 1,8 414 89.000 12,8 11392 
24.000 1,8 432 90.000 13 11.700 
25.000 1,8 450 91.000 13,2 12.012 
26.000 1,9 494 92.000 13,4 12.528 
27.000 1,9 513 93.000 13,6 12.648 
28.000 1,9 532 94.000 13,8 12.972 
29.000 2 580 95.000 14 13.300 
30.000 2 600 96.000 14,2 13.632 
51.000 2,1 651 97.000 14,4 13.968 
52.O0O 22 704 98.000 14,6 14308 
55.000 2.3 759 99.000 - 14,8 14.652 
34.000 2,4 816 1O0.00O 15 15.000 
53.000 2,5 875 105.000 152 15.960 
56.000 2,6 936 110.000 15,4 16.940 
37.000 2,7 999 115.000 15,7 18.055 
38.000 2,8 1.064 120.000 16 19200 
39.000 2,9 1.131 125.000 16,8 21.000 
40.000 5 1.200 130.000 17,6 22.880 
41.000 32 1.512 155.000 18,5 24.975 
42.000 3,4 1.428 140.000 19,4 27.160 
43.000 3,6 1.548 145.000 20,3 29.435 
44.000 3,8 1.672 150.000 212 31.800 
45.000 4 1.800 155.000 22,1 34255 
46.000 4,2 1.932 160.000 23 36.800 
47.000 4,4 2.068 165.000 23,8 39.270 
48.000 4,6 2.208 170.000 24,6 41.820 
49.000 4,8 2.352 175.000 25,5 44.625 
50.000 5 2.500 180.000 26,4 47.520 
51.000 52 2.652 185.000 27,5 50.505 
52.000 5.4 2.808 190.000 2S;2 53.560 
33.000 5,6 2.968 195.000 29,1 56.745 
54.000 5,8 3.132 200.000 30 60.000 
55.000 6 3.300 205.000 31 63.550 
56.000 62 3.472 210.000 32 67200 
57.000 6,4 3.648 215.000 33 70.950 
53.000 6,6 3.828 220.000 34 74.800 
59.000 6,8 4.012 225.000 35 78.750 
60.000 7 4200 230.00T 36 82.800 
61.000 7,2 4.392 235.000 37 86.950 
62.000 7,4 4.588 210.000 38 91200 
63.000 7,6 4.788 245.000 59 95.550 
64.000 7,8 4.992 250.000 40 100.000 
65.000 8 5.2O0 255.000 41 104.550 
66.000 82 5.412 a'0.000 42 109.200 
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Davčna 
osnova 

•/• DaTek Davčna 
osnova 

•/• Davek 

265.000 43 113.950 415.000 56,9 236.135 
270.000 44 118.800 42O.O00 57,2 240.240 
275.000 45 123.750 425.000 57,5 244.275 
280.000 46 128.800 430.000 57,8 248.540 
283 000 47 153.950 455.000 58,1 252.735 
290.000 4fi 139.200 440.000 58,4 256.960 
295.000 49 144.550 445.000 58,7 261.215 
3D0.O00 49,3 147.900 450.000 59 256.500 
305.000 49,6 151.280 455.000 59,3 269.815 
310.000 50 155.000 460.000 59,6 274.160 
315.000 50,3 158.445 465.000 59,9 278.535 
320.000 50,6 161.920 470.000 60,2 282.940 
325.000 51 165.750 475.000 60,5 287.375 
330.000 51,3 169.290 480.000 60,8 291.840 
" 5.000 51,6 172.860 485.000 61,1 296.335 
340.000 52 176.800 490.000 61,4 300.860 
545.000 52,3 180.435 495.000 61,7 305.415 
350.000 52,6 184.100 500.000 62 310.000 
353.000 53 188.150 510.000 62,3 317.730 
360.000 53,3 191.880 520.000 62,6 325.520 
365.000 53,6 195.640 530.000 62,9 333.370 
570.000 54 199.800 540.000 63,2 341.280 
375.000 543 203.625 550.000 63,5 349.230 
380.000 54,6 270.480 560.000 63,8 357.280 
585.000 55 211.750 570.000 64,1 365.370 
390.000 5-,5 215.670 580.000 64,4 373.520 
395.000 55,6 219.620 590.000 64,7 381.730 
400.000 56 224.000 600.000 65 390.000 
405.000 56,5 228.015 nad 
410.000 56,6 232,600 600.000 68% 

4. člen 
•Osnove za .izračunavanje dopolnilne dohodnine 

pod 1., 2. in 3. točko tega odloka se zaokrožujejo: 
a) do 100.000 din na celih 1000 din, in sicer tako, 

da se zneski do 500 din zaokrožujejo na nižjih 1000 
din, zneski nad 500 din pa na višjih 1000 din; 

b) nad 100.000 din na celih 5000 din, pri čemer 
se zneski do 2500 din zaokrožujejo na nižjih 5000 din, 
zneski nad 2500 din pa na višjih 5000 din; 

c) nad 500.000 din na celih 10.000 din, pri čemer 
se znçski do 5000 din zaokrožujejo na nižjih 10.000 
din, zneski nad 5000 din pa na višjih 10.0000 din. 

* 
5. člen 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere bi se morala uporabiti višja 
davčna stopnja. 

6. člen 
Pri odmeri davka se priznajo kot davčne olajšave 

določbe 129. člena  uredbe o dohodnini. 
.Davčni zavezanci (vrtičkarji), ki imajo zemljišče 

do 500 m2, so v skladu s 25. členom uredbe o dohod- 
nini oproščeni plačila davka od zemljišča, 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto 1955. 

St. 846/1-55 
Šoštanj, dne 19. maja 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih L r. 

666. 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 6. 
člena uredbe o pravacah ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo prometni davek (Uradni list FLRJ, štev. 
19/53) ter v skladu z uredbo o spremembah in dopol- 
nitvah uredbo o prometnem davku — tarifa del V — 
(Uradni list FLRJ, št. 55/54) ter na podlagi poprejš- 
nje pritrditve Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS jo okrajni ljudski odbor Šoštanj na skupni seji 
obeh zborov dne  12. julija  19i55 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Zasebni obrtniki in drugi davčni zavezanci so 

dolžni plačevati občinski prometni davek od prometa 
s tistimi proizvodi, in storitvami, ki so določene v 
tarifi občinskega prometnega davka. 

Tarifa občinskega prometnega davka je sestavni 
del tega odloka. 

2. člen 
Za izračunavanje osnove občinskega prometne- 

ga davka in za obračunavanje in roke plačil, zasta- 
ranje, kazni in pritožbe veljajo in se uporabljajo 
primerne določbe uredbe o prometnem navku (Urad- 
ni list FLRJ, št. 55/53) in uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55/54). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha 
veljati del B tarife prometnega davka po odloku o 
upeljavi okrajnih taks in prometnega davka, kakor 
tudi splošne določbe tega odloka, ki se nanašajo na 
prometni davek (Uradni list LRS, št. 30/54) in odlok 
o določitvi začasne tarife občinskega prometnega 
davka na proizvode in storitve zasebnih obrtnikov 
in, drugih zasebnih oseb  (Uradni list LRS, št. 8/55). 

II. DEL: TARIFA PROMETNEGA DAVKA 

Del - A — Izdelki 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo ob- 
činski prometni davek od niže navedenih izdelkov 
po tehle stopnjah: 

Tar. 
št. Vrsta  blaga Stopnja 

Izdelki iz panoge 113 — Proizvodnja in 
predelava nafte 

1 Kolomaz 10% 
Izdelki iz panoge 116 — Proizvodnja in 
predelava nekovinskih rud 

2 Izdelki iz mavca — gipsa , 10% 
3 Zemeljske barve 20% 
4 Opeka, zidna in strešna 5% 
5 Izdelki iz cementa, cevi, okna in podobno    10% 
6 Keramični in lončarski  izdelki 5% 

Izdelki iz panoge 11? — Industrija kovin 
in predelava kovin 

7 Rovinaste peči in štedilniki 10% 
8 Kovinasta okna, vrata, pregrade, ograje, 

stopnišča, rešetke, lestvice, strešne kon- 
strukcije, kovinasto pohištvo 20% 



St. 35 — 12. IX. 1955 URADNI LIST Stran  777 

Tar. 
št. Vrsta  blaga Stopnja 

Tar. 
št. Vrsta   blaga Stopnja 

20% 

20% 

20% 

10% 

10% 

5% 

10% 

5% 

10% 

9   Noži — žepni-, kuhinjski in drugi 
10 Vsi drugi izdelki  iz panoge 117, od kate- 

rih se ne plača davek po zvezni tarifi 
prometnega  davka 

Izdelki iz panoge 120 — Kemična 
industrija 

11 Vsi  izdelki  iz panoge 120 razen tistih, od 
katerih se plača davek po tar. št. 37—49 
zvezne tarife prometnega davka 

Izdelki iz panoge 122 — Lesna industrija 
12 Vsi izdelki, od katerih se ne plača davek 

po zvezni tarifi prometnega davka 
Izdelki iz panoge 123 — Industrija ' celu- 
loze in papirja 

13 Izdelki   iz   papirja,   kartona   in   lepenke, 
razen šolskih zvezkov in risank 

Izdelki iz panoge 124 — Tekstilna 
industrija 

14 Konfekcija 
15 Volneni in bombažni, trikotažni in platne- 

ni oblačilni predmeti 
16 Vsi drugi izdelki iz panoge 124, od katerih 

se ne plača davek po zvezni tarifi pro- 
metnega davka 

Izdelki iz panoge 125 — Industrija usnja 
in obutvo 

17 Vsi izdelki usnja, razen obutve 
Izdelki iz panoge 127 — Prehranbena 
industrija 

18 Izdelki iz kakava 
19 Bonboni 
20 Slaščice,  keksi,  ratluk  in  podobni  slašči- 

čarski izdelki 
21 Testenine 
22 Kavni in kakaovi nadomestki 
23 Mleta paprika 
24 Vsi   drugi   izdelki iz panoge   127,   razen 

kmetijskih izdelkov in izdelkov, od ka- 
terih so plača davek po zvezni tarifi 
prometnega davka 

25 Vsi drugi proizvodi, od katerih se ne pla- 
ča davek po zvezni tarifi prometnega 
davka in niso zajeti v tar» št. te tarife 
Pripomba: Prometni1 davek po tej ta- 

rifni številki in po drugih tar. št. iz te 
tarife se ne plača od prometa tehle pro- 
izvodov: 

moke in drugih mlevskih izdelkov, pe- 
kovskih izdelkov, izdelkov, izdelanih iz 
mleka, mesa, svežih in suhih rib, 

obleke in perila, izdelanega po meri za 
individualne potrošnike iz njihovega osnov- 
nega materiala, 

ortopedskih pripomočkov, vseh vrst 
umetnega zobovja, otroških igrač vseh 
vrst ne glede na material, iz katerega so 
izdelane, 

od zakola živine in 
od cera albe. 

Del — B — storitve 

v< Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo ob- 
činski prometni davek od niže navedenih storitev 
P° tehle stopnjah: 

15% 
10% 

10% 
10% 
•••/6 
8% 

5% 

8% 

1 Od plačil za opravljanje vseh vrst storitev 
zasebnih obrtnikov in drugih zasebnih 
oseb, razen od gradbenih in prevoznih 
storitev, se plača'prometni davek 8% 

2 Od plačil za storitve samostojnih poklicev 
(odvetniki, zdravniki in podobno) 5% 
Pripomba: Prometni davek po teh tar. 

štev. se ne plača od krojaških, čevljar- 
skih, brivsko frizerskih in dimnikarskih 
storitev. 

Del — C *- storitve 
Vsi  zavezanci   plačajo občinski  prometni davek 

od niže navedenih storitev po tehle stopnjah: 

Tar. 
št. Vrsta   blaga Stopnja 

1 Od prometa alkoholnih pijač v gostinskih 
obratih od prodajne cene 

2 Od reklame v kinematografih 
3 Od nakupa in prodaje nepremičnin se pla- 

ča od davka po zvezni tarifi 
St. I. 1168/2-55 
Šoštanj, dne 12. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

5% 
5% 

10% 

667. 
Na podlagi 2, odstavka 23. in 70. člena zakona o 

ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, štev. 19-90/92) ter na podlagi 2. odstavka 1. člena 
uredbe o izdelavi jn potrditvi investicijskega progra- 
ma (Uradni list FLRJ, št. 5-56/54), je ljudski odbor 
mestne občine- Celje na svoji seji dne 1. avgusta 
1955 sprejel 

ODLOK 
o izdelavi in potrditvi investicijskega programa za 

objekte, ki se financirajo iz sredstev, s katerimi 
gospodarska organizacija prosto razpolaga 

1. člen 
Investicijski program se mora izdelati tudi za 

gradbene objekte in gradbena dela, ki se financi- 
rajo iz sredstev, s katerimi gospodarska organizacija 
prosto razpolaga. 

Investicijski program, predviden v 1. odstavku, 
se mòra izdelati za gradbene objekte in gradbena 
dela, za katera jo tudi po določbah zvezne uredbe o 
izdelavi in potrditvi investicijskega programa pred- 
pisana izdelava investicijskega programa. 

2. člen 
Za postopek pri izdelavi investicijskega progra- 

ma veljajo smiselno določbe^uredbe o izdelavi in po- 
trditvi investicijskega programa (Uradni list FLRJ, 
štev. 5-56/54). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. II-2343/1-55 
Celje, dne 1. avgusta 1935. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik I. r. 
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666. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 
66. člena uredbe o trgovanju ter trgovskih podjetij 
in trgovin (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53), 48. člena 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni 
list FLRJ, štev. 6-65/54) in 25. člena uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 
5-48/54), je ljudski odbor mestne občine Idrija na 
seji dne 21. julija 1955 sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o najkrajšem 
poslovalnem   času  trgovskih   poslovalnic,   gostišč   in 

obrtnih delavnic 

Odlok o najkrajšem poslovalnem času trgovskih 
poslovalnic, gostišč in obrtnih delavnic na območju 
ljudskega   odbora  mestne   občine   Idrija,   št.   5/8-54 

. z dne 7. septembra 1954, se spremeni in dopolni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o najkrajšem poslovalnem času trgovskih poslo- 

valnic, gostišč in obrtnih delavnic 

A. poslovalni čas 

Trgovska   podjetja   in   trgovine 

l.člen 
Poslovalni čas trgovskega podjetja oziroma trgo- 

vine določa delovni kolektiv trgovskega podjetja 
oziroma trgovine. 

Najkrajši poslovalni čas, ko morajo biti odprte 
vse trgovske poslovalnice, če ni v naslednjem členu 
določeno kako drugače, je poleti od 7. do 12. ure in 
od 16. do 18. ure, pozimi pa od 8. do 12. ure in od 
15. do 18. ure. 

2. člen 
Ob sobotah morajo biti odprte vse trgovske po- 

slovalnice, če ni v naslednjih členih določeno kako 
drugače, od 7. do 13. ure. 

3. člen 
Lekarna mora biti odprta od 8. do 13. ure in od 

13. do 18. ure. 
V času, ko je lekarna zaprta, mora biti imenovan 

dežurni. Ce je dežurni doma, mora biti ob vsakem 
času dosegljiv in strankam na razpolago. Kadar je 
dežurni doma, mora biti njegov naslov razobešen na 
vidnem mestu na lekarni in v nočnem času raz- 
svetljen. 

4. člen 
Bencinske črpalke, morajo biti odprte od. 6. do 

20. ure, v poletnih mesecih pa od 5. do 20. ure. 

5. člen 
Trgovine, v katerih se prodaja sveže in suho 

meso, morajo biti odprte poleti od 6. do 12. ure, po- 
zimi pa od 7. do 12. ure. 

6. člen 
Trgovine kruha morajo poslovati poleti od 6.30 

ure do 12. ure in od 17. do 19. ure, pozimi pa od 7. 
do 12. ure in od 16. do 18. ure. 

7. člen 
Mlekarne morajo poslovati poleti od 6. do 12. 

ure, pozimi pa od 7. do 12. ure. 

8. člen 
Ob nedeljah in od države priznanih praznikih so 

lahko vsa trgovska podjetja oziroma trgovine za- 
prte  razen: 

1. lekarne in bencinske črpalke, ki morata poslo- 
vati od 8. do 12. ure; 

2. trgovine s kfuhom in mlekarne, ki morajo po- 
slovati od 7. do 10. ure. 

Gostinska   podjetja   in   gostišča 

9. člen 
Poslovalni čas gostinskega podjetja in gostišča 

določi delavski svet oziroma delovni kolektiv gostin- 
skega podjetja oziroma gostišča. 

Najkrajši poslovalni čas, ko morajo biti gostin- 
ska podjetja in gostišča odprta, je: 

1. za gostilne in bifeje v mestu Idrija od 7. do 
23. ure, v drugih krajih na območju ljudskega od- 
bora mestne občine Idrija od 8. do 22. ure; 

2. za kavarne in hotelske restavracije od 7. do 
24. ure; 

3. hoteli in prenočišča morajo poslovati nepre- 
trgoma vseh 24 ur. 

10. člen 
Določbe 1. točke prednjega člena ne veljajo za 

posebna delovna mesta gostinskih podjetij in go- 
stišč. 

11. člen 
Gostinska podjetja in gostišča smejo poslovati 

najdalje do ene ure ponoči, po tem času smejo po- 
slovati le če imajo za to posebno dovoljenje. 

Tajništvo za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine Idrija je pooblaščeno, da po potrebi 
izda dovoljenje za podaljšanje posov&lnega časa posa- 
meznim ali vsem gostinskim podjetjem in gostiščem. 

Obrtne   delavnice   in   obrtna   podjetja 

12. člen 
Obvezen poslovalni čas obrtnih organizacij, če ni 

v naslednjih členih drugače določeno, je od 8. do 12. 
ure in od 14. do 18. ure. v poletnih mesecih pa od 
7. do 12. ure in od 15. do 18. ure. Ob sobotah mordjo 
poslovati vse obrtne organizacije, če ni v naslednjih 
členih določeno kako drugače od 6. do 14. ure. 

13. člen 
Brivnice in vse v to stroko spadajoče obrti mo- 

rajo poslovati od 8. do 12. ure in od 14. do 18. ure, 
ob sobotah in dnevih pTed od države priznanimi 
prazniki pa od 8. do 12. in od 14. do 20. ure. 

14. člen 
Pekarne in slaščičarne morajo biti odprte od 6. do 

17. ure. 
15. člen 

Ob nedeljah in od države priznanih praznikih s° 
lahko zaprte vse obrtne delavnice, razen: 

1. brivnice, ki morajo poslovati ob nedeljah od 
8. do 12. ure in imajo zato lahko brivci ob ponedelj- 
kih dela prost dan; 

2. slaščičarne, ki morajo poslovati ob nedeljah in 
od države priznanih praznikih, od 7. do 20. ure. 

16. člen 
Obrtne delavnice so lahko odprte tudi izven 

obveznega poslovalnega časa. 
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Druge gospodarske organizacije 

17. člen 
PosLovalni čas za gospodarske organizacije, ki ni 

urejen z gornjimi in drugimi predpisi, določajo de- 
lavski sveti oziroma delovni kolektiv posameznih 
gospodarskih organizacij, glede na predmet poslo- 
vanja in število delovnih izmen. 

B. Splošne določbe 

18. člen. 
Tajništvo za gospodarstvo ljudskega odbora 

mestne občine Idrija je pooblaščeno, da po potrebi 
skrajša in spremeni obvezni poslovalni čas za posa- 
mezne obrate ali za vrsto obratov za določen čas. 

19. člen 
Posamezni obrati so lahko zaprti brez dovoljenja 

tajništva za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Idrijf med obveznim poslovalnim časom 
oziroma poslovanjem zaradi inventur, večjih popra- 
vil v obratu in čiščenja. V drugih primerih je pa 
potrebno dovoljenje, ki ga izda tajništvo za gospo- 
darstvo ljudskega odbora mestne občine Idrija. 

V primerih iz prednjega odstavka mora biti raz- 
obešen na vidnem mestu pri vhodu v obrat napis, 
zakaj obrat ne posluje. 

20. člen 
Kot poletni meseci po določbah tega odloka so 

mišljeni maj, junij, julij, avgust in september. 

C. Kazenske določbe 

21. člen 
Trgovska podjetja oziroma Jrgovine in odgovor- 

na oseba trgovskega podjetja oziroma trgovine, ki 
nima odprtega poslovalnega prostora med obvez- 
nim poslovanjem, se kaznuje po določbah 101. čle- 
na uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in 
trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56/53). 

Gostinsko podjetje oziroma gostišča in odgovor- 
ne osebe v gostinskih podjetjih in gostiščih, ki ne 
poslujejo med obveznim poslovalnim časom, se kaznu- 
je po določbah 78. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ štev. 6/54). 

Odgovorna oseba v gostinskem podjetju oziroma 
gostišču, ki ne prekine poslovanja v gostinskem pod- 
jetju oziroma gostišču, ko poteče najdaljši poslovalni 
čas (11. člen tega odloka), če nima predpisanega 
dovoljenja za podaljšanje poslovalnega časa, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 2.000din. 

Obrtna organizacija in odgovorna oseba v obrtni 
organizaciji, ki ne posluje med obveznim poslovalnim 
časom, se kaznuje po določbah 100. člena uredbe o 
obrtnih delavnicah in obrtnih podjetij (Uradni list 
FLRJ, štev. 5-54). 

22. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 

St. II/l-433/14-'55 

Idrija, dne  12. avjusta  1955. 
Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

669. 
Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19/52) ter 1., 2. in 6. člena temeljnega zakona o ob- 
činski dokladi in o posebnem krajevnem prispevku 
(Uradni list FLRJ, št, 19/55) izdaja ljudski odbor 
mestne občine Nova Gorica na 25. seji dne 21. ju- 
lija 1955 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na dohodnino iz 

kmetijstva 

1. člen 
Na celotnem območju mestne občine Nova Go- 

rica se uvede občinska doklada na dohodnino iz kme- 
tijstva. 

2. člen 
Osnova za odmero je temeljna dohodnina -iz kme- 

tijstva. 
Stopnja občinske doklade znaša 120%. 
Občinska doklada, skupno s temeljno in dopol- 

nilno dohodnino, ne sme presegati 80% čistega dohod- 
ka davčnega zavezanca. 

3. člen 
Občinska doklada je proračunski dohodek pro- 

računa mestne občine Nova Gorica. 

4. člen 
Glede olajšav, pritožbenega postopka, rokih pla- 

čila, zamudnih obresti, prisilne izterjave in ostalega 
postopka, se za občinsko doklado uporabljajo smisel- 
no predpisi temeljnega zakona o občinski dokladi 
(Uradni list FLRJ, št. 19/55), uredbe o dohodnini z 
vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami 
(Uradni list FLRJ, št. 56/53) ter uredbe o prisilni iz- 
terjavi davkov in drugih proračunskih dohodkov 
(Uradni list FLRJ, št. 33/53). 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRSc, uporablja pa se od 1. junija 1955.    ' 
St. 953/2-55 
Nova gorica, dne 21. julija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gnbrijclčič 1. r. 

670. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 
6. členom uredbe o pravici ljudskih odborov, da 
lahko predpisujejo takse in prometni davek (Uradni 
list FLRJ, št. 19/53) na seji dne 27. januarja 1955 
sprejel 

ODLOK * 
o spremembi odloka p mestnih taksah 

in prometnem davku 

l.člen 
Tarifna postavka 23 odloka o mestnih taksah in 

prometnem davku, objavljena v odloku o spremembi 
odloka o mestnih taksah in prometnem davku (Urad- 
ni list LRS, št. 30/54) se v celoti razveljavi in črta. 

S tem preneha navedena tarifna postavka veljati. 
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2. člen 
Ta odlok začne  veljati  ua dan,  ko se objavi v 

>Uradnem listu LRSc  uporablja pa 'o od   I.  januar- 
ja  1955. 

St.  1/1-1508/1-55 
Ptuj, dne 27. januarja 195". 

Piedsedmk LO MO: 
Janko Vogrinec 1,  r. 

671. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 
55. in 60. členom uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLR], Št. 56/55) sprejel ua seji dne 27. januarja 1955 

ODLOK 
o določitvi okoliša, v katerem bodo prišla poslopju 

pod odmero dohodnine 
l.člen 

Pod odmero dohodnine spadajo zgradbe, ki  sto- 
jijo v tehle okoliših: 

a) vsa stanovanjska poslopja vseh ulic in trgov 
v ceutru  mesta; 

b) ua periferiji stanovanjska poslopja, ki stojijo 
v Vičavi, na Ljutomerski cesti, Trubarjevi cesti, Lev- 
stikovi poti, Cojzovi poti, Raičevi ulici, na Novem 
naselju, na- Rogo/.niški, Ormoški cesti, Novi cesti, 
Rajšpovi cesti, na Tratah, na Pristanu, na Zadruž- 
nem trgu in na Mariborski cesti. 

2. člen 
O vseh stanovanjskih poslopjih, ki stojijo na na- 

vedenem okolišu, naloži uprava za dohodke pri LO 
MO Ptuj kataster stavb. 

Kataster stavb mora zajemati vse gradbene ob- 
jekte, ki se po uredbi o dohodnini štejejo za stavbe, 
razen  stavb, ki so trajno oproščene davka. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati, ko se objavi v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-1509/1-55 
Ptuj, dne 27. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

672. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

2. točke 76. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52), v zvezi 
s 1. odstavkom 6. razdelka XXVII. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1955 (Uradni list FLRJ, 
št. 56/54) ter 1. razdelka odloka o načinu plačeva- 
nja in uporabe sredstev kreditnih skladov za zidanje 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 15/55) ua 
seji dne 26. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za kreditiranje zidanja 

stanovanj 
I 

Ustanovi se sklad za kreditiranje zidanja sta- 
novanj. TJ 

Sredstva sklada tvorijo: 3% od celotnih dejan- 
skih dohodkov ljudskega odbora mestne občine Ptuj 
ter obresti od posojil, danih iz sklada za kreditiranje 

zidanja stanovanj kakor tudi morebitne vloge držav-; 
Ijanov v sklad. 

•. 
Sklad je pravna oseba. 

IV 
Sklad  se  nalaga pri  Mestni  hranilnici  v  Ptuju. 

V 
Sklad   upravilja   5-članski   upravni   odbor,   ime- 

nuje ga ljudski odbor nlüstne občine. 
VI 

Upravni odbor upravlja sklad po veljavnih pred- 
pisih in pravilih, ki jih potrdi LO MO Ptuj. 

St. 1/1-1381/1-55 
Ptuj, dne.26. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko  Vogrinec  1.   r. 

673. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

2. točke 76. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 
2. in 11. členom zakona o turističnem šotorjenju 
(Uradni list LRS, št. 17/55) na seji dne 26. maja 1955 
sprejel 

ODLOK 
o tur'stičnem šotorjenju na območju LO MO Ptuj 

1. Na območju LO MO Ptuj je dovoljeno turi- 
stično šotorjenje le na otroškem igrišču v Ljudskem 
vrtu. 

Po poprejšnji privolitvi Komunalne ustanove se 
izjemoma lahko dovolPšotorjenje tudi v gozdu pred 
letnim  gledailiščem  v Ljudskem  vrtu. 

2. Vsakdo, ki šotori, plača za šotorjenje pristoj- 
bino, ki se določi-z redom za šotorjenje, in io za 
uporabo prosWra.   -' 

Pristojbino pobira Turistično društvo v, Ptuju ter 
gre  v  njegovo  korist. ' 

3. Skrb za pravilno vzdrževanje prostora za šo- 
torjenje, za vzdrževanje reda na šotorskem prostoru 
ter za izvajanje predpisov šotorskega reda prevzame 
Turistično društvo v Ptuju. 

4. Vsakdo, ki šotori na območju LO MO Ptuj, 
mora takoj po prihodu podati predpisano prijavo o 
bivanju pri LO MO Ptuj ter se pred odhodom pra- 
vi Ino odjaviti. 

Pri skupinskem šotorjenju je prijavni zavezanec 
organizator šotorjenja, v drugih primerih pa družin- 
ski poglavar oziroma tisti, ki šotori. 

5. Z denarno kaznijo do 2.000  din   se  kaznuje: 
a) kdor šotori na kraju, ki ni določen za šotor- 

jenje, 
b) kdor v šotorskem kraju namerno ali iz malo- 

marnosti poškoduje vodovodne naprave, sanitarno- 
higienske naprave, nasade ali drevesa, 

c) kdor so kljub opozorilu no ravna po predpi- 
sanem oziroma veljavnem redu za šotorjenje ter 
dela nemir ali z odpadki ponesnaži prostor za šotor- 
jenje. 

6. Ta odlok začne veljati po objavj v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1/1-1506/1-53 
Ptuj, dne 29. junija 1953. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1.  r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne - Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Številka 1 2 din do 8 stianl, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo in uprava: LJubljana, Erjavčeva IIa, poätnl pred al 336 — Telefon uprave 23-570 — Cek. račun: 60-KB-5-Z-309 
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VSEBINA: 

Odloki ljudskih odborov: 

671. Odlok o družbenem planu mestne občine v Murski So- 
boti  za  leto 1955 

675. Odlok o družbenem planu mestne občine Trbovlje za 
leto 1955. 

676. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov kmetijskih gospodarstev, samostojnih poklicev in 
premoženja za leto 1955 na območju okraja Celje. 

677. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijskih gospodarstev, samostojnih poklicev in premoženja 
za leto 1955 okraja Maribor okolica. 

678. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za leto 
1955 okraja Novo mesto. 

679. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev in premoženja v mestni 
občini Murska Sobota. 

680. Odlok o proračunu LO MO Trbovlje za leto 1955. 

Odloki ljudskih odborov 
674. 

Na podlagi 11. člena zakona o ljudskih odborih 
mest m mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/89-52) 
je ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti na 
'2. redni  seji dne 18. aprila  1955 sprejel 

ODLOK 
° družbenem planu mestne občine v Murski Soboti 

za leto 1935 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan mestne občine v Murski 

Soboti za leto  1955, ki se glasi: 

Prvi   del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
V LETU 1954 

Značilnosti, ki so vplivale na razvoj gospodar- 
stva v okraju Murska Sobota, se nanašajo tudi na 
Področje mestne občine Murska Sobota. 

Na območju mestne občine je bilo zaznamovano 
Dadaljnje povečanje industrijske, kmetijske in obrt- 
ae proizvodnje  ter blagovnega prometa. 

Investicijska graditev nasproti letu 1953 se je 
izredno povečala, predvsem na račun investicij druž- 
benega standarda. To povečanje je bilo omogočeno 
? Presežkom planiranih sredstev na območju okraja 
in dotacije iz republiškega kreditnega sklada okraj- 
šani kreditnemu skladu. Pri teh sredstvih je bila 
"elno soudeležena  tudi  mestna občina. 

Glede na preostro delitev dohodkov med pod- 
jetji in okrajem podjetja na področju mestne občine 
Diso ustvarjala investicijskih in prostih skladov v 
v^ejih zneskih; zato so bile investicije iz prostih 
skladov podjetij malenkostne. 
. Preostra delitev med dohodki podjetij in okra- 
jem ter pomanjkljiv plačilni sistem ni dal zadosti 
stimulacije podjetjem za zvišanje produktivnosti. 

1. Industrijska proizvodnja 
v.   Industrijska proizvodnja na območju mestne ob- 
£?e je doseglo v letu 1954 od leta 1953 povečanje za 

'5%- Pri posameznih strokah je povečanje tckšnole: 

Kovinska industrija 109% 
Tekstilna  industrija 105% 
Živilska industrija 102% 

Povečanje proizvodnje v industriji je bilo dose- 
ženo predvsem z boljšo izrabo obstoječih kapacitet 
in delno z  razširitvijo strojnega  parka. 

2. Kmetijstvo 
Kmetijska proizvodnja je v letu 1954 dosegla 

vrednost 181,386.000 dinarjev ali za 1 % več kot leta 
1933. V kmetijski proizvodnji okraja zavzema 13,7% 
nasproti 5,1 % teritorialnega obsega. 

Na socialistični sektor pride od te proizvodnje z 
območja mestne občine (pri kmetijskem gospodarstvu 
Rakičan, izvzemši območje katastrske občine Mač- 
kovci, itd.) 63,000.000 ali 28,7%. Iz tega sledi, da je 
socialistični sektor kmetijstva na območju mestne 
občine dobro zastopan. 

K povečanju kmetijske proizvodnje je pripomo- 
gla srednje dobra letina v primeri z letino v letu 
1953, ko je majski mraz prizadejal posebno pri ozi- 
nrni precejšnjo škodo. Porast pri živinoreji je bil 
precejšen, in sicer za 22 % ali 2942 glav. Pomnožitev 
živinoreje je bila dosežena v glavnem pri zasebnem 
sektorju, in sicer predvsem pri prašičereji in perut- 
nini, za 8% pa tudi pri govedu. To zvišanje je omo- 
gočila krmska baza, ki je v letu 1954 bila zadovo- 
ljiva; pri govedu pa še tudj to, da se je povečala 
pažnja pri odbiri plemenske živine in nakupu ple- 
menskih bikov. Prav tako se je zvišalo tudi umetno 
osemenjevanje na 625 primerov ali 38%. 

Na območju mestne občine sadjarstvo še ni raz- 
vito in ta veja kmetijstva ne donaša večjih do- 
hodkov. Za obvarovanje že obstoječih sadnih dreves 
(sadovnjakov ni) ter grmičevja niso bili storjeni za- 
dostni ukrepi pri zimskem in poletnem škropljenju na 
vaseh, kjer ni bilo izvršeno 100% škropljenje. 'V sa- 
mem mestu je zaščitno škropljenje bilo izvršeno 
100%, pa tudi vsa dela v zvezi s čiščenjem sadnih 
dreves. 

V letu 1954 se je na obniočju mestne občine po- 
javil na več kompleksih krompirišč koloradski hrošč. 
Kljub  temu  ni  prizadejal večje škode, ker so bila 
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krompinšča pravočasno Skropljena. Razen sredstev, 
ki jih je dal v ta namen na razpolago okrajni Ijudskj 
odbor, je tudi mestna občina iz svojega proračuna 
prispevala za škropilo in nakup škropilnice. 

3. Gozdarstvo 
Na teritoriju mestne občine je celotne gozdne 

površine le 577 ha ah 12% od celotne površine. Go- 
zdovi so sami listavci; prevladujejo akacijevi. So 
slabi  in  se   okrepi,  ki  so se začeli  izvajati   v letu 
1954 v zvezi z zniževanjem sečnje, varstvom in goje- 
njem gozdov, ugodno vplivali na obvarovanje 
gozdov. 

Za pogozdovanje in varstvo ter nego gozdov je 
bilo porabljenih iz gozdnega sklada 329.152 din. 

4. Gradbeništvo 
V letu 1934 se je gradbena delavnost na območja 

mestne občine zelo povečala v primeri z letom 1953 
in prejšnjim letom. Gradbena dela, izvršena na ob- 
močju mestne občine v letu 1954, so znašala 87,000.000 
dinarjev. Razmerje med gradbenim] deli družbenega 
standarda  iu   kapitalne  izgradnje  je  68 : 32. 

Za zidavo v zasebnem sektorju je bilo izdanih 
74 gradbenih dovoljenj, od tega 49 za zidavo sta- 
novanjskih hiš, 7 več kot v letu 1953. Predračunska 
vrednost gradbenih objektov, za katere so bila iz- 
dana gradbena dovoljenja, znaša 83,900.000 din. 

V gradbeništvu je bilo zaposlenih na območju 
mestne občine povprečno 281 delavcev, vštevši tudi 
zasebni sektor. 

Gradbena storilnost še ni bila na primerni vilici, 
na kar je delno vplival tndi plačilni sistem. 

5. Trgovina in gostinstvo 
Reorganizacija trgovske mreže je V glavnem do- 

segla zaželene uspehe. Je pa v nekaterih primerih, 
kot n. pr. pri razdrobitvi špecerijskih trgovin (trgo- 
vina »Donu na Lendavski cesti z 1 uslužbencem), 
bila na območju mestne občine nepravilno izrab- 
ljena, ker sta konkurenca in pravilen razvoj takih 
trgovin onemogočena. 

Formiranje plač na podlagi prometa je v trgov- 
ski mreži pokazalo pozitivne uspehe. 

Izpeljana reorganizacija v gostinstvu ze imela 
zaželene uspehe. Gostinski lokali na vsem območju 
mestne občine so,bili urejeni in tudi pri postrežbi 
se je pokazal napredek. 

Z adaptacijo hotela »Zvezda« se je pridobilo ' 
novih  sob za  prehodne  goste;  treba  jih bo v letu 
1955 samo opremiti. V vseh sobah za goste je sedaj 
topla in mrzla tekoča voda, razen tega sta se prido- 
bili tudi dve opremljeni kopalnici. 

V letu 1954 je bil v trgovski in gostinski mreži 
dosežen takšenle promet: 

v trgovini na drobno 1.076,000.000din ali 63% 
v primeri z OLO; 

v trgovini na debelo 1.240,26l.000din ali 84% 
T primeri z OLO; 

v gostinstvu 90,609.000 din ali 32% • primeri 
z OLO. 

fc. Obrt 
Kljub temu, da v letu 1934 ni bila posvečena po- 

sebna pozornost obrtništvu, ampak so celo planski 
instrumenti v družbenem planu za leto 1954 bili za 
nekatere obrtne panoge težavni, je bil dosežen tudi 
v tem letu napredek v obrtništvu, to predvsem v so- 
cialističnem sektorju. V tem sektorju je bilo v za- 
četku leta 1954 19 obrtnih obratov z 248 zaposlenimi 

delavci. Med letom sta se ustanovila dva nova obrtna 
obrata, :n sicer krojaška delavnica »Kroj« in obrtno 
podjetje »BetoniU, kemični izdelki za gospodarstvo 
in gradbene industrije, Vštevši nova obrtna obrata 
se je število zaposlenih «.višalo za 29 %, t. j. na 322. 

V zasebnem sektorju je bilo v začetku leta 180 
obrtnih obratov. To število se je z letom znižalo na 
176, delno zaradi preselitve, delno zaradi opustitve 
zaradi previsok« starosti in smrti obrtnih mojstrov. 
'V zasebnem sektorju je zaposlenih brez vajencev 
85 obrtnih pomočnikov. V obeh sektorjih lastništva 
je v zasebnih delavnicah 5f3 zaposlitev z obrtnimi 
mojstri. 

Razmerje med številom zaposlenih v socialistič- 
nem in zasebnem sektorju pokaže, da je socialistični 
sektor v tej panogi gospodarstva precej močan. To 
dokazuje tudi obseg proizvodnje, ki je je bilo v soci- 
alističnem sektorju za 246,603.000din, 1er ustvarjeni 
narodni dohodek, kj ga je za 5-6,633.000 din, • amor- 
tizacija  v  znesku  6,989.000din. 

Razen nekaj izjem (»Vrba« 2,000.000din, Parna 
pekarna 750.000 din in mizarstvo »javor« 500.000 din 
ter Agroservis) obrtna »odjetja niso bila udeležena 
v letu 1954 pri investicijah okrajnega kreditnega 
sklada. 

Ocenitev osaovnih sredstev je v nekaterih obrt- 
nih obratih bila nepravilna na primitivno domačo 
izdelavo nekaterih strojev ter glede na njihovo teh- 
nično zastarelost; to se ni dovoljno upoštevalo pri 
ocenitvi in bi bilo potrebno v obrti izvršiti ponovno 
ocenitev. 

7. Investicije 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v prejš- 

njih letih so se investdcje mestne občne v letu 1954 
nasproti letu 1953 zvišale za 502%. 

To izredno povečanje je omogočila dotacija kre- 
ditnega sklada OLO po republiki; pri teh sredstvih 
je bila soudeležena tudi mestna občina; delno pa tudi 
zvišanje dotoka sredstev r sklade LO MO s prodajo 
stanovanjskih hiš iz sklada SLP in z zvišanjem na- 
jemnine. 

Vrednost investicij mestne občine v letu 1954 je 
znašala 50,094.000 din; od teh pride: 

na stanovanjske hiše 50,1 % 
na zidanje stavbe za kulturnoprosvet- 

no delavnost 36,9 % 
na graditev cest 8,3% 
na drugo 4,5% 

skupaj 100,0 % 

Te   investicije  so  se  financirale   iz   naslednjih 
Tirov: 

iz republiške dotacije okraj emu  kre- 
ditnemu skladu 58% 

iz okrajnega kreditnega sklada 7% 
iz skladov LO MO 16 # 
ix posojila 19 % 

skupaj 100% 

Iz sredstev, zajetih pod »na drugo« je prižlo na 
gospodarske investicije 3%, in sicer za nabav* 
osnovnih sredstev dvema na novo ustanovljenim 
obrtnima podjetjema in ureditve poslovnih prostoro 
podjetju za kurivo. Sicer pa so podjetja bila odvisna 
le od okrajnega kreditnega sklada, ker mestna<>»' 
čina tega sklada ni imela; vendar so, kot je razvidu 
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iz strukture, kako se uporabljajo investicije okraj- 
nega LO v Murski Soboti, gospodarske investicije 
znašale le V» investicijskih sredstev ter so gospodar- 
ske organizacije tudi pri teh bile lahko udeležene le 
v omenjenih zneskih in številu. 

Od celotnih investicijskih sredstev LO MO je 
prišlo na opremo 14%, drugo pa na graditev in pod. 

79 investitorjev z območja mestne občine je bilo 
udeleženih pri dolgoročnem investicijskem posojilu 
za dozidavo stanovanjskih hiš, delno tudi popravilu 
stanovanjskih hiš iz 20,000.000din kreditu pri NB — 
podružnici v M. Soboti — in 3,000.000din kredita pri 
Mestni hranilnici — komunalni banki v Murski 
Soboti. 

Drugi   del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

I.  poglavje 
1. Industrija 

1 
V industriji na območju mestne občine v Murski 

Soboti se predvideva povečanje proizvodnje za 19,5 %. 
Po posameznih strokah je povečanje takšnole: 

Kovinska industrija 
Tekstilna  industrija 
Živilska  industrija 
Grafična  industrija 

100,0 % 
108,7 % 
150,0% 

Število zaposlenih  se  zviša  za   11.43%,  in   sicer 
od 587 zaposlenih na 647. 

Na dosego proizvajalnega plana bodo vplivali 
elementi, ki so označeni v okrajnem družbenem pla- 
nu za leto 1955, predvsem pa novi plačilni sistem, ki 
bo stimuliral proizvodnost dela. 

4 

Glede na predvidene težave pri nabavi materiala 
kovinska industrija v letu 1955 ne bo povečala pro- 
izvodnje. Delno bo morala preusmeriti tudi proizvod- 
njo predmetov za kmetijsÄo potrošnjo na predmete 
za široko potrošnjo, prav tako zaradi pomanjkanja 
•nateriala  v  tej  stroki. 

5 
Tovarna perila >Mura« v Murski Soboti bo pove- 

čala proizvodnjo za 8.7% s pridobitvijo novih kapa- 
citet, ko bo sezidana nova prikrojevalnica. 

6 
V živilski industriji predvideno povečanje pro- 

izvodnje se nanaša predvsem na tovarno mlečnega 
Prahu, ki letos prične s proizvodnjo novih proiz- 
vodov. 

7 
Grafična   industrija   je   pričela   s  poslovanjem 

šele v drugi  polovici  leta  1954. Za uspešno poslova- 
nje je potreben predvsem dober strokovni kader, ki 
J1 primanjkuje. 

2. poglavje 

Kmetijstvo 
Plan kmetijske proizvodnje predvideva povečanje 

^užbenega bruto produkta na splošno in tudi v so- 
°ialističnem sektorju kmetijstva. 

K temu povečanju bo pripomogla večja uporaba 
gnojil, ki jih zagotavlja zvezni in republiški družbeni 
plan za leto 1955 v dvojni količini v primeri z lelom 
1954, in  tudi  smotrna  uporaba  teh gnojil. 

Kmetijska gospodarstva in individualna kmečka 
gospodarstva si bodo lahko izpopolnila svoj strojni 
park in delovno orodje po znižanih cenah. 

Razen tega se bo v letu 1955 pričelo s površinsko 
preiskavo zemlje, da bodo kmetovalci znali pravilno 
segati po sodobnih agrotehničnih ukrepih (gnoje- 
nje itd.). 

'V zvezi z rezultati raziskave zemlje se bodo v 
okviru danih možnosti izpeljala in podprla izbolj- 
ševalna dela na zemljiščih, kot kalcifikacija z apae- 
no moko m saturacijskim muljem ter gnojenje s 
fosforjevimi  in  kalijevimi  gnojili. 

Za povzdigo živinoreje, na katero je vezana naša 
že obstoječa živilska industrija, se bo pupagiralo 
nadaljnje zvišanje pridelave krmnih rastlin. 

Pričelo se bo z izdelavo načrta za točen plodo- 
red posameznih kultur, da se zemlja ne bo nesmo- 
trno izkoriščala. 

Propagiralo se bo, kjer bodo dane možnosti, pri- 
delovanje novih rentabilnejših kultur, poljedelskih 
in industrijskih (n. pr. sladkorne pese), v sadjarstvu 
pa  jagodičevje  in  breskve. 

Pri živinoreji bo potrebno predvsem očistiti ob- 
močje mestne občine tuberkulozne živine, ki v zad- 
njih letih narašča in pomeni nevarnost za prebival- 
stvo in živinorejo. 

Razen tega bo treba zamenjati plemenske bike v 
Bakovcih in Krogu ter predvideti promovanja ple- 
menske  živine. 

S propagando bo treba doseči, da se v perutni- 
narstvu vpelje štajerska pasma kokoši. V ta namen 
bo okraj razdelil 20.000 jaj* in enodnevnih piščancev.'' 

Kmetijskemu gospodarstvu v Murski Soboti, ki 
doslej ni bilo deležno zadostne pomoči skupnosti, ki 
pa je doseglo medtem po obsegu in po načinu orga- 
nizacije tako stopnjo, da ima dobre perspektive, po- 
stati vzorno kmetijsko gospodarstvo ter visoko pro- 
duktivna gospodarska organizacija, bi bilo treba 
nujno dodeliti subvencijo v znesku 5,000.000din za 
izvršitev postavljenega plana proizvodnje, ker za- 
radi plačila anuitete od kredita iz leta 1954 in rela- 
tivno počasnega obračanja vloženih sredstev v kme- 
tijstvu ne more najeti novih investicijskih kreditov. 

Kmetijsko gospodarstvo v Murski Soboti bo v 
letu 1955 povečalo za 2 ha zelen jadno vrtnarijo, vpe- 
ljalo kokošerejo in pričelo s pridelovanjem semen, 
predvsem krmnih rastlin. Pri žitaricah, povrtninah in 
vseh drugih pridelkih bo povečalo hektarski donos. 
Molznost krav bo od dosedanjih 1800 litrov mleka 
dvignilo na 2200 litrov. Podvojilo bo prašičerejo in 
vzgojo malih pujskov. 

Da se omogoči redno poslovanje tega gospodar- 
stva, bo potrebno čimprej izpeljati že pričeto aron- 
dacijo zemljišč, ki so mu bila dodeljena iz kmetij- 
skega  zemljiškega  sklada. 

Sklad za pospeševanje kmetijstva se bo pri mest- 
ni občini formiral iz 15% od 50% dopolnilne dohod- 
nine, t. j. od 4,690.000din, kar znaša 703.500dm k 
razlike med pobrano skočnino za plemenske bike in 
izplačano skočnino rejcem plemenskih bikov in iz 
dotacije iz okrajnega kreditnega sklada. 

Kmetijski sklad pri mestni občini se bo uporabil 
za odpravo tuberkuloze živine na območju mestne 
občine s tem, da se bo lastnikom tuberkuloznih živali 
izplačala delna razlika med bolno in zdravo živino; 
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za subvencijo kmetijskemu gospodarevu v Murski 
Soboti za ureditev kokošnjakov (500.000<lin) ter za 
premiranje plemenske živine. 

Kmetijske zadruge na "bmočju mestne občine v 
Murski Soboti bodo morale odigrati v letošnjem letu 
pri pospeševanju kmetijstva, predvsem zatiranju 
sadnih in rastlinskih škodljivcev, pa tudi pn odkupu 
kmetijskih proizvodov, večjo vlogo kot doslej. Da 
bodo lahko to nalogo izvršile, morajo poskrbeti za 
potrebni strokovni kader. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 
Na območju mestne občine se je treba glede na 

malo površino gozüov lotiti pogozdovanja gozdnih 
pasov z listavci. Ti naj bi bili v 30 metrskem pasu 
na obeh straneh razbremenilnika približno v izmeri 
2—2,3 ha; to pa predvsem zarSdj tega, ker je teri- 
torij mestne občine v Murski Soboti v nekaterih po- 
letnih mesecih zelo izpostavljen suši, ker primanj- 
kuje gozdov, ki bi zadrževali padavine. Glede na 
to okoliščino je potrebno sečnjo zmanjševati le na 
gojitvene sečnje. 

V fazaneriji je potrebno izsekane komplekse po- 
gozditi  ter urediti cesto in gozdne poti. 

IV. poglavje 

Gradbeništvo 
Gradbene storitve bodo v letu 1955 zajemale pred- 

vsem stanovanjske in komunalne gradnje. Izven do- 
vršitvenih del za stanovanjski blok in kino, bodo go- 
spodarske organizacije in združeni investitorji zidali 
dvo- do tristanovanjske hiše. Razeu tega se predvi- 
deva še povečana zidava individualnih stanovanjskih 
hišic. 

Gradbena delavnost kapitalne graditve bo obse- 
gala le dokončna dela že pričetih zidav za razširitev 
obrtnih delavnic. 

Obseg gradbenih storitev se bo v socialističnem 
sektorju sicer nekoliko zmanjšal s povečano gradbe- 
no delavnostjo zasebnega sektorja, bo pa skoraj do- 
segel gradbene  storitve v letu   1934 

V. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

1 
V letošnjem letu se bodo morale dokončno utrditi 

organizacijske oblike trgovske mreže. Nekatere trgo- 
vine, ki so zaradi reorganizacije postale konkurenč- 
no nesposobne, ker so absolutno vezane na grosista, 
bo potrebno združiti, morda z dvema do tremi trgo- 
vinami drugih branž, da bodo nastala podjetja, ki 
bodo lahko vodila politiko konkurence ter zboljšala 
in  povečala  izbiro blaga  ter postrežbo. 

Povečanje blagovnega promete v letu <955 se ne 
predvideva. Z nadaljnjim izboljšanjem plačilnega 
sistema iz leta 1954 ter s premijami za znižanje stro- 
škov bo dana možnost, da bodo dobili delovni kolek- 
tivi večjo spodbudo za boljši način poslovanja. 

2 
V gostinstvu se predvideva povečanje prometa za 

2,5%. 
V letošnjem letu se uvaja tudi v gostinstvu na 

teritoriju mestne občine novi plačilni sistem, in sicer 
na podlagi prometa, ki bo vsekakor ugodno vplival 
n*  zboljšanje   potrežbe,  pravilen  odnos gostinskega 

kadra do gostov, konkurenco ter razširitev izbire 
jedil   in  pijač. 

Že nadalje se bo skupaj z gostinsko zbornic« 
povečala pozornost strokovni in kulturni ravni gostin- 
skega kadra. 

S sredstvi, ki jih bodo letos ustvarila podjetja 
in imela na razpolago, se bo še nadaljevala ureditev 
lokalov in opreme, da bodo lahko gostinski lokal; ne 
samo po postrežbi, ampak tudi po svoji zunanjosti 
dosegali svoj namen. 

P'lanski instrumenti, ki so predvideni za gostin- 
stvo, omogočajo gostinskim podjetjem in gostiščem 
znižanje cen gostinskim storitvam, da se bo tako naše 
gostinstvo približalo čim širšemu krogu delovnih 
ljudi. 

'VL poglavje 

Obrt 

V tej panogi gospodarstva se predvideva nadalj- 
nje povečanje proizvodnje, in sicer za 14%, predvsem 
v socialističnem sektorju. 

Socialistična obrt, katere proizvodnja in število 
zaposlenih narašča iz leta v leto, ni do sedaj poslo- 
vala z enakimi pogoji kot obrt zasebnega sektorja, 
razen tega pa ni imela razvojne možnosti za razširi- 
tev obratov in povečanje obstoječih kapacitet, ker 
skoraj ni bila udeležena (s tremi izjemami) pri in- 
vesticijah. 

Planski instrumenti, ki bodo veljavnj za obrt v 
letošnjem letu, bodo socialistično obrt postavili v nov, 
enak položaj z zasebnim sektorjem, manjši obrtni 
obrati, po številu štirje, bodo pavšalno obdavčeni in 
izročeni v upravljanje delovnim kolektivom, ostali 
obrtni obrati pa so večjega obsegu in imajo vse mož- 
nosti za nadaljnjo razširitev. 

Brezpogojno bo potrebno v letošnjem letu pričeti 
s prvimi pripravami za zidavo obrtnih delavnic, ker 
90% obrtnih obratov nima primernih poslovnih pro- 
storov, kar ovira zvišanje obstoječih kapacitet do 
potrebne mere. 

Ustanovili se bodo novi obrtni obrati v panogah, 
ki še niso zastopane v socialističnem sektorju, in v 
obratih, kjer so možnosti glede na poslovni prostor 
razširile obstoječe kapacitete do potrebne mere, s či- 
mer bo dosežen večji obseg obrtne proizvodnje in 
storitev, to pa bo ugodno vplivalo na znižanje cen 
obrtnim proizvodom in storitvam in ustvarilo na- 
daljnje pogoje za uspešno konkurenco med obema 
sektorjema. 

V socialističnem seJctorju obrti se predvideva zvi- 
šanje delovne sile za 12%, in sicer od 322 na 363 • 
že obstoječih obrtnih delavnicah. 

V zasebnem sektorju se zvišanje delovne sile ne 
predvideva. 

Socialistični sektor obrti bo ustvaril v letu 1955 
68,970.000 din narodnega dohodka in 7.448.000 din 
amortizacije. 

Vprašanje izpopolnitve potrebnih obrtnih kadrov 
v naši obrti se bo reševalo sporazumno z obrtno 
zbornico. 

VII. poglavje 

Investicije 

Obseg investicijske graditve na območju mestn* 
občine bo manjši od investicij v letu 1954 zaradi 
manjših razpoložljivih investicijskih sredstev. 

Za investicije kapitalne graditve bo mestna obči' 
Da imela na razpolago le 1,000.000 din iz obresti n4 
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osnovna sredstva obrtnih in gostinskih gospodarskih 
organizacij. Sicer bodo podjetja navezana na okrajni 
kreditni sklad, ki znaša tudi le 30,773.000 din, od 
katerih se bo 25% uporabilo za stanovanjsko zidavo, 
67% za elektrifikacijo, 8% za gospodarske investicije. 

V let»šn|em letu bodo glede na namen investicije 
v glavnem investicije družbenega standarda, in sicer 
predvsem za stanovanjsko zidavo. 

Sezidal se bo 20-stanovanjskj blok na Lendavski 
cest- in kino. Predvideva pa se tudi zidava novega 
stanovanjskega bloka združenih investitorjev ter 
zidava 2 stanovanjskih hiš po gospodarskih organi- 
zacijah. 

Investicijski skladi podjetij se bodo uporabili 
Pri trgovini in gostilnah predvsem za opremo in 
ureditev lokalov, v drugih podjetjih pa za vzdrže- 
vanje in izpopolnitev že obstoječega strojnega parka. 

Od amortizacije, vplačane v letu 1955 od obrtnih 
in gostinskih podjetij ter kmetijskih gospodarstev, 
se bo v letu 1953 12.557.000 din uporabilo skoraj v 
celot, za vzdrževanje in izpopolnitev že obstoječega 
strojnega parka, orodja in poslovnih stavb, v gostin- 
stvu   pa  še za   nadomestitev  inventarja. 

Sredstva, ki bodo na razpolago za komunalno in 
stanovanjsko zidavo pri mestni občini, bodo znašala 
skupno 35,879.000 din. Vsa ta sredstva izvirajo iz 
skladov mestne občine. V ta sredstva ni všteta do- 
tacija okraja iz okrajnega sklada za zidavo stano- 
vanjskih hiš. 

Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PIANA 

VIII. poglavje 

Amortizacija 
1 

Komunalna in obrtna podjetja in delavnice ter 
gostinska podjetja in gostišča obračunavajo in vpla- 
čujejo amortizacijo osnovnih sredstev v naslednjih 
odstotkih od predpisanih stopenj amortizacije (Uradni 
list FLRJ, št. 52/53 in 57/54). 

Stroka obrt: 

1. Obrtno predelovanje kovin: 
»Rafimus« 
»Kleparstvo in vodovodna inštalacija« 

2. Elektrotehnična obrt: 
»Blisk« 

*• Kemična obrt: 
»Betonit« 

•*• Gradbena obrt in obrtno poslovanje kamna: 
»Zidar« 
»Pečarstvo« 
»Cementnine in  kamnoseštvo« 

*• Obrtno predelovanje lesa:  • 

Mizarstvo »Jelka« 
Mizarstvo »Javor« 
Mizarstvo >Ledava< 
»Splošno kolarstvo« 
»Vrba«, pletarstvo in lesna galanterija 

'• Obrtno predelovanje prediva:    i 
»Vrvarna« 

7- Živilska obrt: 
»Pekarne« 
Mlin Krog 

* Storitvene obrti: 
»Pleskarstvo« 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
50 

80 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
20 

100 

Stroka — obrt % 

»Sedlarstvo • tapetništvo« 100 
»Urarstvo« 100 
»Kroj« 50 

9. Uslužnostne obrti: 100 
Brivnica 100 

10. Druge obrti: 100 
»Agroservis« 100 

11. Mlinsko podjetje v Murski Soboti 100 
12. Gostinska podjetja in gostišča: 100 

»Hotel Platana« 100 
»Hotel Zvezda« 100 
»Kolodvorska restavracija« 100 
»Gostilna pri Štajercu« 100 
»Gostilna pri Ledavi« 100 

13. Kino »Park« 10 

IX. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 
I 

Obrestna mera od osnovnih sredstev komunalnih, 
obrtnih in gostinskih podjetij in gostišč znaša: 

% 

1. za proizvajalna obrtna podjetja: 
»Rafimus* 4 
»Cementnine in kamnoseštvo« 4 
»Betonit« 4 
»Vrba«, pletarstvo in lesna galanterija 4 
Gradbena obrt »Zidar« 4 

2. za vsa druga obrtno-proizvajalna in storitvena 
podjetja 2 

3. za vsa uslužnostna podjetja 2 
4. za občinski mlin Krog t 
5. za mlinsko podjetje Murska Sobota 2 
6. za kino >Park« 1 
7. za gostinska podjetja in gostišča 2 

Obresti od osnovnih sredstev pod točko 1 gredo 
v investicijski  sklad mestne občine Murska Sobota, 

X. poglavje 

Višina rezervnega sklada 

1 
Komunalna, obrtna in gostinska podjetja na ob- 

močju mestne občine bodo prispevala v rezervni sklad 
2 % od zneska svojih povprečnih obratnih sredstev 
v zadnjih treh letih. 

2 
Zneski vplačanega rezervnega sklada ne smejo 

presegati 50% od celotnega dobička. 

3 
Za vse druge gospodarske organizacije na ob- 

močju mestne občine veljajo določbe okrajnega druž- 
benega plana za leto 1955. 

XI. poglavje 

Delitev dohodka obrtnih, gostinskih  in komunalnih 
podjetij 

1 
Dobiček obrtnih  podjetij  se po odbitku obvez- 

nosti iz točk 1 do 7 39. člena uredbe o delitvi celot- 
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nega dohodka gospodarske organizacije (Uradni list 
FLRJ, št. 54/54) v letu 1955 razdeli med podjetjem 
in mestno občino tako, da pripada podjetju 50%. 

Projektivnemu biroju pripada 50% od ostanka 
dobička po odbitku zveznega davka na dobiček in 
obveznosti iz 39, člena prej omenjene uredbe. 

Gostinska podjetja in gostišča bodo prenesla v 
svoje investicijske sklade 50% od dobička, ki gre 
LO MO. 

3 

,    Komunalnemu podjetju kino »Park« pripada 50% 
od ustvarjenega dobička. 

Obrtna podjetja in komunalna podjetja smejo 
pred delitvijo dobička po 1. in 4. točki tega poglavja 
izločiti največ do 50% prihrankov pri stroških in 
jih uporabiti za nagrade delavcev in uslužbencev, 
kj so te prihranke dosegli. 

Kot osnova za izračunanje prihrankov se jem- 
ljejo stroški in proizvodi v letu 1954. 

Gospodarski svet je pooblaščen, da ugotovi dejan- 
ski prihranek na stroških in določi višino odstotka 
do meje iz prvega odstavka. 

Obrtni in gostinski obrati kmetijskih zadrug na 
območju mestne občine v Murski Soboti obdržijo od 
dobička tolikšerr del, kot je predpilan za državna 
podjetja, le da nimajo nobenih obveznosti do mestne 
občine. 

XII. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev obrtnih, gostinskih 
in komunalnih podjetij ter obrtnih delavnic in gostišč 

Obrtna podjetja in delavnice smejo iz dela do- 
bička, izračunanega na podlagi 1. točke XI. poglavja 
tega družbenega plana, uporabiti za plače (6%. 

Gostinska podjetja in gostišča formirajo svoje 
plačilne sklade tako, da na ustvarjeni promet upo- 
rabljajo odstotek v naslednji višini: 

Hotel >Platana« 
Hotel »Zvezda« 
Gostilna pri >Štajercu< 
Gostilna pri »Grozdu« 
Kolodvorska restavracija 
Gostilna pri »Ledavi« 
Gostilna pri »Tovarnj mesnih 

izdelkov« 

% 

12.34. 
12 
9 

12 
11.44 
10.5 

12 

••. poglavje 

Delež OLO na dohodkih mestne občine 

Na dobičku industrijskih podjetij 100 
Na prometnem davku, predpisanem z zvezno 

tarifo za zasebni in zadružni sektor 100 
Na drž. taksah, pobranih na območju LO MO 100 
Na temeljni in dopolnilni dohodninini 

od kmečkih gospodarstev 50 

XTV. poglavje 

Lokalni prometni davek in takse 

1 
Lokalni prometni davek in takse se pobirajo na 

območju mestne občine v Murski Sobot; na podlagi 
odloka o uvedbi lokalnih taks in prometnega davka 
(Uradni list LRS, št. 35/53) in dopolnitvi tega odloka 
(Uradni list LRS, št. 42/54). 

Občinski prometni davek se bo predpisal s po- 
sebnim odlokom LO MO. Do tega predpisa velja 
tarifa po tarifni številka 89 A stare tarife promet- 
nega davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53, 13/54 in 25/54) 
od vseh proizvodov, ki niso našteti v tarifni številki 1 
do 101 dela A nove tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 54/54) oziroma neplačila za opravljene 
storitve po ustreznih tarifnih številkah iz dela B 
zvezne tarife prometnega davka iz leta 1954 pò za- 
časnem odloku LO MO. 

XV. poglavje 

Stopnje dopolnilne dohodnine 

1 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se za leto 1955 predpisuje tale davčna lestvica: 

Komunalno podjetje »Kino Park« sme iz dela 
dobička, izračunanega na podlagi 3. točke XI. po- 
glavja tega družbenega plana, uporabiti za plače 
50 odstotkov. 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 3 30 26.000 3,6 936 
2.000 3 60 27.000 3,7 999 
3.000 % 90 28.000 3,8 1.064 
4.000 3 120 29.000 3,9 1.131 
5.000 3 150 30.000 4 1.200 
6.000 3 180 31.000 42 1.302 
7.000 3 210 32.000 4,4 1.408 
8.000 3 240 33.000 4,6 1.518 
9.000 3 270 34.000 4,8 1.632 

10.000 3 300 35.000 5 1.750 
11.000 3 530 36.000 5,2 1.872 
12.000 3 360 37.000 •• 1.998 
13.000 3 390 38.000 5,6 2.128 
14.000 3 420 39.000 53 2.262 
15.000 3 450 40.000 6 2.400 
16.000 3 480 41.000 6,2 2.542 
17.000 3 510 42.000 6,4 2.688 
18.000 3 540 43.000 6,6 2.838 
19.000 3 570 44.0:1 6,8 2.992 
20.000 5 600 45.000 7 3.150 
21.000 3,1 651 46.000 7,2 3.312 
22.000 3,2 704 47.000 7,4 3.478 
23.000 3,3 759 48.000 7.6 3.648 
24.000 3,4 816 49.000 7,8 3.812 
25.000 3,5 875 50.000 8 4.000 
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Osnova       %        Davek Osnova % Davek       Osno i % Davek Os' % Davek 

51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.0C) 
62.000 
63.000 
64.000 
63.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
'4.000 
:*.ooo 
6.000 

V7.000 
78.000 
79.000 
80.00 
81.000 
82.WK 
83.00 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
U0.000 
•5.000 
120.000 
125.000 
150.000 
135.OO0 
140.000 
U5.000 
150 000 
•55.00• 
160.000 
1*5.000 
170.000 
175.000 
•80.000 
183.000 

8,2 4.182 
8,4 4.368 
8,6 4.558 
8,8 4.752 
9 4.950 
9,2 5.132 
9,4 5.358 
9,6 5.568 
9,8 5.782 

10 6.0O0 
'•-',2 6.222 
10,4 6.448 
10.6 6.678 
10,8 6.912 
11 7.150 
11,2 7.392 
11,4 7.63S 
11,6 7.888 
i: ,8 8.142 
1- 8.400 
12,1 8.59! 
12.2 8.•84 
12,3 8.979 
12,4 9.176 
•.5 9.375 
12,6 9.576 
12,7 9.779 
12,8 9.984 
12,9 10.191 
13 10.400 
13,1 10.611 
13,2 10.824 
13,3 11.039 
13,4 11.256 
13,5 11.473 
13,6 11.696 
13,7 11.919 
13,8 12.144 
13,9 12.371 
14 12.600 
14,1 12.831 
14,2 13.064 
14,3 13.299 
14,4 13.536 
14,5 13.775 
14,6 14.016 
14,7 14.239 
14,8 14.504 
14,9 14.751 
15 15.000 
15,5 16.275 
16 17.600 
16,5 18 975 
17 20.400 
17,5 21.875 
18 23.400 
18,5 24.975 
19 26.600 
19,5 28.275 
20 30.000 
20,3 31.775 
21 33.600 
21,5 55.475 
22 37.400 
22,5 39.375 
23 41.400 
23,5 43 475 

190.000 
195.000 
20D.00O 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
253.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
500.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
570.000 
575.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
518.000 
515.000 
520.000 

24 
24,5 
25 
25,4 
25,8 
26,2 
26,6 
27 
27,4 
27,8 
28,2 
28,6 
29 
29,3 
29,6 
29,9 
30,2 
30,5 
30,8 
31,1 
31,4 
31,7 
32 
32,2 
32,4 
32,6 
32,8 
33 
33,2 
33,4 
33,6 
33,8 
34 
34,2 
34,4 
34,6 
34,8 
35 
35,2 
35,4 
35,6 
33,8 
36 
36,2 
36,4 
36,6 
36,8 
37 
37,2 
37,4 
37,6 
37,8 
38 
38,2 
38,4 
38,6 
38,8 
59 
39,2 
39,4 
39,6 
39,8 
40 
40,2 
40,4 
40,6 
40,8 

45.600 
47.775 
50.000 
52.070 
54.180 
56.330 
38.520 
60.750 
63.020. 
65.330 
67.680 
70.070 
72.500 
74.715 
76.960 
79.235 
81.540 
83 675 
86.240 
88.633 
91.060 
93.515 
96.000 
98.210 

100.440 
102.690 
104.960 
107.250 
109.560 
111.890 
114.240 
116.610 
119.000 
121.410 
123.840 
126.290 
128.760 
131.230 
133.760 
136.290 
138.840 
141.410 
144.000 
146.610 
149.240 
151.890 
154.560 
157.250 
159.960 
162.690 
165.440 
168-210 
171.000 
173.810 
176.640 
179.490 
182.360 
185.250 
138.160 
191.090 
194.040 
197.010 
200.000 
203.010 
206.040 , 
209.090 
212.160 

525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 

41 
41,2 
41,4 
41,6 
41,8 
42 
42,2 
42,4 
42,6 
42,8 
43 
43,2 
43,4 
43,6 
43,8 
44 
44,1 
44,2 

215.250 
21.s 560 
22 i +90 
22+640 
22: 410 
231 000 
234.210 
257.440 
240.690 
24\960 
247.250 
250.560 
253.890 
257 240 
260.610 
264.000 
266.805 
269.620 

615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 

44,3 
44,4 
44,5 
44,6 
44.7 
44,8 
44,9 
45 
45,1 
45,2 
45,3 
45,4 
45,5 
45,6 
45,7 
45,8 
45.9 
46 

272.445 
275280 
278.125 
280.980 
283.845 
286.720 
289.605 
292.500 
295.405 
298.320 
301-245 
304.180 
307.125 
310.080 
313.045 
316.020 
319.005 
322.000 

XVI. poglavje 

Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov od prostih poklicev in od dohodkov premo- 
ženja se bo predpisala davčna lestvica s posebnim 
odlokom LO MO. 

XVII. poglavje 

Skladi 

1. Uporaba investicijskega sklada LO MO. 

1 
Ustanovi ee investicijski sklad LO MO. 

2 

V ta  sklad  se  bodo stekala  naslednja  sredstva: 
a) del dobička obrtnih, gostinskih in trgovskih 

gospodarskih organizacij iz leta 1954, vplačan po 
28. II.  1955; 

b) 18% od dela dobička obrtnih gostinskih in 
trgovskih gospodarskih organizacij, k; pripada LO 
MO v letu 1955; 

c) davek na osnovna sredstva od obrtnih, gostin- 
skih in komunalnih gospodarskih organizacij. 

Investicijski   sklad   se   bo  uporabljal   za   komu- 
nalne in gospodarske investicije. 

Obrestna mera za posojila iz investicijskega 
sklada znaša 4%, najdaljši odplačilni  rok pa 3 leta. 

2. Sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

1 

V ta sklad se stekajo naslednja «redstva: 
a) 50% od najemnin za poslovne prostore, 20% 

od amortizacijskega sklada stanovanjskih hiš, vklju- 
čenih v stanovanjsko skupnost, in 10% od najem- 
nine stanovanjskih hiš, ki ne spadajo v stanovanjsko 
skupnost in hišn; lastniki ne stanujejo sami v njih, 
po odloku LO MO, objavljenem v Uradnem listu 
LRS, št 49/54; 

b) sredstva iz prodaje stanovanjskih hiš iz skla- 
da SLP. 
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Sredstva sklada za zidanje stanovanjskih hiš se 
bodo uporabila za zidanje stanovanjskih hiš, ki jih 
bo zidal LO MO, in za posojila gospodarskim orga- 
nizacijam in ustanovam za zidanje stanovanjskih hiš. 

3. Sklad za obnovo gozdov. 

1 
Sklad se formira: 
a) iz preostanka sredstev iz leta 1954; 
b) iz prispevka iz okrajnega kreditnega sklada 

za obnovo gozdov. 

2 
Uporabljal se bo za pogozdovanje in vzdrže- 

vanje. 

4. Sklad za pospeševanje kmetijstva. 
1 

Ustanovi   se   sklad   za   pospeševanje   kmetijstva. 
V sklad se bo stekalo: 
&',  15% od pripadajoče dopolnilne dohodnine; 
b) pavšalna skočnina. 

Uporabljal se bo za pospeševanje kmetijstva, za 
vzdrževanje plemenjakov jn stroške osemenjevanja. 

XVIII. poglavje 

Denarna sredstva mestne občine in njih  razdelitev 

1. Skupna sredstva mestne občine in viri sredstev: 

A. Na področju LO MO Murska Sobota bo v  letu 
1955  ustvarjenih   150,465.000din  dohodkov. 

B. Ta sredstva se bodo stekala: 

din 

a) iz temeljne in dopolnilne dohodni- 
ne kmetijskih gospodarstev 14,924.000 

b) iz temeljne in dopolnilne dohodni- 
ne prostih poklicev 8,610.000 

c) ;z dobička gospodarskih organizacij    50,100,000 
d} iz davka od dediščin in daril 640.000 
e) iz davka na promet od zasebnega 

in zadružnega sektorja, predpisa- 
nega z zvezno tarifo 7,500.000 

f) iz občinskega davka od prometa 6,710.000 
g) iz državnih taks (pobranih na 

LO MO) 1,000.000 
h) iz lokalnih taks 1,000.000 
i) iz dohodkov uradov in ustanov 1,300.000 
j) iz   anuitet   in   obresti   od   proda- 

nih hiš 778.000 
k) iz anuitet kreditnega sklada za zi- 

danje stanovanjskih hiš 130.000 
1) iz  pavšalne skočnine                                640.000 

m) iz obresti od osnovnih sredstev           1,000.000 
n) iz 50%  od  najemnin   za   poslovne 

prostore 6,500.000 
o) iz dobička gosp. organizacij iz leta 

1954,   pripadajočega   mestni   občini     7,700.000 
p) >z   preostanka   sredstev   proračuna 

1954 3,190.000 
r) iz preostanka sredstev iz sklada z& 

zidanje stanovanjskih hiš 14,534.000 
«) iz preostanka sredstev iz sklada za 

komunalne graditve 2,889.000 

din 

š) iz   preostanka    sredstev    gozdnega 
sklada 480.000 

t) iz prispevka okrajnega gozdnega 
sklada 600.000 

u) iz drugih dohodkov 400.000 

2. Razdelitev in uporaba sredstev mestne občine 
Sredstva   v   višini   130,463.000 din   se  bodo   razde- 

lila  takole: 
a) udeležba OLO 
b) proračun  OLO 
c) sklad za pospeševanje kmetijstva 
d) investicijski   sklad MO 
e) sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
f) sklad za obnovo gozdov 

3. Proračun mestne občine 
Proračun  mestne občine  bo znašal 39,800.000din 

in se bo uporabil takole: 
a) prosveta in kultura 
b) ljudsko zdravstvo 
c) socialno skrbstvo 
č) državna uprava 
d) obveznosti in garancije 
e) proračunske rezerve 

4. Sklad za pospeševanje kmetijstva 
Sklad    za   pospeševanje    kmetijstva 

1,344.000 din, -uporabil pa se bo: 
a) za dotacije  kmetijskemu gospodar- 

stvu M. Sobota za pospeševanje pe- 
rutninarstva 

,      b) za   vzdrževanje   plemenskih   bikov 
; in osemenjevalnih  postaj 
,       c) za  pospeševanje  kmetijstva 

Svet   za   gospodarstvo   je   pooblaščen 
razpolagati  s sredstvi  iz točke c). 

52,362.000 
39,800.000 

1,344.000 
14,247.000 
21,632.000 

1,080.000 

12,523.090 
4,105.000 
334.000 

15,299.910 
2,400.000 
2,188.000 

bo   znašal 

500.000 

560.000 
284.000 

5. Investicijski sklad  mestne občine 
Investicijski sklad mestne občine bo znašal 

14.2•.0•0 din in se bo uporabil: 
a) za komunalne investicije 2,000.000 
b) za gospodarske investicije 2,000.000 
c) za postavitev  mrtvašnice 1,400.000 
d) za postavitev kina 8,847.000 
Svet za  komunalne  zadeve  je  pooblaščen dolo- 

čiti   investicijske  objekte,   za   katere   se   bodo   upo- 
rabila investicijska sredstva iz točke a). 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen razpolagati 
s sredstvi iz točke b) in jih dodeljevati kot investi- 
cijska posojila gospodarskim organizacijam. 

6. Sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
Sklad za zidanje stanovanjskih hiš bo znašal 

21,632.000din in se bo uporabil: 
a) za zidanje stanovanjske hiše Kme- 

tijskemu    gospodarstvu   v   Murski 
Soboti 4,500.000 

b) za načrte za nove stanovanjske ob- 
jekte wo-000 

c) za dokončanje  stanovanjskega  blo- 
ka na Lendavski cesti 6,000.000 

č) za   zidanje   stanovanjskih   hiš   — 
Stan. blok Kidričev trg 10,760.000 

d) za dokončanje individualnih stano- 
vanjskih hiš zasebnikov 150.0W 
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Svet za komunalne zadeve je pooblaščen dovo- 
ljevati posojila zasebnim investitorjem za dokonča- 
nje individualnih stanovanjskih hišic do višine sred- 
stev iz točke d). 

Najdaljša odplačilna doba za pose a iz prejš- 
njega odstavka je 20 let, najnižja obrestna stopnja 
pa   1%. 

?. Sklad za obnovo gozdov 
Sklad za obnovo gozdov bo znašal 1,080.000 din 

in se bo uporabil za pogozditev 2 ha gozdnega pasu 
in za pogozditev izsekanega dela fazanerije in drugih 
gozdnih površin. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 29/5-55. 

Murska Sobota, dne 18. aprila 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

675. 
Ljudski odbor mestne občine Trbovlje izdaja po 

2. točki 65. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19—90/52) po skle- 
pu seje ljudskega odbora mestne občine Trbovlje z 
dne 20. maja  1955 

ODLOK 
o družbenem planu mestne občine Trbovlje za 1.1955 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan mestne občine Trbovlje za 

leto 1955. 

Drugi  del 

SMERNICE ZA GOSPODARSKI  RAZVOJ   V  L. 1955 

Vse delo in gospodarski razvoj temeljita na smer- 
nicah, nalogah in proporcih družbenih planov FLRJ 
in OLO Trbovlje. 

Za industrijska, gradbena in prometna podjetja je 
sestavil družbeni plan za leto 1955 okrajni ljudski od- 
bor. Obrt, trgovina, gostinstvo in komunalna podjetja 
Pa so v okrajnem družbenem planu samo okvirno za- 
jeti in je ljudski odbor mestne občine sestavil samo- 
stojen  družbeni  plan. 

I. poglavje 

Industrija 

Okrajni družbeni plan za industrijo ne predvideva 
bistvenega zvišanja gospodarske delavnosti, in to zato: 

1. ker se niso razširili ali na novo zgradili nobeni 
Večji obrati, 

2. ker v glavnih dveh industrijah, to je rudniku in 
^mentami ni mogoče z izboljšanjem delovnih metod 
°'stveno dvigniti delovnega učinka. 

Proizvodnja se bo dvignila z razši.jenjam STT, 
Mehanike, obrtnih obratov in podjetij ter dvigom sto- 
rilnosti z novim načinom plačevanja in razdelitve 
kupnega dohodka. 

Vsa podjetja in obrati so planirali cene svojih pro- 
*vodov na sedanji ali  nižji ceni. 

Za dviganje standarda bo nujno treba: 
1. povečati kredite za stanovanjsko in komunalno 

Sraditev; 

2. dvigniti obrtno delavnost in nuditi možnost pod- 
jetjem in obratom, da bi se razširiti in se z majhnimi 
investicijami usposobili za precej večjo proizvodnjo 
(Mehanika, Zlatarstvo, Cementarna); 

3. s kreditiranjem in strokovno pomočjo posvečati 
proizvodnjo v kmetijstvu in urediti boljše trgovske 
zveze s širšim zaledjem; 

4. z aktivnejšo hranilno službo vključiti v obtok 
omrtvičena denarna sredstva pri posameznikih. 

Vrednost celotnega družbenega proizvoda se bo 
povečala : 

V industriji 1954 1955    T 1.000 din 

Rudnik Trbovlje 
Cementarna Trbovlje 
STT Trbovlje 
Elektrarna Trbovlje 
Elektro Trbovlje 
Mehanika Trbovlje 
Strojno mizarstvo 

Trbovlje 

2,484.092 2,464.154 
1,871.016 1,635.000 
1,422.971 1,686.382 

452.139 462.159 
109.291 117.892 
47.414 72.000 

63.564 63.957 

6,450.487   6,501.544 

Celotna družbena proizvodnja se bo dvignila sa- 
mo za 0,8 "/» v razmerju do lanske izvršitve, kar je 
zelo malo v primeri z državnim in okrajnim povpreč- 
jem. 

Cementarna predvideva celo padec proizvodnje za- 
radi večjih rekonstrukcijskih del. 

Ze prihodnje leto lahko pride trboveljska indu- 
strija iz dviganja v padanje proizvodnje. Da bi to 
preprečili, je treba povečati izrabo proizvajalnih zmog- 
ljivosti. 

Z materialno in moralno spodbudo bo treba vpli- 
vati na večjo storilnost. 

Z zidanjem novih stanovanj bo mogoče pritegniti 
nove strokovne kadre, ki so nujno potrebni mlajšim 
industrijskim  podjetjem. 

Tovarne si morajo s štipendiranjem zagotoviti 
strokovne kadre. 

Razpoložljiva finančna sredstva naj se porabijo za 
investicije,  ki  bi  omogočile  čimprejšnjo  proizvodnjo. 

Podrobnejše družbene plane za industrijska pod- 
jetja v Trbovljah je izdelal za leto 1955 okrajni odbor, 
zato so v družbenem planu mestne občine prikazane 
samo naloge, ki jih je določil OLO. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja na območju mestne občine 
Trbovlje je minimalna in se bo v letu 1955 dvignila 
na 40,926.000 din, leta  1954 je znašala 38,061.000 din. 

Socialističnega sektorja kmetijske proizvodnje v 
Trbovljah ni. 

Za dvig kmetijske proizvodnje se bo v letu 1955: 
1. pozidalo 25 gnojnih jam, v letu 1954 jih je bilo 

zgrajenih 18 in bo konec leta 1955 skupno 84 jam, 
2. nabavilo se bo 30 glav plemenske živine, v letu 

1954 pa je bilo nabavljenih 23 glav plemenske živine, 
3. napeljana bo tretja faza elektrike na Dobovec, 
4. molzna kontrola se bo razširila in se bo živina 

selekcionirala, 
5. v letu 1955 se bo še nabavilo 1.000 kom. sadnih 

drevesc; v zadetku leta 1955 je bilo zasajenih 2.000 
jablan. Konec leta 1954 pa je bilo zasajenih 8532 ja- 
blan, 3110 hrušk, 1026 sliv, 7320 orehov. 
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6. v letu 1955 bo LO MO prepustil celoten dobiček 
kmetijske zadruge za kmetijske investicije. 

Davčna politika LO MO v letu 1955 ostane ista 
kot v letu 1954. Z dopolnilno občinsko doklado na 
kmečko dohodnino se bo izravnala razlika med kme- 
čko dohodnino v letu 1953 in 1954, ko je znašala 
4,200.000 din. Razlika znaša 1,800.000 din in bi morala 
biti izravnana že v preteklem letu. Ker pa je bil v 
preteklem letu podpovprečni donos, se to ni zgodilo. 

Ta dohodek je namenjen v celoti za dvig kmetij- 
stva. Goveje živine je bilo konec leta 1953 1045 glav, 
od tega 476 krav. 

Konec leta 1954 je bilo 1147 glav, od tega 5*57 krav. 
V letu 1954 je bila izvedena tuberkulonizacija go- 

veje živine, ki je bila zelo uspešna. Pri pregledu na 
Dobovcu je bila letos samo 1 krava bolna. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

Sečni plan za leto 1955/56 znaša 5.624 m* zasebni 
sektor, 1.200m3 državni sektor; zasebni sektor je za 
1.400 m3 večji od sečnega plana za leto 1954/55 in 
manjši za 183m3 v državnem sektorju. 

Pogozdenih je bilo v letu 1954/55 8,65 ha in dopol- 
njenih 19,50 ha (ali 271 ha površine). 

Poleg tega bo iz sredstev gozdnega sklada porab- 
ljenih za dokončanje gozdnih cest 2,000.000 din, kar bo 
omogočilo prevoz leta z Jelovce in iz sosednjih gozdov. 

V letu 1954 je bilo investiranih 2,000.000 din za 
gozdna pota. 

V letu 1955/56 se predvideva pogozditev Mrzlice, 
in to 17 ha, za izpopolnitev pa 59 ha (ali 19 ha celotne 
površine). Očiščenih je bilo v letu 1954/55 36 ha, v letu 
1955/56 se predvideva 66 ha. 

Celotna površina gozdov znaša 2.290 ha z 328.960 
knb. metri lesa in znaša letni prirastek 9.605 m3. 

IV. poglavje 

Gradbeništvo 

Storitve gradbenih podjetij na območju Trbovelj 
bodo znašale predvidoma 550.000 din za zidanje stano- 
vanjskih hiš. Investicijske gradnje, obratno poslopje 
DES, kovečanje elektrarne, žičnica v Cementarni, 
zgraditev STT. 

Večina stanovanjskih poslopij ne bo letos dozida- 
na. Zida se in se pripravlja za zidavo ca 200 stanovanj. 
Od teh bo letos dozidanih največ 50 stanovanj. 

Trboveljska gradbena podjetja bodo gradila za 
160,000.000 din. Ustanovljena je stanovanjska zadruga, 
pristopilo je že 50 članov, ki nameravajo sezidati svoje 
lastne hiše. Letos bo treba vsaj 10,000.000 din za kredi- 
tiranje — sklad za zadrugo. Iz teh 10,000.000 se bo 
ustvarilo najmanj za 40,000.000 din vrednosti. 

V. poglavje 
Promet in komunalna delavnost 

Delavnost prometnega podjetja >Avtoparkc se ne 
bo bistveno spremenila. Prevoz potnikov je nezadovo- 
ljiv in ni mogoče kupiti novih avtobusov, da bi se 
promet izboljšal. V bližnji bodočnosti lahko ta promet 
popolnoma preneha. 

Kupljeni so bili 3 tovorni kamioni in se trenutno 
zadovoljivo razvija tovorni promet. Vendar so tudi to- 
vorni avtomobili že zelo izrabljeni in bo treba raču- 
nati na obnovitev. 

Proizvajalna, gradbena in trgovska podjetja so si 
kupila kamione in ni promet več tako ogrožen. Konec 

leta je bilo v Trbovljah 48 kamionov. Prevozili so me- 
sečno ca 65.000 km in 135.000 h/km in prepeljali ca 
10.000 ton mesečno. 

Predvidoma bo do konca leta 1953 55 kamionov. 
Najbolj izrabljeni vozovi so pri rudniku Trbovlje. 

Komunalno gospodarstvo 
Bruto produkt se ne bo bistveno dvignil, ker je v 

upravi za komunalno gospodarstvo vključena večinoma 
storitvena delavnost, ki se ne more povečati. Predvi- 
deva se zidava skladiščnih prostorov, garaže in delav- 
nice. Cene nekaterim komunalnim storitvam bo treba 
dvigniti. Zaenkrat se predlaga podražitev vode za in- 
dustrijsko porabo. 

V letu 1955 bo dokončana mehanizacija kamno- 
loma, tako da bo lahko kril vse potrebe Trbovelj po 
pesku, razen potreb rudnika. Ne bilo bi koristno inve- 
stirati in odpirati novih kamnolomov. 

Klavnica predvideva enak bruto dohodek kot v 
letu 1954. Amortizacijo naj bi klavnica zbirala za re- 
mont ali nabavo novih strojev. 

VI. poglavje 

Trgovina 

V letu 1954 so trgovine dosegle 846,152.000 din pro- 
meta. Za leto 1935 je planiran promet v višini 859 
milijonov 500.000 din. Promet trgovin v Trbovljah ne 
narašča sorazmerno z dvigom cen in z večjimi izplača- 
nimi plačami. Še vedno nakupujejo potrošniki precej 
v Ljubljani in Celju. Za izboljšanje bo treba ustano- 
viti večjo poslovalnico s primerno zalogo, zboljšati 
postrežbo s strokovnimi  kadri. 

Trgovina ne predvideva skoraj nobenega dobička 
in z ustvarjenimi investicijskimi skladi ne bo mogoče 
zidati prodajalnic. Za zidavo bo moral skrbeti ljudski 
odbor s subvencijami  in z investicijskimi krediti. 

Neprimerni so tudi skladiščni prostori za moko, 
ki jih uporablja »Zitar« Celje. LO MO ga bo moral 
pri razdeljevanju kreditnega sklada upoštevati in mu 
deloma pomagati pri zidavi s kreditom. 

Treba bo preskrbeti skladiščne prostore za kurivo 
in gradbeni material. 

VII. poglavje 

Gostinstvo 

Promet v gostinstvu sicer narašča, pa ne zaradi 
povečanja storitev, ampak zaradi zvišanja cen. Lani Je 

bilo prodano za 196,000.000 din samo alikoholnih pijač. 
Promet v prehrani pa se ni dvignil. Večina obratov 
si želi z lažjim delom — prodajo pijač ustvariti pro- 
met in zaslužek. 

Kulturni način poslovanja se le počasi dviga. Pro- 
stori so se precej izboljšali. Treba pa bo urediti • 
centru prostore, v katerih se ne bo samo popivalo. 
Za to bo treba podeliti podjetju >Turist< 2,800.000 din 
kredita za ureditev prostorov v prvem nadstropju rud- 
niške restavracije. 

Za dvig kulturnega poslovanja se je skušalo z ob- 
veznostmi do skupnosti izenačiti stroške poslovalnic, 
ki v nesodobnih prostorih prodajajo samo alkoholne 
pijače, z obrati, ki v boljših prostorih, s kulturnejš° 
postrežbo nudijo tudi prehrano. 

Sredstva ki jih bo prispevalo ljudskemu odboru 
gostinstvo, se bodo stekala v investicijski sklad in se 

vračala gostinstvu. 
Občinski prometni davek na alkoholne pijače se 

bo porabil v letu 1955 za zidanje blagovnice. 
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Kljub precejšnji obremenitvi alkoholnih, pijač pa 
so v Trbovljah še vedno cenejše kot drugod. 

Turizem 
Turizem še ne dosega stanja pred 15. leti. V pri- 

meri z zadnjimi leti pa se je dvignil. Na vseh treh 
okoliških vrhovih so lepi domovi z zadovoljivo po- 
strežbo. Društva bi morala izboljšati reklamo za obisk 
in izkoristiti dobre pogoje za razvoj. Ljudski odbor 
jim je znižal vse dajatve na minimum. 

VIII. poglavje 
Obrt 

Socialistična obrt se bo v letu 1955 precej dvignila. 
Proizvodnja v letu 1954 je znašala 197,102.000 din. V 
letu 1955 pa je planirano proizvodnje za 250,783.000 
dinarjev. Vsa obrtna podjetja planirajo višjo proizvod- 
njo, razen »Pleskarstva in soboslikarstva«. Predvidoma 
bo začelo s proizvodnjo že tudi podjetje »Betonirka«, 
vendar še ni v planu za leto 1955. 

Ugodno bo vplival na razvoj obrtništva letošnji 
način delitve dohodka. Ljudski odbor je vsem obrtnim 
podjetjem, razen mesarskih, pavšaliral delež, ki ga 
morajo odvesti ljudskemu odboru. 

Tudi bodo lahko obrtna podjetja letos v celoti 
uporabila amortizacijo. 

Vsa sredstva, ki jih bo ljudski odbor dobil od 
obrtništva, bodo šla v investicijski kreditni sklad za 
dvig obrti. 

Zasebna obrt stalno nazaduje. Konec leta 1954 je 
bilo 68 zasebnih obrtnikov. V letu 1954 se je odjavilo 
10 obrtnikov, prijavilo pa samo 5. 

Socialističnih  obratov   in  obrtnih   podjetij   je   10. 
V obrt se ne vključuje skoro nič učencev. Samo v 

šiviljsko obrt bi se hotelo vključiti več učenk, kot j>h 
obrt vzame. 

IX. poglavje 
Investicije 

Investicije LO MO Trbovlje bodo v primeri z le- 
tom 1955 take: 

1. Viri sredstev V letu 1954   v letu 1955 

1- proračunske investicije 15,900.000 5,000.000 
2. sklad za zidanje stanovanj 15,234.175 20,804.000 
3. sklad za kredit, gosp. podj. 10,300.000 10,838.000 
*• sklad za urejanje voda 6,000.000 6,100.000 

47,494.175       42,712.000 

Zvišan je sklad za zidanje stanovanj. 
Investicij za zidanje stanovanj v industriji pa ne 

zajema družbeni plan LO MO, ker so v okrajnem 
družbenem planu. 

Iz sklada za zidanje stanovanj se bo pričel zidati 
stanovanjski blok in se bo dal kredit stanovanjski 
zadrugi. 

X. poglavje 
V letu 1955 se ne predvideva povečanje celotnega 

družbenega proizvoda naproti letu 1954, in sicer: 

doseženo I. 1954 plan 1955 

Skupni dohodek 7,408.234 7,298.588 
Materialni  stloški 3,216.242 3,250.470 
Družbeni produkt 4,t91.992 4,048.118 
Amortizacija 815.952 762.684 
Plače 778.492 756.416 
Presežek dela 2,597.548 2,529.015 

Tretji  del 

EKONOMSKI INSTRUMENTI IN UKREPI ZA 
IZVRŠITEV PLANA TRBOVELJ ZA LETO 1955 

Poleg instrumentov in ukrepov, določenih z druž- 
benimi plani FLRJ, LRS in okraja Trbovelj, se pred- 
pisuje še tole: 

XI. poglavje 
Amortizacija osnovnih sredstev 

1. Industrijska podjetja, gradbena podjetja, pod- 
jetja za promet in zadruge plačujejo amortizacijo po 
družbenih planih FLRJ, LRS in okraja Trbovlje. 

2. Državna obrtna podjetja in delavnice plačujejo 
polni znesek predpisane amortizacije po uredbi. 

3. Gostinska podjetja, gostišča in trgovska pod- 
jetja plačujejo polni znesek predpisane amortizacije 
po uredbi. 

4. Komunalna podjetja in ustanove plačujejo pol- 
ni znesek predpisane amortizacije po uredbi. 

5. Državna obrtna podjetja in delavnice ter gostin- 
ska podjetja in gostišča lahko v letu 1955 uporabljajo 
sredstva amortizacijskega sklada v celoti bodisi za 
investicijsko   vzdrževanje,  bodisi  za  nadomestitev. 

6. Komunalna podjetja in ustanove uporabljajo 
amortizacijo po fwprejsnjem dovoljenju sveta za ko- 
munalo. 

XII. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1. Obrestna mera od osnovnih sredstev obrtnih 
podjetij, delavnic 1er trgovskih  podjetij znaša 6'/o. 

2. Obrestna mera od osnovnih sredstev gostinskih 
podjetij in gostišč znaša 2 •/». 

3. Obrestna mera od osnovnih sredstev komunal- 
nih podjetij in ustanov znaša 1 '/o. 

XIII. poglavje 

Formiranje in uporaba sredstev kreditnega sklada za 
gospodarske investicije 

V kreditni sklad se stekajo: 
1. neuporabljena sredstva investicijskega sklada iz 

preteklega leta, 
2. vrnjene anuitete iz posojil tega sklada, prejetih 

v prejšnjih letih, 
3. denarne kazni po 76. členu uredbe o gospodar- 

jenju z osnovnimi sredstvi • drugih predpisih, ki se 
sklicujejo na ta člen, 

4. obresti od osnovnih sredstev obrtnih podjetij in 
delavnic, gostinskih podjetij in gostišč in komunalnih 
ustanov, 

5. celotni del dobička, ki ga dobi LO MO od obrt- 
nih podjetij in delavnic, gostinsikih podjetij in gostišč, 
komunalnih podjetij oz. ustanov in trgovskih podjetij, 

6. izkupiček od prodanih osnovnih sredstev pod- 
jetij, ki so likvidirana. 

Kredite iz sklada za gospodarske nvesticije dovo- 
ljuje na predlog gospodarskega sveta, odbor za dode- 
ljevanje kreditov. 

Najdaljši odplačilni rok sme biti 10 let in naj- 
manjša obrestna mera 1 °/e. 

XIV. poglavje 

Prometni davek 

Občinski prometni davek je predpisan z odlokom 
1-411/2 z dne 7. marca 1953. 
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XV. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1. Delitev dobička industrijskih, gradbenih in pro- 
metnih podjetij je predpisana z okrajnim družbenim 
planom. 

2. Dobiček trgovskih podjetij in trgovin se deli: 
a) v državnem sektorju pripada po odbitku zvez- 

nega in republiškega deleža 50% podjetju za investij- 
ski sklad podjetja, 50 % mestnemu ljudskemu odboru. 

b) prodajalne proizvajalnih podjetij porabijo ra- 
bat, H ostane po kritju stroškov, za izdatke po 77. čl. 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarski organizaciji (Uradni 
list FLRJ, št. 54/547), to je 5 % za plače nad plačami 
po tarifnih postavkah, 10°/o od ostanka rabata v inve- 
sticijski sklad in 10 % od ostanka rabata v rezervni 
sklad podjetja. Ostali del gre 50% federaciji, 30% 
LO MO, 20% v investicijski sklad poslovalnice. »Od- 
pad* sme porabiti za plače 15 % nad tarifnimi po- 
stavkami. 

3. Dobiček gostinskih podjetij in gostišč se deli: 
26 % pripada gostinskim podjetjem oziroma go- 

stiščem za investicijski sklad, 74%> gre v kreditni 
sklad za investicije LO MO. 

Pavšalni delež ljudskega odbora gre v celoti v 
kreditni sklad za investicije LO MO. 

4. Od dobička obrtnih podjetij, ki niso pavšalu 
rana, gre: 

v investicijski sklad podjetja >Meso€ 13,8%, v 
investicijski sklad podjetja »Rogf« 9,3%, v kreditni 
sklad za investicije LO MO »Meso« 16,5%, v kreditni 
sklad za investicije LO MO >Rog< 25,2%. 

Podjetje, ki jim je delež ljudskega odbora pavša- 
liran, smejo porabiti od ostalega dobička največ toliko 
•za plače, da plače ne presegajo 10 % plač po tarifnem 
pravilniku. 

5. Komunala: Od dosedanjih prihrankov pri iz- 
datkih smejo komunalne ustanove porabiti največ do 
10% zneska plač nad tarifnimi postavkami za plače 
za uspešno delo, ostanek gre v investicijski sklad 
ustanove. 

XVI. poglavje 

Podjetja izplačajo zneske anuitet iz doseženega 
dobička pred delitvijo med gospodarsko organizacijo 
in ljudskim odborom. 

XVII. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

Na podlagi XX. poglavja zveznega družbenega pla- 
na za leto 1955 je dovoljeno gospodarskim organiza- 
cijam industrije, gradbeništva in prometa v okrajnem 
družbenem planu zvišanje plač nad ravnijo obračun- 
skih plač za leto 1954. 

Za trgovska podjetja ter obrtna podjetja in delav- 
nice se dovoljuje 5% zvišanje plač nad ravnijo obra- 
čunskih plač za leto 1955 za vsa kvalificirana in viso- 
ko kvalificirana mesta, za gostinska podjetja in gosti- 
šča pa za vsa službena mesta. 

Plačilni  sklad  v  trgovini  se  določi   v  tehle od- 
stotkih: 

Od  doseženega  prometa brez soc. zavarovanja 

1. Trg. podjetju >Preskrbi< 2,32 
2. Trg. podjetju »Potrošnji« 2,42 
3. Trg. podjetju >Izbiri« 2,28 
4. Trg. podjetju »Vitaminkic 4,53 
5. Trg. podjetju »Zeleznini« 

za engro 0,71 
za detail 1,87 

6. Knjigarni Trbovlje 3,30 
7. KZ Trbovlje 2,63 
8. KZ Dobovec 2,81 
9. Obrtno-nabavni   prod. zadrugi 2,18 

S tem odstotkom izračunani plačilni sklad sme 
podjetje porabiti za zvišanje plač po tarifnem pravil- 
niku največ do 30%. Ob določenih pogojih znižanje 
materialnih stroškov. Ostanek se prenese na investi- 
cijski sklad podjetja. 

XVIII. poglavje 

1. Stopnje  dopolnilne   dohodnine  od   kmetijstva. 
2. Lestvica dopolnilne dohodnine od samostojnih, 

poklicev in premoženja. 

XIX. poglavje 

Skladi 

1. Rezervni sklad 
Gospodarske organizacije vplačujejo v ietu 1955 • 

rezervni sklad 2 % od povprečnih obratnih sredstev v 
zadnjih treh letih. 

2. Investicijski sklad 
Trgovska podjetja vplačujejo v svoj investicijski 

sklad 0,5% od doseženega prometa T letu 1955. 
Gostinska podjetja in gostišča plačujejo v svoj 

investicijski sklad 2% od doseženega prometa v 1.1955. 

3. V sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje 
se  steka   15% od   vplačane  dopolnilne dohodnine   iz 
kmetijstva in celotna občinska doklada kmetov. 

4. V sklad za kreditiranje zidave stanovanj so 
steka: 

1. 3% celotnih doseženih dohodkov v letu 1955, 
s katerimi razpolaga ljudski odbor, 

2. krediti, dovoljeni od republike, 
3. sredstva od prodanih stanovanjskih stavb, 
4. določeni odstotki od najemnine stamovanj io 

lokalov. 

S tem skladom gospodari odbor, postavljen od 
mestnega ljudskega odbora. Sredstva razdeljuje ljudski 
odbor na predlog sveta za komunalne zadeve. 

5. Sklad za urejanje vode 
V ta sklad pride dotacija OLO, n sicer 4.1 % od 

okrajnega vodnega sklada v znesku 15,172.000 din. 

6. Sklad za obnovo gozdov 
bo dotiran od okrajnega sklada v znesku 2,000.000 

dinarjev. 
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Četrti   del 

DENARNA   SREDSTVA  MESTNE OBČINE   IN NJIHOVA RAZDELITEV 
XX. poglavje 

Viri sredstev: 

Viri 

1. Dobiček  gospodarskih  organijzacij 
(17,3 °/o od okrajnega) 

2. 1 % davek p. p. gospodarskih in druž- 
benih organizacij 

3. 50 % d. p. p. zasebnega in zadružnega 
sektorja in vinskih kleti 

4. dopolnilna dohodnina kmetov in davek 
od tuje delovne sile 

5. dopolnilna dohodnina samostojnih po- 
klicev, premoženja in davek od tuje 
delovne sile 

6. davek od dediščin in daril 
7. dohodki uradov in ustanov 
8. drugi dohodki 

Dotacije OLO 
17. dotacija  iz okrajnega  vodnega  sklada 
18. dotacija iz okrajnega gozdnega sklada 
19. kredit iz rep. sklada za zidanje hiš 

Uporaba sredstev 

v 1.000 din 

dohodki 
1955 

presežek 
1V54 »kupu* 

72.445 

7.161 

1.734 

2.760 

1.290 
200 
100 
73 85.763 

9. neobdavčene anuitete 
10. obresti od osnovnih sredstev 

4.600 
1.109 

11. lokalne takse 500 572 

12. lokalni prometni davek 10.000 8.136 

13. dohodki od prodaje hiâ 800 188 

14. del najemnine od stanovanjskih zgradb 2.013 587 

15. lokalni  kreditni  sklad  —  del  dobička 
trgovskih, gostinskih in obrtnih podjetij 5.746 850 

16. drug] dohodki — občinske doklade na 
kmetijsko dohodnino 
občinske doklade na druge poklice 

1.800 
563 37.464 

6.000 

2.000 

14.000 

3.947 

25.947 

din 149.174 

y 1.000 dia 

Namen skupno Namen skupno 

1. negospodarske invsticije 
2. administrativni   proračun 
3. sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
4. sklad za kreditiranje investicij 
5. sklad ze pospeševanje  kmetijstva 

5.000 6. gozdni sklad 2.000 
77.668 7. vodni sklad 9.947 
20.703 8. sklad za pospeševanje obrtništva 513 
11.688 9. občinski prometni davek 18.263 
2.013 10. 6 % rezervni sklad 6.377 

149.174 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 1465/1—55 

Trbovlje, dne 26. maje 1955. 

Predsednik LO MO 
Alojz Dular 1. r. 
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Na podlagi c 
676. 

rugega odstavka 15. člena zakona o •S* 
Zi tv 

•3 F" a.Z •3-* cc c.2 

okrajni i   ljudskih  odborih   (Uradnj list LRS, št.   19- 5•34• a o o „ l"° 2 ~   C   c ••-1 ^! 3 
89/52)   v zvezi  s prvim odsta v kom 6. člena u redbe o o-§••=:? O 0  v- •' al? c * ô 

:        g.l-3 
dohodni ni  (Uradni list FLRJ 

točko XIV. poglavja 
, št. 56/53) in v zvezi s 
družbenega  plana  LRS 

•^ " -T5-.1 > u'* U w ' »•=•=' 
(2-5 > 

3.  in 4. 
za   leto 1955   (U radni   Ust  LRS,  št.  4/55)   je okrajni 89.000 12,4 11.036 360.000 33 118.800 
ljudski odbor C sije na seji obeh zborov dne 20. ju- 90.000 12,5 11.250 365.000 33,3 121.545 
nija  1955 spreje 91.000 12,7 11.557 370.000 33,5 123.950 

92.000 12,9 11.868 375.000 33,8 126.750 
ODLOK 93.000 13 12.090 380.000 34 129.200 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 94.000 13,2 12.408 385.000 34,3 132.055 
kov kmetijskih gospodarstev,   samostojnih   poklicev 95.000 15,4 12.730 390.000 34,5 134.350 
in premoženja za leto 1955 na območjn okraja Celje 96 000 13,5 12.960 395.000 34,8 137.460 

97.000 13,7 13589 400.000 35 140.000 
1. člen 98.000 13,9 13.622 405.000 35,3 142.965 

Za izračunavanje  dopol ulne   dohodnine od  do- 99.000 14 13.860 410.000 35.5 145.550 
hodkov kmetijs d h   gospoda rstev  se predpis uje   za 100.000 14,2 14.200 415.000 35,8 148.370 
leto 1955 tale davčna lestvica 105.000 14,4 15.120 420.000 36 151.200 

110.000 
115.000 

14,5 
14,7 

15.950 
16.905 

425.000 
430.000 

36,3 
36,5 

154.275 

S S «J a V • a « 156.950 
.2.2 

säe 
o 2 S3 S.a 120.000 14,9 17.880 433.000 36,8 160.080 

2 o 5 '5*g S . 
o * « 
-TS-3 • 

-2"« a 

*8" 
»•§•5 

a o o . 
o 6 O t 

3"° a 125.000 
130.000 

15 
15,5 

18.750 
20.150 

440.000 
44".000 

37 
37,3 

162.800 
165.985 

C/J C/3 
135.000 16 21.600 450.000 37,5 168.750 

171.990 1.000 3 30 45.000 6,1 2.745 140.000 16,5 23.100 455.000 37,8 
2.000 3,1 62 46.000 6,3 2.898 145.000 17 24.650 460.000 38 174.800 
3.000 3,1 93 47.000 6,4 3.008 150.000 17,5 26550 465.000 38,3 178.095 
4.000 3,2 128 48.000 6,6 3.168 195.000 18 27.900 470.000 38,5 180.950 
5.000 3,2 160 49.000 6,7 3.283 160.000 18,5 29.600 473.000 38,8 184.300 
6.000 3,2 192 50.000 6,9 3.450 165.000 19 31.350 480.000 39 187.200 
7.000 3,3 231 51.000 7 3.570 170.000 19,5 33.150 485.000 39,3 190.605 
8.000 3,3 264 52.000 "5 3.744 175.000 20 35.000 490.000 39,5 193.550 
9.000 3,3 297 53.000 7,3 3.869 180.000 20,5 36,900 495.000 39,8 197.010 

10.000 5,4 340 54.000 7,4 3.996 185.000 21 38.850 500.000 40 200.000 
11.000 3,4 374 55.000 7,6 4.180 190.000 21,5 40.850 505.000 405 203.010 
12.000 3,4 408 56.000 7,7 4.312 195.000 22 42.900 510.000 40,4 206.040 
13.000 3,5 455 57.000 7,9 4.503 200.000 22,5 45.000 515.000 40,6 209.090 
14.000 3,5 490 58.000 8 4.640 205.000 23 47.150 520.000 40,8 212.160 
15.000 3,5 525 59.000 8,1 4.779 210.000 23,4 49.140 525.000 41 215.250 
16.000 3,5 560 60.000 8,2 4.920 215.000 25,8 51.170 530.000 415 218.560 
17.000 3,6 612 61.000 8,3 5.063 220.000 245 53540 535.000 41,4 221.490 
18.000 3,6 648 62.000 8,5 5.270 225.000 24,6 55.350 540.000 41,6 224.640 
19.000 3,6 684 63.000 8,6 5.418 230.000 25 57.500 545.000 41,8 227.810 
20.000 3,6 720 64.000 8,7 5.568 235.000 25,4 59.690 550.000 42 231.000 
21.000 3,7 777 65.000 8,9 5.785 240.000 25,8 61.920 555.000 425 234.210 
22.000 3,7 814 66.000 9 5.940 245.000 265 64.190 560.000 42,4 237.440 
23.000 3,7 851 67.000 9,1 6.097 250.000 26,6 66.500 565.000 42,6 240.690 
24.000 3,8 912 68.000 9,2 6556 255.000 27 68.850 570.000 42,8 243.960 
25.000 3,8 950 69.000 9,4 6.486 260.000 27,3 70.980 575.000 43 247.2150 
26.000 3,8 988 70.000 9,5 6.650 265.000 27,6 73.140 580.000 435 250.560 
27.000 3,9 1.053 71.000 9,6 6.816 270.000 28 75.600 585.000 43,4 253.890 
28.000 3,9 1.092 72.000 9,8 7.056 275.000 28,3 77.825 590.000 43,6 257540 
29.000 3,9 1.131 73.000 9,9 7.227 280.000 28,6 80.080 595.000 43,8 260.610 
30.000 4 1.200 74.000 10 7.400 285.000 29 82.650 600.000 44 264.000 
31.000 4 1.240 75.000 10,1 7.575 290.000 29,3 84.970 605.000 44,1 266.805 
52.000 4,2 1.344 76.000 10,3 7.828 295.000 29,6 87.320 610.000 44,2 269.620 
33.000 4,3 1.419 77.000 10,4 8.008 300.000 30 90.000 615.000 44,5 272.445 
34.000 4,5 1.530 78.000 10,6 8.268 305.000 30,3 92.415 620.000 44,4 275.280 
35.000 4,6 1.610 79.000 10,7 8.453 310.000 30,5 94.550 625.000 44,5 278.125 
36.000 4,8 1.728 80.000 10,9 8.720 313.000 30,8 97.020 630.000 44,6 280.980 
37.000 4,9 1.813 81.000 11 8.910 320.000 31 99.200 635.000 44.7 283.845 
38.000 5,1 1.938 82.000 115 9.184 325.000 31,3 101.725 640.000 44,9 289.605 
39.000 5,2 2.028 83.000 11,4 9.462 330.000 31,5 103.950 645.000 44,9 289.605 
40.000 5,4 2.160 84.000 11,5 9.660 335.000 51,8 106.530 650.000 45 292.500 
41.000 5,5 2.255 85.000 11,7 9.945 340.000 32 108.800 655.000 45,1 295.405 
42.000 5,7 2.394 86.000 11,9 10534 345.000 32,3 111.435 660.000 455 298.320 
43.000 "^,8 2.494 87.000 12 10.440 350.000 32,5 113.750 665.000 45,3 301.245 
44.000 6 2.640 88.000 12,2 10.736 355.000 32,8 116.440 670.000 45,4 304.180 
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V~o S 
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£"3 - r   C  S 

= 1* 

Davčna 
osnova 

Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

».2-3 
^ o ^ , 
o.g~-: 

Davčna 
osnova 

Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

675.000 
680.000 
685.000 
690.000 

43,5 
45,6 
45,7 
45,8 

507.125 
310.080 
313.045 
316.020 

695.000 
700.000 
nad 
700.000 

45,9 
46 

47 

319.005 
322.000 

329.000 

2. člen 
Za  izračunavanje dopolnilne dohodnine  od  do- 

hodkov  samostojnih  poklicev  se predpisuje   za   leto 
1955 tale davčna lestvica: 

Davčna      Stopnja     Izračuna- Davčna 
osnova        davka      ni davek ofOova 

Stopnja   Izračuna- 
davka     al davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.00O 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
56.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 ,1 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
430 
460 
470 
480 
490 
500 
361 

52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 

1,2 
1.3 
1,4 
1.5 
1,6 
1,7 
1.8 
1,9 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 
3.1 
3,2 
3.3 
3.4 
3,5 
3,6 
3.7 
3,8 
3,9 
4 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5 
5,2 
5.4 
5.6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
75 
7,4 
7,6 
7,8 
8 
8,2 
8,4 

624 
689 
756 
825 
896 
969 

1.044 
1.121 
1.200 
1.28! 
1.364 
1.449 
1.536 
1.625 
1.716 
1.809 
1.904 
2.001 
2.100 
2.201 
2.304 
2.409 
2.516 
2.625 
2.736 
2.849 
2.964 
3.081 
3.200 
3.402 
3.608 
3.818 
4.032 
4.250 
4.472 
4.698 
4.928 
5.162 
5.400 
5.642 
5.888 
6.138 
6.392 
6.650 
6.912 
7.178 
7.448 
7.722 
8.000 
8.610 
9.240 

115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
343.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 

8.6 
8,8 
9,2 
9,7 

10.2 
10.7 
11,2 
11,7 
12,2 
12,7 
13,2 
13,7 
14,2 
14,7 
15,2 
15,7 
16,2 
16,7 
17,5 
18,3 
19,1 
19,9 
20,7 
21,5 
22,3 
23,1 
23,9 
24,7 
25,5 
26,3 
27,1 
27,9 
28,7 
29,5 
30,3 
31,1 
31,9 
32,7 
33,1 
33,5 
33,9 
34,3 
34,7 
35,1 
35,5 
35,9 
36,3 
36,7 
37,1 
37,5 
37,9 
38,2 
38,5 
38,8 
39,1 

9.P90 
10.560 
11.500 
12.610 
13.770 
14 980 
16.240 
17.550 
18.910 
20.320 
21.780 
23.290 
24.850 
26.460 
28.120 
29.830 
31.590 
35.400 
35.875 
38.450 
41.065 
43.780 
46.575 
49.450 
52.405 
55.440 
58.555 
61,750 
65.025 
68 380 
71.815 
75.530 
78.925 
82.600 
86.355 
90.190 
94.105 
98.100 

100.955 
103.850 
106.785 
109 760 
112.775 
115.830 
118.925 
122.060 
125.233 
128.430 
131.705 
135.000 
138.335 
141.34(1 
144 37r- 
147.440 
150.535 

390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
430 000 
455.000 
460 000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 
630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
670.000 
680.000 
690.000 
700.000 
710.000 
720.000 
730.000 
740.000 
750.000 
760.000 
770.000 
780.000 
790.000 
800.000 
nad 
800.000 

39,4 
39.7 
40 
40,3 
40,6 
50,9 
41,2 
41,5 
41,8 
42,1 
42,4 
42,7 
43 
43,3 
43,6 
43,9 
44,2 
44,5 
44,8 
45,1 
45,4 
45,7 
46 
46,4 
46,8 
47,2 
47,6 
48 
48,4 
48,8 
49,2 
49,6 
50 
50,4 
50,8 
51,2 
51,6 
52 
52,4 
52,8 
53,2 
53,6 
54 
54,4 
54,8 
53,2 
55,6 
56 
56,4 
56,8 
575 
57,6 
58 

58 

153 660 
156.815 
160.000 
163.215 
166.460 
169.735 
173.040 
176375 
179.740 
185.135 
186.560 
190.015 
195.500 
197.015 
200.560 
204.135 
207.740 
211.375 
215.040 
218.735 
222.460 
226.215 
230.000 
236.640 
243.360 
250.160 
257.040 
264.000 
271.040 
278.160 
285.360 
292.640 
300.000 
307.440 
314.960 
322.560 
330540 
388.000 
345.840 
353.760 
361.760 
369.840 
378.000 
386540 
394.560 
402.960 
411.440 
420.000 
428.640 
437.360 
446.160 
455.040 
464.000 

3. 61en 
Za  izračunavanje dopolnilne  dohodnine od do- 

hodkov iz premoženja se predpisuje za leto 1955 tale 
davčna lestvica: 

Davčna Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

Davčna 
osnova 

Stopnja   Iiračuna- 
davka      nj davek 

1.000 
2.000 
3.000 

1 

1,1 
1.1 

10 
22 
33 

4.000 1.1 
5.000 1,1 
6.000 15 

44 
60 
72 
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Davčna Stopaja Izračuna- Davčna Stopnja Izračuna- 
osnova davka ni davek osnova davka tu davek 

7.000 1,2 84 73.000 9,6 7.008 
8.000 1,3 104 74.000 9,8 7252 
9.000 1,3 117 75.000 10 7.500 

10.000 .    1,3 130 76.000 10,2 7.752 
11.000 1,4 154 77.000 10,4 8.008 
12.000 1,4 168 78.000 10,6 8.268 
13.000 1,4 182 79.000 10,8 8.532 
14.000 1,5 210 80.000 11 8.800 
15.000 1,5 225 81.000 11,2 9.072 
16.000 1,5 240 82.000 11,4 9.548 
17.000 1,6 272 83.000 11,6 9.628 
18.000 1,6 288 84.000 11,8 9.912 
19.000 1,6 294 85.000 12 10.200 
20.000 1,7 340 86.000 12,2 10.492 
21.000 1,7 357 87.000 12,4 10.788 
22.000 1,7 374 88.000 12,6 11.088 
23.000 1,8 414 89.000 12,8 11.392 
24.000 1,8 432 90.000 13 11.700 
25.000 1,8 450 91.000 13,2 12.012 
26.000 1,9 494 92.000 13,4 12.328 
27.000 1,9 513 93.000 13,6 12.648 
28.000 1,9 532 94.000 13,8 12.972 
29.000 2 580 95.000 14 13.300 
50.000 2 600 96.000 14,2 13.632 
31.000 2,1 651 97.000 14,4 14.068 
52.000 22 704 98.000 14,6 14.308 
33.000 2,3 759 99.000 14,8 14.652 
34.000 2,4 816 100.000 15 15.000 
35.000 2,5 875 105.000 15,2 15.960 
56.000 2,6 936 110.000 15,4 16.940 
37.000 2,7 999 115.000 15,7 18.055 
38.000 2,8 1.064 120.000 16 19.200 
39.000 2,9 1.131 125.000 16,8 21.000 
40.000 3 1.200 130.000 17 22.880 
41.000 3,2 1.312 135.000 18,5 24.975 
42.000 3,4 1.428 140.000 19,4 27.160 
43.000 3,6 1.548 145.000 20,3 29.455 
44.000 33 1.672 150.000 21,2 31.800 
45.000 4 1.800 155.000 22,1 34.255 
46.000 4,2 1.932 160.000 23 36.800 
47.000 4,4 2.068 165.000 23,8 39.270 
48.000 4,6 2.208 170.000 24,6 41.820 
49.000 4,8 2.352 175.000 25,5 44.625 
50.000 5 2.500 180.000 26,4 47.520 
51.000 5,2 2.652 185.000 27,3 50.505 
52.000 5,4 2.808 190.000 28,2 53.580 
53.000 5,6 2.968 195.000 29,1 56.745 
54.000 5,8 3.132 200.000 30 60.000 
55.000 6 3.300 205.000 31 63.550 
56.000 6,2 3.472 210.000 32 67200 
57.000 6,4 3.648 215.000 33 70.930 
58.000 6,6 3.828 220.000 34 74.800 
59.000 6,8 4.012 225.000 35 79.750 
60.000 7 4.200 230.000 36 82.800 
61.000 7,2 4.392 235.000 37 86.950 
62.000 7,4 4.588 240.000 38 91200 
63.000 7,6 4.788 245.000 39 95.550 
64.000 73 4.992 250.000 40 100.000 
65.000 8 5.200 255.000 41 104.550 
66.000 8,2 5.412 260.000 42 109200 
67.000 8,4 5.628 T 5.000 43 113.950 
68.000 8,6 5.848 270.000 44 118.800 
69.000 8,8 6.072 275.000 45 123.750 
70.000 9 6.300 280.000 .    46 128.800 
71.000 92 6.532 285.000 47 133.950 
72.000 9,4 6.768 290.000 48 139.200 

St. 36 — 15. IX. 1955 

Davčna Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

Davčna 
osnovu 

Stopnja    Izračuna- 
davka       ni davek 

295.000 49 144.550 480.000 60,8 291840 
300.000 49,3 147.900 485.000 61,1 296.335 
305.000 49,6 151.280 490.000 61,4 300.860 
510.000 50 155.000 495.000 61,7 305.415 
315.000 50,3 158.445 500.000 62 310.000 
320.000 50,6 161.920 510.000 62,3 517.750 
:••.000 51 165.750 520.000 62,6 323.520 
330.000 51,3 169.290 530 000 62.9 333.370 
355.000 51,6 172.860 540.000 63,2 541.2S0 
340.000 52 176.800 550.000 63,5 349.250 
345.000 52,3 180.435 560.000 63,8 357280 
350.000 52,6 184.100 570.000 64,1 365.370 
355.000 53 188.150 580.000 64,4 375.520 
360.000 53,3 191.880 590.000 64,7 381.730 
365.000 53,6 195.640 600.000 65 390 000 
370.000 54 199.800 610.000 65,3 398.350 
375.000 54,3 203.625 620.000 65,6 406.720 
380.000 54,6 207.480 630.000 65,9 415.170 
385.000 55 211.750 640.000 66,2 423.680 
390.000 55,3 215.670 650.000 66,5 432.250 
395.000 55,6 219.620 660.000 66,8 440.S80 
400.000 56 224.000 670 000 67,1 449.570 
405.000 56,3 228.015 680.000 67,4 458.520 
410.000 56,6 232 060 690.000 67,7 467.130 
415.000 56,9 236.135 700.000 68 476.000 
420.000 572 240240 710.000 6S,2 484220 
425.000 57,5 244.375 720.000 68,4 492.480 
430.000 57,8 248.540 750.000 68,6 500.780 
435.000 58,1 252.735 740.000 68,8 309 120 
440.000 58,4 256.960 750.000 69 517.500 
445 000 58,7 261.215 760.000 69,2 525.420 
450.000 59 265.500 770.000 69,4 534.380 
455.000 59,3 269.815 780.000 69.6 542.8K0 
460.000 59,6 274.160 790.000 69,8 551.420 
465.000 59,9 278.535 800.000 70 560.000 
470.000 60,2 282.940 nad 
475.000 60,5 287.575 800 000 

4. člen 

Osnove za izračunavanje dohodnine po 1., 2. in 
3. členu tega odloka se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din po 1.. 2 in 3. členu se 
zaokrožijo na celih 1.000din tako, da se zneskj pod 
500 din zaokrožijo na nižjih 1.000 din, zneski nad 
500din pa na višjih 1.000 din; 

b) osnove nad 100.000 din po 1. členu se zaokro- 
žijo na celih 5.000din, in sicer tako, da se zneski do 
2.500din zaokrožijo na nižjih 5.000din, zneski nad 
2.500din  pa na  višjih 5.000 din; 

c) osnove nad 100.000 do 500.000 din po 2. in 3. 
členu se zaokrožijo na celih 5.000 din, in sicer tako, 
da se zneski do 2.900din zaokrožijo na nižjih 5.000 
dinarjev, zneski nad 2.500din pa na višjih 5.000din; 

d) osnove'nad 500.000 din po 2. in 3. členu se za- 
okrožijo na celih 10.000 din, in sicer tako. da se zne- 
ski do 5.000din zaokrožijo na nižjih. 10.000din, zneski 
nad 5.000din pa na višjih 10.000din; 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti  višja  davčna stopnja. 
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5. člen 
Ta  odlok   velja od dneva  objave  v  >Uradnem Osnova .,       Dopolnilni 

**            davek Osnova Dopolnilni 
'/•             davek 

Istu LRS«, 
hodnine že 

uporablja 
i leto 195-; 

AD      CA     "/ tt . odmero dopolnilne do- pa. sc ze 
67.000 9,4 6.298 265.000 28,5 75.525 

St. 1/1- 1574/1-55 68.000 9,6 6.528 270.000 28,8 77.760 
69.000 9,8 6.762 275.000 29 79.750 

Celje, dne 20. junija  1955. 70.000 10 7.000 280.000 29,2 81.760 
Predsednik   OLO: 71.000 10,1 7.171 285.000 29,4 83.790 
Riko Jerman 1. r. 72.000 10,2 7.344 29•000 29,6 85.840 

73.000 10,3 7.519 295.000 293 87.910 
74.000 10,4 7.696 300.000 30 90.000 

677. 
75.000 10,5 7.875 305.000 30,2 92.110 
76.000 10,6 8.056 310.000 30,4 94.240 

Na podlagi 2. odstavka 13 i. člena zakona o okraj- 77.000 10,7 8.239 315.000 30,6 96.390 
nih  Ijudsk :i   hodbori h   (Uradni  list LRS,  št.  19-89/52) 78.000 10,8 8.424 320.000 30,8 98.560 
ter 6. člena  uredbe o dohodnini  (Uradni list FLRJ, 79.000 10,9 8.611 325.000 31 100.750 
št.   56-482/93)   in   v  ; skladu  s 4.  točko XIV.  poglavja 80.000 11 8.800 330.000 31,2 102.960 
zakona o družbenem  planu Ljudske republike Slo- 81.000 11,1 8.991 535.000 31,4 105.190 
venije za leto 1955 (Uradni list LRS, št. 4-23/55)  na 82.000 11-2 9.184 340.000 31,6 107.440 
predlo;* s\ età  za gospodarstvo okraja . Maribor oko- 83.000 11,3 9.379 345.000 313 109.710 
lica.  je  okrajni   ljudski   odbor  Maribor okolica  na 84.000 11,4 9.576 350.000 32 112.000 
XXVI skupni seji okrajnega zbora in zbora proizve- 85.000 11.5 9.775 355.000 32,1 113.955 
j alce v dne : 27. maja 1955 sprejel 86.000 11,6 9.976 360.000 32,2 115.920 

87.000 11,7 10.179 365.000 32,3 117.895 
ODLOK 88.000 11,8 10.384 370.000 32,4 119.880 

o določitvi i stopenj dopolnilu« dohodnine od kmetij- 89.000 11,9 10.591 375.000 32,5 121875 
skih gospodarstev samostojnih poklicev in premože- 90.000 12 10.800 380.000 32,6 123.880 

nja za leto 1955 okraja Maribor okolic« 91.000 12,1 11.011 385.000 32,7 125.895 
92.000 12,2 11.224 390.000 32,8 127.920 

1. čler. i 95.000 12,3 11.439 395.000 32,9 129.955 
Za obračunavan je dopolnilne dohodnine od kme- 94.000 12,4 11.656 400.000 33 132.000 

tijskih  g-O: spodarste» r se predpisuje tale davčna lest- 95.000 12,5 11.875 405.000 33,2 134.460 
vica za le to 1955: 96.000 

97.000 
98.000 

12,6 
12,7 
12,8, 

12.096 
12.519 
12.544 

410 000 
415.000 
420.000 

33,4 
33,6 
33,8 

136.940 
139.440 
141.960 Osnova .,        Dopolnilni 

•/•            da»«1' Osno»« li        Dopolnilni 
'•             davek 

99.000 
100.000 

12,9 
13 

12 771 
13.000 

425.000 
430.000 

34 
34,2 

144.500 

1.000 5 30 34.000 4,4           1.496 147.060 

2.000 3 60 35.000 4,5           1,575 105.000 13,5 14.175 435.000 34,4 149.640 

3.000 3 90 36.000 4,55         1.592 110.000 14 15.400 440.000 34,6 152.240 

4.000 3 120 37.000 4,6           1.702 115.000 14,5 16.675 445.000 34,8 154 860 

5.000 3 150 38.000 4,7          1.786 120.000 15 18.000 450.000 35 157.500 

6.000 3 180 39.000 4,8        . 1.872 125.000 15,5 19.375 455.000 35,1 139.705 

7.000 3 210 40.000 5             2.000 130.000 16 20.800 460.000 35,2 161.920 

8.000 3 240 41.000 5,2          2.132 135.000 16,5 22.275 465.000 35,3 164.145 

9.000 3 270 42.000 5,4          2.268 140.000 17 23.800 470.000 35,4 166.380 

10.000 3 300 43.000 5,6          2.408 145.000 17,5 25.375 475.000 35,5 168.625 

11.000 3 330 44.000 5,8          2.552 150.000 18 27.000 480.000 35,6 170.880 

12.000 3 360 45.000 6            2 700 155.000 18,5 28.675 485.000 35,7 173.145 

13.000 3 390 46.000 6,2         2.852 160.000 19 30.400 490.000 35,8 175.420 

14 000 3 420 47.000 6,4          3.008 165.000 19,5 32175 495.000 35,9 177.705 

15.000 3 450 48.000 6,6          3.168 170.000 20 34.000 500.000 36 180.000 

16.000 3 480 49.000 63          3.332 175.000 20,5 35.875 505.000 36,1 182.305 

17.000 3 510 50.000 7             3.500 180.000 21 37.800 510.000 36,2 184.620 

18.000 3 540 51.000 7,1          3.621 185.000 21,5 39.775 515.000 36,3 186.945 

19.000' 3 570 52.000 7,2          3.744 190.000 22 41.800 520.000 36,4 189.280 

20.000 3 600 53.000 7,3          3.869 195.000 22,5 
23 

43.875 525.000 56,5 191.625 

21.000 3 630 54.000 7,4          3.996 200 000 46.000 550.000 36,6 195.980 

22.000 3 
3 

660 55.000 7,5          4.125 205.000 23,5 48.175 535.000 36,7 196.345 

23.000 090 56.000 ,7,6          4.256 210.000 24 50.400 540.000 36,8 198.720 

24.000 3 720 57.000 7,7          4.389 215.000 24,5 52.675 545.000 36,9 201.105 

25.000 3 750 58.000 7,8          4.524 220.000 25 55.000 550.000 37 203.500 

26.000 3 780 59.000 7,9          4.661 225.000 25,5 57.375 555.000 37,1 205.905 

27.000 3 810 60.000 8            4.800 230.000 26 59.800 560.000 37,2 208.320 

28.000 3 840 61.000 8,2          5.002 235.000 26,5 62.275 565.000 37,5 210.745 

29.000 3 870 62.000 8,4          5.208 240.000 27 64.800 570.000 37,4 213.180 

30.000 4 1.200 63.000 8,6          5.418 245.000 27,3 66.885 575.000 37,5 215.625 

31.000 4,1 
4,2 
4,3- 

1.271 64.000 8,8          5.632 250.000 27,6 69.000 580.000 37.6 218.080 

32.000 1.544 65.000 9            5.850 255.000 27,9 71.145 585,000 37,7 220.545 

33.000 1.419 66.000 9,2          6.072 260.000 28,2 73.320 590.000 37,8 223.020 
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0>uova •/• Dopolnilni 
davek Osnova •/, Dopolnilni 

d ar t k Osnova •/• Dopolnilni 
davek Ouiova •/. Dopolnilni 

davek 

37,9 225 505 705.000 40,1 282.705 595.000 
600.000 38 228.000 710.000 40,2 285.420 73.000 3,3 2.409 295.000 36,8 108.560 

605.00» 38,1 230.505 •5.000 40,3 288.145 74.000 3,4 2.516 300.000 37,4 112.200 

bi 0.000 38,2 233.020 720.000 40,4 290.880 75.000 3,5 2.625 305.000 37,95 115.748 

615.000 58,3 255.545 725.000 40,5 293.623 76.000 3,6 2.756 510.000 38,5 119.350 

620 000 38,4 258.080 750.000 40,6 296.380 77.000 3,7 2.849 515.000 39 122.850 

625.000 38,5 240.625 735.000 40,7 299.145 78.000 3,8 2 964 520.000 39,5 126.400 

630.000 38,6 243.180 740.000 40,8 301.920 79.000 3,9 3.081 325.000 39,9 129.675 

6*5.00• 38,7 245.T45 745.000 40,9 304.705 80.000 4 3.200 330.000 40,3 132.990 

640.000 38,8 248.320 750.000 41 307.500 81.000 4,1 3.321 333.000 40,7 136.345 

645.000 38,9 250.905 755.000 41,1 310.305 82.000 4,2 3.444 340.000 41,1 139.740 

650.000 39 253.500 760.000 41,2 313.120 83.000 4.3 3.569 345.000 '1,15 141.967 

655.000 39,1 256.105 765.000 413 315.945 84.000 4,4 3.696 550.000 42 146.300 

660.000 39,2 258.720 770.000 41,4 318.780 83.000 4,5 3.825 355.000 42,15 149.633 
665.000 39,5 261.345 775.000 41,5 321.625 86.000 4,6 3.956 360.000 42,5 153.000 

670.000 39,4 263.980 730.000 41,6 324480 87.000 4,7 4.089 365 000 42,85 156.403 

675.000 39,5 266.725 "85.000 41,7 327.345 88.000 4,8 4.224 370.000 13,2 159.840 

660.000 39.6 269.26(1 790.000 41,8 330.220 89.000 4,9 4.361 375.000 43,55 163.313 

685.000 39,7 271.945 795.000 41,9 333.103 90.000 5 4.300 380.000 43,9 166.820 

690.000 39,8 274.620 H00.000 42 336.000 91.000 5,1 4.641 385.000 44,25 170.563 

695.000 39,9 277.305 nad 92.000 5,2 4.784 390.000 44,6 173.940 

700.000 40 280.000 800.000 42 93.000 5,3 4.929 395.000 44,95 177.553 
94.000 5,4 5.076 400.000 45,3 181.200 

2. člen 95.000 5,5 3.225 405.000 45,55 184.478 

Za 
hodkov 

abračunaranje  dopolnilne  dohodnin 
obrtnikov  in  samostojnih  poklicev 

; od do- 
se pred- 

96.000 
97.000 
98.000 

5,6 
5,7 
5,8 

5.376 
5.529 
5.684 

410.000 
415.000 
420.000 

45,8 
46 
46,2 

187.780 
190.900 
194.040 

pišu j e i ale dai čna lestvic«  za leto 1955: 99.000 
100.000 

5,9 
6 

5.841 
6.000 

425.000 
430.000 

46,4 
46,6 

197.200 
200.380 

••••• V. 
Dopolnilni 

davek Ooaova V. Dopolailai 
davek 105.000 6,5 6.825 435.000 46,8 203.580 

110.000 7 7.700 440.000 
445.000 

47 206.600 
210.040 1.000 10 57.000 1 370 115.000 7,5 8.625 47,2 

2.000 20 38.000 1 380 120.000 8 9.600 450.000 47,4 213.300 
3.000 30 39.000 1 390 125.000 8,5 10.625 455.000 47,6 216.580 
4.000 40 40.000 1 400 130.000 9 11.700 460.000 47,8 219.880 
5.000 50 41.000 1 410 135.000 9,5 12.825 465.000 47,9 222.735 
4.000 60 42.000 1 420 140.000 10 14.000 470.000 48 225.600 
7.000 70 43.000 1 430 145.000 10,5 13.22" ^75.000 48,1 228.475 
6.000 80 44.000 1 440 150.000 U 16.500 .'•••'1.000 48,2 231.360 
9.000 90 45.000 1 450 155.000 12 18.600 485.000 48,3 234.555 

10.000 100 46.000 1 460 160.000 13 20.800 490.000 48,4 237.160 
11.000 110 47.000 1 470 165.000 14 23.100 495.000 48,5 240.075 
12.000 120 48.000 1 480 170.000 13 25.500 "00.000 48,6 243.000 
13.000 130 49.000 1 490 175.000 16 28.000 505.000 48,7 245.935 
14.000 140 50.000 1 500 180.000 17 50.600 «0.000 48,8 248.880 
15.000 150 51.000 U 561 185.000 13 33.300 515.000 48,9 251.835 
16.000 160 52.000 U2 624 190.000 19 36.10(1 Î20.000 49 254.800 
17•00 170 53.000 1.3 689 195.000 20 39.000 425.000 49,1 257.775 
18.000 180 54.000 U 756 »00.000 21 42.000 530.000 49,2 260.760 
19.000 190 55.000 U 823 205.000 22 45.100 535.000 49,3 263.755 
20.000 200 56.000 U 896 210.000 23 48.300 540.000 49,4 266.760 
21.000 210 57.000 1.? 969 215.000 24 51.600 545.000 49,5 269.775 
22.000 220 58.000 1.8 1.044 220.000 23 55.00• i 50.000 49,6 272.800 
23.000 230 59.000 1.9 1.121 225.000 26 58.5C*. •55.000 49,7 275.835 
24.000 240 60.000 2 1.200 230.000 27 62.101 60.000 49,8 278.880 
25.000 250 61.000 2,1 1.281 235.000 27,8 65.33*. •65.000 49,9 281.935 
26.000 260 62.000 2.2 1.364 240.000 28,6 68.640 570.000 50 283.000 
27.000 270 63.000 2• 1.449 245.000 29,4 72.030 575.000 50,1 288.075 
28.000 280 64.000 2.4 1.336 250.000 30,2 75.500 380.000 50,2 291.160 
29.000 j 290 65.000 2,5 1.625 255.000 31 79.050 585.000 50,3 294.255 
30.000 300 66.000 2.6 1.716 260.000 31,8 82.680 590.000 50,4 ' 297.360 
31.000 310 67.000 2,7 1809 265.000 32,6 86.390 595.000 50,5 300.475 
32.000 320 68.000 2,8 1.904 270.000 33,4 90.180 600.000 50,6 303.600 
33.000 330 69.000 2,9 2.001 275.000 34,1 93.775 605 •00 50,7 306.735 
34.000 340 70.000 3 2.100 280.000 34,8 97.440 610.000 50,8 309*80 
35.000 350 71.000 3,1 2.201 285.000 35,5 101.175 615•00 50,9 313.035 
36.000 360 72.000 3,2 2 304 290.000 36,2 104.960 620.000 51 316.200 
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Osnov •/. Dopolnilni 
davek Onova ,. Dopolnilni 

" davek Osnova •/. Dopolnilni 
davek Osnov Dopolnilni 

davek 

625.000 
650.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
6515.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700 000 
705.000 
710.000 
715.000 

51,10 
51,2 
513 
51,4 
51,5 
51,6 
51,7 
51,8 
51,9 
52 
52,1 
52,2 
52,5 
52,4 
52,5 
52,6 
52,7 
52,8 
52,9 

519.375 
322.560 
325.755 
528.960 
532.175 
335.400 
338.635 
541.880 
345.135 
348.400 
351.675 
354.960 
358.255 
361.560 
364.875 
568.200 
371.535 
374.880 
378.235 

720.000 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

nad 
800.000 

53 
53,1 
53,2 
53,3 
53,4 
53,5 
53,6 
53,7 
53,8 
53,9 
54 
54,1 
54,2 
54,3 
54,4 
54,5 
54,6 

55 

381.600 
384.975 
388.360 
391755 
395.160 
398.575 
402.000 
405.435 
408.880 
412.335 
413.800 
419.275 
422.760 
426.253 
429.760 
433.275 
436.800 

3.člen 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov premoženja se predpisuje tale davčna le- 
stvica za  leto  1955: 

O»nov •/• Dopolnilni 
davek Osnova •A Dopolnilni 

davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
52.000 
33.000 
34.000 
33.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,3 
1,6 
1,9 
2,3 
2,6 
2,9 
3,2 
3,6 
3,8 
4 
4,4 
4,8 
5,2 
5,6 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7,- 
7,6 
7,9 
8,2 
8.6 
8.9 
°,3 
9,6 

10,4 
10,8 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
143 
192 
247 
322 
390 
464 
544 
649 
722 
800 
882 

1.056 
1.106 
1.344 
1.500 
1.612 
1.728 
1.848 
1.972 
2.190 
2.356 
2.328 
2.706 
2.924 
3.115 
3.348 
3.552 
3.932 
4.212 

40.000 
41.000 
4(2.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 

11 
11,4 
11,8 
12,2 
12,6 
13 
13,4 
13,8 
14,3 
14,6 
14,9 
15,2 
15,4 
15,6 
153 
16 
16,2 
16,4 
16,6 
16,8 
17 
17,2 
17,4 
17,6 
17,8 
18 
18,2 
18,4 
18,6 
18,8 
20 
20,3 
20,6 
20,9 
21,3 
21,6 
21,9 
22,1 
22,4 

4.400 
4.674 
4.936 
5.246 
5.544 
5.850 
6.164 
6.486 
6.864 
7.154 
7.450 
7.752 
8.008 
8.268 
8.532 
8.800 
9.072 
9.348 
9.628 
9.912 

10.200 
10.492 
10.788 
11.088 
11.392 
11.700 
12.012 
12.318 
12.648 
12.972 
14.000 
14.413 
14.832 
15 257 
15.762 
16.200 
16.644 
17.017 
17.472 

79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125 000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 

22,7 
23 
23,3 
23,6 
23,9 
24,2 
24,5 
24,8 
23,2 
25,5 
25,8 
26 
26,2 
26,6 
26,8 
27,2 
27,6 
27,8 
28,2 
28,6 
28,8 
29 
30 
51 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
42,5 
43 
43,5 
44 
44,5 
45 
45,5 
46 
47 
48 
49 
50 
5fl 
52 
52,5 
53 
54 

17 933 
18.400 
18.873 
19.352 
19.837 
20.328 
20 825 
21.328 
21.924 
22.440 
22.962 
23.400 
23 842 
24.472 
24.924 
25.568 
26.220 
26.888 
27 354 
28.028 
28.512 
29.000 
31.500 
34.100 
36.800 
39.600 
42.500 
45.500 
46.600 
51.800 
55.100 
58.500 
62 000 
65.600 
69.300 
72.250 
75.250 
78.300 
81400 
84.550 
87.750 
91.000 
94.300 
98.700 

103 200 
107.800 
112.500 
117.300 
122200 
126.000 
129 850 
135.000 

255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
510.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340 000 
345.000 
550.000 
355.000 
360.000 
565.000 
570.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
595.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

nad 
500.000 

54,3 
54,6 
54,9 
55,2 
55,5 
55,8 
56,1 
56,4 
56,8 
57 
57,5 
57,6 
57,9 
58,2 
58,5 
58,8 
59,1 
59,4 
59,6 
59,8 
60 
60,2 
60,4 
60,6 
60,8 
'»1 
61.2 
61,4 
61,6 
61,8 
62 
62,1 
62,2 
62,3 
62,4 
62,5 
62,6 
62,7 
62,8 
62,9 
63 
63,1 
'3,2 
63,3 
63,4 
65,5 
65,6 
63,7 
63,8 
63,9 

64 

138.465 
141.960 
145.485 
149.040 
152 625 
156240 
159.885 
163.560 
167.560 
171.000 
174 765 
178.560 
182.385 
186240 
190.125 
194.040 
197.985 
201.960 
205.620 
209.500 
213.000 
216.720 
220.460 
224.220 
228.000 
230.800 
235.620 
239.460 
243.320 
247.200 
251.100 
254.610 
239. ITO 
261.660 
265.200 
268.750 
272.310 
275.880 
279.460 
283.050 
286.650 
290.260 
293.880 
297.510 
301.150 
304.800 
308.460 
312.130 
315.810 
319.500 

4. člen 

Ce ima davčni zavezanec dohodke od kmetijstva 
in poleg tega tudi dohodke, od katerih se plača do- 
polnilna dohodnina po lestvici premoženjskih ali 
samostojnih poklicev, dohodki od kmetijstva ne vpli- 
vajo na določitev stopnje dopolnilne dohodnine od 
doludkov od samostojnih poklicev in premoženja. 
Prav tako ne vplivajo določeni dohodki od samo- 
stojnih poklicev in premoženja na določitev stopnje 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva. 

5. člen 

Ce se davčnem« zavezancu predpisuje dohodnina 
od samostojnih poklicer po pavšalni davčni osnovi 
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za davčno leto vnaprej, poleg tega pa ima tudi do- 
hodke iz drugih virov, ki se ugotovijo in obdavčijo 
z dohodnino od samostojnih poklicev in premoženja 
po preteku leta, ne vplivajo na odmero dopolnilne 
dohodnine od samostojnih poklicev po pavšalni davč- 
ni osnovi dohodki iz drugih virov, ki se ugotovijo in 
obdavčijo po preteku leta. Prav tako pa ne vpliva 
na stopnjo dopolnilne dohodnine od dohodkov iz 
drugih virov višina pavšalne davčne osnove. 

6. člen 

Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave V 
okviru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. 

7. člen 

Osnove z& obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 se zaokrožijo na 1000 din 
tako, da se zneski do 500 zaokrožijo navzdol, nad 
500 din  pa na  1000 din navzgor; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5000 
dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2500 din za- 
okrožijo na nižjo stopnjo, zneski, ki presegajo 2500 
dinarjev, pa na naslednjih 5000dinarjev. 

8. člen 

Davek po višji stopnji ne sme biti večji od dav- 
ka po najbližji nižji stopnji, povečanega za razliko, 
zaradj katere bi se morala uporabiti višja davčna 
stopnja. 

9. člen 

Delavci, uslužbenci in nameščenci, ki posedujejo 
do 5 arov zemljišča, so oproščeni plačila dohodnine. 

10. člen 

' Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LIS«, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto 1955. 

St.  I  624/2-55 

Maribor, dne 15. junija 1955. 

Predsednik  OLO: 

Stane Skol 1. r. 

678. 

Okrajni ljudski odbor Novo mesto izdaja na 
podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih, 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, 
št. 56/55). ter n apodlagi II, poglavja, 2. točke druž- 
benega plana Ljudske republik« Slovenije (Uradni 
list LRS, št. 4/55) na predlog sveta za gospodarstvo 
OLO Novo mesto na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 7. junija 1955 

ODLOK 

« davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 
za leto 1955 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine iz kme- 
tijstva se predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
1V.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
43.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3,1 
3,1 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 
3,4 
3,4 
3,5 
3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,7 
3,8 
3,8 
3,9 
3,9 
4 
4 
4,2 
4,2 
4,4 
4,4 
4,6 
4,6' 
4,8 
4,8 
5 
5,2 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7.9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 

30 
60 
90 

120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
330 
372 
403 
448 
480 
528 
561 
612 
640 
700 
"35 
792 
828 
888 
925 
988 

1.026 
1.092 
1.131 
1.200 
1240 
1.344 
1.386 
1.496 
1.540 
1.656 
1702 
1.824 
1.872 
2.000 
2.132 
2.268 
2 408 
2.552 
2.700 
2.852 
3.008 
3.168 
3.332 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4.800 
4.941 
5.084 
5.229 
5.376 
5.525 
5.671 
5.829 

68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

1OO.0O0 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
1.65.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210 000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260,000 
265.000 
270.000 

8,8 
8,9 
9 
9,2 
9,4 
9,6 
9,8 

10 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
U 
11,1 
W2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11.8 
11,9 
12 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
12,6 
12,7 
12,8 
12,9 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,4 
23,8 
24,2 
24,6 
25 
25,4 
253 
26,2 
26,6 
27 
27,3 
27,6 
27,9 
28,2 

Davek 

5.984 
6.141 
6.300 
6.532 
6.768 
7.008 
7.252 
7.500 
7.752 
8.O08 
8268 
8532 
8.800 
8.991 
9.184 
9.379 
9.576 
9 775 
9.976 

10.179 
10.584 
10.591 
10.800 
11011 
11.224 
11.439 
11.656 
11.875 
12.096 
12 319 
12.544 
12.771 
13.000 
14.175 
15.400 
16 675 
18.000 
19.375 
20.800 
22.27) 
23.800 
25 575 
27.000 
28.675 
30.400 
32.175 
34.000 
35 875 
37.800 
39.775 
41.800 
43.875 
46.000 
47.970 
49.780 
52.630 
54.120 
56.250 
58.420 
59.630 
62.880 
65.170 
67.500 
69.615 
71.760 
73.935 
76.140 
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O snova % Davek Osnova % Davek        Osnova       % Davek O snova Davek 

275.000 
2&0.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
Î05.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
3*5.000 
350.000 
555.000 
360.000 
363.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
590.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
463.000 
470.000 
475.000 
480.000 
483.000 
490.000 

28,5 
28.8 
29,1 
29,4 
29,7 
30 
30,2 
30,4 
30,6 
30,8 
31 
31,2 
31,4 
31,6 
31,8 
52 
32,2 
32,4 
52,6 
32,8 
33 
53,2 
33,4 
33,6 
55,8 
54 
54,2 
45,4 
34.6 
34,8 
55 
53,2 
35,4 
35,6 
35,8 
36 
56,2 
36,4 
36,6 
36,8 
37 
57,2 
37,4 
37,6 

78.375 
80.640 
82.935 
85.260 
87.615 
90.000 
92.110 
94.240 
96.390 
98.560 

100.750 
102.960 
105.190 
107.440 
109.710 
112.000 
114.510 
116.640 
118.990 
121.560 
123.750 
126.160 
128.590 
131.040 
135.510 
156.000 
138 510 
141.040 
145.590 
146.160 
148.750 
151 360 
155.990 
156.640 
159.310 
162.000 
164.710 
167.440 
170.190 
172.960 
175.750 
178.560 
181.390 
184.240 

495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
550.000 
555.000 
540.000 
545.000 
530.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605 000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
650.000 
655.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
nad 
700.000 

5; ,8 
38 
38,2 
38,4 
38,6 
38,8 
39 
39,2 
39,4 
39,6 
393 
40 
40,2 
40,4 
40,6 
40,8 
41 
41.2 
41,4 
41,6 
41,8 
42 
42,2 
42,4 
42,6 
42,8 
43 
43,2 
43,4 
43,6 
43,8 
44 
44,2 
44,4 
44,6 
44,8 
45 
45,2 
45,4 
45,6 
45,8 
46 

46 

187.110 
190.000 
192.910 
195.840 
198.790 
201.760 
204.750 
207.760 
210.790 
215.840 
216.910 
220.000 
223.110 
226.240 
229.390 
232 560 
235.750 
258.960 
242.190 
245.440 
248.710 
252.000 
255.310 
258.640 
261.990 

Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) do 100.000 din na celih 1000 din tako, da se 
sneiski pod 500 din zaokrožijo na nižjih 1000 din, 
«neski nad 500din pa na višjih lOOOdin; 

b) nad lOO.OOOdin na celih 5.000din tako, .da se 
zneski do 2.500 din zaokrožijo na nižjih 5.000 din, 
zneski nad 2.500 din pa na višjih 5.000din. 

II 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov samostojnih poklicev in premoženja se pred- 
pisuje tale davčna lestvica: 

Osnova Davek Osnova       %       Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 

10 7.000 1 
20 8.000 1 
30 9.000 1 
40 10.000 1 
50 11.000 1.1 
60 12.000 U 

70 
80 
90 

100 
121 
144 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
32.000 
54.000 
36.000 
38.000 
40.000 
42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
52.000 
54.000 
56.000 
58.000 
60.000 
62.000 
64.000 
66.000 
68.000 
70.000 
72.000 
74.000 
76.000 
78.000 
80.000 
82.000 
84.000 
86.000 
88.000 
90.000 
92.000 
94.000 
96.000 
98.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 

1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1.9 
2 
2,1 
2,2 
2,5 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 
5,1 
3.2 

- 3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
5,8 
5,9 
4 
4,1 
4,2 
4.3 
4.4 
4.5 
4,6 
4,7 
4,8 
4.9 
5 
5.2 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
7,2 
7.4 
7,6 
7,8 
8 
8.5 
9 
9,5 

10 
10,5 
11 
11.5 
12 
12.5 
13 
13,5 
14 
14,5 

169 
196 
225 
256 
289 
324 
561 
400 
441 
484 
529 
576 
625 
676 
729 
784 
841 
900 
992 

1.088 
1.188 
1J292 
1.400 
1.512 
1.628 
1.748 
1.872 
2.000 
2.132 
2.268 
2.403 
2.552 
2.700 
2.852 
3.008 
5.168 
3.332 
3.500 
3.744 
3 996 
4.236 
4.524 
4.800 
5.084 
5.476 
5 676 
5.984 
6.300 
6.624 
6.956 
7.296 
7 644 
8.000 
8,925 
9.900 

10.925 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 

170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
250.000 
255.000 
240.000 
245.000 
250.000 
253.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
525.000 
330.000 
335.000 
540.000 
545.000 
550.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
585.000 
590.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
4S0.OOO 
485.000 
490.000 
495.000 

15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,6 
24,2 
24,8 
25,4 
26 
26,6 
27,2 
27,8 
28,4 
29 
29,3 
29,6 
29,9 
30,2 
50,5 
30,8 
51,1 
51.4 
31,7 
3i2 
32,4 
32,8 
33,2 
33,6 
34 
34,4 
34,8 
35.2 
35,6 
36 
36,2 
5Ù.4 
36,6 
363 
57 
57,2 
37,4 
37.6 
37,8 
38 
38,2 
38,4 
38,6 
38,8 
39 
39,2 
39,4 
39,6 
39,8 

25.500 
27.125 
28.800 
30.625 
32.300 
34.125 
36.000 
38.850 
39.900 
41.925 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
60.180 
62.950 
65.720 
68.580 
71.500 
74.480 
77.520 
80.620 
83.780 
87.000 
89.365 
91.760 
94.185 
96.640 
99.125 

101.640 
104.183 
106.760 
109.365 
112.000 
115.020 
118.080 
121.180 
124.320 
127.500 
130.720 
133.980 
137.280 
140.620 
144.000 
146.610 
149.240 
151.890 
154.560 
157.250 
159.960 
162.690 
165.440 
168.210 
171.000 
173.810 
176.640 
179.490 
182.360 
185.250 
188.160 
191.090 
194.040 
197.010 
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Osnova       % Da Os % Davek 

500.000 40 200.000 670,000 48,3 324.950 
510.000 40,5 206.550 680.000 49 333.200 
520.000 41 213.200 690.000 49,5 341.550 
530.000 41,5 219.950 700.000 50 350.000 
540.000 42 226.800 710.000 50,5 358.550 
550.000 42,5 233.750 720.000 51 367.200 
560.000 43 240.800 730.000 51,5 375.950 
570.000 43,5 247.950 740.000 52 384.800 
580.000 44 255.200 750.000 52,5 393.750 
590.000 44,5 262.550 760.000 53 402.800 
600.000 45 270.000 770.000 53,5 411.950 
610.000 45,5 277,550 780.000 54 421200 
620.000 46 285.200 790.000 54,5 430.550 
630.000 46,5 292.950 800.000 55 440.000 
640.000 47 3O0.S00 nad 
650.000 47,5 308.750 800.000 55 
660.000 48 316.800 

Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 30.000din se zaokrožijo na 1000 din 
tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 1000din 
navzdol, zneski  nad 500 din pa na 1000 din  navzgor; 

b) osnove od 30.000 do 100.000 din se zaokrožijo 
na 2.O0Odin tako, da se zneski do lOOOdin zaokro- 
žijo na 2000din navzdol, zneski nad 1000 din pa na 
2000 din navzgor; 

c) osnove od 100.000 din do 500.000din se zaokro- 
žijo na 5000din tako, da se zneski pod 2500din za- 
okrožijo na 5000 din navzdol, zneski nad 2500din pa 
na  5000 din  navzgor; 

č) osnove od 500.000 do 800.000 din st zaokrožijo 
na 10.000 din tako, da se zneski do 5O0Odin zaokro- 
žijo na 10.000din navzdol, zneski uad 5000 din pa na 
10.000 din  navzgor. 

III 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere se je uporabila višja davčna 
stopnja. 

IV 
Ta   odlok   velja   od  dneva   objave   v   »Uradnem 

listu  LRS«,  uporablja   pa  se  za  odmero  dopolnilne 
dohodnine za leto 1955. 

St. 1-1037/1-55      ' 
Novo mesto, dne 7. junija  1955. 

Predsednik   OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

679. 
Na podlagi 23. člena 2. odstavka in 2. točke 78. 

člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 6. uredbe o dohod- 
nini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) ter po 14. po- 
glavju družbenega plana LRS (Uradni list LRS, št. 
4/55) je ljudski odbor mestne občine M-rska Sobota 
na redni seji dne 12. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 

kov samostojnih poklicev in premoženja 

1. člen 
Za  izračunavanje  dopolnilne dohodnine  od  ho- 

hodkov  samostojnih poklicev  se predpisuje za leto 
1955 tale davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 2 20 67.000 6,7 4.489 
2.000 n 20 68.000 6,8 4.624 
3.000 2 60 69.000 6,9 4.761 
4.000 2 80 70.000 7 4.900 
5.000 2 100 71.000 7,1 5.041 
6.000 2 120 72.000 72 5.184 
7.000 2 140 73.000 7," 5.329 
8.000 2 160 74.000 7,4 5.476 
9.000 2 180 75.000 7,5 5.625 

10.000 2 200 76.000 7,6 5.776 
11.000 2 220 77.000 7,7 5.929 
12.000 2 240 76.000 7,8 6.084 
13.000 2 260 79.000 7,9 6.241 
14.000 2 280 80.000 8 6.400 
15.000 2 300 81.000 8,1 6.561 
16.000 2 320 82.000 82 6.724 
17.000 2 340 83.000 8,3 6.889 
18.000 2 360 84.000 8,4 7.056 
19.000 2 380 85.000 8,5 7.225 
20.000 2 400 86.000 8,6 7.396 
21.000 2 420 87.000 8,7 7.569 
22.000 2 440 88.000 8,8 7.744 
23.000 2 460 89.000 8,9 7.921 
24.000 2 480 90.000 9 8.100 
25.000 2 500 91.000 9,1 8.281 
26.000 2 520 92.000 92 8.464 
27.000 2 540 93.000 9,3 8.649 
28.000 2 560 94.000 9,4 8.836 
29.000 2 580 95.000 9,5 9.023 
30.000 2 600 96.000 9,6 9.216 
31.000 2,1 651 97.000 9,7 9.409 
32.000 22 704 98.000 9,8 9.604 
33.000 2,3 759 99.000 9,9 9.801 
34.000 2,4 816 100.000 10 10.000 
35.000 2,5 875 105.000 lu,5 11.025 
36.000 2,6 936 110.000 11 12.100 
37.000 2,7 999 115.000 H,5 13.225 
38.000 2,8 ' 1.064 120.000 12 14.400 
39.000 2,9 1.131 125.000' 12,3 15.625 
40.000 3 1.200 130.000 13 16.900 
41.000 3,2 1.312 135.000 13,5 18.225 
42.000 3,4 1.428 140.000 14 19.600 
43.000 3,6 1.548 145.000 15 21.750 
44.000 3,8 1.672 150.000 16 24.000 
45.000 4 1.800 155.000 17 26.350 
46.000 42 1.932 160.000 18 28.800 
47.000 4,4 2.068 165.000 18,5 30.525 
48.000 4,6 2.208 170.000 19 32.300 
49.000 4,8 2.352 175.000 19,5 34.125 
50.000 5 2.500 180.000 20 36.000 
51.000 5,1 2.601 185.000 20,5 37.925 
52.000 5,2 2.704 190.000 21 39.900 
53.000 5,3 2.809 195.000 21,5 41.925 
54.000 5.4 2.916 200.000 22 44.000 
55.000 3,5 3.025 205.000 22,5 46 125 
56.000 5,6 3.136 210.000 23 48.300 
57.000 5,7 3.249 215.000 23,5 50.525 
58.000 5,8 3.364 220.000 24 52.800 
59.000 5,9 3.481 225.000 24,5 55.125 
60.000 6 3.600 230.000 23 57.500 
61.000 6,1 3.721 235.000 26 61.100 
62.000 6,2 3.844 240.000 27 64.800 
63.000 6,3 3.969 245.000 28 68.600 
64.000 6,4 4.096 250.000 29 72.500 
65.000 6,3 4.225 255.000 29,5 75225 
66.000 6,6 4.356 260.000 30 78.000 
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Os nova % Davek Osnova Davek       Osnova       %       Davek Osnova       % Davek 

263.000 
270.000 
2•5.•0• 
280.000 
283.000 
290.000 
295.000 
500.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
395.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
413.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
463.000 
4•0.000 
475.000 
480.000 
483.000 
490.000 
493.000 
500.000 
503.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 

30,5 
31 
51,5 
32 
33 
34 
35 
36 
36,4 
36,8 
37,2 
37,6 
38 
38,4 
38,8 
39,2 
59,6 
40 
40,3 
40,6 
40,9 
41,2 
41,5 
41,8 
«,1 
42,4 
42,7 
43 
43,3 
43,6 
43,9 
44,2 
44,5 
44^ 
45,1 
45,4 
45,7 
46 
46,2 
46,4 
46,6 
46,8 
47 
47,2 
47,4 
47,6 
47,8 
48 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 

80.825 
83.700 
86.623 
89.600 
94.050 
98.600 

103250 
108.000 
111.020 
114.080 
117.180 
120.320 
123.500 
126.720 
129.9S0 
133.280 
136 620 
140.000 
143.063 
146.160 
149.285 
152.440 
155.625 
158.840 
162.083 
165.360 
168.665 
172.000 
175.365 
178.760 
182 185 
185.640 
189.125 
192.640 
196.185 
199.760 
203.365 
207.000 
210.210 
213.440 
216.690 
219.960 
223.250 
226.560 
229.890 
233.240 
236.610 
240.000 
243.410 
246.840 
250.290 
253.760 
257.250 
260.760 

535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
355.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
613.000 
620.000 
623.000 
650.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
703.000 
710.000 
715.000 
720.000 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
750.000 
753.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,1 
52,2 
52,3 
52,4 
52,5 
52,6 
52,7 
52,8 
52,9 
53 
53,1 
332 
53,3 
53,4 
53,5 
53,6 
53,7 
53,8 
53,9 
54 
54,1 
54,2 
54,3 
54,4 
54,5 
54,6 
54,7 
54,8 
54,9 
55 
55,1 
55^ 
55,3 
55,4 
55,5 
55,6 
55,7 
55,8 
55,9 
56 

264.290 
267.840 
271.410 
275.000 
278.610 
282.240 
285.890 
289.560 
293.250 
296.960 
300.690 
304.440 
3O8210 
312.000 
315205 
318.430 
321.645 
324 880 
328.125 
331.380 
334.654 
337.920 
341.205 
344.500 
347.805 
551.120 
354.445 
337.780 
361.125 
364.480 
367.845 
371.220 
374.605 
378.000 
381.403 
384.820 
588.245 
591.680 
395.125 
396.580 
402.045 
405.520 
409.005 
412.500 
416.005 
419.520 
423 045 
426.580 
430.125 
433.680 
437.245 
440.820 
444.405 
448.000 

Nad  800.000 din  70%  ali  od   vsakih  nadaljnjih 
5.000 din osnove 3.500din davka. 

2. člen 

Za izračunavanje dopolnila« dohodnine od pre- 
moženja  se  predpisuje   za   leto   1955   tale   davčna 
lestvica: 

Osnova       %       Davek Osnova % Davek 

1.000 
2.000 

2 
2 

20 
40 

3.000 
4.000 

60 
SO 

3.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.C00 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 , 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
23.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
32.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
65.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 

2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3 
32 
3,4 
5,6 
3,8 
4 
4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5 
52 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
72 
7,4 
7,6 
7,8 
• 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 
9 
92 
9,4 
9,6 
9,8 

10 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
11 
112 
11,4 
11,6 
tl,8 
12 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
560 
380 
400 
462 
528 
598 
672 
750 
832 
918 

1.008 
1.102 
1.200 
1.302 
1.408 
1.518 
1.632 
1.750 
1.872 
1.998 
2.128 
2.262 
2.400 
2.542 
2.688 
2.838 
2.992 
3.150 
3.312 
3.478 
5.648 
5.822 
4.000 
4.182 
4.568 
4.558 
4.752 
4.950 
5.152 
5.358 
5.568 
5.782 
6.000 
6222 
6.448 
6.678 
6.912 
7.150 
7.592 
7.638 
7.888 
8.142 
8400 

71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77 000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
143.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 

12,3 
12,6 
12,9 
132 
15,5 
13,8 
14,1 
14,4 
14,7 
15 
15,3 
15,6 
15.9 
162 
16,5 
16,8 
17,1 
17,4 
17.7 
18 
18,3 
18,6 
18,9 
19,2 
19,5 
19,8 
20,1 
20,4 
20,7 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,3 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45,6 
46,2 
46,8 
47,4 
48 
48,6 

8.733 
9.072 
9.4"17 
9.768 

10.125 
10.488 
10.857 
11232 
11.613 
12.000 
12.595 
12.792 
15.197 
15.608 
14.023 
14.448 
14.877 
15.312 
15.753 
16.200 
16.652 
17.112 
17.577 
18.048 
18.525 
19.008 
19.497 
19.992 
20.493 
21.000 
22.575 
24200 
25.875 
27.600 
29.375 
31200 
33.075 
35.000 
36.975 
39 000 
41.075 
43.200 
46200 
49.300 
52.500 
55.800 
59200 
62.700 
66300 
70.000 
73.800 
77.700 
81.700 
85.800 
90.000 
94.300 
98.700 

103 200 
107.800 
112.500 
116.280 
120.120 
124.020 
127.980 
132.000 
136.080 
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Osnov- no Davek Osnova      %       Davek 

285.000 49,2 140.220 395.000 62,4 246.480 
290.000 49,8 144.420 400.000 63 252.000 
295.000 50,4 148.680 405.000 63,3 256.365 
oflO.OOO 51 153.000 410.000 63,6 260.760 
305.000 51,6 157.380 415.000 63,9 265.185 
510.000 52,2 161.820 420.000 64,2 269.640 
315.000 52,8 166.320 425.000 64,5 274.125 
320.000 53,4 170.880 430.000 64,8 278.640 
325.000 54 175.500 435.000 65.1 * 283.185 
330.000 54,6 180.180 440.000 f/5,4 287.760 
335.000 55,2 184.920 445.000 63,7 292.365 
340.000 55,8 189.720 430.000 66 297.000 
343.000 56,4 194.580 455.000 66,3 301.665 
350.000 37 199.500 460.000 66,6 306.360 
355.000 57,6 .204.480 465.000 66,9 311.085 
360.000 58,2 209.520 470.000 67,2 315.840 
365.000 58,8 214.620 475.000 67,5 320.625 
370.000 59,4 219.780 480.000 67,8 325.440 
375.000 60 225.000 485.000 68,1 330.285 
380.000 60,6 230.280 490.000 68,4 335.160 
385.000 61,2 235.620 495.000 68,7 340 055 
390.000 61,8 241.020 500.000 69 345.000 

Nad 500.000 din 80% ali od vsakih nadaljnjih 
5.000din osnove 4.000din davka. 

3. 61en 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najblišji davčni stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

4. člen 

Osnova za izračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokroži takole: 

a) osnove do 100.000din se zaokrožijo na 1000 
dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500din za- 
okrožijo navzdol, zneski nad 500din pa navzgor; 

b) osnove nad 100.000 din na 5.000 din tako. da 
se zneski do 2500 din zaokrožijo navzdol, zneski nad 
2500 din pa navzgor. 

,    5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine od dohodkov samostojnih poklicev in pre- 
moženja za leto 1955. 

St.  1234/1-55 

Murska Sobota, dne 12. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

680. 
Na podlagi 3. točke 63. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19/52) in na podlagi 2. in 28. člena temejnega zakona 
o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je ljud- 
ski odbor mestne občine Trbovlje na XXIX. seji 
dne 26. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine' 

Trbovlje za leto 1955 

l.Člen 
Proračun ljudskega odbora mestne občine Trbov- 

lje za leto 1955 s posebnimi prilogami obsega: 

I. proračun ljudskega odbora: 
z dohodki v znesku 77,668.000 din 
in z izdatki r znesku 77,668.000 din 

II. predračune finančno samostoj- 
nih zavodov: 
z dohodki v znesku 35,055.000 din 
z izdatkj v znesku 54,055.000 din 
in presežkom izdatkov 19,000.000 din 

•. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 73,528.000 din 
z izdatki v znesku 73,528.000 din 

4 2. člen        '    ' 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v skupnem znesku 19,000.000 din se krije 
z dotacijami iz mestnega proračuna. 

3. člen 
Pristojni svet ljudskega odbora je poblaščen, da 

razdelj nerazdeljeni kredit, določen v proračunu za 
subvencije, družbenim organizacijam in društvom. 

4. člen 
Komisije pristojnega sveta ljudskega odbora so 

pooblaščene, da dodeljujejo podpore in štipendije iz 
kreditov, določenih v proračunu za podpore in šti- 
pendije. 

5. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga s proračunsko rezervo do valine 500.000 din. 

6. člen 
Prenos kreditov (virmane) med pozicijami iste 

partije dovoljujejo pristojni odredbodajalci. Druge 
dopustne virmane pa dovoljuje proračunska komi- 
sija T sporazumu s pristojnim »vetom. 

7. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbore mestne 

občine Trbovlje ima pravico, ustaviti izplačilo izdat- 
kov, ki niso v skladu z zakonitimi predpisi. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 
St. 1466/1-55 
Trbovlje, dne 26. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta Tomsicac, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno lOOOdln — Posamezna številka 1 1 din do S stianl, vsake nadaljnje 4 strani t din ved — 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva lia, postni predal 13« — Telefon uprave 23-579 — Cek. račun: ••-••-5-Z-SW 
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VSEBINA t 

116. Odlok o spremembah In dopolnitvah pravilnika o sploi- 
nih pogojih za preskrbo z električno energijo iz javnega 
omrežja LR Slovenije. 

147. Odlok o prenosu republiškega sklada za pospeševanje 
kmetijstva na Zbornico za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

148. Odlok o natečaju za sprejem novih studentov na medi- 
cinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 

Ì49. Odločba o tem, da se obvezno vključita v elektrogospo- 
darsko skupnost Slovenije elektrarni Soitanj In Vuhred 
v gradnji. 

Odloki ljudskih odborov: 
6U. Odlok o družbenem planu okraja Gorica za leto 1955. 
«82. odlok o družbenem planu okraja Kriko za leto 1955. 

MS. Odlok o občinskem prometnem davku okraja Maribor 
okolica. 

684. Odločba o prenosu zdravstvenega doma Jesenice iz pri- 
stojnosti okrajnega ljudskega odbora Radovljica v pri- 
stojnost ljudskega odbora mestne občine Jesenice. 

8*5. Odločba o prenosu zdravstvenega doma Bled iz pristoj- 
nosti okrajnega ljudskega odbora Radovljica v pristojnost 
ljudskega odbora mestne občine Bled. 

686. Odlok o spremembah odloka o oprostitvi In olajšavah 
samoplačnikov za zdravstvene storitve na območju okraja 
Radovljica. 

687. Odlok o drugi spremembi družbenega plana Sežana za 
leto 1955. 

146. 
Na podlagi 74. člena ustavnega zatona o teme- 

ljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblast] Ljudske republike Skfvenije izdaja Izvršni 
»vet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnih 
pogojih za preskrbo z električno energijo iz javnega 

omrežja LR Slovenije 

I 
Pravilnik o splošnih pogojih za preskrbo z elek- 

trično energijo iz javnega omrežja LRS (Uradni list 
LRS, št. 1-4/33 in 45-152/53) se spremeni in dopolni 
tako: 

1. Prvi odstavek 2. točke se spremeni tako, da 
'6 glasi: 

>Pod javno omrežje LRS spadajo vsa omrežja 
in naprave visoke in nizke napetosti, ki spadajo v 
osnovna sredstva podjetij, vključenih v Elektrogo- 
»podarsko skupnost Slovenije, in sicer od obratov za 
Proizvodnjo električne energije do uvoda v stavbo. 
Pri kabelskih priključkih pa do priključitve omarice 
P« malih odjemalcih oziroma do transformatorskih 
Postaj do vključno konzole oziroma vključno kabel- 
ske glave pri pogodbenih odjemalcih.« 

2. V drugem odstavku 6. točke se črta zadnji 
*tavek. 

3. Točka 10 se dopolni tako, da se glasi: 
»Preden dobavitelj merilno napravo, ki jo oskrbi 

°djemalec, montira in priključi, pregleda in preiz- 
kusi odjemalčevo instalacijo, ali ustreza vsem veljav- 
en» predpisom in pogojem ter določi mesto, kjer se 
Jo instalacija priključila. S pregledom instalacije 
*akor tudi z njeno priključitvijo pa dobavitelj ne 
Prevzame nobene odgovornosti za kakovost njene 
'*Vedbe, pač pa je dolžan od dneva uveljavitve tega 
Pravilnika odkloniti priključitev instalacije, ki ni 
zapravljena po veljavnih predpisih ali če tisti, ki 
,e po drugem odstavku te točke dolžan nabaviti me- 
dino napravo, ne da na razpolago ustrezne merilne 
Naprave. 

Za odjemalce električne energije po tarifni kate- 
goriji za gospodinjstvo je dolžan nabaviti na svoje 
stroške ustrezno merilno napravo investitor oziroma 
lastnik stanovanjske zgradbe, za ostale kategorije pa 
odjemalec sam.< 

4. Točka 22 se dopolni tako, da se glasi: »Zunanji 
priključni vod je praviloma sestavni del javnega 
omrežja in spada v dobaviteljeva osnov u d sredstva, 
če ni s pogodbo med investitorjem oziroma lastnikom 
priključka in dobaviteljem drugače določeno.« 

5. Prvi odstavek 50, točke se dopolni tako, da se 
glasi: 

»Za nekontrolirani odjem električne energije ve- 
lja tista poraba, ki je nastala tako, da je odjemalec 
svoje naprave priključil brez števca ali pred štev- 
cem, ali pa števec premestil oziroma kakorkoli vpli- 
val na števec, da ni kazal celotne od jemalce ve po- 
rabe«. 

Drugi odstavek 50. točke se črta. 

6. Prvi odstavek 51. točke se spremeni in dopolni 
tako, da se glasi: »Količina, moč in kakovost dobav- 
ljene in odvzete električne energije se ugotavlja z 
ustreznimi merilnimi napravami. Edino pri odjemal- 
cu, po tarifni kategoriji Javna razsvetljava je dovo- 
ljeno pavšalno ugotavljanje odjemalčeve porabe.« 

7. V 55. točki se pred sedanjim prvim odstavkom 
doda nov prvi odstavek, ki se glasi: . 

»Merilna naprava ostane last oziroma v upravi 
tistega, ki jo je nabavil.« 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi 
in tretji odstavek. 

Sedanji tretji odstavek, ki postane četrti odsta- 
vek, se dopolni tako, da se glasi: 

»Svoje in odjemalčeve merilne naprave montira 
dobavitelj na odjemalčeve stroške. Ce je merilno 
napravo nabavil odjemalec in za njeno montažo ni 
potrebna uporaba kakršnegakoli materiala, prevzame 
nase stroške montaže dobavitelj.« 

8. Točka 58 se spremeni in dopolni tako da se 
glasi: 
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»Dobavitelj je upravičen svojo merilno napravo 
vsak čas zamenjati. Ce pa je merilna naprava last 
oziroma v upravi odjemalca, jo sme začasno nadome- 
stiti i drugo, če je treba merilno nepravo po pred- 
pisih o vzdrževanju merilnih naprav preizkusiti ozi- 
roma žigosati.« 

9. Drugi stavek prvega odstavka 59. točke se 
spremeni tako, da se glasi: >Ti stroški bremenijo 
dobavitelja.« 

Na koncu 59. točke se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi: >Če misli dobavitelj, da odjemalce va 
merilna naprava ne deluje pravilno, sme montirati 
na svoje stroške kontrolno merilno napravo.« • 

10. Točka 62. se spremenil tako, da se glasi: »Ko- 
ličina in moč dobavljene električne energije pri od- 
jemalcih po tarifni kategoriji Javna razsvetljava se 
določa pavšalno v primerih, ko je možno porabo 
energije ugotavljati dovolj natančno in ni mogoče 
montirati merilno napravo.« 

11. V 73. točki se na koncu prvega odstavka za 
podtočko k) doda nova podtočka, ki se glasi: >1) ne 
nabavi oziroma ne omogočj nabave merilne naprave 
po določbah X. poglavja tega pravilnika.« 

12. Točka 80 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za odjemalce, pri katerih se je doslej pavšalno 

ugotavljala poraba električne energije, je treba v 
rokih, določenih v 81. točki, nabaviti ustrezne merilne 
naprave. Merilne naprave je dolžan nabaviti na svoje 
stroške: 

a) hišni svet oziroma lastnik ali upravni organ 
hiše, kj ni v stanovanjski skupnosti, za odjemalce 
tarifne kategorije »gospodinjstvo«; 

b) odjemalec sam, če je uvrščen v kakšno drugo 
tarifno kategorijo,  razen  gospodinjstva; 

c) dobavitelj za odjemalce, ki so jim bile njihove 
lastne merilne naprave demontirane brez povračila 
odškodnine, in za odjemalce, ki jim je bila merilna 
naprava demontirana po 1. januarju 1955. 

Ce osebe, ki so po prvem odstavku te točke dolž- 
ne nabaviti merilne naprave, v določenem roku tega 
ne store, jih nabavj na njihove stroške Elektrogo- 
spodarska skupnost Slovenije, če ne ustavi dobave 
električne energije po točki 73 — 1 tega pravilnika.« 

13. Za sedanjo 80. točko se doda nova 81. točka, 
ki se glasi: 

»Državni sekretar za gospodarstvo LRS predpise 
za posamezne okoliše in tarifne kategorije odjemal- 
cev rok, v katerem morajo biti merilne naprave na- 
bavljene in montirane.« 

II 
' Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS«. 

St. U 106/1-53 

Ljubljana, dne 13. septembra 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

147. 
Na podlagi 74. člena ustavnega zakona o teme- 

ljih družbene m politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi s 5. raz- 
delkom XVI. poglavja družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1955 in v zvezi z 2. členom 
uredbe o upravljanju skladov za pospeševanje kme- 
tijstva (Uradni list FLRJ, št. 28-293/55) izdaja Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o prenosu republiškega sklada za pospeševanje kme- 
tijstva na Zbornico za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

I 
Republiški sklad za pospeševanje kmetijstva, ki 

je bil ustanovljen z družbenim planom LRS za leto 
1953 se prenese v upravljanje na Zbornico za kme- 
tijstvo in gozdarstvo LRS. 

II 
Ta odlok velja takoj. 

St. U-107/1-55 
Ljubljana, dne  13. septembra  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
, Boris Kraigher 1. r. 

148. 
Na   podlagi  1. točke   odloka o pravici   dijakov 

srednjih splošnoizobraževalnih šol do vpisa na fakul- 
tete   (Uradni  list  FLRJ,  št. 26-270/55)   izdaja   Izvršni 
svet LRS 

ODLOK 
o natečaju za sprejem novih študentov na medicinsko 

fakulteto Univerze v Ljubljani 

Na medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani se 
lahko sprejme v študijskem letu 1955/56 130 študen- 
tov-novincev na podlagi natečaja, ki ga razpiše medi- 
cinska fakulteta m sicer na oddelek za splošno medi-# 
cino 80 kandidatov in na oddelek za stomatologijo 
50 kandidatov. Ce se na enega od teh oddelkov pri- 
glasi manj kandidatov, se za toliko poveča število 
kandidatov na drugem oddelku. 

2 
Natančnejše pogoje za izvedbo tega odloka Pre"* 

piše univerzitetni svet na predlog sveta medicinske 
fakultete. 

3 
Ta odlok velja takoj. 

St. U 108/1-55 

Ljubljana, dne 9. septembra 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. '• 
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149. 
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena uredbe o 

skupnostih elektrogospodarskih podjetij je Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije 

od ločil : 

I. V Elektrogospodarsko skupnost Slovenije se 
obvezno vključita Elektrarna Šoštanj v gradnji in 
Elektrarna Vuhred v gradnji. 

II. Nadzorstvene pravice po 31. členu uredbe o 
ustanavljanju podjetij  in obrtor  (Uradni list FLRJ, 

št. 51-424/51)  Izvršuje glede  elektrarn •  gradnji iz 
I. točke Elektrogospodarska skupnost Slovenije. 

III. Ta odločba velja takoj. 

St.  1030/2-55 

Ljubljana, dne 13. septembra 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
681. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih ter v skladu z zakonom 
o družbenem planu LR Slovenije (Uradni list LRS, 
št. 4-23/55) je okrajni ljudski odbor Gorica na loče- 
nih sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 15. aprila  1955 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Gorica za leto 1955 

1. člen 
Potrdi   se družbeni   plan okraja  Gorica  za  leto 

1955,  ki  se  glasi: 

Prvi  del 

PREGLED   RAZVOJA   GOSPODARSTVA   OKRAJA 
GORICA V LETU 1954 

Splošno se je razvijalo gospodarstvo okraja Go- 
rica v letu 1954 ugodno v vseh panogah, razen v kme- 
tijstvu. 

Kmetijska proizvodnja je bila v goriškem okra- 
ju posebno neugodna zaradi njegove sadjarske in 
povrtninske narave. Izredno velike padavine so uni- 
čile dober del sadja in povrtnin, kar je poteg drugih 
vzrokov še posebej vplivalo na dvig cen. 

Skupni   družbeni   proizvod 
Primerjava skupnega družbenega proizvoda brez 

materialnih stroškov v letu 1953 nasproti tistemu v 
letu 1954 da tole podobo gospodarstva: 

v 1000 din 

1953 1954 

5,444.451 
100 

6,110.130 
112 

skupni družbeni proizvod 
y odstotkih 
°a enega prebivalca v 

dinarjih 78.723 88.360 

Skupni   narodni   dohodek 
Primerjava skupnega narodnega dohodka pokaže 

We uspeh: 
v 1000 din 

1953 1954 

skupni narodni dohodek 4,861.845 5,321.977 
T odstotkih 100 109 

n* enega prebivalca v 
dinarjih 70.308 76.805 

Skupni družbeni proizvod se je v letu 1954 pove- 
di za 12%, predvsem zaradi večjega izvoza in večje 

proizvodnje v vseh industrijskih strokah, razen v 
lesni industriji, kjer je padla za 2%. Znatno poveča- 
nje izkazuje industrija nekovin/kovinska industrija 
in industrija gradbenega materiala. S povečanjem ka- 
pacitet se je dvignila proizvodnja tekstilne in živil- 
ske industrije ter industrije usnja in čevljev. 

1 

Industrijska proizvodnja 

Vrednost industrijske proizvodnje se je v letu 1954 
povečala nasproti letu 1953 za 14%. 

Po strokah se je bruto produkt industrijske pro- 
izvodnje  spremenil   v   letu   1954  nasproti   letu   1953 
takole: 

indeks 
(1955 = 100) 

proizvodnja električne energije 112 
proizvodnja nekovin 117 
kovinska industrija 121 
industrija gradbenega materiala 119 
lesna industrija 98 
tekstilna industrija 107 
industrija usnja in obutve 1217 
živilska industrija 140 
industrija — povprečno 114 

Proizvodnja nekovin se je povečala • izdelavi 
salonitnih izdelkov, medtem ko je proizvodnja ce- 
menta ostala približno pri količinah iz leta 1953. To 
povečanje je posledica reorganizacije v tovarni in 
ureditve razmer, kj v letu 19>3 niso bile zadovoljive. 

Zaradi povpraševanja po poljedelskem orodju in 
po odlitkih na domačem trgu se je povečala proiz- 
vodnja v kovinski industriji. 

Povpraševanje po opečnih izdelkih v inozemstvu 
je še vedno veliko. Zaradi tega se je proizvodnja ope- 
ke in strešnikov dvignila do polne zmogljivosti. 

Tekstilna industrija v Ajdovščini je v letu 1954 
dala v pogon nove statve, s tem je narasel obseg pro- 
izvodnje surovih tkanin. 

V letu 1954 je bil reorganiziran eadno-likerski 
kombinat • Ajdovščini in so bili dani v pogon novi 
stroji za predelavo sadja in povrtnia. Zato se je pro- 
izvodnja nasproti letu 1953 dvignila za 40%, to je za 
2% več, kot je bila predvidena v planu za leto 1954. 

Kmetijska proizvodnja 

Zaradi prevelike vlage je žita napadla rja, krom- 
pir pa  plesen,  kar  je občutno zmanjšalo  pridelek. 
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Pridelek koruze na težkih zemljah je bil slab; čin- 
kvantin je le ma lok j e dozorel. Želje, paradižniki in 
druga zelenjava so dali podpovprečen pridelek. 

Sadna letina je bila izredno slaba. Jablane niso 
dale skoraj nobenega pridelka, drugo sadje, zlasti 
češnje, pa podpovprečen pridelek. 

Vinska letina je bila količinsko in kakovostno 
boljša kot leta 1953. 

Vrednost kmetijske proizvodnje je bila zaradi 
slabe letine vseh njivskih kultur za 6,5% manjša kot 
v letu 1953. 

Primerjava proizvodnje važnejših pridelkov: 

za nove gradbe in vzdrževanje goznih 
komunikacij 21.738.011 din 

ter za pogozdovanje Krasa 4,281.958 din 

1953 1954 indeks 
(ton) (ton) 1953 - 100 

žito 8.749 6.254 71.4 
krompir 16.568 15.055 79.7 
sadje 5.384 2.708 50.2 

grozdje 100.454 129.991 129.4 

e eno 60.130 65.000 108.0 

Količina kmetijske proi zvodnje pa strokah: 

indeks 
1993 - 100 

poljedestvo 76.8 
sadjarstvo 502 
vinogradništvo 129.4 
'živinoreja 106.0 

V letu 1954 je preseženo predvojno število gove- 
je" živine, katere jîbilo v letu 1939 28.314 glav, v letu 
1954 pa 29.593. Preseženo je še število ovac za 9H glav 
in perutnine za 2.410. 

Oskrbovanje s kmetijskimi potrebščinami je bilo 
v letu 1954 boljše kot v letu 1953. Poraba umetnih 
gnojil je narasla od 201.5 vagonov v letu 1953 na 331.5 
vagonov v letu 1954. Oskrba z drugimi potrebščinami 
še ni bila zadostna. Kakor v letu 1933 ima pomanjka- 
nje cementa in drugega gradbenega materiala, po- 
sebno opečnih izdelkov za posledico neurejenost 
gnojničnih jam, in gospodarskih poslopij ter pomanj- 
kanje silosov. 

.    3 

Gozdarstvo 

V letu 1954 je bila sečnja sicer za 2% nižja ka- 
kor v letu 1933, vendar je bil plan skupne lesne mase 
prekoračen z 9% zaradi snegoloma na območju Črne- 
ga vrha, ki je bil ogromen. Prizadevalo se je, da se 
čimbolj omeji sečnja in da se dobe drva s čiščenjem 
in redčenjem. 

Za pogozdovanje, čiščenje in 
bil  uporabljen  znesek 
in sicer za drevesnice 
obnovo in nego gozdov 
varstvo gozdov 
urejanje gozdov 

Nadalje je bilo uporabljeno: 
za postavljanje gozdnih poslopij 

nedržavnega sektorja 
za postavljapje goznik poslopij 

državnega sektorja 

varstvo gozdov je 
27,248.568 din 

6,144.672 din 
16,804.276 din 
2,904299 din 
1,395.321 din 

24,068.155 din 

6,285.678 din 

83,622.370 din 

Gradbeništvo 

Obe gradbeni podjetji sta zgradili v letu 1954 
objekte v vrednosti 955,493.000 din, ne upoštevaje 
gradbena dela izven okraja. Grdabena delavnost se 
je torej povečala za 45% nasproti letu 1953. Povpreč- 
no je bilo v okraju zaposlenih 1.232 gradbenih de- 
lavcev nasproti 1.079 v letu 1953. S povečanjem 
osnovnih sredstev se je dvignila mehanizacija, ni pa 
še dosegla potrebne ravni. Storilnost je v letu 1954 
nazadovala nasproti letu 1953. 

5 

Promet 

Prizadevanje za izboljšnje osebnega prometa je 
le deloma imelo uspeh z uvedbo motornih vlakov, ki 
še ne obratujejo redno. Podjetje za vzdrževanje prog 
je porabilo v letu 1954 za redno vzdrževanje prog 
476.982 norma/ur nasproti planu, ki je predvideval le 
449.224 norma/ur, kar pomeni povečanje za 6%. Pri- 
merjava z letom 1953 ni mogoča, ker podjetje ta- 
krat še ni bilo samostojno ter ne razpolaga s podatki. 
Isto velja za podjetje za popravilo voz in strojev, ki 
je v letu 1934 porabilo 338875 norma/ur za popravilo 
voz in strojev. 

V cestnem prometu je podjetje >Avtoprorret Go- 
rica« deloma obnovilo svoj avtopark ter povečalo pre- 
voženo pot/km za 19% nasproti letu 1953, ton/km pa 
6%. Pot/km je v letu 1954 doseženih, 23,161.000, v 
letu 1955 pa 19,517.000. Ton/km je doseženih 2.746.000 
v lefu 1954, nasproti 2,596.000 v letu 1953. 

Trgovina in gostinstvo 
Osamosvojitev trgovin je v glavnem omogočila 

boljšo preskrbo in postrežbo. Raven gostinstva se je 
zboljšala z novim hotelom v Solkanu in z adaptaci- 
jami gostišč v Ajdovščini. 

Indeks blagovnega prometa v letu 1954 nasproti 
letu 1953: 

v trgovini na drobno 117% 
v trgovini na debelo 90% 
v gostinstvu 98% 

Zmanjšnje v trgovini na debelo je nastalo zaradi 
neposredne dobave blaga v proizvajalnih podjetjih. 

Obrt 

Obrt je v letu 1954 nazadovala. Število obrtnih 
obratov je padlo za 3,5%. To nazadovanje se opaža 
predvsem p kovaštvu, kolarstvu in čevljarstvu na 
podeželju, ker se ne vključujejo novi kadri. 

Obrt je bila močno prizadeta tudj zaradi izena- 
čenja s planskimi instrumenti industrije, kj so pred- 
stavljali zanjo previsoko breme. Predvsem so to ob- 
čutili mlini, ki so skoraj vsi zašli v zgubo. 

Posebno se občuti pomanjkanje optičnih, steklo- 
brusaških in graverskih delavnic tei kemičnih čistil- 
nic tekstilnih izdelkov. 
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Investicije 
Investicijska  delavnost  je   bila   v   letu   1954  na območju goriškega okraja velika. 
Investiran je bil znesek 1,394.879.000 din, in eicer: 

a) iz zveznih sredstev 124,805.000 din 

od tega: 
zadružno   uvozno-izvozno   podjetje   >Flores«, 

Šempeter pri Gorici 
podjetje »Agroservis«, Šempeter 
podjetje  >Vinerol<, Šempeter 
državno kmetijstvo posestvo, Vipolže 
splošno kmetijsko gospodarstvo, Ajševica 

kmetijske delovne zadruge: 
Dobrovo 
Medana 
Bukovica 
Renče 
Bilje 
Kozana 
Branik 
Lože 
Godovič 

b) iz republiških sredstev 
od tega: 
Tekstilna tovarna Ajdovš6ina 
Solkanska industrija apna, Solkan 
Gorižke strojne tovarne in livarne, Solkan 
Mlinsko podjetje, Ajdovščina 
Tovarna cementa in salonita, Anhovo 
Kmetijska delovna zadruga, Lože 
Kmetijska šola, Lože 

c) iz sredstev gospodarske pomoči Primorski 
od tega: 
»IMA«, Miren 
predor Panovec 
most Piave in most Predmeja 
restavracija v Novi Gorici 
ttanovanjski bloki v Novi Gorici 
vodovod Brda 

č) iz sredstev Glavne zadružne zveze LRS 
vinska klet Dobrovo 

d) iz sredstev Jugoslovanskih železnic 
od tega: 
most čez Sočo pri Ajbj 
stanovanjski blok v Novi Gorici 
popravilo mostov 
investicijsko vzdrlevanje proge in drugih 

objektov 

*) iz sredstev za obnovo podeželja 
od tega: 
iz sredstev LRS 
iz sredstev QLO 

• iz sredstev proračuna LRS 
od tega: 
osnovna šola, Ajdovščina 
osnovna šola Spodnji Lokovec 
šola pri bolnici za kostno tuberkuluzo 

Šempeter pri Gorici 
8) iz   sredstev  okrajnega   kreditnega   sklada   za 

investicije 

194,783.000 din 

210,700.000 din 

132.000.000 din 

197,023.000 din 

67,710.000 din 

40,800.000 din 

85,393.000 din 
5,028.000   „ 

12,000.000 n 

6,412.000 „ 
2,818.000   m 

2,500.000 
1,384.000 
2,400.000 
1,200.000 
1,000.000 

560.000 
900.000 

3,000.000 
210.000 

48,000 001) din 
6,000.000 , 

15,•>0.000 „ 
8,200.000 „ 

115,368.000 „ 
515.000 „ 

1.700.000 „ 

,000.000 din 
80,000.000 „ 
10,000.000 „ 
20,000.000 „ 
50,000.000 „ 
35,000.000   „ 

132,000.000 din 
25,000.000   „ 
32,823.000 „ 

9,200.000   „ 

45,710.000 din 
22,000.000   „ 

33.000.000 din 
7,000.000   M 

800.000   H 

340,245.000 din 
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Ta znesek je bdi razdeljen: v 10O0 din 

?t
Pl                   Panoga Skupaj                  Gradba Oprema Drugo 

1. Industrija 
2. Kmetijstvo 
3. Gozdarstvo 
4. Gradbeništvo 
5. Trgovina 
6. Gostinstvo 
7. Obrt 
8. Kultura in prosveta 
9. Komunalna delavnost 

196.590 180.980 12.835 2.775 
28.145 2.000 — 26.143 

4.500 — 4.500 — 
• 17.262 — 17.262 — 
20.150 14.000 6.150 — 

500 — 500 — 
1.900 — •     1.900 — 
6.600 6.600 — — 

64.600 54.300 8.300 2.000 

Skupaj 540.245 

h) iz sredstev za zidanje individualnih stanovanj- 
skih hiš 

i) iz proračunskih sredstev okrajnega ljudskega 
odbora za negospodarske investicije 
ki so tako razdeljene: 
bolnica v Vipavi 
popravilo osnovnih šol 
notranja uprava 
ureditev kapnic 
popravilo ceste Volčja draga 
oprema upravnega poslopja OLO 
projekti, študije in raziskave 
manjša komunalna dela 

j) iz   proračunskih   sredstev 
odborov za negospodarske 
in sicer 

ljudski odbor mestne občine, 
Ajdovščina 

občinski ljudski odbor: 
Branik 
Col 
Ćepovan 
Črni če 
Crni vrh 
Dobrovo 
Grgar 
Kal 
Kanal 

257.880 

42,801.000 din 

51.447 30.918 

4,188.000 din 

4,432.000 din 
24,234.000 „ 
2,001.000 „ 
3,088.000 „ 
2•82.000 „ 
1,548.000 „ 
4,481.000 „ 

735.000 „ 

občinskih   ljudskih 
investicije 39,824.000 din 

Kostanjevica 
7,718.000 din Kojsko 

Miren 
179.000   „ 
342.000   H ljudski odibor mestne občine 
400.000   „ Nova Gorica 

1,016.000   „ občinski ljudski odbori: 
1,485.000   „ Renče 

9S3.000   „ Sempas 
1,502.000   „ Šempeter 

166.000   „ Vipava 
4,541.000   „ Zali hrib 

165.000 * 
456.000 
762.000 

12,955.000 din 

140.000 „ 
259.000 M 

6,500.000 „ 
140.000 „ 
35.000 » 

V celoti je bilo od razpoložljivih investicijskih sredstev v znesku 1.834,883.000 din izrabljenih le 76%, 
ker je spomladi delo zadrževalo deževno vreme in ker so bili krediti na razpolago eel« meseca maja 
ter načrti temu primerno pozneje izdelani. 

9 

Izvoz 

Nasproti letu 1955 je celotni izvoz večji za 21 %. 
V letu 1953 je znaial 1,055.905.000 din, v letu 1954 pa 
1,275.929 din, 

Na posamezne panoge odpade: 

(v 1000 din)      % 

nekovine 44.687 
gradbeni material 116.292 
pohištvo in drugi lesni izdelki      410.000 
tekstilno blago 32•.000 
usnjeni izdelki 22.000 
kmetijski pridelki 355.950 

3,5 
9,0 

32,0 
26,0 

1,5 
28,0 

Skupaj 1,275.929 100.0 

Drugi del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

OKRAJA GORICA V LETU 1955 
I. poglavje 
Industrija 

Napredek industrijske proizvodnje se bo v leta 
1955 dosegel  z boljšo izrabo obstoječih kapacitet » 
pospeševanjem zlasti tekstilne in živilske industrije. 
z odpravljanjem ozkih grl v industriji nekovin ter s 

povečanjem  storilnosti dela, 

1 
Po doseženi proizvodnji v letu 1954 in po oceni 

možnosti za razvoj v letu 1955 bo industrijska proiz- 
vodnja povečana za 18%. 

Po posameznih strokah industrijske proizvodnje 
se predvideva v letu 1955 tole povečanje obsega pro- 
izvodnje: 
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Indeks 
1954 - 100 

proizvodnja električne energije 117 
proizvodnja nekovin 107 
kovinska industrija 117 
industrija  gradbenega  materiala 107 
lesna industrija 120 
tekstilna industrija 150 
industrija usnja in obutve 140 
živilska  industrija 123 
industrija — povprečno 118 

Predvideva se povečanje števila zaposlenih za 
9%, to je za 334 oseb nasproti letu 1954 Po panogah 
se predvideva tole povečanje: 

1954       1955 Povečanje Indeks 
1954 - 100 

proizvodnja in  razde- 
ljevanje elektične 
energije 

proizvodnja  nekovin 
kovinska industrija 
industrija  gradbenega 

materiala 
lesna industrija 
tekstilna  industrija 
industrija usnja 

in obutve 
živilska industrija 

318 330 12 104 
994 1.100 106 117 
114 123 11 110 

415 441 26 106 
.173 1.190 17 101 
246 308 62 123 

172 214 42 124 
233 291 58 125 

Skupaj 3.665      3.999       354 109 

V industriji se predvideva povečanje storilnosti 
dela za 8%. 

3 
Predvideva se povečanje izvoza industrijskih 

Proizvodov za 70% nasproti izvozu, doseženemu v 
letu 1954. V letu 1954 je bil realiziran izvoz v vred- 
nosti 919,979.000dm, v letu 1955 pa je planiran izvoz 
T vrednosti  1.562,730.000 din. 

V elektrogospodarstvu v letu 1954 ni bil dosežen 
Predvideni dvig zaradi pomanjkanja vodne sile. Pri 
»rednjem stanju Soče in Vipave se bo doseglo pove- 
lje za 17% nasproti letu 1954. 

Da ne bo večjih motenj in izpadov, se morajo 
Pospešeno obnavljati transformatorske postaje in 
omrežje. 

5 
Tovarna cementa in salonita Anhovo bo usmerila 

»vojo proizvodnjo v izboljšanje kakovosti pri pri- 
bližno istih količinah, predvsem cementa. Ustalila 
8e bo na znamkah C 500 in S 600. Zaradi boljše kva- 
rtete se bo dvignil izvoz od 1.189 ton cementa v letu 
J^5* na 23.000 ton v letu 1955, izvoz salonita pa od 
^•527 tm na, 186.000 tm. Količinsko se lahko proizvod- 
na cementa dvigne le z obnovo mlinov za lapor. 

Predvideno povečanje za 17% bo v kovinski in- 
^"striji mogoče s polno izrabo obstoječih kapacitet, 

'jnje povečanje je mogoče le, če se zgradi po- 

trjena prva faza Goriških strojnih tovarn in livarn 
in če se omogoči predvidena izdelava desettonskih 
prikolic. 

7 

V industriji gradbenega materiala se bo omogo- 
čilo povečanje proizvodnje za 7 % z nabavo novega 
stroja za izdelovanje opeke. S tem se poveča dnevna 
proizvodnja opeke od 18.000 na 23.000 kosov. Poleg 
tega bodo moderne sušilne naprave v obeh opekar- 
nah omogočile, da proizvodnja ne bo prekinjena v 
zimskem času. 

8 

V lesni industriji bo nadaljnja preusmeritev pro- 
izvodnje v končne izdelke in povečanje izvoza pohi- 
štva in drugih končnih izdelkov povečala vrednost 
proizvodnje nasproti letu 1954 za 20%. Tovarna po- 
hištva predvideva povečanje izvoza pohištva za 
okrog  11 %. 

9 

V tekstilni industriji bo v letu 1955 stkanih za 
18% več barvnih in surovih tkanin. Proizvodnja 
predvidene količine barvnih tkanin, ki se v letu 1954 
še niso izdelovale, bo povzročila vrednostno pove- 
čanje za 50%. 

10 

V industriji usnja in obutve bo predvideno 40% 
povečanje doseženo s preusmeritvijo proizvodnje 
na izdelavo usnja za podlago iz ovčine, ki je vse 
prodano v inozemstvo. Nadaljnje povečanje za 25 % 
bi se doseglo z novjmi strojnimi jamami in sušilnico 
ter z nabavo večjega števila* usnjarskih in čevljar- 
skih strojev. 

U 

Obe podjetji živilske industrije bosta skupno 
povečali proizvodnjo za 23%. Mlinsko podjetje bo • 
skrajšanjem mlevskega procesa povečalo proizvod- 
njo v letu 1955 na 7.000 ton zmletega zrna..Nadaljnje 
povečanje bi bilo še mogoče z ureditvijo koruznega 
mlina. Sadno-likerski kombinat pa bo pri srednji 
letini sadja in povrtnin z izrabo polne kapacitete 
novih strojev povečal vrednost proizvodnje za 34%. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 

Plan kmetijske proizvodnje za leto 1955 predvi- 
deva povečanje za 11% nasproti letu 1934, tako da bi 
znašala vrednost pridelkov pri povečanih cenah iz 
leta 1954 1,506.000.000 din. 

V letu 1955 se predvideva višji pridelek zaradi 
večje uporabe umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, 
ki bodo na razpolago po nižjih cenah. Isto velja za 
kmetijsko orodje in stroje. Vse to bo ugodno vpli- 
val na dvig proizvodnje. S popravili :n novim; gnoj- 
ničnimi jamami se bo pridobila večja količina organ- 
skih gnojil. Pričakuje se večji pridelek v vinograd- 
n štvu iz obnovljenih vinogradov in matičnjake« ter 
v sadjarstvu in novih breskovih nasadov. V živino- 
reji se predvideva večji donos zaradi izboljšane krm- 
ske baze in boljše nege rodovniške živine in živine 
pod molzno kontrolo. 

Strokovno znanje kmetovalcev se s tečaji in pre- 
davanji dviga, kar ugodno vpliva na povečanje pro- 
izvodnje. Napravljeni so še nadaljnji ukrepi za dvig 
proizvodnje, kar se bo deloma poznalo že v letu 19T5. 
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Vrednost kmetijske proizvodnje: 

Realizacija Plan Indeks 
1954 1955        1954 - 100 

(v 1000 dm) (v 1000 din) 

poljedelstvo 232.000 300.000 13* 
sadjarstvo 37.000 90.000 243 
vinogradništvo 359.000 372.000 104 
živinoreja 310.000 320.000 103 
predelava 362.000 374.000 103 
druga  kmetijska 

delavnost '50.000 50.000 100 

Kmetijstvo — 
skupaj 1,350.000        1,506.000 111 

Izredni povišek proizvodnje v poljedelstvu in 
sadjarstvu bo v letu 1955 do«ežen zarad] slabe letine, 
ki je v letu 1954 zadela te kmetijske panoge. Vseka- 
kor pa bo povečan pridelek v vseh kmetijskih pa- 
nogah zaradi agrotehničnih ukrepov in novih vino- 
gradniških površin in sadovnjakov. 

III. poglavje , 
Gozdarstvo 

Republiški plan izrabe gozdov predvideva za go- 
zdove splošnega ljudskega pfemoženja sečnjo 28.000 
kub. metrov, za druge gozdove splošnega ljudskega 
premoženja ter zasebne in zadružne gozdove pa 
38.000 kub. metrov, kar je visoko, če upoštevamo 
veliki posek v občini «""rni vrh v letu 1954 zaradi 
ledoloma. Plan izdelave celuloznega lesa js postav- 
ljen z 2.600 kub, metri, kar bo mogoče doseči le z 
delnim žaganjem hlodovine, potrebne za predeloval- 
no industrijo in obrt, v i elulozni les. 

Sečnja bo znižana dejansko za 5 %. 
Proizvodnja nam kaže tole sliko: 

Indeks proizvodnje Obremenitev 
1954 1955     prirastka 

v 1955 

sečnja — skupaj 100 95 96 
za industrijo 100 83 — 
za lokalno in  lastno 

porabo 100 87 — 
državni sektor 100 72 72 
nedržavni sektor 100 77 100 

Razlike se bodo krile iz negozdnih površ'n. 

IV. poglavje 
Gradbeništvo 

Čeprav se predvideva znižanje denarnih sred- 
stev za gradbe, bo razmerje med sredstvi jn izvrše- 
nimi deli ugodnejše. Plačilo delavcev po učinku bo 
ugodno vplivalo na storilnost gradbenih delavcev. 
Vsekakor se mora dopolniti mehanizacija in omo- 
gočiti racionalnejša graditev z uporabo razklopljivih 
odrov, opažev in drugih elementov, zlasti pa s pra- 
vilno postavljenimi normami. S tem se bo vsaj izena- 
čilo nazadovanje storilnosti • letu 1954 nasproti 
letu 1953. 

V. poglavje 
Promet 

1 

V železniškem prometu bo podjetje za vzdrže- 
vanje proge Gorica popravilo za 11% več tirov kot 

v letu 1954. Z ozirom na slabo stanje proge v območ- 
ju goriškega .podjetja je to povečanje važno za var- 
nost prometa. 

Podjetje za popravilo voz in strojev Gorica bo 
v letu 1955 povečalo proizvodnjo za 9 % nasproti 
letu 1954. 

Udobnost osebnega prometa b; se morala izbolj- 
šati z razširjenim in rednim prometom motornih 
vlakov. 

2 

V cestnem prometu bo obnovljen avtopark s 7 
avtobusi, z 10 osemtonskimi kamioni in z 10 deset- 
tonskimi prikolicami kar bo omogočilo znatno pove- 
čanje cestnega potniškega in tovornega prometa. 

VI. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Reorganizacija trgovinske mreže se bo še izpo- 
polnila. Poleg boljše postrežbe bo nudila večjo izbiro 
potrošnega blaga in  živila boljše kakovosti. 

Z izboljšanjem gostinstva v letu 1955, zlastj t 
dviganjem ravni gostinskega kadra in pravilnega 
razmerja gostincev do gostov ter z ureditvijo cam- 
ping prostorov so ustvarjeni pogoji vsaj za prehodni 
turizem, ki se bo usmeril v okraj z ustrezno propa- 
gando in z uvajanjem   turističnih   prometnih   zvez. 

Vsi ti ukrepi bodo omogočili povišanje blagov- 
nega  prometa: 

v trgovini na drobno za 4% 
v trgovini na debelo za 13% 
v gostinstvu 6% 

VII. poglavje 

Obrt 

Z ukrepi okrajnega ljudskega odbora glede amor- 
tizacije obresti od osnovnih sredstev in uporabe sred- 
stev, predvidenih z zveznim družbenim planom za 
leto 1955, bo omogočen razvoj obrti z ustanavljanjem 
novih obrtnih delavnic, povečanjem kapacitet obsto- 
ječih podjetij, zlasti pa z vzgojo številnejšega in stro- 
kovno boljšega kadra. 

Vrednost obrtnih storitev bo predvidoma pove- 
čana za 5 % nasproti letu 1954. 

Vili. poglavje 

Investicije 

Zaradi zmanjšane pomoči iz sklada LR Slovenije 
za gospodarsko pomoč, proračunskih investicij okraj- 
nega ljudskega odbora in investicij iz okrajnega kre- 
ditnega sklada na 256,563.000 din bo predvideni <Je* 
narni obseg gradbenih storitev iz gornjih virov • 
letu 1955 za 57% manjši od vrednosti del, izvršenih 
iz istih virov v letu 1954. Ta odstotek pa se bo zbolj- 
šal, če upoštevamo, da se bo gradilo še s sredstvi »z 

skladov, ustvarjenih na novo na podlagi določb 
zveznega družbenega plana za leto 1955. 

IX. poglavje 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V goriškem okraju se predvideva v letu 1955 P°" 
večanje skupnega družbenega proizvoda za 16%' 
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Lud e ksi gibanja skupnega družbenega proizvoda: 

1954     1955      1935 
1933     1935     1954 

skupni družbeni proizvod      112       131       116 
skupni družbeni proizvod 

na prebivalca 112       130       116 
Od skupnega družbenega proizvoda, ki se poveča 

v letu  1935 za 1.037,077.000 din, odpade: 

Indeks 
1954 1955     1954 - 100 

na amortizacijo 788,153.000 810,342.000 103 
na narodni 

dohodek 5.321,977.000     6.336,865.000       119 
na narodni 

dohodek na 
prebivalca 76.660 91.000       119 

Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA GORICA 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, predviden v 
II. delu družbenega plana okraja Gorica za leto 1955, 
se poleg ekonomskih ukrepov, ki so predpisani z 
zveznim in republiškim družbenim planom za leto 
1955, predpisujejo še tile ekonomski ukrepi. 

X. poglavje 

Amortizacija 
1 

Podjetja za izdelovanje zidne In  strešne opeke 
plačujejo 100 % amortizacije, izračunane po stopnjah, 
ki so določene z veljavnimi predpisi. 

Na novo ustanovljena posestva: kmetijsko po- 
sestvo Dobrovo, zadružna vrtnarija Lada in ^druž- 
no kmetijsko gospodarstvo Šempeter, kmetijski po- 
sestvi Ajševica in Vipolže, posestva KDZ Bilje, Bra- 
nik, Bukovica, Dol. Cerovo, Hum in Lože, ki so bila 
r*zglašena za poskusne obrate, so oproščena piaceva- 
te amortizacije 

3 
Za gozdni cesti Podkraj—vrh Pnoovega klanca in 

Trnovo— Krnica—Predmeja, ki se uporabljata za jav- 
tt* promet, se plača tisti del amortizacije, ki je po- 
treben za vzdrževanj« teh cest, največ pa 50 % polne 
amortizacije. 

4 
Gostinska podjetja in obrati plačujejo za grad- 

bene objekte samo amortizacijo za vzdrževanje. 
Hoteli plačujejo za specifični gostinski inventar (no- 
menklatura osnovnih sredstev št. 753/4 in •76/1, 2 in 
?) Po stopnji amortizacije 15%, druga gostinska pod- 
jetja in obrati pa 20%. Za drugi inventar plačujejo 
Vs* gostinska podjetja in obrati vso amortizacijo po 
veljavnih predpisih. 

5 
Obrtna podjetja in delavnice plačujejo tele od- 

^°tke od polne amortizacije: 
Mehanična delavnica Dobrovo ter mlini Bilje, 

Gtgar, Ozeljan, Nova Gorica, Vipolie in Vr- 
tovin 50% 

mehanična delavnica Šempeter, Fotohk Ajdov- 
ščina in Vipava, vse krojaške, šiviljske in 
čevljarske delavnice ter vse obrtne delavnice 
kmetijskih zadrug 80% 

vsa druga obrtna podjetja in delavnice 100% 

Mlin v Renčah v letu 1955 ne plačuje amorti- 
zacije. 

Zadružna mlina Kostanjevica in Orehovlje v 
1.  1955  ne  plačujeta  amortizacije. 

6 
Kino podjetja plačujejo od gradbenih objektov 

le 10 do 30% polne amortizacije, za opremo pa po 
stopnji  6% od vrednosti osnovnih  sredstev. 

7 

Komunalna podjetja so v letu 1953 oproščena pla- 
čevanja amortizacije. 

XI. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Gostinska podjetja in obrati ne plačujejo od 

gradbenih objektov obresti od osnovnih sredstev. Od 
drugih osnovnih sredstev  plačujejo: 

a) hoteli in menze 2% 
b) drugi   gostinski   obrati,   vštevši  gostišča 

v kolektivnem upravljanju 6% 

Za obrtna podjetja in delavnice znaša obrestna 
mera od osnovnih sredstev: 
pekarna Nova Gorica, Šempeter, Vipava io Aj- 

dovščina 5% 
kovaško obrtna delavnica Lokarec pri Ajdov- 

ščini, elektromonterska delavnica Nova Go- 
rica, radio delavnici Nova Gorica in Ajdov- 
ščina, mizarska podjetja lesnih izdelkov Če- 
pov an, Crni vrh, Lokavec pri Ajdovščini io 
Vipava, zadruga mizarskih obrtnikov Solkan, 
mizarska zadruga Podnanos, krojaško-šivilj- 
ska delavnica Vipava, šiviljska delavnica No- 
va Gorica, čevljarske delavnice Anhovo, Gr- 
gar. Nova Gorica, Zali hrib in Vipava, pe- 
karne Deskle, Renče ter vse obrtne delavnice 
kmetijskih zadrug 4% 

krojaška delavnica Šempeter jn zadružna čev- 
ljarska delavnica Ajdovščina ter knjigovez- 
nica Šempeter 3% 

»Avtoòbnova« in >Agrosems« Semper, meha- 
nična obrtna delavnica K OZZ Šempeter, me- 
hanična delavnica Dobrovo, Zivinopromet No- 
va Gorica, mesnice Ajdovščina, Lokavec, Sem- 
pas. Zali hrib in Vipava, brivski salon Šem- 
peter mehanična obrtna delavnica Šempeter, 
>Fotolik« v Ajdovščini in Vipavi 2% 

»IMA< Miren, mlini Bilje, Grgar, Ozeljan, No- 
va Gorica, Vipolže in Vrtovin ter pekarna 
Miren 1% 

vsa druga obrtna podjetja in delavnice 6% 
zadružna mlina Kostanjevica in Orehovlje ter 

mlin v Renčah ne plačujejo obresti od osnov- 
nih sredstev. 

Kino podjetja plačajo  1% obresti od osnovnih 
tredstev. 
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4 
Komunalna podjetja so v letu 1935 oproščena pla- 

ćanja obresti od osnovnih sredstev. 

XII. poglavje 

Uporaba okrajnega kreditnega sklada za 
investicije 

1 
V okrajni kreditni sklad za investicije se stekajo 

v letu 1955 tale sredstva: presežki od dobička gospo- 
darskih organizacij, obresti od osnovnih sredstev go- 
stinskih podjetij in gostišč ter obrtnih podjetij in 
delavnic, presežki proračunskih dohodkov v 1. 1955 
po kritju proračunskih izdatkov, anuitete in obresti 
kreditov, dovoljenih iz tega sklada, denarne kazni, 
penali, kazenske in zamudne obresti, ako niso name- 
njene, ter nepredvideni dohodki, ako ne spadajo v 
proračun. 

50% od dobička gostinskih podjetij in gostišč 
gre izključno v sklad za pospeševanje gostinstva, 
50% od dobička obrtnih podjetij in delavnic pa iz- 
ključno v sklad za pospeševanje obrti. 

Investitor je obvezen za investicije uporabiti iz 
lastnih sredstev znesek do višine 20% od kredita, do- 
voljenega iz okrajnega kreditnega sklada za inve- 
sticije, ako to zahteva okrajni ljudski odbor, ki bo 
tudi predpisal pogoje za to uporabo investitorjevih 
lastnih sredstev. 

4 
Najdaljši odplačilni roki posojil iz okrajnega 

kreditnega sklada za investicije so tisti, kot so dolo- 
čeni z zveznimi predpisi. Druge pogoje za uporabo 
sredstev določi svet za gospodarstvo OLO Gorica. 

XIII. poglavje 

• Prometni davek 

1 
Prometni davek po uredbi o spremembah in do- 

polnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLR], št. 55-779/54) bo okrajni ljudski odbor pred- 
pisal z odlokom, k; mu bo dodana tarifa. 

2 
Pavšalne zneske prometnega davka za gostišča in 

za obrtne obrate bo določil okrajni ljudski odbor z 
odločbami na podlagi predloga okrajne davčne ko- 
misije. 

XIV. poglavje 

Izločitev sredstev pred delitvijo dobička 

Pred delitvijo dobička po XV. poglavju tega 
družbenega plana izločijo gospodarske organizacije 
20% prihrankov pri materiala in na stroških «ko so 
ustvarjeni. 

Prihranki pri materialu in prihranki na stroških 
se morajo porabiti samo za nagrade tistim delavcem 
in uslužbencem, ki so jih dosegli. 

Mesečna izplačila teh nagrad se štejejo kot akon- 
tacije do potrditve letnega sklepnega računa, na pod- 
lagi katerega se ugotovijo dejanski prihranki in 
končne nagrade. 

XV. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

Industrija 

Od dobička po odbitku zveznega davka in vseh 
obveznosti iz dobička po zakonu po 39. členu uredbe 
o delitvi celotnega dohodka gospodarskih organiza- 
ci (Uradni list FLRJ, št. 54-636/54) se določajo gospo- 
darskim organizacijam tile odstotki njihovega de- 
leža: 

Gospodarske   organizacij« 

_ , . Od tega 
Del'ž za plac« 

gospodar. pnsper- 
skih orga- [•• za ,oc. 
uzacij T ?/. „,. T ,/, 

21 63 
16 90 

13 60 

20 80 

20 65 

31 80 
15 69 
15 69 
30 60 

39 80 
39 65 
27 43 
22 50 

45 73 

32 60 
15 50 

111 Elektro Gorica, Solkan 
Soške elektrarne, Nova Gorica 

116 Tovarna cementa in  salonita, 
Anhovo 

117 Goriške   strojne   tovarne   in 
livarne, Solkan 
Tovarna poljedelskega orodja, 
Batuje 

121 Solkanska industrija apna, 
Solkan 
Podjetje »Opeka«, Bilje 
Goriške opekarne, Bilje 

122 Tovarna pohištva, Nova Gorica 
Invalidsko mfzarstvo »Iztok«, 
Miren 
LIP, Ajdovščina 

124 Tekstilna tovarna, Ajdovščina 
125 Tovarna usnja. Miren 

Tovarna čevljev >Jadran<, 
Miren 

127 Sadno-likerskj  kombinat, 
Ajdovščina 
Mlinsko podjetje, Ajdovščina 

Kmetij st vo 
Kmetijskim  posestvom  pripada  celotni  dobiček, 

od tega 80% za plače i prispevkom za socialno zava- 
rovanje. 

Gozdarstvo - 
Po odbitku zveznega davka in vseh obveznosti iz 

dobička po zakonu se določa gozdnemu gospodarstvu 
Gorica delež 30%, od tega 80% za plače s prispev- 
kom za socialno zavarovanje. 

Gradbeništvo 
Od dobička po odbitku zveznega davka m vseh 

obveznosti iz dobička po zakonu se določa delež: 

Splošnega gradbenega podjetje »Gorica«, 
Nova Gorica s 50% 
od tega za plače s prispevkom za godal- 
no zavarovanje 47% 

Splošnega gradbenega podjetja »Primor- 
je«, Ajdovščina s 50% 
od tega za plače s prispevkom za so- 
cialno zavarovanje 39% 

Projekt-biro Gorica, Nova Gorica s 53% 
od tega za plače s prispevkom za so- 
cialno zavarovanje 70% 

Del dobička, kj gre sedežu gradbenega podjetja, 
bo okraj določil pozneje, ko bo o tem izdal omejitev 
republiški izvršni svet. Ostanek dobička gre okraja 
za zidavo stanovanj. 
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Promet 
Od dobička po odbitku zveznega davka in vseh 

obveznosti iz dobička po zakonu se določajo tile od- 
stotki  deleža  gospodarske organizacije; 

Gospodarske   organizacije 
Delež 

gospodar- 
•Lih orga- 
lizacij v •/• 

Od tega 
odstotek 
za plače 

s  pnspev- 
com za soc. 

tavaroY, 
T   •/. 

Podjetje za vzdrževanje proge, 
Gorica 46 77 

Podjetje za popravilo voz in stro- 
jev, Gorica 40 77 

Podjetje »Avtopromet Gorica«, 
Nova Gorica 48 73 

Uvozna in izvozna trgovina 
Od dobička po odbitku zveznega davka in vseh 

obveznosti iz dobička po zakonu se določa podjetju 
>Primorje export«, Gorica delež na dobičku v višini 
9%, od tega 24% za plače s prispevkom za socialno 
zavarovanje. 

Trgovina 
Ako bodo v letu 1935 ustvarila trgovska podjetja 

in trgovine dobiček, ga delijo: 
a) trgovska podjetja in trgovine državnega sek- 

torja: 
po odbitku zveznega davka od dobička 
10% za investicijski  sklad podjetja, 
50% za investicijski sklad za pospeševanje trgo- 

vine pri okrajnem ljudskem odboru, 
40% za   proračun   okrajnega   ljudskega   odbora; 
b) trgovska podjetja okrajne zadružne zveze 

Gorica: 
po odbitku zveznega davka od dobička in astaitet 
10% za investicijski  sklad  podjetja, 
90% za okrajno zadružno zvezo za  gospodarske 

investicije v  kmetijstvu; 
c) trgovine m odkupi kmetijskih zadrug: 
po odbitku anuitet 
50% za kmetijsko zadrugo, ki sme ta del upora- 

biti samo za gospodarske investicije v kmetijstvu, 
40% kmetijski zadrugi za zidanje gnojiščnih jam 

it tilosov, 
10% za druge sklade kmetijskih zadrug. 
Prodajalne proizvajalnih podjetij delijo 
ostanek rabata, ki se ne porabi za izdatke Iz 77. 

•••• uredbe o delitvi celotnega dohodka gospodar- 
skih organizacij, takole: 

60% za plače z uporabo lestvice in določb 4. toč- 
ke B razdelka XVI. poglavja tega družbenega plana 
ter za skupni Tezervni sklad v višin; določeni v 1. 
točki XX. poglavja tega družbenega plana; presežek 
8re v investicijski sklad prodajalne, 

40% med tiste okrajne ljudske odbore, kjer so 
sedeži podjetja in njegovih trgovskih poslovnih enot, 
Po 2. odstavku 73. člena imenovane uredbe. 

Gosti nstvo 
Dobiček gostinskih podjetij in gostišč se deli: 
20% od celotnega dobička za investicijski sklad 

Podjetja, 
*   40% od celotnega dobička za investicijski  sklad 

gostinstva pri okrajnem ljudskem odboru, 
..    *0% od celotnega dobička za proračun okrajnega 
ljudskega odbora. 

Hoteli uporabijo ves dobiček za lastne investi- 
cije. 

Obrt 
Delež dobička po odbitku obveznosti po zakonu 

se določi v odstotkih tako: 
a)  za državna obrtna podjetja in delavnice: 
50% od celotnega dobička za okrajni sklad za po- 

speševanje obrti. 
Od ostanka dobička znaša delež obrtnega pod- 

jetja ali delavnice: 

Gospodarske   organizacije Dele* T •/. 

Od tega 
za plače 

•  prispev- 
kom za soc- 

zav. T •/• 

Obrtno podjetje Avtoobnova, Sem. 
peter 40 70 

Pohištvo Branik in vsa remontna 
podjetja 50 80 

klavni   podjetji   v  Ajdovščini   in 
Vipavi,    mizarski    delavnici    v 
Selu pri Crničah in Podna nos u 
ter vse pekarne 60 70 

Zivinopromet Gorica. Nova Gorica     80 * 53 
vsi mlini, storitveni obrtni obrati 

ter krojaški, šiviljski, čevljar- 
ski in kovinski obrati 100 90 

vsi drugi obrtni obrati                          75 60 

b) za obrtna podjetja • delavnice s prispevkom 
družne zveze Gorica: 

20% od celotnega dobička za plače s prispevkom 
za socialno zavarovanje, 

4% od celotnega dobička za »klad •• samostojno 
razpolaganje, 

76% od celotnega dobička za investicijski sklad 
Okrajne zadružne zveze; 

c) za obrtna podjetja in delavnice kmetijskih 
zadrug: 

50% od celotnega dobička za gospodarske inve- 
sticije kmetijske zadrug«, 

30% od celotnega dobička za plače s prispevkom 
za socialno zavarovanje, 

4% od celotnega dobička v sklad za samostojno 
razpolaganje, 

16% od celotnega dobička kmetijski zadrug] za 
zidanje gnojiščnih jam in silosov. 

Komunalna in kino podjetja 
Komunalnim in kino podjetjem pripada 50% od 

celotnega dobička za investicijski sklad podjetja, 
ostalih 50% pa za plače s prispevkom za socialno za- 
varovanje z omejitvijo po 4. točki B razdelka XVI. 
poglavja tega družbenega plana. 

Pavšalni  delež   na  dobička 
Okrajnj ljudski odbor bo določenim gostinskim 

obratom in obrtnim delavnicam z odločbami določil 
pavšalni znesek kot delež okraja pri dobičku in kot 
stalne prispevke družbeni sknpnosti. 

XVI. poglavje 
Plače delavcev  in  uslužbencev  v  gospodarskih 

organizacijah 

A.   Povečanje   ali    rnižanje   ravni 
tarifnih  postavk 

Povečanja ali znižanja ravni tarifnih postavk do 
5% nad ravnijo obračunskih plač ali pod njo za leto 
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1954 po XX. poglavju zveznega družbenega plana za 
leto 1955 bo določeno s sklepom okrajnega ljudskega 
odbora Gorica. 

B.  Plačilni   skladi   trgovskih   in 
gostinskih    podjetij 

1 
Trgovskim podjetjem, trgovinam in trgovinam 

kmetijskih zadrug se določijo tile plačilni skladi 7 
odstotkih od doseženega prometa: 

Odstotek piai., Investicijski 
Alad   v  •/>  od Trgovsko podjetje ali trgovina •klada od dose-' doseženega 

] îenega  prometa prometa 

»Hranila«, Nova Gorica 4,3 0,5 
»Prehrana«, Nova  Gorica 4 0,5 
»Žabji kraj<, Nova Gorica 5,5 0,5 
»Živila«, Nova Gorica 4,3 0,5 
»Delikatese«,  Nova  Gorica 4,5 0,5 
»Jestvine pri kolodvoru«, 

Nova Gorica 4,3 0.5 
»Jestvine«, Šempeter pri Go- 

rici 5 0,5 
»Živila«, Šenpeterpri Gorici 5 0,5 
»Jestvine pri smreki«. Pri- 

stava 5,5 0,5 
Trgovsko podjetje, Miren 4,5 0,5 
»Dam-Daj«, Anhovo 4,6 0,5 
Trgovsko podjetje, Vipava 4,3 0,5 
»hubelj«, Ajdovščina 4,3 0.5 
»Naša Knjiga«, Nova Gorica 5,8 0,5 
»Vino Gorica«, Nova Gorica 4,5 0,5 
»Mlekarna«, Podnanos 8,2 0,5 
Grosist »Primorka«, Nova 

Gorica 1.75 0,5 
Grosist »Gorica«, Šempeter 

pri Gorici 1,55 0,5 
»FLORES«, Sempeter pri 

Gorici 10 0,5 
»/Tobak«, Solkan 1.7 0,5 
»Gorica-Avto«, Nova Gorica 1.4 0,5 
»Droga-Steklo«, Nova Gorica 5,7 0,5 
»Trgometal«, Nova Gorica 3,5 0,5 
»Železo-Oprema«, N. Gorica 3,7 0,5 
»Drogerija«, Nova Gorica 4,5 0,5 
»Zeleznina«, Šempeter pri 

Gorici 4,5 0,5 
»Štanda«, Nova Gorica 3,7 0,5 
»Izbira«, Šempeter pri Gorici 5,3 0,5 
»Elektron«, Nova Gorica 4,5 0,5 
Lesno trg. podjetje, Volčja- 

draga 15 0,5 
Trg. podjetje »Sadje zelenja- 

va«, Nova Gorica 11 0,5 
»Tekstil konfekcija«, Nova 

Gorica 2,5 0,5 
»Manufaktura«, Nova Gorica 1,9 0,5 
»Moda«, Nova Gorica 2,7 0.5 
»Modna tkanina pn •••••«. 

Nova Gorica 1,8 0,5 
»Manufaktura«, Sempeter 2,3 0,5 
»Usnje«, Nova Gorica 4,8 0,5 
Komisijska trgovina, Nova 

Gorica 7 0,5 
Vsa druga trgovska podjetja 

in trgovine 6 0,5 

Gostinskim podjetjem in gostiščem se določijo 
plačilni skladi v tehle odstotkih od doseženega pro- 
meta: 

Investicijski 
,.   ... ..   . . „ Odstotek  ula- sklad   v   V.   od IrtMmsko podjetje ah gestisce      6ilneg» ,kfa(U     dewžene„ 

promet« 
' * 
Hotel »Jadran«,   Vipava 
Hotel »Soča«, Kanal 
Hotel »Planika«, Ajdovščina 
Hotel »Sabotin«, Solkan 
Kavarna »Zvezda«, Ajdov- 

ščina 
Kavarna »Soča«, Solkan 
Kavarna, Šempeter 
Kolodvorska restavracija, 

Nova Gorica 
Restavracija »Zeleni kotiček« 

Anhovo 
Restavracija, Solkan 
Restavracija Stara opekarna, 

Nova Gorica 
Restavracija, Šempeter 
Gostilna »Zvezda«, Solkan 
Gostilna, Šempeter 
Gostilna »Na Grajšku«, Lo- 

kavec 
Gostilna »Pri gozdarju« Tr- 

novo 
Gostinsko podjetje, Crniče 
Gostilna »Pri Beli«, Vipava 
Gostinsko podjetje, Zali hrib 
Gostilna »Pod lipo«, Ajdov- 

ščina 
Bife, Doblar 
Bife, Rožna dolina 
Vsa druga gostinska podjetja 

in gostišča 13 

Trgovinam in gostilnam ter odkupom in lesnim 
odsekom kmetijskih zadrug se določijo plačilni skla- 
di v tehle odstotkih od doseženega prometa: 

16 
T
-

       
3 

16 3 
16 3 
17 3 

13 3 
15 3 
15.5 3 

13 3 

Ï5.5 3 
15 5 

12 3 
15,5 3 
13 3 
16 3 

17 

14 3 
17 3 
17 3 
17 3 

14 5 
17 3 
10 3 

Kmetijska zadruga •/t za trgovine   •/• «a lesne    ., ... 
in odkupe odseke        '/• « r»»f )n« 

Avče 4 _ 10 
Anhovo 3.5 _ 11 
Ajdovščina 4 _ ._. 
Banjšice 4 — 12 
Bilje 4 — 9 
Brje 4 — — 
Branik 4 _ 12 
Bukovica 3,5 _ 12 
Batuje 4 — — 
Ce rovo 2,5 — 12 
Col 3,5 8 V 
Čepovan 4 — 10 
Crni vrh 3 8 e 
Crniče 4 _ _ 
Dobravlje 3,5 —   
Dobrovo 3 _ 10 
Fojana 3 _ _ 
Goče 4 _ _ 
Grgar 4   12 
Gor. Lokovec 4 —- — 
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•/• za trgovine    •/• za lesne -«.uh.« 
Kmetijska zadruga        in oduupe odseke '* ** a-0"""' Odstotek  presežka  piai  preko 

sklada  po   tarif,   pravilniku: 

Godovič 4 
Hum 2,5 
Kal nad Kanalom 3 
Kanal 3 
Kamnje 4 
Kojsko 3 
Kostanjevica 4 
Kozana 3 
Križ, Vipavski 3 
K rombe rg 3,5 
Levpa 3.5 
Lokavec 4 
Lokve 3.5 
Lig 4,5 
Lože 3,5 
Medana 3.5 
Miren 4 
Neblo 4 
Otlica 3.5 
Opatje selo 4 
Ozeljan 2,5 
Fodnanos 4 
Podkraj 3 
Planina 3.3 
Prvačina 5 
Pod raga 3 
Predmeja 4 
Renče 4 
Ravnica 4 
Ročinj 3 
Rožna dolina 3 
Sred.Lokovec 3 
Spod. Lokovec 3 
Selo 3.5 
Solkan 5 
Šempeter 4.5 
Šmartno 3,5 
Sempas 3 
Trnovo 3 
Temnica 4 
Vipava 3.5 
Vogrsko 3 
Vipolže 4 
Višnjev ik 4 
Vrhpolje 3 
Vrtojba 3 
Vrtovin 4 
Vinodol 3 

Od   tegu  presežka  odstotek  ta 
plače   nad   plačam   tarif,   pra- 
vilnika   s   prispevkom   z«   so& 

tava rovanje 

io 
10 
12 

8 
10 

12 
10 
10 
12 
10 

10 
10 
10 
10 
12 
10 

10 

10 

10 
10 
13 
9 

U 

12 

11 

11 
10 
10 

U 
9 
8 

V investicijska sklad odvajajo trgovine ter od- 
kupi in lesni odseki kmetijskih zadrug 0,5% od do- 
seženega prometa, gostilne pa 3 %. 

4 
Trgovska im gostinska podjetja oziroma trgovine 

>n gostišča, odkupi in lesni odseki kmetijskih zadrug 
*er komunalna in kino podjetja smejo od plačilnega 
»klada, ustvarjenega ' po odstotkih od celotnega pro- 
meta oziroma dobička, uporabijo samo tisti del, ki ga 
dovoljuje tale lestvica: 

Odstotek  presežka  pia«  preko 
•klada   po   tarif,   pravilniku: 

Od tega presežka odstotek ca 
plače nad  plačami  tarif,  pra- 
vilnika  »  prispevkonJ  «a  »oc. 

zavarovanje 

» 20% 
- 25% 
. 30% 
»35% 
.40% 
„ 45% 
»  50% 

70.0 % 
61.1 % 
57,1 % 
54J2% 
52,0% 
50,0 % 
46,5 % 

Znesek za povečanje plače ne sme biti večji kot 
je znesek, izračunan po naslednji višji stopnji. 

Presežki po gornjih odstotkih m ves znesek nad 
50% presežka plač se odvedejo v investicijski sklad 
podjetja. 

Okrajni ljudski odbor določi povečanje gornjih 
odstotkov za podjetja, za katera se ugotovi med letom 
prihranek na materialu in stroških ali znižanje cen 
nasproti letu 1954 po zaslugi delovnega kolektiva. 

Najvišji znesek dnevnic in drugih stroškov po 
5. in 9. točkj 18. člena uredbe o razdelitvi celotnega 
dohodka gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
št. 54-636/54) bo okraj določil s posebnim sklepom. 
Dotečeni najvišji zneski bodo v veljavi, dokler zvezni 
izvršni svet ne izda predpisov o tem. 

XVII. poglavje 

Stopnje dohodnine in zemljarine 

1 
Za dopolnilno dohodnino od kmetijskih gospodar- 

stev za leto 1955 so določene tele progresivne stopnje: 

Katastrski dohodek 
v dinarjih 

Stopnja dopolnilne 
dohodnine v % 

do >   30.000 
Bad 50.000 M 50.000 

„ 50.000 m 80.000 
i* 80.000 11 120.000 
M 120.000 „ 160.000 
m 160.000 • 200.000 
m 200.000 *t 250.000 
m 250.000 • 300.000 
m 300.000 « 400.000 
m 400.000 #1 500.000 
m 500.000 M 600.000 
m 

•* 
600.000 
700.000 

M 700.000 

do 10% 
•  15% 

100,0% 
83,2% 

4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
41 
46 
48 
50 

t. j. 2500 din od vsakih nadaljnjih 5000 din osnove. 
Okrajni ljudski odbor bo pozneje dolo&l s po- 

sebnim odlokom še vmesne stopnje. 

2 
Stopnja dopolnilne dohodnine od dohodkov samo- 

stojnih poklicev in premoženja ter akontacije za 
obdavčitev dohodkov od postranskih delavnosti v 
kmetijstvu bo predpisal okrajni ljudski odbor s po- 
sebnim odlokom. 

3 
Po XXII. poglavju »veznega družbenega plena za 

Jeto  1955  so  oproščene  plačevanja   zemljarine  tele 
kmetijske  proizvajalne  organizacije:   kmetijsko  go- 
spodarstvo Dobrovo,  zadružno kmetijsko  gospodar- 
stvo Semoeter, kmetijska šola Lože, kmetijsko gospo- 
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darstvo. Vipolže, zadružna vrtnarija Lada, Sempeter 
in splošno kmetijsko gospodarstvo Nova Gorica, Ajše- 
vica. 

XVin. poglavje 

Delež občin, mestne občine in mestne občine 
s posebnimi pravicami 

1 
Občinam goriškega okraja, mestni občani Ajdov- 

ščina  in mestni občini  s posebnimi pravicami Nova 
Gorica pripadajo za kritje proračunov tile deleži na 
dohodkih, ustvarjenih na njihovem območju: 

68% od občinske doklade na  dohodek  iz kme- 
tijstva, 

68% od dopolnilne dohodnine drugih poklicev in 
premoženja,. 

68% od občinske doklade na dohodek drugih po- 
klicev in premoženja, 

68% od davka od dediščin in daril, 
68 % od dohodkov uradov in ustanov, 
68% od drugih dohodkov, 

100% od občinskega prometnega daviH, 
100 % od lokalnih taks. 

Poleg teh dohodkov pripadajo občinam, mestni 
občini Ajdovščina in mestni občini s posebnimi pra- 
vicami Nova Gorica še dohodki iz tehle virov v višini 
tende odstotkov: 

Od dopolnilne 3d   prometnegaOd zneska rea* 
Občina dohodnine  iz davka zasebni -iziranih  držav- 

une Ujstva T •/ •    ••• T •/• nih taks   Y   •/• 

Ajdovščina 53 34   
Branik 50 8 — 
Col 93 34 4,5 
Ćepovan 93 54 8,4 
Crnice 53 34 3,5 
Crni vrh 53 7 — 
Dobrovo 30 13 — 
Grgar 35 20 — 
Kal nad Kanalom 53 34 6,5 
Kanal 53 54 5,5 
Kojsko 45 25 — 
Kostanjevica 53 34 7,5 
Miren 53 54 2,5 
Nova Gorica 53 34 — 
Renče 53 34 0,5 
Šempas 53 34 0,5 
Sempeter 45 13 — 
Vipava 35 11 — 
Zali hrib 50 11 — 

Mestna občina e posebnimi pravicami Nova Go- 
rica dobi še 5% od ostanka dobička gospodarskih 
organizacij na svojem območja. 

XIX. poglavje 

Obvezne rezerve in plačilo anuitet 

Od vseh sredstev, ki jih doseže okraj v letu 1955, 
ee izloči 6% kot obvezna rezerva. 

Vse gospodarske organizacije morajo od svojih 
sredstev za samostojno razpolaganje izfločiti 6% kot 
obvezno rezervo ter plačati anuitete za posojila iz 
okrajnega kreditnega sklada za investicije. 

V izjemnih primerih lahko okrajni ljudski odbor 
dovoli plačilo anuitet za leto 1955 v letu 1956. 

XX. poglavje 

A. Skladi gospodarskih organizacij 

1 

Rezervni  skladi 
Izvozno-uvozno  podjetje  Primorje export, Nova 

Gorica in trgovsko podjetje na debelo Flores, Šem- 
peter plačajo v svoj rezervni sklad 4 % od povprečnih 
obratnih   sredstev   v   zadnjih   treh   letih,   kmetijske 
gospodarske   organizacije   5%,   druge    gospodarske 
organizacije,   vštevši   prodajalne   proizvajalnih   pod- 
jetij   pa  2%,   kolikor  ni   njihov   rezervni   sklad  že 
dosegel 10% od povprečnih obratnih sredstev v zad- 
njih treh letih oziroma 25% pri kmetijskih organi- 
zacijah in 20% pri zgoraj imenovanih trgovskih in 
lzvozno-uvoznih podjetjih. 

2 
Investicijski   skladi 

Trgovska podjetja, trgovine, prodajalne proiz- 
vajalnih podjetij in trgovine zadrug vplačujejo v 
svoj investicijski sklad po stopnjah, ki so določene 
v  1. B točki XVI. poglavja tega družbenega plana. 

Gostinska podjetja in gostišča vplačujejo v rvoj 
investicijski sklad po stopnjah, ki so določene v 2. B 
točki XVI. poglavja tega družbenega plana. 

Investicijske sklade morajo še ustvariti prevozno 
podjetje Avtopromet Gorica, Solkan, Mlinsko pod- 
jetje, Ajdovščina, ter zadružne gospodarske organi- 
zacije. V te sklade vpflačujejo prispevke, določene 
v zveznem družbenem planu za leto 1955. 

5 
Sklad  za  kadre 

V sklad za kadre plačujejo gospodarske organi- 
zacije zneske, ki jih določa odlok zveznega izvrš- 
nega sveta o osnovah in stopnjah prispevka za kadre 
za leto 1955 (Uradni list FLRJ, št 57-683/54 in LRS, 
št. 8-47/55). 

Sredstva, vplačana na ta račun, se ne smejo 
uporabljati, dokler zvezni izvršni svet ne bo izdal 
predpisov o njihovi uporabi. 

B. Okrajni in samostojni skladi 
1 

Sklad   za   pospeševanje   kmetijske   proizvodnje. 

Ustanova se okrajni sklad ZA pospeševanje kmetijske 
proizvodnje. 

V ta sklad se plačuje 15% od skupnega zneska 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva brez občinskih 
doki ad. 

2 
Sklad za kreditiranje zidanja stanovanjskih hiš. 

Ustanovi   se  kreditni   sklad   za   zidanje   stanovanj* 
skih hiš. 

V ta sklad se plačuje 3% od celotnih dohodkov 
okraja m ves ostanek dobička gradbenih podjetij. 

3 
Okrajni sklad za urejanje voda. Okrajni sklad 

za urejanje voda se ustvarja z dotacijo iz proračuna 
okrajnega ljudskega odbora. 

S tem skladom gospodari vodnogospodarstveni 
odbor za Sočo. 
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Okrajni sklad za obnovo, gojitev in varstvo go- 
zdjv. 'V okrajni sklad za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov se vplača od lesa iz gozdov splošnega ljud- 
skega premoženja tista vrednost lesa na panju, ki je 
določena po 2. odstavku XVII. poglavja republiškega 
dri žbenega plana za leto 1955, od lesa iz zadružnih 
in zasebnih gozdov pa prispevki po tarifi, ki je do- 
ločen.* z uredbo o plaievanju prispevkov v sklad za 
obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter o uporabi teh 
skladov (Uradni list LRS, št. 26/54). 

V republiški sklad za obnovo gozdov se odvaja 
35% od zneskov, vplačanih  v okrajni gozdni sklad. 

Občinam okraja Gorica se iz sklada za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov dodelijo tile odstotki od 
prispevka iz zasebnih in zadružnih gozdov, pobranega 
v letu 1955 na njihovem območju: 

Občina % Znesek 
v 1000 din 

Koj sko 
Kostanjevica 
Miren 
Nova Gorica 
Renče 
šempas 
Šempeter 
Vipava 
Zali hrib 

65 
65 
65 
40 
65 
65 
50 
20 
65 

68 
16 
2 

102 
16 
50 
51 

355 
25 

Skupaj 22,7 2763 

Občina % 
Znesek 

v 1000 din 

Drugi skladi. Ustanovijo se skladi okrajnega ljud- 
skega odbora za pospeševanje trgovine, za pospeševa- 
nje gostinstva in za pospeševanje obrti; vanje se 
stekajo  sredstva,  označena   v  XII.   in   XV.  poglavju 

Ajdovščina 30 251 
—                         VAI  U£.*S(^ utga   flauti UMajucgp >   ijuusnega  uu loora. 

Branik 65 83 XXI. poglavje 
Col 15 368 Kontingentiran je izrabe gozdov 
Čepovan 35 176 
Crniče 30 65 1 

Crni vrh 10 802 Od skupne količine izre ibe gozdov se določijo T 

Dobrovo 65 150 okraju Gorica v letu 19~-5 tele največje 1 količine: 
Grgar 40 133 1. za   gozdov £ i   splošnega   ljudskega   ; premoženja 
Kal nad Kanalom 65 20 pod up travo okrajnega  ljud skega odbora, v katerih 
Kanal 40 50 sekajo les gozdna gospodarstva: 

(neto m1) 

T tem za: V tem ključni aortiment 
Okraj 
Gotice 

Skup 
M 

1 

io* koli41- 
.   izrab« 
fO»doT 

industrijsko lokalno 
porabo 

lastno jamski  let 
iglarcer 

oelulozni le» 
iglaToer 

in littaTMT 
pragoma 
oblorin« 

Skupaj : 28.000 23.200 500 300 1.500 2.100 400 
2. za druge gozdove splošnega ljudskega premoženja ter za zasebne in ..adružne gozdove: 

V tem za: V 1 lem ključni Sortiment 

Občine 
Skup 

na 
ma koliïi- 
.   izrab« industrijsko lokalno lastno jamski let 

celulozni let 
jglavcer 

in littaTcer 
pragOTU* 

gozdov porabo iglavcer oblorina 

Ajdovščina 2.972 100 1.240 1.632 20 _ 50 
Branik 1.514 103 102 1.249 — — — 
Col 3.666 1.500 732 1.434 400 50 100 
Crni vrh 5.828 2.932 895 2.001 1.000 350 50 
Crnice 169 44 — 125 — — — 
Čepovan 1.836 545 508 785 50 — — 
Dobrovo 3.454 — 360 3.094 — — — 
Grgar 1.361 aio 494 657 20 — — 
Kojsko 726 — — 726 — — — 
Kanal 3.249 300 465 2.484 — — —- 
Kal 858 50 208 600 — — — 

Kostanjevica 310 174 — 136 10 — — 
Miren 89 8 — 81 — — — 
Nova Gorica 2.383 67 250 2.085 — — — 
•«••• 432 27 90 313 — — — 

Sempeter 1.443 — 270 1.173 — _ — 
fempas 414 20 — 394 — — — 
XT'     r 

pipava 5.259 2.125 315 2.819 1.000 100 100 
Zali hrib 2.038 27 135 1.876 — — — 

Skupaj 38.000 8.230 

Navedene količine so za vsako posamezno občino 
'• za vsako posamezno skupino maksimalne in se ne 
SlJiejo prekoračiti. 

6.104 23.666 2.500 500 300 

Količine za proizvodnjo jamskega lesa, celuloz- 
nega lesa iglavcev in listavcev ter za proizvodnjo 
progovske oblovine predstavljajo minimalno obvez- 
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nost, ki se mora doseči v okviru skupne kvote izra- 
be gozdov. Te količine se smejo dobavljati samo za 
rudnike, železnice ter za proizvodnjo lesovine in 
celuloze. 

XXII. poglavje 

Okrajni proračun in skladi 

I. Skupna sredstva okraja Gorica in viri sredstev 

v 1000 din 

Okrajni ljudski odbor Gorica bo razpo- 
lagal v letu 1953 s skupnimi sredstvi 
*• višini 971.578 

Ta  sredstva bodo zagotovljena  iz  tehle 
varo v: 

1. ostanek dobička gospodar- 
skih  organizacij 734.547 

2. del skupnega prometnega 
davka 62.031 

3. zemljanna 4.000 
4. dopolnilna dohodnina od 

kmetijstva 59.000 
5. občinske doklade od dopol- 

nilnih' dohodnin od kme- 
tijstva 20.000 

6. dopolnilna dohodnina od do- 
hodkov samostojnih pokli- 
cev in premoženja 13.000 

7. občinske doklade od dopol- 
nilne dohodnine od dohod- 
kov samostojnih poklicev in 
premoženja 2.000 

8. davek  od   dediščin   in   daril       4.O00 
9. državne takse 16.000 

10. dohodki uradov in zavodov 3.000 
11. drugi  dohodki 9.000 
12. lokalni  prometnh  davek 20.000 
13. lokalne  takse 6.000 
14. presežek dohodkov v 1. 1954 19.000 

II. Uporaba sredstev okraja Gorica 
Sredstva v  višini 971.578 

s katerimi razpolaga v letu 1955 okraj 
' Gorica,   se   bodo   uporabila   za   tele 

namene: 
1. izdatki okrajnega proračuna   477.455 
2. izdatki občinskih proračunov     90.000 
3 okrajni sklad za pospeševa- 

nje kmetijstva 8.850 
4 okrajni sklad za zidanje sta- 

novanjskih hiš 58.438 
in sicer: 

3% prispevek 19.682 
ostanek dobička 

gradb.   podjetii       38.776 
5. okrajni sklad za pospeše- 

vanje trgovine 946 
6. 32% prispevek republiki od 

dohodkov okraja podi, 1—11 
tega poglavja 296.305 

7. 6% obvezna rezerva 39.364 

m. Okrajni proračun 
Izdatki okrajnega proračuna v znesku       477.455 

bodo v letu 1955 tile: 
administrativni del (prosveta, 

zdravstvo, ceste, držama 
uprava, rezerva) 441.035 

od tega: 
dotacija vodnogospo- 

darskemu  skladu      1.035 
proračunske investicije 27.000 
obveznosti iz leta 1954 9.420 

Od skupnih dohodkov okraja Gorica pripada 
proračunu okrajnega  ljudskega odbora: 

del ostanka dobička gospodarskih orgnizacij, 
0,68% od skupnega prometnega davka, ki ga pla- 

čajo gospodarske organizcije, razen zadruge, zadruž- 
na podjetja in obrati, vinske kleti in odkupna pod- 
jetja-, 

34% od skupnega prometnega davka, ki ga pla- 
čajo zadruge, zadružna podjetja in obrati, vinske 
kleti in odkupna  podjetja, 

13% od skupnega prometnega davka, ki ga pla- 
čajo zasebni obrati in zasebniki, 

34% od dohodka za prodane vrednotnice, 
10% od dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
68% od zemljanne, 
31 % od državnih taks, 
68 % od dohodkov   uradov  ustanov  in  zavodov, 

ki se financirajo iz okrajnega proračuna, 
100% od okrajnih taks, 
68% od drugih dohodkov. 

IV. Proračunska   sredstva   za   investicije   okrajnega 
ljudskega odbora Gorica 
Proračunska sredstva za investicije v znesku 

27 milijonov din bodo uporabljena za dovršitev 
stavb in za nabavo opreme za zdravstvo v znesku 
7,3 milijona, za prosveto in kulturo 16 milijonov in 
za komunalno delavnost 3,7 milijona. 

V. Proračunska sredstva LR Slovenije 
•Ves znesek 57 milijonov jz proračunskih sredstev 

LR Slovenije se bo uporabil za nadzidavo in adapta- 
cijo obstoječega objekta bolnice v Šempetru, in sicer 
za kirurgični in porodniški oddelek. 

VI. Gospodarska pomoč Primorski 
Sredstva iz gospodarske pomoči Primorski v zne- 

sku 169 2 milijona bodo uporabljena za nadaljevanje 
investicijskih objektov, ki se gradijo, in sicer za in- 
dustrijo apna in marmorja 40 milijonov, za Goriške 
strojne tovarne in livarne 4.8 milijona, za mostova • 
Plavah in Predmeji 7,8 milijona, za predor Panovec 
35 milijonov, za restavracijo v Novi Gorici 20 mili- 
jonov, za 'kraški vodovod 18 milijonov, za vodovod 
Goriška brda 20 milijonov in stanovanjske bloke 
v Novi Gorici 23,6 milijona. 

VIL Okrajni kreditni sklad za investicije 
Okrajni kreditni sklad za investicije bo znašal 

T letu 1955 predvidoma 53,300.000 din. 
Ta «redstva se bodo uporabila: za dovršitev stavb 

in nabavo opreme v industriji (tovarna čevljev, to- 
varna usnja in tekstilna tovarna) 11.3 milijona din. 
za kmetijstvo 8 milijonov, za kmetijske zadruge 2 
milijona, za obrt 12 milijonov in za zdravstvo 20 mi- 
lijonov. 

V letu 1935 je prepovedano začeti zidati nove in- 
dustrijske objekte in obrate, razen objektov, katerih 
graditev dovoli zvezni izvršni svet. 

VIII. Kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
Sredstva kreditnega sklada za zidanje stanovanj- 

skih hii bodo znašala v letu 1955 predvidoma 58,5 
milijona, od katerih se bo uporabilo 9 milijonov 
za  kreditiranje  zidanja  individualnih  stanovanjskih 
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bis, ostanek pa za stanovanjske bloke v Novi Gorici, 
Šempetru in Dobrovem. 

IX. Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje. 
Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje bo 

znašal v letu 1955 8,850.000 din. S temi sredstvi bodo 
kriti r celoti izdatki kmetijskega nagradnega nate- 
čaja, razpisanega za leto 1955 in nagrade, določene z 
natečajem. 

X. Sklad za urejanje voda     • 
Za vodnogospodarski sklad je v okrajnem prora- 

čunu za leto 1955 predviden znesek l,035.000din, ki 
se bo uporabil za regulacijska in zavarovalna dela 
ter namakalne naprave. 

XI. Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 
Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov znaša 

T letu 1953 skupno U5.573.000din. 
Od sredstev tega sklada se bo uporabilo za ob- 

novo, gojitev in varstvo gozdov 20,7 milijona, za go- 
zdarske objekte in komunikacije 30.2 milijona, za 
pogozdovanje Krasa 17,5 milijona, za ureditev hudo- 
urnikov 2 milijona, za javno gozdarsko službo 15,2 
milijona in kot posojalo za gospodarske investicije 
60 milijonov. 

Od posojila 60 milijonov se bo po poprejšnjem 
dovoljenju Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR 
Slovenije uporabilo 50 milijonov za adaptacije in 
premestitev Goriških strojnih tovarn in livarn v 
okviru I. potrjene gradbene faze in 10 milijonov za 
opremo obrtnih delavnic Avtoobnove, Šempeter. 

XII. Sklad za pospeševanje trgovine 
Predvideva se, da. bo od dobička trgovskih pod- 

jetij in trgovin v letu 1955 ustvarjen sklad za pospe- 
ševanje trgovine • zneskn 946.000din, ki se bo upo- 
rabil za pospeševanje in zidanje trgovin ter za nabavo 
sodobne opreme. 
XIII. Sklad za pospeševanje gostinstva 

Po predvidevanju bo sklad za pospeševanje go- 
stinstva v letu 1955 znašal 1,000.000 din. Uporabil se 
bo za adaptacije gostišč, nabavo gostinske opreme ter 
*a pospeševanje gostinstva in turizma. 

XIV. Sklad za pospeševanje obrti 
Sklad za pospeševanje obrti bo imel na razpolago 

• letu 1955 predvidoma znesek 33,777.000din. 
Od tega zneska se bo uporabilo 15 milijonov za 

obrtno podjetje Avtoobnova, Šempeter (za dopolnitev 
opreme), ostanek za pa dvig obrtništva, zlasti za ure- 
ditev delavnic in za pospeševanje manj razvitih obrti. 

Si 1/1-472/1-55 

Nova Gorica, dne 15. aprila 1955. 

Predsednik ÔLO: 

Mirko Remec L r. 

682. 
Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, števil- 
ka 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Krško na skup- 
ni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
28. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Krško za leto 1953 

Prvi   del 

PREGLED GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
V LETU 1955 

• 

Skupni družbeni proizvod 
V letu 1954 je bil v okraju Krško ustvarjen skup- 

ni družbeni proizvod v višini 4.848,920.000din, kar po- 
meni nasproti letu 1953 povečanje za 31,2%. Družbeni 
proizvod na enega prebivalca je znašal 65.962 din, kar 
pomeni nasproti letu 1953 povečanje za 31 %. 

Družbeni proizvod se je v posameznih panogah 
gospodarstva v primeri • letom 1953 takole povečal: 

v 1000 din 

Gospodarska Družbeni proizvod 
indeks 

panoga 1953 1954 povečanja 

Industrija 2,029.400 2,336.489 115,1 
Kmetijstvo 1,050,560 1,264.877 120 
Gozdarstvo 109.300 115.178 105,3 
Gradbeništvo 192.300 653.578 339.8 
Promet 10.400 19.960 191„9 
Trgovina 118.400 140.344 118,5 
Gostinstvo 24.600 39.132 139,1 
Obrt 159.500 279.362 175,1 

Skupaj: 3.694.460       4,848.920       131,2 

Skupni narodnj dohodek, dosežen • letu 1954 je 
znašal 4.282,746.000 din ah 59.987 din na enega prebi- 
valca, kar pomeni nasproti letu 1953 povečanje za 
27,1 %, 

Industrija 

Za leto 1954 je značilen doslej najvišji vrednostni 
in tudi fizični obseg industrijske proizvodnje. V pri- 
merjavi z letom 1953 je družbeni proizvod v indu- 
striji narasel za 15,1%, narodni dohodek za 2,5%, 
število zaposlenih pa za 10,9%. 

V posameznih strokah industrije je bil ustvarjen 
tale družbeni proizvod: 

v 1000 din    . 

Stroka Družbeni 
1955 

proizvod 
1954 indek» 

Proizvodnja 
električne 

in razdeljevanje 
energije             255.739 248,949 98,1 

Proizvodnja 
Proizvodnja 

premoga 
nekonn 

807.862 
21.250 

844.258 
28.257 

104,5 
132,9 

Kovinska industrija 
Proizvodnja gradbenega 

materiala 
Lesna predelovalna 

industrija 

23,142 

241.839 

27.014 

24.101 

299.29? 

104,1 

125,3 
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Stroka 
Družbeni proizvod 

1953 1954       indeks 

Proizvodnja celuloze 
Tekstilna industrija 
Živilska industrija 

673.259 839.197 124,6 
5.460 11.545 211,4 
3.843       14.871      387.0 

Skupaj: 2,029.400  2.336.489     115,1 
Fizični obseg proizvodnje in ite vilo zaposlenih v 

letu 1954 v primeri z letom 1953 je tale: 

Fizični     Število 
obseg   zaposlenih 

(1953 = 100) 

Proizvodnja električne enregije 78,3 97,5 
Proizvodnja rjavega premoga 108,7 102,6 
Proizvodnja samotne gline 181,0 169,7 
Proizvodnja gradbenega materiale 106,0 102,6 
Lesna predelovalna industrija 108,3 115,4 
Industrija celuloze in papirja 113,0 148,0 ' 
Tekstilna industrija 140,0 100 
Živilska industrija 173,0 173,0 

Skupaj industrija: 115,1        110,9 

Na ta razvoj so vplivali proporci, določen'! z 
zveznim družbenim pilanom, družbenim planom LR 
Slovenije in okraja Krško za leto 1954. 

Nesorazmerje med družbenim proizvodom in na- 
rodnim dohodkom je odraz ekonomske amortizacije 
T letu 1954, nesorazmerje med indeksom fizičnega 
obsega proizvodnje in indeksom števila zaposlenih v 
elektroindustriji in industriji celuloze pa je uteme- 
ljena z vzdrževalnimi in montažnimi deli, ki v fizič- 
nem obsegu niso upoštevani. 

Poseben vpliv na dvig industrijske proizvodnje 
T letu 1954 so imele boljše tržne razmere, boljša 
oskrba s surovinami, večja storilnost in odstranitev 
nekaterih ozkih grl z investicijami v letu 1955 in 1954. 

Fizični obseg  proizvodnje  nekaterih  najvažnej- 
ših pridelkov pa je bil takle: 

Vrsta Pridelek v tonah      Indeks     Indeks 
pridelka 1953 1954     1953- 10C 1939-100 

Pšenica 
Koruza 
Krompir 
Detelja 
Vino 
Jabolka 

2.676 
5.024 

20.168 
10.920 

1.017 
1.551 

2.676 

4.435 
19.720 
10.420 
2.882 

104 

100 
88 
97 
95 

283 
6 

96 
68 

193 
106 
28 
5 

Kmetijska proizvodnje v letu 1954 je bila še 
vedno pod desetletnim povprečjem. Občuten izpad 
pridelkov je bil v sadjarstvu ter v vinogradništvu. 
Čeprav kaže indeks za vinogradništvo povečanje proti 
letu 1953 (zaradi katastrofalne pozebe v tem letu), 
pa znaša proizvodnja vina proti letu 1939 samo 28 %. 

Zaradi boljšega pridelka živinske krme je bil 
dosežen večjj prirastek v živinoreji, kar je poleg viš- 
jih cen vplivalo na večji družbeni proizvod in na- 
rodni dohodek v primeri z letom 1953. 

Gozdarstvo 

Novi ukrepi, ki so se začeili izvajati v letu 1954, 
so v gozdarstvu vplivali na zmanjševanje sečnje ter 
povečanje gojitve gozdov in pogozdovanja. Kljub 
tem ukrepom je sečnja v okraju že vedno presegala 
naravni prirastek gozdov. Vzroke za to moramo iskati 
v kvalitativno slabem gozdnem sestavu, veliki porabi 
lesa za kurjavo in stalnem naraščanju cen lesa. 

V letu 1954 je bilo ustanovljenih 17 novih dreves- 
nic s skupno površino 6.368 m2, ki bodo poleg dose- 
danjih podlaga za nadaljnje pogozdovanje. 

Za izboljšanje gozdnih komunikacij je bilo zgra- 
jenih 8 km cest v vrednosti 24,541.000 din. 

Kmetijitvo 
Vrednost kmetijske proizvodnje v letu 1954 se 

je nasproti letu 1953* povečala za 221,8 mi lij. din ali 
za 19,2%. V posameznih vejah kmetijske proizvod- 
nje so bile v primeri z letom 1953 dosežene tele 
spremembe: 

Vrednost dohodka po 
odbitku mat. stroškov 

Delavnost naravi Indeks 
1953 1954   (1953 - 100) 

Poljedelstvo 354.477 571,663 1043 
Sadje in grozdje 105.860 208.054 196,5 
Živinoreja in žir. 

proizvodi 520313 665.163 127,8 
Predelava sadja in 

grozdja 57.061 40.64? 71,2 
Dohodki iz gozda 103,000 65.500 63.5 
Prevozništvo in drugo 11.600 23.100 199,1 

Skupaj 

Materialni stroški 
v gotovini 

Družbeni produkt 
Amortizacija 
Narodni dohodek 

1,152.311 1,374.127 119,2 

101.750 109.250 107,3 
1,050.561 1,264.877 122,4 

36.420 37.946 104,2 
1,014.141. 1,226.931 120.9 

Gradbeništvo 

Vrednost gradbenih del, izvršenih v letu 1954 v 
okraju Krško, je znašala 1.427,386.000 din ali 639.244 
dinarjev. 

Od tega odpade: 
a) na kapitalno graditev 67,9% 
b) na družbeni standard 32,1 % 

Indeks povečanja nasproti letu 1953 znaša: 
a) družbeni produkt 339,8 
b) narodni dohodek 319,4 
c) število zaposlenih 272,7 

Od večjih gradbenih objektov, ki so se zidali v 
letu 1954, je treba omeniti tovarno celuloze in papirja 
Videni—Krško, stanovanjsko naselje na Vidmu, ob- 
jekte v Breganskem selu in Cerkljah. Sezidanih je 
bilo 193 stanovanj v skupni površini 12.173 m'. 

Trgovina in gostinstvo 
V letu 1954 je bil vpeljan v trgovino in gostin- 

stvo nov sistem nagrajevanja delavcev in uslužben- 
cev, pri tem je plačilni sklad odvisen od prometa 

Tudi povečanje kupne moči prebivalstva je vpli- 
valo na povečani promet, ki je znašal: 
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1955 1954       Indeks Od teh sredstev je odpadlo: 

• trgovini 1.762,759.000 2.159,875.000 122,5 
•• enega pre- 

bivalca 24.114 29.244 121,0 
gostinstvo 121,444.000 136,041.000 112,0 
na enega pre- 

bivalca 1.613 

7 

Obrt 

1.841 11,5 

Vzporedno s povečano gradbeno delavnostjo je v 
letu 1954 naraščala tudi obrtna delavnost, posebno 
tista, ki je odvisna od gradbeništva (stavbno pohištvo, 
kovinska konstrukcija in montaža). 

Družbeni produkt v obrti se je leta 1954 povečal 
v primeri z letom 1955 za 75 %. Po uveljavitvi novih 
predpisov v obrtništvu se je spremenil dellež sociali- 
stične obrti v družbenem produktu takole: 

Sektor 

1955 1954 
Družbeni        %        Družbeni        % 
produkt  strukture  produkt struktur* 

Socialistični 
Zasebni 

40.979 
116.521 

25,7 
74,5 

130.862 
148.500 

46,8 
53,2 

Sku pa j 159.500 100 279.362 100 

Investicije 
V letu  1954 je bilo v okraju investiranih skupno 

Indeks 
(1953 - 100) 

v milijonih din 2,745.3 144,3 
od tega: 

kapitalna graditev 2.287,1 145,8 
družbeni  standard 458,2 136,7 

Investicije so bile financirane iz tehle virov: 

v milijonih 

Zvezni kreditni  sklad                            1.995,1 72,6% 
Okrajni kreditni sklad 57,4 2,1% 
Okrajni proračun 136,7 5,0% 
Proračuni občin ?A 0,3% 
Komunalni  sklad 52,9 1,9% 
Amortizacijski  sklad  podjetij 269,6 9,8% 
Sklad za prosto razpolaganje podjetij     40,3 1,5% 
Drugo 185.9 6,8% 

Skupaj       2.745.5       100 % 

Sredstva iz zveznega kreditnega sklada so bila 
Porabljena za zidanje in opremo nove tovarne papir- 
ja na Vidmu. Iz okrajnega kreditnega sklada so bile 
kreditirane investicije gospodarskih organizcij za od- 
stranjevanje ozkih grl v proizvodnji in delno razši- 
ritev obratov (kopitarna Sevnica, tovarna pohištva 
Brežice, Prevoz Brežice, »Sava«, Krško, kovinska za- 
druga Videm) in dana posojila elektrifikacijskim od- 
borom za graditev nizkonapetostnega omrežja. 

Investicijska sredstva, s katerimi je razpolagal 
°krajni ljudski odbor Krško v letu 1954, so znašala 
s*upno 247 milijonov din. 

v milijonih 
din 

na investicije gospodarskih organizacij 
na kreditiranje zidanja stanovanjskih 

zgradb 
na kreditiranje elektrifikacije podeželja 
na proračunske investicije za elektri- 

fikacijo 
na proračunske investicije za prosveto 
na proračunske investicije za zdravstvo 

in socialno skrbstvo 
na  kmetijstvo 
na stanovanjsko in komunalno graditev 
na ceste 

41,3 

7 
9,1 

28.7 
23.7 

20.8 
8.8 

98.8 
8.7 

Sredstva  za  kreditiranje investicij  gospodarskih 
organizacij  so bila uporabljena: 

T milijonih 
din 

Tovarna pohištva, Brežice 
Gradbeno podjetje  »Sava«, Krško 
>Prevoz«, Brežice 
Kovinska zadruga. Videm 
Mizarska delavnica, Krško 
Kino, Brežice 
Kino, Senovo 
Razna manjša posojila gospodarskim or- 

ganizacijam 

9.5 
2,5 
5.5 
3.3 
1.8 
2.9 
2 

4,8 

S sredstvi za elektrifakacijo podeželja je bilo T 
letu 1954 zgrajenih in opremljenih 8 transformator- 
skih postaj, 33 km visokonapetostnega in 131 nizko- 
napetostnega omrežja ž 1.118 novimi priključki. To 
pomeni povečanje proti stanju konec leta 1953: 

pri daljnovodih za 15.5% 
pri transformatorskih postajah za 13.1% 
pri nizkonapetostnem omrežju za 19.7% 
pri priključkih za   8.9% 

Investicije, ki jih je financiral okrajni ljudski 
odbor Krško iz svojih sredstev, so bille v glavnem 
določene z družbenim planom za leto 1954. 

Večja realizacija dohodkov v letu 1934 je imela 
za posledico povečanje planiranega sklada za ko- 
munalno graditev in a tem v zvezi tudi večjo inve- 
sticijsko delavnost v stanovanjsko-komunalni gradi- 
tvi. Del nadplanskih dohodkov pa je bil uporabljen 
kot povečan prispevek republiki. 

Drugi   del 

SMERNICE  ZA  RAZVOJ  GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

I. poglavje 

Industrija 

Na podlagi doseženih rezultatov v letu 1954 ter 
analize proizvodnje in porabe se predvideva • letu 
1955 povečanje proizvodnje po vrednosti za 10.2%, • 
fizičnem obsegu pa za 17%. Po posameznih panogah 
je pričakovati tole povečanje industrijske proiz- 
vodnje: 



Stran 824 U RAÜN i LIS J St. 37 — 19. IX. 1953 

Indeks 
fizičnega obsega 

1934 = 100 

Proizvodnja električne energije 92 
Proizvodnja rjavega premoga 98.7 
Proizvodnja nekovin 220 
Kovinska industrija 123 
Lesno predelovalna industrija 102 
Industrija celuloze 142 
Tekstilna industrija 115 
Živilska industrija 108 
Industrija skupaj: 117 

Zaradi večje proizvodnje se predvideva poveča- 
nje števila zaposlenih za 11,5%. Ker se bo fizični ob- 
seg proizvodnje bolj povečal kot število zaposlenih, 
pomeni to, da se bo produktivnost v industriji dvig- 
nila za 5%. 

Dvig produktivnosti bo dosežen zaradi novih mo- 
dernih naprav, predvsem v industriji celuloze in pa- 
pirja ter zaradi novega plačilnega sistema m nagra- 
jevanja po deilovnem učinku. 

Da bi dosegli plan proizvodnje in predvideno po- 
večanje produktivnosti dela, bodo morali organi de- 
lavskega samoupravljanja skrbeti predvsem: 

a) za najboljšo izrabo kapacitet, 
b) za čimprejšnjo uvedbo nagrajevanja po učin- 

ku in določitev realnih norm, ker bo s tem dosežena 
večja storilnost, 

c) za boljšo organizacijo proizvodnje ter racio- 
nolno izrabo surovin, 

č) za nadaljnji dvig strokovne sposobnosti delav- 
cev in uslužbencev in 

d) za solidnejše finančno in komercialno poslo- 
vanje. 

4 
V proizvodnji in razdelitvi električne energije se 

predvideva   zmanjšanje   proizvodnje   zaradi   narave 
termoelektrarn,   ki  obratujejo   le   po  potrebi. 

V proizvodnji rjavega premoga ni predvidenih 
večjih sprememb. Za rudnik Senovo se predvideva 
nekoliko manjša proizvodnja kakor v letu 1954 zaradi 
racionalnejše izrabe obstoječih zalog. Za rudnik Kr- 
meilj se predvideva povečanje proizvodnje zaradi 
boljšega odkopa. Rudnik lignita Globoko bo povečal 
proizvodnjo od 1.153 ton v letu 1954 na 10.000 ton v 
letu 1955. Da se bo mogla proizvodnja povečati, je 
treba zagotoviti investicijski kredit 

6 

Predvideva se povečanje proizvodnje nekoVm za 
120% nasproti letu 1954. Proizvodnja samotne gline 
se bo povečala od 8.650 ton v letu 1934 na 15.000 ton 
v letu 1955. Pridobivanje kremenčevih peskov se raz- 
širi na nova nahajališča • Lončarjevem dolu in Po- 
kleku, s tem se bo proizvodnja povečala od 6.700 ton 
na 10.500 ton letno. 

S tem v zvezi je nujno treba organizacijsko ure- 
diti način pridobivanja in prodajo te rudnine. Treba 
bo še nadalje raziskovati področja, kjer se domneva, 
da so koristne nekovine, ter proučevati možnosti in 
način gospodarske izrabe že ugotovljenih nahajališč. 

Podjetje za popravilo železniških voz v Dobovi, 
kot edino podjetje kovinske industrije, povečuje ob- 
seg proizvodnje v letu 195'3 za 23%. To pa bo mogoče 
le ob redni preskrbi z surovinami, predvsem z le- 
som. 

8 
V industriji gradbenega materiala se predvideva 

manjša proizvodnja za 3% zaradi izrabljenosti krožne 
peči v Opekarni Brežice. Z ozirom na zadovoljive za- 
loge kvalitetne gline bo v letu 1955 treba pripraviti 
in potrditi investicijske programe in načrte za rekon- 
strukcijo opekarne v Brežicah in za zidanje nove 
opekarne v Krmelju. Kakor hitro bodo na razpolago 
potrebna sredstva, bo treba začeti zidati. 

Zaradi splošnega pomanjkanja strešne opeke bo 
opekarna Brežice morala v letu 1955 izdelati več 
strešnikov. Pomanjkanje zidakov pa se bo krilo za- 
časno s proizvodnjo v poljskih opekarnah. V opekar- 
ni Brežice je treba poiskati možnost, da se čimprej 
začne redno izdelovati prenapeti beton. 

'V lesni predelovalni industriji se predvideva po- 
večanje obsega proizvodnje za 2%, v tem kopita za 
7%, sobno pohištvo za 12% in predelava hlodovine za 
27%, zaradi zvišanja cen lesa pa se predvideva zmanj- 
šanje družbenega produkta za 6%. 

Da bi dosegli recionalnejšo izrabo lesa in pose- 
bej še lesnih odpadkov, bo v tem letu treba proučiti 
možnosti, kako združiti predelovalna podjetja v Sev- 
nici v lesni predelovalni kombinat. 

10 
V industriji celuloze in papirja se bo predvido- 

ma povečal fizični obseg proizvodnje za 42%. To po- 
večanje nam bodo omogočile nove kapacitete v to- 
varni celuloze in papirja na Vidmu, in sicer novi 
tretji kuhalnik celuloze, povečana kapaciteta brusil- 
nice za lesovino ter dograditev nove tovarne rotacij- 
skega papirja z letno zmogljivostjo 20.000 ton. 

Treba bo vse ukrepe, da se zagotovi pravočasna 
dovršitev gradbenih in montažnih del, tako da bo v 
tem letu izdelanih 5.000 ton časopisnega papirja. 

11 
Pletilnica Dobova, kot edino podjetje tekstilne 

industrije, bo povečala proizvodnjo za 15%. Nadalj- 
nje povečanje proizvodnje onemogoča zastarelost in 
izrabljenost strojev. Nujno je treba v tem letu pro- 
učiti možnost, kako rekonstruirati podjetje. 

12 
Kljub povečanju proizvodnje v živilski industriji 

za 8% kapacitete še niso primerno izrabljene. Pove- 
čanje proizvodnje čokolade in likerjev je odvisno 
predvsem od razširitve trga oziroma boljše organi- 
zacije prodaje. Zato je nujno treba v tem letu izbolj- 
šati komercialno poslovanje in s tem omogočiti tudi 
večjo proizvodnjo. 

II. poglavje 
Kmetijstvo 

Plan predvideva v letu 1935 zvišanje druž.benega 
produkta v kmetijstvu za 15%. Na povečanje bo vpli- 
vala večja in pravilnejša uporaba umetnih gnojil, 
boljša organizacija zatiranja škodljivcev, večja upo- 
raba kvalitetnih semen ter predvidena normalna leti- 
na v vinogradništvu in sadjarstvu. 



St. 37 — 19. IX. 1955 URADNI  LIST Stran  825 

Okrajni ljudski odbor bo s sredstvi, ki se bodo 
stekala v sklad za pospeševanje kmetijstva, podprl 
prizadevanje kmetijskih proizvajalcev za dvig proiz- 
vodnje v temle: 

1. dajal bo podporo v obliki regresa za nakup 
trsnih in sadnih sadik — cepljenk s pogojem, da bo 
tisti, ki bo dobil podporo, obnavljal sadovnjak oziro- 
ma vinograd po sodobnih načelih; 

2. dajal bo podpore graditeljem silosov • gnojišč 
v obliki regresa za nakup cementa, ki je za to po- 
treben; 

3. dajal bo ob licenciranju nagrade dobrim rej- 
cem plemenjakov  (bikov, merjascev); 

4. dajal bo pomoč živinorejcem, ki bi zaradi ži- 
vinskih kužnih bolezni in zaradi tuberkuloze imeli 
Škodo, bodisi zaradi pogina ali zaradi odstranitve bol- 
nih živali; 

5. dajal bo podporo za nakup zaščitiinih sredstev 
potrebnih za uspešno zatiranje koloradskega hrošča 
in  ameriškega   kaparja. 

Kmetijsko zadružništvo bo v letu 1935 imelo v 
zvezi s pospeševanjem kmetijstva mnogo nalog. Pred- 
vsem bo moralo skrbeti: 

1   za nabavo   plemenjakov   in   odbiro plemenske 

živine; , -..i,  J 
2. za boljšo organizacijo zatiranja raznih škod- 

ljivcev; 
3. za smotrno obnovo vinogradov in sadovnjakov; 
4. za poskusništvo v vseh kmetijskih panogah; 
5. za boljšo organizacijo odkupa kmetijskih pri- 

delkov. 
Ves dobiček od trgovske delavnosti kmetijskih 

zadrug se prepušča kmetijskim zadrugam, s tem bo 
dana materialna podlaga za izvajanje naštetih nalog. 

Za nadaljnji dvig kmetijske proizvodnje bo v letu 
1955 treba raziskati režim talne vode na Brežiškem 
in Krškem polju, kar bo podlaga za melioracije in 
regulacije na tem območju. Prav zato bo treba iz- 
delati pedološko karto okraja. Sredstva za ta dela. 
bodo zagotovljena v skladu za študije m razi&kave. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

V letu 1955 se predvideva kljub slabemu stanju 
lesnih zalog v naših gozdovih sečnja v istem obsegu 
kot v letu 1954 S predvidenim posekom presegamo 
prirastek v drža-vnem sektorju za 38%, v zasebnem 
Pa za 25%. Preseganje prirastka je nujno zaradi ve- 
likih potreb po tehničnem lesu v industriji in grad- 
beništvu ter zaradi potreb prebivalstva zlasti po dr- 
veh, ki jih še ni mogoče nadomestiti z drugimi toplot- 
nimi vin. Da se posekani les čimbolj racionalno iz- 
rabi, se je treba prizadevati, da se iz njega pridobi 
čimveč tehničnega lesa in da bo pri tem čim manj 
odpadkov. ..    . 

Za gospodarnejšo izrabo gozdor in povišanje 
vrednosti lesa na panju bi bilo treba i- nadalje raz- 
širjati gozdno komunikacijsko mrežo. Ker so na raz- 
polago le omenjena sredstva, se bodo nadaljevala le 
dela na že začetih poteh, ne bodo pa se v tem letu 
začele graditi nove poti. . 

Pogozdiilo se bo 195 ha starih posekov in gohčev. 
Na tej površini bo 135 ha na novo pogozdemn, od te- 
Sa 32ha s hitro rastočimi drevesnimi vrstami, pred- 
am topolo, 62 starih nasadov pa bo izpolnjenih. 

Zmogljivost gozdnih drevesnic se bo povečala, ta- 
k? da bo zagotovljeno potrebno število sadik za pred- 
videna  pogozdovalna dela. 

Zaradi pravilne gojitve bo prečiščeniL 742 ha ob- 
stoječih mladih gozdnih nasadov. 

Pripravilo se bo 172 ha gozdnih površin za kas- 
nejšo pogozditev. 

Da se ustvari podlaga za smotrno gospodarjenje 
z gozdovi, se bo v letu 1955 začela razmejitev med 
gozdnimi in kmetijskimi površinami in tudi sodobna 
notranja ureditev gozdov. V ta namen se bo ves okraj 
posnet in kartiran s pomočjo aerofotogrametrije, na 
nekaterih področjih pa bodo tudi tla pedološko raz- 
iskana. 

IV. poglavje 
Gradbeništvo 

Kljub manjšim investicijskim sredstvom, ki bodo 
v letu 1955 na razpolago okraju, se predvideva pove- 
čanje gradbene delavnosti za 4% nasproti letu 1954 
zaradi večjih investicij iz zveznih in republiških sred- 
stev. Gradbena operativa bo zaposlena predvsem z 
dograditvijo tovarne celuloze in papirja, z graditvijo 
avtoceste, objektov v Cerkljah 111 Breganskem selu 
ter z zidanjem stanovanjskih hiš, ki se bodo zidale 
s   posojili   iz  okrajnega   sklada. 

Posebno skrb je treba posvetiti dvigu produktiv- 
nosti v gradbeništvu z uvedbo pravilnega normiranja 
in plačevanja po učinku. Da bodo dela pravilno po- 
tekala, bo treba vztrajati na tem, da se pravočasno 
in kompletno uredi tehnična dokumentacija za vse 
objekte. 

Gradbena inšpekcija bo ostreje kontrolirala po- 
polnost tehnične dokumentacije, kvaliteto gradb in 
racionalnost pri izvajanju gradb. 

V. poglavje 

Promet 
V letu 1954 vložene investicije v cestno prevoz- 

no podjetje bodo omogočile povečanje družbenega 
produkta v prometu za 13%. 'V letu 1955 so podjetja 
cestnega prevoza oproščena zveznega davka od dobič- 
ka in odvajajo 50% dobička v svoj investicijski sklad, 
kar bo omogočilo nadaljnje investicije v tej panogi 
gospodarstva. 

VI. poglavje 

Trgwina 
V letu 1955 se predvideva povečanje blagovnega 

prometa za 9% in povečanje družbenega produkta v 
trgovini za 9% v primeri z letom 1954, kar je v skla- 
du s pričakovanim povečanjem kupne moči in večjo 
industrijsko ter kmetijsko proizvodnjo. 

Glavni pogoji za razvoj trgovine so bili podani 
že v letu 1954 z uveljavitvijo novih orgnizacijskih. 
oblik ter z odvisnostjo plačilnega sklada v trgovini 
od doseženega prometa. Na tej podlagi se bo trgovi- 
na razvijala tudi v letu 1955. 

Da bodo trgovine v letu 1955 lahko prilagodile 
poslovanje vsem tehničnim] in, sanitarnim predpisom, 
formirajo na podlagi ekonomskih instrumentov tega 
plana lastni investicijski sklad, in to z odstotkom od 
prometa in z udeležbo na dobičku. 

Trgovinski odseki kmetijskih zadrug bodo v letu 
1955 formirali plačilni, investicijski in rezervni sklad 
kot druga trgovska podjetja. Kmetijske pridelke in 
živino morajo pretežno odkupovati kmetijske zadruge 
kot predstavniki proizvajalcev. Dobiček iz trgovske 
delavnosti iz kmetijskih zadrug se prepušča kmetij- 
skim zadrugam za pospeševanje kmetijstva. 



S tra a dit URADNI  LISI St. 37 — 19. IX. 1953 

VII. poglavje 

Gostinstvo 

V gostinstvu se predvideva v letu 1955 povečanje 
skupnega prometa za 4%, družbenega produkta pa 
za 2%. Vpliv na tako povečanje bodo imeli ekonom- 
ski instrumenti tega plana, predvsem načelo odvisno- 
sti plačilnega in investicijskega sklada od dosežene- 
ga prometa ter olajšave pri plačevanju amortizacije 
in obresti od osnovnih sredstev. Tudi sklad za kadre, 
ki se bo formiral v letu 1955, bo omogočal nadaljnji 
strokovni dvig v gostinstvu in s tem pripomogel h 
kulturnejši  postrežbi. 

Določba tega plana, da je turistično podjetje go- 
stinstvo Mokrice oproščeno plačevanja lokalnega 
prometnega davka in obresti od osnovnih sredstev, bo 
pripomogla k znižanju cea penziona in s tem omogo- 
čilo delovnim ljudem oddih v naših okrevališčih. 

Gostinska zbornica bo morala poskrbeti • tem 
letu  za  večjo turistično propagando. 

VIII. poglavje 

Obrt 

V skladu z razvojem drugih gospodarskih panog 
se predvideva tudi v obrti povečanje družbenega pro- 

dukta za 4%. To bo doseženo z večjim obsegom obrt- 
niških storitev v kovinarski ;n gradbeni stroki. 

Ker je potrebna čimvečja obnova opreme v obrt- 
ništvu, plačujej» obrtna podjetja • obrati v letu 
1955 polno amortizacijo po veljavnih predpisih. 

'Večina vseh socialističnih podjetij bo plačevala 
pavšalni prispevek, s tem bo mogoče izravnati druž; 

bene obveznosti socialistične obrti z obveznostmi 
obrti v zasebnem sektorju. 

Od obresti od osnovnih sredstev ter dela dobička 
gospodarskih organizacij v obrti, ki pripada okraju, 
se formira sklad za kreditiranje investicij, ki se bo 
po tem planu porabil tudi za napredek našega obrt- 
ništva. Obrtne delavnice in podjetja plačujejo anuite- 
te in del dobička, ki pripada okraju, na novo usta- 
novljena podjetja pa so v letu 1955 oproščena vseh 
družbenih dajatev. S tem je podana podlaga za na- 
daljnji  razvoj  socialistične obrti. 

IX. poglavje 
Družbeni proizvod 

Na podlagi navedenih smernic za razvoj gospo- 
darstva bo v letu 1955 v okraju Krško dosežen skup- 
ni družbeni proizvod v višini 5.142,553.000 din. 'V po- 
sameznih panogah v primerjavi z letom 1954 se pred- 
videvajo tele spremembe: 

Panoga 
Družbeni  proizvod  1954 

V 000 dio Struktura V 000 din 

Družbeni   proizvod   1955 
Indeks 

1954 - 100 Struktura 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

2,336.489 
1,264.87? 

115.178 
635.576 

19.960 
140.344 
39.132 

279.362 

48,2 
26,1 

2,4 
13,5 
0,4 
2,9 
0,8 
5,7 

2,422.450 
1,458.000 

76556 
679.542 

22.560 
153.111 
40.118 

291.416 

103,7 
115,0 
66,3 

104,0 
113,0 
109,0 
102,0 
104,0 

47,1 
28,5 

1,5 
13,2 
0,4 
3,0 
0,8 
5,7 

Skupaj 4,848.918 100 

V planu predvidene spremembe so v skladu a 
splošno gospodarsko smerjo, predvideno v zveznem 
in  republiškem  družbenem planu  v  letu  1955. 

Tretji  del 

PREDPISI O GOSPODARSKIH INSTRUMENTIH 
IN UKREPIH 

X. poglavje 

Amortizacija 

1 
Podjetja  za  izdelovanje  zidne  in  strešne opeke 

bodo v letu 1955 plačevala 100% polnega zneska pred- 
pisane amortizacije. 

2 
V letu 1955 se oprostijo plačevanja amortizacije 

kmetijska posestva in zadruge a kmetijsko delav- 
nostjo za vse gradbene objekte, ki se ne morejo upo- 
rabljati. Gospodarski svet OLO se pooblašča, da na 
predlog kmetijskih posestev in zadrug določi, kateri 
gradbeni objekti se  ne morejo uporabljati. 

V kmetijstvu so oproščena obveznosti, plačevati 
amortizacijo, tale posestva, ki so bila razglašena za 
poizkus na: 

5,143.553 106 100 

kmetijsko posestvo >Rdeča zvezda«, Bize'ljsko, 
zadružno posestvo, Boštanj — Sevnica, 
zadružno posestvo »Matija Gubec«, Leskovec, 
zadružno posestvo KZ Pišece. 
zadružno posestvo KZ Videm — Sremič, 
zadružno posestvo, Bizeljsko, 
zadružno posestvo KZ Bistrica ob SotlV' 
zadružno posestvo KZ Brestanica. 

4 
Gostinska podjetja in gostiSča plačujejo v letu 

1955 polni zinesek predpisane amortizacije. 
Ne glede na prejšnji odstavek plačujejo zdravili- 

šče >Čateške toplice« in gostinsko podjetje >Mo- 
krice«: 

a) za opremo m inventar 50% polnega zneska 
predpisane amortizacije; 

b) za gradbene objekte 30% polnega zneska pred- 
pisne amortizacije  (del za  vzdrževanje). 

Obrtna podjetja in delavnice plačujejo v letu 
1955 polni zinesek predpisne amortizacije. 

V letu 1955 na novo ustanovljena podjetja in de- 
lavnice so v tem letu oproščene plačevanja amorti- 
zacije. 

Podjetja za ^predvajanje filmov plačujejo od pol- 
nega zneska predpisane amortizacije: 
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kino Brežice 50%, 
kino Brestanica 25%. 

6 
Komunalna podjetja plačujejo 20% polnega zne- 

ska predpisane amortizacije. 

XI. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstev obrtnih pod- 

jetij in delavnic znaša 6%. 
Oprosti se plačevanja obresti od osnovnih sred- 

stev zadružno obrtno podjetje >Obnova< v Krškem 
*a kmetijske stroje (skupina 42 v nomenklaturi). 

Oproste se plačevanja obresti od osnovnih sred- 
stev tudi obrtna podjetja in delavnice, ki so bile • 
tem letu na novo ustanovljene. 

2 
Obrestna mera od osnovnih sredstev gostinskih 

Podjetij in gostišč znaša 2%. 
Oproste se plačevanja obresti od osnovnih sred- 

stev zdravilišče >Cateške toplicet m gostinsko pod- 
jetje >Mokrice«. 

3 
Obresti od osnovnih sredstev se obračunavajo od 

neodpisanega dela vrednosti vseh osnovnih sredter 
Sospodarske organizacije. 

4 
Komunalna   podjetja   v   letu   1955  ne  plačujejo 

obresti od osnovnih sredstev. 

XII. poglavje 

Formiranje ia nporaba okrajnega kreditnega sklada 
za investicije 

1 
Okrajni kreditni sklad se formira v višini 57 

milij. din. V sklad se stekajo: 
1. anuitete od posojil iz tega sklada v prejšnjih 

letih, 
2. obresti od osnovnih sredstev • gostinstvu in 

obrti, 
3. celotni delež dobička gostinskih in obrtnih pod- 

jetij, ki pripada okraju, 
4. del dobička podjetij, industrije, gozdarstva in 

prometa do višine 26 millij. din, 
5. dohodki od prodaje osnovnih sredstev gospo- 

darskih organizacij v likvidaciji. 

2 
Sredstva tega sklada se bodo uporabila: 
1. za realne garancije za posojila gospodarskim 

organizacijam, 
2. ZA povračilo obratnih sredstev, porabljenih za 

investicije, 
3. za preostala sredstva se bodo dodelila po po- 

tonem sklepu OLO. 
3 

Pogoje za najemanje in odplačilo posojil določi 
'•et za  gospodarstvo.  Najnižja obrestna mera  sme 
kiti 2%, najdaljši odplačilni  rok pa 10 let. 

XIII. poglavje 

Lokalni  prometni  davek  in   lokalne takse 
1 

Lokalni prometni davek za leto 1955 bo predpisan 
• Posebnim odlokom okrajnega ljudskega odbora. Do- 

tlej velja tarifa lokalnega prometnega davka iz leta 
1954, ki jo je sprejel okrajni ljudski odbor (Uradni 
list LRS, št. 11/54). Do sprejetja tarife občinskega 
prometnega davka za leto 1955 morajo zasebni obrtni- 
ki in drugi zasebniki v okraju Krško plačevati občin- 
ski prometni davek po tarifni številki 89 dela A in 
tarifi B lanske tarife prometnega davka (Uradni Lst 
FLR], št. 55/53, 13/34 in 25/54) od vseh izdelkov in 
storitev, ki niso našteti v tarifnih postavkah 1 do 101 
dela A oziroma v delu B nove tarife prometnega dav- 
ka (Uradni list FLRJ, št 55/54). 

Lokalne takse se pobirajo v letu 1955 po odloku 
okrajnega ljudskega odbora Krško o vpeljavi lokal- 
nih taks in prometnega davka (Uradni list LRS, it. 
11/54). 

2 
Oprosti se plačevanja lokalnega prometnega dav- 

ka gostinsko podjetje >Mokrice<. 

XIV. poglavje 
Delitev dobička gospodarskih organizacij 

A.   Industrija,   rudarstvo,   gozdarstvo, 
gradbeništvo,  promet 

1 
Od  doseženega  dobička,  po odbitku obveznosti 

po zveznih in republiških predpisih, pripada gospo- 
darski organizaciji delež, ki ostane po izločitvi: 

1. deleža okraja na dobičku v višini 2 % od lastne 
cene proizvodnje; 

2. deleža okraja na dobičku, ki se obračunava 
po tejle lestvici: 

Ce zuaša oetuek dobitki (po 
odbitku IT. davka ia obvezuo- 
iti po «»koou) » odstotka ••- 
»proli realiziranemu plačilne- 
mu skladu po tarif, prarilaiku 

Oditotek  ostanka   dobička   (it 
oo odbitku 2", oa Ustao otno, 

ki fr« okraju): 

do   10% — 
•    15 % 12 
,    20% 23 
.    30% 34 
.    40% 45 
„    50% 50 
n    50% 55 
.    60% 60 
•     70% 62,5 
„    80 % 65 
„90% 67,5 
„   100% 70 
„   110% 72,5 
»   130% 75 
„   130% 77.5 
„   170% 80 
„   190% 85 
„ 210% 92 

nad 210% 
Ce bi znašal delež dobička, ki pripada gospodar- 

ski organizaciji po odbitku deleža okraja pod točko 1 
prejšnjega odstavka, manj kot 3% od izplačanih plač 
po tarifnem pravilniku, tedaj se gospodarska orga- 
nizacija oprosti plačila tega deleža okraja na dobičku. 

Gospodarski organizaciji ne more pri obračunu 
deleža OLO na dobičku po višji stopnji ostali manj 
dobička, kot pri obračunu po nižji stopnji. 

Gospodarske organizacije smejo iz pripadajočega 
dela dobička, izračunanega aa podlagi točke 1, npo» 
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rabiti   za   povečanje   plač   nad   plačami   po   tarifnem 
pravilniku   znesek,   ki   se  izračuna  po   tejle   lestvici: 

Ce   zn&âa   de!   do- 
bickâ*    po    odbitku 
zveznega  davka  od 
dobička    ali    kvot-   smejo   gospodarske  organizacije   uporabiti   za 
nega  dela  pri  pud-    plaće,   vštevši   pmpevke za  soc.  zavarovanje, 
jetjih,   ki   90   opro-   znesek,   ki   -K   dobi   pri   uporabi   tele  lestvice 

idena  zveznega       (osnova    del   dobička    po   odbitku   zveznega 
davka ter obvez po davka  in obvez  po  zakonu): 
zakonu  v odstotkih 
od   plač   po   tarif- 

nem pravilniku 

od presežka 
do 10% 39,0 % + 35,4 % nad 10 do 15% 

f* 15% 37,8 % + 31.8 % m 15   , 20% 
m 20% 36,3 % + 28,2 % »» 20  „ 23% 
m 25% 34,8 % + 24,6 % •f 25   „ 30% 
m 30% 33,0 % + 20,0 % n 30  „ 35% 
m 35% 31,2 % + 17,4 % i» 35  „ 40% 
M 40% 29,4%+ 15,6 % tt 40  „ 45% 
m 45% 27,9 % + 14,4 % « 45  „ 50% 
m 50% 26,6% + 13,0 % »» 50 • 55% 
m 55% 25,2 % + 12,0 % »» 55  n 60% 
m 60% 24,3 % + 10,8 % 14 60 „ 65% 
m 65% 25,2 % + 10,2 % »* 65  n 70% 
M ' 70% 22,3 % +   9,6 % f* 70  ,. 80% 
M 80% 20,6%+   8,4 % » 80  „ 90% 
M 90% 19,3 % +   7,2 % »* 90  , 100% 
ft 100% 18,0%+   6,3 % M 100  . 120% 
•• 120% 15,4%+   4,2 % •> 120  „ 160% 
m 160% 13,1%+   1,8 % ft 160  „ 200% 
m 200% 10,8 % +   0,6 % • 200  „ 300% 
m 300% 7,3%+   0,30% f* 300% 

Del dobička, ki gre kot dobiček sedežu gradbe- 
nega podjetja, bo okrajni ljudski odbor določil s po- 
aebno odločbo. 

B. Kmetijstvo 
Kmetijskim posestvom pripada celotni v letu 1955 

doseženi dobiček. 
Iz doseženega dobička plačajo kmetijska posestva 

obveznosti po zakonu (39. člen uredbe o celotnem 
dohodku), anuitete in amortizacije, če so po tem 
planu  sicer oproščena   plačevanja  amortizacije. 

Od preostalega dobička smejo kmetijska posestva 
uporabiti 80% za plače s prispevkom za socialno 
zavarovanje. 

C. Trgovina 
Dobiček, ki ga bodo v letu 1955 dosegla trgovska 

podjetja m trgovine, se deli: 
a) trgovina na drobno državnega sektorja — po 

odbitku deleža federacije: , 
20% pripada podjetju za investicijski  sklad, 
80% pripada okrajnemu ljudskemu odboru; 
b) trgovine na debelo državnega sektorja — po 

odbitku deleža federacije: 
50% pripada podjetju za investicijski sklad, 
50% pripada okrajnemu ljudskemu odboru; 
c) trgovska podjetja okrajne zadružne zveze — 

po odbitku dežela federacije: 
50% pripada podjetju za investicijski  sklad, 
50% pripada okrajni zadružni zvezi za pospeše- 

vanje kmetijstva; 
č) trgovina in odkup kmetijskih zadrug — od 

celotnega dobička: 
70% pripada KZ za pospeševanje kmetijstva, 
10% pripada KZ za sklade, 
20%pripada OZZ za pospeševanje kmetijstva; 

d) rabat prodajaln proizvajalnih podjetij, ki osta- 
nejo po odbitku izdatkov po 77. členu uredbe o celot- 
nem dohodku   (Uradni  list FLRJ, št. 54/34)   se delu 

1. 10% T investicijski sklad proda ialne, 
2. 10% v rezervni sklad prodajalne, 
3. 40% za povečanje plač nad plačami po tarif, 

nem pravilniku. 
4. ostanek rabata je dobiček. 
Dobiček prodajaln proizvajalnih podjetij po od- 

bitku deleža federacije pripada okrajnemu ljudske- 
mu odboru. 

C. Gos t i a s t TO 

Celotni dobiček, ki ga bodo v letu 1935 dosegla 
gostinska podjetja in gostišča, se deli: 

20% pripada podjetju za investicijski sklad, 
80% pripada okrajnemu ljudskemu odboru. 

D. Obrt 

1 
Dobiček obrtnih podjetij, ki ostane po odbitku 

obveznosti po zakonu, se v letu 1955 razdeli med go- 
spodarske organizacije in okrajni ljudski odbor tako, 
da pripade gospodarski organizaciji delež dobička 
po odbitku: 

1. deleža okrajnega ljudskega odbora na dobičku 
v višini 50% celotnega dobička, 

2. deleža okrajnega ljudskega odbora na dobičku 
v višini 2% od lastne cene izdelkov m storitev. 

Ce znaša ostanek dobička po odbitku deleža 
okrajnega ljudskega odbora v višimi 50% celotnega 
dobička manj kot 5 % od izplačanih plač po tarifnem 
pravilniku, tedaj okrajnemu ljudskemu odboru ne 
pripada delež na dobičku v višini 2% od lastne cene 
izdelkov in storitev. 

Obrtna podjetja smejo iz pripadajočega dela 
dobička, izračunanega na podlagi točke 1 uporabiti 
za povečanje plač nad plačami po tarifnem pravil- 
niku znesek, ki se izračuna po lestvici pod odstav- 
kom A, točka 2 tega poglavja. 

V letu 1955 ustanovljenim obrtnim podjetjem in 
delavnicam pripada ves v tem letu doseženi dobiček; 
po izločitvi deleža za plače, se sme ta dobiček upo- 
rabiti le za investicije. 

E. Pavšalni znesek kot delež okraja 
pri  dobičku 

Pavšalni delež okraja pri dobičku in druge pri- 
spevke družbene  skupnosti   za obrtne delavnice  in 
gostišča bo določili okrajni ljudski odbor s posebno 
odločbo. 

F. Odplačevanje anuitet 
Zneske za odplačila investicijskih posojil krije 

gospodarska organizacija '.z doseženega dobička pred 
delitvijo med gospodarsko organizacijo in okrajem.. 

Obrtna podjetja krijejo zneske za odplačila in- 
vesticijskih posojil iz 50 % deleža okraja na celotnem 
dobičku. Ce znesek, ki po določilih sklenjene po- 
godbe o posojilu zapade v plačilo v leta 1955, pre- 
sega 50% delež okraja na dobičku, krije obrtno 
podjetje razliko iz tistega dela dobička, ki pripada 
podjetju. 
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XV. poglavje 

Plače delavcev in  uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

A.   Industrija,   rudarstvo,   gozdarstvo, 
gradbeništvo,  promet  in  obrt 

1 
Določi  se  povišanje ravni  tarifnih  postavk nad 

ravnijo obračunskih plač za leto 1954 temle gospo- 
darskim organizacijam: 

% 

1. Elektrarna, Brestanica 
2. Elektro, Videm-Krško 
3. Rudnik premoga, Senovo 
4. Rudnik premoga, Krmelj 
5. Premogokop in glinokop, Globoko 
6. Opekarna, Brežice 
7. Tovarna celuloze in papirja, Videm 
8. Jugotanin, Sevnica 
9. Kopitarna, Sevnica 

10. Lesni industrijski obrat, Sevnica 
11. Pletilnica, Dobova 
12. Gozdno gospodarstvo, Brežice 
13. Obnova, Krško 
14. Remont, Krško 
15. Splošna kovinarska zadruga, Krško 
16. Gradbeno podjetje >Sava«, Krško 
17. Gradbenik, Brežice 
18. Tovarne pohištva, Brežice 

4 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2,5 
5 
5 
5 
4 
2 
5 
5 
5 
5 

B. Kmeti j stvo 
Vsem kmetijskim posestvom se dovoli povečanje 

ravni   tarifnih postavk  za 5%  nad  ravnijo po ob- 
računskih plačah za leto 1954. 

C. Trgovina 
1 

Določi »e povišanje ravni tarifnih postavk nad 
ravnijo obračunskih plač za leto 1954 temle trgovskim 
gospodarskih organizacijam: 

1. ZTP >Posavje<, Brežice 
2. >Vino<, Brežice 
5. >Grosist«, Videm-Krško 
4. >Krka«, Brežice 
5. Trgovina z usnjem (v sestavu 

>Potrošnje<), Videm-Krško 
6. Trgovina z železom {• sestavu 

>Potrošnje)<, "Videm-Kriko 
7. Trgovina z usnjem (v sestavu STP), 

Sevnica 
8. Trgovina z železom (v sestavu STP), 

Sevnica 
9. Trgovina z usnjem (v sestavu 

Ljudske potrošnje), Brežice 

5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

Trgovska podjetja in trgovine formirajo svoj 
Plačilni sklad tako, da na doseženi promet uporabijo 
odstotek v tejle višini: 

% 

3. Potrošnja, Krško 3,4 
4. Preskrba, Senovo 3,7 
5. Trgovsko podjetje, Kostanjevica 4,4 
6. Trgovsko podjetje >Rudar«, Krmelj 4,4 
7. Splošno trgovsko podjetje, Krmeilj 4,4 
8. Občinska trgovina, Tržišče 4,4 
9. >Avtotrgovina<, Krško 1,6 

10. Splošno trgovsko podjetje, Dobova 4,0 
11. Knjigarna in papirnica, Brežice 5,8 
12. Knjigarna in papirnica, Krško 5,8 
13. Tobak, Krško: od prometa na drobno 3,0 

od prometa na debelo 1,2 
14. >Krka<, Brežice 0,9 
15. >Grosistc, Krško l,t 
16. ZTP >Posavjec, Brežice 7,6 
17. >Vinoc, Brežice 6,0 
18. Vinarska zadruga, Brezina 6,0 
19. Vinarska zadruga, Kostanjevica 6,8 

Kmetijske zadruge      %       Kmetijske zadruge      % 

20.-Artiče 3,5 
21. Bizeljsko 3,3 
22. Bianca 4,0 
23. Boš tanj 4,0 
24. Brežice 2,7 
25. Bistrica 2,9 
26. Brestanica 3,0 
27. Cerklje 3,5 
28. Čatež 4,3 
29. Dobova 3,5 
30. Dolsko 3,2 
31. Globoko 3,0 
32. Jesenice 3,5 
33. Kapele 3.3 
33. Kostanjevica 3,0 

36. Krška vas 3,5 
37. Krško 2,7 
38. Leskovec '2,7 
39. Pišece 3,0 
40. Podsreda 3,7 
41. Podbočje 3,0 
42. Prekopa 3,0 
45. Raka 3,0 
44. Sevnica 2,7 
45. Studenec 3,0 
46. Šentjanž 3,5 
47. Tržišče 3,7 
48. Veliki Kamen 3,5 
49. Videm 2,7 
50. Zabukovje 4,3 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen, da za trgov- 
ska  podjetja in  trgovine,  ustanovljene  v  letu   1955, 
sam določi višino odstotka v sorazmerju z odstotkom 
podobnih trgovskih podjetij oziroma trgovin. 

3 
Ce plačilni sklad, ki se izračuna na podlagi od- 

stotka od doseženega prometa iz točke 2, presega 
plače po tarifnem pravilniku, sme uporabiti trgovsko 
podjetje oziroma trgovina za izplačilo plač nad plača- 
mi po tarifnem pravilniku s socialnim zavarovanjem 
od te razlike le tisti de], ki ga dovoljuje tale lestvica: 

Ce   inaia   preseiek   plačilnega 
iklada • oastotku od plač p« 

tarifnem   pravilnik« 

Znesek, ki •• «me upo- 
rabiti la ••••••••« 

piai   t   MC.   ••••••••- 
njem 

do 
od 10 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 
120% 

1. Ljudska potrošnja. Brežice 
2. Splošno trgovsko podjetje, Sevnica 

2,8 
3.1 

100 
70 
60 
55 
50 
45 
40 
37.5 
35 
32,5 
30 

nad 120% 25 
Ostanek plačilnega  sklada, ki  se more porabiti 

za povečanje plač nad plačami po tarifnem pravil» 
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niku, prenese trgovsko podjetje oziroma trgovina po 
lastni presoji v investicijski sklad ali v svoj rezervni 
sklad. 

C. Gostinstvo 

Gostinskim podjetjem se določajo tile plačilni 
skladi s prispevkom za socialno zaraiovanje v od- 
stotkih doseženega prometa: 

1. Zdraviliško gostinsko podjetje, % 
Ca teške toplice 23,42 

2. Gostinsko podjetje, Videm-Krško 13,35 
3. Mestna kavarna in okrepčevalnica, 

Brežice 15,80 
4. Kolodvorska restavracija, Brežice 14,28 
5. Državno gostinsko podjetje, Brestanica     12,88 
f. Gostinsko podjetje, Sevnica 13,14 
7. Gostilna »Pri mostu«, Senovo 13,05 
8. Delavsko-uslužbenska  restavracija, 

Senovo 15,03 
9. Restavracija pri Celulozi, Videm 12,00 

10. Gostinstvo, Mokrice 15,00 

XVI. poglavje 

Stopnje dopolnilne dohodnine in zemljarine 

1 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine  kmetij- 

skim gospodarstvom  v  letu  1953  se  predpisuje  tale 
davčna lestvici: 

Osnova       %       Davek Osnova Davek 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 3 30 38.000 4,8 1.824 
2.000 3 60 39.000 4,9 1.911 
3.000 3 90 40.000 5,0 2.000 
4.000 3 120 41.000 5,2 2.132 
5.000 3 150 42.000 5,4 2.268 
6.000 3 180 43.000 5,6 2,408 
7.000 3 210 44.000 5,8 2.552 
8.000 3 240 45.000 6,0 2.700 
9.0001, 3 270 46.000 6,2 2.852 

10.000 3 300 47.000 6,4 3.008 
11.000 3,5 385 48.000 6,6 3.168 
12.000 3,5 420 49.000 6,8 3.509 
13.000 3,5 455 50.000 7,0 3.500 
14.000 3,5 490 52.000 7,2 3.744 
15.000 3,5 525 54.000 7,4 3.996 
16.000 3,5 560 56.000 7,6 4.256 
17.000 3,5 565 58.000 7,8 4.524 
18.000 3,3 630 60.000 8,0 4.800 
19.000 3,5 665 62.000 W 5.084 
20.000 4 800 64.000 8,4 5.376 
21.000 4 840 66.000 8,6 5.676 
22.000 4 880 68.000 8,8 5.984 
23.000 4 920 70.000 9,0 6.400 
24.000 4 960 72.000 9,4 6.768 
25.000 4 1.000 74.000 9,8 7.252 
26.000 4 1.040 76.000 10,2 7.732 
27.000 4 1.080 78.000 10,6 8.268 
28.000 4 1.120 80.000 11,0 8.800 
29.000 4 1.160 82.000 11,2 9.184 
30.000 4 1.200 84.000 11,4 9.576 
31.000 4,1 1.271 86.000 11,6 9.976 
32.000 4,2 1.344 88.000 11,8 10.384 
33.000 4,3 1.419 90.000 12,0 10.800 
34.000 4,4 1.496 92.000 12£ 11.224 
35.000 4,5 1.575 94.000 12,4 11.656 
36.000 4,6 1.656 96.000 12,6 12.096 
37.000 4,7 1.739 98.000 12,8 12.544 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
1*5.000 
1'0.000 
K? 000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 

.245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
31O.O0O 

13,0 
13.5 
14.C 
14,5 
'5,0 
15,5 
16,0 
16,5 
17,0 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
20,0 
20,5 
21,0 
21,5 
22,0 
22,5 
23,0 
23,5 
24,0 
2Ì.5 
25,0 
25,3 
25,6 
26,0 
26,3 
26,6 
^7,0 
27,3 
27,6 
28,0 
28,3 
28,6 
29,0 
29,3 
29,6 
30,0 
30,3 
30,6 

13.000 
14.175 
15.400 
16.675 
18.000 
19.375 
20.800 
22.275 
23.800 
25.375 
27.000 
28.675 
30.400 
32.175 
34.000 
35.875 
37.800 
39.775 
41.800 
43.875 
46.000 
48.175 
50.400 
52.675 
53.000 
56.925 
58.880 
61.100 
63.120 
65.270 
67.500 
69.615 
71.760 
74200 
76.410 
78.650 
81.200 
83.505 
83.840 
88.500 
90.900 
94.860 

320.000 
330.000 
340.000 
350.000 
360.000 
370.000 
380.000 
390.000 
400.000 
410.000 
420.000 
430.000 
440.000 
450.000 
460.000 
470.000 
480.000 
490.000 
500.000 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 
630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
670.000 
680.000 
690.000 
700.000 
nad 
700.000 

31,0 
51,3 
31,6 
32,0 
32,3 
32,6 
33,0 
33,3 
33,6 
34,0 
34,5 
35,0 
55,5 
36,0 
36,5 
37,0 
37.5 
38,0 
38,5 
39,0 
39,5 
40,0 
40,3 
40,6 
41,0 
41,3 
41,6 
42,0 
42,3 
42,6 
43,0 
43,3 
43,6 
44,0 
44,3 
44,6 
45,0 
45,5 
46,0 

46,0 

99.200 
103.290 
107.440 
112.000 
116.280 
120.630 
125.400 
129.870 
134.400 
139.400 
144.900 
150.500 
156.200 
162.000 
167.900 
173.900 
180.000 
186.200 
192.500 
198.900 
205.400 
212.000 
217.620 
223.300 
229.600 
235.410 
241.280 
247.800 
253.800 
259.860 
266.600 
272.790 
279.040 
286.000 
292.380 
298.820 
306.000 
313.950 
322.000 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od kmetijstva se zaokrožijo takole: 

a) osnove pod 50.000din se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih tisoč, zneski nad 500 pa na viljih tisoč din; 

b) osnove od 50.000 do 100.000 din se zaokrožijo 
na 2000 din tako, da se zneski do 1000 din zaokro- 
žijo na nižjih 2000, zneski nad 1000 din pa na višjih 
2000 dinarjev. 

c) osnove nad 100.000dinarjev se zaokrožijo na 
5000 din tako, da se zneski do 25O0 din zaokrožijo na 
nižjih 5000 din, zneski nad 2300 din pa na višjih 5000 
dinarjev; 

č) osnove nad 300.000 din se zaokrožijo na 10.000 
dinarjev tako, da se zneski do 5000 din zaokrožijo 
na nižjih 10.000 din, zneski nad 5000din pa na višjih 
10.000 dinarjev. 

b) zneski na meji zaokrožitve se obračunajo 
po predhodni nižji stopnji. 

Lastniki zemljišč do 500 m» v letu 1955 ne bodo 
obdavčeni z dohodnino od kmetijstva. 

2 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženja se predpisuje tale 
davčna lestvica: 
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Osn ova % Davek Osnova % Davek       Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
12.000 
H.OO0 
16.000 
18.000 
20.000 
22.000 
24.000 
26.000 
28.000 
30.000 
32.000 
34.000 
56.000 
38.000 
40.000 
42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
52.000 
54.000 
56.0OO 
58.000 
60.000 
62.000 
64.000 
66.000 
68.000 
70.000 
72.000 
74.000 
76.000 
78.000 
80.000 
82.000 
84.000 

6.000 
88.000 
90.000 
92.000 
94.000 
96.000 
98.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
153.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2.4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
43 
4,9 
5 
5.2 
5,4 
5,6 
5.8 
6 
6,5 
6,6 
7 
7.3 
7,6 
8 
8,3 
8,6 
9 
9• 
9,4 
9,6 
9,8 

10 
10,5 
U 
11.5 
12 
12.5 
13 
14 
15 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
252 
308 
368 
432 
500 
572 
648 
728 
812 
900 
992 

1.088 
1.188 
1.292 
1.400 
1.512 
1.628 
1.748 
1.872 
2.000 
2.132 
2.268 
2.408 
2.552 
2.700 
2.852 
3.008 
3,168 
3.332 
3.500 
3.744 
3.996 
4.256 
4.524 
4.800 
5.166 
5.544 
6.020 
6.424 
6.840 
7.360 
8.802 
8.256 
8.820 
9.200 
9.870 

10.560 
11.270 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
21.700 
24.000 

165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
310.000 
320.000 
330.000 
340.000 
350.000 
360.000 
370.000 
380.000 
390.000 
400.000 
410.000 
420.000 
430.000 
440.000 
450.000 
460.000 
470.000 
480.000 
190.000 
500.000 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 
630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
670.000 
680.000 
690.000 

13,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
19 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
23 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
32 
32,3 
33 
33,5 
34 
55 
36 
36,5 
37 
37,5 
38 
38,5 
39 
39.2 
39,4 
39,7 
40 
40,5 
41 
41,5 
42 
42,5 
43 
43,5 
44 
44,5 
45 
45.5 
46 • 
46,5 
47 
47,5 
48 
48,5 
49 
49,5 

25.575 
27.200 
28.875 
30.600 
32.375 
34.200 
37.050 
40.000 
42.025 
44.100 
46.225 
48.400 
50.625 
52.900 
55.225 
57.600 
60.025 
62.500 
65.025 
67.600 
70.225 
72.900 
75.625 
78.400 
81J225 
84.100 
87.025 
90.000 
94.550 
99200 

103.950 
108.800 
113.750 
118.800 
123.950 
129.200 
136.500 
144.000 
149.600 
135.400 
161.250 
167.200 
173.250 
179.400 
184.240 
189.120 
194.550 
200.000 
206.550 
213.200 
219.950 
226.800 
233 750 
240.800 
247.950 
255200 
262.550 
270.000 
277.550 
285.200 
292.950 
300.800 
308.750 
316800 
324.950 
333200 
341.550 

700.000 
710.000 
720.000 
730 000 
740.000 
750.000 
760.000 

50 
50,5 
51 
51,5 
52 
52,5 
53 

350.000 
358.550 
367.200 
375.930 
384.800 
393.750 
402.800 

770.000 
780.000 
790.000 
800 000 
nad 
800.000 

53,5 
54 
54,5 
55 

55 

411.950 
421.200 
430.550 
440.000 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od samostojnih poklicev in premoženja se zaokro- 
žijo takole: 

a) osnove pod 10.000 se zaokrožujejo na 1000 din 
tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih 
1000 din, zneski nad 500 din pa se zaokrožijo na višjih 
1000 dinarjev; 

b) osnove od 10.000 do 100.000 din se zaokrožijo 
na dva tisoč dinarjev tako, da se zneski do lOOOdm 
zaokrožijo na nižjih dva tisoč, zneski nad 1000din 
pa na višjih dva tisoč dinarjev; 

c) osnove od 1O0.000 do 300.000 din se Zaokrožijo 
na 5000 din tako, da se zneski do 2500 din zaokrožijo 
na nižjih pet tisoč, zneski nad 2500din pa na višjih 
pet tisoč dinarjev; 

č) osnove nad 300.000 din se zaokrožijo na 10.000 
dinarjev tako, da se zneski do 5000 din zaokrožijo na 
nižjih lO.OOOdin, zneski nad 10.000 din pa na višjih 
10.000 dinarjev; 

«    d) zneski  na  meji  zaokrožitve  se obračunavajo 
po predhodni nižji stopnji. 

V letu 1955 so oproščene zemljarine tele kme- 
tijske proizvajalne organizacije, ki so bile ustanov- 
ljene po 1. I. 1953: 

kmetijsko posestvo »Rdeča zvezda«, Bizeljsko, 
zadruino posestvo, Boštanj — Sevnica, 
zadružno posestvo »Matija  Gubec«, Leskovec 
zadružno posestvo, Pišece, 
zadružno posestvo KZ Videm — Sremič, 
zadružno posestvo KZ Bistrica ob Sotli, 
zadružno posestvo KZ Brestanica. 

XVII. poglavje 

Udeležba občin na dohodkih okraja 

Občine so udeležene na dohodkih okraja v tehle 
odstotkih: 

Dobiček gosp.   DopoL dohodnina 
Občina organisacij    kmet. gospodarstey 

% % 

12 
14 
15 
23 
31 
16 
19 
28 
11 
10 
7 

36 
9 

20 
23 
22 

Artiče 10 
Bistrica 10 
Bizeljsko 10 
Bianca 10 
Boštanj 10 
Brestanica 1 
Brežice 1 
Bučka 10 
Cerklje 10 
Čatež 1 
Dobova 10 
Kostanjevica 10O 
Krmelj 10 
Leskovec 10 
Pišece 10 
Fodbočje 10 
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Dobiček gosp.   Dopol. dohodnina 
Občina organizacij     kmet. gospodarstev 

% % 

Podsreda 10 36 
Raka 10 20 
Senovo 5 68 
Sevnica 4 3 
Studenec 10 52 
Tržižče 10 21 
Vel. dolina 10 26 
Videm-Krško 1 8 
Vel. Trn 10 40 
Zabukovje 10 

3 
42 

XVIII. poglavje 

Skladi 

A. Prispevka v rezervni sklad gospodarskih 
orgamizcij. 

Gospodarske organizacije bodo prenesle v svoj 
rezervni sklad dva odstotka od zneska svojih pov- 
prečnih obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

/ Ne glede na prejšnji odstavek bodo trgovska 
podjetja s kmetijskimi pridelki na debelo prenesla v 
»voj rezervni sklad 4% od zneska svojih povpreč- 
nih obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

B. Prispevki v investicijski sklad gospodarskih 
organizcij. 

1 
Trgovska podjetja in trgovine bodo prenesle v 

•voj investicijski sklad 0,5% od doseženega prometa 
v letu  1955 

Ne glede na prejšnji odstavek bodo trgovska pod- 
jetja z industrijskim blagom na debelo prenesla v 
svoj investicijski sklad 0,3% od doseženega prometa 
v letu 1955. 

2 
Gostinska podjetja in gostišča bodo prenesla v 

evoj investicijski sklad 1 % od doseženega prometa 
• letu 1955. 

C. Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje. 
Ustanovi   se   sklad   za   pospeševanje   kmetijske 

proizvodnje. 
V sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje 

se steka 25% od plačane dopolnilne dohodnine iz 
kmetijstva. 

Sredstva tega sklada se uporabljajo po posebnem 
predračunu, kj ga potrdi okrajni ljudski odbor. 

Č. Sklad za kreditiranje zidave stanovanj. 
Ustanovi se sklad za kreditiranje zidave stano- 

vanj. V ta sklad se steka: 
1. dobiček gradbenih podjetij, ki pripada okraju, 
2 3% celotnih dohodkov, s katerimi razpolaga 

okrajni ljudski odbor. Med celotne dohodke, ki so 
osnova za izločitev 3% za sklad, ne spada dobiček 
gradbenih podjetij, ki pripada okraju. 

Sredstva sklada se bodo uporabljala tako, kakor 
bo določil okrajni ljudski odbor s posebnim odlokom. 

D. Sklad za urejanje voda. 
V sklad za nrejanje voda se steka del dobička 

industrijskih gospodarskih organizacij, kj pripada 
okraju, do višine 2 mili j. dinarjev. 

Razdelitev in uporaba sredstev sklada se določi 
• posebnim predračunom, ki ga potrdi okrajni ljud- 
ski odbor. 

E. Sklad za obnovo gozdov. 
V sklad za obnovo gozdov se vplačuje iz gozdov 

splošnega ljudskega premoženja celotna dosežena 
cena lesa na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po odrejeni veljavni tarifi. 

35% vplačil v okrajni sklad za obnovo gozdov 
pripada republiškemu skladu za obnovo gozdov. 

Skladi za obnovo gozdov pri občinskih ljudskih 
odborih se odpravijo, sredstva pa prenesejo v okrajni 
sklad. 

Sredstva sklada se porabljajo po posebnem pred- 
računu, ki ga potrdi okrajni  ljudski odbor. 

F  Sklad za komunalno graditev. 
V sklad za komunalno graditev se stekajo: 
1. presežki  dohodkov   tega   sklada   iz   leta   1954. 
2. del dobička gospodrskih organizacij do višine 

3,500.000 din. 
Sredstva tega sklada se uporabljajo po poseb- 

nem predračunu, ki ga potrdi okrajni ljudski odbor. 
G. Sklad za študije in  raziskave. 
Ustanovi se sklad za študije in raziskave. V ta 

sklad se steka del deleža okraja na dobičku gospo- 
darskih organizacij do višine 5,000.000 din. 

Sredstva tega sklada se uporabljajo po posebnem 
predračunu, ki ga potrdi okrajni ljudski odbor, za 
geološko in hidrološko raziskovanje okraja, za izde- 
lavo pedoloških kart in kart za razmejitev gozdnih 
in  kmetijskih površin okraja Krško. 

Četrti' del 

XIX. poglavje 

DENARNA SREDSTVA OLO KR5KO IN NJIHOVA 
RAZDELITEV 

1 
Skupna sredstva okraja In viri sredstev 

A. V letu 1955 bo okrajni ljudski odbor Krško 
razpolagal s skupnimi sredstvi v višini 763,039.000 din 

B. Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov: 

a) delež okraja na dobičku gospodarskih 
organizacij 

b) deleža okraja na prometnem davku, 
ki ga plačujejo gospodarske organiza- 
cije (1 %) 

c) deleža okraja na prometnem davku, 
ki ga plačujejo zasebniki in zadružne 
gospodarske organizacije  (50%) 

č) zemljarine 
d) dopolnilne dohodnine kmetijskih go- 

spodarstev 
e) dopolnilne dohodnine prostih poklicev 
f) davka od dediščin in daril 
g) državnih taks 
h) dohodkov uradov in ustanov 
i) lokalnega prometnega davka 
j) lokalnih taks 
k) obresti od osnovnih  sredstev  v obrti 

in gostinstvu 
1) drugih dohodkov 
m) presežka  dohodkov  iz   preteklih   let 
n) anuitet v okrajni kreditni sklad 
o) občinskih doklad na dohodnini kmetov 
p) občinskih  doklad  na  dohodnino  pro- 

stih poklicev 

din 
448,017.000 

1,200.000 

45,000.000 
2,000.000 

127,000.000 
15,400.000 
6,000.000 

15,000.000 
300.000 

8,000.000 
6,000.000 

4,993.000 
7,700 000 

601,000.000 
3,529.000 

12,000.000 

1,000.000 
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Uporaba okrajnih sredstev 
Sredstva v višim 763,039.000 dia se bodo upora- 

bila v tale namene: 
din 

a) izdatki   okrajnega   proračuna 335,000.000 
i>) izdatki   občinskih   proračunov 76,000.000 
c) sklad za zidanje stanovanj 88.326.000 
č) sklad za  pospeševanje kmetijstva 30,500.000 
d) sklad za študije in raziskave 5,000.000 
e) vodni sklad in vračila v vodni sklad 5,348.000 
i) sklad za kreditiranje investicij 57,000.000 
g) sklad za komunalno graditev 3,495 000 
h) delež republike na dohodkih okraja 132.073.000 
i) obvezna   rezerva   (6%   od   dohodkov)     30,297.000 

3 
Okrajni proračun 

Sredstva za okrajni proračun se bodo uporabila: 
din 

a) za prosveto in kulturo 100,000.000 
b) za   ljudsko  zdravstvo  in   soci- 

alno skrbstvo 95,000.000 
c) za državno upravo, javno var- 

nost in ceste 140,000.000 
Od dohodkov okraja pripada proračunu: 
a) davek od prometa proizvodov, ki ga plačajo 

gospodarske organizacije in zasebniki v celoti (100%), 
b) ostanek dopolnilne dohodnine od kmetijstva 

po odbitku deleža, ki pripada občinam, ii. dela, ki 
gre v sklad za pospeševanje kmetijstva, 

c) dopolnilna dohodnina od samostojnih poklicev 
• celoti  (100%), 

č) zemljarina v celoti (100%), 
d) državne takse v celoti (100%), 

*       e) 36,8% od deleža okraja na dobičku gospodar- 
skih organizacij industrije, gozdarstva in prometa. 

4 
V kreditni sklad za zidavo stanovanjskih hiš se 

•plačuje: 
a) ves dobiček   gradbenih   podjetij,  ki  pripada 

okraju; 
b) 3% od skupnih dohodkov okraja. 

5 
V okrajni sklad za kreditiranje investicij se 

•plačuje: 
v   a) 100% deleža okraja na dobičku gospodarskih 

organizacij v obrti in gostinstvu, 
b) sredstva, ki se po dosedanjih predpisih ste- 

kajo v ta sklad (anuitete, obresti od osnovnih sred- 
stev v obrti in gostinstvu, sredstva, pridobljena t 
^prodajo osnovnih sredstev gospodarskih organiza- 
cij v likvidaciji). 

c) delež okraja na dobičku gospodarskih orga- 
nizacij iz leta 1954 v celoti (100%). 

XX. poglavje 
Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1955 dalje. 
•.       ...... .* 
St. 1049/6 
Krško, dne 28  aprila 1955 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

•83. 
Na podlagi 8. točke i', člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/53) ter 2. 
in 3. člena uredbe o prometnem davku, 2. odstavka 
V. dela tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
št. 55-474/53 in št. 55—659/54) je po potrditvi Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS, na predlog sveta za 
gospodarstvo okraja Maribor okolica, okrajni ljudski 
odbor Maribor okolica na XXVI. skupni seji obeh 
zborov dne 27   maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega da^ka, ki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobira na območju okraja 
Maribor okolica občinski prometni davek, ki je pred- 
pisan s tarifo v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira po določ- 

bah tega odloka, je dohodek proračunov tistih občin, 
na katerih območju se davek pobira. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

FLRJ, št. 55/53) z vsemi poznejšimi spremembami in 
dopolnitvami, navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Uradnj list FLRJ, št. 2/54 in št. 4/55), 
uredbe o prisilni izterjatvi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov (Uradni list FLR], Št. 33/53) in 
uredbe o obračunavanju, delitvi i° pobiranju dohod- 
kov proračunov in skladov od gospodarskih orgniza- 
cij (Uradni list FLRJ. št. 26/54) ter uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o obračunavanju, de- 
litvi in pobiranju dohodkov proračunov in skladov 
gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 15/55) 
se primerno uporabljajo tudi glede občinskega pro- 
metnega davka, kolikor ni v tem odloku drugače do- 
ločeno. 

4. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda po potrebi svet za gospodarstvo OLO. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za go- 

spodarstvo okrajnega ljudskega odbora Maribor oko- 
lica. 

5. člen 
Ko se začne uporabljati ta odlok nehajo veljati: 

odlok okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica o 
uvedbi okrajnih taks in prometnega davka (Uradni 
list LRS, št. 19/54), kolikor se nanaša na pobiranje 
občinskega prometnega davka ter začasni odlok 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica o uved- 
bi občinskega prometnega davka od proizvodov in sto- 
ritev zasebnih obrtnih delavnic, zasebnih obrtnikov 
in drugih zasebnikov1 (Uradni list LRS, št. 11/55). 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS». 

II. DEL: TARIFA 

A. Splošna tarifa 

Tar. št. 1: Od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 
skih podjetjih in gostiščih se plača občinski promet- 
ni davek: 
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a) od prometa z alkoholnimi pijačami razen piva 
v Tišini 10%, 

b) od prometa s pirom 5%. 
Pripomba: Davčna osnova je dosežena prodajna 

cena. Glede davčne obveznosti in načina pobiranja 
tega davka, kakor tudi glede vsega ostalega velja 
pripomba k tar. št. 7 dela B tarife zveznega promet- 
nega davka. Od sadjevca se davek ne plača. 

>Razlika o dohodkih od davka iz te tarifne šte- 
vilke po lanski davčni stopnji (5% in novj davčni 
stopnji 10% se odvaja na poseben račun in uporabi 
za boj proti alkoholizmu. Način uporabe teh sredstev 
določi ljudski odbor. 

Tar. št. 2: Na vstopnice in fizkulturne prireditve, 
za veselice, kjer se ljudje zbirajo zaradi razvedrila 
in zabave od dosežene bruto vstopnine 5%. 

Od kino predstav se ne plača davek. 
Pripomba:       • 
1. Davčni zavezanci plačujejo občinski prometni 

davek ob priglasitvi prireditve pri občinskem ljud- 
skem odboru, pristojnem po kraju prireditve. Prija- 
To je treba vložiti najkasneje tri dni pred prireditvi- 
jo. Prijava v dvojniku mora vsebovati naslednje 
podatke: 

a) kraj in čas prireditve, 
b) število vstopnic po posameznih vrstah vstop- 

nine. Obenem s priglasitvijo se predložijo vstopnice 
zaradi žigosanja. Vstopnice morajo biti povezane v 
bloke ter morajo biti oštevilčene, označene z višino 
vstopnine, datumom prireditve in opremljene z ži- 
gom prireditelja. 

2. Potujoča zabavišča, ki plačujejo dohodnino po 
predpisih 117. člena uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56/53) ne plačujejo davka po tej tarifni 
številki. 

3. Občinski prometni davek se ne plača od vstop- 
nic za kulturne prireditve, fizkulturne'prireditve in 
za prireditve gospodarsko-propagandnega značaja, če 
niso združene s plesom alj se na njih ne točijo alko- 
holne pijače. 

4. Če se pobirajo namesto določene vstopnine 
prostovoljni prispevki, se prav tako plača davek po 
tej tarifni številki. Prireditelj mora v tem primeru 
poleg priglasitve iz 1. točke te pripombe priglasiti v 
treh dneh po prireditvi izkupiček prispevkov pri- 
stojnemu občinskemu LO, pristojnemu po kraju pri- 
reditve in plačati davek. 

Tar. št. 3: Od plačil za reklame (projicirane ali 
reproducirane) v kino obratih se plača občinski pro- 
metni davek od doseženega plačila 5"%. 

Pripomba: Prometni davek po tej tarifni številki 
se plača v 5 dneh po preteku meseca za pretekli 
mesec. Glede davčne obveznosti in vodenja evidence 
veljajo določbe tarifne št. 6 dela B tarife zveznega 
prometnega davka. 

Tar. št. 4: Za nakup in prodajo nepremičnin, in 
sicer od vsakega plačljivega prenosa lastninske pra- 
vice nepremičnin 10%. Ta davek se plača od zvezne- 
ga prometnega davka, določenega z uredbo o pro- 
metnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni list 
FLRJ, št. 4/54 in št. 35/54). 

Pripomba: Davek po tej tarifni številki se plača 
kakor zvezni prometni davek od opravljenega prome- 
ta nepremičnin. 

Vsi predpisi, (ki veljajo za zveznj davek od pro- 
meta z nepremičninami in pravicami, se uporabljajo 
tudi pri odmeri in pobiranju davka po tej tarifni 
številki. 

B. Prometni davek 
Od proizvodov in storitev zasebnih obrtnikov 

in drugih zasebnikov 
I. Proizvodi 

Tar. 
št. 

Vrsta blaga Davčna 
stopnja 

Proizvodi po določenih gospodarskih panogah: 
Proizvodi iz panoge 113: 

1 kolomaz 10% 
Proizvodi iz panoge 116: 

2 izdelki iz mavca 10% 
3 zemeljske barve 20% 
4 opeka, zidna in strešna 4% 
5 izdelki iz cementa 10% 
6 keramični in lončarski izdelki 10% 

Proizvodi iz panoge 117: 
7 Rovinaste peči in štedilniki 10% 
8 Vsi ostali izdelki iz panoge 117, od kate- 

rih se ne plača davek po zvezni tarifi 
prometnega davka, razen izdelkov, na- 
menjenih za potrebe kmetijstva, mlekar- 
stva in čebelarstva 20% 

Proizvodi iz panoge 120: 
9 Vsi  kemični   izdelki,   razen   izdelkov   od 

katerih  se plača  zvezni  prometni davek 
po tarifni številki 37 do 49 dela A tarife      20% 

Proizvodi iz panoge 122: 
10 Vsi proizvodi iz lesa, razen proizvodov, od 

katerih se plača zvezni  prometni  davek   10% 

Proizvodi iz panoge 123: ' 
11 Izdelki   iz   papirja,   kartona   in   lepenke, 

razen šolskih zvezkov in risank 10%     . 
12 Vsi drugi proizvodi iz panoge 123, od ka- 

rih  se ne plača  davek  po zvezni   tarifi 
• prometnega davka 10% 

Proizvodi iz panoge 124: 
13 Konfekcija 5% 
14 'Volneni, bombažni, trikotažni in pleteni 

oblačilni predmeti 10% 
15 Vsi ostali proizvodi iz panoge 124, od ka- 

terih se ne plača davek po zvezni tarifi 
prometnega davka 4% 

Proizvodi iz panoge 125: 
16 Vsi ostelli proizvodi, od katerih se ne pla- 

ča zvezni prometni davek razen obutve       10% 

Proizvodi iz panoge 127: 
17 Kakaovi proizvodi 20% 
18 Bonboni vseh vrst 10% 
19 Slaščice, keksi, ratluk in podobni slašči- 

čarski izdelki 8% 
20 Testenine 10% 
21 Kavni in kakaovi nadomestki 10% 
22 Mleta paprika 8% 
23 Vsi ostali proizvodi iz panoge 127, razen 

kmetijskih izdelkov in proizvodov, od ka- 
terih se plača davek po zvezni tarifi pro- 
metnega davka 6% 

Drugi proizvodi: 
24 Od vseh drugih proizvodov, ne glede na 

panogo gospodarske delavnosti, od kate- 
rih se ne plača davek po zvezni tarifi in 



_St. 3? — 19. IX. 1955 URADNI LISI Štren 835 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

niso zajeti v tarifni številki 1—20 te tari- 
fe, kot n. pr. izdelki domače obrti, eksplo- 
atacija zemlje, peska in kamna, žganje 
apna in podobno 10% 

Pripombe: Prometni davek po tej tarifni številki 
in po drugih tarifnih številkah se ne plača od pro- 
meta naslednjih proizvodov: Od moke in ostalih 
mlinskih proizvodov, pekarskih proizvodov, proizvo- 
dov pridobljenih s predelavo mleka, mesa, svežih 
in suhih rib, od zakola živine, od ortopedskih pri- 
pomočkov, h katerim je šteti tudi umetne oči za inva- 
lide ne glede na material, iz katerega so 'izdelani, 
otroške igračke vseh vrst, ne glede na material, iz 
katerega so izdelane ter obleke in perilo, izdelano po- 
meri za individualne naročnike iz njihovega osnov- 
nega materala. 

II. Storitve 

Tar. 
št. Vrsta storitve 

Davčna 
stopnja 

1 Od plačil obrtnih storitev vseh vrst razen 
od gradbenih in prevoznih^ se plača ob- 
činski prometni davek 10% 
Pripombe: 

1. Davčna osnova je skupni znesek 
plačila, v katerem je vsebovan davek po 
tej tarifni številki po odbitku materiala, 
če je material v računu posebej izkazan. 

2. Prometni davek po tej tarifni šte- 
vilki se ne plača od plačil za opraljene 
storitve krojačev, šivilj in modistk od oble- 
ke in perila, nadalje storitve brivcev in 
frizerjev, čevljarjev in dimnikarjev. 

2 Od plačil za opravljanje samostojnih po- 
klicev    (odvetnikov,    zdravnikov,   denti- 
stov, arhitektov in podobno) se plača ob- 
činski prometni davek v višini 5% 

Pripombe:  1. Davka po tej tar. številki  ne pla- 
čajo dijaki  in  redni študenti od plačil, prejetih za 
poučavanje. 2. Davčna osnova je skupni znesek pla- 
čil, v katerem je vsebovan tudi davek po tej tarifni 
številki. 

St. 1-615/3-1955 
Maribor, dne 26. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

684. 
Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 6. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor 
Radovljica na skupni seji obeh zborov dne 10. junija 
1935 sprejel 

ODLOČBO 
° prenosu  zdravstvenega doma Jesenice iz pristoj- 
nosti okrajnega ljudskega odbora Radovljica v pri- 
stojnost   ljudskega  odbora   mestne občine  Jesenice 

1 
Zdravstveni dom Jesenice, ustanovljen z odločbo 

okrajnega ljudskega odbora Radovljica, št. 376/1-53 

z dne 27. I. 1935 (Uradni list LRS, št 6-169/55), se 
prenese v pristojnost ljudsikega odbora mestne ob- 
čine Jesenice. 

2 
Preventivna zdravstvena služba, ki jo opravlja 

zdravstveni dom Jesenice, se v letu 1935 financira 
iz proračunov mestne občine Jesenice ter občin 
Dovje-Mojstrana, Kranjska gora in Žirovnica v zne- 
skih, ki  so določeni  v teh  proračunih za leto  1955. 

Predračun zdravstvenega doma Jesenice spada s 
presežkom oziroma primanjkljajem v proračun mest- 
ne občine Jesenice. 

Zaključni račun zdravstvenega doma Jesenice 
potrdi ljudski odbor mestne občine Jesenice. 

3 
Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Jesenice 

je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko ljudsikega odbora mestne občine Jesenice. 

Ta odločba je izdana v sporazumu z ljudskim od- 
borom mestne občine Jesenice ter občinskimi ljud- 
skimi odbori Dovje-Mojstrana, Kranjska gora in 
Žirovnica. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

St. 376/2-55 
Radovljica, dne 10. junija 1933. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

685. 
Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 6. toč- 

ke 61. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski od- 
bor Radovljica na skupni seji obeh zborov dne 10. 
junija 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o prenosu zdravstvenega doma Bled iz pristojnosti 
okrajnega ljudskega odbora Radovljica v pristojnost 

ljudskega odbora mestne občine Bled 

1 
Zdravstveni dom Bled, ustanovljen z odločbo 

okrajnega ljudsikega odbora Radovljica, št. 377/1-53 
z dne 27. I. 1955 (Uradni list LRS, št. 6-170/55), se 
prenese v pristojnost ljudskega odbora mestne občine 
Bled. 

2 
Preventivna zdravstvena služba, ki jo opravlja 

zdravstveni dom Bled, se v letu 1953 financira iz 
proračunov mestne občine Bled ter občin Gorje, Bo- 
hinjska Bistrica in Srednja vas v Bohinju v zneskih, 
ki so določeni v teh proračunih za leto. 1955. 

Predračun zdravstvenega doma Bled spada t 
presežkom oziroma primanjkljajem v proračun 
mestne občine Bled, 

Zaključni račun zdravstvenega doma Bled potrdi 
ljudski odbor mestne občine Bled. 

Za zadeve in naloge zdravstvenega doma Bled je 
pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko ljudskega odbora mestne občine Bled. 
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Ta odločba je izdana v sporazumu z ljudskim 
odborom luestne občine Bled ter občinskim] ljud- 
skimi odbori Gorje, Bohinjska Bistrica in Srednja 
vas v Bohinju. 

5 
Ta odločba velja od dneva objave • »Uradnem 

listu LRS«. 

St. 377/2-55 
Radovljica, dne 10. junija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

686. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52 v zvezi s 24. točko odloka o financiranju in 
poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradnj list FLRJ, 
it. 14-85/53) je okrajni ljudski odbor Radovljica na 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
12. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o oprostitvi in olajšavah 

samoplačnikov za zdravstvene storitve na območja 
okraja Radovljica 

l.člen 
1. točka 1. člena odloka o oprostitvi in olajšavah 

samoplačnikov za zdravstvene storitve na območju 
okraja Radovljica z dne 3. junija 1954, št. 3344/1-55 
(Uradni list LRS, št.' 31-472/54) se spremeni tako, da 
se glasi: 

»1. plačila nezmožni ne gdede na bolezen, če 
davčna osnova za odmero dohodnine od kmetijstva, 
samostojnih poklicev in premoženja bolnika ali nje- 
gove družine ne presega 15.000 din letno na družin- 
skega člana ;< 

2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
>Tistim, ki imajo davčno osnovo višjo od 15.000 

dinarjev letno na družinskega člana, se določi delna 
oprostitev stroškov za zdravljenje, in sicer glede na 
višino davčne osnove na družinskega člana: 

Olajšava znaša: pri davčaj osnovi: 

75»/. 
50% 
25»/« 

od 15.000 do 23.000 din 
od 23.000 do 30.000 din 
od 30.000 do 35.000 din 

Ce je davčna osnova na družinskega člana višja 
od 33.000 din, plača bolnik poln znesek cene za 
zdravstvene storitve.« 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave  r >Uradnem 

listu LRS<.      , 

St. 2494/1-55 

Radovljica, dne 12. juffiija 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

687. 
Okrajni ljudski odbor Sežana je na skupni seji 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 25. av- 
gusta 1955 na podlagi 16. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
sprejel 

ODLOK 
o drugi spremembi družbenega plana okraja 

Sežana za leto 19?$ 

l.člen 
<V odloku o družbenem planu okraja Sežana za 

leto 1955, št. 1-256/9-55 od 31. marca 1.955 (Uradni list 
LRS, št. 21-404/53) se spremenijo tele določbe: 

1. V drugem odstavku prve točke XV. poglavja 
se črtajo besede: >in izvoznih ter uvoznih podjetij«. 

2. Sesta točka XV. poglavja se spremeni in se 
glasi: 

Gospodarske organizacije, naštete v drugem od- 
stavku prve točke tega poglavja, smejo od skupnega 
deleža dobička, ki jim pripada, uporabiti za plače 
največ 70%. Vendar vsa izplačila za plače iz dobička 
ne smejo presegati 15% zneska plač po tarifnem pra- 
vilniku. 

Gornji odstotki obsegajo tudi izdatke za socialno 
zavarovanje. 

3. Na koncu XV. poglavja se doda nova 13. točka, 
ki se glasi: 

Izvozna in uvozna podjetja delijo ostanek do- 
bička za razdelitev med okrajem in podjetjem v raz- 
merju 70% za okraj in 30% za podjetje. Od zne- 
ska, ki pripada podjetju, se «me uporabiti za plače 
vključno z izdatki za socialno zavarovanje do 7% 
toda največ do 25°/o zneska plač po tarifnem pravil- 
niku. 

4. V XVI. poglavju se odstotki od celotnega pro- 
meta, s katerimi se oblikuje plačilni sklad vključno 
s prispevkom za socialno zavarovanje trgovskih pod- 
jetij in trgovin, za tele gospodarske organizacije 
določijo takole: 

Trgovsko podjetje »Preskrba«, Sežana: 
za prvo polletje 1,6 °/o, za drugo polletje 1,37%; 
Trgovsko podjetje »Tabor«, Sežana: 
za prvo polletje 3,4'/o, za drugo poljetje 3,3%; 
Trgovsko podjetje »Tobak«, Sežana: 
za prvo polletje  1,6%, za drugo polletje  1,3%; 
Trgovsko podjetje »Zadružnik« Sežana: 
za celo leto 4°/». 
5. Prvi odstavek četrte točke XIX. poglavja se 

spremeni oziroma dopolni in se glasi: 
Ustanovi se sklad za kreditiranje zidanja sta- 

novanj. V ta sklad se steka ves delež okraja na do- 
bičku gradbenih podjetij in 60 %> deleža okraja na 
dobičku izrozno-uvoznih podjetij. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od prvega 

januarja 1995. . 
St. 1-609/6-55 
Sežana, dne 25. avgusta 1955. 

predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 
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VSEBINA I 

Odloki ljudskih odborov: 

688. Odlok   o 
leto 1954. 

potrditvi  sklepnega  računa  okraja  Sežana  za 

1,689. bdločba okraja Sežana o ustanovitvi zdravstvene postaje 
\^/Divača. 
«90. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva, stopenj dopolnilne dohodnine od dohodkov go- 
spodarskih delavnosti, samostojnih poklicev in dohodkov 
od premožennja za leto 1955 v okraju Slovenj Gradec. 

«91. Odlok o spremembi družbenega plana okraja Tolmin za 
leto 1955. 

«92. Odlok  o "spremembah  In  dopolnitvah  družbenega  plana 
LO MO Jesenice za leto 1955. 

«93. Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 
mestne občine Jesenice za leto 1954. 

•. Odlok o občinskem prometnem davku LO MO Ptuj. 
995. Odlok o proračunu LO MO Škof j a Loka za leto 1955. 
696. Odlok o ustanovitvi in o uporabi sklada za kreditiranje 

gospodarskih investicij In sklepanju kreditnih pogodb za 
gospodarske investicije v mestni  občini  Tržič. 

697. Odlok o občinski dokladi na dohodnino kmetijskih in 
obrtnih gospodarstev ter svobodnih poklicev za leto 1955 
v mestni občini Tržič. 

(99. Odlok o mestnih taksah in prometnem davku na ob- 
močju mestne občine Tržič. 

699. Odlok o potrditvi sklepnega računa mestne občine Tržič 
7a leto 1954. 

Odloki ljudskih odborov 
683. 

Na podlagi tretje točke 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
io 49. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Se- 
£ana na skupni seji okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 25. avgusta 1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okraja Sežana 

za leto 1954 

l.čLen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okraja Sežana za leto 1954, sestavljen po predpisih 
temeljnega zakona o proračunih in uredbe za izva- 
janje proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1954 s sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1954 je 
»estavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

P° okrajnem sklepnem računu za leto 1954: 
L po okrajnem proračunu: 

dohodki 255,667.394 din 
izdatki 253,890.101 din 
presežek dohodkov 1,777.293 din 

II. po sklepnih računih finančno samostojnih 
zavodov: 

dohodki 71,925.833 din 
izdatki 66,445.315 din 
presežek dohodkov 7,039.478 din 
presežek izdatkov 1,560.960dm 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnera računu za leto 1954 se prenese kot dohodek 
v okrajni  kreditni sklad za investicije za leto 1955 

v smislu 7. točke XIX. poglavja odloka o družbenem 
planu okraja Sežana za leto 1935. 

5. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavo- 

dov se prepusti finančno samostojnim zavodom za 
razdelitev na  sklade v znesku 7,039.478din. 

6. člen 
Primanjkljaj finančno samostojnih zavodov v 

znesku 1,569-960 din se krije iz okrajnega proračuna. 

7. člen i 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-609/15-55 
Sežana, dne 25. avgusta  1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

689. 
Okrajni ljudski odbor Sežana je na skupni seji 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 25. av- 
gusta 1955 na podlagi 22. in 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zdravstvene postaje Divača 

1 
Ustanovi   se   zdravstvena   postaja   Divača   kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Ime zavoda je: Zdravstvena postaja Divača. 
Sedež zavoda je v Divači. 

Zdravstvena postaja Divača ima nalogo, nuditi 
prebivalstvu   nove  občine  Divača   (prejšnjih  občin 
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Divača,  Senožeče in  Vreme)   zdravstveno varstvo t 
tem, da zdravi in preprečuje bolezni. 

V organizacijski sestav zdravstvene postaje Di- 
vača spadajo: 

1. splošna  ambulanta  v Divači, 
2. pomožna zdravstvena postaja v Senožečah, 
3. posvetovalnica za matere in otroke v Divači, 
4. babiška služba v območju občine Divača. 

Zdravstveni postaji Divača se dodeljujejo v go- 
spodarjenj« poslovni prostori, inventar in instru- 
mentarij ter drugo premoženje splošne ambulante v 
Divači in pomožne zdravstvene postaje v Senožečah, 
ki se izločita iz zdravstvenega doma Sežana, katerega 
organizacijski enoti sta bili doslej. 

Zdravstvena postaja Divača ima: sklad za nagra- 
jevanje delavcev in uslužbencev, sklad za lastne in- 
vesticije in  amortizacijski  sklad. 

Zdravstveno postajo Divača upravlja upravni od- 
bor, ki šteje sedem članov, vštevši upravnika zdrav- 
stvene postaje. 

Upravni odbor dela po določbah uredbe o uprav- 
ljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, štev. 
30-252/53). 

Clane upravnega odbora in upravnika zdravstve- 
ne postaje imenuje okrajni ljudsikj odbor Sežana. 

Za zadeve in naloge zdravstvene postaje Divača 
je pristojen svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko okrajnega ljudskega odbora Sežana. 

Ta odločba velja takoj. 

St. 1-609/22-35 

Sežana, dne 25. avgusta  1955. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

690. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/89-52), 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, štev. 
56-482/53), 3. točke 14, poglavja zakona' o družbenem 
planu Ljudske republike Slovenije •• leto 1955 (Urad- 
ni list LRS, št. 4-23/55), j« okrajni ljudski odbor Slo- 
venj Gradec na 25. seji obeh zborov dne 7. julija 
1955 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva,  stopenj  dopolnilne dohodnine od dohodkov 
gospodarskih delavnosti, samostojnih poklicev in 

dohodkov od premoženja za leto 195? 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se predpisuje tale davčna lestvica za leto 1935: 

Katastrski dohodek Davčna stopnja 

50.000 4 
nad   30.000 do   50.000 7 
nad   50.000 do   80.000. -      13 
nad   80.000 do 120.000 17 
nad 120.000 do 160.000 21 
nad 160.000 do 200.000 24 
nad 200.000 do 250.000 27 
nad 250.000 do 300.000 30 
nad 300.000 do 400.000 33 
nad 400.000 do 500.000 36 
nad 500.000 do 600.000 40 
nad 600.000 do 700.000 44 
nad 700.000 45 

II 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov gospodarskih delavnosti in tamostjnih pokli- 
cev se z& leto 1953 predpisuje tale davčna lestvica: 

Davčna osnova Davčna stopnja 

do    30.000 2 
nad   30.000 do   50.000 3,5 
nad   50.000 do   80.000 5 
nad   80.000 do 100.000 7 
nad tOO.000 do 120.000 9,4 
nad 120.000 do 160.000 14,4 
nad 160.000 do 200.000 20 
nad 200.000 do 250.000 30 
nad 250.000 do 300.000 37 
nad 300.000 do 400.000 45 
nad 400.000 do 500.000 49 

Davčna osnova nad 500.000 din se obdavči po stop- 
nji dopolnilne dohodnine 50% od 500.000din in 70% 
od zneska nad 500.000 din. 

III 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov  od   premoženja  se   za   leto   1955   predpisuje 
tale davčna lestvica: 

Davčna osnova Davčna stopnja 

do   20.000 8 
nad   20.000 do   30.000 10 
nad   30.000 do   50.000 14 
nad   50.000 do   80.000 20 
nad   80.000 do 120.000 32 
nad 120.000 do 160.000 40 
nad 160.000 do 200.000 45 
nad 200.000 do 250.000 50 
nad 250.000 do 300.000 55 
nad 300.000 do 400.000 61  . 
nad 400.000 do 500.000 63 

Davčna osnova nad 500.000 din se obdavči po 
stopnji 65% od 500.000 din in 80°/« od razlike nad 
500.000 dinarjev. 

IV 
Davčne osnov« za obračunavanje dopolnilne do- 

hodnine po I. II, • tega odloka se zaokrožijo: 
a) do lOAOOOdin na celih l.OOOdin, in sicer tako, 

da se zneski d 500din zaokrožijo na nižjih 1000din. 
zneski nad 500din pa na višjih 1000din; 

b) nad 100.000din ^snovne pa na celih 5000 din. 
in sicer tako, da se zneski do 2500din zaokrožijo ne 
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nuj ili 5000 din, zneski nad 2500 din pa na vii j in 5000 
dinar jer. 

V 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji  nižji  stopnji, povečanega  za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uparabitj višja davčna stopnja. 

VI 
Dopolnilna dohodnina, predpisana po drugi točki 

tega odloka se obračunava tudi davčnim zavezancem, 
ki se jim davek predpiše vnaprej za tekoče leto, to 
je po pavšalni davčni osnovi. 

VII 
Ta  odlok   velja  o^'  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu  LRSc,  uporablja  pa   se  za  odmero dopolnilne 
dohodnine za leto 1955. 

Št. 1/3-761/1-55 
Slovenj Gradec, dne 7«. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

691. 
Na podlagi 16. člena, 2. točke 64. člena in v 

zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Tolmin, na skupni seji obeh zboTov dne 
15. avgusta  1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi  družbenega  plana  okraja Tolmin 

za leto 1955 

V družbenem planu okraja Tolmin za leto 1955 
— odlok št. 1-676/1 z dne 19. IV. 1955 — s« izvrši 
naslednja sprememba: 

V 2. točki X'VIII. poglavja pod zap št. 3 se pla- 
čilni sklad v odstotku od doseženega prometa pri 
trgovskem podjetju >Tobak« v Tolminu zniža od 
3% na 2,7% za II. polletje 1955. 

Ta'odlok   velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. julija 1955. 

St. I - 676/4-55 
Tolmin, dne 15. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

692. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na podlagi 

24, člena zakona o ljudskih odborih mesti in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) na 43. seji dne 
24. junija  1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 

ljudskega odbora mestne občine Jesenice za leto 1955 

l.člen 
Četrto poglavje družbenega plana ljudskega od- 

bora mestne občine Jesenice se spremeni in  takole 
dopolni: 

Točka lb) tega poglavja se dopolni: 
Hotel >Korotan< 5% 
Točka le) tega poglavja se dopolni: 
»Zadružnike Jesenice 5% 
»Tesar« Jesenice 5% 
Spredaj navedena dopolnitev se nanaša na pove- 

čanje plač do 5% nad plačami iz leta 1954. 

Točka 2) tega poglavja se spremeni v temle: 
Trg.  podjetje  »Zarja« 1,7% 
Spredaj  navedena sprememba  se nanaša  na od- 

stotek plač od blagovnega prometa. 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve družbenega plana ljud- 

skega odbora mestne občine Jesenice po tem odloku 
veljajo od 1. julija 1955. 

St.  1/1-411/5 
Jesenice, dne 1. julija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

693. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 

podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni Kst FLRJ, št. 13-147/54). 22. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52,) in sklepa 44. seje ljud- 
skega odbora mestne občine Jesenice z dne 25. ju- 
lija 1955 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

mestne občine Jesenice za leto 1954 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestne občine Jesenice za leto 1954, sestavljen po 
predpisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih 
in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mestne občine Jesenice za leto 

1954 s sklepnimi računi finančno samostojnih zavo- 
dov za leto 1954 je sestavni del tega odloka. 

5. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mestne občine Jesenice v 1. 1954: 
I. po proračunu: 

dohodki 182,626.475 din 
izdatki 182,307.146 din 
presežek dohodkov 

nad izdatki 319.329 din. 
II. po sklepnih računih 

finančno s-ü/ostojnih zavodov: 
dohodki 79.563.497 din 
izdatki 70C376.481 din 
presežek dohodkov 9,358.541 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu mestne občine Jesenice se porabi za kritje vseh 
potreb po proračunu mestne občine Jesenice za 
leto 1955. 

5. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavo- 

dov se razdeli takole: 
v investicijski — kreditni sklad LO MO      597.934 
zà razdelitev na sklade finančno 

samostojnih zavodov 8,760.607 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

hstu LRS«. 
St. 1/1-615/1 
Jesenice, dne 26. julija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 
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694. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

23. člena in 78. člena tč. 2 zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v 
zvezi z 2. tč. dela V. tarife občinskega prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53)' na seji dne 14. 
julija 1955 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davka 

1. člen 
Na območju ljudskega odbora mestne občine Ptuj 

se pobira občinski prometni davek za tele opravljene 
storitve oziroma izdelke po tejle tabeli: 

A. Storitve 
Tar. št. 1: Gostinska podjetja in gostišča pla- 

čajo od prometa z alkoholnimi pijačami 
davek 10% 
Davek po stopnji 10% se plača od 8. V. 
1955 dalje. 
Razlika 5% med lansko stopnjo tega prom. 
davka (5%) m novo davčno stopnjo po 
tem odloku (10%) se odvaja na poseben 
račun jn se uporaibi za boj proti alkoholi- 
zmu. Uporabo teh sredstev pa določi ljud- 
ski odbor. 

Tar. št. 2: Podjetja za predvajanje filmov 
(kinematografi) od izkupička prodanih 
vstopnic 5 % 

Tar. št. 3: Od kupoprodajnih pogodb nepre- 
mičnin od prometnega davka po uredbi o 
davku od prometa z nepremičninami in 
pravicami 10 % 

B. Prometni davek, ki se plačuje od izdelkov in 
storitev zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov 

a)   Izdelki: 
Gospodarska panoga 116 

Tar. št. 4: Izdelki iz mavca 10% 
Tar. št. 5: Zemeljske barve 20% 
Tar. št. 6: Opeka, zidna in  strešna 5% 

Gospodarska panoga 117 
Tar. št. 7: Peči in štedilniki 10% 
Tar. št. 8: Železna vrata, okna, pregrade, 

ograje, stopnice, rešetke, lestve, strešna 
konstrukcija,  metalna oprema 20% 

Tar. št. 9: Drugi  izdelki  za široko porabo 15% 
Tar. št. 10: Vsi drugi izdelki 20% 

Gospodarska panoga 120 
Tar. št. 11: Vsi izdelki te gospodarske panoge, 

od  katerih  se  ne plača davek po zvezni 
tarifi 20% 

Gospodarska panoga 122 
Tar. št, 12: Vsi izdelki lesne industrije, od ka- 

terih se ne plača davek po zvezni tarifi        10% 
Gospodarska panoga 124 

Tar. št. 13: Konfekcija 5% 
Tar. št. 14: Volneni   in   bombažni,   trikotažni 

ter pleteni oblačilni predmet 10% 
Tar. št. 15: Drugi izdelki 5% 

Gospodarska panoga 127 
Tar. št. 16: Slaščičarski izdelki 10% 
Tar. št. 17: Izdelki iz kakaa 20% 
Tar. št. 18: Bonboni 15% 
Tar. št. 19: Testenine '            15% 

Tar. št. 20: Kavni in kakaovj nadomestki 15 % 
Tar. št. 21: Mleta paprika 10% 
Tar. št. 22: Vsi drugi izdelki iz te panoge 8% 
Tar. št. 23: 'Vsi   drugi   izdelki   zasebne   obrti 

in drugih zasebnikov, ne glede na gospo- 
darsko panogo,  ki  niso  izrecno  navedeni 
v prejšnjih točkah in tudi niso zajeti v ta- 
rifnih postavkah 1 do 101 tarife prometne- 
ga davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53) 10% 
Prometni  davek se po tem delu  tarife ne pla- 

čuje od izdelkov, ki so zavezani plačilu prometnega 
davka po zvezni  tarifi  in  ne od tehle izdelkov: od 
moke in drugih mlevskih izdelkov, od pekarskih iz- 
delkov, od izdelkov,  pridobljenih s predelavo mesa, 
mleka, svežih in suhih rib; od obleke in perila, iz- 
delanega po meri za individualne potrošnike iz nji» 
hovega osnovnega materiala, od ortopedskih  pripo- 
močkov vseh vrst, od umetnega zobovja, od umetnih 
oči za invalide; od otroških igrač vseh vrst, ne g-lede 
na   material,   iz   katerega   so   izdelane;   od   šolskih   t 
zvezkov in  risank, od obutve ter od  zakola  živine. 

C. Storitve zasebnih obrtnikov in drugih zasebnikov 
Tar. št. 24: Od  storitev  samostojnih  poklicev 

(advokati, zdravniki, zobotehniki) 5 % 
Tar. št. 25: Za   vse   druge   storitve   zasebnih 

obrti In drugih zasebnikov 10% 
Prometnega davka od storitev so oproščeni brivci, 

krojači, šivilje, čevljarji, dimnikarji ter gradbene in 
prevozne storitve. , Alen 

Občinski prometni davek se steka v proračun 
mestnega ljudskega odbora ter ga morajo plačevati 
vsi zasebni obrtni obrati in prosti poklici, ki imajo 
svoj sedež na območju LO MO Ptuj, ter vsi zaseb- 
niki,  k; imajo svoje bivališče na območju LO MO i 
PtuJ- S.člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS: 

St. 1/7-1373/1-55. 
Ptuj, dne 14, julija 1955. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

695. 
Na podlagi 23. ter 28. člena in 12. točke 78. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s temeljnim zako- 
nom o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je 
ljudskj odbor mestne občine Skofja Loka na seji 
dne 27. maja 1935 sprejel 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine 

Skofja Loka za leto 195$ 

l.člen 
Proračun ljudskega odbora mestne občine Skofja 

Loka za leto 1953 s posebnimi prilogami obsega: 
I. mestni občinski proračun 

z dohodki • znesku 63,752.000 din 
-   z izdatki  v znesku 63,752.000 din 

II. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 3,260.000 din 
in izdatki v znesku 3,260.000 din 
•. predračun posebnih skladov 

z dohodki v znesku 46,264.000 din 
in izdatki v znesku 46,264.000 din 
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2. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da razpolaga s proračunsko rezervo do zneska 

1,000.000 din; i 
2. da virinira med partijami enega poglavja in 

med posameznimi  poglavji enega dela. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva,  ko sprejme proračun 

ljudski odbor mestne občine Skofja Loka, uporablja 
pa se od 1. januarja 1955. 

St.  1-817/1-55 
Skofja Loka, dne 27. maja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

696. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 8. točke 65. 

člena ter 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odbo- 
rih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19- 
90/1952) ter določb III. dela, 15. pogLavja, točke b) 
družbenega plana mestne občine Tržič za leto 1955 
in v zvezi s 15. in 27. členom uredbe o posojilih za 
gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, štev. 4- 
30/1954) je ljudski odbor mestne občine Tržič na seji 
dne 30. junija 1955 in dne 1. avgusta 1955 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi  in  o uporabi sklada  za  kreditiranje 
gospodarskih investicij in o sklepanju kreditnih po- 

godb za gospodarske investicije 

1. člen 
Ustanavlja se sklad za kreditiranje gospodarskih 

investicij pri ljudskem odbora mestne občine Tržič. 

2. člen 
Iz sklada za kreditiranje gospodarskih investi- 

cij se dovoljujejo krediti za gospodarske investicije 
gospodarskim, zadružnim in drugim družbenim or- 
ganizacijam ter obrtnikom za pospeševanje njihove 
gospodarske delavnosti. Iz tega sklada se dovoljuje 
kredite za gospodarske investicije tudi ljudskemu 
odboru mestne občine Tržič. 

3. člen 
Sklad za kreditiranje investicij gospodarskega 

značaja se formira iz sredstev, predvidenih z druž- 
benim planom mestne občine Tržič. 

Sredstva, ki so bila dana r obliki kredita se vra- 
čajo z obrestmi vred v sklad s tem, da se v celoti zo- 
Pet uporabijo za investicijske  namene tega sklada. 

4. člen 
Sredstva sklada za kreditiranje investicij gospo- 

darskega značaja zbira in dt je Narodna banka, po- 
družnica Tržič v soglasju s smernicami sveta za go- 
spodarstvo ljudskega odbora mestne občine Tržič in 
sicer za take gospodarske investicije, ki po svojem 
'oveticijskem programu izkazujejo največjo renta- 
bilnost ter omogočajo doseči z najmanjšima stroški 
lajvečji gospodarski uspeh. 

Investicije morajo biti v skladu s smernicami 
družbenega plana. 

5. člen 
Rok za vračilo posojil iz sklada ne sme prese- 

nti io let. 
Ob sicer enakih pogojih imajo prednost ponud- 

ttl*i s krajšim vračilnim rokom. 

Ponujena obrestna mera ne sme biti manjša 
od 2%. , 

6. člen 
Narodna banka, podružnica Tržič določi spora- 

zumno s svetom za gospodarstvo ljudskega odbora 
mestne občine Tržič glede na razpoložljiva sredstva 
sklada za kreditiranje gospodarskih investicij roke 
za razpis natečaja za investicijska posojila in visino 
sredstev, iz katerih se bodo dala ta posojila. 

7. člen 
Zahteva za investicijsko posojilo mora obsegati: 
a) namen, za  katerega se zahteva  posojilo, 
b) višino vsega posojila in višino trans po letih, 
c) -'šino stalnih obratnih sredstev, ki se bodo 

hkrati zahtevala jz drugih virov in višino trans po 
letih, 

č) obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 
prosilec kredita, 

d) rok za začetek in rok za konec ter dan, od 
katerega začne teči odplačevanje posojila, 

e) znesek vseh prosilčevih dolgoročnih obvezno- 
sti in znesek letnih obresti ter odplačil teh obvez- 
nosti, 

f) sedanjo skupno vrednost osnovnih sredstev od 
zahtevalca pri invescicijah, ki se nadaljujejo in 
vrednost dosedanjih del po zaključnem računu pre- 
teklega leta, 

g) znesek, ki ga bo podjetje dalo iz lastnih sred- 
stev za financiranje investicije, za katero prosi po- 
sojilo, 

h) navedbo, do katere faze bo izvršena investici- 
ja s sredstvi, ki bi se dodelila, 

i) navedbo vizine sredstev, ki jih bo prosilec se 
potreboval v naslednjih letih do dokončne izvršitve 
nameravane investicije. 

Hkrati z vlogo, za kredit iz sklada za gospodar- 
ske investicije je treba predložiti tudi investicijski 
program in idejni projekt Iz njih morajo biti raz- 
vidni podatki, iz katerih se da presoditi družbena in 
gospodarska koristnost investicij. Za opremo se pred- 
loži ponudba ali predračun o dobavi opreme, renta- 
bilnostni  račun  ter amortizacijski načrt. 

Če zahteva posojilo gospodarska organizacija, 
mora predložiti tudi sklep delavskega sveta oziroma 
kolektiva, tako o njegovi pritrditvi glede zadolžitve, 
kakor tudi glede višine zadolžitve. Ce zahteva poso- 
jilo zadruga, mora predložiti enak sklep občnega 
zbora, če pa družbena organizacija, sklep svojega 
najvišjega organa. Svojim zahtevam za posojilo za 
LO MO Tržič mora predložiti sklep ljudsikega odbora 
glede zadolžitve in glede višine zadolžitve. 

8. člen 
Po preveritvi dokumentacije sklene podružnica 

Narodne banke Tržič s prosilcem pogodbo, ki velja, 
ko jo potrdi svet za gospodarstvo in komunalne za- 
deve LO MO Tržič. 

V kreditni pogodbi morajo biti poleg višine 
obrestne mere in odplačilnega roka navedeni zlasti 
še tile pogoji: 

a) določitev tran! za črpanje kreditov, 
b) čas, kdaj se začne kredit odplačevati, 
c) sprejem obveznosti, ki jih prevzame koristnik 

kredita, in sicer: 
1. da bo kredit uporabljen samo za določeni 

namen, 
2 da bo poleg nalogov za izplačilo iz dovoljene- 

ga kredita koristnik kredita predlagal banki v Tr- 
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žiču tudi listine, iz katerih bo razviden tudi namen 
izplačila, 

3. da bo vračal uporabljeni kredit z obrestmi vred 
v roku zapadlosti v anuitetah, določenih v pogodbi 
in da bo plačal stroške in provizijo po posebnih pred- 
pisih za financiranje investicij, 

4. da bo koristnik kredita sporočil banki v Tr- 
žiču odtujitev osnovnih sredstev, 

5. da bo iz kredita takoj zavaroval nakupljena 
osnovna sredstva pri Državnem zavarovalnem za- 
vodu. 

9. člen 
Svet za. gospodarstvo LO MO Tržič se pooblašča, 

da po potrebi predpiše smernice in navodila iz izva- 
janje odloka o uporabi sklada za kreditiranje gospo- 
darskih investicij, 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

eta LRS«. 
St. 1607-32/55 
Tržič, dne 8. avgusta 1935. 

Predsednik LO MO: 
Lovr© Cerar 1. •, 

69?. 
Ljudsk; odbor mestne občine Tržič je na podla- 

gi 2. odstavka 23. člena in 26. člena ter 8. točke 65. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/1952) v zvezi z določbo 
1. člena temeljnega zakona o občinski dokladj in po- 
sebnem krajevnem prispevku (Uradni list FLRJ, št. 
19/1955) ter 11. točke •. dela družbenega plana 
mestne občine Tržič za leto 1955 na seji dne 1. VIII. 
1955 sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodnino kmetijskih in obrt- 
nih gospodarstev ter svobodnih poklicev za leto 1955 

l.člen 
V mestni občini Tržič se pobira občinska dokla- 

da na  temeljno dohodnino zasebnih kmetijskih go- 
spodarstev,  zasebnih obrtnikov,  svobodnih  poklicev 
in premoženja. 

2. člen 
Občinska doklada se pobira na celotnem območju 

mestne občine Tržič. 

3. člen 
Dohodki iz občinske doklade se stekajo v mestni 

proračun in se uporabijo za gospodarske, komunalne, 
zdravstvene, socialne, kulturne, prosvetne in druge 
potrebe mestne občine Tržič. 

4. člen 
Dohodki iz občinske doklade se stekajo v mestni 

proračun. _, 
5. člen 

Od temeljne dohodnine se pobira občinska dokla» 
klada v stopnji: 

po   70% od kmetijskih gospodarstev, 
po   80% od obrtnikov, 
po 100 % od svobodnih poklicev in od premo- 

ženja. 
Kadar se ugotovi, da obrtniki zaposlujejo nekon- 

trolirano delovno silo ter od nje ne plačujejo zako- 
nitih obveznosti za socialno zavarovanje, dohodnino, 
davek na tujo delovno silo itd., se prj takih obrtni- 

kih poleg naknadno predpisanih rednih dajatev za 
njihove obveznosti do družbene skupnosti pobira za 
100% povišana tarifa občinske doklade. 

6. člen 
Občinska doklada se odmerja in pobira v denar- 

ju od 1. julija 1955 dalje. 

7. člen 
Vsem tistim davčnim zavezancem, katerih letni 

predpis temeljne dohodnine ne presega 500 dinarjev, 
se občinska doklada ne predpiše. 

Obrtniki, starejši od 55 let, ki ne zaposlujejo tu- 
je delovne sile, med katere pa ne štejejo vajenci, se 
oprostijo plačila občinske doklade. 

8. člen 
Glede plačil, pritožbenega postopka in prisilne 

izterjave občinskih doklad se analogno uporabljajo 
predpisi o dohodnini. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se glede na določbo 6. člena 
temeljnega zakona o občinski dokladi in posebnem 
krajevnem prispevku (Uradnj list FLRJ, št. 19-194/ 
1955) od 1. julija 1955 dalje. 

St. 1823-8/55 
Tržič, dne 8. avgusta 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

698. 
Ljudski odbor mestne občine Tržič je na podlagi 

2. odstavka 23. člena in 24. člena ter 8. točke 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, Št. 19-90/1952) v zvezi z določbo 
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko pred- 
pišejo mestne takse in prometni davek (Uradni list 
FLRJ, št. 55-474/1953) ter 3. člena uredbe o promet- 
nem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-674/1953) in tarife 
prometnega davka V. del (Uradnj list FLRJ, številka 
55/1954) in na podlagi odločbe Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije v Ljub- 
ljani z dne 1. avgusta 1955, št. 938/2-55, ki je dal pri- 
trditev k temu odloku, na seji dne 30. junija 1955, 
sprejel 

ODLOK 
o mestnih taksah in prometnem davka na območja 

mestne občine Tržič 

l.člen 
Za leto 1955 in nadalje do preklica se v celoti 

uveljavlja >Odlok o spremembi odloka o uvedbi 
mestnih taks :n prometnega davka na območju mest- 
ne občine Tržič«, objavljen v Uradnem listu LRS, ••. 
33-513/1954, toda s spremembami in dopolnitvami, 
kakor so navedene v naslednjih členih. 

2. člen 

V >D. TARIFA PROMETNEGA DAVKA< 

Tar. št. i: 
Od   potrošnje   alkoholnih   pijač   v  gostinskih 

obratih od  prodajne cene 10*• 
Pripomba: S tem se tarifa spremeni in znaša 

prometni davek namesto dosedanjih 5% v bodoče 10%- 
Razlika dohodkov v davčni svopnji po tej tarifni šte- 
vilki med lansko stopnjo (5 °/o) in novo stopnjo (10%) 
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se odvaja na poseben račun in uporabi za borbo proti 
alkoholizmu. Način uporabe bo določil ljudski odbor. 

3. člen 
'V tarifi prometnega davka se na koncu tarifne 

številke 6 vstavlja še tole besedilo: C. PROMETNI 
DAVEK NA PROIZVODE IN STORITVE ZASEBNIH 
OBRTNIKOV IN DRUGIH ZASEBNIKOV. 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo občin- 
ski prometni davek po naslednjih stopnjah: 

I. Za proizvode: 

Tar. 
it. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

T«r. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

Proizvodi po določenih gospodarskih 
panogah: 

Proizvodi iz panoge 116: 
Opeka, zidna in strelna 
Izdelki iz cementa 
Izdelki iz lončarstva in keramike 

(gline) 

Proizvodi iz panoge 117 
Rovinaste peči in Štedilniki 
Vsi drugi izdelki iz panoge 117, od 

katerih se ne plača davek po zve- 
zni tarifi prometnega davka, razen 
izdelkov, namenjenih za potrebe 
kmetijstva, mlekarstva in čebe- 
larstva 

Proizvodi iz panoge 120 
Vsi proizvodi iz panoge 120 razen 

tistih, od katerih se plača davek po 
tarifnih številkah 37—49 zvezne ta- 
rife prometnega davka 

Proizvodi iz panoge 122 
Sobno in kuhinjsko pohištvo 
Vsi drugi  proizvodi 

Proizvodi iz panoge  123 
Proizvodi od papirja, kartona in le- 

penke — lesovine razen šolskih 
zvezkov in risank 

Proizvodi iz panoge 124 
Konfekcija 
•Volneni, bombažni, svileni in utnetno- 

svileni   staničevinasti,   trikotažni   in 
pleteni oblačilni predmeti 

Vsi drugi proizvodi iz panoge 124 

Proizvodi iz panoge 125 
Vsi proizvodi iz usnja razen obutve 

Proizvodi iz panoge  127 
Slaščice, keksi, ratluk in sploh vsi sla- 

ščičarski proizvodi 
Izdelki iz kakava 
Bonboni 
Testenine 
Kavni in kakavovi nadomestki 

Mleta paprika 
Vsi drugi izdelki iz panoge 127 razen 

kmetijskih izdelkov in proizvodov 
od katerih se plača davek po zvezni 
tarifi > 

5% 
10% 

10% 

10% 

20% 

20% 

Sfili 
10% 

10% 

5»/» 

10% 
5% 

10% 

10% 
15°/. 
10% 
10% 
10% 
8% 

5% 

î>   Drugi proizvodi 
Od vseh drugih proizvodov  ne gltde 

na   panogo   gospodarske   delavnosti, 
od   katerih   se   ne   plača   davek   po 
zvezni tarifi in niso zajeti v tarifi C   10% 

Pripomba: Občinski davek iz tarife C se ne plača 
od prometa tehle proizvodov: 

Od moke in drugih mlinskih izdelkov, pekovskih 
proizvodov, izdelkov pridobljenih s predelavo mleka, 
mesa, od zakola živine, od obleke in perila, izdelane- 
ga po meri za individualne potrošnike iz njihovega 
osnovnega materiala, od fotografij oseb za njihovo 
neposredno uporabo po naročilu in v običajni količini, 
od ortopedskih pripomočkov in umetnega zobovja, ne 
glede na material iz katerega so izdelani ter od otro- 
ških igrač vseh vrst, ne glede na material, iz kate- 
rega so izdelane. Občinski prometni davek se ne 
plča od posteljnih in prešitih predmetov, rjuh, pre- 
šitih odej, žimnic, posteljnih prevlek, robcev in po- 
dobnega blaga, izdelanega na račun individualnega 
potrošnika iz njegovega osnovnega materiala. 

Občinski prometni davek se-po tarifni št. 1—8 ne 
plača od prometa vseh tistih izdelkov, za katere se 
plača prometni davek po zvezni tarifi. Občinskega 
prometnega davka je opraščen tudi zakol živine. 

II. Za storitve 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Davčna 
stopnja 

1 Od plačila obrtnih storitev (uslug), katere 
izvršujejo privatni obrtniki in druge pri- 
vatne osebe îzvzemsi gradbenih storitev in 
prevoznih storitev 10% 

Pripomba: Davčna osnova je prejeto 
plačilo z vključenim prometnim davkom, 
po odbitku vrednosti materiala, če je ma- 
terial v računu posebej izkazan. 

Občinski prometni davek se ne plača 
za krojaške, šiviljske, brivske, čevljarske 
in dimnikarske storitve, krpanje perila, 
nogavic in podobno, pranja in likanja, či- 
ščenja obutve in rezanja drv z ročno ža- 
go ter za storitve in usluge, ki jih zaseb- 
ni obrtniki ali zasebniki izvršijo druge- 
mu zasebniku za popravilo stanovanja ali 
stanovanjske opreme. 

2 Na plačila za izvrševanje samostojnih 
poklicev (advokatov, zdravnikov, denti- 
stov, zobarjev, arhitektov, tehnikov in 
duhovnikov) se plača 5% 

Pripomba: Davčna osnova je skupni 
znesek plačila, v katerem je vsebovan tu- 
di davek po tej tarifni številki. 

Občinskega prometnega davka ne pla- 
čajo redni dijaki za plačila, katera pre- 
jemajo za poučevanje drugih dijakov. 

4. člen 
Ljudski odbor mestne občine Tržič v posamez- 

nih utemeljenih primerih posameznika lahko oprosti 
plačila mestnega prometnega davka. 
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5. člen 
V B. tarifi   prometnega   davka,   ki je objavljena 

y Uradnem listu LRS, št. 33-513/1954 se v celoti črtajo 
tarifne številke 4, 5 in 6 in se torej občinski promet- 
ni davek po teh tarifnih številkah ne pobira. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 

St. 1823-39/55 
Tržič, dne 19. avgusti 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

699. 
Na podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o 

proračunu (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in v zvezi z 
12. točko 78. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) je ljud- 
ski odbor mestne občine Tržič na seji dne 30. avgu- 
sta 1955 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa mestne občine Tržič 

za leto 1954 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestne občine Tržič za leto 1954, sestavljen po pred- 
pisih 48. člena temeljnega zatona o proračunih in 
39. člena uredbe o izvrševanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mestne občine Tržič za leto 1954 

• sklepnimi računi finančno samostojnih zavodov za 
leto 1954 je sestavni del tega odloka. 

3.člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mestne občine Tržič v letu 1954: 

I. po proračunu mestne občine Tržič 
dohodki 129,647.745 din 
izdatki' 129,647.745 din 

II. po depozitnem poslovniku 
dohodki 2,386.495 din 
izdatki       - 2^386.745 din 

III. davek od presežnih plač 1933 
dohodki 3,287.839 din 
izdatki 3,287.839 din 

IV. sredstva za zidanje zaklonišča 
dohodki 617.174 din 
izdatki 460.938 din 
saldo 156.236 din 

V. sredstva prodanih zgradb SLP 
dohodki 13,805.859 din 
izdatki — 
saldo 13,805.859 dm 

VI. sklad za varstvo otrok 
dohodki 933.480 din 
izdatki 144.442 din 
saldo 789.038 din 

4. člen 
STresežki dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 

čunu mestne občine Tržič za leto 1954 v znesku 
14,751.133 din se prenesejo kot dohodek 

••   sredstva za zidanje zaklonišča 156.236 
na sredstva od prodanih  zgradb SLP   13,805.859 
ma sklad za varstvo otrok 789.038 

5. člen 
Doseženi   dohodki   in   izvršena   izdatki   finančno 

eamostojnih zavodov so znašali za leto 1954: 
Dohodki 32,114.315 din 
Izdatki 29,442.015 din 
Saldo 2,672.300 din 

6. Men 
Od presežka dohodkov finančno samostojnih za- 

rodov se prenese v proračun mestne občine Tržič za 
leto 1955 609.374din. 

Presežek v znesku 2,062.926 din se prepusti 
finančno samostojnim zavodom za razdelitev na 

, sklade. 
7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
Mstu LRS*. 

St. 71-1/55 

Tržič, dne 30. avgusta 1955. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. i. 

Izdala »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v Ljub- 
ljani — NaroCnlna: letno 1000 din — Posamezna številk« 1 * din do t strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din vee — 
Uredništvo In uprava: LJubljana. Erjavčeva II«, poštni predal 338 - Telefon uprave 23-87» - Cek. raCun: eo-KB-5-Z-39» 
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VSEBIN A I 
Odloki ljudskih odborov: 

70«. Odlok o družbenem planu okraja Kranj za leto 1955. 
701. Odlok o družbenem planu okraja Ljutomer za leto 1955. 
702. Odlok   o  spremembah  In  dopolnitvah  odloka  o  družbe- 

nem planu okraja Ljutomer za leto 1955. 
703. Odlok   o   posebnem   predračunu   Izdatkov   okraja   Celje 

za  razdobje  od  l.  septembra  do  31.  decembra  1955. 
704. Odločba   OLO   Koper   o   ustanovitvi   ekonomske   srednje 

šole v Kopru. 
705. Odločba OLO Koper o ustanovitvi ribiške Sole v Piranu. 
706. Odločba OLO Maribor okolica o ustanovitvi Geodetskega 

zavoda  v  Mariboru 
707. Odlok o potrditvi  sklepnega računa  okraja Novo mesto 

za leto 1954. 

708. 

70». 

710. 

712. 

713. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliko- 
vanju Investicijskega sklada LO MO Idrija in o posojil- 
nih pogojih za gospodarske investicije za leto 1954. 
Odlok o sklepanju stanovanjskih pogodb v mestni ob- 
čini Kranj. 
Odlok o postopku pri razdeljevanju In zamenjavi sta- 
novanj  v mestni občini Kranj. 
Odločba LO MO Kranj o ustanovitvi porodnišnice » 
Kranju. 
Odlok o občinskem prometnem davku LO MO Murska 
Sobota. 
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o družbenem 
planu mesta Maribor z» leto 1955. 

Odloki ljudskih odborov 
700. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi prvega 
odstavka 16. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev, dne 18. aprila 1935 in 12. julija 1955 sprejel 

ODLOK 
O družbenem planu okraja Kranj za leto 1955 

1. člen 
Sprejme se družbeni plan okraja  Kranj za leto 

1995, ki se glasi: 
Prvi  del 

RAZVOJ  GOSPODARSTVA OKRAJA  KRANJ 
V LETU 1954 

Gospodarstvo okraja  Kranj  beleži   v  preteklem 
letu znaten napredek. 

Na posameznih gospodarskih področjih okraja so 
bili v letn 1954 doseženi tile uspehi: • 

1 
Industrija 

a)  Povečanje   industrijske 
p roi z vodn j e 

Fizični  obseg industrijske  proizvodnje  se  je  v 
letu 1954 v primerjavi z letom 1955 povečal za 14,3 %. 
Po posameznih strokah so indeksne Številke takale: 

"~ Indeks 1954 : 1953 
planirani   dejanski 

• Proizvodnja električne 
energije 

11? »lovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega 

materiala 
122 Lesna industrija 
123 Papirna industrija 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
126 Industrija gume 

100 
145 
118 
100 

149 
98 
79 
• 
113 
110 

103 
155 
112 
111 

126 
111 
100 
114 
109 
117 

Indek» 1954 : 1953 
planirani   dejanski 

127 Živilska industrija 110 105 
128 Grafična industrija 106 145 

Industrija skupaj                              111,5 114,3 
Dejanska  dosežena  proizvodnja  zaostaja  v  pri- 

meri  s   planom za  leto  1954 v  tehle  industrijskih 
strokah: 

Elektroindustrija: Razlog je r glavnem spremem- 
ba sertimana proizvodnje po zahtevah tržišča. 

Industrija gradbenega materiala: Z izvrlitvijo 
plana je zaostalo podjetje »Marmore. Hotavlje, ki si 
se ni uspelo oskrbeti vse potrebne mehanizacije in 
preiti na ustaljen proizvodni proces. 

Industrija usnja in obutve: N)žjo proizvodnjo od 
plani race izkazuje usnjarna Standard, Kranj, in sicer 
zaradi nepravočasnega prejema surovim in uvoza. 
V indus+riji obutve so se tržne prilike proti koncu 
leta izboljšale. Proizvodnja je nižja od plana pri 
podjetju >Planika€, ki Je ni doseglo predvidene storil- 
nosti. 

Živilska industrija: Planirana proizvodnja ni v 
celoti dosežena pri podjetju >01jarica«, Britof, ker 
mu bivše matično podjetje ni oskrbelo zadostne koli- 
čine surovin. 

'V vseh drugih industrijskih strokah je proizvodni 
plan za preteklo leto presežen. V •••••••• merilu 
prihaja najbolj do izraza visdka izvršitev proizvod- 
nje v bombažni industriji, ki je znašala: 

Enota 
mere 

Proiz- 
vodnja 

1953 

Plan 
1954 

Izvrši- 
ter 
1934 

Bombažna preja 
Bombažne tkanine 

od tega: 
Tiskanina. Kranj 
IBI, Kranj 
>Zvezda<, Kranj 
>Inteks«, Kranj 
BPt, Tržič 

ton 6.565       6.427       7.098 
OOO/m«     29.440     34.063     34.974 

000/m* 11.932 
000/m' 1.958 
000/m* 89 
000/m' 7.217 
000/m* 8.244 

14.300     14.264 
2.089      2.115 

120 
8.100 

313 
8.265 

9.454     10.017 
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Povečanje industrijske proizvodnje v preteklem 
letu je bilo doseženo: 

z boljšim izkoriščanjem obstoječih kapacitet (me- 
stoma z uvajanjem druge in tretje izmene); 

z uvajanjem novih in z rekonstrukcijo doseda- 
njih strojnih zmogljivosti v podjetjih: Tiskanina, 
Kranj, Inteks, Kranj, IBI, Kranj, Zvezda, Kranj, 
Tovarna »Niko«, Železniki, Kovinar, Kranj, Tovarna 
čevljev »Peko«, Tržič in Tovarna gume »Sava«, Kranj; 

s povečanjem števila zaposlenih: v letu 1954 ee je 
na novo vključilo v industrijo 972 delavcev, kar pred- 
stavlja povečanje staleža za 8%; 

s povečanjem proizvodnosti dela. Ce primerjamo 
indeks povečanja industrijske proizvodnje (114,5%) 
z indeksom povečanja števila zaposlenih (108%), je 
razliko samo deloma pripisati racionalnejši uporabi 
strojev in delovne sile, v znatni meri pa vsekakor 
okolnosti, da je proizvodnja največ porastla v onih 
sortimanih, ki zahtevajo sorazmerno nizko uporabo 
delovne sile (surove tkanine v tekstilu, lahko obutev 
T industriji obutve). 

Za posamezne industrijske stroke je povečanje 
zaposlenosti v letu 1954 razvidno iz tele primerjave: 

Povprečno 
zaposlenih Indeks 

 1953            1954    1954 : 1953 

111 Elektrogospodarstvo 
117 Kovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega 

materiala 
122 Lesna industrija 
123 Industrija papirja 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja 

in obutve 
126 Industrija gume 
127 Živilska industrija 
128 Grafična industrija 

142 134 94 
418 500 120 

2.208 2.373 107 
13 16 123 

2179 316 113 
1.116 1.233 110 

119 122 102 
5.302 5.705 108 

1.861 1.961 105 
622 671 108 

63 84 133 
42 42 100 

Industrija skupaj 12.185        13.157 108 

b) Izvoz industrijskih proizvodov 
V primerjav] z letom 1953 se je izvoz industrij- 

skih proizvodov v letu 1954 povečal po količini za 
20%, po vrednosti pa za 6%. Razliko med obema 
indeksoma je pripisati spremembam cen in spreme- 
njenemu sortimanu izvoznih predmetov, slednje zlasti 
v tekstilni industriji, ki je pretežno povečala izvoz 
cenejših surovih tkanin. 

Po posameznih industrijskih strokah je vrednost- 
na izvršitev izvoza takale: 

Vrednost izvoza 
(T 000 din) Indeks 

1953 1954 1954:1933 

117 Kovinska industrija 8.577 18-740 218 
119 Elektroindustrija 65.760 49.003 75 
122 Lesna industrija 

(vključno eksploata- 
cija gozdov) 127.517 140.923 111 

123 Industrija papirja 6.450 1.980 31 
124 Tekstilna industrija 744262 773.615 104 
125 Industrija usnja 

in obutve 15.993 38.299 239 
126 Industrija gume — 398 — 

Vrednost je prikazana po efektivno doseženih 
cenah, preračunanih po Uiadnem tečaju 300 din za 
1 dolar. 

Doseženo povečanje izvoza je znatno nižje od 
predvidevanj po okrajnem družbenem planu za leto 
1954 in to zaradi ovir, nastalih na turškem tržišču, 
ki so zlasti prizadele elektro in" tekstilno industrijo, 
vendar je slednji uspelo izpad na turškem tržišču 
vsaj deloma nadomestiti povečanjem izvoza surovih 
tkanin za druga tržišča. V bombii/ni industriji, ki 
prihaja . okrajnem globalu najbolj do izraza, je iz- 
vršitev izvoza znašala: 

1953 1954 

Inteks, Kranj 
Tiskanina, Kranj 
E?T, Tržič 
IBI! Kranj 

694.000 m* 
6,730.000 m' 

128.000 m» 
213.000 m» 

1,670.000 ms 

4,980.000 m' 
2,828.000 m" 

303.000 m1 

Skupaj 7,765.000 m» 

Gradbeništvo 

9,781.000 m2 

Vrednost gradbenih del in storitev gradbenih 
podjetij je za gradbišča na območju okraja Kranj 
znašala v letu 1954 skupno 944 milijonov din, za 22 % 
več kakor v letu 1953. 

Od izkazanega povečanja odpade amo ca. 10% 
na povečanje fizičnega obsega gradbenih del, ostalih 
ca. 12% pa je pripisati podražitvi gradbenih storitev. 

Povprečno število zaposlenih je v letu 1954 zna- 
šalo 980 nasproti 867 v letu 1953. Povečanje znaša 
13%, za ca. 3% več od povečanja fizičnega obsega 
del; storilnost dela v letu 1954 se je torej občutno 
poslabšala. 

3 
Cestr' promet 

V potniškem prometu se je izvršitev, ki je v letu 
1953 od meseca julija dalje, to je po prevzemu tukajš- 
njih avtobusnih  prog,  znašala  3,124.000 p/km,  v  letu 
1954 povečala na 7,784.000 p/km. Upoštevaje enako 
časovno razdobje, znaša povečanje ca. 25%, kar je 
bilo doseženo navzlic iztrošenemu voznemu parku 
in pomanjkanju sredstev za remonte. 

V tovornem transportu, ki je bil v I. polletju 1954 
prizadet zaradi pomanjkanja prevozov, se je v II. pol- 
letju zaposlitev znatno izboljšala. Za celo leto znaša 
izvršitev 653.000 t/km, za 15% več kakor v letu 1953. 

Investicije 
Obseg skupnih investicij brez gozdnega in vod- 

nega sklada, se je po vrednosti v letu 1954 v primer- 
javi z letom 1953 povečal za 19 %. 

a) Investicije v gospodarstvu 
Sredstva za financiranje investicij v gospodarstvu 

na območju okraja so se formirala jz tehle virov: 

v 0»0 din 

Indeks 
1952 - 100 

1952        1953 1954    1953    1954 

Skupaj 968.559     1,022.958       106 

Iz amortizacije      233.603   384.409      357.700    164     153 
Iz lastnih 

skladov 
podjetij 176.733   446.017      369.500   252 209 
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195ß 1953 

Indeks 
1952 = 100 

1954    1953    1954 

Iz zveznih in 
republiških. 
kreditov 

Iz lokalnih 
sredstev 

Iz sredstev za 
zavarovanje 

158.872     85.130      333.200     54     210 

13 557 

168.400 

4.600     —   3540 

Skupaj 569.221   916.113   1,233.400   161     217 

Od skupno ostvarjenih sredstev za gospodarske 
investicije so posamezne gospodarke panoge udele- 
žene v investicijah takole: 

Indeks 
1952        1953       1954        1952=100 

znesek   znesek   znesek   1953  1954 

Industrija 457.046 657.439 922.600 144 202 
Kmetijstvo 59.822 73.300 96.100 123 161 
Gozdarstvo — 18.554 8.900 — — 
Gradbemištvo 28.388 46.113 49.200 162 173 
Promet 2.193 9.537 16.200 435 740 
Trgovina 8.749 56.569 86200 647 986 
Gostinstvo 3.323 20.677 11.200 622 337 
Obrt 9.700 33.924 43.000 350 444 

Skupaj: 569.221 916.113 133.400 161 217 

Po strukturi je udeležba posameznih panog v go- 
spodarskih investicijah takale: 

1952 
% 

1953 
% 

1954 
% 

Industrija 80,3 
Kmetijstvo 10,5 
Gozdarstvo — 
Gradbeništvo 5,0 
Promet 0,4 
Trgovina 1,5 
Gostinstvo 0,6 
Obrt 1,7 

71,8 
8,0 
2,0 
5,0 
1,0 
62 
2,3 
3,7 

74,8 
73 
0.7 
4,0 
1,3 
7,0 
0,9 
3,5 

100 100 100 Skupaj : 

b) Negospodarske (proračunske) 
investi ci je: 

Ljudski odbori so iz proračunskih sredstev inve- 
stirali v posamezne namene tale sredstva: 

Indeks 
1952        1953       1954        1952=100 

znesek   znesek   znesek   1953  1934 

Elektrifikacija 
Ceste 
Stanovanjska in 

komunalna 
delavnost 

Kulturna pro- 
svetna delavnost   38.801 

Zdravstvo 12.726 

6.287     70.663   57.348    1.124     596 
3.400   104.762   36.000   3.081    1.060 

50.459   256.093 388.927   5.075     772 

90.049    75.477 
29.124   26241 

Druga delavnost        8.857   62.083   27.604 

232 
229 
701 

194 
206 
312 

Sku pa j 120.530   612.774 591.597      508     591 

Po strukturi je udeležba posameznih negospodar- 
skih investicij takale: 

1952 
% 

1953 
% 

1954 
% 

Elektrifikacija 5,2 11,5 6,1 
Ceste 2,8 17,1 6,1 
Stanovanjska in ko- 

munalna delavnost 41,9 41,8 65,8 
Kulturno prosvetna 

delavnost 322 14,7 12,7 
Zdravstvo 10,6 4,8 4,4 
Druga delavnost 7,3 10,1 4,7 

Skupaj: 100 100 100 

Skupne investicije  (gospodarske in proračunske) 
so znašale: 

1952 1953 1954 

v 000/din 689.751 
100 

1,528.887 
222 

1,824.997 
265 

tali 
Vrednost investicij  za stanovanjsko graditev je 

» 
1932 1953 1954 

Gospodarske organi- 
zacije 

Ljudski odbori 
68.224 
28.730 

149.635 
166.861 208.969 

S k u p a j : 96.954 516.496 208.969 

Indeks 100 326 216 

% od skupnih inve- 
sticij 14% 21% 11% 

V investicijah za stanovanjsko graditev niso 
vključena sredstva zasebnikom (delavcem in name- 
ščencem), ki jih je podeljevala Narodna banka iz re- 
publiških oziroma zveznih kreditov, im sicer: 

1952 
T 000/din 

1953 1954 

Odobreni krediti 
Izkoriščeni krediti 

16.384 
1.512 

Kmetijstvo 

23.898 
31.077 

57.700 
35.900 

Primerjava doseženega narodnega dohodka v po- 
sameznih letih je takale: 

Sektor 1,952       1955 
v 000/din 

1954 
Indeks 

1952-100 
1953   1954 

Državni 13.305     11.709        14.558       88       109 
Zadružni 23.139     20.362 6.472       88        28 
Zasebni (vključ-       t 

no dohodek 
od lesa) 985,000   873.000   1208.883      89       123 

Skupaj:       1,021.444   905.071    1229.913 89 120 

Po posameznih panogah je znašal dohodek v letu 
1954 v primeri z letom 1953: 
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Indeks 

poljedelstvo 113 
sadjarstvo 117 
živinoreja 122 

Povečini dohodek poljedelstva ni nastal zaradi 
večje proizvodnje, ker je bila ta po količini približ- 
no enaka tisti iz letine 1953, temveč je posledica po- 
vijanja cen, kar velja še v večji meri za sadjarstvo. 

Na povečanje dohodka živinoreje v letu 1954 je 
vplival dober pridelek krme v letu 1953, ki je omo- 
gočil znatno povečanje števila živine, količino pri- 
rastka in povečanje proizvodnje mleka. Tako se je 
povečalo od januarja 1953 do januarja 1954 število 
govedi za ca 1.200 glav in prašičev za blizu 600. Skup- 
ni prirastek živine je bil v letu 1954 za ca 300 ton 
večji kot v letu 1953. Proizvodnja mleka je narasla 
za 22.000 hI, kar je bila posledica povečanja števila 
krav in povečane molznosti. Na povečani dohodek ži- 
vinoreje je vplivala tudi višja prodajna cena za go- 
vedo in prašiče ter mleko in jajca. 

Dohodek gospodarstva se je povečal zaradi iz- 
redno visokih odkupnih cen, ki so ostale v veljavi 
celo leto 1954. 

Po statističnih podatkih se je s krmskimi rastli- 
nami zasajena površina njiv v letu 1954 povečala za 
468 ha, ali za 13% nasproti površini v letu 1953, med- 
tem ko se je površina žit in drugih skupin posevkov 
zmanjšala. To dokazuje, da se kmetijstvo okraja 
Kranj ponovno usmerja v povečanje živinorejske pro- 
izvodnje. Krmska osnova še ni zadovoljiva glede na 
izdatno povečanje staleža goveje živine, ki se je zad- 
nji dve leti dvignilo za dobrih 10% in je največje 
od vseh povojnih let ter je v celoti doseglo predvojno 
stanje. 

Selekcijska služba v živinoreji se je v preteklem 
letu močno uveljavila ter sta rodovnik in molzna 
kontrola uvedena že v 26 kmetijskih zadrugah. 

Z umetnim osemenjevanjem so se znatno zmanj- 
šale spolne okužbe in jalovost, obenem pa se je vpli- 
valo na izboljšanje kvalitete. 

Z izvršenimi graditvami in adaptacijami na pašni- 
kih v letu 1954 so se pogoji paišništva izboljšali in ka- 
paciteta hlevov povečana za 155 glav, kapaciteta 
pašnikov pa se>je s čiščenjem povečala za ca 100 
goved. 

Obdavčeni dohodek in davek kmetijstva v okraja 
sta bila po letih takale: 

Obdavčeni Odstotek 
dohodek Davek     davka nasproti 

din din dohodku 

Leto 1952 
'Leto 1953 
Leto 1954 

813,652.000 
853,603.000 
594,195.000 

222,336.000 
243,399.000 
155,651.000 

27,2 
28,5 
26,2 

Za leto 1954. je bil prvič izračunan dohodek kme- 
tijstva na podlagi katastrskega čistega dohodka. Za- 
radi izračuna na osnovi katastrskega čistega dohod- 
ka se je obdavčeni dohodek v lf tu 1954 zmanjšal na 
69,6 % v primeri z letom 1953, davek pa na 63,9 % ••- 
sproti letu 1953 oziroma v znesku za 87 milijonov din. 
Temu nasproti pa se je dohodek kmetijstva v letu 
1954 povečal nasproti letu 1953 za 335,883.000 din. 

Z obdavčenjem na podlagi katastrskega čistega 
dohodka je do največjega znižanja davka prišlo v 
nižinskem območju okraja, čeprav dejanski dohodek 

kmetov v nižini visoko presega dohodek,  ki  je bil 
obdavčen na podlagi katastra. 

Gozdarstvo 
Na področju gozdarstva so bili v letu 1954 izvr- 

šeni tile ukrepi: 

a) Izkoriščanje   gozdov: 
Sečnje v gozdovih nedržavnega sektorja so se iz- 

vajale po planu in je celokupna sečnja znašala 
101.649 m' ah 100,4%. 

V gozdovih splošnega ljudskega 'premoženja je 
bilo posekano 38.091 ms lesa ali 109% plana. Preko- 
račitev plana je nastopila zaradi vetrolomov. 

Sečnja je bila nižja od enoletnega prirastka in 
znaša povprečno za vse gozdove v okraju 99% pri- 
rastka. 

b) Obnova in nega gozdov v državnem 
in nedržavnem sektorju: 

ObnoT« 
»estojeT 

Ne?a 
»estojer 

Pokazatelj iS 

>  9 • 
o *>• a 

10 
M 

«J 

I 
"S 
v ° 
A* 
fg « i iS 

g m B 

§ 

1.2.9 

Nedržavni 
sektor 

Izvrš. v 
1.1952 

Izvrš. v 
55 53 165 281 516 21 5.05? 

1.1953 
Izvrš. v 

121 337 3.807 377 1.042 35 10,320 

1.1934 
Državni 

sektor 
Izvrš. v 

148 270 719 1.050 1.201 85 17.582 

1.1954 41 41 100 320 390 4 23.271 

c) Gozdne drevesnice, ki obratujejo za 
potrebe nedržavnega sektorja, so se povečale še za 
dve novi, tako da znaša drevesniška površina v letu 
1954 skupaj 14.840 m1. Skupno obratuje devet gozdnih 
drevesnic, v katerih se je v letu 1934 posejalo 758 
kilogramov raznega gozdnega semena in so dale sku- 
paj 2,265.000 komadov raznih sadik. Za potrebe držav- 
nega sektorja obratujejo tri drevesnice s površino 
6.303 m«, ki so dale 117.000 komadov sadik. 

č)   Varetvo   gozdov: 

Zaradd velikega polomljenja po snegu in vetrn 
so bih izvršeni pravočasno varstveni ukrepi, ki so 
obvarovali gozdove pred večjima okužbami. 

Da se zavarujejo kulture in mladi sestoji pred 
pašno živino rn divjadjo, je bilo napravljenih 5.490 
metrov ograj. 

d) Urejanje  gozdov: 
V letu 1954 je bila izvršena taksacija na celotnem 

območju občin: Besnica, Zminec, Železniki na skupni 
površini 9.136 ha, na območju občine Tržič pa samo 
deloma (2,020 ha) in se bo zato nadaljevala še v letu 
1955. 

e) Y delavnosti urejanja hudournikov 
so se v letu 1954 izvedla velika popravila in vzdrže- 
valna dela na območju občine Ziri ter nova ureje- 
valna dela na hudourniku v Zgornji Kokri (Stengce 
in Komatevra)  v skupni vrednosti 3,356.220 din. 
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Izrazita konservaoija tal s tehničnimi in biolo- 
škimi deli se je izvršila sa južnem pobočju Dobrče 
pri Sv. Neži, na površini 5ha. 

f) Gozdne komunikacije, ceste in pota 
so prvi pogoj za intenzivnejše gozdno gospodarstvo. 
V naprednih državah z razvitim gospodarstvom pride 
na 100 ha gozda 6,5 km gozdnih cest. V letu 1954 
izvedena anketa na območju celega okraja je poka- 
zala, da pride v okraju na 100 ha gozdov samo 1,22 km 
cest. Zaradi intenziviranja gozdnega gospodarstva se 
je pristopilo k načrtni izgradnji gozdno-prometne 
mreže. 

V letu 1954 se je na novo zgradilo oziroma re- 
konstruiralo skupaj 20.979 m gozdnih cest in poti. 

g) Gozdarska služba je bila v letu 1954 
reorganizirana in namesto prejšnjega odseka za 
gozdastvo ustanovljena uprava za gozdarstvo. Celo 
območje okraja je razdeljeno na 6 gozdnih revirjev 
in 54 logarskih okolišev. 

Gozdnemu gospodarstvu so prepuščene zadeve 
gospodarjenja in operativne naloge posameznih 
gozdarskih delavnosti v gozdovih splošnega ljudske- 
ga premoženja. 

Trgovina 

Blagovni promet v letu  1954 je v primerjavi  s 
preteklimi leti znašal: 

1952 
Indeks 

1953 1954 

po vrednosti 100 123 140 
po količini: živila 100 103 109 

• tekstil 100 121 191 
obutev 100 112 138 
cement 100 24 122 

Kupna moč: 100 129 143 

Povečanje blagovnega prometa je predvsem po- 
sledica občutno zvišane kupne moči, deloma pa vpli- 
va na povečanje tudi decentralizacija trgovskih pod- 
jetij, ki je bila v II. polletju 1934 izvedena na ob- 
močju Kranja in Škofje Loke. 

Obrt 
Razvoj obrti v okraju kaže, da je socialistična 

obrt koncentrirana v glavnem v mestih in večjih po- 
deželskih centrih, dočim v obsežnih podeželskih de- 
lih doslej ni bilo iniciative za ustanovitev socialistič- 
nih obrtnih obratov. Razpored socialističnih obratov 
po strokah kaže, da eo premalo zastopana uelužnostnj 
obrati, ker daje precejšen del socialističnih obratov 
prednost proizvodnji industrijskih jzdelkov. 

Predvsem primanjkuje manjših obratov, ki so 
glede na njihov uslužnostni značaj najprimernejša 
oblika za zadovoljitev potreb prebivalstva. Zalo je 
predvsem v mestih močno razširjeno šušmarstvo. 

Pri vključevanju vajencev v obrtne poklice do- 
seženi uspehi niso zadovoljivi ter v nekaterih stro- 
kah primanjkuje obrtniškega naraščaja, ker za dolo- 
čene poklice mladina ne kaže zanimanja, dočim se 
ponekod obrtniki branijo sprejemati vajence. 

Gostinstvo 
V letu 1954 je bila na celotnem območju okraja 

reorganizirana gostinska mreža. Razen pri podjetju 
Dom na Jezerskem je bila izvršena popolna decen- 
tralizacija. S tem ukrepom je sproščena iniciativa ko» 
le. livov in povečan čut odgovornosti do dela. 

Nov način oblikovanja plačnega sklada od pro- 
meta je pozitivno vplival na višji promet in s tem 
tudi na višji plačni sklad. Tudi pavšaliranje družbe- 
ne obveznosti manjših gostišč vzpodbudno učinkuje 
na kolektive, kar omogoča bistveno poenostavljenje 
poslovanja. 

Tijski promet je bil v letu 1954 približno enak 
prometu v letu 1953. Glede naravnih pogojev, ki jih 
nudi okraj, je tujski promet še zelo majhen. Temu 
so krive zelo majhne prenočninske zmogljivosti, ki so 
še globoko pod predvojnim stanjem. 

10 

Denarni promet in kupna moč prebivalstva 

Preko podružnic NB na območju okraja Kranj 
je bil v letih 1952 do 1954 realiziran tale blagovni 
in denarni promet, ki ga ugotavljamo po gotovinskih 
vplačilih in izplačilih: 

(v milijonih din) 

Indeks 
1952=100 

a) Izdatki prebivalstva 
Iztržek trgovine 
Iztržek gostinstva 

1952      1953     1954 1953 1954 
2.519   3.110   3.593    123    143 

341       437      477    128    140 

1   Blagovni promet        2,860   3.547   4.070    124    142 
2. Neblagovni izdatki        673      882      877   131    130 

Izdatki   skupaj: 3.533   4.429   4,947    125    140 

Indeks 
1952-100 

b) Dohodki prebivalstva 1952 1953 1934 1953 1954 
Plače 2.034 2.313 2.502    114   123 
Pokojnine 678 1.023 1.057    151    156 
Odkupi kmet. pridel- 

kov in lesa 
Dohodki od raznih 

storitev 

650      884   1.120   136   172 

427      683      665   160   156 

Dohodki skupaj: 5.789   4.903   5.344   129    141 

Višji iztržek trgovine na drobno je zabeležiti 
predvsem pri prodaji tekstilnega blaga, ker eo bile 
v jeseni 1954 zaradi zastoja pri izvozu (pomankanje 
licenc 7i Turčijo) oddane na domače tržišče večje 
količine tekstila. 

Velik porast beleži tudi-iztržek obutv« in na- 
drobne prodaje cementa (od 424 ton v letu 1953 na 
2.114 ton v letu 1954). 

Povečanje gostinskega prometa se nanaša pred- 
vsem na izredno povišanje prometa v času '»Gorenj- 
skega sejma«. 

Višje plače se javljajo kot posledica večje zapo- 
slitve delovne sile, deloma pa so se plače zvišale 
tudi zaradi presežnih plač iz 1. 1933, ki so prišle • 
izplačilo po odobrenih bi'lâncah v aprilu in maju 
1954. 
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Odkupi kmetijskih pridelkov so se povečali po 
količini, predvsem pa zaradi višjih odkupnih cen 
krompirja, lesa in tudi živine. 

(v milijonih din) 

Indeks 
1952=100 

c) Kupna moč prebival- 
stva 
a) denarni dohodki 
b) neblagovni izdatki 

1952 1953 1954 1953 1954 
3.789 4,903 5.344 129 141 

673 832 877 131 130 

Kupna moč: 3.116   4.021    4,467    129    143 

Za 11% povečana kupna moč predvsem kmečke- 
ga prebivalstva se odraža v povečanem izkupičku tr- 
govine, njen precejšnji del pa je še neizkoriščen tudi 
zato, ker v letu 1954 ni bil zajet z dohodnino, ki se 
je po katastrski obdavčitvi celo znižala za nad 80 mi- 
lijonov dinarjev. 

(v milijonih din) 

Indeks 
1952-= 100 

č) Odliv gotovine (emi- 
sijski efekt) 1952      1953    1954   1953 1954 
a) skupni denarni do- 

hodki 3,789   4.903   5.344    129    141 
b) skupni denarni iz- 

datki 3.533   4.429    4.947    125    140 

Razlika: 256      474      397    185    155 

V merilu okraja ni možno presojati, če odliv go- 
tovine predstavlja tudi tesavriranje denarja, ker se 
precejšen del gotovine preliva v sosednja okraje, 
predvsem pa v Ljubljano. 

Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU KRANJ V LETU 1955 

1 
Industrija 

Za leto 1955 se nasproti letu 1954 predvideva po- 
večanje  industrijske   proizvodnje  za   11%.  Po  posa- 
meznih industrijskih strokah je predvideno poveča- 
nje fizičnega obsega proizvodnje takole: 

•   Indeks 
1954=100 

111 Proizvodnja električne energije 101 
117 Kovinska industrija 131 
119 Elektroindustrija 107 
120 Kemična industrija 97 
121 Industrija  gradbenega  materiala 86 
122 Lesna industrija 100 
123 Industrija papirja 107 
124 Tekstilna industrija 112 
125 Industrija usnja in obutve 116 
126 Industrija gume 113 
127 Živilska industrija 118 
128 Grafična industrija 102 

Industrija   e k upe j: 111 

Z ozirom na povečanje industrijske proizvodnje 
se predvideva, da se bo število zaposlenih nasproti 

povprečnemu staležu v letu 1954 povečalo za 1.143 
oziroma za 9%. Iz primerjave tega odstotka z in- 
deksom predvidenega povečanja proizvodnje bi sle- 
dilo, da se bo proizvodnost dela v letu 1954 povečala 
za 2%. Ker pa bodo s povečano sprostitvijo amorti- 
zacije in s povečanimi sredstvi za prosto razpolago, 
ki se podjetjem zagotavljajo z instrumenti okrajne- 
ga družbenega plana, omogočene izboljšave proizvod- 
nega procesa in pa ker bo z novimi tarifnimi pravil- 
niki odpravljena destimulativnost dosedanjega nači- 
na nagrajevanja, je predvideno, da se bo storilnost 
povečala za 5%. 

Za leto 1955 se predvideva nadaljnje povečanje 
izvoza industrijskih proizvodov, in sicer po vredno- 
sti za 64 % nasproti izvozu, doseženemu» v letu 1954. 

Da bi se predvideno povečanje proizvodnje, pro- 
izvodnosti dela in izvoza stvarno doseglo, je potrebno: 

a) da delovni kolektivi vseh podjetij v pove- 
čanje proizvodnje vložijo največje napore za čim 
boljše izkoriščanje razpoložljivih kapacitet; 

b) da skrbijo za izboljšanje kvalitete proizvodov 
ter za razširitev sortimana proizvodnje za široko 
potrošnjo; 

c) da razširijo proizvodnjo za izvoz in jo glede 
kvalitete in sortimana izdelkov prilagodijo potrebam 
inozemskega tržišča; 

d) da proizvodnjo v čim večji meri usmerijo na 
uporabo surovin domačega izvora in na uporabo 
polizdelkov domače oziroma lastne izdelave; 

e) da s čim prejšnjo uvedbo in pravilnim izva- 
janjem novega plačilnega sistema pripomorejo k po- 
večanju   proizvodnje in  dvigu   produktivnosti  dela; 

f) da povečajo skrb za varčevanje s surovinami 
in materialom oziroma za znižanje proizvodnih stro- 
škov in da uvedejo metode za stimuliranje in pre- 
miranje  prihrankov; 

g) da si podjetja, ki razpolagajo z lastnimi ter- 
moelektrarnami, pravočasno oskrbijo potrebne koli- 
čine premoga za nemoteno obratovanje v času zmanj- 
šanega obratovanja hidroelektrarn; 

h) da podjetja kovinske industrije povečajo pro- 
izvodnjo in razširijo sortima predmetov široke po- 
trošnje; 

— da podjetje Pilama »Triglav«, Tržič poskrbi 
za čimprejšnji pričetek obratovanja nove kapacitete 
oziroma za njeno čim popolnejše izkoriščanje; 

i) da elektroindustrija poveča napore za uveljav- 
ljenje na zunanjih tržiščih; 

j) da podjetja industrije gradbenega materiala 
sredstva, ki jim pripadajo po oprostitivj od dajatev 
za skupnost, uporabijo za izboljšanje sredstev pro- 
izvodnje, 

— da podjetje »Marmor«, Hotavlje čimprej iz- 
polni svojo obveznost iz preteklega leta glede ure- 
ditve tehnološkega procesa proizvodnje in izbolj- 
šanja organizacije dela; 

k) da podjetja lesne industrije omejijo na mini- 
mum izvoz in prodajo rezanega lesa z namenom po- 
večati proizvodnjo končnih izdelkov za domače trži- 
šče in za izvoz: 

— da glede na omejitve poseka čim racionalneje 
izkoriščajo razpoložljive surovin« in lesne odpadke, 

— Sa LO MO Škof ja Loka in OZZ poskrbita za 
Čimprejšnjo organizacijo in za pravilno poslovanje 
novega medzadružnega lesnopredelovalnega podjetja; 

1) da Tovarna lepenke, Tržič, poskrbi za pove- 
čano izkoriščanje kapacitete za nadaljnje j>ovečanje 
proizvodnje za potrebe domačega tržišča; 
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m) da bombažne predilnice in tkalnice vložijo 
vse napore za izpolnitev proizvodnega plana, ki se 
za leto 1935 postavlja v tehle količinah: 

Bombažna Vigogne 
Podjetje m stanična preja Tkanine 

preja — ton ton 000/m* 

»Tiskanma«, Kranj 1,880 50 17.000 
IBI, Kranj 190 — 2.350 
»Zvezda«, ••••• — — 400 
»Inteks«,  Kranj 1,394 70 8.000 
BPT,  Tržič 2,800 — 10.400 
Gorenjska predilnics i, 

Sk. Loka 2.000 183 — 

teklem letu in preračunane po uradnem tečaju 300 
dinarjev za 1 $, predvideva v višini 1,726 milijonov 
din, to je v enaki višini kakor se je glasil plan za 
leto 1954, vendar za 69 % več kakor je znašala izvr- 
šitev y letu 1954. 

Po posameznih industrijskih strokah je struktura 
vrednosti predvidenega izvoza v letu 1955 v pri- 
merjavi z izvršitvijo v letu 1954 tale: 

Predvideni 
Stroka izvoz za 1955 Indeks 

v 000 din 1955:1954 

n) da podjetja industrije usnja in obutve pove- 
čajo napore za večje uveljavljenje na zunanjih 
tržiščih; 

o) da industrija gume pospeši normalizacijo pro- 
izvodnje v novem obratu in raziširi sortiman proiz- 
vodnje za široko potrošnjo; 

p) da podjetja mlinske in grafične industrije 
sredstva, ki jim pripadajo po oprostitvi od dajatev 
za skupnost, uporabijo za izboljšanje svojih sredstev 
za proizvodnjo. 

2 
Izvoz industrijskih proizvodov 

Za lek 1955 se izvoz industrijskih proizvodov po 
vrednosti, upoštevaje prodajne cene, dosežene v pre- 

117 Kovinska industrija 
119 Elektroindustrija 
121 >Marmor«, Hotavlje 
122 Lesna industrija 
124 Tekstilna industrija 
125 Usnjarne 

Industrija obutve 
126 Industrija gume 

24.507 131 
255.350 521 

2.100 nov izvoznik 
181.205 133 

1,192.581 154 
29.680 84 
9.600 347 

29.473 nov izvoznik 

1,724.496 168 

2.845 62 

Skupaj: 

133 Eksploatacija gozdov 

Po skupinah proizvodov je primerjalni pregled 
predvidenega izvoza v letu 1935 nasproti izvršitvi v 
letu 1954 tale: 

Enota Izvršitev Plan 
Stroka             Podjetje Skupina proizvodov mere 1954 1955 

117   Tovarna kos in srpov. poljedelsko orodje ton 52,3 61 
Tržič ročno orodje •• 1.3 6 

119   »Iskra«, Kranj mali  rotacijski  stroji ton 1,61 2£5 
transformatorji • w 0,9 1,08 
električni števci n 20 65 
drugi merilni instrumenti n 0,03 0,97 
kinoprojektorji n 21 84,45 
drugi električni aparati 

za vozila m — 3,71 
telefonski aparati H 5,06 213,20 
telefonske centrale priključ. ,        — 7.000 
instalacijski  material ton 0,02 — 

121   »Marmor«, Hotavlje kamniti bloki m» — 70 

122   LIP, Trati žagan les iglavcev m» 710 300 
žagan les listavcev ft 79 — 
zaboji m 211 3.250 

LIP KZ, Cešnjica žagan les listavcev m . — — 
zaboji m 1.370 1.500 
lesni odpadkj t 55 — 

LIP. Preddvor žagan les iglavcev m» 1.314 1.700 
zaboji • — 200 

LIP, Tržič žagan les iglavcev 
zaboii 

1.485 
960 

1.440 
1200 

Trgovsko podjetje 
OZZ, .Kranj 

Tovarna furnirja, 
Bodovlje 

Tovarna lesenih 
žebljev, Tržič 

žagan les iglavcev 
celulozni les listavce'' 

furnir — plemeniti 
bukov furnir 
žagan les listavcev 

drugi končni izdelki 

prm 

m* 

850 

45 50 
101 100 

203 _ 

63 60 
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Stroka            Podjetje Skupina proizvodov 
Enota 
mere 

Izvršitcv 
1954 

Plan 
1955 

Galanterija,   Tržič drugi končnj izdelki 000 kom 6.112 12.000 

123 Tovarna lepenke, 
Tržič lepenka — bela t 66 — 

124   Tiskanina, Kranj bombažne tkanine 000 m» 4.980 8.490 
Bombažna  predilnica, 

Tržič bombažne tkanine 2.828 2.588 
IBI,  Kranj bombažne tkanine 303 1.052 
Inteks, Kranj bombažne tkanine 1.670 5.705 
Tovarna  klobukov. 

Škof j a  Loka tulci 000 kom 101 100 

125   Runo, Tržič zgornje nsnje težkih kož <m3 7.034   
zgornje usnje drobnice n 11.994 5.000 
usnje za podlogo H — 2.000 
strojarska volna 000 din 14.555 22.540 
telečje dlake kg 6.613 — 

Planika, Kranj usnjena obutev par 4.001 3.000 
Peko, Tržič usnjena obutev « — 5.000 

126   >Savac, Kranj gumijaste cevi t   25 
gumijaste plošče ?» — 10 
gumijasti sanitarni predmeti » 3 10 
drugi gumijasti izdelki !» — 16 

313   Gozdno gospodarstvo, 
Kranj celulozni les listavcev prm 1.133 700 

•  Gradbeništvo 
Za leto 19'55 se računa, da bo obseg gradbene 

delavnosti znatno manjši kakor v letu 1954. 'Vzrok 
temu je predvideno zmanjšanje investicijskih sred- 
stev, kar bo samo deloma »zravnano s povečano spro- 
stitvijo amortizacije podjetij in s formiranjem skla- 
dov  za  stanovanjsko graditev   pri  ljudskih odborih. 

V gradbeništvu se za leto 1955 postavlja nujna 
naloga, da se doseže izboljšanje storilnosti, ki je v 
preteklem letu spričo destimulativnega plačnega si- 
stema občutno nazadovala, z druge strani pa, da se 
znižajo cene gradbenim storitvam, kj so se v prete- 
klem letu za cca 12% povečale. 

Od delovnih kolektivov se zahteva, da skrbijo 
za racionalno organizacijo dela, za pravilno postav- 
ljanje norm, za čim boljše izkoriščanje razpoložljive 
mehanizacije, za varčevanje z materialom in za zni- 
žanje režijskih stroškov. 

Cestni promet 
V tovornem prometu je plan za leto 1955 postav 

ljen na 708.000 t/km, to je za 8% več kakor je zna- 
šala  izvršitev  leta  1954. 

Potniški prevoz se za leto 1955 predvideva za 
>Avtopromet«. Kranj v višini 4,280.000 p/km ali za 
5 % več kot je bilo doseženo v letu 1954, za >Trans- 
turist«, Skofja Loka pa v višini 3,870.000 p/km ali 
za 5,3 V. več kot • letu 1954. 

Gozdarstvo 
Služba urejanja gozdov (taksacija) in v letu 

1954 izvršene analize strukture naših gozdov so po- 
kazale, da so dosedanje ocenitve lesnih zalog in pri- 
rastka na oko prilično realne in da ni računati na 

velike razlike v lesnih zalogah, ki bi dopuščale večje 
sečnje od sedaj  planiranih. 

Da se izboljša «tanje gozdov, ki imajo povprečno 
le polovico normalne lesne zaloge, je poleg čisto 
gozdnih gojitvenih del potrebno zmanjšanje sečnje 
pod količino letnega prirastka. Z določenimi kvotami 
je predvideno, da se bo črpal prirastek v povprečju 
za vse gozdove z 99 °/o. 

Glede na obstoječe stanje gozdov in na važnost 
gozdarstva v perspektivnem razvoju našega gospo- 

, darstva je potrebno: 
da se dejanski posek lesa izvrši v okviru pla- 

niranih kvot, kar velja posebno za ključne sorti- 
mente jamskega in celuloznega lesa ter pragov, 

da se vsa predvidena gozdno-gojitvena in var- 
stvena dela v državnih in nedržavnih gozdovih izvr- 
šijo v polnem obsegu, 

da se v obstoječih gozdnih drevesnicah, ki- glede 
na njihovo obdelovalno površino zadoščajo za po- 
trebe okraja, zagotovi potrebno število sadik za po- 
gozdovanje, 

da se dovrši ureditveni elaborat za 12.466 ha go- 
zdov, taksiranih v letu 1953/54 na območju občine 
Besnica, Zminec, Železniki in Tržič  (del), 

da se nadaljuje s taksacijo nedržavnih gozdov na 
območju občine Selca, Zali log in Tržič (del) na 
skupni površini 9.000 ha gozdov, a v driavnem sek- 
torju da se izdela ureditveni elaborat za nadaljnjih 
3.500ha gozdov; 

6 
Kmetijstvo 

V letu 1955 se bo dohodek kmetijstva, skupno z 
dohodkom kmečkih gozdov, predvidoma povečal na 
1.302,000.000din ali za 6»/» nasproti letu 1954. 

Za dosego planirane proizvodnje in zaradi na- 
daljnjega pospeševanja kmetijstva, bo zaradi zveznih 
olajšav in  ob podpori okrajnega  ljudskega odbora 
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izvedena vrsta ukrepov preko pospeševalnih odborov 
oaz in Kz. 

Povečani državni regres bo omogočil večji nakup 
in uporabo umetnih gnojil, zaščitnih sredstev, stro- 
jev in orodja ter goriva za pogon strojev. 

Predvideva se povečanje uporabe umetnih gno- 
jil za najmanj 25% nasproti letu 1954. 

Skupni regres za vsa našteta sredstva glede na 
predvideno uporabo, bo znašal za okraj cca 44 mili- 
jonov din. 

Sredstva okrajnega sklada za pospeševanje kme- 
tijstva, s katerimi bo v največjem delu razpolagala 
OZZ Kranj, bodo omogočila: 

uvoz semenskega krompirja, 
povečanje pridelovanja travnih semen s premi- 

ranjem proizvodnje, 
škropljenje krompirja proti koloradskemu hro- 

šču in krompirjevi plesni ter zimsko in poletno 
škropljenje sadnega drevja, 

boljše uspehe pri semenski proizvodnji, hektar- 
skih pridelkih in poskusništvu, 

obnovo sadovnjakov in povečanje drevesničarske 
proizvodnje, 

graditev gnojišč, gnojničnih jam in silosov za 
krmo, 

zboljševanje plemenske živine z odbiro in naku- 
pom plemenjakov, 

melioracije planinskih pašnikov in gradnjo po- 
trebnih objektov na planinah. 

zatiranje tuberkuloze in drugih kužnih bolezni, 
umetno osemenjevanje goved, 
gradnjo poslopij, silosov in gnojišč na kmetij- 

skih posestvih družbenega sektorja, nakup plemen- 
ske živine in strojev, ureditev pregonskih pašnikov 
ter zasaditev plantažnega sadovnjaka. 

Na kmetijskih podjetjih bo zaradi razdrobljeno- 
sti zemlje v tem letu izvršena arondacija zemljišč 
Po kompleksih. 

Kmetijska podjetja se bodo morala usmerjati v 
Pridelovanje semen in proizvodnjo plemenske živine 
ter skrbeti za boljšo organizacijo dela ob nagraje- 
vanju po delovnem učinku. 

Kmečka dohodnina, skupno z občinskimi dokla- 
dami bo za leto 1955 znašala predvidoma 205 milijo- 
nov dinarjev. 

Osnova za odmero dohodnine v letu 1955 bo kori- 
girani katastrski dohodek za leto 1954, pri katerem 
se upoštevajo kulturne in druge spremembe po pri- 
javah zavezancev, spremembe iz pritožbenih postop- 
kov • uradni popravki odmere pri vseh gospodar- 
stvih, katerih davek je v letu 1954 za več kot 30% 
večji ali manjši od leta 1953. 

Trgovina 
Zaradi povečane kupne moči prebivalstva in po- 

večane proizvodnje blaga za široko potrošnjo, se 
Predvideva povečanje blagovnega prometa za nadalj- 
nJih 15%. 

V organizaciji trgovskega omrežja naj se izvršijo 
Popravki v skladu s predvideno novo uredbo o trgo- 

vini, hkrati naj se posveti vsa skrb učvrstitvi druž- 
benega upravljanja predvsem samostojnih trgovin. 
V skladu s povečanim; sredstvi za investicije v trgo- 
vini in novim načinom nagrajevanja delavcev in 
uslužbencev na podlagi delovnega uspega je potrebno 
doseči višjo raven kulturne postrežbe potrošnikov, 
pospešen blagovni obtok, izboljšanje tehnične opre- 
me in ureditev poslovnih prostorov ter pocenitev 
poslovanja trgovine. 

8 
Gostinstvo 

Reorganizacija v gostinstvu, ki je bila izvedena 
v letu 1954 pomeni osnovo, na kateri se bo gostinstvo 
razvijalo tudi v prihodnjem letu. 

K zboljšanju pogojev za gostinstvo bo pripomogla 
oprostitev od plačila zveznega davka na dobiček, kar 
omogoča podjetjem, da dosežejo večja lastna sredstva. 

Povečati bo treba skrb za boljšo opremo gostin- 
skih obratov posebno v turističnih krajih. 

Ker večina gostinskih podjetij in gostišč posluje 
še vedno v zasebnih stavbah in z zasebnim inventar- 
jem, naj uporabijo ta podjetja lastna sredstva pred- 
vsem za odkup tujih in za nabavo novih osnovnih 
sredstev. 

9 
Obrt 

Skladnost v razvoju naše proizvodnje s potrebami 
široke potrošnje zahteva ojačanje kapacitet obrtni- 
ških obratov tako, da bodo postopoma krite potrebe 
po izdelkih in storitvah za osebno uporabo in drugo 
gospodarstvo. Pri tem je potrebno smotrno dvigati ka- 
paciteto socialističnega sektorja obrti, poleg tega pa 
pospeševati tudi razvoj zasebnega sektorja. 

Ljudski odbori mestnih in drugih občin naj v 
bodoče predvidijo mere za sanacijo obstoječih obrtnih 
obratov in prouče vse možnosti za ustanavljanje 
novih obrtnih delavnic ter izkoristijo vse obstoječe 
materialne pogoje za razširitev obrtne delavnosti. 
Pri teh ukrepih naj ljudski odiborii sodelujejo z obrt- 
no zbornico. 

Ljudski odbori naj zagotovijo realne davčne pri- 
jave in na tej podlagi izvajajo pravilno davčno 
politiko do obrtništva. 

Prosvetne organi m obrtna zbornica eo dolini 
podvzeti ukrepe za preusmeritev mladine tudi v po- 
klice kritičnih strok (sodarji, kolarji, kovači, dimni- 
karji, zidarji, tesarji, krovci, pečarji, urarji itd.). 
Učencem v teh strokah je potrebno povečati mesečne 
nagrade. 

Z izpopolnitvijo plačilnega sistema je nujno za- 
gotoviti večjo produktivnost dela, varčevanje mate- 
riala, uvajanje novih delovnih metod. Z izkorišča- 
njem teh rezerv bo mogoče znižati cene obrtniškim 
izdelkom in storitvam. 

10 

Celotni družbeni proizvod in narodni dohodek 
Na podlagi smernic in predvidevanj v pogledu 

razvoja gospodarstva v letu 1935 se pričakuje za 
leto 1955 v primerjavi z letom 1954 in 1953 tale iz- 
vršitev družbenega proizvoda in narodnega dohodka: 

V 000 din 1953 
Znesek 

1954 1955 Ì954/1953 
Indeks 

1955/1955 1955/1954 

^lotni družbeni proizvod 
od tega: 

jjTOorfiz cija 
Narodni dohodek 

11,093.287     17,826.855      18,064.445 161 163 101 

907.066       1,201.835       1,274.517 132 140 106 
10,186.221      16,625.020     16,789.928 163 165 101 
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V 000 din 
Znesek Indeks 

1933 1954 1953 1954/1953      1955/1953      1955/1954 

Narodni doh-oc* k oa 1 prebivalca 
Celotni družbeni proizvod 

na 1 prebivalca 

127.026 

138.338 

204.878 204.863 161 

Prednja primerjava temelji na izračunu brez 
prometnega davka od eksporta, kj je zu leto 1954 
znašal 2,010 milijonov din, dočim je za leto 1953 
spričo planiranega povečanja eksporta vkalkuliran 
v planiranem brutoproduktu z 2,925 milijonov din. 
Ce za leto 1955 ne bi planirali nobenega povečanja 
eksporta, bi bil plan narodnega dohodka za razliko 
prometnega davka v višini 915 milijonov din višji 
ter bi se spredaj prikazana indeksna številka po- 
večala od 101% na 106%. 

Tretji del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 

Da bi se zagotovil razvoj, predviden z družbenim 
planom okraja Kranj za leto 1955, se dodatno k eko- 
nomskim ukrepom — določenim- z družbenim planom 
FLRJ in z družbenim planom LR Slovenije za leto 
1955, predpisujejo še tile gospodarski ukrepi: 

Amortizacija 
Naslednja podjetja plačujejo amortizacijo v tehle 

odstotkih od predpisane polne amortizacije: 
a) opekarne 100% 
b) obrtna podjetja izven območja mestnih 

občin 100% 
izjemoma: Kamnolom Jezersko in Ziri 
ter Skrilolom Sorica 50 % 

c) kinematografi izven območje mestnih 
občin 50% 

£) gostinska   podjetja   in   gostišča   izven 
območja mestnih občin 100% 

Za gostinsko podjetje >Dom na Jezerskem« bo 
amortizacijo za mesece sezonskega obratovanja do- 
ločil naknadno okrajni ljudski odbor na predlog sveta 
za gospodarstvo OLO. 

2 
Zemljarina 

Po pooblastilu zveznega družbenega plana za 
leto 1955 (XXII. poglavje, 1. točka) se oproščajo plače- 
vanja zemljarine vsa kmetijska posestva, ki so bila 
po 1. januarju 1953 na novo organizirana. 

Obresti od osnovnih sredstev 
a) Obrtna podjetja s sedežem izven območja 

mestnih občin odvajajo v letu 1955 obresti od osnov- 
nih sredstev po tehle stopnjah: 

proizvodna obrt 6% 
m sicer: Mizarstvo, Gorenja vas, Mizarstvo 

Poljane, Remontno podjetje, Šenčur, Splošna 
kleparska in mehanična delavnica, Ziri, Mizar- 
stvo, Ziri, Mizarska zadruga, Ziri, Cevljarna 
»Storžič«, 'Visoko, Čevljarska zadruga »Ratito- 
vec, Studeno. 

kamnolomi 2% 
in sicer: Kamnolom Jezersko, Kamnolom 

Ziri, šknlolom, Sorica; 

219.689 220.414 159 

161 

159 

100 

100 

vsa  druga obrtna  podjetja 4% 
b) Za gostinska podjetja s sedežem izven mestnih 

občin velja stopnja 2 % z izjemo gostinskega pod- 
jetja »Dom na Jezerskem«, ki plačuje obresti po 
stopnji 1 %. 

c) Za obrtna in gostinska podjetja s sedežem iz- 
ven območja mestnih občin se obresti od osnovnih 
sredstev odvajajo v sklad za kreditiranje gospodar- 
skih investicij ÒLO ter služijo za pospeševanje na- 
vedenih gospodarskih panog. 

č) Svet za gospodarstvo se pooblašča, da lahko 
v utemeljenih primerih spremeni spodaj določene 
stopnje obresti od osnovnih sredstev za obrtna in 
gostinska podjetja. 

4 
Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 

organizacij za leto 1953 

a) Za sestavo tarifnih pravilnikov za leto 1955 
se na podlagi drugega odstavka 1. točke XX. poglavja 
zveznega družbenega plana za leto 1953 odobrijo tale 
povečanja obračunskih plač iz leta 1954: 

 % 

Kovinska industrija 5 
Elektroindustrija 5 
Kemična industrija 5 
Lesna industrija 5 
Industrija papirja 5 
Industrija usnja in obutve 5 
Industrija gume 5 
Živilska industrija 5 
Grafična industrija 5 
Gradbeništvo 5 
Cestni promet 5 
Gozdarstvo 5 
Tekstilna industrija: 

»Inteks«, Kranj 4 
Bombažna predilnica in tkaln^a, Tržič   4,47 
»Tiskanina«, Kranj 3,54 
Gorenjska predilnica. Škof j a Loka 3 
Industrija bombažnih izdelkov, Kranj      4,16 
»Zvezdac, Kranj 3,20 
»Odeja«, Škofja Loka 4,60 
Industrija pletenin, Kranj 0,10 
»šešir«, Skofja Loka 5 
Obrt, trgovina in gostinstvo 5 

b) Za trgovska podjetja in trgovine "se skupni 
plačni sklad s socialnim zavarovanjem določa v tehle 
stopnjah od doseženega prometa: 
4,85% Trgovsko podjetje »Postrežba«, Kranj 

Trgovina »Potrošnik«, Kranj 
Trgovina »Pri mostu«, Kranj 
Trgovina »Pri stari pošti«, Kranj 
Trgovina »Špecerija«, Kranj 
Trgovina »Stražišče«, Kranj 
Trgovina »Jezerska cesta«, Kranj 
Trgovina »Izbira«, Kranj 
Trgovina »Hrana«, Kranj 
Trgovina »Na Gorenji Savi«. Kranj 
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6,97 % 

2,10% 

2,40% 

5,90 % 
4,30 % 
8,60% 
2,70 % 
7,50% 
1,30% 

2,83 % 
5,00% 
0,76 % 

0,70% 
2,00 % 
3,20% 
1,10% 
2,10 % 
5,00% 

4,85% 

3,20% 

2,40% 
2,10% 
5,92 % 

15,00 % 
5,00 % 
6,00% 
1,30% 
3,80 % 

4,20% 

3.80 % 

4,20 % 
5,00% 
3,80% 

18,00% 
10,00 % 
3,70 % 

Trgovina »Na Savskem bregu«, Kraaj 
Trgovina »Koloniale«, Kranj 
Trgovina »Zlato polje«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Povrtnina«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Zelenjava«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Moda«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Elita«, Kranj 
Trgovina »Gorenje«, Kranj 
Trgovina »Pri Kranjcu«, Kranj 
Trgovina »Usnje«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Oprema«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Zelemina«, Kranj 
Knjigarna, Kranj 
»Kurivo«, Kranj 
»Delikatesa«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Elita«, Kranj, kom. trg. 
Trgovsko podjetje »Elita«, Kranj, drogerija 
Trgovsko podjetje »Preskrba«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Živila«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Vino«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Sadje«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Kokra«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Tkanina«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Merkur«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Tobak«, Kranj 
Trgovsko podjetje OZZ, Kranj 
Nabavno prodajna zadruga, Kranj 
Trgovsko podjetje »Runo«, Tržič 
Trgovsko podjetje »Prehrana«, Tržič 
Trgovsko podjetje »Preskrba«, Tržič 
Trgovina »Planinka«, Skofja Loka 
Trgovina »Kekec«, Skofja Loka 
Trgovina »Konzum«, Skofja Loka 
Trgovina »Specerija«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Zvezdi«, Skofja Loka 
Trgovina »Na križišču«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri kolodvoru«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Ziherlu«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Koceletu«, Skofja Loka 
Trgovina »Potrošnik«, Skofja Loka 
Trgovina »Manufaktura«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Lukežu«, Skofja Loka 
Trgovina »Zeleznina«, Skofja Loka 
Trgovina »Usnje«, Skofja Loka 
Knjigarna, Skofja Loka 
Trgovina »Pod lipo«, Skofja Loka 
Trgovina »Izbira«, Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Lubnik«, Skofja Loka , 
Trgovsko podjetje »Loka«, Skofja Loka 
Trgovsko podjetje, Smlednik 
Trgovsko podjetje, Jezersko 
Trgovsko podjetje, Naklo 
Trgovsko podjetje, Preddvor 
Trgovsko podjetje, Golnik 
Trgovsko podjetje, Šenčur 
Trgovsko podjetje, Predoslje 
Trgovsko podjetje, Poljane 
Trgovsko podjetje, Gorenja vas 
Trgovsko podjetje, Selca 
Trgovina »Sora«, Železniki 
Trgovina »Gozd«, Železniki 
Trgovina »Jelovica«, Cešnjica 
Trgovsko podjetje, Ziri 
Trgovina »2irovka«, Ziri 
Trgovsko podjetje, Cerklje 
Stranska delavnost trgovskih podjetij 
»Delikatesa«, Kranj 
»Loka«, Skofja Loka 
»Vino«, Kranj 

42,00% »Kurivo«, Kranj 
3,20% »Preskrba«, Kranj 

Koriščenje plačnega 'sklada izračunanega z upo- 
rabo stopenj iz prvega odstavka te točke, se veže na 
doseganje minimalnega blagovnega prometa, katerega 
višino za posamezne stroke ali skupine podjetij do- 
loči OLO po predlogu sveta za gospodarstvo. 

Ce trgovsko podjetje ali trgovina preseže mini- 
malni blagovni promet, ki je določen za njegovo stro- 
ko ali skupino na podlagi katerega je določen odstotek 
sklada za plače, sme vzeti v osnovo za izračun plačil- 
nega sklada (vključno prispevek za socialno zavaro- 
vanje)   preseženi  blagovni  promet po tejle lestvici: 

Presežek 
minimalnega 

prometa 

Se uporabi za povišanje plač 
nad tarifnim pravilnikom 

(vključno prispevek za socialno 
zavarovanje) 

do 25%      celoten presežek 
do 50 %       presežek 25 % + 20 % presežka 

nad 25 % 
preko 50%       presežek 25%+ 20% presežka 

od 25 do 50 % 

Ves ostali presežek se odvede v investicijski sklad 
podjetja. 

Ce podjetje ne doseže minimalnega prometa, sme 
za sklad plač obračunati le dejansko doseženi promet 
in se mu plače po tarifnem pravilniku znižajo v od- 
stotnem razmerju s prometom. 

Za trgovsko in proizvodno podjetje »Klasje«, 
Kranj se formira plačni sklad in delitev dobička po 
posebnih zveznih predpisih. 

c) Prodajalne proizvajalnih podjetij obdržijo od 
rabata, ki preostane po odbitku izplačil po 77. členu 
uredbe o delitvi celotnega dohodka, 40% za prosto 
razpolago, ostalih 60% pa po plačilu zveznega davka 
odvedejo za potrebe OLO. Od dela, s katerim prosto 
razpolagajo, lahko koristijo za fK>večanje plač po 
tarifnem pravilniku in za odpadajoče socialno za- 
varovanje največ 50% e tem, da ta izplačila ne mo- 
rejo biti višja od 30% plačnega sklada po tarifnem 
pravilniku brez socialnega zavarovanja. Preostali del 
svojega deleža na ostanku rabata uporabijo proda- 
jalne proizvajalnih podjetij za skupni rezervni in 
investicijski sklad. 

č) Trgovinski odseki kmetijskih zadrug (brez 
upoštevanja odkupa lesa) formirajo skupni plačni 
sklad s socialnim zavarovanjem v tehle stopnjah od 
doseženega prometa: 

1,80% KZ Gorice 
KZLog 
KZ Lucine 
KZ Bitnje 
KZ Brniki 
KZ Godešič 
KZ Mavčiče 
KZ Javorje 
KZ Cerklje ' 

2.70% KZ Hotavlje 
KZ Kranj 
KZ Preddvor 

KZ Sorica 

1,80% KZ Predoslje- 
KZ Trata 
KZ Velesovo 
KZ Visoko 
KZ Voklo 
KZ Zalog 
KZ Ziri 
KZ Poljane 

2,70% KZ Trstenik 
KZ Zali log 
KZ Trboje 
KZ Podbrezje 
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2,70 % KZ Trebija 
KZ Naklo 
KZ Smlednik 
KZ Sovodenj 
KZ Cešnjica 
KZ Kovor 
KZ Križe 

2,70% KZ Šenčur 
KZ Skofja Loka 
KZ Zabnica 
KZ Selca 
KZ Martinj  vrh 
KZ Gorenja ras 

Industrijske  stroke 

3,20% KZ Kokra 
KZ ST. Ana 
KZ Sv. Katarina 
KZ Zminec 

3,20% KZ Besnica 
KZ Bukovica 
KZ Lese 
KZ Zg. Luša 

Za trgovinske odseke kmetijskih zadrug se za 
izračun plačilnega sklada uporabljajo enaki instru- 
menti kot za druga trgovska podjetja in trgovine. 
Presežek sklada plač se odvaja v sklad za pospeše- 
vanje kmetijstva pri KZ. 

d) Za gostinsko podjetje »Dom na Jezerskem« se 
skupni plačni sklad s socialnim zavarovanjem določi 
v višini 19,4% od doseženega prometa. 

Druga gostinska podjetja in gostišča s sedežem 
izven mestnih občin, ki plačujejo stalne prispevke 
.družbeni skupnosti v pavšalnem znesku, formirajo 
plačni sklad po določbah tretjega odstavka 90. člana 
.uredbe o delitvi celotnega dohodka. 

Določitev stopenj od prometa za investicijski sklad 
v trgovini in gostinstvu 

A) Grosistična trgovska podjetja živilske stroke 
prenesejo v svoj investicijski sklad 0,1%, druga 
trgovska podjetja in trgovine ter trgovinski odseki 
kmetijskih zadrug pa 0,5 % od prometa, doseženega v 
letu  1935. 

Grosistična trgovska podjetja, ki formirajo inve- 
sticijski sklad v višini 0,5%, odvajajo po določbah 
družbenih planov tO MO del tako formiranih inve- 
sticijskih sredstev v sklad za kreditiranje gospodar- 
skih investicij LO MO s tem, da se ta sredstva upo- 
rabijo za investicije v trgovini. 

b) Gostinska podjetja in gostišča s sedežem izven 
območja mestnih občin obračunavajo od prometa, do- 
seženega v letu 195-5, prispevek za svoje investicijske 
sklade v višini 3%. 

Rezervni sklad 
Višina prispevka za rezervni sklad podjetij za 

leto 1955 se za kmetijske organizacije določi s 5%, 
za trgovska podjetja in trgovine s sadjem in zele- 
njavo s 3%, za podjetja drugih gospodarskih panog 
pa z 2% od povprečnih obratnih sredstev zadnjih 
treh let. 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 
«) Za gospodarske organizacije panog industrija, 

gradbeništvo in gozdarstvo se delež na dobičku, ki 
preostane po odbitku zveznega davka,; obveznosti po 
39. členu uredbe o delitvi celotnega dohodka in anui- 
tet za posojila iz okrajnega ali mestnih investicijskih 
skladov ter najvišji odstotki, do katerih se ti deleži 
lahko uporabijo za povečanje plač preko tarifnega 
pravilnika in za pripadajoče socialno zavarovanje, 
določijo po tejle tabeli: 

Delež gospo- 
darske organi- 

zacije na 
ostanku 
dobička 

•/. 

Najvišji 
odstotek  do 

katerega se ta 
- delež lahko 

koristi  za 
dopolnilne 

plače  s  soc. 
zavarovanjem 

•/• 

45 
35 
35 

20 
20 
20 

60 
35 
17 

60 

17 

75 
70 
70 

50 
57 
50 

80 
70 
40 

80 

50 

30 70 
30 70 
60 80 
19 50 
80 80 
35 70 
69 56 

50 70 

50 70 

Industrija 
111 Proizvodnja   in   razdelje- 

vanje električne energije 
.17 »Kovinar«, Kranj* 

Pilarna »Triglav«, Tržič 
Druga  podjetja  kovinske 
stroke 

119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega ma- 

teriala 
122 Lesna industrija 
123 Tovarna lepenke 

Tovarna lovskih patron in 
puškama 

124 Bombažne    predilnice    in 
kombinati 
Druga   podjetja   tekstilne 
stroke 

125 Usnjarne 
Industrija obutve 

126 Industrija gume 
127 Mlinsko podjetje, Trata 

>01janca«, Britof 
128 Grafična industrija 

Gradbeništvo 

Gozdno gospodarstvo 

Znesek, ki ga gospodarska organizacija v okviru 
spredaj določene omejitve plačnega sklada iz do- 
bička uporabi za izplačila dopolnilnih plač in pri- 
spevka za socialno zavarovanje, ne more biti višji 
od 30% plačnega sklada po tarifnem pravilniku brez 
socialnega zavarbvanja. 

Grafična industrija, ki je oproščena zveznega 
davka od dobička, prenese 50% dobička pred delit- 
vijo ostanka dobička v svoj investicijski sklad. 

b) Podjetja cestnega prometa obdržijo cel ostvar- 
jeni dobiček za svoje sklade. Od dela dobička, ki 
preostane po izločitvi 50% za investicijski sklad 
po 3. točki XIX. poglavja zveznega družbenega plana 
za leto 1955 ter po kritju obveznosti po 39. čleuu 
uredbe o delitvi celotnega dohodka in anuitet za po- 
sojila iz okrajnega ali mestnega investicijskega skla- 
da, se lahko uporabi za izplačilo dopolnilnih plač 
s socialnim zavarovanjem največ 50%, s tem da te 
izplačila ne morejo biti vi*>ja od 30 % plačnega sklada 
po tatifnetn pravilniku brez socialnega zavarovanja. 

c) Kmetijske zadruge ter samostojni obrati in 
podjetja kmetijskih zadrug obdržijo od dela dobička, 
ki preostane po izločitvi 50% za njihov sklad gospo- 
darskih investicij po 3. točki XIX. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1955 ter po kritju izplačil 
po 39. členu uredbe o delitvi celotnega dohodka if 
anuitet za posojila iz okrajnega investicijskega skla- 
da, 40% za prosto razpolago, ostalih 60% pa odve- 
dejo v sklad za pospeševanje kmetijstva kmetijske 
zadruge oziroma zadrug ustanoviteljic s tem. ^a se 
ta sredstva koristijo po navodilih OZZ in po smerni- 
cah okrajnega družbenega plana. 
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Od ostanka dobička medzadružnega lesno-prede- 
lovalnéga podjetja na Trati, ki je po sprednjih do- 
ločbah odrejen za pospeševanje kmetijstva, se upo- 
rabi 10 milijonov za investicijske potrebe kmetij- 
skega posestva Skofja Loka, ves preostanek pa za 
zidanje skladišča semenskega krompirja OZZ na 
Trati. 

Od dela ostanka dobička, ki ga imenovane kme- 
tijske organizacije obdržijo za prosto razpolago, se 
lahko uporabi za izplačilo dopolnilnih plač in social- 
nega zavarovanja največ 50% s tem, da ta izplačila 
ne morejo biti višja od 30% plačnega sklada po 
tarifnem  pravilniku  brez  socialnega  zavarovanja. 

č) Državna kmetijska posestva so dolžna iz dela 
dobička, ki preostane po kritju obveznosti po 39. čle- 
nu uredbe o delitvi celotnega dohodka plačati po 
2. točki XII. poglavja zveznega družbenega plana za 
leto 1955 amortizacijo. Pred izločitvijo sredstev za 
plačilo amortizacije se lahko del dobička uporabi za 
izplačilo dopolnilnih plač, in sicer največ do 30% 
plačnega sklada po tarifnem pravilniku brez social- 
nega zavarovanja. 

Morebitni presežek dobička po izplačilu dopol- 
nilnih plač in amortizacije gre v investicijski sklad 
kmetijskega posestva. 

d) Trgovska podjetja in trgovine obdržijo od 
dela dobička, ki preostane po odbitku zveznega davka 
20% za svoj investicijski sklad, ostalih 80% pa pred- 
stavlja dohodek okraja. 

Trgovsko podjetje OZZ, Kranj prenese po od- 
vedbi zveznega davka celotni ostanek dobička v sklad 
4» pospeševanje kmetijstva  pri  OZZ,  Kranj. 

e) Gostinska podjetja in gostišča s sedežem iz- 
ven mestnih občin obdržijo celotni dobiček za svoj 
investicijski sklad. 

Tista gostinska podjetja in gostišč* • sedežem 
izven mestnih občin, ki niso našteta pod točko 4/d 
tretjega dela okrajnega družbenega plana, vplačujejo 
stalne prispevke družbeni skupnosti in prometni da- 
vek v pavšalnih zneskih, ki se določijo » posebnimi 
odločbami OLO. 

Obrtna podjetja in obrtne delavnice s sedežem 
«ven mestnih občin odvajajo za potrebe OLO 75% 
od dela dobička, ki preostane po odbitku obveznosti 
Po 39. členu uredbe o delitvi celotnega dohodka in 
Po kritju anuitet iz okrajnega investicijskega sklada 
« tem, da OLO od tega svojega deleža prenese v 
svoj sklad za kreditiranje gospodarskih investicij 
znesek, ki ustreza 50% celotnega dobička teh pod- 
jetij. 

Kinematografskim podjetjem izven območja mest- 
nih občin se prepušča celotni ustvarjeni dobiček. 

Od ostalega dela ostanka dobička, s katerim pod- 
jetja prosto razpolagajo, se sme koristiti za poveča- 
nje plač preko tarifnega pravilnika največ 70%, t 
tem da izplačila presežnih plač in pripadajočega so- 
cialnega zavarovanja ne morejo biti višje od 30% 
Plačnega sklada po tarifnem pravilniku brez social- 
nega zavarovanja. 

Obrtna podjetja in delavnice OZZ prenesejo 
^lež 75% ostanka dobička, ki po prvem odstavku 
[e točke pripada okraju, v sklad za pospeševanje 
kmetijstva pri OZZ Kranj. 

Od določb prvega odstavka te točke so izvzeti 
^mostojni obrtni obrati kmetijskih zadrug, ki delijo 
d°biček po določbah točke 7/c. 

1 . Za obrtne delavnice in manjša obrtna podjetja 
,•••• območja mestnih občin, ki bodo vplačevala 
''line prispevke družbeni skupnosti in prometni da- 

vek   v   pavšalnih  zneskih,  se   ti   pavšalni   zneski  do- 
ločajo s posebnimi odločbami OLO. 

8 

Dopolnilna dohodnina kmetov 

Za izračun dopolnilne dohodnine od kmetijstva 
se za območje OLO Kranj izven mestnih občin pred- 
pisuje za leto 1955 tale davčna lestvica: 

Katastrski Davina Izračuna- Katastrski Davčna Izračuna- 
dohodek •topaja tu davek dohodek •topnja ni davek 

1.0O0 3 30 .T-.ooo 73 4.524 
2.00O 3 60 59.000 7.9 4.661 
3.000 3 90 60.000 b 4.800 
4.000 3 120 61.00' 8,1 4.941 
*.oooi 3 150 62.000 8,2 5.084 
6.000 3 180 63.050 8,3 5.229 
7.000 J 210 64.000 8,4 5.376 
8.000 3 240 65.000 8.5 5.525 
•••• 3 270 66.000 8,6 5.676 

10.000 3 300 67.000 8,7 5.829 
11.000 3,03 336 68.000 8,8 5.984 
12.000 3.10 372 69.000 8.9 6.141 
13.000 3,15 409 70.000 9.0 6.300 
U.000 ,,20 448 71.000 9,2 6.532 
13.000 3,25 487 72.000 9,4 6.768 
16.000 3,30 528 73.000 9,6 7.008 
17.000 3,35 569 74.000 9,8 7252 
1S.000 3,40 612 75.000 10,0 7.500 
19.000 3,45 655 76.000 10,2 7.752 
20.000 3,50 700 77.000 10,4 8.008 
21.000 3,60 756 78.000 10,6 8.268 
22.000 3,70 814 79.000 10,8 8532 
23.000 3,80 874 80.000 11.0 8.800 
24.000 3,90 936 81.000 11.1 8.991 
25.000 4 1.000 82.000 11,2 9.184 
26.000 4 1.040 83.000 11.3 9.379 
27.000 4 1.080 84.000 11.4 9.576 
28.000 4 1.120 85.000 11.5 9.775 
2».000 • 1.160 86.000 11,6 9.976 
30.00C « 1.200 87.000 11.7 10.179 
31.000 4.1 1.271 88.000 11,8 10.384 
32.000 4,2 1.344 89.000 11.9 10.591 
33.000 4,3 1.419 90.000 12,0 10.800 
34.0"• 4,4 1.496 91.000 12.1 11.011 
33.000 '.54 1.589 92.000 i?2 11.224 
36.000 4,69 1.688 93.000 12,5 11.439 
37.000 4,86 1.798 94.000 12,4 11.656 
38.000 5,10 1.938 93.000 12,5 11.875 
39.000 5.56 2.090 96.000 12,6 12.096 
40.000 5.63 2.254 17.000 12.7 12.319 
41.0'* 5,78 2.370 98.000 12.8 12.544 
42.000 5,93 2.491 99.0C 12.9 12.771 
43.000 6,08 2.614 100.000 13.0 13.000 
44.000 6,23 2.741 105.000 13.5 14.17* 
45.Q00 6,38 2.871 110.000 14,0 15.400 
46.000 6.53 3.004 115.000 14,5 16.675 
47.000 6,68 3.140 120.000 15,0 18.000 
'4.000 6.• 3.230 123.000 15.5 19.375 
49.000 6,88 3.371 130.000 16,0 20.800 
50.000 7 3.500 135.000 16,5 22575 
51.000 7.1 3.621 140.000 17.0 23.800 
52.000 7,2 5.744 145.000 17,5 25.375 
53.000 7.3 3.869' 150.000 18,0 27.000 
54.000 7.4 3.996 155.000 18.5 28.675 
53.000 1 7.5 4.125 160.000 19,0 30.400 
56.000 7,6 4.256 165.000 19.5 32:175 
57.000 7.7 4.389 170.000 20,0 34.000 
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Katastrski    Darvčna   Izračuna- 
dohodek      stopnja   ni davek 

Katastaaki    Davčna   Izraičuna- 
dohodek      stopnja   ni davek 

175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
305.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
250.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
3C0.O0O 
305.000 
310,000 
315.000 
520.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
343.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 

20,5 
21,0 
21,5 
22,0 
22,5 
23,0 
23,5 
24,0 
24,5 
25,0 
25,5 
25,8 
26,1 
26,4 
26,7 
27,0 
27,5 
28,0 
28,2 
28,4 
29,0 
29,6 
30,2 
30,8 
31,4 
32,0 
32,25 
32,5 
32,75 
33,0 
33,25 
33,5 
33,75 
34,0 
34,75 
34,5 
34,75 
35,0 
35,25 
35,5 
"75 
36,0 
36,25 
36,5 
36,75 
37,0 
37,25 
37,5 
37,75 
38,0 
38,25 
38,5 
38,75 
39,0 

35.875 
37.800 
39.775 
41.800 
43.875 
46.000 
48,175 
50.400 
52.675 
55.000 
57.375 
59.340 
61.335 
63.360 
65.415 
67.500 
70.125 
72.800 
74.730 
76.680 
79.750 
82.880 
86.070 
89.320 
92.630 
96.000 
98.362 

100.750 
103.162 
105.600 
108.062 
110.550 
113.062 
115.600 
118.162 
120.750 
123.362 
126.000 
128.662 
131.350 
134.062 
136.800 
139.562 
142.350 
145.162 
148.000 
150.862 
153.750 
156.662 
159.600 
162.562 
165.550 
168.562 
171.600 

445 000 
450.000 
455.000 
440.000 
465 000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
683.000 
690.000 
695.000 
700.000 
nad 
700.000 

39,25 
39,5 
39,75 
40,0 
40,25 
40,5 
40,75 
41,0 
41,25 
41,5 
41,75 
42,0 
42,15 
42,3 
42,5 
42,7 
42,85 
43,0 
43,25 
43,5 
43,75 
44,0 
44,25 
44,5 
44,6 
44,7 
44,9 
45,2 
45,4 
45,6 
45,8 
46,0 
46,1 
462 
46,3 
46,4 
46,5 
46,6 
46,65 
46,7 
46,75 
46,9 
47,1 
47.2 
47,3 
47,4 
47.5 
47,6 
47,7 
47,8 
47,9 
48,0 

50% 

174.662 
177.750 
180.862 
184.000 
187.162 
190.350 
193.562 
196.800 
200.062 
203.350 
206.662 
210.000 
212.357 
215.730 
218.875 
222.040 
224.962 
227.900 
231.387 
234.900 
238.437 
242.000 
245.5•7 
249,200 
251.990 
254.790 
258.175 
262.160 
265.590 
269.040 
272.510 
276.000 
278.905 
281.820 
284.745 
287.680 
290.625 
293.580 
296.227 
298.880 
301.537 
304.850 
308.505 
511.520 
314.545 
317.580 
320.625 
323.680 
326.745 
329.820 
332.905 
336.000 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od kmetijstva se zaokrožujejo takole: 

a) Osnove do 100.000 din ee zaokrožijo na celih 
1.000 din tako, da ee zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih 1.000 din, zneski nad 500 din pa na višjih 
1.000 din 

b) Osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na 
celih 5.000 din taJco, da se zneski do 2.500 din zaokro- 
žijo na nižjih 5.000 din, zneski nad 2.500 din pa na 
višjih 5.000 xlin. 

Vsa spredaj našteta zaokroževanja se uporabijo 
tudi pri  poglavju   10 Dopolnilna dohodnina  samo- 

stojnih poklicev  in  pri  poglavju  11  — Dopolnilna 
dohodnina dohodkov iz premoženja. 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji stopnji, povečanega za razli- 
ko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala upo- 
rabiti višja davčna stopnja. 

10 

Dopolnilna dohodnina samostojnih poklicev 
Za izračun dopolnilne dohodnine od »amostojnih 

poklicev se za območje OLO Kranj izven mestnih 
občin predpisuje za leto 1955 tale davčna lestvica: 

Davčna Stopnja Izračuna- Davčna Stopnja Izračuna- 
osnova davka ni davek osnova davka ni davek 

1.000 2 20 54.000 4,20 2268 
2.000 2 40 55.000 4,25 2.338 
3.000 2 60 56.000 4,30 2.408 
4.000 2 80 57.000 •    4,35 2.480 
5.000 2 100 . 58.000 4,40 2.552 
6.000 2 120 59.000 4,45 2.626 
7.000 2 140 60.000 4,50 2.700 
8.000 2 160 61.000 4,55 2.776 
9.000 2 180 62.000 4,60 2.852 

10.000 2 200 63.000 4,65 2.930 
11.000 2 220 64.000 4,70 3.008 
12.000 2 240 65.000 4,75 3.088 
13.000 2 260 66.000 4,80 3.168 
14.000 2 280 67.000 4,85 3.260 
15.000 2 300 68.000 4,90 3.332 
16.000 
17.000 
18.000 

2 
2 
2 

320 
340 
560 

69.000 
70.000 

4,95 
5,0 

3.416 
3.500 

19.000 2 380 71.000 5,1 3.621 

20.000 2 400 72.000 5,2 3.744 

21.000 2 420 73.000 5,3 3.869 

22.000 2 440 74.000 5,4 3.996 

23.000 2 460 75.000 5,5 4.125 

24.000 2 480 76.000 5,6 4.256 

25.000 2 5O0 77.000 5.7 4.389 
26.000 2 520 78.000 5,8 4.524 
27.000 2 540 79.000 5,9 4.661 
28.000 2 560 80.000 6,0 4.800 
29.000 2 580 81.000 6,1 4.941 
30.000 2 600 82.000 6,2 5.084 
31.000 2,1 651 83.000 6.5 5.229 
32.000 2,2 704 84.000 6,4 5.376 
33.000 2,3 759 85.000 6,5 5.525 
34.000 2,4 816 86.000 6,6 5.676 
35.000 2,5 875 87.000 6,7 5.829 
36.000 2,6 936 88.000 6.8 5.984 
37.000 2,7 999 89.000 6,9 6.141 
38.000 2,8 1.064 90.000 7.0 6.300 
39.000 2,9 1.131 91.000 7.1 6.461 
40.000 3,0 1.200 92.000 7,2 6.624 
41.000 3,1 1.271 93.000 7,3 6.789 
42.000 5.2 1.344 94.000 7.4 6.956 
43.000 3,3 1.419 95.000 7,5 7.125 
44.000 3,4 1.496 96.000 7.6 7J296 
45.000 3,5 1.575 97.000 7.7 7.469 
46.000 3,6 1.656 98.000 7.8 7.644 
47.000 3,7 1.739 99.000 7.9 7.821 
48.000 3.8 1.824 1O0.OOO 8,0 8.000 
49.000 3.9 1.911 105.000 8.5 8.925 
50.000 4,0 2.000 110.000 9,0 9.900 
51.000 4,05 2.065 115.000 9,5 10.925 
52.000 4,10 2.132 120.000 10,0 12.000 
53.000 4.15 ÎJ200 125.000 10,5 13.125 
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Davčna 
osnova 

Stopnja 
davka 

Izračuna- 
ni davek 

Davčna 
osnova 

Stopnja   Izračuna- 
davka      ni davek 

130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
130.000 
135.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205 000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300,000 
305.000 
310.000 
313.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.OOO 
385.000 
390.OO0 
393.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.O0O 

11,5 14.950 
12,0 16.200 
13,0 18.200 
14,0 20.300 
15,0 22.500 
16,0 24.800 
17,0 27.200 
17,5 28.875 
18,0 30.600 
18,5 32.375 
19,0 34.200 
19,73 36.537 
20,50 38.950 
21,25 41.437 
2.~,0 44.000 
22,50 46.125 
23,0 48.300 
23,50 50.525 
24,0 52.800 
24,75 55.687 
25,50 58.650 
26,25 61.687 
27,0 64.800 
27,75 67.987 
28,50 71.250 
29,25 74.587 
30,0 78.000 
30,75 81.487 
51,50 85.050 
32,25 88.687 
33,0 92.400 
33,50 95.475 
34,0 98.600 
34,50 101.775 
55,0 105.000 
35,5 108.275 
36,0 111.600 
36,5 114.975 
37,0 116.400 
37,5 121.875 
38,0 125.400 
38,5 128.975 
39,0 132.600 
39,25 135.412 
39,50 138.230 
39,75 141.112 
40,0 144.000 
40,23 146.912 
40,50 149.850 
40,75 152.812 
41,0 155.800 
41,25 158.812 
41,50 161.850 
41,75 164.912 
42,0 168.000 
42,25 171.112 
42,50 174.250 
42,75 177.412 
43.0 180.600 

425.000 
430.000 
455.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.009 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
5OU.O0O 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
563.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
683.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
nad 
700.000 

43,50 
44,0   ' 
44,50 
45,0 
45,25 
45.50 
45,75 
46,0 
46,25 
46,50 
46,75 
47,0 
47,25 
47,50 
47,75 
48,0 
48,25 
48,50 
48,75 
49,0 
49,25 
49,50 
49,75 
50,0 
50,25 
50,50 
50,75 
51.0 
51,36 
51,74 
52,12 
52,50 
52,75 
53,0 
53,25 
53,5 
53,75 
54.0 
54,25 
54,5 
54,7 
54,8 
54,9 
55,0 
55,25 
55,5 
55,75 
56,0 
56,25 
56,30 
56,75 
57,0 
57,25 
57,50 
57,75 
58,0 

184.875 
189.200 
193.575 
198.000 
201.362 
204.750 
208.162 
211.600 
2•.062 
218.550 
222.062 
225.600 
229.162 
232.750 
236.362 
240.000 
243.662 
247.360 
251.062 
254.800 
258.562 
262.350 
266.162 
270.000 
273.862 
277.750 
281.662 
285.600 
290.184 
294.918 
299.690 
304.500 
308.587 
312.700 
316.837 
321.000 
323.187 
329.400 
333.637 
337.900 
341.875 
345.240 
346.615 
352.000 
356.362 
360.750 
365.162 
369.600 
374.062 
378.550 
383.062 
387.600 
392.162 
396.750 
401.362 
406.000 

60% 

U 

Dopolnilna  dohodnina  dohodkov  iz  premoženja 
Za izračun dopolnilne dohodnine od dohodkov 

iz premoženja se za območje OLO Kranj izven mest- 
nih občin predpisuje za leto 1955 tale davčna 
lestvica: 

sme biti večji 
povečanega za 

Davek po višji davčni stopnji ne 
°d davka po najbližji  nižji  stopnji, _ 
ra*l.iko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
^Porabiti višja davčna stopnja. 

Davčna Stopnja Izračuna- Davčna Stopnja 
davka 

Izračuna- 
osnova davka ni davek osnova ni davek 

1.000 2 20 60.000 7,0 4.200 
2.000 2 40 61.000 7,2 4.392 
3.000 2 60 62.000 7,4 4.588 
4.000 2 80 63.000 7,6 4.788 
5.000 2 1O0 64.000 7,8 4.992 
6.000 2 120 65.000 8,0 5.200 
7.000 140 66.000 8,2 5.412 
8.000 2 160 67.000 8,4 5.628 
9.000 2 180 68.000 8,6 5.848 

10.000 0 200 69.000 8.8 6.072 
11.000 2 220 70.000 9,0 6.300 
12.000 2 240 71.000 12 6.532 
13.000 2 260 72.000 9,4 6.768 
14.000 2 280 73.000 9,6 7.008 
15.000 2 300 74.000 9,8 7.252 
16.000 2 320 75.000 10,0 7.500 
17.000 2 340 76.000 10,2 7.752 
18.000 2 360 77.000 10,4 8.008 
19.000 2 380 78.000 10,6 8.268 
20.000 O 400 79.000 10,8 8.532 
21.000 2,1 441 80.000 11,0 8.800 
22.000 2,2 484 81.000 11,2 9.072 
23.000 2,3 529 82.000 11,4 9.348 
24.000 2,4 576 83.000 11,6 9.628 
25.000 2,5 625 84.000 11,8 9.912 
26.000 2,6 676 85.000 12,0 10.200 
27.000 2,7 729 86.000 12,2 10.492 

' 28.000 2,8 784 87.000 12,4 10.788 
29.000 2,9 841 ,    88.000 12.6 • 11.088 
30.000 3,0 900 89.000 12,8 11.392 
31.000 3,1 961 90.000 13.0 11.700 
32.000 3,2 1.024 91.000 13,2 12.012 
33.000- 3,3 1.089 92.000 13,4 12.328 
34.000 3,4 1.156 93.000 13,6 12.648 
35.000 3,5 1.225 94.000 13,8 12 972 
36.000 3,6 1.296 95.000 14,0 13.300 
37.000 3,7 1.369 96.000 14,2 13.536 
38.000 3,8 1.444 97.000 14,4 13.968 
39.000 3,9 1.521 98.000 14,6 14.308 
40.000 4,0 1.600 99.000 14,8 14.652 
41.000 4,1 '     1.681 100.000 15,0 15.000 
42.000 4,2 1.764 105.000 16.0 16 800 
43.000 4,3 1.849 110.000 17,0 18.700 
44.000 4,4 1.936 115.000 18,0 20.700 
45.000 4,5 2.023 120.000 19,0 22.800 
46.000 4,6 2.116 125.000 20,0 25.000 
47.000 4.7 2..209 130.000 21,0 27.300 
48.000 4,8 2.304 135.000 22,0 29.700 
49.000 4,9 2.401 140.000 23,0 32200 
50.000 5,0 2.500 145.000 24,0 34.800 
51.000 5,2 2.652 150.000 23,0 37.500 
52.000 5,4 2.808 155.000 26,0 40.300 
53.000 5,6 2.968 160.000 27,0 43.200 
54.000 5.8 3.132 165.000 28,5 47.025 
55.000 6,0 3.300 170.000 30.0 51.000 
56.000 6,2 3.472 175.000 31.5 55125 
57.000 6,4 3.648 180.000 33,0 59.400 
58.000 6,6 3.828 185.000 34,5 63.825 
59.000 6• 4.012 190.000 36,0 68.400 
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Davčna Stopnja 
da vika 

Uračuna- 
ni davek 

Davčna 
osnova 

Stopnja   Uračuna- 
davka     ni davek 

195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
250.000 
255.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
290.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
5S5.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 

37,5 
39,0 
•40,0 
41,0 
42,0 
43,0 
44,0 
45,0 
46,0 
47,0 
48,0 
49,0 
50,0 
50,7 
51,4 
52,1 
52,8 
53,5 
54,2 
54,9 
55,6 
56,3 
56,9 
57,4 
57,8 
58,2 

* 58,6 
59,0 
59,4 
59,8 
60,2 
60,6 
61,0 
61,4 
61,8 
62,2 
62,6 
63,0 
63,4 
63,8 
64 2 
64,6 
64,8' 
65,0 
65,2 
65,4 
65,6 
65,8 
66,0 
66,2 
66,4 
66,6 

73.125 
78.000 
82.000 
86 100 
90.300 
94.600 
99.000 

103.500 
108.100 
112.800 
117 600 
122.500 
127.500 
131.820 
136.210 
140.670 
145.200 
149 800 
154.470 
159.210 
164.020 
168.900 
175.545 
177.940 
182 070 
1S6J240 
190.450 
194.700 
198.990 
203.320 
207.690 
212100 
216.550 
221.040 
223.570 
230.140 
234.750 
239.400 
244 090 
248.820 
253.590 
258.400 
262.440 
266.500 
270.580 
274 680 
278.800 
282.940 
287.100 
291.280 
295.48( 
299.700 

455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
550.000 
555.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
663.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
nad 
700.000 

66,8 
67,0 
67,2 
67,4 
67,6 
67,8 
68,0 
68,2 
68,4 
68,6 
68,75 
68,9 
69,05 
69,2 
69,35 
69,5 
69,65 
69,8 
69,9 
70,0 
70,1 
70,2 
70,3 
70,4 
70,5 
70,6 
70,7 
70,8 
70,9 
71,0 
71,1 
71,2 
71,3 
61,4 
71,5 
71,6 
71,7 
71,8 
71,9 
72,0 
72,1 
72,2 
72,3 
"2,4 
72,5 
72,6 
72,7 
72,8 
72,9 
73,0 

74,0 

505.9« 
508.200 
512.480 
516.780 
521.100 
525.440 
329.800 
354 180 
538.580 
345.000 
347.188 
551.390 
355.608 
359.840 
364 088 
368.350 
372.628 
376.920 
580.955 
585.000 
389.055 
393 120 
397.195 
401.280 
405.375 
409.480 
413.595 
417.720 
421835 
426.000 
430.155 
434.520 
438.495 
442.680 
446.875 
451.080 
455.295 
459.520 
465.755 
468.000 
472.255 
476.520 
480.795 
485.080 
489.375 
493.680 
497.993 
502.320 
506.655 
511000 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja 

12 
Občinske  doklade   in  občinski  prometni   davek 

Občinske doklade bodo predpisali občinski ljud- 
ski odbori v skladu z zveznimi ali republiškimi 
predpisi. 

Stopnje občinskega prometnega davka se dolo- 
čajo s posebnim odlokom okrajnega ljudskega 
odbora. 

13 

Dohodki občinskih ljudskih odborov 
Občinski ljudski odbori koristijo za kritje pro- 

računov: 
a) V celoti tele dohodke iz svojega območja, ki 

so prosti republiške obdavčitve: 
lokalni prometni davek, 
lokalne takse. 
b) V celoti tele dohodke iz svojega območja, s 

tem, da uprava za dohodke OLO poprej od njih od- 
bije prispevek za LRS po stopnji 65%: 

občinske doklade na dohodnino kmetov, 
dopolnilno dohodnino drugih poklicev in pre- 

moženja, 
občinske doklade na dohodnino drugih poklicev 

in premoženja, 
dohodke uradov in ustanov, 
druge dohodke, 
davek na dediščine in darila, 
davek na tujo delovno silo, 
zemljarino. 
c) Na dopolnilni dohodnini kmetov iz svojega ob- 

močja so udeležene posamezne občine v tehle od- 
stotkih, s tem da se poprej odračuna prispevek za 
LRS po stopanji 65%: 

Občina Občina 

Cerklje 
' Mavčiče 
Naklo 
Smlednik 

40% 
49% 
96% 
84% 

Šenčur 80% 
Zabnica 47 % 
Druge občine    100% 

č) Za popolno kritje svojih proračunov se sle- 
dečim občinam prizna tudi participacija na deležu 
dobička, ki po odbitku participacij mestnih občin in 
po republiški obdavčitvi preostane za OLO: 

Občina Občina 

Besnica 0,48 % Selca 0,51 % 
Gorenja vas 1,60% Sovodenj 0,55% 
Gorice 1,18% Zali log 0,88% 
Jezersko 0,34 % Zminec 0,29% 
Poljane 0,62 % Železniki 2,88% 
Preddvor 0,91 % Ziri 1,69% 
Predoslje 0,07% 

14 

Dohodki mestnih občin s posebnimi pravicami 
Ljudski odborj mestnih občin Kranj, Tržič in 

Skofja Loka  koristijo: 
a) Za kritje proračuna in investicijskega sklada 

v celoti tele dohodke iz svojega območja, ki so pro- 
sti republiške obdavčitve: 

lokalni prometni davek, 
lokalne takse, 
obresti od osnovnih sredstev m 50% dobička 

obrtnih, gostinskih in  komunalnih podjetij, 
anuitete od posojil iz mestnega investicijskega 

sklada za trgovska • gostinska podjetja, 
del investicijskih skladov grosističnih trgovskih 

podjetij, ki formirajo ta sklad v višini 0,5% od bla- 
govnega prometa. 

b) Za kritje proračuna in investicijskega sklada 
v celoti tele dohodke iz svojega območja s tem, da od 
njjh poprej odvedejo prispevek za LRS po stopnji 
65 odstotkov: 



St. 39 — 24. IX. 1935 URADNI  USI Stran 861 

dobičku  obrtnih, 

1 % prometnega davka državnega sektorja, 
50% prometnega davka zadrug in zasebnega sek- 

torja, 
zemljarino, 
dopolnilno dohodnino kmetov, 
občinske doklade od kmetov, 
dopolnilno dohodnino drugih poklicev in premo- 

ženja, 
občinske doklade od drugih poklicev in premo- 

ženja, 
davek na tujo delovno silo, 
davek na dediščine in darila, 
državne takse, 
dohodke uradov in ustanov, 
druge dohodke, 
preostali  obdavčljivi  delež  na 

gostinskih in komunalnih podjetij, 
anuitete od «posojil iz mestnega investicijskega 

sklada z izjemo anuitet od trgovine in gostinstva. 
• c) Delež na dobičku podjetij iz pa.nog industrija, 

gradbeništvo, gozdarstvo in trgovina iz svojega ob- 
močja, kakor preostane po poprejšnji odvedbi za LRS, 
in sicer: 

1. celotni okrajni delež na dobičku gradbenih 
podjetij za svoj sklad za gradnjo stanovanj, 

2. od okrajnega deleža na dobičku ostalih pod- 
jetij: 

LO MO Kranj 25.85 % 
LO MO Tržič 36,6? % 
LO MO Skof ja Loka 100,00 % 

Za popolno kritje proračuna pripada LO MO 
Skof ja Loka še participacija v višini 0,14% od tistega 
dela ostanka dobička, ki po odbitku zgornjih partici- 
pacij mestnih občin in po republiški obdavčitvi pre- 
ostane za OLO. 

15 

Dohodki okrajnega ljudskega odbora 
Od skupnih dohodkov okraja, formiranih v letu 

1955, ki preostanejo po republiški obdavčitvi ter po 
odbitku participacij ljudskih odborov mestnih občin 
in občinsikih ljudskih odborov, koristi OLO za kritje 
svojega proračuna in skladov: 

preostali del dopolnilne dohodn;ne kmetov — za 
proračun. 

okrajni delež na prometnem davku državnega, 
zadružnega in privatnega rektorja, ki se ostvarja na 
Področju izven mestnih občin — za proračun, 

preostali del okrajnega deleža na dobičku pod- 
jetij iz panog industrija, gozdarstvo in trgovina. 

Od tega uporabi: 
7.51 % za sklad za pospeševanje kmetijstva, vendar 

največ òo skupnega letnega zneska 34,513.000 
dinarjev, 

15,00% za sklad za gradnjo stanovanj, 
19,92% za sklad za  kreditiranje gospodarskih inve- 

sticij, 
5?.57% za proračun OLO. 

50% dobička ter obresti od osnovnih sredstev 
obrtnih in gostinskih podjetij izven območja mestnih 
občin za sklad za kreditiranje investicij 

anuitete od posojil iz investicijskega sklada OLO 
*a sklad za kreditiranje investicij, 

lastne dohodke od uradov in ustanov — za pro- 
račun, 

druge lastne proračunske dohodke — za pro- 
račun. 

16 
Obvezne rezerve 

Okrajni ljudski odbor ter ljudski odbori mestnih 
m drugih občin so po zveznih predpisih dolžni od 
celotnih srojiih dohodkov, formiranih v letu 1955, ki 
jim pripadajo po razdelitvi na podlagi instrumentov 
OLO aH LO MO, izdvojiti 6% kot obvezno rezervo. 

17 
Plan sečnje gozdov za leto 1955 

Za leto 1955 se določajo tele kvote sečnje lesa: 
a) za gozdove splošnega ljudskega 

premoženja pod upravo okrajnega ljudskega 
odbora, s katerim gospodari Gozdno gospodarstvo 
Kranj: 

skupaj v oblem neto 36.000 m* 
v tem za: ' 

blagovno potrošnjo 34.800 m* 
neblagovno potrošnjo 1.20001* 

V okviru skupne kvote ima Gozdno gospodarstvo 
Kranj zadolžitev, da doseže v ključnih sortimentih: 

jamskega lesa 2.700 m' 
celuloznega lesa 5.000m' 
pragovske oblovine 300 m* 

b) za vse druge gozdove (zasebni, zadružni 1er 
gozdovi splošnega ljudskega premoženja, ki niso v 
sestavu Gozdnega gospodarstva) 

skupaj v oblem neto 
v tem za: 

blagovno potrošnjo 
neblagovno potrošnjo. 

Od ključnih sortimentov je zagotoviti: 
jamskega lesa 6.000m* 
celuloznega lesa iglavcev      12.000 m* 
pragovske oblovine 500 m* 

Kvote izkoriščanja gozdov za območje občin so: 

103.200 m* 

50.000 m» 
53.000 m» 

Zap i. 1 Od tega 
št. Občina Skupno tehnični les drva 

m» m» m* 

1. Besnica 5.500 3.150 2.350 
2. Cerklje 7.950 2.750 5.200 
3. Gorenja va« 6.800 3.2O0 3.600 
4. Gorice 2.600 1.4O0 1.200 
5. Jezersko 4.050 3.460 590 
6. Kranj 600 300 300 
7. Mavčiče 850 350 500 
8. Naklo 2.900 1.220 1.680 
9. Poljane 6.000 3.200 2.800 

10. Preddvor 4.400 2.200 2.200 
11. Predoslje 1.800 800 1.000 
12. Seka „   6.000 4.070 1.930 
13. Smlednik 1.400 600 800 
14. Sovoden^ 3.200 1.600 1.600 
15. Šenčur 2.650 1.150 1.500 
16. Skofja Loka 2.400 600 1.800 
17. Tržič 7.500 5.050 2.450 
18. Zali log 5.050 2.850 2.220 
19. Zminec 4.650 1.350 3.300 
20. Zabndca 2.700 900 1.600 
21. Železniki 9.700 7.100 2.600 
22. Ziri 3.650 2.030 1.620 
23. Rezerva 10.650 8.985 1.665 

za nepredvidene potrebe (investicije, obnova po- 
slopij, pogoreloi, lesna masa od vetrolomov, 
lubadarke, bolni okuženi sestoji itd.) 
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Skladi 

a) Sklad za obnovo gozdov. V skled za 
obnovo in varstvo gozdov ee vplačuje od lesa iz 
gozdov splošnega ljudskega premoženja celotna vred- 
nost lesa na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po tarifi, ki je določena z ured- 
bo, objavljeno v  »Uradnem listu LRS«, št. 26/1954. 

Od vseh dohodkov, ki se od 1. I. 1955 dalje ste- 
kajo v skLad, odvaja OLO 35 % prispevek v republi- 
ški «klad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov. 

Preostala sredstva tega sklada se koristijo po 
posebnem predračunu gozdnih skladov na območju 
OLO Kranj za leto 1955 in'za posojilo skladov za 
kreditiranje gospodarskih investicij OLO. 

Predračun izdatkov gozdnih skladov na obmbčju 
OLO Kranj . sestavi svet za gospodarstvo OLO, ko 
prej poskrbi za soglasje Izvršnega sveta LRS glede 
višine posojila skladov za kreditiranj* gospodarskih 
investicij OLO in ga predloži OLO naknadno v 
potrditev. 

b) S 'k 1 a d za kreditiranje gospodar- 
skih investicij  OLO. 

Sredstva sklada za kreditiranje gospodarskih in- 
vesticij OLO v letu 1955 se formirajo iz: 

1. tehle   planiranih   dohodkov 

v 000 din 

neizkoriščenega sklada za financiranje inve- 
sticij v letu 1954 4.081 

obresti od osnovnih sredstev obrti in gostin- 
stva izven območja mestnih občin 1.980 

50% dobička obrti in gostinstva izven ob- 
močja mestnih občin 6.08? 

anuitet od  posojil dz  investicijskega  sklada 
OLO 25.172 

iz preostanka dobička 54.192 

Skupaj     91.512 

2. V ta sklad se stekajo med letom Je tile ne- 
predvideni   dohodki: 

denarne kazni in koristi po 76. členu uredbe o 
gospodarjenju z osnovnimi sredstvi gospodarskih or- 
ganizacij in po drugih predpisih, ki se sklicujejo 
na določbe členov 75. do 83. te uredbe; 

preostanek izkupička od prodanih osnovnih 
sredstev po 66. členu uredbe o prenehanju podjetij 
ìL obrtov (»Uradni list FLRJ«, št. 51/53) in po 55. čle- 
nu uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sredstvi 
(»Uradni list FLRJ«, št. 52/53). 

V sklad za kreditiranje gospodarskih investicij 
OLO vplačani dobiček in obresti od osnovnih sredstev 
gostinskih in obrtnih gospodarskih organizacij, je na- 
mensko vezan samo za pospeševanje obeh navedenih 
panog. / 

Kmetijskim posestvom, »Agroservisu« Kranj in 
KZ Trebi ja, ki so r letn 1954 prejeli posojila dz okraj- 
nega sklada za kreditiranje gospodarskih investicij, 
se odloži plačilo anuitet za eno leto s tem, da prva 
polletna anuiteta zapade 30. VI. 1956. »Domu na Je- 
zerskem« se odloži za eno leto odplačevanje anuitet 
za tisti del posojila, ki je bil dozdaj najet za grad- 
njo gostišča na Jezerskem vrhu. 

Glede na smernice zveznega družbenega plana, 
da uporabijo ljudski odbori 50*% dobička obrtnih in 
gostinskih podjetij, predvsem za pospeševanje nave- 

28,969.000 din 
5,033.000 din 

6,823.000 din 
upoštevati   Komunalna 

denih panog bo OLO iz sredstev svojegn investicij- 
skega sklada za leto 1956 refundira! mestnim obči- 
nam Kranj, Tržič in Skofja Loka tele zneske, ki jih 
te občine zaradi izjemnih potreb posameznih tovarn 
v Kranju v letu 1955 uporabijo za kritje svojih pro- 
računov. 

LO MO Kranj 
LO MO Tržič 
LO MO Skofja Loka 

Prednjo določbo mora 
banka, Kranj pri sklepanju kreditnih pogodb za po- 
sojila tovarni »Tiskanina« m »Sava«, Kranj iz sred- 
stev sklada za kreditiranje gospodarskih investicij 
OLO v letu 1955. 

Iz sklada za kreditiranje investicij OLO se odo- 
bravajo krediti po obstoječih predpisih. 

c) Sklad za pospeševanje kmetijstva. 
•V sklad za pospeševanje kmetijstva pn OLO 

Kranj se odvedejo sredstva v višini 54% planirane 
dopolnilne dohodnine kmetov v 1. 1955, t. j. 34,513.000 
dinarjev. 

Zaradi enostavnejšega formiranja sredstev tega 
sklada med letom je določeno, da se v ta namen 
uporablja mesečno 7,51 % preostalega dobička gospo- 
darskih organizacij, s katerim razpolaga OLO, ven- 
dar največ do višine prednjega zneska. 

Sredstva tega sklada se uporabljajo po določbah 
»Načrta za povečanje kmetijske proizvodnje v okra* 
ju Kranj za leto 1955«, ki je sestavni del družbenega 
plana OLO Kranj. 

Poleg sredstev, ki se stekajo v ta sklad dz skup- 
n'h dohodkov okraja, razpolagajo zadružne gospodar- 
ske organizacije še s svojimi sredstvi za pospeševa- 
nje kmetijstva in jih koristijo po določbah in smer- 
nicah »Načrta za povečanje kmetijske proizvodnje 
v okraju Kranj za 1. 1955«. 

č)   Sklad za  gradnjo stanovanj. 
Sklad za gradnjo stanovanj r okraju Kranj se 

formira po zakonitih določilih, in sicer: 

v 000/din 

3% od skupnih sredstev okraja 
1,037.866 din 31.121 

25% od zneska namenjenega za 
investicije: 
skupna sredstva 1,037.566 
manj adm. proračun 733.160 
manj kritje prorač. prim. 2.140 

ostane       302.066    75.516 

Skupaj:   106.637 

Skupna sredstva tega  sklada se  razdelijo med 
D in mestne občine Kranj, Tržič in Skofja Loka r OLO in mestne občin 

tehle kvotah 

v 000/din 

LO MO Kranj 27.901 
LO MO Tržič 5.237 
LO MO Skofja 1••• 4.616 
OLO Kranj 68.883 

S k u p a j :   106.637 

Razdelitev   temeji   na   določbi   XXVII.   poglavja 
točke 6. zveznega družbenega plana s tem, da  za 
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formiranje prednjih sredstev mestne občine upora- 
bijo (po izvršeni republiški odbavčitvi) celotni okraj- 
ni delež dobička gradbenih podjetij iz njihovega ob- 
močja, preostala sredstva pa se stekajo v ta sklad 
po participaciji na okrajnem deležu dobička. 

Po zveznih določbah se sredstva tega sklada ko- 
ristijo za kreditiranje stanovanjske graditve. 

Sredstva, ki odpadejo na OLO v višini 68,883.000 
dinarjev, bodo uporabljena na območju nekaterih 
bodočih centrov komu». 

d) Vodni   sklaa. 

Prenesena neizkoriščena sredstva vodnega skla- 
da iz leta 1954 se razdele za izgraditev tehle vodno- 
gospodarskih objektov: 

din 

1. Regulacija   Tržište   Bistrice    (LO   MO 
Tržič) 4,000.000 

2. Regulacija     Tržiške     Bistrice    v    Pod- 
brezjah (ObLO Naklo) 1,000.000 

3. Obnovitev porušenega jezu v Dolenji va- 
si (ObLO Selca) 4,000.000 

4. Popravilo jezu na  Kokri  pri Standardu 
(LO MO Kranj) ,     2,000.000 

5. Preložitev Rakuljka (ObLO Ziri) 12,000.000 
6. Zavarovanje obrežja Sore v Škofji Loki 

(LO MO Škof ja Loka) 2.5O0.00O 
7. Popravilo podpornih jezov ob Sori v Že- 

leznikih (ObLO Železniki) 500.000 
8. Melioracija Blat (ObLO Gorenja vas) 1,000.000 

S k u p a j :   27.000.000 

Svet za gospodarstvo OLO se pooblašča, da ne- 
izkoriščena sredstva posameznih koristnikov lahko 
prenese na druge koristnike, če ta niso koriščena do 
konca III. četrtletja. 

2. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 

St. 1/1-3912/22-55 

Kranj, dne 12. julija 1995. 

Predsednik OLO: 

Miran Košmelj 1. r. 

m. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter na 
podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu narod- 
nega gospodarstva (Uradni list FLRJ, št. 28-569/51) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 30. marca 1955 
izdal 

ODLOK 
o družbenem plana okraja Ljutomer a* Ls4o 1955 

Prvi del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA OKRAJA 

LJUTOMER ZA LETO 1954 

Drugi  del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V 

OKRAJU LJUTOMER ZA LETO 1955 

Tretji  del 
EKONOMSKI  UKREPI ZA  IZVRŠITEV  PLANA 

ZA LETO 1955 

1. poglavje 
Amortizacija * 

1 
Po določbah  XII.  poglavja  zveznega družbenega 

plana se določa za industrijo gradbenega materiala 
plačevanje amortizacije za  nadomestitev in  vzdrže- 
vanje v višini  100% celoletne amortizacije. 

2 
Gostinska in turistična, obrtna in komunalna 

podjetja plačujejo amortizacijo v odstotkih na polno 
celoletno amortizacijo, in sicer v tejle višini: 

a) gostinstvo in turizem      60% 
b) obrt 55% 
c) komunala 50% 
Izjemno od določb alineje a) tega člena plačuje 

Zdravilišče Slatina Radenci v letu 1955 samo 45%, in 
sicer v sklad za vzdrževanje. 

Izjemno od določb alineje b) tega člena plačuje- 
jo amortizacijo v tehle odstotkih: 

a) Mestna   mizarska   delavnica   Ljutomer   100% 
b) vsa mlinska podjetja *0% 

2. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Gostinska, turistična, obrtna in komunalna pod- 

jetja plačujejo obresti na osnovna sredstva v tejle 
višini : 

a) gostinska in turistična 5% 
b) proizvodna obrtna 3 % 
c) komunalna  in   uslužnostna obrtna       2% 
Gostinska «n turistična podjetja se oprošcajo. pla- 

čevanja obresti na «snovna  sredstva od  gradbenih 
objektov. 

3. poglavje 
Okrajni kreditni sklad za investicije 

1 
V okrajni kreditni sklad za investicije s« • letu 

1955 stekajo tale sredstva: 
a) 19% od dela dobička gospodarskih organiza- 

cij, ki pripada okraju, 
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b) anuitete in obresti iz že danih investicijskih 
posojil iz prejšnjih  let, 

• c)  obresti  na osnovna  sredstva  gostinskih,  turi- 
stičnih, obrtnih in  komunalnih podjetij, 

č) 50% kazni, izrečenih po gospodarskih sodi- 
ščih nad gospodarskimi >rganizacijami in protiprav- 
no pridobljene imovinske koristi gospodarskih orga- 
nizacij. 

d) presežek dohodkov nad planiranimi izdatki po 
proračunu za  leto 1955, 

e) neizkoriščeni del kreditnega sklada iz 1. 1954. 
Iz sklada se izloči 25 % delež za sklad za kredi- 

tiranje  stanovanjske graditve okraja. 

2 
Iz sredstev okrajnega investicijskega sklada se 

bodo dajali investicijski krediti temle gospodarskim 
organizacijam: 

din 

KZ Sp. Sčavnica 350.000 
Opekarna, Gornja Radgona 4,000.000 
Opekarna, Ljutomer 2,000.000 
Hotel >Prlek<, Ljutomer 400.000 

*     >2icac, Ljutomer 800.000 
Tovarna usnja, Ljutomer      * 800.000 
Investicije v obrti 713.000 

Gospodarski svet okraja se pooblašča, da določa 
vrstni   red črpanja  teh sredstev. 

V letu 1953 preidejo v amortizacijo vsi dodeljeni 
investicijski krediti v prejšnjih letih. 

Izjemno od določb prvega odstavka tega člena 
ne zapadejo v amortizacijo dodeljeni investicijski 
krediti v preteklih letih tehle gospodarskih organi- 
zacij: 

Premogovnik, Presika, 
Opekarna, Ljutomer. 

4. poglavje- 

Sklad za stanovanjsko in komunalno graditev 

1 

V sklad za' stanovanjsko in komunalno graditev 
okraja se steka presežek tega sklada iz 1. 1954 in 
20% dela dobička gospodarskih organizacij, ki pri- 
pada okraju. 

2 
Iz sredstev tega sJclada se bodo financirale tele 

investicije oziroma obveznosti: 

piacilo obveznosti iz leta 1954 
dozidava avtobusnih garal v Ljutomeru 
dotacija za dograditev lekarne v Ljuto- 
meru 
nadaljevanje graditve dvorane v Apa- 

čah 
izdelava načrtov za lolo Križevci 
dotacije  za  graditev   telovadnice   Kri- 

ževci 
odkup dvorane v Ver*.eju 
dotacija za graditev stanovanjske tile 

v ČreŽnjevcih 
dotacija elektrifikacijsfcim odborom 

din 

3,575.000 
800.000 

1,600.000 

2,000.000 
400.000 

1,000.000 
1,200.000 

2,000.000 
1,000.000 

5. poglavje 
Sklad  za stanovanjsko graditev  okraja 

1 
V sklad za stanovanjsko graditev okraja se ste- 

kajo tale sredstva: 
a) 3% od celotnih dohodkov okraja, 
b) celotni dobiček gradbenih podjetij, ki pripa- 

da okraju, 
c) del okrajnega kreditnega sklada za investicije 

po drugem odstavku l. člena tretjega poglavja tega 
plana. 

6. poglavje 

Sklad za pospeševanje kmetijstva 
1 

V sklad za pospeševanje kmetijstva se steka 15 % 
od pobrane dopolnilne kmečke dohodnine. 

S sredstvi tega sklada upravlja Odbor za kmetij- 
stvo sveta za gospodarstvo v okviru predračuna, ki 
ga prej odobri okrajni ljudski odbor. 

7. poglavje 

Sklad za obnovo gozdov 

1 
V okrajni sklad za obnovo gozdov se plačuje od 

gozdov SLP celotna vrednost lesa na panju, od lesa iz 
zasebnih in zadružnih gozdov pa prispevki po tarifi, 
ki jo določa uredba o skladu za obnovo gozdov. 

Sredstva tega sklada se uporabijo za obnovo in 
gojitev ter varstvo gozdov. Sredstva tega sklada 
upravlja Okrajna uprava za gozdarstvo v okviru 
predračuna, ki ga prej odobri okrajni ljudski odbor 

8. poglavje 

Okrajni sklad za urejanje voda 

1 
•V okrajni »klad za urejanje voda se v letu 1953 

dotira iz okrajnega proračuna prispevek v višini 
1,824.000 din. 

Sredstva tega »klada se uporabijo samo za izde- 
lavo načrtov o regulaciji Sčavnice ter za dotacijo 
Vodni skupnosti apaike kotline. 

9. poglavje 

Prometni davek 

1 
Prometni davek na podlagi uredbe o spremebah 

in dopolnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 55/54) predpiše okrajni ljudski odbor s 
posebnim odlokom. Do izdaje tega odloka veljajo 
določbe iz začasnega odloka o prometnem davku. 

2 
Prometei davek za .gostinska in obrtna podjetja 

po 91. in 98. členu uredbe o delitvi celotnega dohod- 
ka gospodarskih organizacij, predpiše okrajni ljud- 
ski odbor na predlog uprave za dohodke » posebno 
odločbo. 

tO. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1 
Gospodarskim  organizacijam   pripada   delež   na 

dobičku, ki se izračuna v odstotku na ostanek dobič- 
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ka po odbitku zveznega davka na dobiček, rezervne- 
ga sklada in anuitet za dolgoročna investicijska po- 
sojila', pripadajočega deleža od doseženega znižanja 
polne lstne cene po četrtem odstavku 2. člena tega 
poglavja ter dajatev po 39. členu uredbe o delitvi 
celotnega  dobička  gospodarskih organizacij. 

2 
Gospodarska organizacija lahko od dela dobička, 

ki ji pripada po 1. in 3. členu tega poglavja, uporabi 
do 25% za povečanje svojega plačilnega sklada nad 
raven tarifnega pravilnika, vendar sme to povečanje 
znašati največ 10%. 

V povečanju po prejšnjem odstavku tega člena 
je vštet tudi ustrezajoči prispevek za socialno zava- 
rovanje. 

Izjemno od določb prvega odstavka tega člena, 
smejo gospodarske organizacije industrije gradbene- 
ga materiala povečati plačilni sklad do 15% nad ra- 
ven tarifnega pravilnika, oziroma uporabiti do 30% 
dobička, ki jim pripada po 1. in 3. členu tega 
poglavja. 

Gospodarska organizacija, ki je dosegla znižanje 
lastne cene, lahko poveča svoj plačilni sklad še za 
20% doseženega znižanja. V povečanju je vštet tudi 
ustrezajoča prispevek za socialno zavarovanje. 

3 
Odstotek dobička, ki pripada gospodarski organi- 

zacij  po 1. členu  tega poglavja, znaša: 

% 

100 
30 
35 

Premogovnik, Presika 
»Žica«, Ljutomer • 
Križevske opekarn«, Križevci 
Gornje radgonsko opekarniško podjetje, 

Gornja Radgona 
Opekarna, Ljutomer 
Lesno industrijsko podjetje, Ljutomer 
»Konfekcija«, Ljutomer 
Tovarna  usnja, Ljutomer 
Slatinsko podjetje, Slatina Radenci 
podjetjem panoge kmetijstva 
podjetjem panoge gradbeništva in grad- 

ben« obrti 
podjetjem panoge obrti: 
a) proizvodna obrt 
b) usliužnostna   obrt 
Izjemno od določb prvega odstavka tega člena, 

gnaša ta odstotek za podjetja:     .  

% 

35 
50 
30 
30 
30 
30 

100 

30 

40 
100 

Studencarstvo, Križevd 
>Mlekopromet«, Ljutomer 
Les-kurivo, Ljutomer 
Agfotehnika-servis, Ljutomer 
Podjetje OZZ »Meso«, Ljutomer 

60 
100 
100 
100 
100 

Dobiček v panogi gradbeništva in v gradbena 
obrti, kj ostane po odbitku deleža, ki pripada gospo- 
ski organizacij po 3. členu tega poglavja, se vpla- 
** v sklad za graditev stanovanj okraja. 

5 
Pavšalni davek, kot delež okraja na dobička, in 

«talne  prispevke  družbene  skupnosti  za  gostinska. 

obrtna in komunalna podjetja pu določbah 90., 96. in 
103. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darskih organizacij, določi okrajni ljudski odbor • 
posebno odločbo, na  predlog uprave za  dohodke. 

Okrajni zadružni zvezi se prepusti delitev do- 
bička, ki ga ustvarijo zadružne gospodarske orga- 
nizacije po odbitku deleža, ki jim pripada po 1. in 
2. členu I. poglavja tega plana. Okrajna zadružna 
zveza mura ra/en tega pustiti najmanj 30% ostanka 
dobička podjetjem »Zadružnik«, Ljutomer, »Meso«, 
Ljutomer in Les-kurivo, Ljutomer ter ves dobiček 
podjetju   »Mlekopromet«, Ljutomer. 

Plačilni sklad v panogi trgovine in gostinstva se 
določi z odstotkom na ustvarjenj bruto promet. Ta 
odstotek znaša: 

a) v   panogi   trgovine: 
za podjetja: 

2%    Agrotehuika  servis, Ljutomer 
3%    Merkur, Ljutomer 

Zarja, Ljutomer 
Preskrba, Križevci 
Tobak, Ljutomer 

3,5% Sloga, Gornja Radgona 
Trgovsko podjetje KDZ, Ivanjkovci 

4%    Zeleznina, Gornja Radgona 
Zelezn.ina, Ljutomer 
Avtoremont, Gornja Radgona 

5%    Državna trgovina, Slatina Radenci 
Les-kurivo, Ljutomer 

5,5% Steklo-barve, Ljutomer 
6%    Fanoni ja, Ljutomer 

Vinarska zadruga, Ljutomer 
8%    Odpad, Gornja Radgona 
4,3 % za  vsa druga podjetja panoge trgovin* 

vseh sektorjev lastništva 

b).   v   panogi   gostinstva: 
7%    Gostilna, Podgradje 

Ljutomerska klet, Ljutomer 
10%    Okrepčevalnica, Ljutomer 

Kolodvorska restavracija. Gor. Radgona 
14%    Hotel Jeruzalem, Ljutomer 

Hotel Prlek, Ljutomer 
35%   Zdravilišče, Slatina Radenci 

8 
Gospodarske organizacije v panogi trgovine tu 

gostinstva lahko povečajo svoj plačilni «klad iznad 
plač po tarifnem pravilniku do 50% neizrabljenega 
plačilnega sklada, doseženega po 7. členu tega po- 
glavja, vendar smejo tako povečati plače nad raven, 
ki jo določa tarifni pravilnik, največ do 15%. V po- 
večanje je vračunan tudi ustrezajoči prispevek za 
socialno zavarovanje.       "* 

Gospodarske organizacije morajo iz povečanega 
plačilnega sklada po prejšnjem odstavku prvenstve- 
no kriti izplačila za premije, materialne prihranke na 
način, kakor to določa tarifni pravilnik podjetja. 

Ostanek neizkoriščenega plačilnega sklada, dose, 
ženega po 7. členu tega poglavja, morajo te gospo- 
darske organizacije obvezno prenesti • svoj investi- 
cijski in rezervni sklad, • razmerju' 50:50. 
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11. poglavje 
Stopnje zemljarine in dopolnilne dohodnine 

1 
Stopflja zemljarine znaša 6%. 

Plačevanja zemljarine se oproščajo kmetijske go- 
spodarske organizacije za poljedelske površine. 

Za izračunavanje dopolnilne dohodnine iz kme- 
tijstva se za leto 1955 predpisuje tale davčzia 
lestvica: 

Osnova Davek Osnova       %       Davek 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 3 30 53.000 8,6 4.558 
2.000 3 60 54.000 8,8 4.752 
3.000 3 90 55.000 9 4.950 
4.000 3 120 56.000 9,2 5.152 
5.000 3 150 57.000 9,4 5.358 
6.000 3 180 58.000 9,6 5.568 
7.000 3 210 59.000 9,8 5.782 
8.000 3 240 60.000 10 6.000 
9.000 3 270 61.000 10,2 6.222 

10.000 3 300 62.000 10,4 6.448 
11.000 3 330 63.000 10.6 6.678 
12.000 3 360 64.000 10,8 6.912 
13.000 3 390 65.000 U 7.150 
14.000 3 420 66.000 11.2 7.392 
15.000 3 430 67.000 11.4 7.638 
16.000 3 480 68.000 11.6 7.888 
17.000 3 510 69.000 11.8 8.142 
18.000 3 540 70.000 12 8.400 
19.000 3 570 71.000 12,1 8.391 
20.000 3 600 72.000 12,2 8.784 
21.000 3,1 651 73.000 12,3 8.979 
22.000 3,2 704 74.000 12,4 9.176 
23.000 3,3 759 75.000 12,5 9.375 
24.000 3,4 816 76.000 12,6 9.576 
23.000 3,3 875 77.000 J 2,7 9.779 
26.000 3,6 936 78.000 12.8 9.984 
27.000 3," 999 79.000 12,9 10.191 
28.000 3,8 1.064 80.000 13 10.400 
29.000 3,9 1,131 81.000 13,1 10.611 
30.000 4 1.200 82.000 13,2 10.824 
31.000 4,2 1.302 83.000 13,3 11.039 
32.000 4.4 f.408 84.000 13,4 11.256 
33.000 4,6 1.518 85.000 13,5 11.475 
34.000 4.8 1.632 86.000 13,6 11.696 
35.000 5 1.750 87.000 13,7 11.919 
36.000 5,2 1.872 88.000 13,8 12.144 
37.000 5,4 1.998 89.000 13,9 12.371 
38.000 5,6 2.128 90.000 14 12.600 
39.000 5,8 2.262 91.000 14,1 12.831 
40.000 6 2.400 92.000 14,2 13.064 
41.000 6.2 2.542 93.000 14,3 13.299 
42.000 6,4 2.688 94.000 14,4 13.536 
43.000 6,6 2.838 95.000 14.5 13.775 
44.000 6.8 2.992 96.000 14,6 14.016 
45.000 7 3.150 97.000 14,7 14.259 
46.000 7.2 7.312 98.000 14,8 14.504 
47.000 7,4 3.478 99.000 14,9 14.751 
48.000 7,6 3.648 100.000 15 15.000 
49.000 7,8 3.812 105.000 15.5 16.275 
50.000 8 4.000 I'1.000 16 17.600 
51.000 8.2 4.182 115.000 16,5 18.975 
52.000 8,4 4.368 1•00• 17 20.400 

125.000 17.5 21.875 415.000 36,6 151.890 
130.000 18 23.400 420.000 36.8 154.560 
135.000 18,5 24.975 425.000 37 157.250 
140.000 19 26.600 430.000 37,2 159.960 
145.000 19,5 28.275 435.000 37,4 162 690 
150.000 20 30.000 440.000 37,6 165.440 
155.000 20,5 31.775 445.000 37,8 168.210 
160.000 21 33.600 450.000 38 171.000 
165.000 21,5 35.473 455.000 38,2 173.810 
170.000 22 37.400 460.000 38,4 176.640 
175.000 22,5 39.375 465.000 38,6 179.490 
180.000 23 41.400 470.000 "8,8 182.360 
1^5.000 23,5 43.475 475.000 39 185.250 
1C-5 000 24 45.600 480.000 39,2 188.160 
195.000 24,5 47.775 485.000 59.4 191.090 
200.000 25 50.000 490.000 39,6 194.040 
205.000 25,4 52.070 495.000 39,8 197.010 
210.000 25,8 54.180 500.000 40 200.000 
215.000 26,2 56.330 505.000 40,2 203.010 
220.000 26,6 58.520 510.000 40,4 206.040 
225.000 27 60 750 515.000 40,6 209.090 
230.000 27,4 63.020 520.000 40,8 212.160 
235.000 27,8 63.330 525.000 41 215.250 
240.000 2&• 67.680 530.000 41,2 218.360 
245.000 28,6 70.070 535.000 41,4 221.490 
250.000 29 72.500 540.000 41,6 224.640 
253.000 29,3 74.715 545.000 41,8 227.810 
260.000 29,6 76.960 550.000 42 231.000 
265.000 29,9 79.235 555.000 42,2 234.210 
270.000 30,2 81.540 560.000 42,4 237.440 
275.000 30,5 83.875 565.000 42,6 240.690 
280.000 30,8 86.240 570.000 42,8 243.960 
285.000 31,1 88.635 575.000 43 247.250 
290.000 31,4 91.060 580.000 45,2 250.560 
293.000 31,7 93.515 585.000 43,4 253.890 
300.000 32 96.000 590.000 43,6 257.240 
305.000 32,2 98.210 595.000 43,8 260.610 
310.000 32,4 100.440    i 600.000 44 264.000 
315.000 32,6 102.690 605.000 44,1 266.805 
320.000 32,8 104.960 610.000 44,2 269.620 
325.000 33 107.250 615.000 44,3 272.445 
330.000 33,2 109.560 620.000 4i,4 275.280 
335.000 33,4 111.890 625.000 44,5 278.125 
540.000 33,6 114.240 630.000 44,6 280.980 
345.000 33,8 116.610 635.000 44,7 283.845 
350.000 34 119.000 640.000 44,8 286.720 
355.000 34,2 121 410 643.000 44,9 289.605 
-.'»0.000 34,4 1/3.840 650.000 45 292.500 
365.000 34.6 126.290 655.000 45,1 293.405 
370.000 34,3 us:6v 660.000 45,2 29S.320 
375.000 35 131.250 665.000 45,3 301.245 
3S0.000 35,2 133.760 670.000 45,4 304.180 
335 000 35,4 '36.290 675.000 45,5 307.125 
390.000 33,6 138 840 680.000 45,6 310.080 
313 000 35,8 141.410 685.000 45,7 313.045 
40C.O0O 36 144.000 690.000 45,8 •316.020 
405.000 36,2 146.610 695.000 45,9 319.005 
410.000 36,4 149.240 700.000 46 322.000 

12. poglavje 
Dohodki občinskh ljudskih odborov 

1 
Občinskim ljudskim odborom pripada od dohod- 

kov, ustvarjenih na n, Uovem območju, v celoti; 
občinska doklada. 
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lokalni prometni davek in lokalne takse, 
davek na dediščine in darila, 
ter del: % 
dobička gospodarskih organizacij od dela, ki ga 

/te organizacije odvajajo okrajnemu ljudskemu 
odboru, 

del   temeljne   in  dopolnilne   kmečke  dohodnine, 
dohodnine od  samostojnih  poklicev   in  od  pre- 

moženja. 
2 

Delež občinskih ljudskih odborov na delfžu do- 
bička,   ki    ga    gospodarske    organizacije    odvajajo 
okraju, znaša  10%. 

Izjemno od določb prvega odstavka tega člena, 
znaša delež na dobičku  za: 

občinski  ljudski odbor  Radenci 5% 
občinski ljudski odbor Križevci 1 % 

Delež na kmečkj dohodnini samostojnih poklicev 
io od premoženja znaša za posamezni občinski ljud- 
ski odbor: 

Občinski Deleiž na Delež na 
ljudski odbor kmečki dohodnini drugi dohodnini 

Apače 15% 100% 
Bučkovci 5% 50% 
Cezanjevoi 50% 100% 
Radgona 24% 50% 
Ivanjkovci 18% 100% 
Ivanjci — — 
Kog 12% 100% 
Kostanj 1% 100% 
Križevci — 20% 
Ljutomer 13% 50% 
Radenci 2% 50% 
Razknžje 7% 100% 
Ve rže j 1% 20% 
Videm 9% 50% 
Vinski vrh 19% 100% 

13. poglavje 

Rezervni In Investicijski »klad gospodarskih 
organizacij 

1 
Gospodarske organizacije plačajo v letu 1955 v 

»voj rezervni sklad 2% od povprečno uporabljenih 
obratnih sredstev v razdobju treh let. 

Izjemno znaša ta odstotek za panogo kmetij- 
stva 5%. 

2 
Prodajalne proizvodnih podjetij povečajo svoj 

plačilni sklad v smislu 1. točke 78. člena v višini 
'0% ostanka rabata, ki preostane po odbitku obvez 
iz 77. člena uredbe o delitvi celotnega dohodka, ven- 
dar sme to povečainje zuaäatj največ 15% iznad plač 
Po tarifnem pravilniku. V to povečanje je všteto tudi 
socialno zavarovanje. 

Prodajalne proizvajalnih podijetij odvajajo v 
»voj rezervni sklad 40% od ostanka rabata, ki ostane 
Po pokritju obveznosti 77. člena ter 1. točke 78. člena 
«redbe o razdelitvi dohodkov gospodarskih organd- 
*acij, V. % pa v investicijski sklad. 

Investicijski sklad v panogi trgovine in gostin- 
stva se računa v odnosu na opravljeni bruto promet. 
Ta odnos znaša v odstotku: 

a) v panogi  trgovine 0,4% 
b) v   panogi   gostinstva 0,5% 

Izjemno od določb prvega odstavka tega člena 
znaša ta odstotek za: 

Trgovino tovarne usnja, Ljutomer 0,1 % 
Zelezmino,    Gornja    Radgona,    Zeleznino, 

Ljutomer, Avtoremont,  Gornja  Radgo- 
na, Agrotehnika-servis, Ljutomer, Mer- 
kur, Ljutomer. Sloga, Gornja Radgona   0,3% 

Les kurivo, Ljutomer in Trgovsko podjetje 
»Zadružnike, Ljutomer 0,5% 

14. poglavje 

Končne določbe 

1 
Svet za gospodarstvo okraja »e pooblašča, da iz- 

daja obvezna tolmačenja k posameznim členom tega 
družbenega plana ter skrbi za njihovo izvajanje. 

2 
Ta družbeni plan velja z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 
dalje. 

St. 155/11-55 

Ljutomer, dne 30. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

702. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52i) ter 
na podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu na- 
rodnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, št. 58-569/51) 
je okrajni ljudski odbor Ljutomer na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. av- 
gusta 1955 izdal 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o družbenem 
planu okraja Ljutomer za leto 1955 

Prvi odstavek 2. člena X. poglavja v tretjem del« 
odloka »Ekonomski instrumenti za izvršitev plana 
za leto 1955« se spremeni tako, da se pravilno glasi: 

»Gospodarska organizacija lahko od dela dobič- 
ka, ki ji pripada po 1. členu tega poglavja, uporabi 
do 35% za povečanje svojega plačilnega sklada nad 
nivo tarifnega pravilnika.« 

Tretji odstavek tega člena se črta v celoti, četrti 
odstavek postane tretji odstavek. 

V točki a) 7. člena istega poglavja se za besedami 
»2,5% za podjetja: Konfekcija Ljutomerc doda »in 
Trgovsko podjetje OZZ Zadružnik Ljutomer.« 

^rvi stavek 8. člena istega poglavja se od besed 
»doseženega po 7. členu- tega poglavja« naprej črta. 

V 3. členu XII. poglavja se briše v celoti izkazana 
udeležba občinskih ljudskih odborov na kmečki do- 
hodnini ter se vpišejo novi deleži, in sicer: 
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Apače 28 % 
Bučkovci 16 % 
Cezanjevci 53 % 
Gornja Radgona     34% 
Ivanjkovci 33 % 
Ivanjci 1? % 
Kog 26% 
Kostanj 13 % 

Križevci 
Ljutomer 
Radenci 
Raz križj e 
Veržej 
Videm 
Vinski vrhovi 

14% 
29% 
16% 
20% 
16% 
19% 
34% 

Ta odlok  velja od dneva objave  v   »Uradnem 
listu LRS«, «porablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 1-155/29-55 

Ljutomer, dne 19. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

703. 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. točke 
64. člena v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 2. čle- 
na temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13-147/54) ter 11. člena uredbe o uporabi družbenih 
planov in proračunov okrajev in občin z leto 1935 
(Uradni list FLRJ, št 35-358/55) je okrajni ljudski 
odbor Celje na »eji obeh zborov dne 29. avgusta 1955 
sprejel 

ODLOK 

o posebnem  predračunu izdatkov okraja Celje 
za razdobje od 1. septembra do 31. decembra 1955 

1. člen 

Poseben predračun izdatkov okraja Celje za raz- 
dobje od 1. septembra d<> 31. decembra 1955 s poseb- 
nimi prilogami obsega izdatke v znesku 186,911.745 
dinarjetv. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 
listu LRS« in v »Uradnem vestniku okraja  Celje«. 

St. 1/1-70/1-55 

Celje, dne 29. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 

Riko Jerman 1. r. 

704. 

Na podlagi 22. in 24. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, it. 19-89/52) in 
29. člena splošnega zakona o vodstvu šol (Uradni list 
FLRJ, št. H/55) je okrajni ljudski odbor Koper na 
seji obeh zborov dne 30. junija 1955 e pritrditvijo 
Sveta za prosveto in kulturo LRS sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi ekonomske srednje Sole v Kopra 

Za vzgojo srednjih strokovnih kadrov za gospo- 
darstvo v okraju Koper se ustanovi ekonomska sred- 
nja Sola v Kopru kot proračunski zavod okrajnega 
ljudskega odbora Koper. 

Sedež šole je v Kopru. 

Šolanje traja 4 leta. 
Predmetnik in učni načrt predpiše Svet za pro-, 

sveto in kulturo LR Slovenije. 

V ekonomsko srednjo šolo se lahko vpišejo tisti, 
'ki so uspešno končali nižjo gimnazijo ali pa osem- 
letko. 

Z dovršitvijo eikonomske srednje Šole in diplom- 
skim izpitom pridobijo učenci popolno srednjo stro- 
kovno izobrazbo. 

5 

Solo neposredno vodijo šolski odbor, učiteljski 
zbor in direktor. 

S posebno odločbo se bo določilo število članov 
šolskega odbora ter način imenovanja oziroma iz- 
volitve. 

6 

Solo nadzira svet za prosveto in kulturo okraj- 
nega ljudskega odbora Koper. 

Sola začne delati z začetkom šolskega leta 1955/56. 

Ta odločba velja takoj ter se objavi v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-1041/2 

Koper, dne 10. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 

Franc Kralj 1. r. 

705. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 29. čle- 
na splošnega zakona o vodstvu šol (Uradni list FLRJ, 
št. 11/55) in v zvezi s prvim odsiavikom 8. člena 
uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 39/512) 
je okrajni ljudski odlbor Koper na seji obeh zborov 
23. aprila 1955 s pritrditvijo Sveta ZA prosveto in 
kulturo LRS sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi ribiške Žole v Piranu 

Za vzgojo in izobrazbo strokovnih kadrov v ribi- 
štvu se ustanovi ribiš.ka šola v Piranu kot strokovna 
šola s praktičnim poukom. 

Sedež šole je v Piranu. 

Šolanje traja dve leti. 
Pouk je teoretičen in praktičen. Praktični pouk 

je ne ribiških ladjah v času letnega ribolova. 

V drugem le'.niku  se šola deli  na dva odseka, 
odsetk za ribiče in odsek za motoriste ribiških ladij. 
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V ribiško šolo se lahko vpišejo tisti, ki imajo 
tele pogoje: 

a) da to stari najmanj 15 let, 
b) da  so dovršili  najmanj  6  razredov osnovne 

šole ali dva razreda gimnazije, 
c) da so duševno in telesno zdravi. 

Tisti, ki uspešno končajo drugi letnik, delajo 
konöni i^pit. Spričevalo o končnem izpitu daje kvali- 
fikacijo morskega ribiča oziroma motorista ribiških 
ladij. 

6 

Sola ima pravila, ki jih potrdi pristojni ljudski 
odhor. 

7 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc 

Si 1066/3-35 

Koper, dne 10. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 

Franc Kralj 1. r. 

706. 

Na podlagi 22. in 63. člena zakone o okrajnih 
Ijradslkih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. ter 
11. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Maribor okolica na XXV. «'kupni seji obe/ 
zborov dne 23. aprila 1955 sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi Geodetskega zavoda v Mariboru 

1 

Ustanovi «e Geodetski zavod v Mariboru kot fi- 
nančno samostojen zavod. 

Sedež Geodetskega zavoda je v Mariboru. 

DeloVno področje Geodetskega zavoda v Mariboru 
(v nadaljnjem besedilu >zavoda<) obsega mesto Mari- 
bor in okraja Mcribor okolica ter Slovenj-Gradec. 

Naloga zavoda je izvrševanje vseh geodetskih 
del, ki so osnova za novo meritev, investicijska pred- 
jela ter druge tehnične namene. Po konkretnih na- 
ročilih investitorjev izvaja zavod zlasti tale dela 
*voje osnovne delavnosti: 

a) tehnični nivelemeni 
h) inženirsko geodezijo in dela uporabne geode- 

sie vseh vrst, 
*) trasiranje vseh vrst, 
C) nove meritve, 

,    <î) izdelavo geodetskih načrtov za razna tehnična 
"eia in osnove za regulacijske načrte in kataster, 

e) razne agrarne operacije in  meritve, 
• katastrske meritve vseh vrst, 

vrst. 

g) izdelavo katastrskih kart in map, 
h) obnovo katastrskih map, 
i) reambulaci jo, 
j) izdelavo preglednih  teritorialnih  kart raznih 

Zavodu se dodeljuje v gospodarjenje: 
a) ves inventar Geodetskega zavoda, sekcije Ma- 

ribor; 
b) instrumentarij, dodeljen od geodetske uprave 

LRS. 

Zavod vodi upravni odbor, ki šteje 3 člane. 
Enega člana voli delovni kolektiv izmed sebe, 

enega imenuje okrajni ljudski odbor na predlog za- 
voda, tretji član pa je direktor zavoda. 

Pravice in dolžnosti upravnega odbora se določijo 
r pravilih, ki jih izda ustanovitelj zavoda. 

Predstojnik zavoda je direktor. Pravice io dolž- 
nosti direktorja se določijo s pravili. Direktorja za- 
voda postavlja organ, ki je pristojen za zadeve in 
naloge zavoda. Direktor mora biti geodetski strokov- 
njak z najmanj desetletno prakso pri delih, naštetih 
• 3. točki, ter opravljenim državnih strokovnim iz- 
pitom. 

6 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev m za velika popravila, 
c) rezervni sklad. 

7 

Plače uslužbencev se določijo po predpisih o pla- 
čah in o napredovanju uslužbencev državnih organov. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

8 

Način splošnega finančnega poslovanja zavoda 
se predpiše s pravili. 

9 

Za zadeve io naloge zavoda je pristojen okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica. 

10 

Zavod posluje po tej odločbi od 1. aprila   1955. 

St. 1-1118/1-55 

Maribor, dne 25. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 

Stane Škof 1. r. 
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70?. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 48. 
ter 49. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 15-147/54) je okrajni ljudski odbor 
Novo mesto na skupni seji obeh zborov dne 27. av- 
gusta 1955 sprejel 

ODLOK 

o potrditvi sklepnega računa okraja Novo mesto 
za leto 1954 

1. člen 

Potrdi se sklepni račun okraja Novo mesto za 
leto 1954, sestavljen po predpisih X. poglavja uredbe 
o izvrševanju proračunov in o računovodstvenem 
poslovanju državnih organov in zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 35-579/55). 

2. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po sklepnem računu v proračunskem letu 1954 

a) po okrajnem proračunu: 
dohodki 370,066.500 din 
izdatki 368,118.705 din 

presežek dohodkov nad izdatki      1,947.795 din 

h) po predračunu finančno samostojnih zavodov: 
dohodki 161,335.130 din 
izdatki 157,007.641 din 
presežek dohodkov nad izdatki       5,054.056 din 

presežek izdatkov nad dohodki 726.567 din 

c) po predračunu posebnih skladov: 
dohodki 
izdatki 

98,539.000 din 
52,766.000 din 

presežek dohodkov nad izdatki    45,773.000 din 

3.člem 

Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 
sklepnem računu za leto 1954 se prenese kot dohodek 
v okrajni proračun za leto 1955. 

4. člen 

Presežek dohodkov finančno samostojnih zavodov 
se je razdelil takole: 

v sklad za nadomestitev 4,109.237 din 
v sklad za nagrajevanje 642.761 din 
v predračun za 1. 1935 kot dohodek      302.068 din 

Presežek i2datkov se prenese kot obveznost r 
predračune finančno samostojnih zavodov za leto 1955. 

5. clem 

.Presežek dohodkov posebnih skladov za leto 1954 
s« prenese kot dohodek v predračun za leto 1955. 

6. člen 

Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

7. člen 

Ta odlok velja takoj  in se objavi v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-1366/1-55 

Novo mesto, dne 27. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 

Viktor Zupančič I. r. 

708. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 
15., 24. in 27. člena uredbe o posojilih za gospodarske 
investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) je ljudski 
odbor mestne občine Idrija na seji dne 21. julija 1955 
sprejel 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju 
investicijskega sklada ljudskega odbora mestne 

občine Idrija in o posojilnih pogojih za gospodarske 
investicije za leto 1954 

t. člen 

Odlok o oblikovanju investicijskega sklada ljud- 
skega odbora mestne občine Idrija in o posojilnih 
pogojih za gospodarske investicije za leto 1954 (Urad- 
ni list LRS, št. 39-592/34) ostane v veljavi in se nje- 
gova veljavnost podaljšuje za leto 1955. 

2. člen 

1. člen se spremeni in se glasi: 
V investicijski sklad ljudskega odbora mestne 

občine Idrija se stekajo obresti in anuitete od inve- 
sticijskih posojil iz tega sklada, neporabljen del 
sklada iz prejšnjih let, obresti od osnovnih sredstev 
gostinskih podjetij in gostišč ter obrtnih podjetij in 
delavnic ter drugi dohodki, ki jih v ta namen določi 
ljudski odbor mestne občine Idrija. 

3.člem 

3. člen se spremeni in se glasi: 
Odplačilni roki za investicijska posojila iz tega 

sklada se določijo po 11. točki XV. poglavja zveznega 
družbenega plana za leto 1955, najnižja obrestna 
mera pa je 2%. 

4. člen 

V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi 
odstavek, ki se glasi: 

>Posojila i.2 tega sklada se lahko dajejo tudi 
zasebnim obrtnikom, če je potrebno za pospeševanje 
njihove delavnosti.< 

V istem členu postane dosedanji drugi tretji od- 
stavek. 

5. člen 

Ta odloik velja takoj, objavi pa se • >Uradnefli 
listu LRS«. 

St. t/6-55 

Idrija, dne 21. julija 1955. 

Predsednik LO MO: 

•••• Mohorič 1. •. 
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?09. 

Na podlagi 25. člena uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) in drugega 
odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski 
odbor mestne občine Kranj na 45. seji dne 20. julija 
1955 sprejel 

ODLOK 

o sklepanju stanovanjskih pogodb 

1. člen 

Za vsa stanovanja na območju mestne občine, 
ki so dana v najem, se morajo skleniti stanovanjske 
pogodbe z uživalci stanovanj (stanovalci in sostano- 
valci) po predpisih tega odloka. 

2. člen 

Z uživalci stanovanj v hišah, ki so vključene • 
družbeno upravljanje, siklepajo pogodbe hišnj sveti, 
za hiše, ki niso v družbenem upravljanju, pa last- 
niki hiš. 

3. člem 
Ne more se skleniti stanovanjska pogodba z uži- 

valci stanovanj, ki v mestni občini: 
a) nimajo stalnega bivališča, 
b) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

novanja. 

4. člen 

Uživalci stanovanj izkažejo stalno bivališče s po- 
trdilom prijavnega urada ali z osebno iskaznico. 
Pravico do določenega stanovanja pa: 

a) za stanovanja, naseljena do 1. julija 1955, z od- 
ločbo (nakazilom) pristojnega stanovanjskega urada, 
• dosedanjo pogodbo ah z dragim veljavnim naslo- 
nom; 

b) za stanovanja, naseljena po 1. juliju 1955 pa 
samo z odločbo stanovanjske uprave, ki pa mora biti 
Opremljena s klavzulo o potrditvi, če gre za stano- 
vanja v hišah iz 26., 87. in 88. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš. 

5. člen 

Za stanovanja, ki so pravnomočno odpovedana, 
•* mora skleniti začasna stanovanjska pogodba. 
, Začasna stanovanjska pogodba preneha veljati, 
*° je uživalcu stanovanja zagotovljeno drugo stano- 
vanje, ki mu pripada po uredbi o upravljanju stano- 
vanj oziroma uredbi o razdeljevanju in odpovedi 
•tanovanj. 

6. člen 

O vseh sporih, ki bj nastali v zvezi s sklepanjem 
ç°£odb po tem odloku, odloča na prvi stopnji stano- 
Ta»jska uprava. 

. Zoper odločbo stanovanjske uprave je mogoča 
•^tožba, ki se vloži pri stanovanjski upravi v 15 dneh 
^ "»ročitvi odločbe. 

Hišnj   svet  oziroma   lastnik   hiše  mora   skleniti 
^anovanjsko pogodbo, če se stanovalec jzkaže s prav- 
^očno odločbo o dodelitvi stanovanja. 

~    Ce hišni svet oziroma lastnik hiše ne bi sklenil 
&°dbe, j0 sklene stanovanjska uprava. 

7. člen 

Stanovanjske pogodbe se ne sklepajo: 
a) z uživalci stanovanj — lastniki hiš v družbe- 

nem upravljanju; 
b) z uživalci stanovanj, ki se z veljavno listino 

izkažejo, da imajo služnostno pravico stanovanja 
vpisano v zemljiški knjigi pred uveljavitvijo uredbe 
o upravljanju stanovanjskih his; 

c) s hišniki. 
Z uživalci stanovanj — lastniki hiš se namesto 

stanovanjske pogodbe pismeno ugotovijo in uredijo 
pravice in dolžnosti iz VII. poglavja uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš, s hišniki pa se »klene de- 
lovna pogodba po predpisih, ki veljajo za sklepanje 
delovnih pogodb s hišniki. Listino o pravicah in dolž- 
nostih lastnika hiše izda stanovanjska uprava na ' 
predlog hišnega sveta. 

8. člen 

Stanovanjske pogodbe, za katere se ugotovi, da so 
sklenjene v nasprotju z določbami tega odloka, to 
nične. 

9. člen 

Uživalci stanovanj morajo skleniti s podnajem- 
niki podnajemniške pogodbe. Iz pogodbe za oprem- 
ljene sobe mora biti razvidna najemnina za prstno 
sobo in odškodnina za opremo. 

10. člen 

Stanovanjske, začasne in podnajemniške pogodbe 
morajo biti sklenjene v 3 izvodih na obrazcih, ki jih 
predpiše stanovanjska uprava. 

En izvod pogodbe mora hišni svet, lastnik oziro- 
ma uživalec stanovanja v 15 dneh po eklenitvi po- 
godbe vročiti stanovanjski upravi. 

11. člen 
Za vsa naseljena stanovanja morajo biti stano» 

vanjske, začasne stanovanjske in podnajemniške po- 
godbe sklenjene v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka, 
za novo naseljena stanovanja pa v 15 dneh po prav- 
nomočnosti odločbe o dodelitvi stanovanja oziroma 
po vselitvi podnajemnika. 

12. člen 
(Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

2000 dinarjev: 
1. lastnik hiše, ki odda stanovanje v nasprotju 

z zadnjim odstavkom 5. člena tega odloka; 
2. uživalo; stanovanj, ki ne sklenejo podnajem- 

niške pogodbe (10. člen); 
3. odgovorni člani hišnega sveta, lastnik hiše ozi- 

roma uživalec stanovanja, kj ne izroči stanovanjski 
upravi enega izvoda pogodbe oziroma podnajemniške 
pogodbe; 

4. odgovorni član hišnega sveta, lastnik hiše, uži- 
valec stanovanja, ki ne sklene pogodbe oziroma pod- 
najemniške pogodbe T predpisanem roku (12. člen). 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

lisru LRS<. 
St. 2846/1-55 
Kranj, dne 20. julija 195*5. 

Podpredsednik LO MO: 
Cene Beznik L r. 
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710. 

Na podlagi 55. člena uredbe o razdeljevanju m 
odpovedi stanovanj (Uradni list LRS, št. 19/55) in 
drugega odstavka 25. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin je ljudski odbor mestne občine 
Kranj na 45. seji dne 20. julija 1955 sprejel 

ODLOK 

o postopku pri razdeljevanju in zamenjavi stanovanj 

l.člen 

Razdeljevanje in zamenjava stanovanj ter stano- 
vanjskih prostorov na območju mestne občine se 
opravlja po postopku, ki je predpisan z uredbo o raz- 
deljevanju in odpovedi stanovanj in s tem odlokom. 

2. člen 

Organi v zadevah razdeljevanja na območju 
mestne občine so stanovanjska aprava, stanovanjska 
komisija in svet, ki je pristojen za stanovanjske 
zadeve. 

3.člen 

Na območju občine je ena stanovanjska komisija, 
ki ima 5 članov. Imenuje jo svet, pristojen za stano- 
vanjske zadeve, in sicer predsednik iz vrst odborni- 
kov ljudskega odbora, po enega člana pa na predlog 
Socialistične zveze delovnih ljudi, Zveze borcev, voja- 
ških, vojnih invalidov ter zveze oziroma društva žena. 

4. člen 

Stanovanjski odbori so na območjih zborov voliv- 
cev Center, Rupa in Zlato polje, Primskovo, Stražišče, 
Strževo, Orehek in Drulovka. 

Stanovanjski odbori so sestavljeni iz 5 članov, 
ki jih volijo zbori volivcev 

5. člen 

Stanovanjska uprava je glede razdeljevanja in 
zamenjave stanovanj upravni organ prve stopnje in 
ima v tej lastnosti tele naloge: 

1. izdaja odločbe o dodeljevanju stanovanj na 
podlagi seznama upravičenih pričakovakev; 

2. izdaja odločbe glede stanovanj prosilcem izven 
seznama pričakovakev po predpisih uredbe o raz- 
deljevanju in odpovedi stanovanj, m sicer: 

a) dodeljuje stanovanja v novih hišah, sezidanih 
namesto porušenih ali zaradi preureditve stanovanj- 
skih prostorov v delovne prostore; 

b) na podlagi ugotovitve sanitarne inspekcije iz- 
daja odločbe o tem, da je stanovanje za bivanje ne- 
primerno; 

c) potrjuje pogodbe, ki jih sklenejo hišni eveti 
ali lastniki hiš z družinskimi člani, ki so ostali v 
stanovanju za umrlim družinsfcim članom ali ožjim 
sorodnikom — uživalcem stanovanja; 

č) dodeljuje stanovanjske prostore, če preživeli 
zakonec, ki nima sam pravice na družinsko stanova- 
nje, ne sklene v dveh mesecih po smrti zakonca 
podnajemniške pogodbe; 

d) dodeli izpraznjeno stanovanje podnajemniku 
z družino, če prosi podnajemnik za dodelitev v 8 dneh 
po izpraznistvi m je stanovanje zanj primerno po 
velikosti in številu sob; 

e) dodeli izpraznjeni del stanovanja sostanovalcu, 
če prosi za dodelitev v 8 dneh po izpraznitvi, če mu 
je ta del stanovanja potreben za povečanje obsega 
stanovanja na obseg, na katerega ima pravico po 
drugem in četrtem odstavku 16. člena uredbe o raz- 
deljevanju in odpovedi  stanovanj; 

f) ugotavlja, da pripada uživalcu stanovanja ozi- 
roma sostanovalcu izključna uporaba kuhinje v pri- 
meru izselitve uživalca; 

g) izdaja odločbe o dodelitvah stanovanj iz 26., 
87. in 88. člena po pritrditvi gospodarske organizacije, 
urada, zavoda oziroma ustanove; 

3. izdaja odločbe o pritrditvah k zamenjavam 
stanovanj; 

4. izdaja odločbe o odpovedi stanovanj po 26. čle- 
nu uredbe o razdeljevanju in odpovedi stanovanj in 
določa na predlog hišnega sveta, katero stanovanje je 
treba odpovedati, da se pridobi stanovanje za hišnika; 

5. odreja prisilno izselitev takih, ki so se samo- 
voljno vselili v stanovanje; 

6. vodi evidenco o vsem stanovanjskem skladu 
na območju mestne občine. 

6. člen 

Odločbe, ki jih izdaja stanovanjska uprava, pod- 
pisuje šef stanovanjske uprave. 

Zoper odločbo stanovanjske uprave je dovoljena 
pritožba, ki se vloži pri stanovanjski upravi v 8 dneh 
po vročitvi odločbe. 

Pravico do pritožbe imajo državni organi, zavodi, 
organizacije in državljani, ki so prizadeti v svojih 
pravicah, ki jim gredo po uredbi o razdeljevanju in 
odpovedi stanovanj in po tem odloku. 

7. člen 

Prošnje za dodelitev stanovanj se vlagajo pri 
stanovanjski upravi. Prošnja se kolkuje kot vloga, 
taksa za odločbo pa se plača, kadar se stanovanje 
dodeli. 

Prosilci morajo obnoviti prošnje za stanovanja. 
ki se dodeljujejo na podlagi seznama upravičenih 
pričakovakev, če niso bili vpisani v seznam v enem 
letu po vložitvi prošnje. 

Za obnovitev prošnje se ne plača taksa. 

8. člen 

Vložene prošnje preverja glede na podatke stano- 
vanjska uprava sama, ali pa jih odstopi stanovanj' 
skemu odboru za območje, s katerega je prosilec 
da jih preveri in da svoje mnenje. 

9. člen 

Stanovanjska uprava mora sestaviti seznam pf" 
silcev za vsako polletno obdobje. Iz seznama motaj0 

bih razvidni tile podatki: priimek in ime, bivališči 
vzrok prošnje in število družinskih članov. Ce vloz 
stanovalec prošnjo za večje ali manjše stanovanje' 
morajo biti razvidni tudi podatki o dosedanjem ***' 
novanju predvsem glede velikosti in števila sob. 

Seznami prosilcev se morajo voditi tudi kari*" 
tečno. 

tO. člen 

Poleg seznama prosilcev vodi stanovanjska upr*' 
v* splošen in poseben seznam izpraznjenih stanov*0'' 
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Splošen seznam izpraznjenih stanovanj obsega 
stanovanja, ki se dodeljujejo po seznamu upravičenih 
pričakovalcev. Iz seznama morajo biti razvidni tile 
podatki: kraj, ulica in hišna številka, število sob in 
priti'klin ter sobna površina; če pa se izprazni del 
stanovanja, tudi, ali je bila s tem delom zvezana 
pravica do souporabe kuhinje in drugih pritiklin. 

V ta seznam se vpišejo vsa stanovanja v hišah, 
ki bodo sezidane do konca leta, ter izpraznjena stano- 
vanja, za katere veljajo predpisi uredbe o razdelje- 
vanju in odpovedi stanovanj. 

Zaradi sestave seznama mora pristojni upravni 
organ ljudskega odbora mestne občine dati stano- 
vanjski upravi podatke o stanovanjih, ki bodo zgra- 
jena do konca leta, hišni sveti in lastniki pa morajo 
priglasiti stanovanjski upravi izpraznitev stanovanj 
za hiše iz drugega odstavika tega člena v 8 dneh po 
izpraznitvi. 

11. člen 

Zaradi evidence o stanovanjskem skladu vodi sta- 
novanjska uprava tudi poseben seznam praznih in 
izpraznjenih stanovanj iz 2. člena uredbe o razdelje- 
vanju in odpovedi stanovanj. 

Ta seznam vodi stanovanjska uprava na isti na- 
čin in z istimi podatki kakor splošen seznam praznih 
stanovanj, hišni sveti in lastniki hiš pa morajo prav 
tako priglasiti izpraznitev stanovanj v 8 dneh po iz- 
praznitvi. 

12. člen 

Stanovanja v hišah iz 26. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš se dodeljujejo na podlagi 
seznama upravičenih pričakovalcev le, če so s po- 
godbo z gospodarsko organizacijo, uradom *li za- 
vodom in ljudskim odborom dana na razpolago ljud- 
skemu odboru. 

13. člen 

Število stanovanj, ki bodo izpraznjena v prvem 
oziroma drugem polletju, predvideva stanovanjska 
iprava: 

a) na podlagi splošnega seznama praznih stano- 
vanj, 

b) na podlagi števila stanovanj, ki bodo verjetno 
izpraznjena zaradi preselitve • stanovanja, za katera 
ae velja uredba o razdeljevanju in odpovedi stano- 
vanj; 

c) na podlagi izkušenj r preteklem obdobju glede 
levila izpraznjenih stanovanj, ki spadajo v splošen 
8eznam praznih stanovanj. 

U. člen 

Stanovanjski odbori so posvetovalen organ stano- 
Tanjske uprave glede razdeljevanja stanovanj na 
Palagi seznama upravičenih pričakovalcev ter dajejo 
"^enja in predloge, ko se sestavlja osnutek predloga 
ttPravičenih pričakovalcev. 

15. člen 

j Stanovanjska komisija sestavlja polletne pred- 
°Se za seznam upravičenih pričakovalcev, in sicer 
*.Prv0 polletje v januarju, za drugo polletje pa 
Juliju. 

v    Sezname sestavlja po osnutku in predlogu stano- 
j*nJska uprava, mora pa pri tem obravnavati in upo- 
tç

ev*ti ves seznam prosilcev iz 7. člena tega odloka 
r îanenja in predloge stanovanjskih odborov. 

Pn vključevanju prosilcev v seznam pričakoval- 
cev mora stanovanjska komisija ravnati po smerni- 
cah, ki so predpisane v uredbi o razdeljevanju ia 
odpovedi stanovanj, po istih smernicah pa določiti 
tudi vrstni red v seznamu. 

Ljudski odbor mestne občine ima pravico zahte- 
vati, da se vpišejo v seznam pričakovalcev prosilci, 
ki jim je ljudski odbor ob sprejemu v službo ali z 
razpisom delovnega mesta zagotovil stanovanje, in 
sicer v hišah, ki jih ljudski odbor zida za splošne 
potrebe iz sredstev sklada za kreditiranje zidave 
stanovanjskih hiš. 

Ljudski odbor ima tudj pravico zahtevati, da se 
vpišejo v seznam pričakovalcev prosilci, ki jim mora 
biti zagotovljeno stanovanje zaradi važnejših javnih 
in družbenih potreb. 

Pri sestavi seznama za naslednje obdobje se 
vpišejo najprej upravičeni pričakoval«, ki so bili 
vpisani v seznamu za prejšnje obdobje, pa jim stano- 
vanje ni moglo tyti dodeljeno. 

16. člen 

Stanovanjska komisija pošlje predlog seznama 
upravičenih pričakovalcev svetu, ki je pristojen za 
komunalne zadeve v potrditev. Svet seznam potrdi 
s sklepom ali pa vrne predlog stanovanjski komisiji 
s pripombami, da ga popravi jn znova predloži • 
potrditev. 

Svet potrdi dokončni seznam s sklepom, ki se, 
opremljen s sklepom o potrditvi, objavi na oglasni 
deski ljudskega odbora. 

17. člen 

Objavljeni seznam upravičenih pričakovalcev se 
lahko spremeni samo, če so odpadli posamezni pri- 
čakovalo, pa se predvideva, da se bo vsem pričako», 
valcem moglo dodeliti stanovanje v obdobju, za ka* 
tero je seznam sestavljen. 

Seznam izpopolnjuje stanovanjska komisija po 
istih smernicah, po katerih je seznam sestavljen, iz 
vrst tistih prosilcev, ki pri sestavi seznama niso mogli 
biti upoštevani. 

18. člen 

Stanovanjska uprava dodeljuje stanovanja po 
objavljeni listi po vrstnem redu in po predpisih 
uredbe o razdeljevanju in odpovedi stanovanj. 

19. člen 

Stranke, ki želijo sporazumno zamenjati stano- 
vanja med stanovanji na območju mestne občine, 
morajo vložiti skupno prošnjo za zamenjavo, pod- 
pisano od vseh prizadetih strank. 

Ce je prj zamenjavi prizadeto stanovanje iz 26., 
87. ali 88. Člena uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš aH stanovanje v hiši, ki ni v družbenem uprav- 
ljanju, mora biti prošnji priloženo pismeno soglasje 
gospodarskih organizacij, uradov in zavodov oziroma 
zasebnih lastnikov hiš. 

Stanovanjska uprava sme odreči pritrditev za 
zamenjavo samo, če utemeljeno sumi, da gre za spe- 
kulativno zamenjavo stanovanj, s katero hočeta 
stranki obiti določbe uredbe o razdeljevanju stano- 
vanj, zlasti če bi si ena stranka z zamenjavo pri- 
dobila očitno preveliko stanovanje ali pa Če • pri- 
meru iz drugega odstavika tega člena zasebni lastnik 
k zamenjavi ni dal soglasja. 



Stran 874 URADNI LIST St. M — 24. IX. 1955 

Za medkrajevno zamenjavo velja isti postopek 
kakor po prednjih odstavkih tega člena, le da mora 
dati pritrditev tudi pristojni stanovanjski organ 
dru.ge občine. 

Zoper odločbo, s katero se odkloni pritrditev, 
imajo pravico pritožbe stranke, ki zamenjujejo sta- 
novanja, zoper odločbo o pritrditvi pa samo zasebni 
lastnik stanovanjske hiše, ki ni vključena v družbeno 
upravljanje. 

20. člen 

Ce posamezne stranke za zamenjavo po tretjem 
odstavku 20. člena tega odloka nimajo pogojev, lahko 
stanovanjska uprava predlaga strankam razširitev 
tega kroga zamenjave s prosilci, vpisanimi v seznam 
upravičenih pričakovalcev, ki prosijo za večje ali 
manjše stanovanje. 

21. člen 

Prvi seznam upravičenih pričakovalcev mora biti 
sestavljen najpozneje do 1. septembra. 

22. člen 

Dokler stanovanjski odbori ne bodo izrvoljeoi na 
zborih volivcev, jih začasno imenuje svet za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve. 

23. člen 

Dokler ne bo objavljen prvi seznam upravičenih 
pričakovalcev, dodeljuje stanovanjska uprava stano- 
vanja na podlagi občasnega seznama, ki ga potrdi 
svet za gospodarstvo in komunalne zadeve. 

24. •1•• 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 2847/1-55 

Kranj, dne 20. julija 1955. 

Podpredsednik LO MO: 

Cene Beznik 1. r. 

711. 

Na podlagi prvega odstavka 52. člena in 17. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena te- 
meljne uredbe o finančno samostojnih zavodih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 51-426/53) je ljudski odbor mestne 
občine Kranj na 46. seji dne 12. avgusta 1955 sprejel 

ODLOČBO 

o ustanovitvi porodnišnice v Kranju 

1 

Ustanovi se porodnišnica v Kranju kot finančno 
samostojen zdravstveni zavod. 

Ime zavoda je: Porodnišnica Kranj. 
Sedež zavoda je v Kranju. 

Porodnišnica ima nalogo, da nudi nosečnicam 
in porodnicam 2 območja prejšnjega okraja Kranj 
zdravniško pomoč in bolniško oskrbo pred porodom. 

pri porodu in po porodu ter ginekološko zdravi žene 
2 območja občine Kranj. Poleg tega opravlja tudi 
zdravstveno prosvetno delo med ženami ter poučuje 
matere o njihovih pravicah in dolžnostih v zvezi s 
porodom in rojstvom otroka. 

Porodnišnica gospodari s premoženjem, ki ga ji 
dodeli v gospodarjenje ljudski odbor mestne občine 
Kranj. 

4 

Porodnišnico v Kranju upravlja upravni odbor, 
ki ima 7 članov, vštevši upravnika porodnišnice. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po uredbi 
o upravljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 30-252/53). 

Člane upravnega odbora in upravnika imenuje 
ljudski odbor mestne občine Kranj. 

Porodnišnica ima tede sklade: 
a) slklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) sklad za amortizacijo. 

Za zadeve in naloge porodnišnice je pristojen 
svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO MO 
Kranj. 

7 

Porodnišnica začne poslovati po tej odločbi s 
1. septembrom 1955. 

St. 3086/5-55 

Kranj, dne 12. avgusta 1935. 

Podpredsednik LO MO: 

Cene Beznik 1. •. 

712. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in druge 

točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest io 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 6. člena 
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko pred- 
pišejo prometni davek (Uradni list FLR], št. 19-118/53) 
v skladu z delom C tarife »k uredbi o sprememba« 
in dopolnitvah uredbe o prometnem davku (UradB1 

list FLRJ, št. 55-659/54) je ljudski odbor mestne obč<- 
ne v Murski Soboti na seji dne 19. maja 1955 sprejo 

ODLOK 

o občinskem prometnem davku 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki so dolžni p'aj 
čevati občinsiki prometni davek od prometa s tisk* 
proizvodi in storitvami, ki so določeni v tarifi obe'5 

skega prometnega davka. '    , 
Državna gospodarska podjetja, podjetja za<j,, 

nih in društvenih organizacij, zadruge, zadružne 
družbene organizacije ter državni organi in ustano 
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plačajo občinski prometna davek le, če so v tarifnih 
postavkah izrecno imenovani. 

Tarifa občinskega prometnega davka je sestavni 
del tega odloka. 

2. člen 
Za izračunavanje osnove občinskega prometnega 

davika, za obračunavanje in roka plačil, zastaranja, 
kazni in pritožbe se uporabljajo primerno določbe 
uredbe o prometnem davJcu (Uradni list FLRJ, štev. 
55-474/55) in uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
55-659/54). 

3.člem 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Z dnem, ko začne valjati ta odlok, prenehajo 

veljati 4. del II/B tarife, prometni davek odloka o 
vpeljavi mestnih taks in prometnega davka kakor 
tudi splošne določbe istega odloka, ki se nanašajo 
na prometni daivek (Uradni list LRS, št. 35-432/53) 
in drugi člen odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o vpeljavi mestnih taks in prometnega davka 
(Uradni list LRS, št. 42-646/54) ter začasni odlok o 
uvedbi občinskega prometnega davka (Uradni list 
LRS, št. 8-213/55). 

H. TARIFA PROMETNEGA DAVKA 

Del A — Izdelki 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo občin- 
ski prometni davek od nižje navedenih izdelkov po 
tehle stopnjah: 

Tar, 
ät. Vrsta blaga 

Stopnja 
davka 

Izdelki  iz  panoge   116 
1   Izdelki iz mavca 10% 
2. Zemeljske barve 15 % 
3. Opeka, zidna in strešna 5% 
4. Izdelki iz cementa: cevi, okna in podobno 10% 
5. Izdelki iz umetnega kamna: teraco, plošči- 

ce, stopnice, zidne obloge, okenske police 
in podobno 10% 

6. keramični in lončarski izdelki 5% 

Izdelki iz panoge 117 
?. Peči in štedilniki 10% 
8. Rovinaste pregrade, ograje, rešetke, lestve, 

pohištvo itd. • 20% 
9- Noži: žepni, kuhinjski in drugi 20% 

10- Vsi drugi izdelki panoge 117, od katerih 
se ne plača davek po zvezni tarifi pomet- 
nega davka 20% 

Izdelki  iz  panoge   120 
'!• Vsi izdelki iz panoge 120, razen tistih, od 

katerih se plača davek po tarifni števil- 
ki 37 do 49 zvezne tarife prometnega dav- 
im f.vnxni •ka (sveče) 20% 

Izdelki iz panoge 122 
l2- Vsi izdelki, od katerih se ne plača davek 

Po zvezni tarifi prometnega davka (sodi, 
Pohištvo, gradbeni, mizarski izdelki, ko- 
tarski izdelki, razni mizarski izdelki, lesna 
galanterija, ščetke. metle, strugarski iz- 
olski, pletarski izdelki) 10% 

Pripomba: Občinski prometni davek 
se ne plača od stavbenih mizarskih izdel- 
kov, izdelanih za račun kmetijskih za- 
drug kmetovalcem, delavcem in uslužben- 
cem   za   zidanje   stanovanjskih   poslopij. 

Izdelki   iz   panoge   123 

13. Izdelki   iz   papirja,   kartona   in   lepenke, 
razen šolskih zvezkov, risank in torbic 10% 

Izdelki iz  panoge   124 

14. Konfekcija 5% 
15. Volneni in bombažni in pleteni oblačilni 

predmeti 10% 
16. Vsi drugi izdelki iz panoge 124, od ka- 

terih se ne plača davek po zvezni tarifi 
prometnega davka 5% 

17. Vsi izdelki iz usnja, razen obutve (sedlar- 
ski izdelki, kožna galanterija) 10% 

'.-. Izdelki iz kakaa 15% 
19. Bonboni 10% 
20. Slaščice, keksi, ratluk, in podobni slašči- 

čarski izdelki 10% 
21. Testenine 10% 
22. Kavni in kakaovi izdelki ' 10% 
23. Mleta paprika 8% 
24. Vsi drugi izdelki iz panoge* 127, razen 

kmetijskih izdelkov in izdelkov, od ka- 
terih se plača davek po zvezni tarifi pro- 
metnega davka (soda voda, brezalkoholne 
pijače) 8 % 

25. Vsi drugi izdelki, od katerih se ne plača 
davek po «vezni tarifi in v tej tarifi niso , 
posebej omenjeni                                                 10% 
Pripomba: Prometni davek po tej ta- 
rifni številiki in drugih, tarifnih številkah 
iz te panoge se ne plača od prometa na- 
slednjih proizvodov: moke in drugih mlin- 
skih izdelkov, pekarskih izdelkov, izdel- 
kov, pridobljenih iz mleka in mesa, sveže 
in suhe ribe, od obleke in perila, izdelanih 
po meri za račun individualnih potrošni- 
kov in njihovega osnovnega materiala, 
posteljnih in obrobljenih predmetov, 
(rjuh, prešitih odej, žimnic, prevlek, rut 
in podobno), izdelanih za individualnega 
potrošnika ali drugega naročnika iz nje- 
govega osnovnega materiala, od umetnih 
zob, ortopedskih pripomočkov vseh vrst, 
otroških igračk vseh vrst (ne glede na 
material, iz katerega so izdelane), od za- 
kola živine in od vseh izdelkov, za katere 
se plačuje davek po zvezni tarifi. 

Del B — Storitve 

Zasebni obrtniki in drugi zasebniki plačajo ob- 
činski prometni davek od niže navedenih storitev 
po tehle stopnjah: 

Tar. 
št. Vrsta blaga 

Stopnja 
davka 

1. Od plačil za opravljanje vseh storitev za- 
sebnih obrtnikov  in  drugih  zasebnikov. 
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Tar. 
št. Vrsta blaga 

Stopnja 
davka 

razen od gradbenih in prevoznih storitev, 
se plača prometni davek 10% 
Pripomba: Prometna davek po tej ta- 
rifni številki se ne plača od krojaških, 
šiviljskih, čevljarskih, brivsko-fiizerskih 
in dimnikapskih storitev. 

2. Od plačil za opravljanje samostojnih po- 
klicev (advokatov, zdravnikov, zobarjev 
in podobno). 

Del C — Storitve 

Vsi  zavezanci  plačajo občinski  prometni davek 
od niže navedenih storitev po tehle stopnjah: 

Tar. 
št. Vrsta storitev 

Stopnja 
davka 

1. Od prometa z alkoholnimi pijačami v go- 
stinskih obratih 5% 

2. Od vstopnic za kinematografske predstav« 
in za druge prireditve (vrtiljak, cirkuške 
predstave,  artistični   nastopi,   veselice  in 
podobno) 5 % 
Davčni zavezanci so vsi našteti v 1. členu 
tega odloka, razen prirediteljev kultvrno- 
umetniških in fizknlturnih prireditev. 

3. Od   reklam   v   kinematografih  za   vsako- 
kratno predvajanje reklame 10 diD 

4 Od nakupa in prodaje nepremičnin se 
plača od davka po zvezni tarifi   , 10% 

St. 856/55-5 
1   Murska Sobota, dne 16. julija 1953. 

Predsednik LO MO: 

Jože Velnar 1. i. 

?13. 
Mestni ljudski odbor Maribor izdaja na podlagi 

2. točke 65. Člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) po skle- 
pih 54. skupne seje z dne 10. in 13. ••••• 1955, 
55.skupne seje z dne 5. julija 1955 in 57. skupne se- 
je mestnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 
26. in 27. avgusta 1955 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

mesta Maribora za leto 1955 

1. člen 
Odlok o družbenem planu mesta Maribor za leto 

1955 (Ur. list LRS, št. 26-490/55 se spremeni in do- 
polni: 

1. Delitev ostanka dobička podjetja Hidromon- 
taže na del, ki pripada, tej gospodarski organizaciji, 
in na del, ki pripada MLO Maribor (XVII. poglavje, 
točka 1 pod a) se »premeni takole: 

Predvideni dobiček za razdelitev 332,894.000 din 
Delež gospodarske organizacije 99,868.000din 

V odstotku 30% 
Delež MLO 233,026.000 din 

V odstotku 70% 
2. Točka 1 pod a) XVII. poglavja te dopolni z 

naslednjim odstavkom: 
Od skupnega dobička, ki ga dosežejo montažna 

in gradbena podjetja s sedežem v Mariboru, se izloči 
znesek, ki ge kot dobiček sedežu podjetja v nasled- 
njih odstotkih: / 

Montažna podjetja                         40% 
Gradbena podjetja                   .     15% 

3. Raven tarifnih postavk v tarifnih pravilnikih 
za leto 1955 v odstotkih nad ravnjo obračunskih plač 
(XVIII. poglavja se spremeni za tale podjetja: 

Zlatorog od 3% ne 5% 
Tovarna pohištva od 3% na 5% 
Tovarna mesnih izdelkov od 3% na 5% 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 11-267/55 
Maribor, dne 29. avgusta 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole L r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne - Tlak» »tlakam» »Tone«» TomSića«, val v •"•' 
ljanl — NeroSnln»; letno 1000 din — Poaamezn« itevllk« 1 J din đo 8 »ttant, vaake nadaljnje 4 atranl » din ve« "" 
Uredništvo tn uprava: Ljubljen«. Erjavčev» 11», postni predal »M - Telefon uprave 23-S79 - Cek   račun- W-KB-S-2-'»» 
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VSEBINA 

Odloki ljudskih odborov: 

714. odlok o družbenem planu okraja Novo mesto za leto 1955. 

TIS. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o družbenem 
planu okraja Kran] za leto 1955. 

7ie. odlok   o   tržnem   in   sejemskem   redu   okraja   Maribor 
okolica. 

717. Odločba LO MO Kranj o spremembi odločbe • razgla- 
sitvi Mladinskega doma Franceta Prešerna za finančno 
samostojen zavod. 

718. Odlok o ugodnostih za zidanje stanovanjskih hi* na 
območju mestne občine Ptuj. 

Tli. Odlok  o  uvedbi  občinske  doklade  od  dohodkov  samo- 
stojnih poklicev in kmetijstva na območju LO MO Trbov- 
lje za leto 1855. 

» 

Odloki ljudskih odborov 
1?14. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, it. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na 16. skupni seji 
obeh zborov dne 19. aprila 1953 izdal, na 17. skupni 
seji obeh zborov, dne 7. junija 1953 pa dopolnil 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Novo mesto za leto 1955 

1. člen 
Sprejme  se družbeni  plan  okraja Novo mesto 

za leto 1959. 

Prvi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1959 

I. poglavje 
1 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letu 1959 se predvideva povečanje skupnega 
družbenega proizvoda za 11% v primerjavi z le- 
tom 1954. 

Indeksi gibanja družbenega proizvoda so: 

1953 1954 1955 

Skupni dražbeni pro- 
izvod  (v 1000 din) 2,490.599     3,104.397     3,448.999 

Število prebivalstva 67.602 67.223 66.462 
Družbeni proizvod na 

1 prebivalca  (v din)       36.800 46.250 52.000 

Narodni dohodek se v letu 1953 poveča za 11% 
nasproti realizaciji v letu 1954. 

Indeksi gibanja narodnega dohodka: 

1953 1954 1955 

Skupni narodni dohodek 
(v 1000 din) 2,368.108    2,883.437     3,204,803 

Narodni dohodek na 
1 prebivalca (v din)        35.000 42.800 48.500 

Industrija 

Z boljšo izrabo obstoječih kapacitet ter uvedbo 
novih se bo povečal obseg industrijske proizvodnje 
t& 16,5% nasproti doseženi proizvodnji r letu 1954. 

Po posameznih strokah se predvideva tole po- 
večanje: 

Stroka 
Indeks 

realizacija 
1954-100% 

111 Proizvodnja in razdelitev 
električne energije 90 

116 Proizvodnja in oplemenjevanje 
nekovin 164 

117 Kovinska industrija 
(novo osnovana) — 

119 Elektro-industrija                          . 111 
120 Kemična industrija — 

(novo osnovana) — 
121 Industrija gradbenega materiala 114 
122 Lesna industrija 112 
124 Tekstilna industrija - 112 
125 Industrija usnja in obutve 127 
127 Živilska industrija 118 

Skupaj industrija 116,5 

V proizvodnji in razdelitvi električne energije 
bo sicer distribucija električnega toka porasla od 
realiziranih 3,950.000 kWh na 4,900.000 kWh, vendar 
predvideva plain znižanje vrednosti fizične proizvod- 
nje za 10% nasproti realizaciji v letu 1954, ker ni 
predvidenih večjih investicij za elektrifikacijo pode- 
želja v letu 1955. 

V proizvodnji in oplemenjeiranju nekovin bo • 
tem letu povečan fizični obseg proizvodnje za 64% 
v glavnem zaradi povečanja proizvodnje kremenče- 
vega peska in uvedbe novih proizvodov (ognjestalno 
glino itd.). Ta dvig proizvodnje omogočajo lani vlo- 
žene investicije v višini 50,000.000din za ureditev naj- 
osnovnejših naprav ter predvidene letošnje investi- 
cije iz Sklada za gospodarsko pomoč Primorski, Ko- 
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čevski in Dolenjski za ureditev separacije in meha- 
niziranje izkopa peska. 

Z osnovanjem >Podjetja za popravilo vozov in 
strojev Ljubljana—Šiška—obrat Straža« smo dobila 
prvo podjetje kovinske industrije, ki bo predvidoma 
z 42 delavci doseglo v letu 1955 629.000 norma-ur ter 
doseglo vrednost brutto produkta v višini 24,445.000 
dinarjev. 

Z boljšo izrabo obstoječih kapacitet bo povečalo 
podjetje elektro-industrije /Telekomunikacije — 
obrat Šentjernej« svojo produkcijo za, 11 % nasproti 
lanski realizaciji. 

Farmacevtski laboratorij >Krka< v Novem mestu 
je vnesen kot novo podjetje v družbeni plan in je 
obenem edini zastopnik kemične industrije v našem 
okraju. To podjetje bo predvidoma proizvedlo za 
24,967.000 din raznih farmacevtskih preparatov. 

V industriji gradbenega materiala bodo naše tri 
opekarne v Prečni, Zalogu in Prelesju dvignile pro- 
izvodnjo zidaikov za 2,6% in to v glavnem v Zalogu, 
ker je z dodeljenimi lanskimi investicijami že v pre- 
cejšnji meri odpravila ozko grlo v proizvodnji z 
zgraditvijo sušilnih naprav. Predvidene investicije 
v letu 1955 v višini 19,000.000dinarjev bodo podjetju 
omogočile, da si bo nabavilo še manjkajočo opremo, 
medtem novo stiskalnico ter tako povečalo svojo 
kapaciteto. Opekarni Prečna je potrebno za nadalj- 
njo produkcijo dodeliti investicijska sredstva iz 
okrajnega kreditnega sklada za gradnjo žičnice za 
dovoz gline. 

V lesni industriji bo edino podjetje >Novolee« — 
Dolenjsko lesno-industrijsko podjetje Novo mesto, 
ki se je osnovalo v letu 1954 kot fuzija bivšega LIP 
in Tovarne lesnih izdelkov, povečalo svojo proiz- 
vodnjo za 12% nasproti lanski realizaciji. Pri tem 
se proizvodnja žaganega lesa nekoliko zniža v skladu 
z republiškim družbenim planom (za ca. 5%), dočim 
se bo proizvodnja parketnih deščic in drugih finalnih 
proizvodov povečala, kar bo doseženo z izboljšanjem 
proizvodnega procesa, notranje organizacije dela in 
kvalitete proizvodov. 

V tekstilni industriji, kot naši najmočnejši stroki 
industrijske panoge gospodarstva, bo povečana pro- 
izvodnja za 9 % nasproti realizaciji v preteklem letu. 
Povečala se bo proizvodnja mikanega volnenega pre- 
diva (za 9%), česanih volnenih tkanin (za 14%) in 
koniekcije perila za 158%, dočim se bo proizvodnja 
mikanih volnenih tkanin nekoliko zmanjšala (za 5%). 

Industrija obutve bo povečala svojo proizvod- 
njo za 27% z vključitvijo nove kvalificirane delovne 
sile na podeželju. 

V živilski industriji bo Destilacija alkoholnih 
pijač, kot edini zastopnik te panoge, spremenila 
strukturo svoje proizvodnje nasproti letu 1934 tako, 
da bo zmanjšala proizvodnjo naravnih vin, a dvig- 
nila proizvodnjo ostalih alkoholnih pijač ter dvignila 
proizvodnjo brezalkoholnih sadnih sokov. S tem se 
bo dvignila proizvodnja za 18% nasproti lanski reali- 
zaciji. 

Da bo dosežen planirani obseg industrijske pro- 
izvodnje, bodo moraili delovni kolektivi: 

1. čimpreje uvesti in izvajati novi plačilno sistem, 
ki bo stimuliral proizvodnost dela ter s tem omogočil 
povečanje proizvodnje, 

2. • izboljšano organizacijo delovnega procesa 
in z racionalnejšim izkoriščanjem razpoložljivih suro- 
vin do kraja izrabiti kapaciteto v svojih podjetjih, 

3. z izboljšanjem kvalitete in znižanjem proiz- 
vajalnih stroškov zaeigurati stalnost in povečanje 
tržišča za svoje izdelke. 

Kmetijstvo 

'Vrednost kmetijske proizvodnje se v letu 1955 
poveča nasproti letu 1954 za 8,5 %, t. j. od 1.259.589.000 
na 1.366,881.000 dm. 'Vrednost neto pridelka bo tale: 

v 1000 din 

Panoga 1954 1955 indeks v % 

žita 131.814 155.365 118 
industrijske rastline 5.536 6.000 108 
vrtnine 193.320 207.390 107 
sadje in grozdje 184.232 221.717 120 
živina, perutnina 598.968 622.309 104 
živalsfci proizvodi 158.004 188.100 119 

Povečanje narodnega dohodka v letu 1955 bo 
doseženo zaradi višjih hektarsikih pridelkov pri žitih 
in krompirju, sadnem drevju in vinogradih in živino- 
reji zaradi njenega višjega letnega prirastka in 
višje mlečnosti ter delnega povečanja odkupnih cen 
za mleko. Povečanje rastlinske in živinorejske pro- 
izvodnje v letu 1955 je posledica ugodnejših vre- 
menskih pogojev in zaradi večje uporabe agroteh- 
ničnih ukrepov kot gnojenje in zatiranje škodljivcev. 
Največji vpliv bo dosežen zaradi večje uporabe umet- 
nih gnojil, 'ker bo uporaba povečana od 150 vagonov 
v letu 1954 na 3O0 vagonov. Večji hektarski pridelki 
bodo doseženi tudi zaradi tega, ker je bilo v letu 1954 
vreme zelo neugodno za  kmetijsko proizvodnjo. 

Da se zagotovijo finančna sredstva za dvig kme- 
tijske proizvodnje, je v smislu zveznega družbenega 
plana ustanovljen okrajni sklad za pospeševanje 
kmetijstva. Sklad znaša 15% dopolnilne dohodnine 
v znesku 18,450.000 din. Sklad bo uporabljen v tele 
namene: 

din 

1. pospeševanje živinoreje 4,080.000 
2. zaščita rastlin 1,450.000 
3. vinogradništvo  in  sadjarstvo 1,150.000 
4. rastlinska proizvodnja 1,463.000 
5. gradnja gnojišč in silosov 5,000.000 
6. regresi, premije, dotacije 4,200.000 
7. obvezna 6% rezerva 1,107.000 

S temi izdatki za pospeševanje kmetijske službe 
bo dana možnost pričeti z izvajanjem pospeševalne 
službe, kot je nabava plemenjakov, ureditev rejskih 
središč za perutnino, organiziranje živinorejskih in 
kmetijskih razstav, zatiranje škodljivcev, nabava pri- 
znamih semen, gradnja gnojišč in silosov, gradnja 
silnice za 500.000 cepljenk, za manjše melioracije io 
za   razne  premije  najboljšim   proizvajalcem. 

Iz okrajnega proračuna prejme veterinarska služ- 
ba 5,756.000 din za zatiranje kužnih bolezni, vzdrže- 
vanje konjačij in za postajo za umetno osemenje- 
vanje. Postaja za obnovo vinogradov in sadovnjakov 
prejme 1,099.000 din dotacije. Skupno je zagotov- 
ljeno iz sklada za pospeševanje kmetijstva in iz pro- 
račune za kmetijsko in veterinarsko službo 24,198.000 
dinarjev. Poleg tega bodo izdale tudi kmetijske za- 
druge znaten del dobička  v pospeševalno kmetijsko 
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sluiibo (od 6 do 8 milijonov dinarjem). S prispevkom 
5,000.000 dim za gradnjo gnojišč in silosov bodo eami 
proizvajalci vložili najmanj 20,000.000 ddn lastnih 
sredstev v gradnje v kmetijstvu. 

Investicije na kmetijskih posestvih, mlekarni in 
Agroservisu, za postajo za umetno osemenjevanje 
in za melioracije zavise od uspehov na natečajih. 
Ze zagotovljena sredstva iz leta 1954 znašajo za 
kmetijska posestva 5,088.801 din, za Mlekarno Novo 
mesto 53,511.000 ddn, za Agroservis Novo mesto 
6,094.000 din in za melioracije 4,000.000 din. Iz okraj- 
nega kreditnega sklada prejmejo kmetijska posestva 
5,000.000 din. Skupno je zagotovijeno za leto 1955 
za investicije pri navedenih objektih 54,725.000 din. 
Za dograditev postaje za umetno osemenjevanje je 
potrebnih še 35,000.000 din. 

Stanje na kmetijskih posestvih se izboljšuje za- 
radi pričetih gradenj, obnove nasadov in nabave ple- 
menske živine. ZA vsa posestva je nujnost izdelava 
ureditvenih načrtov in zgraditev poslopij družbenega 
standarda. Kmetijski šoli Grm in Mala Loka je po- 
trebno z dotacijo OLO opremiti s potrebnimi stroji 
in zgraditi man|kajoče gospodarske objekte, zagoto- 
viti sodobne učne pripomočke in zagotoviti zadosten 
vpds učencev in učenk s področja našega okraja. 
Urejevanje kmetijskih posestev naj se izvrši z do- 
tacijami in ne z investicijskimi krediti. 

Za izvrševanje nalog kmetijske pospeševalne služ- 
be primanjkuje kmetijskih strokovnjakov. Potrebno 
je nastaviti še večje število kmetijskih strokovnjakov 
pri Okrajni zadružni zvezi in vsaj 6 rajonskih kme- 
tijskih strokovnjakov na sedežih bodočih občin. Stro- 
kovno izobrazbo kmetovalcev bo možno izpopolniti s 
tečaji, zimskimi nadaljevalnimi šolami, predavanji itd. 

Kmetijske zadruge še ne opravljajo vseh nalog 
v pospeševanju kmetijstva. Prevzeti morajo odkup 
vseh pridelkov, živine in živalskih proizvodov in 
organizirati potrebne pospeševalne odseke. Naloga 
kmetijske službe je predvsem potom pospeševalnih 
odsekov prenašati vse ukrepe za dvig kmetijske pro- 
izvodnje do proizvajalcev. 

Veterinarska služba je kljub nepopolni zasedbi 
v stanju, da rešuje vee posege zadovoljivo. Zatira- 
nje kužnih bolezni se izvršuje na stroške okraja, 
v proračunu zagotovljena sredstva bodo tudi leto» 
omogočila izločitev tuberkulozne živine. Nujno po- 
trebno je, da se vsa mesta veterinarjev izpopolnijo, 
ker le pri polni zasedbi in pri uporabi sodobnih pre- 
voznih sredstev bo možno nuditi veterinarsko pomoč 
pravočasno in učinkovito. Velik problem je močna 
kužna jalovost krav 'kot posledica nediscipliniranosti 
rejcev bikov in kmetovalcev. Postaja za umetno ose- 
menjevanje v Novem mestu bo lahko še v tem letu 
rešila ta problem z razširitvijo umetnega osemenje- 
vanja krav, katero se že vrši pri KZ Novo mesto. 
Mokronog in Dolenjske Toplice. Ureditev tega zavisi 
od dotacij za dograditev postaje. Tudi konjaSka služ- 
ba ni na sodobni višini in je nujnost opremiti konja- 
rje. 

Gozdarstvo v 

Upoštevajoč izredno majhno lesno zalogo naših 
gozdov (2 do 3-krat nižja od normalne) in temu pri- 
meren nizek prirastek, daje družbeni plan za leto 
1955 glavni poudarek v tej panogi na vzgojo, nego 
in ureditev gozdov. Tako predvideva samo v druž- 
benem sektorju pogozditev 69 ha goličav, ureditev in 

nego 774 ha gozdov, izkop 130.000 komadov sadik, 
nabiranje semen (1600kg), ureditev 9171 m! drevesnic 
in podobno. 

Kljub dejstvu, da nam ogromne potrebe po lesu 
zaenkrat še ne dovoljujejo sečnje izpod letnega pri- 
rastka, predvndeva družbeni plan za leto 1955 pri 
hlodovini za 40% manjši posek kot v letu 1954 in 
tudi posek drv bo manjši za 38%. 

Na ta način plan, kot vsi ostali ukrepi, uredbe 
in odloki o gozdarskem gospodarjenju, pomaga varo- 
vati in objavljati gozdove, ker njih prednost ni samo 
v vrednosti lesa, ki nam ga dajejo, temveč tudi v 
tem, da nam čuvajo tla pred opustošenjem, ki bi 
brez  gozdov  marsikje  nastalo. 

Gradbeništvo 

V gradbeništvu predvideva družbeni plan v pri- 
meri z letom 1954 zmanjšanje gradbenih storitev za 
11 odstotkov. 

Nujno bodo morala gradbena podjetja skrbeti, 
da se bo dvignila produktivnost gradbene delavnosti, 
kar bo vplivalo na pocenitev gradbenih storitev, ki 
so bile v lansikem letu izredno drage. Nov plačilni 
sistem, ki omogoča plačevanje po učinku, novo na- 
bavljena mehanizacija, racionalnejša organizacija 
dela in pravilno postavljene norme bodo omogočile 
rešiti ta najtežji problem v gradbeništvu. Z uvedbo 
okrajnega sklada za kreditiranje graditve stanovanj 
bo v letu 1955 mogoče nadaljevati že začete stano- 
vanjske gradnje ter tako vsaj nekoliko zadostiti naj- 
nujnejšim potrebam. 

6 

Promet 

V tej panogi zajema družbeni plan le podjetje 
>Avtopromet Gorjanca« in Podjetje za vzdrževanje 
železniških prog. Vrednost bruto produkta v obeh 
podjetjih bo povečana za 15% nasproti lanski reali- 
zaciji. 

Avtobusni promet se bo v celoti povečal za 5 %. 

Trgovina 

Z nadaljinjim organiziranjem in utrjevanjem 
trgovske mreže v letu 1955 ter s povečano kupno 
močjo in povečano industrijsko m kmetijsko pro- 
izvodnjo bo v trgovini predvidoma doselžen celo- 
kupni promet za 14% vdaji kot v lansikem letu ki 
to v državnem sektorju, dočim predvideva plan v 
zadružnem sektorju zmanjšanje prometa, v glavnem 
zaradi manjšega odkupa lesa, za 12%. Kljub tema 
pa predvideva plan povečanje presežka dela v celotni 
trgovini v novem planskem letu za 4% zaradi boljše 
razporeditve delovnih mest v posameznih trgovskih 
podjetjih in trgovinah. 

S 

Gostinstvo 

V gostiniski panogi gospodarstva predvideva druž- 
beni plan povečanje celokupnega prometa za 20%. 
To bo možno doseči s povečanim dotokom turistov" 
v manj znane turistične kraje tudi izven glavne se- 
zone, za kar je potrebna ustrezna propaganda. S pri- 
bližanjem gostinstva širšemu krogu delovnih ljudi, 
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kar bo omogočeno z znižanjem cen ter s pravilnim 
odnosom strežnega osebja do gostov, večjo čistočo in 
redom se bo dvignila ravem našega gostinstva in 
turizma. 

Izvesti vse te osnovne naloge bodo v veliki meri 
pomagali novi planski instrumenti (investicijski fond, 
fond za strokovni dvig kadrov itd.), ki dajejo trdno 
materialno osnovo za nadaljnji razvoj gostinstva in 
turizma ter uvedba novega sistema nagrajevanj po 
doseženem prometu. 

Obrt 

Situacija v obrti se bo v tem letu precej izbolj- 
šala, ker je z novimi instrumenti v družbenem planu 
omogočen razvoj socialističnega sektorja v obrti. 
Tako bo prispevetk družbeni skupnost v pavšalnem 
znesku za nekatere obrtne delavnice in podjetja zelo 
zmanjšal stroške v administraciji ter bo v tem po- 
gledu izenačen socialistični sektor 8 privatnim. Na- 
dalje so obrtna podjetja oproščena plačevanja zvez- 
nega davka od dobička. Z določanjem višine amorti- 
zacije in obresti od osnovnih sredstev je omogočeno 
okraju rešiti nekatere pereče probleme, ki so dosedaj 
zavirali razvoj socialistične obrti (n. pr. znižanje 
amortizacije nekaterim strokam, zmanjšanje procenta 
aH popolno oprostitev plačevanja obresti na osnovna 
sredstva posameznim obrtnim podjetjem ali stro- 
kam itd.). 

Z vsemi temi uikrepi, ki bodo omogočili poveča- 
nje obsega obrtnih uslug in storitev na nivo razvoja 
ostalih panog gospodarstva ter znižanje dejanskih 
stroškov proizvodnje, bo porasla vrednost obrtniških 
storitev za dobre 4%, a vrednost preseika dela celo 
za 23%. 

Drugi  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV 
DRUŽBENEGA PLANA OKRAJA NOVO MESTO 

ZA LETO 1955 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbenim plamom okrajnega ljudskega od- 
bora Novo mesto za leto 1955, se poleg eikonomsikih 
ukrepov, ki so predpisani z zveznim in republiškim 
družbenim planom za teto 1955, predpisujejo še tile 
ekonomski ukrepi:' 

II. poglavje 

Amortizacija 

1 
Gospodarske    organizacije    bodo   obračunavale 

amortizacijo za leto 1955 po amortizacijskih stopnjah, 
ki   so  določene   z   veljavnimi   predpisi,  kolikor   ni 
z zveznim družbenim  planom za leto 1955 drugače 
določeno. 

2 
Na  osnovi  ••.   poglavja  zveznega  družbenega 

plana in ne glede na določbe  1. točke plačujejo v 
letu 1955: 

a) Novomeška opekarna Zalog — amortizacijo v 
riši m 7%; 

druge opekarne — amortizacijo • Višini 80% 
polne amortizacije izračunane po veljavnih amorti- 
zacijskih stopnjah; 

b) gostinske in turistične gospodarske organi- 
zacije — amortizacijo  za  gradbene  objekte  samo 

za vzdrževanje v višini 30% polne predpisane amor- 
tizacije; 

za specifična gostinski inventar in ostala osnovna 
sredstva amortizacije v višini 100% polne amorti- 
zacije  izračunane po  veljavnih predpisih; 

c) obrtna podjetja in delavnice fotografske stro- 
ke — amortizacijo v višini 60%; 

mlinska obrt — amortizacijo v višini 50%; 
vse ostala obrtna podjetja in delavnice — amorti- 

zacijo v višini 100%, polne amortizacije izračunane 
po veljavnih predpisih; 

č) komunalna podjetja in obrti — amortizacijo 
v višini 100% polne amortizacije izračunane po 
veljavnih predpisih. 

III. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstav znaša 6% 

na   leto,  kolikor   ni   z   zveznim  družbenim   planom 
drugače predpisano. 

2 
Na osnovi  XIII.  poglavja  zveznega   družbenega 

plana in ne glede na določbo 1. točke znaša obrestna 
mera od osnovnih sredstev: 

1% za: 
Zdraviliško gostinsko podjetje Dolenjske Toplice 

in Zdraviliško gostinsko podjetje Šmarješke Toplice; 

2% za: 
a) Gostinsko podjetje hotel >Metropol«, Novo 

mesto, Gostinsko podjetje hotel >Kandija<, Novo 
mesto; 

b) obrtna podjetja in delavnice, katerih osnovna 
delavnost je opravljanje   uslug,  mlini  in  klavnice; 

4% za: 
kavarne; 

6% za: 
ostala gostinska podjetja in gostišča ter obrtna 

podjetja m delavnice; 

3% za: 
vrednost gradbenih objektov Mizarstva Dvor in 

Mizarstva Novo mesto. 

Obresti od osnovnih sredstev ne plačujejo: mle- 
karne, komunalna podjetja in obrti, podjetja za 
popravilo kimetiljskih strojev in delavsko uslužbenske 
restavracije zaprtega tipa. 

Obresti od osnovnih sredstev se ne plačajo od 
vrednosti gradbenih objektov gostinstva in turizma. 

Obresti od osnovnih sredstev v okviru gospo- 
darske organizacije se plačujejo po enotni stopnji* 
ki se določi po glavni delavnosti gospodarske orga- 
nizacije. 

5 
Dohodki in obresti od osnovnih sredstev, ki jih 

plačujejo komunalna, obrtna, gostinska in turistična 
podjetja in obrti, pripadajo okrajnemu ljudskemu 
odboru. Ta sredstva gredo v investicijski sklad okraj- 
nega ljudskega odbora. 



St. 40 — 27. IX. 1955 URADNI  LISI Stran 881 

IV. poglavje 

Lokalne takse in prometni davek 

1 
Stopnje občinskega prometnega daivka na promet 

z alkoholnimi pijačami in od prodaje nepremičnim 
ter občinske takse to določene z odlokom, objav- 
ljenim v »Uradnem listu LRSc, št. 34/54 in ostanejo 
v veljavi tudi v letu  1955. 

Ljudski odbor mestne občine Novo mesto pred- 
piše tarife občinskega prometnega davka in taks s 
svojim odlokom. 

2 
Občinski prometni davek na obrtniške izdelke 

• usluge se predpiše s posebndm odlokom. 

V. poglavje 

Delitev  dobička gospodarskih organizacij 

1 
Del dobička gospodarskih organizacij, ki ostane 

po odbitku zveznega davka na dobiček in obveznosti 
iz dobička po zakonu (39. člen uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospoda rsikih organizacij) se razdeli 
med okrajem in gospodarsko organizacijo v temle 
razmerju: 

Gospodarska panoga 
oziroma organizacija 

1. »Elektroc, Novo mesto 
2. »Kremene, Novo mesto 
3. »Keramika«, Novo mesto 
4. Kemična industrija 
5. Novomeška opekarna, 

Zalog 
6. Ostale opekarne 
7. Lesna industrija 
8. »Novoteks<, Novo mesto 
9. Industrija perila, 

Novo mesto 
10. Tkalnica, Novo mesto 
H. Industrija obutve, 

Novo mesto 
12. Industrija čevljev »Bort, 

Dolenjske Toplice 
13. Destilacija alkoholnih, 

pijač, Mirna 
14. Gozdno gospodarstvo, 

Novo mesto 
15. SGP »Pionire, Novo mesto 
16. Gradbeno podjetje »••••• 

Novo mesto 
!?• Gradbeno podjetje »GOP« 

Novo mesto 
18. Projektivno podjetje, 

Novo mesto 
19. Prometna podjetja 
20. Trgovska grosistična in 

detajlistična-grosistična 
podjetja 

Odstotek ostar ika dobič- 
ka po odbitku zveznega 
da vika in  obveznosti  iz 
dobičk a   po   zakonu,   ki 

pripada 
okraj u podjetju 

% % 

85 15 
82 18 
75 25 
70 30 

70 30 
65 35 
80 20 
84 16 

82 18 
82 18 

84 16 

80 20 

80 20 

75 25 
67 33 

«, 
.67 33 

C, 

67 53 

70 30 
76 24 

Gospodarska panoga 
oziroma organizacija 

Odstotek ostanka dobič- 
ka po odbitku zveznega 
davka in obveznosti iz 
dobička   po   zakonu,   ki 

pripada 
okraju podjetju 

% % 

21. Ostala trgovska podjetja 
io trgovine in prodajalne 
proizvajalnih podjetij 90 

22. Zdraviliško-gostinska 
podjetja 70 

23. Ostala gostinska podjetja 
in gostišča 80 

24. Obrtna podjetja in 
delavnice 60 

25. Podjetja •• popravilo 
kmetijskih strojev 60 

26. Podjetje za prikazovanje 
filmov 60 

10 

30 

20 

40 

40 

40 

Ako posamezna gospodarska organizacija, katera 
ni zajeta v 4. točki, tega poglavja, preseže planirano 
kvoto ostanka dobitka, ki ostane za razdelitev med 
okrajem in podjetjem po odbitku zveznega davka 
na dobiček in obveznosti jz dobička po zakonu z zni- 
žanjem lastne cene, večjo produktivnostjo ali z večjo 
proizvodnjo, pripada gospodarski organizaciji od tega 
presežka ostanka dobička kot sledi: 

Ako znaša presežek ostanka pripada 
dobička nasproti planirani kvoti        gospodarski 

ostanka dobička organizaciji 

do 10% 
od 10 do 15 % 
od 15 do 20 % 
od 20 do 30% 

nad 30% 

80%, 
70% 
60% 
50% 
30% 

80 20 

Z delom dobička, ki' pripada gospodarski organi- 
zaciji, gospodarska organizacija samostojno razpola- 
ga in ga razporeja na plačilni sklad, investicijski 
sklad in ostale sklade. Trgovska podjetja in trgovine 
ter gostinska in turistična podjetja lahko ta del do- 
bička uporabijo samo za investicije. 

Okraj na dobičku komunalnih podjetij in obrti, 
kmetijskih posestev, kmetijskih zadrug ter podjetij 
ia obratov kmetijskih zadrug, podjetij okrajne za- 
družne zveze, Železniških prevoznih podjetij in pod- 
jetij poštnega, telefonskega in telegrafskega prometa 
ter delavsko-u&lužbenskih restavracij zaprtega tipa 
ni udeležen. 

3 
Kmetijske zadruge ter podjetja in ©brati kmetij- 

skih zadrug, ki so po določbi 2. točke oproščeni plače- 
vati del dobička okraju, morajo najmanj 50% ostan- 
ka dobička, ki ostane za razdelitev med okraj in 
podjetje uporabiti za iavestioije oziroma za pospeše- 
vanje kmetijske proizvodnje. 

Podjetja okrajne zadružne zveze plačujejo od 
ostanka dobička, kateri ostane za razdelitev med 
okraj in podjetje v investicijski sklad okrajne za- 
družne zveze tale ode to tek tega dobička: 
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trgovska podjetja 80% 
gostinska podjetja 80% 
ostala podjetja 50% 

Ostanek dobička pa lahko uporabijo trgovska in 
gostinska podjetja samo za investicije, ostala pod- 
jetja pa za plače nad placami po tarifnem prvilniku, 
investicijski sklad in ostale sklade. 

Gospodarske organizacije s področja industrije, 
rudarstva, gradbeništva in prometa, ki dosežejo v 
letu 1955 dobiček z znižanjem lastne cene s prihranki 
pri materialnih in ostalih stroških ter z racionaliza- 
cijo proizvodnje in poslovanja, imajo poleg redinega 
deleža pri dobičku še pravico ào posebnega deleža 
pn tistem delu dobička, ki ga dosežejo z znižanjem 
lastne cene. 

Delež gospodarsike organizacije pri dobičku znaša 
20% od doseženega znižanja lastne cene, kateri se 
izloči pred delitvijo dobička med okrajem in pod- 
jetjem. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
določi s posebno odločbo, kolikšen del dobička, na- 
stalega z znižanjem lastne cene se lahko uporabi za 
nagrade delaivcem in uslužbencem, kolikšen del pa 
za samostojno razpolaganje. 

Znižanje lastne cene se ugotavlja dn obračunava 
po določilih uredbe o obdavčenju izrednega dobička 
in o premijah za znižanje lastne cene v letu 1955 
(>Uradni list FLRJ«, št. 17/55). 

5 
Gradbena podjetja ugotavljajo in delijo celotni 

dohodek enotno za vse podjetje. Dosežem dobiček se 
razdeli med sedež podjetja ter med gradbišča in 
obrate v sorazmerju s celotnim zneskom njihovih 
plač po tarifnem pravilniku. 

Iz doseženega dobička se pred razdelitvijo med 
gradbišča in obrate krijejo morebitne izgube grad- 
bišč in obratov ter izloči znesek, ki gre kot dobiček 
sedežu podjetja in se izračuna v odstotku od dobička. 

4)el dobička, ki pripada sedežu podjetja znaša 
10% od celotnega dobička gradbenega podjetja. 

Iz dela dobička, iki ostane gospodarski organiza- 
ciji za samostojno razpolaganje po določbi 1. točke 
tega poglavja, sme gospodarska organizacija upora- 
biti za plačilni sklad nad plačami po tarifnem pravil- 
niku tale del dobička: 

Odstotek od deleža do- 
bička, ki pripada gospo- 
darski organizaciji, do 
katerega se sme največ 
uporabiti za plač. sklad 
(s prisp. za soc. zavar.) 

% 

Podjetje oziroma  panoga 

1. »Elektro«, Novo mesto 
2. »Kremen«, Novo mesto 
3. »Keramika«, Novo mesto 
4. Kemična industrija 
5. Industrija gradbenega 

materiala 
6. Lesna industrija 
7. »Novoteks«, NOTO mesto 
8. Industrija perila, 

Novo mesto 

70 
40 
80 
60 

70 
70 
35 

70 

Odstotek od deleža do- 
bička, ki pripada gospo- 
darski   organizaciji,  do 

Podjetje oziroma  panoga   katerega se sme največ 
uporabiti za plač. sklad 
(s prisp. za soc. zavar.) 

% 

9. Tkalnica, Novo mesto 60 
10. Industrija obutve. 

Novo mesto 60 
11. Industrija čevljev »Bor«, 

Dolenjske Toplice 60 
12. Destilacija alkoholnih pijač, 

Mirna 70 
15. Gozdno gospodarstvo, 

Novo mesto 80 
14. SGP »Pionir«, Novo mesto 60 
15. Gradbeno podjetje »Krka«, 

Novo mesto 60 
16. Gradbeno obnov, podjetje 

»GOP«, Novo mesto 60 
17. Projektivno podjetje, 

Novo mesto 80 
18. Avtopromet »Gorjanci«, 

Novo mesto 70 
19. Podjetje za vzdrževanje proge, 

Novo mesto 80 
20. Obrtna podjetja in delavnice 70 
21. Komunalna podjetja in obrti 60 
22. Podjetja za popravilo kmetijskih 

strojev 70 
23. Podjetja za prikazovanje filmov 70 

Vsa gostišča, katera so v kolektivnem upravlja- 
nju in obrtna podjetja dn delavnice, katere zaposlu- 
jejo do 10 ljudi, razen pekarij, mesarij in žag do 
5 ljudi, plačujejo letni pavšalni znesek kot delei 
okraju pri dobičku m kot stalne prispevke družbeni 
skupnosti (obresti na osnovna sredstva in zemljarino). 

Pavšalni delež okraja na dobičku in stalni pri- 
spevka družbeni skupnosti se določijo s posebno od- 
ločbo okrajnega ljudskega odbora po predlogu okraj- 
ne davčne komisije. 

Gostišča iz prvega odstavka te točke ne obli- 
kujejo plačilnega sklada na podlagi odstotka od pro- 
meta. 

Del doseženega dohodka po izločitvi pavšalnega 
zneska ter sredstev za sklade in obresti od kredita 
za obratna sredstva, je plačilni sklad, ki se deli po 
tarifnem pravilniku. 

VI. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

1 
Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih orga- 

nizacij se izplačujejo v letu 1955 na podlagi tarifnih 
postavk v tarifnem pravilniku in doseženega delov- 
nega učinka. Tarifne postavke v tarifnem pravilniku 
za leto 1955 se lahko gibljejo na ravnri obračunskih 
plač za leto 1954. 

Na podlagi XX. poglavja zveznega družbenega 
plana bo okrajni ljudski odbor izdal posebne odločbe 
za zvišanj« oziroma znižanje ravni tanfnih postavk 
do 5% od ravni obračunskih plač v letu 1954 zaradi 



St. 40 — 27. IX. 1955 U« A DNI  LIS"! Stran 883 

vskladuitve plač med posameznimi podjetji z ozirom 
na delovne pogoje, kvalifikacije in podobno. To po- 
ve-^nje je treba smatrati predvsem za odpravo ne- 
sorazmerij glede nivoja plač med posameznimi pod- 
jetji, za nagrajevanje strokovnega in vodilnega oseb- 
ja in podobno in ne za linearno povečanje plač. 

nem pravilniku, največ do 20% od plač po tarifnem 
pravilniku. 

Ostaneik plačilnega sklada, ki se ne uporabi za 
povečanje plač nad plačamd po tarifnem pravilniku 
prenese trgovsiko podjetje oziroma trgovina v svoj 
investicijski in svoj rezervni sklad. 

Plačilni sklad trgovsikih podjetij in trgovdn ee 
oblikuje po doseženem prometu. Plačilni sklad trgov- 
skih podjetij in trgovin ne sme preseči zneska, ki se 
izračuna na podlagi tehle odstotkov od celotnega 
prometa: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
M. 
13. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 

24. 

2Ï. 
26. 

27. 
28. 

Trgovsiko podjetje »Rog«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Zeleznina«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Prehrana«, Novo mesto 
Trgovsiko podjetje »Izibira«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Zarja«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Tobak«, Novo mesto 
Trgovsko podjetje »Sadje«, Novo, mesto 
Trgovina »Usnje« 
Komisijska trgoviina 
Drogerija 
Radio center 
Trgovsko podjetje »Gorjanci«, Šentjernej 
Trgovsko podjetje, Trebnje 
Trgovsko podjetje, Dolenjske Toplice 
Trgovsko podjetje, Mokronog 
Trgovsko podjetje, Seotrupert 
Trgovsko podjetje, Smarjeta 
Trgovsko podjetje, Mirna peč 
Trgovsko podjetje, Žužemberk 
Zadružno trgovsko podjetje, Novo   mesto 
Zadružna trgovsko podjetje »Les«, 
Novo mesto 
Kmetijska zadruga, Smihel 
Kmetijske zadruge: 
Sela-Sumbenk, Šentrupert, Sentlovreoc, 
Straža, Trebnje, Velika Lok*, 
Velikd Gaber, Zagradec 
Kmetijske zadruge: 
Ambrus, Dvor, Dobraič, Dolenjske 
Toplice, Hinje, Mokronog, Mirna, Otočec 
Kmetijsiki zadrugi Šentjernej in Mirna peč 
Kmetïjiske zadruge: 
Birčna vas, Brusnice, Smolenja vas, 
Stopiče, Škocjain, Trebelno, Vrhpolje, 
Uršna sela 
Kmetij siki zadrugi Novo mesto in Žužemberk 
Kmetijske zadruige: 
Dobrava, Podgrad, Smarjeta 

% 

1.6 
1,7 
5,4 
4,3 
3,7 
2,5 

10,0 
3,5 
5,6 
7,5 
4,5 
4,2 
4,0 
5,2 
4.7 
4,0 
4.6 
4,2 
4,8 
4,7 

3,5 
3,2 

3.5 

4,0 
4,2 

4.5 
4,8 

5.0 

Prodajalne proizvajalnih podjetij oblikujejo 
svoj celotni dohodek iz dogovorjenega rabata, ki ga 
obračunavajo od doseženega prometa. Od ostanka 
rabata, ki se ne uporabi za izdatke po 77. členu ured- 
be o delitvi celotnega dohodka gospodarskih organi- 
zacij, smejo prodajalne proizvajalnih podjetij upo- 
rabiti za plače s prispevkom za socialno zavarovanje 
nad plačami po tarifnem pravilniku največ do 20% 
od plač po tarifnem pravilniku. 

Plačilni sklad gostinskih in turističnih podjetij 
se oblikuje po doseženemj prometu. Plačilni sklad go- 
stinskih in turističnih podjetij ne sme preseči zne- 
ska, ki se izračuna na podlagi tehle odstotkov od 
celotnega prometa: 

% 

26 

27 

Trgovska podjetja in trgovin« smejo uporabiti 
z« povečanje plač (s prispevkom za socialno zavaro- 
vanje) nad plačami po tarifnem pravilniku, če pla- 
nini sklad, ki se izîacuna na podlagi določenega od- 
stotka od celotnega prometa presega plače po tarif- 

1. Zdravdldško-gostinsko podjetje Dol. Toplice 
2. Zdraviliško-gostinsko podjetje Šmarješke 

Toplice 
3. Gostinsko podjetje hotel »Metropol«  Novo 

mesto 20 
4. Gostinsko podjetje hotel »Kandija« Novo 

i      mesto 15 
5. Kolodvorska   restavracija  Novo mesto 12 
6. Kavarna Novo mesto 18 
7. Bife Novo mesto 11 
8. Gostinsko podjetje »Caven« Novo mesto 11 
9. Gostišče KZ Hinje 10 

10. Gostišče Y1Z Skoojan                                             .10 

VII. poglavje 

Stopnja dopolnilne dohodnine in zemljarine 

Za izračunavanje dopolnilne dohodnine iz kme- 
tijstva in dopolnilne dohodnine od samostojnih po- 
klicev in premoženja se predpiše lestvica s posebnim 
odlokom. 

Občinske doklade bodo razpisali občinski ljudski 
odbori v skladu e predpisi temeljnega zakona o ob- 
činski dokladi in posebnem krajevnem samoprispev- 
ku (»Uradni list FLRJ«, št. 19/55). 

Na podlagi XII. poglavja zveznega družbenega 
plana so oproščene plačevanja zemljarine kmetijske 
gospodarske organizacije, ki so bile ustanovljene po 
1. januarju 1953 in sicer: Kmetijsko gospodarstvo 
Poljane, Kmetijsko gospodarstvo Šentjernej in Za- 
družno kmetijsko posestvo Trška gora. 
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Vili. poglavje 

Delež občinskih ljudskih odborov na dohodkih 
okraja 

1 

ObSinskim ljudskim odborom in ljudskemu od- 
boru mestne občine Novo mesto pripada za kritje 
njihovih proračunskih potreb od dohodkov pobranih 
na njihovem območju tale delež: 

1. Davek na dediščine in darila 100 
2. Dohodki uradov in  ustanov 100 
3. Razna nepredvideni dohodki 100 
4. Občinski  prometni  davek 100 
5. Občinske doklade 100 
6. Občinske takse 100 
7. Presežek dohodkov iz leta  1954 100 
8. Dopolnilna dohodnina od kmetijskih 

gospodarstev in dopolnnlna dohodnina 
od samostojnih poklicev in premoženja 
pripada   posameznim  občinam  v  tehle 

odstotkih: 

3. Proračun LO MO Novo 
mesto 

4. Skladu za urejanje voda 

Dopolnilna dohodnina od kme- 
tijskih  içoipodarstev,  predpisa- 

na   za   leto   1955 

Dopolnilna dohodnina od ta- 
mostojnih poklicev in premo- 
ienja, piedpiiana ta let« 195S 

Občina % največ do zneska 
1. Brusnice 76 1,400.000 
2. Dobernič 19 793.000 
3. Dol. Toplice 29 1,142.000 
4. Dvor 42 1,171.000 
5. Gotna   vas 32 2,799.000 
6. Hinje 93 1,466.000 
7. Mirna 15 512.000 
8. Mirna peč 13 875.000 
9. Mokronog 20 863.000 

10. Novo mesto 100 1,862.000 
11. Prečna 37 983.000 
12. Rakovnik 34 2,245.000 
13: Straža 15 *.32.O0O 
14. Šentjernej 18 2.465.000 
13. Škocjan    ' 8 609.000 
16. Smarjeta 20 1,251.000 
17. Trebelno 23 794.000 
18. Trebnje 6 535.000 
19. Trška gora 39 1,232.000 ' 
20. Vel. Gaber 8 441.000 
21. Velika Loka — — 
22. Zagradec 72 1,413.000 
23. Žužemberk 47 1,609.000 

% 

100 

Iz dela dobička gospodarskih organizacij, ki pri- 
pada okraju in bo dosežen v letu 1955. na področju 
okraja, pripada: 

1. Skladu   za   gradnjo  stano- 
vanj 100%-ni   del  dobička 

gradbeništva 
Sklada   za   gradnjo  stano- 
vanj 10,5% ostanka do- 

bička 
2. Proračun OLO Novo 

mesto 78,3% ostanka do- 
bička 

10,5% ostanka do- 
bička 

0,7% ostanka do- 
bička 

V proračun okraja se steka določena del dobič- 
ka gospodarskih organizacij samo do planirane kvo- 
te. Presežek dobička, ki bi po prejšnjem odstavku 
šel v proračun okraja, se steka v okrajni kreditna 
sklad. 

IX. poglavje 

Skladi 

1 

•V okrajni kreditni sklad za investicije se ste- 
kajo: 

a) zaostali del dobička gospodarskih organizacij 
iz leta  1954, ki pripada okraju, 

b) obresti na osnovna sredstva obrtnih podjetij 
in delavnic, gostinskih podjetij in gostišč ter komu- 
nalnih podjetij in obrti, 

c) anuitete in obresti od 'kreditov, ki se dajejo 
iz tega sklada, 

č) druga sredstva, ki se po posebnih predpisih 
stekajo v ta sklad. 

Določijo se naslednji najdaljši odplačilna roki 
za investicijska posojila: 

za traktorje in srednje kmetijske stroje 10 let 
za velike kmetijske stroje 15 M 

za gospodarska poslopja 25 „ 
za sadovnjake in vinograde 20 „ 
za nabavo delovne in plemenske živine 5 » 
za nabavo avtomobilov 8 • 

za obrtništvo, gostinstvo in trgovino 15 „ 
ZA ostale potrebe 12 „ 

Določijo se naslednje najnižje obrestne stopnje 
za investicijska posojila: 

za kmetijstvo 1 % 
za obrtništvo, gostinstvo in trgorrao 3% 
za ostale potrebe 4% 

V okrajni »klad za obnovo gozdov se vplačuj« od 
lesa iz gozdov splošnega ljudskega premoženja ce- 
lotna vrednost lesa na panju, od lesa iz zadružnih in 
zasebnih gozdov pa prispevki po tarifi, ki je določe- 
na z uredbo o plačevanju prispevkov v sklad za ob- 
novo, gojitev in varatvo gozdov ter o uporabi teh 
skladov. 

Iz okrajnega gozdnega «klada se vplačuje v re- 
publiški »klad za obnovo gozdov 35% od zneskov, ki 
bodo vplačani r okrajni gozdni sklad. 

V občinske gozdne sklade gre iz okrajnega gozd- 
nega sklada 10% prispevkov plačanih od lesa pose- 
kanega v zadružnih in zasebnih gozdovih na območ- 
ju posameznih občin. 

Ustanovi »e oKrajni sklad za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje. 

V ta sklad ce vplačuje prispevek v višini 15% 
celotne dopolnilne dohodnine od kmetijskih gospo- 
darstev. 
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Ustanovi se okrajni sklad za kreditiranje gra- 
ditve stanovanj. 

V ta e klad se stekajo: 
a) 5% vseh sredstev, s katerimi razpolaga okraj, 

b) del dobička gradbenih podjetij, kri pripada 
okraju. 

V ta sklad se vplačuje poleg dela dobičika grad* 
benih podjetij še 10,5% dela dobička ostalih go- 
spoda rekih organizacij, ki pripada okraju. 

Gospodarske organizacije vplačujejo v svoj re- 
zervni sklad 2% zneska povprečnih obratnih sred- 
stev v zadnjih treh letih. 

Ne glede na določbe prvega odstavka te točke 
vplačujejo v ta siklad grosistična trgovska podjetja 
3%, kmetijske organizacije pa 5% od zneska po- 
vprečnih obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

Trgovska podjetja im trgovine, prodajalne proiz- 
vajalnih podjetij ter gostinska podjetja in gostišča 
vplačujejo v svoj investicijski sklad 0,5% od dose- 
ženega prometa. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vpla- 
čujeta trgovski podjetji >Tobaik< Novo mesto in >Pre- 
hranac Noro mesto v svoj investicijski sklad 0,2% 
od doseženega prometa. 

din 

4. Dopolnilna  dohodnima   kmečkih   go- 
spodar štev: 

a) — te&oča 111,000.000 
b) — zaostale 12,000.000 

5. Dopolnilna dohodnina ostalih poklicev, 
in premoženja: 
a) — tekoča ^        9,000.000 
b) — zaostala 6,000.000 

6. Občinske doklade 
7. Odstopljena temeljna dohodnina 
8. Zemlja ri na 
9. Davek na dediščine in darila 

10. Državne takse 

11. Občinski prometni davek 
12. Občinske taJcse 
13. Dohodki uradov in ustanov 

14. Ostali dohodki 

15. Presežek dohodkov iz leta 1954 
16. Obresti na osnovna sredstva 
17. Anuitete 
18. Presežek dobička gospodarskih orga- 

nizacij iz leta 1954 — «aldo kreditne- 
ga sklada 

19. Posojila 

123,000.000 

15,000.000 
22,000.000 

59,000.000 
4,000.000 
7,000.000 

13,000.000 

13,000.000 
5,000.000 

8,330.000 
9,170.000 

4,530.000 
3,671.000 

19,966.000 

74,482.000 

33,000.000 

Skupna sredstva okraja 677,702.000 

V sklad za kadre vplačujejo gospodarske organi- 
zacije prispevke določene z zveznimi in republiškimi 
predpisi. 

X. poglavje 

Denarna sredstva okraja in njihova osnovna 
razdelitev 

1 

V letu 1955 bodo okraju na razpolago denarna 
sredstva • »kupnem znesku 

677,702.000 dinarjev. 

Ta sredstva so zagotovljena iz sledečih virov: 

din 

2.000.000 

i. Del dobička gospodarskih organizacij   230,553.000 

2- Del  prometnega davika državnih go- 
spodarskih organizacij 

3. Prometni davek zadrug in.privatnikor: 

a) prom. davek za vino in 
žganje 5,000.000 

b) prom. davek zadrug in 
zadružnih organizacij        21,000.000 

e) prom. davek privatnikov   35,000.000 
č) prom. davek od davčnih 

vredraotndc 

od tega za OLO 50% 

1,000.000 

62,000.000 

Denarna sredstva, s katerimi razpolaga okraj se 
bodo uporabila v naslednje namene: 

1. Izdatki za okrajni proračun: 

31,000.000 

a) dotacija   gospodarstvu 6,491.000 
b) negospodarske investicije 47,541.000 
c) prosveta in  kultara 123,212.000 
č) socialno skrbstvo 18,413.000 
d) zdravstvena zaščita 36276.000 
e) državna uprava 128,571.000 
f) ostale dotacije 29,070.000 
g) proračunska  rezerva 9,080.000 
h) realne garancije 1,880.000 
i) obvezna  6-%na rezerva 25,566.000   426,100.000 

2. Izdatki občinskih proračunov: 
OBLO Brusnice 2^00.000 

„     Dobernič 2.600.000 
„    Dolenjske Toplice 3.700.000 
„     Dvor 2,500.000 
m     Gotrfa vas 6,000.000 
„     Hinje 2••0.••• 
„    Mirna 2,950.000 
„     Mirna peč 3,400.000 
„    Mokronog 3,600.000 
m    Novo mesto 36,000.000 
„     Prečna 2,050.000 
„     Rakovnik   , 4,750.000 
n     Straža 2,150.000 
•     Šentjernej 7,100.000 
„     Skocjan 3,350.000 
•    Smarjeta 5,200.000 
n    Trebelno 2,150.000 
„    Trebnje 4,950.000 
n    Trika gor* 2,650.000 
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Vel.  Gaber 
Vel. Loka 
Zagradec 
Žužemberk 

2,200.000 
2,200.000 
2,450.000 
3,300.000   107,650.000 

3. Okrajni   kreditni   sklad   za   investicije 61,500.000 
4. Okrajni sklad za pospeševanje 

kmetijstva 18,450.000 
5. Okrajni sklad za gradnjo stanovanj 62,702.000 
6. Okrajni sklad za urejanje voda 1,300.000 

Skupni izdatki 677,702.000 

Negospodarske investicije, katere se bodo finan- 
cirale iz proračuna, se bodo uporabile v tele na- 
mene: 
1. komunalna  delavnost 9,220.000 
2. elektrifikacija podeželja 10,920.000 
3. prosveta in kultura 18,001.000 
4. zdravstvo 9,400.000     47,541.000 

Ad L Komunalna delavnost: 
1. Vodovod Žaloviiče, dokončanje    470.000 
2. Vodovod Mihovo, dokončanje   1,034.000 
J. Ureditev kapnice, Gorenji 

vrh 940.000 
4. Vodovod Skocjan, nadalje- 

vanje 4,465.000 
5. Vodovod Šmarjeta, nadalje- 

vanje 1,465 000 
6. Vodovod Veliki Kal, nada- 

ljevanje 846.000      9.220.000 

Ad. 2. Elektrifikacija podeželja: 
Sredstva, iki so določena za elektrifikacijo pode- 

želja, razdeli Svet za gospodarstvo na individualne 
korietnike in sicer prvenstveno za gradnje daljno- 
vodov. 

Ad 3. Kultura in pros veta: 
1. Sola Šmarješke Toplice, nadalj. gradnje 4,700.000 
2. Sola Prévoie, nadaljevanje gradnje 3,760.000 
3. Sola Stopiče, nadaljevanje gradnje 2,330.000 
4 Odkup graščine Zapuže 2,820.000 
5. Vajenska sola Novo mesto — oprema 846.000 
6. Načrti za nove šole 1,645.000 
7. Nabava opreme za osnovne šole 1,880.000 

18,001.000 

Ad 4. Zdravstvo in socialno skrbstvo 
1. Zdravstveni dom Novo mesto: 

a) oprema 2,650.000 
b) adaptacija                               1,700.000 4,350.000 

2. Ambulanta Treibnje, oprema 250.000 
3. Lekarna Mokronog, oprema 150.000 
4. Mladinski dom Kot, oprema in adaptacije 900.000 
5. Nacrti za dom onemoglih 750.000 
6. Ambuilanta Šentjernej, oprema 550.000 
7. Ambulanta Žužemberk, oprema 550.000 
8. Ambulanta Mokronog, oprema 1,900.000 

9,400000 

Sredstva okrajnega kreditnega «.klada, ki bodo 
ustvarjena na osnovi določb 1. točke IX. poglavja, 
bodo znašale • letn 1955 skupno 61,500.000 din. 

Kredite iz tega sklada bo dajala Narodna bamka, 
podružnica Novo mesto po odobritvi sveta za go- 
spodarstvo. 

5 
Denarna sredstva okrajnega gozdnega sklada, s 

katerimi bo razpolagal okraj v letu 1955, so na- 
slednje 

a) dohodki sklada v  letu  1935 139,323.000 
b) presežek dohodkov iz leta  1954 55,484.000 

Skupaj       214,807.000 

Razdelitev sredstev gozdnega sklada: 
a) udeležba  republike 35% od do- 

hodkov 55,763.000 
b) udeležba občin s saldom iz 1. 1954       15,033.000 
C) ostane za okrajni sklad 144,011.000 

Skupaj       214,807.000 

Sredstva okrajnega in občinskih gozdnih skladov 
v skupnem znesku 159,044.000 din bodo uporabljena 
v tele namene: 

1. za potrebe državnega sektorja: 
a) obnova, urejanje in 

varstvo gozdov 33,435.000 
b) vzdrževanje, popravula 

in novogradnje gozdnih 
k/>muMiikacij 12,057.000 

c) vzdrževanje, popravila in 
novogradnje   gospodar- 
skih poslopij in 
objektov 10,190000 

d) ostalo (amortizacija, 
obresti) 6,266.000     61,948.000 

2. za potrebe zadružnega in zasebnega sektorja: 
a) obnova, urejanje in 

varstvo gozdov 9,833.000 
b) vzdrževanje gozdnih 

komunikacij 3,751.000 
c) vzdrževanje gozdnih 

poslopij in objektov 260.000     13,844.000 
3. za stroške javne gozdarske službe: 

a) stroški okrajne 
gozdne uprave 20,683.000 

b) obveze iz leta 1954 21,508.000 
c) posojalo okrajnenra 

kreditnemu skladu 33,000.000 
di) nabava osnovnih sredstev    3,000.000 
e) ostalo (amortizacija) 2,845.000    81,036000 

4. presežki r občin s leib 
skladih 2,216.000 

Skupaj 

6 

159,044.000 

Sredstva sklada za pospeševanje kmetijske pro- 
izvodnje, kd bodo formirana na < podlagi določbe 
3. točke K. poglavja, bodo znašala v letu 1955 

18,450.000 
Sredstva tega sklada se bodo upora- 

bila v tele namene: 
a) pospeševanje živinoreje 4,080.000 
b) zaščita rastlin 1,450.000 
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c) vinogradništvo an 
sadjarstvo 1,150.000 

d) rastlinska proizvodnja 1,463.000 
e) dotacije za gradnjo gnojišč 

un silosov 4,800.000 
I) dvig   proizvodnje   (regresi, 

melioracije, premije  ipd.)        4,400.000 
g) obvezna 6%-na rezerva 1,107 000 18,450.000 

Kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš bo 
znašal v letu 1935 skupno 62,702.000 dinarjev. 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila za daja- 
nje posojal za zidanje stanovanjskih hiš gospodar- 
skim in družbenim organizacijam, uradom in usta- 
novam, stanovanjskim zadrugam ter delavcem in 
uslužbencem. 

Pogoji za uporabo sredstev tega sklada bodo 
predpisanu s posebnim odlokom. 

8 
Sredstva okrajnega sklada za urejanje voda bo- 

do znašala v letu 1955 skupno 1,300.000 din. 
Ta sredstva bodo uporabljena za regulacijo pri- 

tokov   Mirne   v   znesku   1,300.000 dinarjev. 

Iz republiškega sklada za gospodarsko pomoč 
Primorski, Kočevski in Dolenjski bo prejel okraj za 
investicije din 110,000.000 

Ta sredstva bodo uporablijema za: 

1. Rudnik kremenčevega peska 
»Kremen«, Novo mesto 30,000.000 

2. Novomeška opekarna Zalog 19,000.000 
3 Tlakovanje ceste Novo mesto — 

kolodvor 7,000.000 
4. Vodovod Stična—Trebnje 20,000.000 
5. Vodovod Suha Krajina 24,000.000 
6. Vodovod Novo mesto 10,000.000 

2. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 1-1041/1-55 

Novo mesto, dne 7. junija 1955. 

Predsednik OLO: 

Viktor Zupančič 1. r. 

715. 

Na podlagi 16. in 2. točke 64. člena zakona o 
°kraj.nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Kranj na seji 
trajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. av- 
gusta 1955 sprejel 

ODLOK 
0 spremembah  in dopolnitvah  odloka o družbenem 

planu okraja Kranj za leto 1955 

l.člen 
.Odlok o družbenem planu okraja Kranj za leto 
"3 se spremeni in dopolni takole: 

V tretjem delul— 1. poglavje — Amortizacija — 
se za točko č) vstavi nova točka d) s temle bese- 
dilom: 

d) hidroelektrarna KZ Poljane 55% 

II 
V tretjem delu — 4. poglavje — Plače delavcev 

in uslužbencev gospodarskih organizacij za leto 1954 
— se besedilo točke b črta, namesto njega pa se 
vstavi  tole besedilo: 

b) Za trgovska podjetja in trgovine se skupni 
plačilni sklad s socialnim zavarovanjem določa v 
naslednjih stopnjah od doseženega prometa glede 
na minimalni promet na zaposlenega: 

Trgovsko podjetje »Postrežba«, Kranj 
Trgovsko podjetje Predoslje 
Trgovina »Pn mostu<, Kranj 
Trgovina »Pri stari poštic, Kranj 
Trgovina .Speoerija«, Kranj 
Trgovina »Stražišče«, Kranj 
Trgovina »Jezerska cesta«, Kranj 
Trgovina »Izbira«, Kranj 
Trgovina »Tkanina«, Kranj 
Trgovina »Na Gorenji Savi«, Kranj 
Trgovina »Koloniale«, Kranj 
Trgovina »Zlato polje«, Kranj 
Trgovina »Potrošnik«, Kranj 
Trgovina »Kekec«, Skofja Loka 
Trgovina »Konzum«, Skofja Loka 
Trgovina »Specerija«, Skofja Loka 
Trgovina »Na križišča«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri kolodvoru«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Ziherlu«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Koceletu«, Skofja Loka 
Trgovina »Potrošnik«, Skofja Loka 
Trgovina »Planika«, Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Povrtnina«, 

Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Zelenjava«, 

Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Moda«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Elita«,  Kranj 
Trgovsko podjetje »Gorenje«, Kranj 
Trgovina »Pri Kranjcu«, Kranj 
Trgovina »Manufaktura«, Skofja Loka 
Trgovina »Pri Lukežu«, Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Oprema«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Zeleznina«, 

Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Zeleznina«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Runo«,  Tržič 
Trgovina »Usnje«, Kranj 
Knjigarna, Tržič 
Knjigarna, Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Loka«, 

Skofja Loka 
Trgovsko podjetje »Živila«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Kokra«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Tkanina«, Kranj 
Trgovsko podjetje »Preskrba«, Tržič 
Trgovsko podjetje »Prehrana«, Tržič 

— a • 

s  ft *• •s -s «2 

310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5.0 
310 5,0 
310 5,0 

i 310 5,0 
310 5,0 
310 5,0 
310 5.0 
310 5,0 

240 6,4 

240 6,4 
700 2,3 
700 2.3 
700 2,3 
850 1.7 

l 500 3,2 
500 3,2 
850 2,7 

800 22 
[ 550 2,8 

700 2,3 
700 2,3 
220 6,4 
220 6,4 

1.100 1,4 
1.150 1.3 
2.100 0,76 
1.900 0.85 
290 5,0 
290 5.0 
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Trgovsko podjetje »Ziri« 290 5,0 
Trgovsko podjetje »Poljane«, Poljane    400 4,0 
Trgovsko podjetje »Selca«, Selca 400 4,0 
Trgovsko podjetje >Sora«, Železniki       400 4,0 
Trgovsko podjetje Smlednik 380 4,2 
Trgovsko podjetje Gorenja vas 580 4,2 
Trgovsko podjetje Cerklje 380 4,2 
Trgovina »Zirovia«, Ziri 380 12 
Trgovsko podjetje »Sadje«, Kranj 250 6,2 
Trgovsko podjetje »Tobak«, Kranj 830 1,8 
Trgovsko podjetje OZZ Kranj 800 2,4 
Trgovsko podjetje »Merkur«, Kranj     2.700 0,65 
Trgovsko podjetje Preddvor 350 4,4 
Trgovsko podjetje Golnik 350 4,4 
Trgovsko podjetje Jezersko 350 4,4 
Trgovsko podjetje Naklo 350 4,4 
Trgovsko podjetje Šenčur 330 4,4 
Trgovina »Jelovica«, Železniki 350 4,4 
Trgovina »Gozd«, Železniki 350 4,4 
Trgovsko podjetje »Delikatesa«, Kranj    175 8,8 
Trgovsko podjetje »Vino«, Kranj 510 2,8 
TrgovsJco podjetje »Kurivo«, Kranj        300 4,5 
Nabavno prodajna zadruga, Kranj       1.500 1,1 
Knjigarna »Simon Jenko«, Kranj 500 5,0 
Trgovina »Izbira«, Kranj 280 5,4 
Trgovina »Pod Lipo«, Kranj 100 16,0 
Trgovsko podjetje »Lubnik«, 

Skofja Loka 250 6,5 
Trgovina »Usnje«, Skofja Loka 500 3,0 

Stranska delavnost: 
Trgovsko podjetje    »Delikatesa«, 

Kranj (pekarija) 140 18,0 
Trgovsko podjetje »Kurivo«, Kranj 

(storitveni  prevozi) 25 51,0 
Trgovsko podjetje »Vino«, Kranj 

(izdelovanje sodavice) 310 4,0 
Trgovsko podjetje »Loka« Skofja Loka 

(izdelovanje testenin) 120 11,0 

v     1• 
V tretjem delu — 4. poglavje — Place delavce* 

in uslužbencev gospodarskih organizacij za leto 1955 
— se besedilo točke d) črta. in namesto tega vstati 
tole besedilo: 

d) Trgovski odseki kmetijskih zadrug (brez upo- 
števanja odkupa lesa) formirajo skupni plačilni sklad 
s socialnim zavarovanjem v naslednjih stopnjah od 
doseženega prometa glede na minimalni promet na 
zaposlenega. 

"3 
•al 

• « 
a a 

III 

m 
"8-, 4|3 1S- iti 

si la*"8 
|a|-4 S'osi 

KZ 
Cerklje 560 2,8     Ziri 560 2,8 
Kranj 560 2,8     Pitnje 650 2,3 

Naklo 560 ,9 _    Brnikj 
Ae    Godešio 

650 
650 

2,3 
2,3 

Poljane 560 2.8    Mavčiče 650 2.3 
Skofja Loka 560 2,8    Smlednik 650 2£ 

•i-s 
•alti •aJ. 

1 a           » 
;|     j|I3 

•8" 
» •a ' Ha   u 

2 o.""»o 
•'• lil i|     S'   ' 

* •    -S- S2ä 

>fja i Bukovica Trata, Skc 460 3,3 
Loka 650 2,3 Javorje 460 3,3 

Velesovo 650 2,3 Log 460 3,3 
Voklo 650 2,3 Lucine 460 3,3 
Visoko 650 2,3 Podbrezje 460 3.3 
Zalog A50 2,3 So ri ca 460 3,3 
Zabnica 650 2,3 Zg. Luša 460 3,3 
Ceänjica 500 (   3,0 Zali  log 460 3,3 
Gorenja vas 500 3,0 Besnica 420 3,5 
Hotavlje 500 3.0 Kokra 420 3,5 
Martin jvrh i 500 3,0 Kovor 420 3,5 
Predoslje 500 3,0 Križe 420 3,5 
Preddvor 500 3,0 Lese 420 3,5 
Selca 500 3,0 Jelen dol 420 3,5 
Sovodenj 500 3,0 Podljubelj 420 3,5 
Šenčur 500 3,0 Trstenik 420 3,5 
Trboje 500 3,0 Zminec 420 3,5 
Trebinja 500 3,0 

IV 
V tretjem delu — 5. poglavje — Določitev sto- 

penj od prometa za investicijski sklad v trgovini 
in gostinstvu — se besedilo točke a) prvega odstavika 
spremeni  tako, da  se vstavita   naslednja   odstavka: 

a) Grosistična trgovska podjetja živilske stroke 
prenesejo v svoj investicijski sklad 0,1 % le grosdstič- 
no trgovsko podjetje »Živila«, Kranj 0,45%. Druga 
trgovska podjetja m trgovine ter trgovs&i odseki 
kmetijskih zadrug prenesejo v svoj investicijski 
«klad 0,5% od prometa, doseženega v letu 1955. 

Izjemoma se pooblašča LO MO Kranj, da za gro- 
sistična trgovsJca podjetja na svojem območju po 
potrebi zniža stopnjo od prometa za investicijski 
sklad po prednjem odstavku. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1955, razen določb v 1. členu pod II in III ; 
te se uporabljajo od 1. maja 1955. 

St. 1/1-3912/26 

Kranj, dne 19. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 
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716. ' 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
•19/89-52) v zvezi z 78. in 79. členom uredbe o trgova- 
nju ter trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ, št. 56-483/53) ter 3. in S. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-438/51) 
je okrajni ljudski odbor Maribor okolica na predlog 
sveta za gospodarstvo n skupni seji obeh zborov dne 
27. maja 1955 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem reda okraja Maribor okolica 

l.člen 
Ta odlok velja za tržne in sejemske prostore na 

območju okrajnega  ljudskega odbora Maribor oko- 
lica   za  njihovo   ureditev  in   za  način   prodaje   na 
trgih in sejmih. 

2. člen 
Tržni čas in sejme določijo občinski ljuds>ki od- 

bori v skladu s krajevnimi potrebami. Po končanem 
tržnem in sejemskem času je prepovedano prodajati. 

3. člen 
Tržne in sejemske prostore ter njihovo ureditev 

določijo občinski ljudski odbori v sporazumu s sani- 
tarno in veterinarsko inšpekcijo OLO Maribor oko- 
lica. Ze obstoječe tržne in sejemske prostore morajo 
občinski ljudski odbori prilagoditi predpisom tega 
odloka v treh mesecih po objavi. 

4. člen 
Blago je dovoljeno prodajati samo v zanj dolo- 

čenem tržnem oziroma sejemskem prostoru. 
Na stalnih tržnih prostorih je dovoljeno proda* 

jati vse vrste predelanih in nepredelanih kmetijskih 
izdelkov in pridelkov, cvetlice, drva, zdravilna zeli- 
šča, gozdne sadeže, perutnmo, kunce, divjačiao in 
'Iruge užitne živali ter izdelke domače obrti. •••<>. 
'«fcsni izdelk.'. ribe in drugo vodne živali se smejo 
i»r<,dajati »amo v mesnicah. 

Živa perutnina, kunci, golobi in podobne male 
Uvali se prodajajo na tržnem prostoru, druge živali 
Pa na sejmiščih. 

Za prodajo živih rib na tržnem prostoru i2da 
tï'Zna inšpekcija posebno dovoljenje. 

5. člen 
Praviloma se rodovniška in plemenska živina 

Prodaja in kupuje na plemenskih sejmih. 
Razen na sejmu se tudi na rejčevem domu 

Popuje: 
1. rodovniška, plemenska in klavna živina, 
2. teleta, pitani prašiči in druga" drobnica, 
3. perutnina in jajca. 

6.'člen 
Prodajati smejo: < 
1. kmetijske zadruge kmetijske pridelke, živino 

'0 proizvode živinoreje, 
2. kmetijski proizvajalci lastne kmetijske pri- 

like, živino, drobnico in drva. rejci perutnine in 
m&iih živali — živali svoje prireje, 

\ nabiralci cvetja, semena in gozdnih sadežev, 
K' so jih sami nabirali, 
,.   •*. lovske in ribiške organizacije divjačino in ribe. 

\ * *o jih same ustrelile oziroma nalovile, 

5. obrtne organizacije in zasebni obrtniki le ta- 
ke izdelke lastne proizvodnje, katerih prodaja je na 
trgih in sejmih  krajevno v navadi, 

6. izdelovalci izdelkov krajevno udomačene obrti 
svoje lastne izdelke domače obrti, 

7. trgovska podjetja in trgovine, ki imajo za to 
posebno dovoljenje tajništva za gospodarstvo OLO 
Maribor okolica. 

Zasebni izdelovalci smejo prodajati svoje izdelke 
sami in po svojih družinskih članih, ne pa z najeto 
delovno silo, gospodarske organizacije pa lahko pro- 
dajajo po svojih stalnih uslužbencih. 

7. člen 
Prodaja alkoholnih m žganih pijač je na-trgih 

in sejmih prepovedana. 

8. člen 
Za prodajo semen na tržnih prostorih veljajo 

predpisi zakona o prometu s semenskim blagom. 

9 člen 
Trsni  in  sadni  sadilni  material  smejo prodajati 

le izdelovlci, ki imajo dovoljenje tajništva za gospo- 
darstvo OLO Maribor okolica. 

10. člen 
Stalni prodajalci morajo na prodajnem mestu 

vidno označiti svojo firmo, ime, naslov in ceno. 

11. člen 
Kupovati na tržnih in sejemskih prostorih smejo: 
a) posamezniki 'za lastne potrebe in potrebe svo- 

je družine, 
b) gospodarski obrati, menze, zavodi in vse orga- 

nizacije za svoje neposredne potrebe, 
c) vse gospodarske organizacije, katerih predmet 

poslovanja je trgovanje. 
Prekupčevanje na trgih in sejmih je prepove- 

dano. 
12. člen 

Vsak prodajalec ima praviloma pravico samo do 
enega prodajnega mesta. 

Ce stalni prodajalec uporablja določeno prodajno 
mesto, zlasti zaprte lope, mora za to imeti potrebno 
dovoljenje. t 

Stalni prodajalci lahko postavijo na določenih 
mestih prodajne mize ali lope. 

Obliko in velikost teh mit oziroma lop dovoli 
občinski ijudski odbor. 

Zaprte tržne lope, ki jih imajo prodajalci v naje- 
mu od občine, se ne smejo brez dovoljenja občin- 
skega ljudskega odbora odstopiti drugim ne v celoti 
ne deloma. 

Živila se prodajajo v lopah na prodajnih mizah 
in na vozilih. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
»tojnino. ' 

Stojnina ae ne plača, če je sklenjena najemna 
pogodba. 
. Višina najemnine se določi v najemni pogodbi 

po veljavnih predpisih o najemninah za poslovne 
prostore. 

13. ••• 
Sejmišče za živino mora biti (praviloma) ogra- 

jeno. 
Imeti sme le en vhod, da se na ta način omogoči 

pravilno kontroliranje živine in živinskih potnih 
listov. 
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Sejemski prostor mora biti razdeljen ločeno za 
govedo, prašiče, drobnico ter kopitarje. 

Vsak prodajalec živine se mora izkazati z osebno 
izkaznico, za živino pa mora imeti veljaven živinski 
potni list. 

Vstop z živino na sejemski prostor je dovoljen 
šele potem, ko je veterinar na živinskem potnem 
Mstu potrdil, da je bila živina pregledana. Govedo 
mora biti pred dogonom na sejem tuberkulonizirano. 
Če to ni izvršeno, se živina, kj ni namenjena za 
zakol, zavrne, hkrati pa popiše zaradi tuberkulini- 
zaoije. 

Na kupca prenesen ali kupcu izdan nov živinski 
potni list mora sopodpisati tudi na sejmišču službu- 
joči veterinar. 

14. člen 
Vsi obiskovalci tržnih in sejemskih prostorov 

morajo skrbeti za snago in ravnati z živili tako, da 
ne ogrožajo zdravja ljudi. 

Za snago v stalnih prodajnih lopah in na pro- 
storu pred vhodom v te lope morajo najemniki sami 
skrbeti. 

Psov ni dovoljeno voditi po tržnih in sejemskih 
prostorih. Pijanim osebam dostop na tržni in sejem- 
ski prostor • dovoljen. 

Živila morajo biti v takih posodah, da so varna 
pred onesnaženjem, pred prahom, soncem in pada- 
vinami. 

Zivil ni dovoljeno otipavati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na tržnem 

prostoru, temveč se mora s tržnega prostora takoj 
odstraniti. 

15. člen 
2ivila morajo biti pristna, nepokvarjena in čista. 
Mlečni izdelki se smejo polagati samo na oprane 

prte ali čist papir. 
16. člen 

Povrtn-ina mora biti očiščena prsti in ne sme biti 
mokra. Sadje mora biti zrelo in zdravo. 

Manjvredno in nezrelo sadje za vkuhavanje je 
treba posebej označiti. 

17. člen 
Prepovedano je prodajati zunaj prodajaln kruh, 

»veže pecivo in sladoled. 
Sladkorčki, medeno in suho pecivo morajo biti v 

pokritih, originalnih ali steklenih posodah, tako da 
je onemogočen dostop muham in drugemu mrčesu. 

Sladkorčki se smejo zajemati samo z lopaticami 
in prodajati v čistih vrečicah. 

18. člen 

Sveče in predmete z močnejšim vonjem je do- 
voljeno prodajati samo na posebnih stojnicah. 

19. člen 

Medico je dovoljeno prodajati samo, ako je na- 
rejena s primesjo bakteriološko neoporečne vode. Za 
hlajenje se sme uporabljati samo umeten led, shra- 
njen v čistih, nepoškodovanih pločevinastih posodah. 

Kozarci se morajo umivati sproti s tekočo vodo, 
ki je bakteriološko neoporečna. Zato mora imeti vsak 
medicar večji kotliček a tekočo vodo in metlico. 

20. člen 
Prodajalci medice, peciva in slaščic morajo biti 

primerno oblečeni in morajo imeti pri sebi legitima- 
cijo,   da so   po   pristojnem   sektorskem   zdravniku 

zdravstveno   preiskani  m  v tekočem   letu   cepljeni 
proti tifusu. 

21včlen 
Odpadki se morajo metati v posode, ki  so po- 

stavljene na tržnih prostorih nalašč za odpadke. 

22. člen 
Po končanem tržnem času je treba trg oziroma 

tržišče takoj očistiti. 

23. člen 
Občinski ljudski odbori določijo nadzorne usluž- 

bence za trge in sejmišča. Ti imajo poleg drugega 
pravico prepovedati vsako nadaljnjo prodajo blaga, 
če bi prodajalec ne upošteval higienskih predpisov 
tega odloka za prodajo na trgih in sejmiščih. O pre- 
povedi pa je treba nemudoma poročati pristojnemu 
zdravstvenemu domu. 

24. člen 
Poleg organov občinskega ljudskega odbora iz- 

vajajo nad vsemi tržišči in sejmišči v skladu z ustrez- 
nimi predpisi kontrolo sanitarne, veterinarske, kme- 
tijske in tržne inšpekcije po svojih inšpekcijskih 
organih. 

25. člen 
V krajih, kjer bodo trgi in sejmi, se morajo 

pravočasno urediti tržni prostori v soglasju z okraj- 
no sanitarno inšpekcijo. 

26. člen 
Kršitve predpisov tega odloka po 4. členu (razen 

primera po 1. točki 27. člena), 6., 7., 8„ 10., 11., 12. 
členu (razen primera po 4. točki 27. člena), 14. členu 
(razen primera po 3. točki 27. člena), 15., 16. členu 
(razen primera po 5. točki 27. člena), 17., 18., 19. in 
20. členu se kaznujejo z denarno kaznijo do 3.O00 
dinarjev. 

27. člen 
Z denarno kaznijo 100 dinarjev se kaznuje: 
1. kdor prodaja in kupuje na javnem prostoru 

zunaj tržnega in sejemskega prostora in kdor pri- 
kriva blago za prodajo; 

2. kdor prodaja izven veljavnega tržišča ali se- 
jemskega časa; 

3. kdor vodi pse na trg in sejmišče; 
4. kdor prodaja živila izven lop, prodajnih miz 

in vozil; 
5. kdor prodaja manjvredno in nezrelo sadje za 

vkuhavanje, če ni posebej označeno; 
6. kdor meče odpadke izven posod, ki so postav- 

ljene na tržnih prostorih nalašč za odpadke. 
Denarno kazen po tem členu izterjajo taikoj na 

mestu od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku, organi, 
pooblaščeni v 23. *in 24. členu tega odloka. O plačani 
kazni se izda potrdilo. 

28. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc 

St. 1-614/5-55 
Maribor, dne 9. junija  1955. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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71?. 
Na podlagi 2. òkna zakona o socialnih zarodih 

(Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. členom 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/55) ter 17. točko 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/53) j« ljudski odbor mestne 
občine Kranj na 47. seji dne 26. avgusta 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o spremembi odločb« o razglasitvi Mladinskega doma 
Franceta Prešerna v Kranju za finančno samostojen 

zavod 

1 
Odločba o razglasitvi Mladinskega doma Franceta 

Prešerna   v   Kranju   za   finančno   samostojen   zavod 
(Uradni  list LRS. št. 4-138/55)  se  v 2. točiti  dopolni 
z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Začasno oskrbuje in vzgaja dom predvsem otro- 
ke padlih borcev, ki so učenci v gospodarstvu, pa 
morajo prebivati v Kranju zaradi pohajanja v ustrez- 
no strokovno šolo.« 

2 
Ta odločba velja od 1. septembra 1955 in se ob- 

javi v »Uradnem listu LRS«. 
St. 5411/1-55 
Kranj, dne 26. avgusta 195Ç. 

Podpredsednik LO MO: 
Cene Reznik 1. r. 

718. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

20. tn 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 
uredbo o zidanju stanovanjskih hiš delavcev in usluž- 
bencev (Uradni list FLRJ, ' št. 23/51) na seji dne 
24. februarja  1955 sprejel 

ODLOK 
o ugodnosti za zidanje stanovanjskih hiš na območju 

mestne občine Ptuj 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Da bi se omogočilo in pospešilo zidanje stano- 

vanjskih hiš delavcev in uslužbencev in da bi se 
ustvarili ekonomski pogoji za zgraditev organiziranih 
uasejij, se dajejo graditeljem na območju mestne 
občine Ptuj ugodnosti, pomoč in olajšave po določbah 
tega odloka. 

2. člen 
Ugodnosti, pomoč in olajšave daje po svojih 

organih ljudski odbor mestne občine Ptuj. 
O dajanju pomoči io olajšav po tem odloku 

odloča praviloma «vet za komunalne zadeve LO MO 
Ptuj po poprejšnji pritrditvi občinskega ljudskega 
odbora. 

Svet za komunalne zadeve odloča • po prostem 
Preudarku. 

3.člem 
Ugodnosti, pomoč in olajšave se dajejo gradi- 

teljem eno in dvostanovanjskih hiš, če izpolnjujejo 
tele splošne pogoje: 

! da so po poklicu delavci ali uslužbenci gospo- 
darskih, zadružnih in družbenih organizacij, uradov, 

zavodov ali ustanov, Člani predstavniških in njim 
odgovornih organov, ki sprejemajo za svoje delo 
redne prejemke, pripadniki ljudske milice, uživalci 
osebnih in družinskih pokojnin ter invalidnin ali za- 
sebni obrtniki oziroma obrtni delavci, ki so zaposleni 
in stanujejo na območju mestne občine Ptuj; 

2. da ni graditelj aid njegov zakonski drug že 
lastnik ali solastnik stanovanjske hiše ali stanovanja; 

3. da hoče zidati hišo z dvema stnovanjema, io 
sicer zase in še za enega najemnika; 

4. da se zida stanovanjska hiša na zemljišču, 
določenem za gradbene namene in po zazidalnem 
načrtu za zidanje individualnih hiš in da je za zida- 
nje hiše določena lokacija; 

5. da ima potrjen načrt za zidanje stanovanjske 
hiše in izdano stavbno dovoljenje; 

6. da ima izdelan predračun zidanja m zagotov- 
ljenih vsaj 20% lastnih sredstev, potrebnih za zida- 
nje, v denarju ali materialu; 

7 da niso bili kaznovani za kazniva dejanja 
zoper ljudstvo in državo, zoper narodno gospodar- 
stvo, zoper družbeno in zasebno premoženje ter zoper 
uradno dolžnost. 

V vsakem primeru imajo prednost borci in aktiv- 
ni sodelavci NOV ter žrtve fašističnega terorja, prav 
tako tudi graditelji, ki se za zidanje individualnih 
hiš združijo v skupnost. 

4. člen 
Graditelji, ki zidajo individualne stanovanjske 

hiše z ugodnostmi po tem odloku, imajo pravico, 
vknjižiti v zemljiški knjigi svojo lastninsko pravico 
na sezidani hiši. 

II. Dodelitev gradbenega zemljišča 
5. člen 

Graditeljem stanovanjskih hiš, ki nimajo sami 
lastnega stavbnega sveta, se dodeli potrebno zem- 
ljišče iz splošnega ljudskega premoženja. 

6. člen 
Stavbno zemljišče se dodeli v uživanje za ne- 

določen Čas, in to, dokler na njem stoji stanovanjska 
hiša. S prenosom lastninske pravice na hiši se pre- 
nese   tudi   pravica   uživanja  dodeljenega   zemljišča. 

Zemljišče se dodeli v uživanje brezplačno, ostane 
pa slej ko prej last splošnega ljudskega premoženja. 

III. Krediti 
7. člen 

Krediti za zidanje stanovanjskih hiš se dodelju- 
jejo po odloku ljudskega odbora mestne občine Ptuj 
iz sklada za zidanje individualnih hiš. 

Tudi za dodeljevanje kreditor veljajo splošni 
pogoji iz 3. člena tega odloka. 

IV. Druge ugodnosti im olajšave 
8. člen 

Graditeljem stanovanjskih hiš, ki se zaradi zida- 
nja združijo v skupnost vsaj štirih graditeljev ali ki 
zidajo organizirano naselje vsaj 4 stanovanjskih hiš, 
napolje ljudski odbor mestne občine Ptuj glavni 
elektrovod in vodovod brez hišnih priključkov ter 
zgradi potrebne ceste. 

9. člen 
Za vloge, rešitve in druge akte ter uradna opra- 

vila  v zvezi  z  ugodnostmi, pomočjo in olajšavami 
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po tem odloku se ne plačujejo nobene občinske takse, 
prar tako ne občinske takse v zvezi z zidanjem hiše 
(stavbno dovoljenje, lokacija, kolavdacija itd.). 

V. Končne določbe 

10. člen 
Graditeljem individualnih hiš se odvzamejo ugod- 

nosti, pomoč in olajšave: 
1. če se pri zidanju ne drže potrjenega gradbe- 

nega načrta; 
2. če ne začno zidati v enem letu ali ne dozidajo 

T treh letih po dodelitvi ugodnosti, pomoči oziroma 
olajšave svoje stanovanjske hiše; 

3. če so kaznovani za kaznivo dejanje iz 7. točke 
3. člen tega odloka; 

4. če odtujijo stavbišče ali dodeljeni material 
komu drugemu. 

Ukrepe po tem členu izvrši pristojni svet ljud- 
skega odbora mestne občine Ptuj. 

11. člen 
Ne glede na ukrepe iz prejšnjega člena se 

kaznuje z denarno kaznijo do 2000 din za prekršek: 
1. kdor uporablja dodeljeno zemljišče r nestavb- 

•• namene ah ga da v uporabo drugemu; 
2. kdor pred dovršitvijo stanovanjske stavbe s 

kreditom nabavljeni stavbni material odtuji ali upo- 
rabi za druge namene, r nasprotju s tem odlokom. 

12. člen 
Svet za komunalne zadeve ljudskega odbora 

mestne občine Ptuj izda posebna navodila za izvaja- 
nje tega odloka, 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z objavo • >Uradnem 

listu LRSc 

St. 1/7-686/1-55 

Ptuj, dne 24. februarja 1995. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

?19. 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. in ;4. 

točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter na 
podlagi temeljnega zakona o občinski dokladi in po- 
sebnem krajevnem prispevku (Uradni list FLRJ, 
št. 19/55) je ljudski odbor mestne občine Trbovlje 
na XXX. seji dne 8. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinske d oklade od dohodkov samostojnih 
poklicev in kmetijstva na območja ljudskega odbora 

mestne občine Trbovlje za leto 195$ 

l.člen 

Poleg dohodnitfe, ki »e plačuje po veljavnih pred- 
pisih, se na območju mestne občine Trbovlje vpelje 
občinska doklada od samostojnih poklicev in kme- 
tijstva. 

2. člen 
Občinska   doklada   od   samostojnih   poklicev   in 

kmetijstva se odmerja in pobira samo v denarju. 
Osnova za obračunavanje doklade je temeljna 

dohodnina po predpisih o dohodnini, izvzemši davek 
od dohodkov iz dopolnilnega delovnega razmerja iu 
od honorarnega dela. 

3.člen 
Občinska doklada se bo uporabila: 
a) doklada od samostojnih poklicev za razvoj 

obrtništva v skladu z družbenim planom ljudskega 
odbora mestne občine Trbovlje za leto 1955; 

b) doklada od kmetijstva pa za pospeševanje 
kmetijstva na območju mestne občine Trbovlje in 
za kritje razlike cen pri mleku v skladu z družbe- 
nim planom ljudskega odbora mestne občine Trbovlje 
za leto 1955. 

4. člen 
Stopnja občinske doklade je: 
a) od dohodkov samostojnih poklicev polletno 

40% od odmerjene temeljne dohodnine za leto 1955; 
b) od dohodkov kmetijstva polletno 100% od od- 

merjene temeljne dohodnine za leto 1955. 
Davčni zavezanci, katerim se odmerja dohodnina 

po preteku leta, plačajo akontacijo občinske doklade. 
Podlaga za določitev akontacije je odmera temeljne 
dohodnine za. leto 195Ì 

5. člen 
Občinska doklada se plačuje na poseben račun 

pri Narodni banki v dveh obrokih. Prvi obrok se 
mora vplačati najpozneje do 15. septembra, drugi 
pa najpozneje do 15. novembra 1955. 

6. člen 
Za nepravočasno plačilo občinske doklade se za* 

računajo 9% zamudne letne obresti. 

7. člen 
Določbe zakona o dohodnini (Uradni list FLRJ. 

št. 56/5?) se primerno uporabljajo tudi za občinsko 
doklado, predpisano s tem odlokom, kolikor ni f 
njem drugače predpisano. 

8. člen 
Odmera občinske doklade se sporoči: 
kmetijskim gospodarstvom z razgrnitvijo razpo- 

reda obenem z dohodnino za leto 1955; 
za  samostojne  poklice  s  posebnim  naznanilom' 

9. člen 
Za izvrševanje tega odloka skrbi uprava za do- 

hodke mestne občine Trbovlje. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnen» 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. junija 1955. 

St. 2151/1-55 

Trbovlje, dne 8. septembra 1955. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

Izdaj» »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne — Titka »tiskarna »Toneta Tomilča«. val v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000 din — Potamezna Itevllka 1 1 din do t atianl, viake nadaljnje 4 «tratil e din veS - 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva Ha. poStnl predal 136 — Telefon uprave »3-57» - Cek   račun: W-KB-5-Z-S9S 



Poštnina plačana v gotovini 
,..3    -vo'u^tve 

URADNI L    - ie 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XII v LJUBLJANI dne 29 septembra 195S Številka 41 

VSEBINA! 

Odloki ljudskih odborov: 
'20. Odlok o družbenem planu okraja Celje za leto 1955. 
721. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Celje za leto 1955. 
722. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Celje za leto 1895. 
723. Odlok   o   druZbenem   planu   OLO   Slovenj   Gradec   za 

leto 1955. 

724. Odlok o družbenem planu okraja Trbovlje " leto 1955. 
72». Odločba OLO Kočevje o prenehanju okrajnega zdrav- 

stvenega doma v Kočevju. 
721. Odlok o spremembi odloka o proračunu okraja Novo 

mesto za leto 185)1 
727. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnin« od kme- 

tijstva za leto 1855 v okraju Tolmin. 
728. Odlok o kategorizaciji cest IV. reda v mestni občini 

Kamnik 

Odloki ljudskih odborov 
720. 

Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (uradni list LRS. št. 19-89/52) je okrajni 
ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 31. mar- 
ca  1955  sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Celje za leto 1955 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan okraja Celje za leto 1953, 

ki  se  glasi: 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA COSPODARSTVA ZA OKRAJ 
CELJE V LETU 1954 

V splošnem so ekonomski ukrepi okrajnega druž- 
benega plana ugodno vplivali na razvoj posameznih 
gospodarskih panog. 

Z določitvijo individualnega odstotka za ude- 
ležbo posameznih gospodarskih organizacij na delu 
dobička so se poskušale upoštevati neskladnosti med 
tarifnimi pravilniki gospodarskih organizacij iste 
panoge oziroma stroke, kar pa se v celoti ni posre- 
čilo. Zato ta ekonomski ukrep ni v zadostni meri 
navajal gospodarskih organizacij k večji produktiv- 
nosti. 

Kljub temu pa se je povečala povprečna pro- 
duktivnost v industrijski proizvodnji za 10%. 

Po posameznih strokah se je fizični obseg indu- 
strijske in  rudarske proizvodnje spreminjal takole: 

Indeksi: 
195?-100% 

111 proizvodnja električne energije 
112 proizvodnja in predelava premoga 
114 črna metalurgija 
115 barvasta   metalurgija 
116 proizvodnja   nekovin 
117 kovinska industrija 
120 kemična  industrija 
121. industrija  gradbenega  materiala 

105 
•• 
110 
101 
111 
109 
115 
105 

Indeksi 
1953-100% 

122 lesna industrija 109 
123 industrija papirja 101 
124 tekstilna industrija na 
125 industrija   usnja 108 
127 živilska industrija 104 
12S grafična   industrija 130 

Industrija skupaj: 110 
Po drugih panogah se je brutoprddultt spremi- 

njal takole: 

Indeksi: 
1953- 100% 

Kmetijstvo 
Graditev 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

107 
91 

103 
97 
92 

111 

Drugi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
<V OKRAJU CELJE V LETU 1955 

I. poglavje 

Industrija 

V industriji se računa i povečanjem za 12% 
nasproti doseženi proizvodnji za leto 1954. 

Po posameznih strokah se>predvideva tale fizični 
obseg proizvodnje: 

Indeksi: 
1954-100% 

111 proizvodnja električne energije 99 
112 proizvodnja premoga 100,5 
114 črna metalurgija 120 
115 barvasta metalurgija 132 
116 proizvodnja   nekovin 101 
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Indeksi 
1954 = 100% 

117 'kovinska industrija 107 
120 kemična industrija 120 
121 industrija gradbenega materiala       109 
122 lesna industrija 100 
123 industrija papirja 130 
124 tekstilna industrija 102 
125 industrija usnja 104 
127 živilska industrija 111 
128 grafična industrija 98 

Industrija »kupaj: 112 

Ekonomski ukrepi delitve dobička med gospo- 
darskimi organizacijami ter oürajem so določeni 
tako, da usmerjajo podjetje k delu po normah ozi- 
roma akordu ter dajejo možnost za premiranje tistih 
delovnih mest, kjer ni možno plačilo po učinku, 
obenem pa z določbami za formiranje skladov v go- 
spodarskih organizacijah spodbudno vplivajo na 
povečanje obsega proizvodnje. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 
Vrednost kmetijske proizvodnje je bila, kot 

osnova za ekonomske ukrepe, izračunana na podlagi 
povprečne letine. V letošnjem letu se predvideva 
večja vrednost kmetijske proizvodnje nasproti letu 
1994. To pa je zagotovljeno: 

a) z ekonomskimi ukrepi zveznega in republi- 
škega plana (regresi, sistem kreditiranja itd.); 

b) > formiranjem okrajnega sklada za pospeše- 
vanje kmetijstva; 

e) e korekturo davčne odmere, izračunane po 
katastrskem dohodku na ta način, da se bodo upo- 
števale pomanjkljivosti zaradi zastarelosti katastra, 
ki so dopuščale manjšo obremenitev dejansko bolj- 
ših bonitetnih razredov ter večjo obremenitev dejan- 
sko slabših bonitetnih razredov; 

č) z uvedbo občinskih doklad na osnovno dohod- 
nino za občine, ki imajo boljše pogoje za vnovče- 
vanje kmetijskih proizvodov; 

d) s poudarkom na investicijah v kmetijstvu. 
Poleg vseh teh ukrepov, ki bodo že v tekočem 

letu vplivali na razvoj kmetijstva, pa je treba ome- 
niti še pospeševanje strokovnega šolstva, ki je v pre- 
teklem letu pokazalo lep napredek in bo v prihod- 
njih letih mnogo pripomoglo k nadaljnji povzdigi 
kmetijstva na območju okraja. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

V gozdarstvu predvidevamo tele ukrepe: 
a) obseg pogozdovanj in spopolnitev bo letos 

manjši zaradi majhnih kapacitet gozdnih drevesnic; 
b) setev, podsetev in priprava tal za naravno 

posemenitev se bo povečala v letošnjem letu za 32%; 
c) obseg žetev in čiščenj (gojitev gozdov) ostane 

neizpremenjen; 
Č) stroški za varstvo gozdov bodo manjši zaradi 

zmanjšanja nevarnosti, ki grozi od gozdnih škod- 
ljivcev; 

d) obseg urejanja gozdov ostane tak kot v lan- 
skem letu; 

e) vzdrževanje obstoječih gozdnih komunikacij 
se bo zmanjšalo v državnem sektorju, kjer so obsto- 

ječe komunikacije že urejene, ter povečalo v nedr- 
žavnem sektorju; 

• udeležba posameznih občinskih ljudskih odbo- 
rov na gozdni taksi bo določena individualno, ne pa 
z enotnim odstotkom kot v lanslcem letu. Tako bodo 
v gozdarstvu pasivne občine lahko začele naprednej- 
še gospodariti z gozdovi. 

FV. poglavje 

Promet 

V cestnem prometu je izkazano povečanje druž- 
benega proizvoda v letu 1954 za 3% nasproti letu 
1953. Za leto 1955 pa se ne predvideva bistveno po- 
večanje prometa. 

Pri obstoječem stanju voznega parka nima javni 
avtomobilski promet ugodnih pogojev za razvoj ter 
je potrebna postopna obnova avtoparka. 

Problematika drugeg prometa (železnic in PTT) 
je obdelana v republiškem družbenem planu. 

V. poglavje 

Gradbeništvo 

V gradbeništvu računamo za leto 1993 z nižjim 
družbenim proizvodom kot v lanskem letu. Vzrok za 
to je predvsem zmanjšanje obsega investicijske gra- 
ditve, pa tudi manjša sredstva za investicije po 
okrajnem planu. 

VI. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

1 
'V letu 1955 se predvideva, da se bo blagovni pro- 

met v trgovini povečal za 3%, zaradi povečane 
kupne moči in povečane industrijske ter kmetijske 
proizvodnje. 

Izboljševanje plačilnega sistema iz leta 1954 ter 
sistem premiranja za preseganje planirnega blagov- 
nega prometa bosta spodbujala delovne kolektive k 
boljšemu načinu poslovanja. 

2 

Gospodarske organizacije s področja gostinstva 
in turizma bodo v letu 1935 povečale promet za 10%. 
Na to povečanje bodo poleg načina določanja sklada 
za plače ugodno vplivali tndi ekonomski ukrepi v 
zvezi z amortizacijo in obrestmi od osnovnih sredstev. 

Vil. poglavje 

Obrt 

V letu 1955 »e predvideva, da se bo povečala 
vrednost obrtnih storitev naeprotj letu 15*54 za 5%. 

Poleg določb zveznega družbenega plana, ti 
predvidevajo oprostitev davka od doBioka, bodo k 
nadaljnji krepitvi te gospodarske panoge ter k zni- 
žanju proizvodnih stroSkoT navajali tile ekonomski 
ukrepi okrajnega plana: 

a) usmerjanje kvote dobička, ki ustreza opro- 
stitvi daVka od dobička za ustanavljanj« novih obrt- 
nih delavnic in povečanje kpacitet obstoječih pod- 
jetij; 

b) stopnja amortizacije ter obresti od osnovnih 
sredstev bodo določene v okviru kalkulacijskih mož- 
nosti; 

c) pavšalno določanje obveznosti gospodarskim 
organizacijam   s  področja  obrti,  kar  bo  spodbudno, 
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vplivalo na povečanje produktivnosti in večji obseg 
proizvodnje; 

č) izenačenje obveznosti do družbe za vse sek- 
torje gospodarskih organizacij s področja obrti, 

VIII. poglavje 

Investicije 

Računamo, da bo v letu 1955 obseg-investicijske 
graditve manjši, kot je bil v letu 1954. Znatno pa se 
bo spremenila notranja struktura investicij. Po tej 
koncepciji predvidevamo oženje kapitalne graditve 
ter usmerjanje sredstev presežnega dela v graditev 
objektov družbenega standarda ter v razvoj kme- 
tijstva, trgovine, gostinstva in obrti. 

Del sredstev, kj se bodo natekala iz privatnega 
sektorja kmetijstva, pa bo usmerjen v sklad za po- 
speševanje kmetijstva. 

EX. poglavje 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letu 1955 se predvideva povečanje skupnega 
družbenega proizvoda za 10% v primerjavi z le- 
tom 1934. 

Indeksi gibanja skupnega družbenega proizvoda: 

1954 1955 
1955 1953 

1955 
1954 

Skupnj družbeni proizvod 108 113 110 
prebivalstvo 107 114 115 
skupnj družbeni  proizvod 

na  prebivalca 103 113 109 

Od skupnega družbenega proizvoda, ki se poveča 
v letu 1955 za 1.694 milijonov, pride (v mili jonih din) : 

1954 1955 

na amortizacijo 1.730 1.766 
na narodni dohodek     15.214       16.872 

Tretji   del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA CELJE ZA LETO 1955 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbe'nim planom okraja Celje za leto 1955, 
se poleg ekonomskih ukrepov, ki so predpisana z 
zveznim in republiškim družbenim planom za leto 
1955, predpisujejo še tile ekonomski ukrepi: 

X. poglavje 

Amortizacija 

1 
Podjetja  za izdelovanje zidne in  strešne opeke 

plačujejo amortizacijo takole: 
a) celjska opekarna 70% od celotnega zneska 

predpisane amortizacije; 
b) druga podjetja 100% od celotne amortizacije. 

2 
Podjetja gostinske in turistične delavnosti pla- 

čujejo celotni znesek predpisane amortizacije v vred- 
nosti svojih osnovnih sredstev. Za poslovne zgradbe 
plačujejo samo del amortizacije, za vzdrževanje. 

Tiste gospodarske organizacije s področja gostin- 
stva in turizma, ki  so po svojem načinu poslovanja 

sezonskega pomena, plačujejo amortizacijo samo za 
čas obratovanja ter od vrednosti osnovnih sredstev, 
kj se ta čas uporabljajo. 

O tem odloča svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora po predlogu prizadete gospodarske 
organizacije. 

Za poslovne zgradbe podjetij sezonskega pomena 
se plača tisti del amortizacije, ki je namenjen za 
vzdrževanje, ne glede na to, ali se te zgradbe upo- 
rabljajo ali ne. 

3 
Obrtna podjetja in delavnice plačujejo celotni 

znesek predpisane amortizacije od vrednosti svojih 
osnovnih sredstev. Na predlog posameznih gospodar- 
skih organizacij s področja obrti ter po zaslišanju 
obrtne zbornice okrajni ljudski odbor lahko zniža 
stopnjo amortizacije. 

4 
Komunalna podjetja plačujejo celotni znesek 

predpisane amortizacije. Na predlog prizadetih go- 
spodarskih organizacij s komunalnega področja 
okrajni ljudski odbor lahko za posamezna podjetja 
zniža stopnjo amortizacije. 

XI. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 
Obrestna mera od osnovnih sredstev gostinskih, 

turističnih, obrtnih in komunalnih podjetij se določi 
v višini 2 % od vrednosti osnovnih sredstev, razen 
za tiste gospodarske organizacije, katerim bodo pav- 
šalno določene družbene obveznosti. 

XII. poglavje 

Uporaba okrajnega kreditnega sklada za investicije 
V okrajni kreditni sklad za investicije se stekajo 

sredstva iz obresti od osnovnih sredstev gospodarskih 
organizacij s področja gotinstva, turizma, obrti in 
komunalne delavnosti, od plačila anuitet in lokalnega 
kreditnega sklada, del dobička od obrtnih, turističnih, 
gostinskih in komunalnih podjetij ter vsi presežki 
dohodkov nad izdatki okrajnega proračuna. 

Pogoje za uporabo tega sklada predpiše svet za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Celje, pri 
čemer odplačilni rok ne sme biti daljši od 10 let. 
Izjemoma je rok lahko dalj&i za konranalne inve- 
sticije. 

Pogoje za vračilo že dodeljenih dolgoročnih kre- 
ditov iz okrajnega kreditnega skleda bo določil 
okrajni ljudski odbor posebej. 

Sredstva iz obresti od osnovnih sredstev gospo- 
darskih organizacij e področja gostinstva, turizma, 
obrti in komunale ter del njihovega dobička, kj te 
formirajo na področju mestne občine Celje, se ste- 
kajo v kreditni sklad LO MO Ceije. 

Xffî. poglavje 

Prometni davek 
Občinski prometni davek bo predpisan s poseb- 

nim odlokom. LO MO Celje predpise prometni davek 
samostojno za svoje območje. 

XIV. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1 
Po odtbitku zneska, ki gre kot delež dobička fede- 

raciji, krijejo gospodarske organizacije it doseženega 
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dobička vse obveznosti po 39. členu uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarskih organizacij razen 
obveznosti pod točko 3 in 6 te uredbe. 

Ko se potem odbijejo obveznosti iz dobička po 
zakonu, se razdelil dobiček gospodarske organizacije 
takole: 

a) za sredstva, s katerimi samostojno razpolaga, 
pripadajo gospodarski organizaciji 4 % od celotnega 
doseženega dobička; , 

b) poleg omenjenega deleža pa gospodarska orga- 
nizacija lahko porabi še del dobička za povečanje 
plač delavcem in uslužbencem, ki jim gredo po ta- 
rifnem pravilniku. Kolikšen del od dobička pripada 
gospodarski organizaciji v ta namen, se določi s tole 
lestvico: 

Pri   razmerja  dobitka  do 
tklada   za   plaie   po   tarifnem 

prari laiku 
te  «klad   za   plaie   po 
tar.  ••••.  poveća za 

dO 100% 13,0% 
od 101 do 150% 13,5% 
od 151 do 200% 14,0% 
od 201 do 250% 14.5% 
od 251 do 300% 15,0% 
od 301 do 350% 15,5% 
od 351 do 400% 16,0% 
od 401 do 500% 17,0% 
od 501 do 600% 18,0% 
od 600 navzgor 19,0% 

e) del, ki ostane po tej razdelitvi, pripada okraju. 
Podjetjem, ki se ukvarjajo samo z izvozom in 

uvozom, se lahko določi večji odstotek za povećanje 
plač po tarifnem pravilniku, če dosežejo mied dobič- 
kom in plačami večje razmerje od 600%, vendar 
največ do 25%. 

Od dobička trgovskih podjetij oziroma trgovin, 
po odbitku zneska, ki gre kot delež federaciji, pri- 
pada gospodarskim organizacijm 10% za investicij- 
ski sklad, ostanek pa okraju. 

Na doseženem dobičku so gospodarske organiza- 
cije s področja turizma in gostinstva udeležene z 
20%; ostanek pripada okraju. 

Kmetijske zadruge ne plačujejo okraju prispevka 
od dela dobička. Ustvarjeni dobiček iz vseh delav- 
nosti smejo uporabiti kmetijske zadruge le za inve- 
sticije in za pospeševanje kmetijstva v zadružništvu. 

Podjetja in obrati kmetijskih zadrug in zadruž- 
nih zvez ne plačujejo okraju pripadajočega dela iz 
dobička. Del dobička, ki bi ga morali plačati okraju, 
plačujejo v investicijski iklad zadruge oziroma 
okrajne zadružne zveze. Ti »kladi se smejo uporabiti 
samo za investicije ter za pospeševanje kmetijstva 
in zadružništva. 

Vsak potrošek obratnih sredstev gospodarske 
organizacije v investicijske namene se refundira iz 
dela dobička, ki pripada po določbah okrajnega druž- 
benega plana tistj gospodarski organizaciji, kolikor 
ta sredstva ne zadostujejo, pa iz tistega dela amorti- 
zacije, ki ga podjetje po veljavnih določbah lahko 
izkoristi. 

Gospodarske organizacije morajo od najetih in- 
vesticijskih kreditov vplačati polog za realno garan- 
cijo iz svojih sredstev. 

5 
Za posamezna gostišča, manjša obrtna podjetja 

ter obrtne delavnice in komunalna podjetja določi 

okrajni ljudski odbor pavšalno znesek, s katerim je 
udeležen okraj na dobičku, znesek drugih prispevkov 
družbeni skupnosti ter znesek prometnega davka. 

Katere gospodarske organizacije s področja obrti 
se štejejo kot manjša podjetja, bo določil svet za 
gospodarstvo okrajnega  ljudskega  odbora. 

Od dobička, ki ga izkažejo gospodarske organi- 
zacije po odbitku pavšalnega zneska, lahko uporabijo 
20% za povečanje plač po tarifnem pravilniku, z 
ostankom pa samostojno razpolagajo. Okrajnj ljud- 
ski odbor lahko na predlog posameznih gospodarskih 
organizacij določi drugačne odstotke delitve po po- 
prejšnjem zaslišanju obrtne zbornice. 

XV. poglavje 
Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 

organizacij 

1 
Zvišanje ali znižanje ravni tarifnih postavk do 

5% po XX. poglavju zveznega družbenega plana za 
leto 1955 bo določil okrajnj ljudski odbor po pred- 
logu okrajne komisije za plače v gospodarstvu. Pri 
tem je treba upoštevati, da je to povečanje plač na- 
menjeno predvsem za odpravo neskladnosti glede 
višine obračunskih plač za leto 1955 med posamez- 
nimi gospodarskimi organizacijami, ne pa za linearno 
povečanje vseh obračunskih plač za leto 1954. 

Okrajni ljudski odbor bo določil po predlogu go- 
spodarske organizacije ter po zaslišanju pristojne 
zbornice odstotke za sklad za plače celotnega pro- 
meta, na katerih podlagi bfcdo posamezne gospodar- 
ske organizacije s področja trgovine, turizma in go- 
stinstva izračunale, kolikšen del celotnega prometa 
smejo izločiti za svoj sklad za plače. 

Obenem z omenjenim odstotkom se bo za vsako 
posamezno gospodarsko organizacijo določil planirani 
letni promet na 1 zaposlenega člana delovnega kolek- 
tiva, in sicer tako, da se bo planirani letni blagovni 
promet  delil   s  povprečnim  številom  zaposlenih. 

Ce sklad za plače trgovskega podjetja- ali trgo- 
vine, ki se izračuna •• podlagi določenega odstotka 
od celotnega blagovnega prometa, presega plače po 
tarifnem pravilniku z izdatki iz točke b) 31. člena 
uredbe o delitvi celotnega dohodka gospodarskih 
organizacij, sme uporabiti trgovsko podjetje oziroma 
trgovina to razliko za povečanje plač, določenih po 
tarifnem pravilniku, in za svoj investicijski sklad 
po tejle lestvici: 

Odstotek preseženega 
blagovnega  prometa 

na zaposlenega 

Od   dosežene   razlike 
Za porečanie _    . 
plač določeni» z» ""«tic. 

po tarifnem »klad  goep. 
pravilniku orgamzacij» 

do 10% 100.0 % — 
nad 10 •  11% 98.3% 1.7% 

„   H  „  12% 96.6% 3.4% 
„   12  „   13% 94.9 % 5.1% 
.,   13  „   14% 93.2% 6.8% 
„    14  „   15% 91.5% 8.5% 
„   15  „   16% 89.9% 10.1 % 
„   16  „   17% 88.5% 11.7% 
„   17   „  18% 86.7% 13.5% 
„    18  ,.   19% 85.1% 14.9% 
„    19   „   20% 83.4% 16.6% 
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Kolikor gospodarske organizacije s področja trgo- 
vine presegajo odstotek blagovnega prometa, pre- 
računanega na 1 zaposlenega, za več ko 20%, smejo 
uporabiti od dosežene razlike samo tak del, da po- 
večanje sklada za plače, določen po tarifnem pravil- 
niku, ne presega 17 %. 

Gostinska podjetja oziroma gostišča smejo po 
potrditvi sklepnega računa uporabiti del doseženega 
dobička za nagrade delavcev in uslužbencev. 

'Višino tega dela bo določil okrajni ljudski odbor 
po zaslišanju gostinske zibornice. 

Višina tega zneska je vezana na doseženi blagov- 
ni promet, preračunan na enega zaposlenega. V ta 
namen lahko omenjene gospodarske organizacije 
rezervirajo do 20% doseženega dobička. 

Znesek, ki ga smejo prodajalne proizvajalnih 
podjetij razdeliti med svoje delavce in uslužbence 
poleg plač po tarifnem pravilniku iz rabata, ki se ne 
porab; za izdatke po 77. členu uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarskih organizacij, se določi 
individualno po predlogu prizadetih proizvajalnih 
podjetij. 

XVI. poglavje 

Stopnja dohodnine in zemljapiue 

1 
Stopnje dopolnilne dohodnine od kmetijstva ter 

od samostojnih poklicev in premoženja se določijo 
s posebnim odlokom. 

Stopnje dopolnilne dohodnine od kmetijstva ter 
od samostojnih poklicev in premoženja predpiže za 
svoje območje LO MO Celje samostojno. 

2 
Kmetijske proizvajalne organizacije, ki so bile 

ustanovljene po 1. januarju 1955, so v letu 1955 opro- 
ščene zemlja rine. 

XVII. poglavje 

Delež občin, mestnih občin in mestne občine 
s posebnimi pravicami na dohodkih okraja 

Občine, mestne občine in mestna občina s po- 
sebnimi pravicami so udeležene na dohodkih okraj- 
nega ljudskega odbora s temile odstotki: 

1 
Občine in mestne občine so udeležene na dohod- 

kih z njihovega področja takole: 

. .. . Dopolnilni 
Dopolnilni dohodek Del dobička 

dohodek 0d drugih |»*p. orf. 
kmetijstva poklicev 

Dopolnilni 
dohodek 

kmetijstva 

Dopolnilni ' 
dohodek Del dobička 

od drugih gosp- org. 
poklicev 

1. Braslovče 55 39 
2. Breze 87 99 
3. Dobrna 99 99 
4. Dramlje 85 85 
5. Frankolovo 99 99 
6. Gomilsko 52 45 
7. Griže 99 99 
8. Jurklošter 99 99 
9. Kozje 99 99 

10. Lalko . 90 80 
U. Lesično 99 99 
12. Loče 90 41 

52 27 5 
99 99 __ 
55 24 _ 
99 99   
60 45 5 
65 54   
70 56 3 
95 29 —_ 
99 99 _ 
99 99 —_ 
99 40 5 
95 55 5 
99 99 __ 
65 25 6 
99 99 — 
62 51 16 
56 50 — 
85 99 — 
95 20 — 
97 15 6 
61 15 4 
85 51   
94 20 90 
99 99 — 
85 32 _ 
70 46 8 
99 71 78 
99 99 — 

27 

15. Petrovce 
14. Podčetrtek 
15. Planina 
16. Polje 
17. Polzela 
18. Ponikva 
19. Prebold 
20. Pristava 
21. Rečica 
22. Rimske Toplice 
23. Rogatec 
24. Rogaška Slatina 
25. Slivnica 
26. Slov. Konjice 
27. Strmec 
28. Šentjur 
29. Šempeter 
50. Šmartno 
51. Šmarje 
52. Skofja vas 
33. Store 
34. Tabor 
55. Vitanje 
36. Vojnik 
57. Vransko 
38. Žalec 
39. Zreče 
40. Zusem 

LO MO Celje kot mestna občina • posebnimi pra- 
vicami je udeležena na dohodkih, kj nastanejo sa 
njenem območju takole: 

a) na delu dobička gospodarskih organizacij '• 
60%, razen od ostanka dobička gradbenih podjetij, 
ki se v celoti steka v «klad za kreditiranje zidave 
stanovanj; 

b) na vseh drugih dohodkih s 100%. 

XVIII. poglavje 

Skladi 

V svoj rezervni sklad prenesejo gospodarske 
organizacije 2% od vrednosti povprečnih obratnih 
sredstev r zadnjih 3 letih, kolikor ni to z okrajnim 
družbenim planom drugače določeno za nekatere 
gospodarske organizacije. 

Podjetja, ki se ukvarjajo samo z uvozom in iz- 
vozom, prenesejo v svoj rezervni sklad 4% vrednosti 
povprečnih obratnih sredstev • zadnjih 3 letin. 

Kmetijske organizacije prenesejo v svoj rezervni 
sklad 5% vrednosti povprečnih obratnih sredstev v 
zadnjih 3 letih. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij vplačajo T 
skupni rezervni sklad od dela rabata, ki se ne porabi 
za izdatke po. 77. členu uredbe o delitvi celotnega 
dohodka gospodarskih organizacij, tako kot ustreza 
2% njihov obratnih sredstev. 

Povprečna obratna sredstva za gospodarske orga- 
nizacije s področja trgovine, turizma in gostinstva 
se izračunavajo tako, da se od zneska povprečnih 
odobrenih kreditov in salda upnikov odšteje vsota 
povprečnega salda dolžnikov in salda tekočega 
računa. 
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V investicijski »klad trgovskih podjetij oziroma 
trgovin se prenese 0.5% od doseženega prometa v 
tem letu. 

V skupni investicijski sklad vplačujejo prodajal- 
ne proizvajalnih podjetij 0.2% od celotnega doseže- 
nega prometa v tem letu. 

V investicijski sklad gostinskih in turističnih 
podjetij ter gostišč se prenese 1 % od doseženega 
prometa v tem letu. Posamezne gospodarske organi- 
zacije s področja gostinstva in turizma lahko pred- 
lagajo, da se jim glede na njihove posebne potrebe 
kakor tudi zaradi odplačila anuitet ta odstotek poviša. 

Sredstva investicijskega sklada gostišč, ki so dana 
v kolektivno upravljanje, se stekajo v okrajni inve- 
sticijski sklad. Pogoje za uporabo teh sredstev pred- 
piše svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
po zaslišanju gostinske zbornice. 

V okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva se 
steka  15% dopolnilne dohodnine od  kmetijstva. 

V sklad za urejanje voda se stekajo sredstva, po 
določbah okrajnega družbenega plana za leto 1954, 
poglavje XVII., točka 1. 

V sklad   za   kreditiranje   zidave   stanovanj   se 
vplača poleg 5% od celotnih dohodkov, s katerimi 
razpolaga okraj, še tisti del dobička gradbenih pod- 
jetij, ki se po posebnih predpisih izloči za zidavo 
stanovanj. 

V okrajni sklad za obnovo gozdov se vplačujejo 
prispevki po določbah 1. dela X'VI. poglavja družbe- 
nega plana Ljudske republike Slovenije za leto 1955. 

Prispevki za gozdni sklad se stekajo v celoti v 
dobro okrajnega sklada za obnovo gozdov. Iz gozd- 
nega «klada se izplačuje prispevek republiškemu 
gozdnemu skladu po določbi 1. dela XVI. poglavja 
republiškega družbenega plana. 

Občinski skladi za obnovo gozdov imajo na po- 
branih prispevkih iz nedržavnega sektorja z njihovih 
območij tele deleže: 

1. BraslovČe 
2. Celje 
3. Breze 
4. Dobrna 
5. Drami j e 
6. Frankolovo 
7. Gomilsko 
8. Griže 
9. Jnrklošter 

10. Slov. Konjice 
11. Kozje 
12. Lesično 
13. Laško 
14. Loče 
15. Petrovce 
16. Planina 
17. Podčetrtek 
18. Polje ob Soffi 
19. Polzela 
20. Ponikva 

pri Grobelnem      — 41. Zreče 

Povprečni odstotek participacije  za  vse občine 
skupaj znaža 21 odstotkov. 

2 21. Prebold 44 
— 22. Pristava 34 
47 23. Rečica 16 
39 24. Rimske Toplice 100 

8 25. Rogaška Slatina 75 
45 26. Rogatec 36 
71 27. Slivnica 49 
15 28. Strmec 51 
35 29. Šentjur 6 
48 30. Šempeter 26 
19 31. Škof ja vas — 
20 32. Šmarje pri Jelšah 19 
— 33. Šmartno v R. d. ^3 
9 34. Store 17 
7 35. Tabor 45 

19 36. Vitanje, 9 
25 37. Vojnik' 17 
89 38. Vraneko 26 
18 39. Žalec — 

40. Znsem 15 
18 

XIX. poglavje 

KontìngentJranje izkoriščanja gozdov 

Sprejmejo se z republiškim družbenim planom 
določene količine sortimentov za izrabo gozdov sploš- 
nega ljudskega premoženja m tudi maksimalne koli- 
čine za izrabo drugih gozdov splošnega ljudskega 
premoženja ter za zasebne in zadružne gozdove. 

XX. poglavje 

Formiranje skupnih sredstev okraja Celje 

V letu 1955 bo razpolagal okrajni ljudski odbor 
Celje s skupnimi sredstvi v višini 2.767.4 milij. din. 

Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov: 

v milijonih 
din 

1. del dobička gospodarskih organizacij        2064.1 
2. 1 % davka od prometa proizvodov 

državnega sektorja ^4 
3. 50% prometnega davka zadružnega 

in  privatnega  sektorja 100 
4. dopolnilna dohodnina kmetov 305 
5. dopolnilna dohodnina drugih poklicev 109 
6. davek od dediščin in daril 9.5 
7. zemljarina 2.7 
8. državne takse 23.5 
9. dohodki   uradov  in   zavodov 7.8 

10. drugi proračunski dohodki 12-2 
11. lokalne takse in davščine 32.3 
12. obresti od osnovnih sredstev 9.7 
13. 50% dobička od obrti 54 
14. 50% dobička od gostinstva 7.4 

XXI. poglavje 

Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora Celje 

Sredstva v višini 2767.4 milijona din, s katerimi 
razpolaga v letu 1955 okrajni ljudski odbor Celje. 
se bodo uporabila v tele namene: 

v milijonih 
din 

1. izdatki za proračun 1196.6 
2. 6% obvezna rezerva 90.8 
3. stanovanjski sklad 89.7 
4. kmetijski sklad 45.7 
5. investicijski sklad 30.7 
6. prispevek republiki 1253.9 
7. imobilizacija 58.0 

L Okrajni kreditni sklad za investicije 

Kreditni  sklad za investicije r letu  1955 je 30.7 
milijona din. Formira se iz dohodkov: 

— v milijonih 
din 

1. 25% dobička od obrti in komunalne 
delavnosti 27.0 

2. 25% dobička od gostinstva in turizma       3.7 

II. Sklad za obnovo, gojitev in  varstvo gozdov 

Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov znaša 
v letu  1955 skupno 214 milijonov din. 
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Sredstva tega sklada se bcMo uporabila za vpla- 
čila deleža republiškemu gozdnemu skladu, za vpla- 
čilo deleža občinskim gozdnim skladom za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov, za nove stavbe in za po- 
pravila gozdnih komunikacij. 

Začasno se iz tega sklada posodi 20 milijonov 
dinarjev za kreditiranje gospodarskih investicij na 
področju industrije po privolitvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS. 

III. Sklad za urejanje voda 
Sklad za urejanje voda ima v letu 1935 122.1 

milijona din. 
Sredstva tega sklad se bodo uporabila za vplačila 

prispevka zvezi in republiki, ostanek v znesku 32.9 
milijona din pa se bo uporabil predvsem za regula- 
cijo porečja Savinje ter za ureditev in popravilo 
vodnih strug, poškodovanih po poplavi. 

IV. Prispevek republiki od dohodkov okraja 
Ta prispevek bo znašal 1253.9 milijona din. V ta 

namen se bo uporabilo 47% od dohodkov okrajnega 
ljudskega odbora. 

V. Okrajni proračun 
Izdatki okrajnega proračuna bodo v letu 1955 tile: 

v milijonih 
" din 

za prosveto, zdravstvo, ceste, državno upravo 
in rezervo 710.3 

za občinske proračune in proračun 
okraja Celje 4,88.3 

Skupaj     1198.6 

O uporabi sredstev, ki se bodo natekla v pro- 
račun in posamezne sklade preko planiranih zneskov, 
odloča okrajnf ljudski odbor Celje. 

VI. Dotacije 
Skupne dotacije občinskim ljudskim odborom 

znašajo 11.99 milijona din, in sicer: 

Obč. LO din 

1. Dobrna 
2. Fran kolo vo 
3. Grfže 
4. Jurklošter 
5. Kozje 
6. Lesično 
7. Podčetrtek 
8. Polje 
9. Rečica 

10. Rimske Toplice 
11. Slivnica 
12. Vojnik 
13. Zusem 

1,105.900 
517.770 

1,283.570 
824.650 

2.5S5.650 
1,381.580 

508.250 
169540 
407.362 
921.440 
557.800 
625.990 

1,046.380 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. jauarja 1955. 

St. 1/1-849/1-59 

Celje, dne 31. marca 1955. 
Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

nt. 
Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni 
ljudski odbor Celje na sejah obeh zborov dne 28. 
aprila 1955 in 20. junija 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Celje za leto 1955 

1. člen 
11. odstavek XVIII. poglavja se spremeni tako, 

da se glasi: 
V sklad za urejanje voda se steka: 
1. preostanek dohodkov tega sklada iz leta 1954, 
2. 2,1 % dohodkov okraja Celje po odbitku pri- 

spevka republiki. 
Sklad se formira samo pri okrajnem ljudskem 

odboru Celje. Ljudski odbor mestne občine Celje 
sklada ne formira. 

2. člen 
XX. poglavje pod naslovom »Formiranje skupnih 

sredstev okraja Celjec ^se v prvem odstavku in v 
drugem odstavku pod 1. točko spremeni tako, da se 
glasi. 

V letu 1955 bo razpolagal okrajni ljudski odbor 
Celje s skupnimi sredstvi v višini 2.853,4 milijona din. 

Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov: 

v milijonih din 

1. Del dobička gospodarskih organizacij   2.126,1 

3. člen 
XXI. poglavje pod naslovom »Uporaba sredstev 

okrajnega ljudskega odbora Celje« se tako spre- 
meni, da se naslov tega poglavja pravilno glasi »Upo- 
raba sredstev okraja • Celjec. Besedilo tega poglavja 
v prvem odstavku se glasi: 

Sredstva v višini 2.853,4 milijona"din, s katerimi 
razpolaga v letu 1955 okrajni ljudski odbor Celje, «e 
bodo uporabila v tele namene: 

T milijonih din 

1. izdatki za proračun 1.198,6 
2. 6% obvezna rezerva 95,0 
3. stanovanjski sklad 90,8 
4. kmetijski sklad 33,0 
5. investicijski sklad 50,7 
6. prispevek  republiki 1.283,0 
7. sklad za urejanje voda ,     32,6 
8. imobilizacija 71,7 

Besedilo odstavka •. pod naslovom »Sklad za 
urejanje vodâ« se Vasi: 

Sredstva tega sklada v znesku 79 milijonov din, 
in sicer: 

v milijonih din 

presežek sredstev iz leta 1954 46,4 
sredstva po planu 1955 32,6 

se bodo uporabila za regulacijo porečja Savinje ter 
za ureditev in popravilo vodnih strug, poškodovanih 
po poplavi. 

Besedilo IV. odstavka pod naslovom »Prispevek 
republiki od dohodkov okraja« pa se glasi: 
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Ta prispevek bo znašal 1.283 milijonov din. V ta 
namen se bo uporabilo 47% od dohodkov okrajnega 
ljudskega odbora. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1955. 

St. 1/1-849/2-55 

Celje, dne 20. junija 1953. 

Predsednik OLO: 
Riko Jermen 1. r. 

722. 

Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-fi9/52) je okrajni 
ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 29. ju- 
lija 1955 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Celje za leto 1955 

1. člen' 
V XI. poglavju pod naslovom >Obrestna mera od 

osnovnih sredstev < se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
Plačevanja obresti od poslovnih zgradb so opro- 

ščena  gostinsko-turistična  podjetja. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1, ja- 

nuarja 1955. 

St. 1-849/12 

Celje, dne 29. julija 1955. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

723. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Slovenj Gradec ha 23. seji okrajnega odbora in zbora 
proizvajalcev dne 31. marca 1935 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okrajnega ljudskega odbora 

Slovenj Gradec ZA leto 1955 

1. člen 
Sprejme se družbeni plan okraja Slovenj Gradec 

za leto 1935. 

I. del       ' 

PREGLED RAZVOJA  GOSPODARSTVA V L.  1954 

a) Splošno 
1. Osnovna smer razvoja gospodarstvo v okraju 

Slovenj Gradec obsega vse bistvene pojave in oblike, 
ki so bile vidne v merilu federacije in Ljudske republi- 
ke Slovenije • 1.1954. Predvsem je bil povečan fizični 
obseg proizvodnje električne energije^ v metalurgiji 
in kovinski industriji kakor tudi v predelavi lesa in 
tekstila. Povečan je bil blagovni promet, kar je po- 
sledica večje kupne moči prebivalstva v okraju. Po 
skupnem pokazatelju se je dvignila vrednost na za- 
poslenega v industriji za 11 •/• po cenah iz leta 1954. 

Fizični obseg proizvodnje se je povečal za 17%. Pro- 
izvodnost dela je rasla v manjši meri kakor število 
zaposlenih. V nekaterih podjetjih plačilna politika 
ni bila dovolj stimulativna in niso predvidevali okvi- 
rov, po katerih bi se stimulirala produktivnost dela 
na posameznih delovnih mestih. Pri delitvi dobička 
je bilo mnogo uravnilovskih teženj. Tudi poraba last- 
nih sredstev podjetij v več primerih ni bila načrtna. 

2. V kmetijski proizvodnji ni bilo večjih izpadov. 
Letina je bila srednje ugodna. Doseženo je bilo znat- 
no izboljšanje živinoreje, predvsem glede pasem. Ra- 
zen za kritje nekaterih potreb kmetijska proizvodnja 
ni pripomogla k dvigu standarda prebivalstva. Okraj 
j«- bil navezan na uvoz vseh živil, razen krompirja. 
Zadružništvo se je v tem letu materialno okrepilo. 

3. V gozdarstvu je prišlo do ustalitve količin v 
gozdovih zasebnega in splošnega ljudskega sektorja. 
Te količine se bližajo prirastku; tako so se razen v 
primerih elementarnih nesreč pri eksploataciji upo- 
števali lahko predvsem gozdnogospodarski vidiki. 

4. Gospodarska panoga gradbene delavnosti je 
dosegla višji proizvod od pričakovanega zaradi pove- 
čanja denarnih sredstev investitorjev in deloma za- 
radi dviga cen gradbenih del, kar se je pokazalo pri 
deležu dobička, ki ga je ta panoga ustvarila. Večino 
investicij so tvorili zvezni in republiški krediti, pa 
tudi lastna sredstva podjetij. 

5. Nadaljnje večanje delovne sile je poostrilo po- 
manjkanje stanovanj  (stanovanjskega skladaj. 

6. Gospodarski instrumenti so sicer mnogo pri- 
pomogli k ureditvi tržišča, izboljšanju kvalitete pro- 
izvodnje ter menjave v okraju. Sproščenje gospodar- 
skih organizacij je pokazalo večkrat negativne ten- 
dence v iskanju ozkih neposrednih interesov kolek- 
tiva, kar se je pokazalo v dviganju dobička, ki je 
bil v nekaj primerih večji od predvidenega. Družbeni 
plan okraja je postajal iz takih vzrokov nerealen in 
se z ozirom na to in na spremenjene predpise višjih 
organov oblasti ne more spreminjati. Tako so nasta- 
jale za nazaj veljavne odločitve, ki niso bile primerna 
oblika za posege v gospodarsko dogajanje. 

7. Oblika in višina nekaterih gospodarskih in- 
strumentov je povzročila posameznim vrstam gospo- 
darskih delavnosti precejšnje težave (amortizacija, 
obresti od osnovnih sredstev). Da se odstranijo take 
ovire pri poslovanju gospodarskih organizacij, so 
morali OLO in drugi organi v okviru zakonitih mož- 
nosti na novo določevati nekatere osnove v razmerju 
podjetja do družbe. 

L Industrija 

Industrijska proizvodnja je v okraju v letu 1954 
nadalje naraščala. Izjema je tovarna pil na Preva- 
ljen, kjer je nazadovanje nastalo zaradi zastoja pri 
prodaji v I. polletju, deloma pa zaradi raznih hib v 
proizvajalnem procesu in zaradi pomanjkljive orga- 
nizacije dela. Pri lesnem industrijskem podjetju Slo- 
venj Gradec je količina predelave manjša zaradi 
zmanjšanja surovinske baze (posek), deloma pa tudi 
zaradi prodaje hlodovine izven okraja. Na drugi stra- 
ni so bile dane v pogon nove kapacitete, ki potre- 
bujejo manj surovine in dajejo večjo vrednost pro- 
izvodov (končna proizvodnja). 

Nerealno planiranje proizvodnje v letu 1934 je 
povzročilo, da so podjetja visoko prekoračila plan 
bodisi v fizičnem obsegu, bodisi po vrednostnih po- 
kazateljih. Predvidenega znižanja cen ni bilo. 



St. 41  — 29. IX.  1953 URADNI LISI Stran 901 

Skupni pregled industrijske proizvodnje nam da- 
je z ozirom na obseg gibanja delovne sile in gibanja 
proizvodnje tole sliko: 

trne podjetja 

Stanje  leta   1953—100V» 

delovne        gibanje 
•ile        proizvodnje 

Z ozirom na plan 1954 
Izvršitev  1953 

1. Elektrarna, Dravograd 
2. Elektrarna,   Vuzenica 
3. Elektro Slovenj    Gradec 
4. Železarna,  Ravne 
5. Rudniki svinca, Mežica 
6. Tovarna poljedelskega orodja 

in livarna, Muta 
7. Tovarna pil, Prevalje 
8. Tovarna kos, Slovenj  Gradec 
9. LIP, Slovenj Gradec 

10. Tovarna meril, Slovenj Gradec 
11. Tovarna  lesovine,  Prevalje 
12. Tekstilna industrija, Otiški vrh 
13. Tovarna usnja, Slovenj Gradec 

99 128 
106 116.7 
100 101 

novo podjetje 
100 237* 
105 112 
105 107** 

103 106 
129 91 
107 128 
95 94 

100 103 
124 106 
126 151 
105 130 

Industrija drž. sektorja 
skupaj 106,3       117 

Ocena zadružne industrije 
1. Lesna  ind. OZZ, Dravograd 100 102 
2. Lesno predelovalno podjetje 

KZ,   Prevalje '      103 109 

Lani je bila danp v pogon elektrarna Vuzenica, 
ki je z enim agregatom začela poskusno obratovati že 
konec leta 1953. Kapaciteta te elektrarne je pomemb- 
na za vse gospodarstvo, saj so agregati po 16.000 KW. 
Po kratkotrajnem rednem obratovanju je bil prvi 
agregat v okvari od začetka julija do začetka oktobra. 
Zaradi tega se zmogljivost elektrarne ni mogla uve- 
ljaviti, kot   bi se lahko. 

Pri elektrarni Dravograd so se začele priprave za 
montažo tretjega agregata z zmogljivostjo 8000 KW, 
ki bi bil moral začeti obratovati v maju 1955. Inve- 
sticije izvaja v velikem delu kolektiv sam. 

Elektrifikacija podeželja, ki je v letu 1954 na- 
predovala tako, da bi z dograditvijo mislinjskega 
daljnovoda bili povezani vsi večji kraji v elektro- 
sistem Slovenije, je zajela večino okraja. Precej so 
k elektrifikaciji pripomogle tudi količine lesa, ki so 
bile rezervirane, da jih kmetovalci posekajo v ta 
namen. 

Železarna Ravne je v letu 1954 imela možnost, da 
je skončala osnovne gradbene objekte in jih začela 
izkoriščati. Proizvodnje niso več toliko ovirale grad- 
bena dela kot prejšnja leta. V začetku leta pa so bile 
večje ovire zaradi velike redukcije električne ener- 
gije, ki jo uporabljajo pri elektro pečeh. Pri povečani 
proizvodnji blojših kvalitet nastopa nekaj ozkih grl, 
za katere se je kolektiv prizadeval, da bi jih odpravil 
(čistilnica itd.). Storilnost dela je narasla predvsem 
zaradi boljše organizacije dela. Od organizacije dela 
se lahko pričakuje v tem podjetju še hitro zvečanje 
storilnosti tudi pri sedanjih osnovnih kapacitetah. 
Oviro tvori zastarela in premajhna valjarna. ki ne 
zmore kvalitetne predelave visokovrednih in zahtev- 
nih artiklov. Kontrola izdelkov še ni na potrebni viši- 
ni. Zelo kritična je tudi  nastanitev delavstva. 

* elektrifikacija   podeželja 
** jama ni upoštevana 

V rudnikih svinca Mežica je s 1. majem začela 
delovati nova separacijska naprava, ki je pripomogla 
k višjemu učinku voznega parka in olajšala odpremo 
rude. Uvedba nove težkotekočinske separacije, ki jo 
je uvajalo podjetje, pom&ga dvigati izvoz in prede- 
lovati nizko odstotno svinčeno in cinkovo rudo. Pre- 
delava halde, ki je v bližini topilnice in flotacije, je 
predvidena v višini, okoli 260.000 ton. Treba bo ure- 
diti odvoz jalovin čez hrib zaradi pomanjkanja pro- 
stora v Žerjavu. Skrb za večje rudne rezerve je lani 
pripeljala do obsežnejših geoloških raziskovanj in 
sledenja v rudniku samem. Izven rudnika se je pre- 
iskovalo območje Uršlje .gore in Pece. Sedanji rezul- 
tati sledenja so dobri. Podjetje je nadalje gradilo 
vodni rov, ki naj bi znižal črpanje vode. 

Kovinska industrija: Tovarna poljedelskega 
orodja in livarna Muta je lani razen povečane proiz- 
vodnje standardnih proizvodov izdelovala tudi jekle- 
ni pesek za livarstvo, ki se doslej v državi ni izdelo- 
val. Čedalje bolj pa nastopa problem, kako temu pod- 
jetju omogočiti nadaljnji razvoj. Lani so začeli ob- 
navljati in so tudi dokončali obnovitev nekaterih 
zastarelih objektov kovačnice. Tudi strojni park je 
bil deloma obnovljen in nadomeščen. V staro livarno 
se ni investiralo, ker leži v poplavnem ozemlju bodoče 
hidroelektrarne Vuhred. 

Tovarna pil na Prevaljah ima precej zastarel 
strojni park, predvsem v nasekovalnici, ki je ključne- 
ga pomena za uporabnost izdelka. Krediti, ki jih je 
dobilo podjetje v ta namen, so bili uporabljeni za 
nabavo pogonskih in delovnih strojev. V tej tovarni 
so dokončali tudi izboljšanje elektrifikacije, s tem da 
so postavili lastni transformator. Splošni nivo kadra 
in organizacija dela še nista zadovoljiva. Podjetje bo 
moralo skrčiti asortiment v smeri uporabe manj raz* 
ličnih profilov. 

Tovarna kos Slovenj Gradec ni izvedla predvi- 
denih izboljšav v proizvajalnem procesu, ki bi prt 
dosedanjih kapacitetah z majhnimi dodatnimi sred- 
stvi zelo dvignile proizvodnjo, ker za to ni bilo na- 
črtov. Možnost na trgu obstoji in bi s povečanjem 
kapacitet z majhnimi sredstvi lahko dvignili proiz- 
vodnjo. To podjetje po osvoboditvi ni bistvena izbolj- 
šalo delovnega procesa, kar je zaradi strokovno dobre 
delovne sile gospodarska škoda. 

V lesni industriji opažamo v zadnjih dveh letih 
stalno dviganje cen surovinam. Podražitev lesnih iz- 
delkov ima svoj vzrok predvsem v ceni osnovne suro- 
vine — lesa. 

S povečanjem kapacitet v Prevaljah in na obratu 
LIP v Pamečah se je znatno dvignil odstotek dokonč- 
nih proizvodov. Predelava odpadkov v sredice za pa- 
nelke je dala dobre rezultate, pokazalo se je, da bi 
bilo mogoče, če bi se obrat nadalje izpopolnjeval, s 
sedanjo kapaciteto predelati vse v poštev prihajajoče 
odpadke na območju okraja. 

Tovarna meril je vkljub oviram zaradi graditve 
obdržala proizvodnjo na planirani višini. Ker je pod- 
jetje dovršilo investicije, lahko racionalneje izrablja 
razpoložljive stroje in znosne pogoje v obratih, kjer 
se praši. Večji del proizvodov je podjetje izvažalo, 
bilo pa je tudi veliko povpraševanje na domačem trgu. 

Pri proizvodnji lepenke in celuloze je v letu, 
1954 nastala delna elementarna nesreča: pri poplavah 
je voda podrla del vodnih objektov. Podjetje se je 
trudilo izboljšati strojni park. Proizvodnost dela je 
še nadalje napredovala po velikem skoku v prejšnjem 
letu. 
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Pri lesnoindustrijski proizvodnji je bil izdelan 
perspektivni plan, ki predvideva uačrtnejše investi- 
cije z ozirom na razpoložljivo surovinsko bazo. Ome- 
jevanje kapacitet v žagarski proizvodnji pa je nujna 
posledica zmanjšanja poseka. V republiških predpisih 
se je v tem letu omejilo število žag. Izmed polno- 
jarmenikov sta odpadla LIP obrata Dovže in Suhi dol. 
Število venecijank se tudi krči. Ker les z venecijank 
ne more več v promet, se za domačo uporabo ni tako 
omejevalo kot v začetku leta  1954. 

Tekstilna industrija Otiški vrh je v letu 1954 
poslovala ugodno tudi zaradi splošne konjunkture v 
državi. Tudi sortimenti, ki Hh je proizvajala, so bili 
iskani. Problem za podjetje pa predstavljata zasta- 
rela barvarna in neprimerni objekt, v katerem se 
nahaja. Podjetje želi začeti s proizvodnjo končnih 
izdelkov iz svojih polizdelkov. 

V industrijski proizvodnji in njenem enakomer- 
nem razvoju na območju okraja sta še vedno osnovna 
problema močnejša industrializacija Mislinjske doline, 
ki bi lahko bazirala na surovinah za granitno indu- 
strijo, predelavi lesa in modernizaciji obstoječe ko- 
vinske industrije; v Mežiški dolini pa nastopa neso- 
razmerje med razvijajočo se težko industrijo in mož- 
nostjo zaposlitve v lahki industriji ter vzporednih 
delavnosti. 

II. Kmetijstvo 

Osnovna značilnost v kmetijski proizvodnji leta 
1954 je padec nekaterih vrst pridelkov na trgu, pove- 
čanje dohodkov iz gozdarstva in živinoreje. Pridelka, 
ki sta bila v kmetijstvu manj zastopana, sta sadje in 
jabolčnik, ker je bila letina bolj slaba. Tudi krompir- 
ja je bilo ponekod manj, vendar ni mnoge razlike 
nasproti letu 1953. Skozi vse leto so se predajale paš- 
niške in druge potrebne površine posameznim zadru- 
gam. Okraj je ustanovil tudi pašno gospodarstvo na 
Plešivcu, kjer je razcepljene pašnike združil v enotno 
upravo. Okrajna zadružna zveza je urejevala pašnike 
na Pohorju. Bili so doseženi lepi rezultati pri živi\i, 
ki se je pasla. Povprečen prirastek je znašal okoli 
50 kg v sezoni. Okraj in OZZ sta v te namene dala 
tudi finančna sredstva. Razen tega so pašnike pod- 
prle posamezne zadruge po oceni okrog 3,000.000 din. 
V zvezi s povečanim zanimanjem za živinorejo se je 
razmahnilo tudi zidanje silosov in gnojnih jam, ki je 
bilo podprto iz okrajnega sklada za pospeševanje 
kmetijstva. Izbira živine za pleme in njeni rezultati 
so se pokazali na šestih premovanjih, ki jih je vodil 
živinorejski svet OZZ. Te razstave so v glavnem po- 
kazale zanimanje živinorejcev za izboljšanje živino- 
reje. Povečala se je tudi povprečna mlečnost kontro- 
liranih krav. Štetje živine je pokazalo, da je v tej 
panogi predvsem napredovala govedoreja in perut- 
nina, padlo pa je število konj za okoli 50 kom., šte- 
vilo koz za 30 kom., število ovac se ni bistveno spre- 
menilo. Število govedi je narastlo za okoli 1000 kom., 
od tega je naraslo število krav za 150 glav, število 
prašičev se je znižalo predvsem zaradi opustitve pi- 
tanja v socialističnem sektorju in pa manjšega števila 
pri nekmetih, ki so zaradi zmanjšane možnosti dobave 
visoko vrednih krmil opustili rejo prašičev v prejš- 
njem obsegu. Tuberkulinizacija goved je bila v glav- 
nem končana, razen nekaj korektur in majhnih za- 
ostankov v Mežiški dolini. Prizadetim živinorejcem je 
bila plačana odškodnina v višini 4,100.000 din. Pri 
pavšalni skočnini in oskrbi plemen jako v se stanje 
izboljšuje, ni pa še tako, kot bi to bilo zaželeno. Za- 
tiranje  živalskih  kužnih bolezni  je  uspešno.  Na  ob- 

močju okraja pri živini ni bilo epidemij, pač pa sta 
se ponekod pojavila trihomiaza in mehurčasti izpu-• 

ščaj, kar pa so veterinarske ekipe vseskozi zatirale. 
Zadruge so nudile veliko pomoč pri teh akcijah na 
terenu. Tudi pri zatiranju rastlinskih škodljivcev so 
bile zadruge zelo aktivne. Koloradski hrošč in kapar 
Sann Jose resno ogrožata kmetijstvo. Veliki večini 
kmetov proizvajalcev so zadruge nudile sredstva za 
boj proti škodljivcem, in to celo po nižjih cenah, ka- 
kor so jih nabavile z regresom. Nekatere zadruge so 
jih dajale celo brezplačno. Tudi ekipe za škropljenje 
so bile ponekod financirane od zadrug. Država je v 
okraju Slovenj Gradec izdala za pospeševanja kme- 
tijstva v letu 1954 tele vsote za nabavo reprodukcij- 
skega  materiala,  strojev  in orodja: 

regres 

Umetna  gnojila  in  razna  druga 
kemična sredstva v reprodukciji 670.000 kg 13,407.400 
rastlinskih   škodljivcev                       7.296 kg 729.600 
kmetijski stroji 11,200.000 
goriva in maziva 2,766.000 

Skupaj 25,103.000 
Iz okrajnih sredstev je bilo izdano: 

neposredno za kmetijstvo 6,226.076 
skupaj  iz  proračunskih  sredstev 34,319.000 

Poraba umetnih gnojil je naraščala po ponovnem 
znižanju cen v jeseni. V socialističnem kmetijstvu se 
je izvedla sprememba, da je dosedanje kmetijsko go- 
spodarstvo Radlje postalo republiška selekcijska usta- 
nova, kjer se bodo predvsem gojile in razmnoževale 
razne vrste krompirja, žit in podobno. S tem je to 
posestvo prenehalo biti normalna gospodarska orga- 
nizacija v kmetijstvu. V letu 1954 so se dodeljevale 
v opravljanje površine odvzete po zakonu o zemlji- 
škem maksimumu ter najemniških in sorodnih odno- 
sih. V letu 1954 je okrajni ljudski odbor dodelil ne- 
katerim gospodarskim organizacijam nekaj površin, 
za katere so prosile. S centraliziranjem sklada za po- 
speševanje kmetijstva, v katerega so prispevale KZ 
20 %> doseženega dobička, je bilo OZZ omogočeno iz- 
vajati nekatere investicije okr. pomena ter dana mož- 
nost za kreditiranje nujnih potreb nekaterim kmetij- 
skim zadrugam. Konec leta je bila ustanovljena tudi 
zadružna hranilnica, ki bo lahko pripomogla pri po- 
speševanju kmetijskih investicij ter pritegnila drob- 
nega proizvajalca kakor tudi smotrni uporabi za- 
družnih sredstev. 

Davčna   politika   v   kmetijstvu 

V letu 1954 se je začela odmerjati dohodnina po 
katastrskem dohodku.-Za osnovo je republika potrdila 
dohodke, kot so jih predlagale posamezne kmetijske 
panoge. Čeprav torej osnove v globali ustrezajo in so 
tudi v večji meri razbremenile višinskega kmeta, je 
bilo okoli 1000 davkoplačevalcev, kar znaša eno Četrti- 
no, nepravilno obdavčenih. Deloma k temu pripomore 
tudi lestvica. Analšza je pokazala, da so se lani v 
kmetijstvu in gozdarstvu, kjer prevladuje zasebni 
sektor, precej povečali denarni dohodki proizvajalcev. 
Ni se povečala količina njihovih proizvodov na trži- 
šču, kar je razumljivo, ker so povečini krili dohodke 
iz povečanih izkupičkov za les. Skupno izračunan 
narodni dohodek iz kmetijstva znaša po statističnem 
izračunu 922.500.000 din. kar je v primeri ? letom 
t953 218 milijonov več. Dohodnina znaša za vso za- 
sebno posest  v kmetijstvu  po izvršenem  in  predvide- 
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nem znižanju komisij okoli 82,000.000 din, kar znaša 
torej okrog 12 %> skupnih denarnih dohodkov kmetov. 
Ce pa vzamemo vse dohodke tudi izven kmetijstva, 
pa ta znaša od skupnih 7,4, za davke od kmetijskih 
pa 8,8%. Z davčno politiko ni bil dosežen znaten 
vpliv na proizvodnjo. Dejstvo je tudi to, da so kmetje 
velik del davkov plačevali z izkupičkom od lesa in 
zato niso bili toliko navezami na trg kmetijskih pri- 
delkov. 

III. Gozdarstvo 

Za izboljšanje gozdnega in lesnega gospodarjenja 
so se tudi na območju okraja Slovenj Gradec izvedle 
nekatere spremembe na podlagi zakona o gozdovih, 
uredb in odločb Izvršnega sveta LRS ter gospodarskih 
organov republike. Okrajni ljudski odbor je s 1. juli- 
jem 1954 prevzel v upravljanje vse gozdove sploš- 
nega ljudskega premoženja. Izvajal je tudi razne 
upravne uredbe in odločbe, kot določitev revirnih 
vodstev in logarskih okolišev, kontrolo veneciank, 
zmanjšanje števila žag na splošno, nadzorstvo nad 
gozdovi. 

Ce vzamemo za osnovo realizacijo poseka v letu 
1953, vidimo da se je posek lesa v letu 1954 zmanjšal 
za 11%, planirana količina pa se je znižala celo za 23% 
neto mas 'Vkljub temu da se je sečnja lesa zniževala, 
še ni dosežen letni teoretični prirastek, ki se računa 
v vseh gozdovih 130.000 kub. metrov, Deloma je vzrok 
takemu »tanju tudi to, ker se kot posek evidentirajo 
vse količine lesa, tudi z negozdnih površin. Presežek 
sečenj nad prirastkom povzroča predvsem velika upo- 
raba lesa za kurjavo in deloma velika izguba pri 
prevozu in podobno. Razen teh vzrokov je ve^ja masa 
napadla zaradi elementarnih nezgod, loma zaradi 
snega v zimi 1953—1954 in večjih lomov zaradi vetra. 

Tabelarni pregled gozdnih gojitvenih in varstve- 
nih del T slovenjegraškem okraju je takle: 

Zasebni gozdovi 
1953 1954 

60 ha 75 ha 

254 ha 178 ha 
1.338 ha 930 ha 
8.500 ha 6.400 ha 
2.600 ha 1.400 ha 

Gozdovi SLP 
565 ha 56 ha 
104 ha 42 ha 
243 ha 494 ha 

6.500 ha 7.800 ha 
5.700 ha 5.500 ha 

1. pogozdovanje  goličav 
2. melioracija (posaditve, 

posetve) 
3. nega  gozdov 
4. varstvo gozdov 
5. urejanje gozdov 

1. pogozdovanje goličav 
2. melioracije 
3. nega gozdov 
4. varetvo gozdov 
5. urejanje gozdov 

V  zasebnem   sektorju  bo  problem  golih  površin 
sčasoma odpadel, ker bodo te površine v nekaj letih 
pogozdene. Nove sečnje na čisto se ne bodo dovolje- 
vale. V gozdovih splošnega ljudskega sektorja je iz- 
vršitev zelo zmanjšana in s« bliža koncu. Spopolnitve 
preredkih površin bodo še vedno potrebne, zato so ee 
melioracijska dela širila sporedno z manjšim pogoz- 
dovanjem goličav. V letu 1953 so bila negovalna dela 
na prevelikih površinah, zato so se v letu 1954 zmanj- 
šala, da bi se njih kvaliteta izboljšala. Varstvena 
dela v zasebnem sektorju so se znižala za četrtino 
nasproti letu 1953, ker je zmanjšana nevarnost raz- 
nih bolezni, ki je bila posledica pospešenega sekanja 
v prejšnjih letih. Gozdovi so se deloma urejali v več- 
jem obsegu že v letu  1953, sedaj pa se nakazuje ta 

problem v zasebnih gozdovih, če hočemo skrb za 
smotrno gospodarjenje v gozdovih prenesti s torišča 
samo administrativnih uprekov. Poživiti bo treba še 
bolj sodelovanje z lastniki gozdov. 

IV. Gradbeništvo 

Boljši pogoji in več sredstev za gradbene in- 
vesticije pri gospodarskih organizacijah so povečali 
vrednosti gradenj v primeri z letom 1953 za višino 
republiškega povprečja, to je za 139% v okraju. 
Vrednost gradbenih del je narastla na 2.244,000.000. 
Dobiček od tako povečane proizvodnje se je po- 
večal v višjem odstotku kakor pa vrednost. Fizični 
obseg gradb torej ni narasel v sorazmerju s poveča- 
nimi izdatkj oziroma zaračunano vrednostjo realiza- 
cije. Stanovanjskih zgradb je bilo v državnem sek- 
torju pričetih 22 s 110 stanovanji in v zasebnem sek- 
torju 158 z 206 stanovanji. Dalje je bilo začetih 
6 zgradb ostalega družbenega standarda. Gradbena 
dela je deloma oviralo pomanjkanje gradbenega ma- 
teriala in instafacijskih naprav. Nekoliko se je sicer 
povečalo nadzorstvo investitorjev nad gradbami, ven- 
dar to še ni zadovoljivo. Zaradi velikega povečanja 
gradb konkurenca nj vplivala na cene. Predračuni, 
pogodbe in licitacije gradbenih del se niso izvajale. 
Tudi glede tehnične dokumentacije je bilo mnogo 
pomanjkljivosti. Investitorji so zamujali z elaborati, 
bilo je nekaj poizkusov divje graditve. 

Zelo zaostaja gradbena delavnost pri komunalnih 
napravah in cestah. Od predvidenih sredstev za vodo- 
vode in načrte se ni vse uporabilo. Končan je bil 
vodovod za Vuzenico. Pereče vprašanje je tudi spre- 
jem krajevnih zazidalnih načrtov (urbanističnih pla- 
nov) in prepoved zidanja izven strnjenih naselij 
sredi polja. Delovna sila v gradbeništva je narasla 
na 118%. 

V. Trgovina In gostinstvo 

Reorganizacija v teh dveh panogah je ugodno 
vplivala na razvoj posameznih gospodarskih organi- 
zacij v teh strokah, kar se je pokazalo v II. polovici 
leta. V nekaj primerih se je izvršila pretirana de- 
centralizacija. V vseh primerih se ni preprečil ne- 
enakopravni položaj med trgovskimi podjetji. Kazal 
se je tudi določen odpor prejšnjih uprav, ki ni do- 
pustil uveljavljanja iniciative poslovalnic. To bo po- 
trebno še opraviti predvsem iato, ker tak monopoli- 
zem vodi do pomanjkanja blaga. 

Z uredbo o trgovanju je bila trgovska mreža 
reorganizirana, kakor sledi: 

Stanje 
31.12.1953 

Stanje 
31. 7.1954 

Število trgovin na drobno, .. 
ki so podjetje 

Število poslovalnic, ki so 
postale trgovine v sestava 
podjetij 

Število nesamostojnih trgovin 
Število njih prodajnih mest 
Ukinjene poslovalnice 
Trgovine KZ 
Prodajalne tobaka 
Zasebne branjarije 

12 12 

48 32 
— 13 
— 2 
— 6 
26 26 
22 12 
4 4 
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Stanje 
31. 12. 1953 31. 

Stanje 
12. 1954 

53 23 
— 28 
3 1 
12 44 
il * 14 
33 — 

Število trgovin T sestavu podjetij se je znižalo 
tako, da je padlo od povprečja 4,3 poslovalnic na 
podjetje pred reorganizacijo na 2,5 poslovalnic po 
reorganizaciji. Blagovni promet v trgovini je narasel 
tako, da znaša za leto 1954 112,5% nasproti letu 1953. 

'V gostinstvu je bil v letu 1954 dosežen približno 
enak promet kot v 'letu 1953, in sicer 229,000.000, kar 
znaša 102 %. Z novo uredbo so bila likvidirana za- 
kupna gostišča, ki so deloma prenehala oziroma pre- 
šla v kolektivno upravljanje ali zasebni sektor. 
Reorganized j a se je izvršila v temle obsegu: 

Gostinska podjetja z obrati 
Kolektivna gostišča 
Zadružna gostišča 
Zasebna gostišča 
Planinske postojanke 
Zakupniki 

Alkoholnih pijač je bilo prodanih 1,329.0001 ali 
na osebo 261 v letu 1954, v letu 1953 pa na osebo 
27.71 ali 1.71 več Temu je vzrok deloma povišana 
cena pijač, zaradi česar se je povečana kupna moč, 
orientirala drugam. Znatne razlike v cenah so po- 
speševale privatni uvoz vina v okraj. Za hrano je 
bilo izdanih 68,000.000 din, dvignila se je udeležba 
storitev, kar je povečalo promet, to zaradi novih 
planinskih postojank in Kotuljske slatine. 

Dograditev hotelskih prostorov v Domu železar- 
jev na Ravnah in otvoritev planinskih postojank na 
Pohorju, ponovno poslovanje Kotuljske slatine in še 
nekaterih objektov bo povečalo osnovo za nadaljnji 
razmah planinstva in turizma. 

VI. Obrt 

Uvedba kolektivnega upravljanja in v tej zvezi 
omiljenje predpisov za vodenje poslovne evidence je 
prineslo boljšo možnost za razvoj obrtništva socia- 
lističnega sektorja. Statistični podatki o gibanju obrti 
nam kažejo, da se je padanje števila obrti ustavilo 
in da imamo sedaj registriranih 530 obrtnih delavnic, 
od katerih jih posluje 524. Obrtnih podjetij je 5, 
samostojnih obrtnih delavnic 73, obrtnih delavnic 
v sklopu podjetja 16, obrtnih delavnic gospodarskih 
organizacij 2 in družbenih 1. Kmetijske zadruge imajo 
19 obrtnih delavnic, zasebniki pa 408. Zasebni sektor 
ima zaposlenih 191 delavcev in 190 vajencev, socia- 
listični sektor pa 711 delavcev in 105 vajencev. Ne- 
sorazmerje pri vajencih je od tod, ker imajo obrtne 
delavnice v socialističnem sektorju ponekod pomen 
polindustrijske proizvodnje in sprejemajo tudi ne- 
kvalificirane delavce. Čutit; je slabo rekrutacijo va- 
jencev v nekatere panoge, v splošnem pa je stanje 
že boljše. Glede obrti je treba poudariti tudi to, da 
so zelo narasle cene storitvam. Povečana vrednost 
obrtne proizrodnje je vplivala seveda na odliv kupne 
moči v ta sektor. 

Nekaj obrtnih obratov se iz malih delavnic raz- 
vija v večje organizacije in nastaja vprašanje, ali se 
naj razvijejo v industrijo, eli pa naj se jih vsaj del 
obdrži za proizvodnjo po naročilu. V obrti pada šte- 
vilo nekvalificiranih delavcev. Domača obrt je upadla 
in nima posebnega pomena za okraj. 

VII. Investicije 

Investicije v gospodarstvu iz okrajnega kredit- 
nega sklada so znašale po prvotno dovoljenem kre- 
ditu 163,000.000, po rebalansu pa so se znižale na 
135,876.000 dinarjev. 

Sklad za zidanje stanovanj iz okrajnih sredstev 
se je razdelil med 81 interesentov r višini 47,000.000 
dinarjev, izrabil se je do konca leta 1954 le do višine 
45,900.000 dinarjev. S tem skladom se je iniciativno 
pospešilo zasebno zidanje, ki je doseglo približno 
Va večjo vrednost od izdanih posojil. 

Sklad za investicije v gospodarstvu *se je upo- 
rabljal po NB v okviru napotil okrajnega družbenega 
plana in na podlagi razpisov sveta za gospodarstvo 
V industrijo je bilo investiranih 67,770.000 dinarjev, 
v gradbeništvo 4.000.000, v gostinstvo 4,945.000, trgo- 
vino 3,900.000, obrt 10,105.000. Razen tega je bilo 
plačanih nekritih investicij za 17,879.000 dinarjev. 

Povprečni roki za izdajanje posojil so bili 8 let, 
za  stanovanjske hiše  pa  30 let. 

II del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODAiRSTVA 

V LETU 1955 
I. poglavje 

Industrija 
V industriji se predvideva povečanje obsega pro- 

izvodnje po podjetjih, kakor sledi: 

Fizični obseg 
1954= 100% 

Proizvodnja električne energije 120% 
Železarna Ravne na Koroškem: 

panoga 115 122% 
panoga 117 100 $> 

Rudnik Mežica: barvasta metalurgija 
ZN koncentrat 140% 
PB in izdelki 100% 

Tovarna poljedelskega orodja, Muta 100% 
Tovarna pil, Prevalje 110% 
Tovarna kos, Slovenj Gradec 98% 
LIF, Slovenj Gradec 91 % 
Tovarna meril. Slovenj Gradec 110% 
Tovarna lesovine, Prevalje 100% 
Tekstilna industrija, Otiški vrh 101 % 
Tovarna usnja, Slovenj Gradec 100% 

Predlogi podjetij, ki niso obsegali vsaj lanske 
realizacije so v planu dvignjeni na t° višino, razen 
pri podjetjih, k; so navedena v tem poglavju izpod 
100% glede na lansko izvršitev. Predvideva se, da 
bosta novi plačilni sistem in premiranje povzročila 
nadaljnji dvig produktivnosti dela, bolj kakor so to 
predvidela tehnična vodstva podjetij in predlagala 
nekaterim delavskim organom upravljanje v potrdi- 
tev. Nekatera podjetja so stavila pretirane zahteve 
glede delovne sile in plač, kar se je pokazalo tudi 
pri zahtevi po povišanju kvalifikacij. Potrebne bodo 
naknadne revizije predlogov v podrobnostih, da se 
bo lahko ugotovila pravilna podlaga za produktivnost 
dela. Za podjetja, ki ne bodo povečala fizičnega ob- 
sega proizvodnje, je zahteva po novi delovni sili od- 
več. Izjema so le tista podjetja, ki so lan; imela 
preveliko število nadur in jih za leto 1955 nadome- 
ščajo z  redno delovno silo. 

V proizvodnji električne energije bo konec leta 
začela obratovati HE Vuhred, ki  se zida že od leta 
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1954 in bo s prvim agregatom 20.000 KW začela obra- 
tovati decembra. Naloga gradbene operative je, da 
zagotovi graditev centrale, in da poskrbi, da bodo 
dograjeni o pravem času tudi neodložljiv] nadomestni 
objekti, da ne bo (cesta Radlje—Podvelka, livarna 
Muta) kriva za zakasnitve pri dobavi električne ener- 
gije v najbolj kritičnem času. 

'V elektrarni Vuzenica bo potrebno izvršiti še 
razna končna dela in dokončati še nekaj nadomestnih 
objektov v okolici elektrarne. 

Pri elektrarni Dravograd bo začel v mesecu maju 
obratovati tretji agregat z zmogljivostjo 8000 KW. 
S to montažo bo elektrarna končala kapitalno izgra- 
ditev. 

Železarna Ravne lx- zaradi ugodnejših dobav 
električnega toka, ker ni bilo redukcij, lahko pove- 
čala proizvodnjo v elektropečeh. Pri tem podjetju v 
letu 1955 še ne bo mogoče odstraniti raznih ozkih grl, 
ker bodo investicijske možnostj zelo omejene. V do- 
glednem času bo potrebna tudi graditev in povečanje 
valjarne, da se ne bodo več pojavili na trgu kot 
predmet prodaje proizvodi primarne predelave. Ne- 
koliko bo vplivalo na stroške tudi to, da je obvezno 
razmerje v uporabi surovega železa za panogo 114. 
Pomanjkanje valjarne, ki bi bila zmožnejša od do- 
sedanje ovira kvaititetno predelavo visokovrednih 
in zahtevnih sortimentov. Kontrola izdelkov še ni 
na potrebni višini. Možnosti za dvig produktivnosti 
dela so v podjetju zelo velike. Kritična pa je na- 
stavitev delavstva. 

Pri rudnikih svinca Mežica je pereče vprašanje 
zgraditev topilnice, ureditev odvoza predelane jalo- 
vine (halde), kakor tud; nadaljevanje graditve vod- 
nega rova. Podjetje je sklenilo, da ne bo dalje gra- 
dilo vodnega rova, ki je stal v letu 1954 preko 40 mi- 
lijonov. To pa ni pravilno, ker bi se s tem odložila 
rešitev važnega vprašanja rentabilizacije obrata glede 
na visoko udeležbo tokovine v materialnih stroških. 
Podjetje bi lahko krilo investicije samo iz amorti- 
zacije, vendar bi za ves obseg del potrebovali tudi 
kredit. S predvideno uredbo o znižanju delovne dobe 
rudarjem bi nastalo še večje pomanjkanjp stanovanj. 

Tovarna poljedelskega orodja in livarna Muta bo 
r letošnjem letu morala preseliti livarno v nove pro- 
store, ker bo obratovanje z dnevom zajezitve, ko bo 
dokončana hidroelektrarna Vuhred, samo da bo ste- 
kel prvi agregat, pozneje nemogoče. Določeno je, da 
se preseli nova livarna bliže železnice, kjer bi bilo 
mogoče transportno vprašanje ugodnejše rešiti in 
poceniti stroške proizvodnje. Zato bodo začeli graditi 
novo livarno v Vuzenici. 

Pri tovarni pil Prevalje se bo morala izboljšati 
organizacija dela in delovnega procesa kakor tudi 
misliti na skrčenje asortimenta polizdelkov. Nadalj- 
nje investicije v tem podjetju ne pridejo v poštev. 
Predvideni dvig proizvodnje v tem letu je minimalen, 
kar lahko doseže ta kolektiv. 

Pri lesni industriji je omeniti predvsem \eejo 
proizvodnjo sredic za panelke, kar se v letu 1934 že 
pojavlja kot normalna proizvodnja. Povečane so tudi 
količine zabojev in sodov kakor tudi pohištva. 

Tovarna lesovine in lepenke Prevalje še nadalje 
povečuje količine lepenke kot končni izdelek itn 
znižuje odstotek lesovine v svoji proizvodnji, kar je 
v tej smeri primerno. 

V bližnji prihodnosti bo treba v lesni industriji 
dokončati obrat Pameče in investirati papirnico Pre- 
valje, ker bi oba lahko dajala večje količine končnih 

izdelkov, in sicer prvi predvsem panelke (vezane 
plošče), drugi pa bi lahko začel izdelovati končne 
izdelke iz lepenke (kartoiiaža). S tovrstno industrijo 
bi se zaposlilo ca   150 ženske delovne sile. 

Tekstilna industrija Otiški vrh bo še v tem letu 
zaradi omejenih investicijskih možnosti brez sred- 
stev, da bi kaj bistvenega investirala za izboljšanje 
svoje proizvodnje. 

Tovarna usnja Slovenj Gradec je svojo osnovno 
zgraditev dokončala in bo s sredstvi, ki jih bo imela 
na razpolago v letu 1955, lahko samo še dopolnjevala 
najnujnejše potrebe svoje proizvodnje. 

Resnejša izvajanja načrtov za močnejšo indu- 
strializacijo Mežiške doline in reševanja zaposlitve 
ženske delovne sile v industriji Mežiške doline v 
letu 1955 ne bodo mogoča, ker okraj ne bo imel po- 
membnejših investicijskih sredstev. 

II. poglavje 

Kmetijstvo 

Predvideno je nadaljnje zvišanje proizvodnje in 
s tem tudi dohodkov za 4%. Na povečanje bodo vpli- 
vale predvsem olajšave, ki jih daje družba za po- 
speševanje živinoreje in za boljši donos v poljedel- 
stvu, znižanje pridelovalnih stroškov zaradi pocenitve 
umetnih gnojil in povečanje državnega regresa. Tudi 
uporaba kvalitetnejših semen bi vplivala na poveča- 
nje proizvodnje. V letu 1955 'bo za potrebe kmetijstva 
na razpolago več sredstev. Predvideva se, da bo 
sklad za pospeševanje kmetijstva znašal 9,150 000. 
Kmetijska služba bo po zadrugah še nadalje širila 
odbiro semenskega krompirja in drugih semen. Skla- 
dišča za semenski krompir bodo začeli zidati že 
pomladi. 

V živinoreji se bo še bolj razširilo umetno ose- 
menjevanje in tako preprečile vzrejne bolezni. Na- 
daljeval se boj proti zakotnim bikom. Subvencioni- 
rala se bo nabava novih plemenskih bikov. Iz kmetij- 
skega sklada pri OZZ se bo omogočilo subvencioni- 
ranje zidanja gnojišč, gnojničnih jam in silosov. 

V tem letu bodo občine in zadruge posvetile 
večjo pažnjo temu, da bodo vsi pridelovalci vključeni 
v akcijo za zatiranje koloradskega hrošča in ameri- 
škega kaparja. Podpirala se bosta obnova in širjenje 
sodobnih sadovnjakov v zadružnem sektorju. 

Pri zatiranju živalskih kužnih bolezni in zaščiti 
so osnovne naloge in obenem tudi problem okraja 
predvsem pomanjkanje veterinarskega kadra, ne- 
urejene konjačije in mrhovišča ter premajhna skrb 
za klavnice. S tem, da se bo s preventivnim pose- 
gom veterinarske službe pozorno spremljal promet 
s prašiči, perutnino in predvsem, da bodo tudi pod- 
jetja, ki se s tem prometom ukvarjajo, obveščala 
veterinarsko službo, bo zmanjšana nevarnost za pra- 
šičjo ohromelost, kugo in kokošjo kugo, ki se v 
okolici teh obratov stalno pojavljajo. V letu 1955 bo 
pregled vseh plemenskih krav, telic in bikov, ustano- 
vili se bodo tako imenovani plemenski krogi. 

•V letu 1955 nameravamo likvidirati govejo tuber- 
kulozo do skrajne možnosti s tem, da se ukrep] iz 
leta 1954 nadaljujejo. V Dravogradu bo poslovala 
osrednja osemenjevalna postaja za ves okraj. 

Pršičavost čebel, ki se je razširila z avstrijskega 
ozemlja, se bo v tem letu začela načrtno zatirati. 

Na področju obdavčevanja bo izdelana nova pod- 
laga za zasebne kmetovalce in ves okraj. 
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državni sektor zasebni sektor 
% % 

5.9 120 
100.9 82.6 
236 61 
110 76 
26 211 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

Izčrpanost gozdov • boljše gospodarjenje nas 
silita, da še bolj omejujemo sečnjo v gozdovih in 
prav tako tud; •• negozdnih površinah Zato je sečni 
plan za leto 1995 na državnem sektorju gozdov zmanj- 
šan na 90 % mase leta 1954 in znaša 42.500 m*. Zasebni 
sektor ima določen posek na vseh površinah skupno 
84.000 ms. Udeležba tehničnega lesa v sečnji v letu 
1955 je tale: državni sektor 32.046 m3, zasebni sektor 
34.000 m* lesa, ostalo so pa pogozdovanje, nega in 
varstvo gozdov kot prejšnja leta. Pogozdovanje, nega 
gozdov, varstvo in urejevanje gozdov bo v temle 
odstotnem razmerju nasproti letu 1953 (= 100%). 

Vrsta dela 

Pogozdovanje golicav 
Melioracije 
Nega gozdov 
Varstvo gozdov 
Urejevanje gozdov 

Iz gornjega pregleda vidimo, da so nekatere vrste 
gozdnokulturnih del, ki so se dosedaj opravljale v 
zasebnem sektorju v manjšem obsegu, predvidevajo 
predvsem tam, v državnem sektorju pa napreduje 
nega in varstvo gozdov. To je pač podoba trenutnih 
potreb. 

Za komunikacije in odpiranje gozdov v odročnih 
predelih se je lani investiralo ca. 40 milijonov, v letu 
1955 se to ne bo moglo nadaljevati, ker se bodo 
sredstva porabila za nujne investicije na sorodnih 
področjih. Tudi v logarnice se letos ne bo investiralo 

Nadaljevalo se bo širjenje drevesnic, ki so ključ- 
nega pomena za dobre sadike. 

Važna naloga je, da se gozdarska služba tako 
nredi, da bo svoje naloge opravljala, kot je treba. 

IV. poglavje 

Gradbeništvo 

Zaradi manjših investicijskih sredstev, ki bodo 
T tem letu na razpolago, bo gradbena delavnost v 
socialističnem sektorju manjša kot do sedaj. Obsto- 
ječe gradbene kapacitete bodo izrabljene na nekate- 
rih investicijah, ki jih bodo izvajala podjetja iz last- 
nih sredstev. Iz kreditov se bo predvidoma gradila le 
elektrarna Vuhred in nadomestni objekti v zvezi z njo. 
Vprašanje pa je kreditiranje topilnice v Mežici, ne- 
kaj nujnih investicij na Ravnah ter dovršitev Pameč 
Podjetja bodo iz okrajnih sredstev predvidoma dobila 
le skupno 10 milijonov kredita, kar je 20-krat manj 
kot lansko leto. 

Kreditna sredstva in lastne nabave, ki so jih 
izvršila gradbena podjetja v okraju, predvsem pa 
Tehnogradnja Vuhred, bo omogočila hitrejše in so- 
lidnejše graditve. Treba bo v tej panogi dvigniti 
storilnost dela, ki je veliko pod možnostmi. Priča- 
kuje se, da bo novi plačilnf sistem dosegel močnejšo 
storilnost, gradbene možnosti pa povečale konku- 
renco, 

V. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Predvidevamo, da se bo r letu 1955 dvignil pro- 
met oziroma izkupiček v trgovini na drobno na 1900 

milijonov ali za 9% nasproti letu 1954. V gostinstvu 
se predvideva, da bo narastel promet za 240 milijonov 
ali za 4% več kot v letu 1954. 

S plačilnim sistemom, ki je bil že lani izveden 
v trgovini in ki stimulira promet, na drug; strani pa 
z ureditvijo plač bo tudi v trgovini rešena zapostav- 
ljenost, ki se je doslej čutila nasprotj drugim gospo- 
darskim panogam 

Kakšnih večjih investicij v trgovini zaradi po- 
manjkanja sredstev ne bo. 

Za najnujnejše potrebe si bo letos trgovina lahko 
ustvarila svoj investicijski sklad, tako da bodo 
manjše potrebe krite iz tega sklada. 

Pri odkupih od kmetov se bo še bolj utrdila vloga 
kmetijske zadruge. V krajih, kjer pa se za to ne 
kaže potrebno zanimanje, pa bo treba poiskati drugih 
oblik. Odkup živine naj bi se prav tako usmerjal 
preko zadruge. Grosistična trgovina bo morala doseči 
večji koeficient obračanja kredita. 

Gledati bo treba na to, da se izboljša asortiment 
blaga, in to predvsem v industrijskih krajih, da se 
bo na ta način po trgovini uspešno črpala kupna moč 

V novih razmerah in olajšavah, ki jih nudi druž- 
beni plan federacije, ima gostinstvo vse pogoje, ker 
so vsi obratj izenačeni. Pavšalno obdavčenje je lahko 
samo stimulativno. 

Treba bo še nadalje dvigati kulturno postrežbo 
in predvsem zato vlagati investicije. Gostinska mreža 
je razen v spredaj nakazanih primerih zadosti gosta 
in je treba gledati predvsem na dvig kvalitete stori- 
tev. Nadaljnje širjenje gostiln bi ne prineslo nobenih 
uslug v gospodarstvu. 

Okrajni ljudskj odbor bo še bolj kot prejšnja 
leta sodeloval z družbenimi organi — z zbornicami 
na področju trgovine in gostinstva. 

VI. poglavje 

Obrt 

Tudi obrt je postavljena v novi položaj Pavšalno 
obdavčenje večine obrtnih obratov bo omogočilo lažji 
razvoj, ker bodo imele vse obrti enake pogoje. Z ma- 
limi sredstvi, ki so na razpolago, se bo lahko podprla 
obrt s pogojem, da bodo investicije smotrne. Za naj- 
nujnejše potrebe pa bo imelo vsako podjetje na raz- 
polago del sredstev, kj so neobdavčena od zveze. 

Ker je neposredni standard delovnega človeka 
odvisen od obrtniških storitev, bo okrajni ljudski od- 
bor podpiral predvsem taka podjetja, ki bodo s kon- 
kurenco vplivala na znižanja cen in v ta namen tudi 
investirala. 

VII. poglavje 

Investicije 

Zaradi premajhnih proračunskih sredstev se bodo 
letošnja investicijska sredstva omejila le na investi- 
cije iz kreditnega sklada in tako bodo vse negospo- 
darske investicije odpadle. Izjema »o le morebitni 
presežki ustanov, ki so vezane na proračun in bi 
imele nepredvidoma Visok dobiček v letu 1954, in ne- 
kaj gradenj v šolah in drugem službenem standardu. 

Sredstva se bodo uporabila za tele namene: 
1 za pokritje uporabljenih obratnih sredstev za 

investicije v letu 1954, ki jih podjetja ne bi mogla 
do sprejetja sklepnega računa kritj sama; 

2. za investicije gospodarskim organizacijam, 
razen obrtništva, gostinstva in trgovine, ki so udele- 
ženi na svojih zbranih sredstvih; 
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3. za zidanje stanovanj v zvezi s predpisi federa- 
cije o njih uporabi. 

Gospodarske organizacije bodo investirale lahko 
iz lastnih sredstev4 le do višine planiranega sklada 
za samostojno razpolaganje ali pa najetih posojil, 
kolikor bi jih dobile iz kreditnih skladov državnih 
organov. 

VIII. poglavje 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

V letu 1955 se predvideva povečanje skupnega 
družbenega proizvoda za 6 odstotkov nasproti 1. 1934. 
Indeksi gibanja skupnega družbenega proizvoda v 
socialističnem   sektorju   so  za  območje  okraja   tile: 

1954/1953   1955/1953   1955/1954 

skupni družbeni 
proizvod 118 119 121 

narodni dohodek 
se je gibal 
v temle obsegu 125 153 105 

Narodni dohodek znaša v letu 1954 6259 milijo- 
nov, v letu 1955 pa 6573 milijonov Amortizacija je 
znašala v letu 1954 963 milijonov, v letu 1955 pa znaša 
1096 milijonov. 

III. del 
EKONOMSKI INSTRUMENTI IN UKREPI 

ZA IiZVRSITEV PLANA OKRAJA SLOVENJ GRADEC 
ZA LETO 1955 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, kot je pred- 
viden z družbenim planom OLO za leto 1955, se pred- 
pisujejo poleg ekonomskih instrumentov in ukrepov, 
ki so določeni z družbenim planom FLRJ io LRS za 
leto 1955, še tile ekonomski ukrepi: 

IX. poglavje 
Amortizacija osnovnih sredstev 

1 
Obrtna podjetja in delavnice, gostinska podjetja 

in gostišča, turistične gospodarske organizacije in 
komunalna podjetja obračunavajo amortizacijo osnov- 
nih sredstev za leto 1955 po amortizacijskih stopnjah, 
ki so določene z odlokom o stopnjah amortizacije 
osnovnih sredstev gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 57/54), razen spodaj navedenih, ki pla- 
čujejo od predpisane polne amortizacije: 

Mestno gostinsko podjetje >Hotel Korotan«, 
Slovenj Gradec 70% 

Mestno gostinsko podjetje >Hotel Pohorje«, 
Slovenj Gradec                                   v   ,. •% 

Rimski vrelec - Kotuljska Slgatina, Kotlje 70% 
Dom železničarjev, Ravne 50^° 
Gostinsko podjetje »Hotel Svoboda«, Radlje 70% 
Čevljarske delavnice £~1? 
Krojaške in šiviljske delavnice 50% 
Brivske in frizerske delavnice 80% 

• Krajevna pekarna, Mislinja *•  £> 
Valjčni mlin, Mežica ^ 
Krajevni mlin, Šmartno 80'<' 

2 
Gospodarske organizacije, ki so navedene pod 

1. točko tega poglavja lahko uporabijo v le u 1955 
sredstva amortizacijskega sklada za investicijsko 
vzdrževanje ali  za  nadomestitev osnovnih  sredstev. 

X. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

Obrestna mera od osnovnih sredstev za obrtna 
podjetja in delavnice ter komunalna podjetja znaša 
6% od sedanje vrednosti osnovnih sredstev, razen 
spodaj navedenih, za katere veljajo tele stopnje: 

Čevljarske delavnice 
Krojaške in šiviljske delavnice 
Brivske in frizerske delavnice 
Krajevni mlin, Šmartno 
Valjčni mlin, Mežica. 

4% 
3% 
4% 
4% 
2% 

Plačevanje obresti od osnovnih sredstev je opro- 
ščena Krajevna pekarna Mislinja 

Obrestna mera od osnovnih sredstev za gostinska 
podjetja in gostišča znaša 2% od sedanje vrednosti 
osnovnih sredstev. Dom železarjev Ravne plačuje 
1 % obresti od osnovnih sredstev. 

Obresti od osnovnih sredstev niso dolžne plače- 
vati delavsko-uslužbenske restavracije, če ne točijo 
alkoholnih pijač. 

3 

Dohodki od obresti od osnovnih sredstev, ki jih 
plačujejo gostinska, obrtna in komunalna podjetja, 
gredo v kreditni sklad za gospodarske investicije 
OLO. 

XI. poglavje 

Formiranje in   uporaba sredstev  kreditnega  sklada 
za gospodarske investicije OLO 

1 
V kreditni sklad za gospodarske investicije OLO 

Slovenj Gradec se stekajo tile dohodki: 
a) neporabljena sredstva., investicijskega sklada 

iz preteklega leta; 
b) anuitete za dane kredite iz tega sklada; 
c) denarne kazni in koristi, ki se plačujejo po 

76. členu uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sred- 
stvi gospodarskih organizacij in po drugih predpisih, 
ki se sklicujejo na ta člen; 

č) obresti od osnovnih sredstev, ki jih plačujejo 
obrtna podjetja in delavnice, gostinska podjetja in 
gostišča, turistične gospodarske organizacije ter ko- 
munalna podjetja; 

d) 60% bruto dobička, ki ga plačujejo gostinska 
podjetja in gostišča ter obrtne delavnice in podjetja 
v proračun OLO; 

e) izkupiček od prodanih osnovnih sredstev po 
66. členu uredbe o prenehanju podjetij in obrtov 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) in 53. členu uredbe o 
gospodarjenju z osnovnimi sredstvi (Uradni list FLRJ, 
št 52/53); 

f) sredstva, ki jih dodeli temu skladu OLO. 

2 
O predlogu pristojne podružnice Narodne banke 

o dodelitvi investicijskega kredita sklepa svet za go- 
spodarstvo OLO, ki je obenem pooblaščen, da lahko 
v mejah sredstev iz 3. točke tega poglavja določa 
največje zneske za posa   ezne namene. 
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Del dobička, ki ga plačujejo v ta sklad obrtna 
podjetja in delavnice, gostinska podjetja in gostišča 
ter turistične gospodarske organizacije, kakor tudi 
obresti od osnovnih sredstev, ki jih plačujejo pod- 
jetja teh panog, se vračajo tem gospodarskim pano- 
gam v obliki kreditov za investicije. 

Pri razdelitvi sredstev upošteva svet za gospodar- 
stvo mnenje pristojne zbornice. 

Obrestna mera za kredite iz tega sklada je naj- 
manj 2%, rok Tračanja pa ne sme biti daljši od 
20 let. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko določi svet 
ra gospodarstvo tudi nižjo obrestno mero in daljši 
rok vraćanja za kredite, ki se dajejo obrtni in go- 
stinski . panogi. 

5 
Pravilnik o črpanju kreditnega sklada za gospo- 

darske investicije bo predpisal svet za gospodar- 
stvo OLO. 

XII. poglavje 

Prometni davek 

Tarifo prometnega davka bo predpisal OLO na 
podlagi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55/54) s 
posebnim odlokom. 

XIII. poglavje 

Kritje obratnih sredstev, ti so porabljena 
za investicije 

Če financira gospodarska organizacija, zadruga 
ali zadružno podjetje OZZ investicije iz obratnih 
sredstev, je pooblaščena Narodna banka, da vse tako 
uporabljena obratna sredstva nadomesti iz dela do- 
bička, k; pripada gospodarski organizaciji ali zadrugi 
po določbah XIV. poglavja  tega  družbenega  plana. 

xrV. poglavje 
Delitev dobička gospodarskih organizacij 

i 
Industrijska, gradbena in prometna podjetja ozi- 

roma obrati podjetij teh panog, ki samostojno obra- 
čunavajo celotni dohodek na območju OLjO Slovenj 
Gradec, se morajo ravnat; po tehle določbah: 

a) Po odbitku zneska, ki gre kot delež federa- 
ciji, ter drugih zakonitih obveznosti v skladu z 39. 
členom uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o celotnem dohodku gospodarskih organizacij in o 
njegovi delitvi (Uradni list FLRJ, št. 54/54) in premij, 
ki jih je gospodarska organizacija upravičena izločiti 
na podlagi tega družbenega plana, se razdeli dobiček 
gospodarske organizacije na del, ki pripada okraju, 
in na del, ki pripada podjetju, takole: 

Delež OLO   Delež podjetja 
Podjetje na dobičku       na dobičku 

v% v % 

Podjetje 
Delež OLO   Delež podjetja 
na dobičku       na dobičku 

v % y% 

Elektrarna, Vuzenica SI 19 
Elektrarna, Dravograd 81 19 
Elektro, Slovenj Gradec 81 19 
Železarna, Ravne 86 14 
Rudniki svinca, Mežica 81 19 

76 24 
71 29 
71 29 
76 24 
76 24 

81 19 
76 24 
81 19 

81 19 
— 100 
81 19 
81 19 

81 19 
81 19 
81 19 
81 19 

Tovarna poljedelskega orodja 
in livarna, Muta 

Tovarna pil, Prevalje 
Tovarna kos, Slovenj Gradec 
LIP, Slovenj Gradec 
Tovarna meril, Slovenj Gradec 
Tovarna lesovine in lepenke, 

Prevalje 
Tekstilna industrija, Otiški vrh 
Tovarna usnja, Slovenj Gradec 
Koroško gozdarsko podjetje, 

Slovenj Gradec 
Kmetijstvo 
Tehnogradnje, Vuzenica 
Gradbeno podjetje, Dravograd 
Gradbeno podjetje, Slovenj 

Gradec 
Gradbeno podjetje, Mežica 
Gradbeno podjetje, Prevalje 
Gradiš, gradbišče Ravne 
Slovenija ceste * 
Konstruktor, Maribor 

Ce gospodarska organizacija poveča fizični obseg 
proizvodnje in s tem maso dobička nad planiranim, 
se tako nastali del povečanega dobička deli po od- 
stotku prekoračenja plana v korist podjetja, vendar 
ne sme presegati 50% razlike, ki jo dobi OLO po 
republiški obdavčitvi (t. j. za kolikor odstotkov pre- 
sega gospodarska organizacija fizični obseg proizvod- 
nje in s tem dobiček, se za ta del zviša odstotek pri 
delitvi z OLO v korist podjetja). 

Ta delitev ne velja za tisti del dobička, ki se šteje 
kot izredni dobiček. 

b) Od sredstev iz dobička, ki pripadajo gospo- 
darski orgnizaciji po točki a) tega poglavja, se izlo- 
čijo plače iz dobička po tehle odstotkih: 

Odstotek dobička, 
ki ga izloči gospo- 
darska organizacija 
za premije in na- 
grade s prispevkom 

ino 

81 19 

Podjetje 

za eooialno zavaro 
vanje 

Elektrarna, Dravograd 83 
Elektrarna, Vuzenica 32 
Elektro, Slovenj Gradec 52 
Železarna, Ravne 32 
Rudniki svinca Mežica 85 
Tovarna poljedelskega orodja, Muta 6S 
Tovarna pil, Prevalje 50 
Tovarna kos, Slovenj Gradec 69 
LIP, Slovenj Gradefc 83 
Tovarna meril, Slovenj Gradec 87 
Tovarna lesovine, Prevalje 33 
Tekstilna industrija, Otiški vrh 64 
Tovarna usnja, Slovenj Gradec 48 
Koroško gozdarsko podjetje, Slovenj Gradec   81 
Tehnogradnje, Vuzenica 90 
Gradbeno podjetje, Dravograd 85 
Gradbeno podjetje, Slovenj Gradec 90 
Gradbeno podjetje, Mežica 90 
Gradbeno podjetje, Prevalje 90 
Lesna industrija OZZ, Dravograd 28 
Lesno predelovalno podjetje KZ, Prevalje      33 
Avtopark OZZ, Dravograd 68 
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Kolikor preseže delež gospodarske organizacije 
iz ostanka dobička, ki se sme uporabiti za povečanje 
sklada za plače, 15% plač po tarifnem pravilniku 
(s socialnim zavarovanjem), se delež gospodarske 
organizacije zniža na to višino. 

c) Gospodarske organizacije izločijo 10% del 
plač, kj jim pripada po točki b), vendar jih. lahko 
izločijo šele po potrditvi sklepnega računa za leto 
1955 in to samo tedaj, če dosega podjetje vsaj plan 
fizičnega obsega proizvodnje in predvideni dobiček 
za leto 1955, realizirani obseg proizvodnje v letu 
1954, če jim je proizvajalni plan nižji od realizacije 
1954, realizirani obseg proizvodnje na povprečno za- 
poslenega in na enoto vrednostj osnovnih sredstev v 
letu 1954. 

Ce gospodarska organizacija ni dosegla proizva- 
jalnega plana oziroma najmanj obsega proizvodnje iz 
leta 1954 zaradi nezadostnih surovin, katerih razdeli- 
tev je kontigentirana, ter ni imela možnosti za pre- 
orientacijo na druge surovinske vire, stavi komisija 
za potrjevanje sklepnih računov predlog okrajnemu 
ljudskemu odboru, da izvrši obračun po planu pod- 
jetja. 

Fizični obseg proizvodnje se izračuna na podlagi 
istih cen. V 10% izločenem znesku plač je vštet tudi 
prispevek za socialno zavarovanje. 

Ce gospodarska organizacija ne doseže pogojev 
iz te točke, mora tako izločeni del plač iz dobička 
odvesti v sklad za zidanje stanovanjskih hiš pri OLO 
Slovenj Gradec. 

č) Ce poveča gospodarska organizacija fizični 
obseg proizvodnje na zaposlenega v razmerju na- 
sproti letu 1954 ter ustvari dobiček nad predvidenim, 
pri tem pa izpolnjuje vse pogoje pod točko c), ima 
pravico do premij, ki jih izloči pred delitvijo med 
OLO in podjetjem takole: 

Ce  poveča   gospodarska 
organizacija   fizični obseg 
proizvodnje   na   zaposlei- 
nega v razmerju nasproti 

letu 1954 

za 5% 
za 6% 
za 7% 

nad 7% 

ima pravico, izločiti 
premije v odstotku  na 

plače po tarifnem 
pravilniku 

1% 
1,5% 
2% -       • 
2,5% 

Obračun premij napravi vsaka gospodarska orga- 
nizacija ob četrtletju, dokončni obračun pa se pred- 
loži s primerno obrazložitvijo sklepnemu računu pod- 
jetja. V premijah je vračunan tudi prispevek za so- 
cialno zavarovanje. 

2 
Delitev dobička, ki ustreza oproščenemu zvezne- 

mu davku, se pri obrtnih podjetjih razdeli v raz- 
merju 60% za OLO in 40%. za podjetje Ostal, do- 
biček se po odbitku obveznosti po 39. členu uredbe 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o celotnem do- 
hodku gospodarskih organizacij in njegovj delitvi 
(Uradni list FLRJ, št. 54/54) ponovno deli v razmerju 
50% okraju in 50% gospodarski organizaciji. 

Obrtna podjetja, ki so v družbenem upravljanju, 
plačujejo dobiček v pavšalnem  znesku. 

3 
Od celotnega dobička gostinskih podjetij, gostišč 

ter turističnih gospodarskih organizacij gre znese*, 
ki ustreza oproščenemu zveznemu davku, v oKrajni 

sklad za. investicije. Ostanek dobička se razdeli po 
odbitku obveznosti po 39. členu uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku go- 
spodarskih organizacij in njegovj delitvi (Uradni list 
FLRJ, Št. 54/54) 50% okraju in 50% podjetju. 

Gostišča, ki so v družbenem upravljanju, plaču- 
jejo del dobička po prejšnjem odstavku kakor tudi 
druge obveznosti do družbene skupnosti v pavšalnem 
znesku, , 

4 
Trgovska podjetja in trgovine, prodajalne, skla- 

dišča ter odkupne postaje na območju ÓLO upora- 
bijo od ostanka dobička 5% za investicije v pod- 
jetju, 95% pa pripada OLO. 

Prodajalne proizvajalnih podjetij na območju 
OLO Slovenj Gradec vplačujejo v proračun OLO 
70% od doseženega dobička, formiranega po 78. čle- 
nu uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
celotnem dohodku gospodarskih organizacij in nje- 
govi delitvi. Za ostanek dobička pa se poveča inve- 
sticijski sklad teh prodajaln. 

Izračun presežka sklada za plače je pri trgovini 
vezan na planirani promet. Ce preseže promet, lahko 
uporab; trgovsko podjetje oz. trgovina za plače tale 
del presežka: 

Ce znaša pre- 
sežek planira- 
nega prometa 

se   lahko  uporabi   za   plače 
brez socialnega zavarovanja 

do 10% 10% od  seštevka  tarifnih postavk 
od 10—30% 10% od seštevka tarifnih postavk 

+ 70% razlike 
od 30—50% 10% od  seštevka tarifnih postavk 

+ 50% razlike 
nad 50% 10% od seštevka  tarifnih postavk 

+ 30% razlike 

Za izplačilo presežka nad 30% planiranega pro- 
meta mora imeti gospodarska organizacija privolje- 
nje sveta za gospodarstvo OLO. 

5 
Od dobička oziroma ostanka dobička zadružnih 

gospodarskih organizacij pripada OLO 6%. Po od- 
bitku tega dela se najprej izloči 20% v sklad za 
pospeševanje kmetijstva pri OZZ, ki se sme črpati 
le" po navodilih  sveta  za  gospodarstvo OLO. 

XV. poglavje 

1 
Rav$n tarifnih postavk v tarifnih pravilnikih za 

leto 1955 se sme gibati nad ravnijo obračunskih plač 
za leto 1954, ki se ugotavlja po določbah XX. poglar- 
ja zveznega družbenega plana za leto 1955 po pod- 
jetjih in panogah gospodarstva, in sicer: 

Panoga 
Gospodarska organizacija 

Raven tarifnih 
poetarle T odst. 

&ad   ravnijo   obrt- 
fcunekih  pia* 

Elektrarna, Vuzenica 
Elektrarna, Dravograd 
Elektro, Slovenj Gradec 
Železarna, Ravne 
Rudniki evinca, Mežica 

5 
5 
3 
3 
3 

Tovarna   poljedelskega  orodja  in   livarna, 
Muta 3 

Tovarna pil, Prevalje 5 
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Panoga 
gospodarska   organizacija 

Raven tarifnih 
postavk • odst. 

nad   ravnijo   obra 
č unski a   plač 

Pod j« t}e 

Tovarna kos, Slovenj Gradec 5 
Tovarna meril,  Slovenj  Gradec 5 
LIP, Slovenj  Gradec 5 
Tovarna lesovine in lepenke, Prevalje 4 
Tekstilna industrija, Otišk; vrh 5 
Tovarna usnja, Slovenj  Gradec 5 
Koroško gozdarsko podjetje, Slovenj 

Gradec 4 
Kmetijstvo 5 
Gradbeništvo 

Tehnogradnje, Vuzenica 5 
Gradbeno podjetje, Dravograd ,   4 
Gradbeno podjetje, Slovenj Gradec 4 
Gradbeno podjetje, Mežica 4 
Gradbeno podjetje, Prevalje 4 

Trgovina 4—5 
Gostinstvo 3—5 
Obrt 3—5 

Lesna industrija OZZ, Dravograd 5 
Lesno predelovalno podjetje KZ, Prevalje      4 
Avtopark OZZ, Dravograd ' 3 

Plačilni sklad trgovskih podjetij in trgovin se 
formira načeloma na podlagi doseženega prometa v 
letu 1954, zmanjšanega za verižno trgovino, in na 
podlagi obračunskih plač s prispevkom za socialno 
zavarovanje, povečanih za ustrezni odstotek. 

Svet za gospodarstvo OLO je pooblaščen predpi- 
sati odstotek od celotnega prometa za posamezna 
trgovska podjetja in trgovine, če se promet med le- 
tom menja. 

Odstotek za formiranje plač v trgovini 

Podjetje 
Odstotek od 
prometa  za 

pia Ce 

1. Trgovsko podjetje, Mislinja 4,5 
2. Trgovsko podjetje »Potrošnika 

Dravograd    , , 4,2 
3. Trgovsko podjetje »Ojstrica«:, 

Dravograd 4,0 
4. Trgovsko podjetje »Preskrba<, 

Vuzenica 3,8 
5. Trgovsko podjetje »Bistra«,  Muta 3,8 
6. Trgovsko podjetje »Planina«, 'Vuhred 4,5 
7. Trgovsko podjetje »Zvezda«, Radlje 4,1 
8. Trgovsko podjetje Ljudski magazin, 

Ravne 4,0 
9. Trgovsko podjetje »Kovina«, Prevalje 2,0 

10. Trgovsko podjetje »Korotan«,  Mežica 4,0 
11. Trgovsko podjetje »Komuna«, Prevalje 3,9 
12. Trgovina »Preskrba«, Crna 3,6 
13. Trgovina »Pri žagi«, Mežica 4,1 
14. Trgovina »Prehrana«, Crna 3,5 

»Rudar«, Žerjav 3,0V 

»Kovinar«, Ravne 3,4 
»Živila«, Žerjav 3,5 
»Matjaž«,  Prevalje 3,3 

19. Trgovsko podjetje »Zarja«, Slovenj 
Gradec 4,0 

20. Trgovsko podjetje »Zilja«, Slovenj 
/       Gradec 4,5 

21. Trgovina »Planika, Slovenj Gradec 3,6 

15. Trgovina 
16. Trgovina 
17. Trgovina 
18. Trgovina 

Odstotek od 
prometa za 
piace 

22. Knjigarna in papirnica, Prevalje 6,7 
23. Knjigama in papirnica, Slovenj Gradec 4,8 
24. Avtotehna, Slovenj Gradec 2,5 
25. Trgovsko podjetje »Tobak«, Dravograd t,5 
26. Trgovsko podjetje »Izbira«, Slovenj 

Gradec 1,5 
27. Trgovsko podjetje »Merkur«, Prevalje 1,4 
28. Trgovsko podjetje »Vino«, Dravograd 3,2 
29. Trgovsko podjetje OZZ, Dravograd 1,5 

Gostinska podjetja in turistične gospodarske or- 
ganizacije formirajo plačilni sklad na podlagi dose- 
ženega prometa v letu 1954 in obračunskih plač * 
prispevkom za socialno zavarovanje, povečanih za 
ustrezni odstotek. 

Odstotek   za   formiranje   plač 
pri   gostinskih   podjetjih 

Podjetje 
Odstotek 

od prometa 
za plače 

1. Dom železničarjev, Ravne 12 
2. Hotel »Korotan«, Slovenj Gradec 14,4 
3. Hotel »Pohorje«, Slovenj Gradec •        13 
4. Hotel »KoŠenjak«, Dravograd -• '      14 
5. Hotel »Svoboda«,  Radlje ,            12 
6. Gostilna »Pri pošti«, Mislinja . •        14 
7. Rimskj vrelec, Kotlje 16 
8. Restavracija »Pod Uršljo«, Ravne 14 
9. Gostilna »Pod klancem«, Mežica 12 

10. Gostilna »Pod tebrom«, Crna 12 
11. Gostinsko podjetje, Vuzenica 10 
12. Restavracija »Polena«. Mežica 15 

Svet za gospodarstvo OLO je pooblaščen, da 
spremeni odstotek za formiranje plačilnega sklada 
pri gostinskih podjetjih, in to tedaj, če se bistveno 
odstopa od predvidenega prometa oziroma če se me- 
njajo pogoji  za poslovanje. 

Odstotek   za   formiranje   plač 
p ri   kmetijskih   zadrugah 

Kmetijska 
zadruga 

°/e od prometa 
za plače 

trgo-     lesni 
vina    odsek 

Kmetijska 
zadruga 

•/« od prometa 
za plač!" 
trrjo-    lesni 
vina   odsek 

Crna 2,0 2,0 Radlje 4,0 3,0 
Dravograd 2,5 3,0 Ravne 3,0 3,3 
Dovže 3,2 2,5 Sele 4,0 4,0 
Dolič 3,5 4,0 St. Danijel 8,0 3,5 
Gortina 3,8 4,0 Stari trg 2,5 5,0 
Kotlje 3,5 2,5 Šmartno ».5 4,0 
LibeliČ« 3,0 — St. Janž 45 •0 
Mežica 2,5 2,0 St. Ilj 3,6 3,0 
Muta 3,0 3.5 Trbonje 3.5, 2.5 
Mislinja 3,5 3.8 Turiška  vas 4.0 2.0 
Pameče 3,5 3,5 Vuzenica 4,0 3,5 
Prevalje 3,6 4.0 Vuhred 4,1 3,5 
Podgorje 3,5 2,5 
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XVI. poglavje 

Delež občinskih ljudskih odborov na dohodkih 
okraja 

Občinski   ljudski  odbori   so  udeleženi   na   tehle 
dohodkih okraja in 100% uporabijo lastne dohodke: 

Delei T •/. 
•/• dopolnil 

•/• dopolnil 
ne donodni 

'ne dohodni •/• na daivek  od 
OM. LO ne zaostali dediščin   ig 

ne drugih dohodnini daril 
kmetov poklicev 

90 1. Crna 90 90 100 
2. Dravograd 17 50 50 50 
3. Mežica 90 90 — 100 
4. Mislinja 45 80 80 20 
5. Muta 90 90 90 95 
6. Podgorje 20 90 90 25 
7. Prevalje 50 90 90 11 
8. Radlje 38 90 90 10 
9. Ravne 59 90 90 50 

10. Slovenj Gradi ec     17 30 30 10 
11. Šmartno 27 90 90 10 
12. Vuzenica 80 90 90 16 

Ce občinski ljudski odbori ne bi krili planiranih 
dohodkov pri davku od dediščin in daril, lokalnem 
prometnem davku in lokalnih taksah v takj višini, 
da bi bil krit potrjeni proračun, se bo ta razlika 
krila iz okrajnega proračuna. 

XVII. poglavje 

Skladi 

1 

Rezervni sklad 

Gospodarske organizacije obvezno prenesejo v 
»roj rezervni sklad 2%, kmetijske organizacije pa 
9% povprečno uporabljenih obratnih sredstev v zad- 
njih treh letih. 

Ce gospodarska organizacija ne uporablja kredita 
na obratna sredstva pri Narodni banki ali če- uporab- 
ljeni kredit ne daje prave slike povprečnih obratnih 
sredstev, ugotovi svet za gospodarstvo OLO spo- 
razumno z gospodarsko organizacijo na podlagi nje- 
nih knjigovodskih podatkov višino povprečnih obrat- 
nih sredstev v zadnjih treh letih. 

Investicijski  sklad  trgovskih  in  gostinskih  podjetij 

Tj-govska podjetja in trgovine prenesejo v svoj 
investicijski «klad v letu 1955: detajlisti 0,5% od 
prometa, grosisti 0,3% od prometa in podjetja za 
odkup  kmetijskih  pridelkov  0,5% od  prometa. 

Gostinska podjetja in gostišča formirajo svoj 
investicijski sklad v višini 0,5% do 1,5% od doseže- 
nega prometa v letu 1955, 

Za posamezna podjetja določi odstotek za formi- 
ranje investicijskega sklada svet za gospodarstvo 
OLO. 

5 
Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje 

Ustanov; se sklad za pospeševanje kmetijske pro- 
izvodnje. V ta sklad ee vplačuje 15% od zneska 
dopolnilne dohodnine iz kmetijstva. Sredstva tega 
sklada se uporabijo v tele namene: 

1. za ureditev pašnikov 
2. za nagrade pri premovanju živine 

in licenciranje bikov 
3. za subvencije pri nakupu plemenske 

živine 
4. za investicije v kmetijstvu 
5. za likvidacijo goveje tuberkuloze 
6. za zatiranje živinskih kužnih bolezni 
7. za delno zgraditev vsaj enega 

mrhovišča 
8. za osrednjo osemenjevalno postajo 
9. rezerva 

1,000.000 din 

500.000 m 

400.000 . 
2,100.000 • . 
2,000.000 „ 
1,000.000 „ 

1,000.000 „ 
1,000.000 „ 

150.000 „ 

Skupaj   9,150.000 din 

Sklad za zidanje stanovanjskih hiš 

Ustanovi se sklad za zidanje stanovanjskih hii. 
•V ta sklad se stekajo tile dohodki: 
a) 3 % skupnih dohodkov OLO; 
b) del dobička gradbenih podjetij, ki ga morajo 

plačevati po tem družbenem planu okrajnemu ljud- 
skemu odboru; 

c) del dobička, ki ga vplačujejo gospodarske 
organizacije v ta sklad po točki c) XIV. poglavja 
tega družbenega plana; 

č) anuitete za kredite, ki se dajejo iz tega sklada; 
d) sredstva, ki jih predpiše OLO t posebnim 

odlokom. 
Sklad za zidanje stanovanjskih hiš se uporablja 

za financiranje in kreditiranje zidanja stanovanj na 
območju OLO. 

Druge pogoje za uporabo tega sklada predpiše 
svet za gospodarstvo OLO. 

Sklad za obnovo gozdov 

V sklad za obnovo gozdov se vplačuje iz gozdor 
splošnega ljudskega premoženja celotna dosežena 
cena lesa na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po odrejeni tarifi; uporablja pa 
se po zakonu o skladih za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov (Uradni list FLRJ, š4. 15/54). 

Do 32% dohodkov gozdnega sklada, kj pripada 
OLO, se lahko s privoljenjem Izvršnega sveta LRS 
uporabi za investicije v lesni industriji ter za druge 
investicije. 

Predračun dohodkov in izdatkov tega sklada j« 
sestavni del proračuna OLO. 

Sklad upravlja uprava za gozdarstvo OLO v 
okviru družbenega plana in sporazumno s svetom 
za gospodarstvo OLO. 

Kon ti n genti ran j e izrabe  gozdov 

Za leto 1955 se določajo tele količine lesa za 
izrabo gozdov: 

Za gozdove splošnega ljudskega premoženja: 

Skupna 
količina 
izrabe 
gozdov 

V  tem  ključni 
sortimenti 

,. , celulozni jamski le* je 

iglavce* »glavar» 

Koroško gozdarsko 
podjetje, 
Slovenj Gradec 44.000 4.000 9.700 

Za druge gozdove splošnega ljadskega premože- 
nja ter za zasebne in zadružne gozdove: 
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Gospodarska organizacija 

V  tem krjuini 
Skupna sortimenti 
kolicma celuloini 
izrabe        jamski   le» fe, 
gozdov iglanrcev iglavce» 

Gozdni posestniki 93.300 9.650 
Rudnik svinca, 

Mežica 700 350 

13.500 

Skupaj 94.000 10.000 13.500 

XVIII. poglavje 

Stanovanjska graditev gospodarskih organizacij 
na območja okraja Slovenj Gradec 

Vsem gospodarskim organizacijam v okraju Slo- 
venj Gradec se priporoča, da uporabijo prosta sred- 
stva sklada za samostojno razpolaganje za zidanje 
stanovanj. 

Gospodarske organizacije enega kraja se lahko 
dogovorijo, da bodo skupno uporabile ta sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

Skupna sredstva okraja in občin po planu 
za leto 1955 

1. Dohodki od gospodarstva: din 
a) ostanek dobička za OLO 1,183.830 
b) l % delež na prometnem davku 

gospodarskih organizacij 6.178 
50 % delež na prometnem davku 

zadrug, zadružnih gospodarskih 
- organizacij, gospodarskih organizacij, 

ki se ukvarjajo z odkupom, 
zasebnih obrtov, zasebnikov 
in od prodaje vrednotnic 55.000 

č) zemljarina 3.000 
2. Dohodki od prebivalstva: 

a) dopolnilna dohodnina kmečkih 
gospodarstev 49.000 

b) občinske doklade 12.000 
c) dopolnilna dohodnina  drugih 

poklicev in premoženja 10.000 
č) zaostala dohodnina 6.000 
d) davek od dediščin in daril 5.000 
e) državne takse 8.000 

3. Dohodki uradov in zavodov 2.000 
4. Drugi dohodkj 5.000 
5  Lokalni prometni davek                                     14.000 
6. Lokalne takse 3.000 
7. Obresti od osnovnih sredstev gostinskih, 

obrtnih in komunalnih podjetij "     4.477 
Okrajne anuitete 19.000 
Skupna sredstva v letu 1955 1,385.485 
Presežek dohodkov iz leta 1954 18.207 

8. 

Skupaj 1,403.692 

Razdelitev sredstev po planu ZA leto 1955 

II. Skupna sredstva 

din 

Razdelitev  skupaj 1,403.602 
1. Administrativni proračun OLO 287.870 
2. Proračunske investicije 19.600 
3. Udeležba obč. LO na dohodkih okraja 34.393 
4. Lastna sredstva občin 39.607 
5. Prispevek republiki 789.060 
6. 3 % od skupnih dohodhov OLO 

za kreditiranje stanovanj 18.203 

din 

7. Ostanek dobička gradbenih podjetij 
za. kreditiranje stanovanj 

8. 15% dopolnilne dohodnine kmetov 
za sklad za pospeševanje kmetijske 
proizvodnje 

9. Primanjkljaj leta 1954 
10. Investicijski «klad 

71.015 

9.150 
110.735 
28 059 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1935 dalje. 

St. 11/155-55 

Slovenj Gradec, dne 31. marca 1955. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

724. 
Okrajni ljudski odbor Trbovlje izdaja na podlagi 

16. člena in 2. točke 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) po sklepu 
22. skupne seje okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 12. maja 1955 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Trbovlje za leto 1955 

1. člen 

Potrdi se družbeni plan okraja Trbovlje za leto 
1955, ki se glasi: 

Prvi   del 

I. poglavje 

PREGLED  RAZVOJA  GOSPODARSTVA V L.  1954 

V letu 1934 je bil v okraju Trbovlje ustvarjen 
skupni družbeni proizvod v vrednosti 9.435,751.000 
dinarjev, kar predstavlja nasproti letu 1953 povečanje 
za 3,7%. Družbeni proizvod na 1 prebivalca je znašal 
187.720 din, kar predstavlja nasproti letu 1953 pove- 
čanje za 2,3%. 

Povečanje družbenega proizvoda v posameznih 
gospodarskih panogah in v primeri z letom 1953 je 
takle: 

Gospodarska panoga 
1953 

Družbeni proizvod 
Indeks 

1953 -100 1954 

Industrija in rudarstvo 7,785.654 7,981.717 102,5 
Kmetijstvo in  gozdarstvo 424.532 544.491 128,3 
Gradbeništvo 520.665 451.193 86,7 
Promet (brez pošte in 

železnice) 16.015 14.938 93,3 
Trgovina 93.071 129.269' 138,9 
Gostinstvo 79.761 98.262 123,2 
Obrt 183.764 215.881 117,5 

Skupaj 9,103.463 9,435.751    103,7 

Skupni narodni dohodek, ki je bil dosežen v letu 
1954, je znašal 7.788,468.000 din ali 154.948 din na 
enega prebivalca, kar predstavlja zmanjšanje nasproti 
letu 1953 za 0,9%. Vzrok temu je povečana amorti- 
zacija po veljavnih predpisih ob nespremenjenih, de- 
loma tudi znižanih cenah industrijskim proizvodom 
nasproti cenam iz leta 1953. 
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Število oseb, zaposlenih • gospodarstvu, se je v 
primerjavi z letom 1953 povečlo za 662, od 11.261 •• 
11.923, to je za 5,9%. 

Število zaposlenih oseb po posameznih panogah se 
je takole povečalo: 

' Indeks 
1.19» 1. 1954 1955-100 

111 Proizvodnja in razdelitev 
električne energije 233 234 100 

112 Proizvodnja in predelava 
premoga 6.30? 6.452 102,3 

116 Proizvodnja in predelava 
nekovinskih rudnin 1.459 1.515 105,3 

117 Kovinska industrija 568 778 137 
120 Kemična   industrija 200 220 110 
121 Industrija gradbenega 

materiala 105 129 122,3 
122 Lesna  industrija 129 142 110 
123 Proizvodnja in predelava 

papirja 21? 228 105 
124 Tekstilna   industrija — 67 — 

Industrija 9.198 9.765 106,2 

Kmetijstvo in gozdarstvo 130 132 101,5 

Gradbeništvo 730 733 100,4 

Promet (brez pošte 
in železnice) 30 30 100 

Trgovina in gostinstvo 544 602 115,5 

Obrt 629, 661 105,1 

Skupaj 11.261      11.923 105,9 

1. Industrija 

Po posameznih strokah se je fizični obseg indu- 
strijske   in   rudarske   proizvodnje   spreminjal   takole: 

Indeks 
1953 - 100 

80 
104 

105 
136 
91 

117 
104 
89 

105 

111 Proizvodnja in razdelitev elek- 
trične energije 

112 Proizvodnja    in predelava premoga 
116 Proizvodnja in predelava 

nekovinskih rudnin 
117 Kovinska industrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
122 Lesna industrija 
123 Proizvodnja in predelava papirja 
124 Tekstilna   industrija        (nova   kapaciteta) 

Industrija skupaj 

Občuten odstop je bii v stroki 111 zaradi narave 
termoelektrarn, ki obratujejo le po potrebi. 

Na povečanje fizičnega obsega proizvodnje s© 
•plivale nove investicije, boljša izraba proizvajalnih 
zmogljivosti, večja zaposlenost in pa povečana pro- 
duktivnost. 

2. Kmetijsko 
V primerjavi z letom 1953 je vrednost kmetijske 

proizvo.lnje v letu 1954 narasla za 170,186.000 dm ali 
za 2?°/o. 

V posameznih strokah so bile ugotovljene tele 
spremembe: 

1. Poljedelstvo 
2. Sadjarstvo in vinogradništvo 
3. Živinoreja 
4. Perutninarstvo 
5. Čebelarstvo 
6. Dohodki od gozda 
7. Drugo 

Indeks 
1953 - 100 

140 
99 

127 
138 
43 

119 
112 

Skupaj 127 

Vzroki za povečanje vrednosti kmetijske proiz- 
vodnje so tile: 

1. cene kmetijskim proizvodom so se od leta 1953 
na leto 1954 dvigne za 5% (največ cena živini); 

2. število živine se je normaliziralo predvsem za- 
radi ugodne krmske letine in prvič po osvoboditvi 
doseglo predvojno stanje; 

3. sorazmerno dobra letina (v razliko od FLRJ) je 
vplivala na povečanje pridelka nekaterih kultur, zlasti 
krompirja, fižola in sena. 

3. Gozdarstvo 

V letu 1954 je bilo v gozdu zaradi omejevanja 
sečnje skupno posekanih samo 35.750 m» lesa od pla- 
niranih 51.875 m*. Sečnja je zajela samo 50a/i narav- 
nega prirastka. 

Lani je bilo obnovljenih gozdnih posekov v po- 
vršini 60 ha, izpopolnjenih površin 136 ha (reducirano 
41) in očiščenih mladih kultur 222 ha. Za pogozdova- 
nje je bilo porabljenih 564.200 sadik. 

Iz sklada za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 
so se financirala tale investicijska dela: 

Drevesnice 
Obnova - nega gozdov 
Varstvo gozdov 
Urejanje gozdov 
Graditev in vzdrževanje gozdnih 

komunikacij 
Graditev gozdnih poslopij in 

drugih objektov 

727.000 din 
8,732.000   „ 

519.000   „ 
2,139.000   „ 

21.398.000    n 

3,019.000   „ 

Skupaj 36,534.000 din 

4. Gradbeništvo 

Obseg gradbenih del in storitev je v letu 1954 v 
primeri z letom 1953 deloma nazadoval zaradi manj- 
ših sredstev, namenjenih za gradnje. V okviru teh 
del pa je naraslo zidanje stanovanjskih hišic zaseb- 
nikov za 100 °/o. 

Vrednost izvršenih gradbenih del v letu 1954: 
Kapitalna  izgraditev 509,542.000 din 
Družbeni standard 493,108.000   „ 

Skupaj 1.002,650.000 din 

Od izvršenih gradbenih del družbenega standar- 
da odpade vrednost 126,403.000 din na zasebnike za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

5. Promet 

V primeri • prejšnjimi leti promet stalno pada 
zaradi izrabljenosti vozil. V preteklem letu je bilo iz- 
ločenih iž" prometa 9 vozil, od tega 5 že • začetku 
leta, od skupnih 22. 
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6. Trgovina in gostinstvo 

Promet trgovine in gostinstva je narasel nasproti 
letu 1953, kot sledi: 

Indeks 
I»» 195*     1953-100 

1. Promet trgovine       1.850,204.000 2.176,489.000 118 
0 na 1 prebivalca             37.302 43.300 116 

2. Promet gostinstva      402,650.000 452,068.000 112 
0 na 1 prebivalca              8.118 8.993 111 

Povečanje prometa v trgovini in gostinstvu je pri- 
pisati temle činiteljem: 

1. Kupna moč prebivalstva se je od leta 1953 na 
1954 dvignila za 13% zaradi povečanja števila zapo- 
slenih in povečanja obračunskih plač rudarjem za 10 
odstotkov. 

2. Cene potrošnim predmetom so narasle v po- 
vprečju leta 1954 v primerjvi s povprečjem leta 1953 
za 2%. V tem: živilom za 5°/o, alkoholnim pijačam 
za 1 •/», obutvi za 1 %>, lesnim izdelkom za 28 °/o itd. 

3. Dvignil se je fizično obseg potrošnje, in sicer: 
pri potrošnem blagu, prodanem v trgovini za 8°/o, 
pri alkoholnih pijačah za 3°/* in pri brezalkoholnih 
pijačah za 17%. 

4. Vpeljan je bil nov sistem nagrajevanja v trgo- 
vini zaposlenega osebja. 

?. Obrt 

Kot pri drugih panogah je v letu 1954 narasla 
tudi vrednost obrtne delavnosti, deloma zarad: dviga 
cen, deloma zaradi povečanja storitev. 

1953 1954 

Sektor 

Socialistični 88.534     50,5     106.144     51,5     120 
Privatni 86.488     49,5       99.500     48,5     115 
Skupaj 175.022    100,0     205.644   100,0     117 

8. Investicije 

V letu 1954 je bilo investirano za 664,906.000 din. 
in sicer 

520,400.000 

29,335.000 
115,171.000 

iz republiškega kreditnega sklada 
iz sklada za kreditiranje inve- 

sticij okraja 
iz  proračuna 

Republiški kreditni sklad je bil porabljen: za 
kapitalno izgraditev 429,200.000 din, za družbeni stan- 
dard  (zidanje stanovanj) 91,200.000 din. 

Okrajni kreditni sklad je bil porabljen po posa- 
meznih panogah: 

Industrija 
Obrt 
Elektrifikacija 
Komunala 

10,197.000 din 
10,900.000   n 

7,938.000   n 

300.000   _ 

Proračunske investicije pa so bile porabljene ta- 
kole: 

za gozdarstvo 33,217.000 din 
za kulturo in prosveto 11,780.000   • 

za. zdravstvo 32,726.000   „ 
za zidanje stanovanj 10,911.000   „ 
z« elektrifikacijo 3,421.000   „ 
za komunalno delavnost (ceste)    23,116.000   „ 

Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1955 

II. poglavje 

Industrija 

Na podlagi doseženih rezultatov v letu 1954 ter 
analize proizvodnje in potrošnje se predvideva, da 
se bo obseg industrijske proizvodnje v letu 1955 po- 
večal za 10 V» v primeri z letom 1954. 

Po posameznih strokah se predvideva tale fizični 
obseg proizvodnje: 

Indeks 
1954 = 100 

111 Proizvodnja in razdelitev 
električne energije 150 

112 Proizvodnja  in  predelava  premoga 105 
116 Proizvodnja in  predelava 

nekovinskih rudnin 110 
117 Kovinska industrija 115 
120 Kemična industrija 100 
121 Industrija  gradbenega  materiala 105 
122 Lesna  industrija 105 
123 Proizvodnja in predelava papirja 101 
124 Tekstilna industrija 106 

Skupaj 110 

V zvezi s povečanim obsegom proizvodnje se 
predvideva tudi povečanje delovne sile za 5"/o. 

Na podlagi predvidenega povečanega števila za- 
poslenih v letu 1955 in fizičnega obsega proizvodnje 
je razvidno, da se bo produktivnost v industriji dvig- 
nila za 5°/o, na kar bo bistveno vplival nov način na- 
grajevanja. 

III. poglavje 

Kmetijstvo 

Predvideva se 10°/» povečanje vrednosti kmetijske 
proizvodnje nasproti letu 1954. Na povečanje bo vpli- 
vala večja in pravilnejša uporaba umetnih gnojil, 
boljša organizacija zatiranja škodljivcev, večja upo- 
raba kvalitetnih semen ter predvidena normalna le- 
tina, zlasti v sadjarstvu. 

Za dvig kmetijstva so s planom predvidena 
mnogo večja sredstva kot v preteklem letu. S prora- 
čunom so zagotovljena sredstva kot pomoč kmetom 
za graditev silosov in gnojnih jam v znesku 1,600.000 
dinarjev in znesek 935.000 din za zatiranje živalskih 
kužnih bolezni. 

Poleg tega se tvori sklad za pospeševanje kmetij- 
stva, v katerega se steka 15*/» dopolnilne dohodnine 
od kmetijstva, kaj znaša 3,378.000 din. S temi sredstvi 
bo okrajni ljudski odbor podprl prizadevanje posa- 
meznih kmetov za dvig proizvodnje, zlasti v tem: 

1. dajal bo podporo v obliki regresa za nakup 
sadnih in trsnih sadik; 

2. dajal bo ob licenciranju nagrade dobrim rej- 
cem plemenske živine; 

3. dajal bo podporo za nakup zaščitnih sredstev, 
potrebnih za uspešno zatiranje koloradskega hrošča 
in ameriškega kaparja. 

Za dvig kmetijstva se prepušča kmetijskim za- 
drugam tudi ves dobiček, ustvarjen z njihovim trgov- 
skim delom. 
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IV. poglavje 

Gozdarstvo 

Planiran je posek 50.300 m* lesa, in to v držav- 
nem sektorju 7.700 m', v zasebnem in zadružnem pa 
42.600 m' lesa. Prirastek gozdov bo s tem obremenjen 
za 69°/o, vendar je prirastek v državnem sektorju 
prekoračen za 113 "/o. 

V letu 1955 je predvideno povečanje obsega 
gozdnih gojitvenih del za 7,4 %>, graditev gozdnih ko- 
munikacij in gozdnih poslopij pa zmanjšana za 40°/o. 

Plan gozdnih investicij v indeksih: 

1954 = 100 
plan 1955 

Drevesnice 100,4 
Obnova - nega gozdov 92 
Varstvo gozdov 220 
Urejanje gozdov 145 
Graditev  in  vzdrževanje gozdnih 

komunikacij             ' 64 
Graditev gozdnih poslopij in drugih 

objektov 16,6 
Hudourniška dela  (lani jih ni bilo) — 

' Skupaj 75,5 

V. poglavje 

Gradbeništvo 

V gradbeništvu se predvideva, da bo ustvarjen 
enak družbeni proizvod kot lani. Zmanjšal se bo 
obseg investicijske graditve, povečal pa obseg gra- 
ditev družbenega standarda. Z republiškim družbenim 
planom je namreč določeno, da oblikujejo premogov- 
niki svoj sklad za zidanje stanovanjskih hiš, v kate- 
rega se steka 15% od doseženega dobička, kar znaša 
za oba  rudnika  165 milijonov. 

Za dvig produktivnosti bo vpeljano pravilno nor- 
miranje in plačevanje po učinku. Da bodo dela pra- 
vilno potekala, se bo zahtevala pravočasna in popolna 
tehnična dokumentacija za vse objekte. 

VI. poglavje 

Promet 

Javni cestni promet bo v letu 1955 ostal v glav- 
nem nespremenjen. Družbeni produkt se zmanjša za 
3% od 14,938.000 din na 14,453.000 din. Vzrok temu 
je izrabljeni vozni park, ki se bo začel postopoma 
obnavljati. 

Iz tega vzroka je okraj prepustil podjetjem ce- 
lotni doseženi doBiček. 

VII. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

1. Trgovina 

V letu 1955 se predvideva povečanje blagovnega 
prometa za 12°/«, kar je v skladu s pričakovanim 
Povečanjem kupne moči ter večje industrijske in kme- 
tijske proizvodnje. 

Uveljavitev novih organizacijskih oblik ter odvis- 
nost plačilnega sklada od doseženega prometa bosta 
spodbujala delovne kolektive k boljšemu načinu po- 
slovanja. 

Da bodo trgovine v letu 1955 lahko prilagodile 
Poslovanje  tehničnim   in   sanitarnim   predpisom, obli- 

kujejo lastni investicijski  sklad  v odstotku od dose- 
ženega prometa in z udeležbo na dobičku. 

2. Gostinstvo 
Promet v gostinstvu se bo predvidoma povečal 

za  10 V». 

Na zboljšanje poslovanja bo prav tako kot v tr- 
govini vplivala odvisnost plačilnega in investicijskega 
sklada od doseženega prometa. , 

Ustrezna vrednost oproščenega zveznega davka od 
dobička in obresti od osnovnih sredstev, ki se stekajo 
v okrajni kreditni .sklad, bodo v celoti uporabljene 
za pospeševanje gostinstva. 

VIII. poglavje 

Obrt 

V letu 1955 se predvideva, da se bo vrednost obrt- 
nih storitev v primeri z letom 1954 povečala za 15 '/•• 
Do tega povečanja bo prišlo zaradi razširitve obsto- 
ječih obratov in s tem večje zaposlenosti, deloma pa 
zaradi večje storilnosti in dviga cen. 

Ker je potrebna čimvečja obnova opreme v obrt- 
ništvu, plačujejo obrtna podjetja in obrati v letu 1955 
polno amortizacijo po obstoječih predpisih. 

Obrtnim delavnicam in manjšim obrtnim podjet- 
jem je določena obveznost do družbene skupnosti v 
pavšalnem znesku. 

Ustrezna vrednost oproščenega zveznega davka 
od dobička in obresti od osnovnih sredstev se stekajo 
v okrajni kreditni sklad in bodo porabljena za na- 
predek obrtništva. 

Število zaposlenih se bo povečalo za 79, kas znaša 
nasproti lanskemu letu 11%. 

IX. poglavje 

Investicije 

V letu 1955 je predviden obseg investicij v zne- 
sku 77,116.000 din, in sicer: 

proračunske  investicije 28,700.000 din 
okrajni sklad za zidanje 

stanovanjskih hiš 25.985.000   « 
okrajni sklad za kreditiranje 

investicij 22,431.000   „ 

Sredstva okrajnega sklada za kreditiranje inve- 
sticij se bodo dodeljevala predvsem za nadaljevanje 
že v preteklem letu pričetih del in za panoge, za 
katere so sredstva namensko določena. 

Tretji   del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV  PLANA 

X. poglavje 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj, predviden z 
družbenim planom okraja Trbovlje za leto 1955, ee 
poleg ekonomskih ukrepov, določenih z družbenim 
planom FLRJ in LR Slovenije za leto 1955. predpi- 
sujejo še tile ekonomski ukrepi: 

Amortizacija 

1. Kmetijska  posestva 

Oprostijo se plačevanja amortizacije kmetijska 
posestva in zadruge s kmetijsko delavnostjo za vse 
gradbene objekte, ki se ne morejo uporabljati. 
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2. Obrtna   podjetja 

Obrtna podjetja in delavnice plačujejo polni 
znesek predpisane amortizacije, razen: 

»Mehanično kolarstvo« drž. obrtni mojster 
Laznik Ferdo, Radeče, 

ki  plačuje  20°/o   polnega  zneska   predpisane   amorti- 
zacije. 

3.   Gostinska   podjetja 

Gostinska podjetja in gostišča plačujejo polni 
znesek predpisane amortizacije. 

4.   Komunalna   podjetja 

Komunalna podjetja plačujejo 1 % polnega zne- 
ska predpisane amortizacije. 

XI. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1. Obrtna   podjetja 
Obrestna   mera   od   osnovnih    sredstev   obrtnih 

podjetij in delavnic znaša 6*/o. 

2.  Gostinska  podjetja 
Obrestna   mera   od  osnovnih   sredstev   gostinskih 

podjetij in gostišč znaša 2 "/o. 

3.   Komunalna   podjetja 
Obrestna mera od osnovnih sredstev komunalnih 

podjetij znaša 1 •/•. 

XII. poglavje 

Uporaba okrajnega kreditnega sklada za investicije 
in roki za odplačevanje investicijskih posojil 

V okrajni sklad za kreditiranje investicij se vpla- 
čujejo: 

a) anuitete od posojil iz tega sklada v prejšnjih 
letih, 

b) obresti od osnovnih sredstev gostinskih pod- 
jetij in gostišč, obrtnih podjetij in delavnic ter ko- 
munalnih podjetij, 

c) 50% celotnega dobička gostinskih in državnih 
obrtnih podjetij, 

č) dohodki od prodaje osnovnih sredstev gospo- 
darskih organizacij v likvidaciji, 

d) presežek proračunskih dohodkov iz gospodar- 
stva v letu 1955. 

Sredstva pod točko b) in c) se uporabljajo za 
razvijanje in pospeševanje gostinstva, obrti in ko- 
munale. 

Odplačilni rok za investicijska posojila, ki se do- 
voljujejo iz tega sklada, ne sme biti daljši od 10 let 
in obrestna mera ne sme biti nižja od 24\ 

I 
XIII. poglavje 

Prometni davek 

Občinski prometni davek bo predpisoval okrajni 
ljudski odbor na podlagi nredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55/54). Tarifa občinskega prometnega dav- 
ka bo objavljena s posebnim odlokom okrajnega 
ljudskega odbora. 

XIV. poglavje 

Razdelitev dobička gospodarskih organizacij 

1. Industrija 
Od doseženega dobička po odbitku zveznega 

davka in obveznosti iz dobička po zakonu (39. člen 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o celot- 
nem dohodku gospodarske organizacije in njegovi 
delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54) pripada gospo- 
darskim organizacijam tale delež v stopnjah: 

Gospodarska                        Delež 

.                                           go»p.  ort. 
organizacija                         y •/• 

Od  legai 
za plače 

• eoe. zar. 
T •/. 

111 Proizvodnja električne energije 
Elektrarna Trbovlje 12 28 
Elektro Trbovlje 12 28 

112 Proizvodnja in predelava 
premoga 
Rudnik Trbovlje—Hrastnik 46 71 
Rudnik Zagorje 46 71 

116 Proizvodnja in  predelava neko- 
vinskih rudnin 
Steklarna, Hrastnik 12 38 
Cementarna, Trbovlje 10 22 

117 Kovinska industrija 
Strojna tovarna, Trbovlje 71 35 
Mehanika, Trbovlje 17 56 

120 Kemična industrija 
Tovarna kemičnih izdelkov. 

Hrastnik 20 46 
121 Industrija gradbenega materiala 

Industrija gradbenega materiala, 
Radeče 30 63 

, Industrija gradbenega materiala, 
Zagorje 40 80 

122 Lesna industrija 
»Peta«, Radeče 43 72 
Strojno mizarstvo, Trbovlje 57 50 

123 Proizvodnja in predelava papirja 
Papirnica, Radeče 9 9 

124 Tekstilna industrija 
Tovarna konfekcije  »Sava«, 

Zagorje 59 55 
127 Živilska industrija 

Mlinsko podjetje, Celje — 
Zagorje          * 25 51 

50% dobička iz morebitnega nedeljskega dela • 
premogovnikih po odbitku zveznega davka pripada 
okrajnemu ljudskemu odboru. 

2. Gradbeništvo 

Od doseženega dobička po odbitku zveznega 
davka in obveznosti iz dobička po zakonu (39. člen 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o celot- 
nem dohodku gospodarske organizacije in njegovi 
delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54) pripada gospo- 
darskim organizacijam s področja gradbeništva tale 
delež: 

Gospodarska organizacija 

_ , ,       Od tfga: 
DeIeì        za plače 

gosp.  org. , TOC   IaT, 

SGP »Zasavje«, Trbovlje 29 66 
SGP »Graditelj«, Trbovlje 36 70 
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3. Promet 

Od doseženega dobička po odbitku oproščenega 
dela zveznega davka, ki ga gospodarske organizacije 
s področja prometa vplačajo v svoj investicijski 
sklad in po odbitku obveznosti iz" dobička po zakonu 
(59. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 
o celotnem dohodku gospodarske organizacije in nje- 
govi delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54), pripada 
gospodarskim organizacijam s področja prometa tale 
delež, izražen v stopnjah: 

Gospodarska organizacija 
Delež 

gosp, 

Od  tega: 
za plače 

or8' s »oc. zav. 
'/t T ./, 

Avtopark,  Trbovlje 
Avtoprevoz, Zagorje 

100 
100 

35 
35 

4. Obrt 

1. Državna obrtna podjetja in delavnice 

Od doseženega dobička po odbitku oproščenega 
dela zveznega dvka, ki se steka v investicijski sklad 
okraja, in po odbitku obveznosti iz dobička po za- 
konu (39. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o celotnem dohodku gospodarske organiza- 
cije in njegovi delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54) 
pripada gospodarskim organizacijam obrti 25 %, od 
tega za plače s socialnim zavarovanjem 85%. 

Znesek, ki se lahko največ izplača iz dela do- 
bička za plače s prispevkom za socialno zavarovanje, 
ne sme presegati 20% plač po tarifnem pravilniku 
za leto 1955 brez socialnega zavarovanja; ostanek 
preko tega odstotka prenesejo podjetja • »klad za 
samostojno razpolaganje. 

2. Obrtna  podjetja in obrati kmetijskih zadrug 

Od doseženega dobička po odbitku oproščenega 
dela zveznega davka, ki ga obrtna podjetja in obrati 
kmetijskih zadrug plačajo v investicijski sklad kme- 
tijske zadruge za gospodarske investicije, in po od- 
bitku obveznosti iz dobička po zakonu (39. člen ured- 
be o spremembah in dopolnitvah uredbe o celotnem 
dohodku gospodarske organizacije in njegovi delitvi. 
Uradni list FLRJ, št. 54/54) pripada gospodarskim 
organizacijam s področja zadružne obrti:- 

a) 40% za plače s prispevkom za socialno zava- 
rovanje, 

Znesek, ki se lahko največ izplača iz dela do- 
bička za plače s prispevkom za socialno zavarovanje, 
ne sme presegati 20% plač po tarifnem pravilniku 
za leto 1955 brez socialnega zavarovanja; ostanek 
preko tega odstotka prenesejo podjetja v sklad za 
samostojno raspolaganje. / 

b) 40% v investicijski sklad kmetijske zadruge, 
c) 20% v sklad za samostojno razpolaganje. 

5. Gostinstvo 

Celotni   dobiček   gostinskih   podjetij   in   gostišč 
se deli: 

a) 50% v investicijski sklad pri okrajnem ljud- 
skem odboru, 

b) 30% pripada gostinskim podjetjem oziroma 
gostiščem za povečanje lastnega investicijskega 
sklada, 

c) 20%   pripada  okrajnemu   ljudskemu  odboru. 

6. Trgovina^ 

Dobiček trgovinskih podjetij in trgovin se deli: 

a) državni sektor — po odbitku zveznega davka: 
1. 30% pripada podjetju za investicijski sklad, 
2. 70% pripada okrajnemu ljudskemu odboru; 

b) trgovina in odkop KZ — od celotnega dobička: 
1. 90% v investicijski sklad kmetijske zadruge za 

pospeševanje kmetijstva, 
2. 10% za druge sklade kmetijske zadruge; 

c) prodajalne proizvajalnih podjetij. 
Rabat prodajaln proizvajalnih podjetij, kj se ne 
uporabi za izdatke iz 77. člena uredbe o spremem- 
bah in dopolnitvah uredbe o delitvi celotnega do- 
hodka gospodarske organizacije (Uradni list FLRJ, 
Št. 54/54), se deli: 

1. 40% za povečanje plač nad plačami po tarif- 
nem pravilniku s prispevkom za socialno za- 
varovanje, * 

2. 10% v skupni investicijski sklad prodajaln, 

3. 10% v skupni rezervni sklad prodajaln, 

4. ostanek rabata je dobiček. 

Dobiček prodajaln proizvajalnih podjetij po od- 
bitku deleža federaciji pripada okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

7. Kmetijstvo 

Gospodarskim organizacijam v kmetijstvu pri- 
pada doseženi dobiček v celoti. Od doseženega do- 
bička vplačajo kmetijske gospodarske organizacije 
50% v svòj investicijski sklad. Od ostalega dela do- 
bička smejo uporabiti za izplačilo plač iz dobička 
skupno s prispevkom za socialno zavarovanje do 
20% nad ravnijo po tarifnem pravilniku za leto 1955. 

8. Komunala 

Od doseženega dobička po odbitku oproščenega 
dela zveznega davka, ki ga komunalna podjetja 
vplačajo v svoj investicijski sklad, in po odbitku ob- ' 
veznosti iz dobička po zakonu (39. člen uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku 
gospodarske organizacije in njegovi delitve Uradni 
list FLRJ, št. 54/540, pripada gospodarskim organi- 
zacijam s področja komunale 80%, od tega za plače 
s socialnim zavarovanjem 80%. 

Znesek, ki se lahko največ izplača iz dela do- 
bička za plače s prispevkom za socialno zavarovanje, 
ne sme presegati 20% plač po tarifnem pravilnika 
za leto 1955 brez socialnega zavarovanja. 

Pavšalni   znesek   kot  delež  okraja 
pri  dobičku 

Pavšalni delež okraja pri dobičku in stalne pri- 
spevke družbeni skupnosti za obrtne delavnice in go- 
stišča bo določil okrajni ljudski odbor s posebno 
odločbo. 

Odplačevanje   anuitet 

Zneske za odplačila investicijskih posojil krije 
gospodarska organizacija iz doseženega dobička pred 
delitvijo med gospodarsko organizacijo in okrajem. 
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XV. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

Na podlagi XX. poglavja zveznega družbenega 
plana za leto 1955 se dovoljuje gospodarskim orga- 
nizacijam povečanje ravni tarifnih postavk nad 
ravnijo obračunskih plač za leto 1954 v tehle od- 
stotkih: 

1. Industrija: 
111 Proizvodnja električne energije 

Elektrarna, Trbovlje 
Elektro Trbovlje 

112 Proizvodnja in predelava premoga 
Rudnik, Trbovlje—Hrastnik 
Rudnik, Zagorje 

116 Proizvodnja in predelava neko- 
vinskih rudnin 
Steklarna, Hrastnik 
Cementarna, Trbovlje 

117 Kovinska industrija 
Strojna tovarna, Trbovlje 
Mehanika, Trbovlje 

120 Kemična industrija 
Tovarna kemičnih izdelkov, 

Hrastnik 
121 Industrija  gradbenega  materiala 

Industrija gradbenega materiala, 
Radeče 

Industrija gradbenega materiala, 
Zagorje 

122 Lesna industrija 
>Peta«, Radeče 
Strojno mizarstvo, Trbovlje 

125 Proizvodnja in predelava papirja 
Papirnica, Radeče 

124 Tekstilna industrija 
Tovarna konfekcije »Sava«, Zagorje 

127 Živilska industrija 
Mlinsko podjetje, Celje — Zagorje 

2. Gradbeništvo 

3. Promet 

4. Obrt 
za visokokvalificirane in kvalificirane 
delavce te rvišje in srednje strokovne 
uslužbence 

5. Gostinstvo 
za visokokvalificirane in kvalificirane 
delavce ter višje in srednje strokovne 
uslužbence 

6. Trgovina 

7. Kmetijstvo 

8. Komunala 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

Plačani sklad v trgovini 

Trgovskim podjetjem in trgovinam se določi tale 
plačilni sklad s socialnim zavarovanjem v odstotkih 
od doseženega prometa: 

1. Trg. podjetje »Preskrba«:, Hrastnik 3,95 
2. Trg. podjetje »Potrošnik«, Hrastnik 3,15 
3. Trg. podjetje »Postrežba«,  Hrastnik 3,95 
4. Naša knjiga, Hrastnik 7,88 
5. Trg. podjetje Dol pri Vrastniku 3,96 
6. Trg. podjetje »Potrošnja«, Zagorje 3,76 

7. Trg. podjetje »Preskrba«,   Zagorje 
8. Trg. podjetje »Izbira«, Zagorje 
9. Trg. podjetje »Izbira«, Zagorje, poslo- 

valnica Sadje — zelenjava 
10. Naša knjiga, Zagorje 
11. Kurivopromet, Zagorje 
12. Splošno trg. podjetje Radeče 
13. Kurivopromet, Radeče 

Trgovine kmetijskih zadrug 

3,85 
3,66 

6,19 
7,44 
9,40 
4,51 
5,32 

Ime zadruge 
Odstotek od doseženega 

prometa 
na drobno  pri odkupu 

3,18 3,39 
3,38 7,72 
3,70 2,57 
3,76 21,90 
3,29 4,38 
4,09 2,60 
2,73 4,02 
3,53 2,26 
3,82 1,43 
2,96 2,37 
5,49 5,13 

1. KZ Dole pri Litiji 
2. KZ Dol pri Hrastniku 
3. KZ Trojane 
4. KZ Radeče 
5. KZ Mlinše 
6. KZ Loka pri Zidanem mostu 
7. KZ Podkum 
8. KZ Zagorje 
9. KZ Izlake 

10. KZ ČemŠenik 
11. KZ Senožeti 

Če plačilni sklad s socialnim zavarovanjem, ki 
se izračuna na podlagi spredaj določenih odstotkov 
od celotnega prometa, presega plače po tarifnem 
pravilniku z izdatki iz 51. člena uredbe o celotnem 
dohodku gospodarske organizacije in njegovi deli- 
tvi (Uradni list FLRJ, št. 34/54), sme uporabiti trgov- 
sko podjetje oziroma trgovina za povečanje plač nad 
plačami po tarifnem pravilniku od te razlike največ 
do  12^6   plačilnega   sklada  po tarifnem   pravilniku. 

Ostanek plačilnega sklada, ki se ne uporabi za 
povečanje plač nad plačami po tarifnem pravilniku, 
prenese trgovsko podjetje oziroma trgovina po lastni 
presoji v svoj investicijski in rezervni sklad. 

Plačilni sklad v gostinstvu 

Gostinskim podjetjem jn gostiščem pripada tale 
plačilni sklad s prispevkom za socialno zavarovanje 
y odstotkih od doseženega prometa: 

Ime podjetja 

_  <• mm  W 

-B-*8   S£   c- .is 
•i*   s1s  lili* {u il i Itti i 

1. Mestno gostinstvo, Zagorje 
2. Rudniška restavracija, Zagorje 
3. Sind, počitniški dom, Izlake 
4. Mestno gostinstvo »Jelka«, Hrastnik 
5. Gostinstvo »PotroSnik«. Hrastnik 
6. Okrepčevalnica pri Steklarni 

Hrastnik 
7. Kolodvorska restavracija. Zidani 

most 
8. Mestno gostinstvo, Radeče 

9,06 
9,82 

11,63 
10.33 
12,71 

1,00 
2,00 
2,00 
1,00 
2,00 

12,37      2,00 

12,88 
14,78 

2,00 
••0 

XVI. poglavje 

Stopnje dopolnilne dohodnine in zemljarine 

1 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 
skim gospodarstvom se predpisuje tele davčna 
lestvica: 



St. 41 — 29. IX. 1955 URADNI LISI Stran 919 

Osnova % Davek Osnova % Davek Osnova % Davek Osnova % Davek 

l.OOO 3 30 67.000 8,7 5.829 265.000 28 74.200 480.000 37,5 180.000 
2.000 3 60 f)8.000 8,8 5.984 270.000 28,5 76.410 490.000 38 186200 
3.O00 3 90 69.000 8,9 6.141 275.000 28,6 78.650 500.000 58,5 192.500 
4.000 3 120 70.000 9 6,300 280.000 29 81.200 510.000 39 198.900 
5.O00 3 150 71.000 9,2 6.532 285.000 29,5 83.505 520.000 39,5 205.400 
6.000 3 180 72.000 9,4 6.768 290.000 29,6 85.840 530.000 40 212.000 
7.000 3 210 73.000 9.6 7.008 295.000 50 88.500 540.000 40,3 217.620 
8.000 3 240 74.000 9,8 7.252 300.000 30,3 90.900 550.000 40,6 225.300 
9.000 3 270 75.OO0 10 7.500 510.000 30,6 94.860 560.000 41 229.600 

10.000 3 300 76.000 10,2 7.752 520.000 31 99.200 570.000 41,3 233.410 
11.000 3,5 383 77.000 10,4 8.008 330.000 31,3 103290 580.000 41,6 241.280 
12.000 3,5 420 78.030 10,6 8268 340.000 31,6 107.440 590.000 42 247.800 
13.000 3,5 455 79.000 10,8 8.532 350.000 32 112.000 600.000 42,3 235.800 
14.000 3,5 490 80.000 11 8.800 360.000 32,3 116.280 610.000 42,6 259.860 
15.000 3,5 525 81.000 11,1 8.991 370.000 32,6 120.620 620.000 43 266.600 
16.000 3,5 560 82.000 11,2 9.184 380.000 33 125.400 650.000 43,5 272.790 
17.000 3,3 595 83.000 11,3 9.379 390.000 35,5 129.870 640.000 43,6 279.040 
18.000 3,5 630 84.000 11,4 9.576 400.000 55,6 134.400 650.000 44 286.000 
19.000 3,5 665 85.000 11,5 9.775 410.000 34 139.400 660.000 44,3 292.380 
20.000 4 800 86.000 11,6 9.976 420.000 54,5 144.900 670.000 44,6 298.820 
21.000 4 840 87.000 11,7 10.179 430.000 35 150.500 680.000 45 306.000 
22.000 4 880 88.000 11,8 10.384 440.000 35,5 156.200 690.000 45,5 313.950 
23.000 4 920 89.000 11,9 10.591 450.000 36 162.000 700.000 46 322.000 
24.000 4 960 90.000 12 10.SO0 460.000 36,5 167.900 nad 
25.000 4 1.000 91.000 12,1 11.011 470.000 37 173.900 700.000 46 
26.000 4 1.040 92.000 12,2 11.224 Osnove za obračunavan. ie doDolnilne  dohodnine 
27.000 4 1.080 93.000 12,3 11.439 od kmetijstva se zaokrožujeio takole: 
28.000 4 1.120 94.000 12,4 11.656 a) osnove do   100.000 din se   zaok roži jo   1_     na   1.000 
29.000 4 1.160 95.000 12,5 11.875 dinarjev tako, da se zneski do 500 dii J zaokrožijo na 

pa   ne   višiih 30.000 4 1.200 96.000 12,6 12.096 nižjih   1000 dir i,   zneski   nad   500 din 
31.000 4,1 1271 97.000 12,7 12.319 1.000 din; 
32.000 4,2 1.344 98.000 12,8 12.544 b) osnove nad  100.000 di n  se zaokrožijo  na  5000 
33.000 4,3 1.419 99.000 12,9 12.771 dinarjev tako. da  te zneski i  do 2.500din  zaokrožilo 
34.000 4,4 1.496 100.000 13 13.000 na  nižjih 5000din,  zneski   nd 2500 di n  pa na vižiih 
35.000 4,5 1.575 105.000 13,5 14.175 5000 din; 

g»*» — 

36.000 4,6 1.656 110.000 14 15.400 c) osnove 1 nad 500.000din s« zaokrožilo na 10.000 
37.000 4,7 1.739 115.000 14,5 16.675 din tako, da se zneski do 5000 din zaokrožijo na niž- 
38.000 4,8 l.S'24 120.000 15 18.000 jih 10.000 din, ; ;neski nad 5000din Pa na višji h 10.000 
39.000 4,9 1.911 123.000 15,5 19.373 dinarjev. 
40.000 5 2.000 130.000 16 20.800 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 

42 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 

2.132 
2.268 
2.408 
2.552 
2.700 
2.83(2 
3.008 

135.000 
140.000 
145.000 
130.000 
155.000 
160.000 
165.000 

16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 

22.275 
23.800 
25.375 
27.000 
28.675 
30.400 

Za obračunavanje  dopolnilne dohodnine 
mostojnih poklicev in premoženja se predpis 
davčna lestvica: 

od  sa- 
uje tale 

45.000 
46.000 
47.000 

Osnova % Davek Osflova % Davek 

32.175 1.000 2 20 21.000 2,5 525 

48.000 6,6 3.168 170.000 20 34.000 2.000 2 40 22.000 2,6 572 
49.000 6,8 3.332 175.000 20,5 35.875 3.000 2 60 25.000 2,6 598 
50.000 7 3.500 180.000 21 37.800 4.000 2 80 24.000 2,7 648 
51.000 7,1 3.621 185.000 •  21,5 39.775 5.000 2 100 25.000 2,7 675 
52.000 7,2 3.744 190.000 22 41.800 6.000 2 120 26.000 2,8 728 
53.000 7,3 3.869 195.000 22,5 43.875 7.000 2 1     140 27.000 2,8 756 
54.000 7,4 3.996 200.000 23 46.000 8.000 2 160 28.000 2,9 812 

55.000 7,5 4.125 205.000 23,5 48.175 9.000 2 180 29.000 2,9 841 
56.000 7,6 4.256 210.000 24 50.400 10.000 2 200 30.000 3 900 
57.000 7,7 4.389 215.000 24,5 52.675 11.000 2 220 31.000 3 930 
58.000 7,8 4.524 220.000 25 55.000 12.000 2,1 252 32.000 3,1 992 

59.000 7,9 4.661 225.000 25,5 56.925 13.000 2,1 273 33.000 3,1 1.023 

60.000 8 4.800 230.000 25,6 58.880 14.000 22 308 34.000 3,2 1.088 

61.000 8,1 4.941 235.000 26 61.100 15.000 22 330 55.000 3,2 1.120 

62.000 8,2 5.084 240.000 26,3 63.120 16.000 2,3 368 36.000 3.3 1.188 

63.000 8,3 5 922 245.000 26,6 65.170 17.000 2,3 391 37.000 3.3 1221 

64.000 8,4 5.376 250.000 27 67.500 18.000 2,4 432 38.000 5,4 1.292 

65.000 8,5 5.525 255.000 27,5 69.615 19.000 2,4 456 39.000 3,4 1.526 

66.000 8,6 5.676 260.000 27,6 71.760 20.000 2,5 500 40.000 5,5 1.400 
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Osnova Davek «nova % Davek       Osnova Davek Osnova % Davek 

41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
76.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
123.000 
130.000 

3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,7 
3,8 
3,8 
3,9 
3,9 
4 
4 
4,1 
4,1 
4,2 
4,2 
43 
43 
4,4 
4,4 
4,5 
4,5 
4,6 
4.6 
4,7 
4,7 
4,8 
4,8 
4,9 
4,9 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5.4 
5.5 
5,6 
6,7 
5-3 
5,9 
6 
6.1 
*J, 
6,4 
6,6 
6,7 
7 
74 
7.3 
7.4 
7,6 
7,8 
8 
8.1 
8,3 
8,4 
8.6 
8,8 
9 
9,1 
92 
9,4 
9,6 
9,8 

10 
10,5 
U 

1.435 
1.512 
1.548 
1.628 
1.665 
1.748 
1.786 
1.872 
1.911 
2.000 
2.040 
2.132 
2.173 
2.268 
2.310 
2.408 
2.451 
2.552 
2.596 
2.700 
2.745 
2.852 
2.898 
3.008 
3.055 
3.168 
3216 
3.332 
3.381 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4256 
4389 
4.524 
4.661 
4.800 
4.941 
5.166 
5w312 
5.544 
5.695 
6.020 
6.177 
6.424 
6.586 
6.840 
7.098 
7.360 
7.533 
7.802 
7.980 
8.256 
8.536 
8.820 
9.009 
9.200 
9.870 

10.560 
11270 
12.000 
13.125 
14.300 

135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
200.000 
295.000 
300.000 
310.000 
320.000 
330.000 
340.000 
350.000 
360.000 
370.000 
380.000 
390.000 
400.000 
410.000 
420.000 
430.000 
440.000 
450.000 
460.000 
470.000 
480.000 
490.000 
500.000 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 

11.5 
12 
12,5 
13 
14 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
19 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
32 
32,5 
33 
33,5 
34 
35 
36 
36,5 
37 
37,5 
38 
38,5 
39 
39,2 
39,4 
39,7 
40 
40,5 
41 
41,5 
42 
42,5 
43 
43,5 
44 
44,5 
45 
43,5 
46 

15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
21.700 
24.000 
25.575 
272O0 
28.875 
30.600 
32.375 
34J200 
37.050 
40.000 
42.025 
44.100 
46225 
48.400 
50.625 
52.900 
55.225 
57.600 
60.025 
62.500 
65.025 
67.600 
70225 
72.900 
75.625 
78.400 
81225 
84.100 
87.025 
90.000 
94.550 
99.200 

103.950 
108.800 
113.750 
118.800 
123.950 
129200 
136.500 
144.000 
149.650 
155400 
161250 
1672O0 
173250 
179.400 
184240 
189.120 
194.530 
200.000 
206.550 
213.200 
219.950 
226.800 
233.750 
240.800 
247.950 
255.200 
262.550 
270.000 
277.550 
285.200 

630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
670.000 
680.000 
690.000 
700.000 
710.000 

46,5 
47 
47,5 
48 
4&5 
49 
49,5 
50 
50,5 

292.950 
300.800 
308.750 
316.800 
324.950 
353.200 
341.550 
350.000 
358.550 

720.000 
730.000 
740.000 
750.000 
760.000 
770.000 
780.000 
790.000 
800.000 

51 
51,5 
52 
52,5 
53 
53,5 
54 
54,5 
55 

367.200 
375.950 
384.800 
383.750 
402.800 
411.950 
421.200 
430.530 
440.000 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od samostojnih poklicev in premoženja se zaokrožijo 
takole: 

a) osnove do lOO.OOOdin se zaokrožijo na 1000 din 
tako» da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih 
1000 din,   zneski   nad  500din   pa   na   višjih   1000din; 

b) osnove od 1O0.0O0 do 3O0.0O0din se zaokrožijo 
na 5000din tako, da se zneski do 2500 din zaokrožijo 
na nižjih 5000 din, zneski nad 25O0 pa na višjih 
5000 din; 

c) osnove od 300.000din dalje se zaokrožijo na 
10.000 din tako, da se zneski do 5000 din zaokrožijo 
na nižjih 10.000 din, zneski nad 5000din pa na višjih 
10.000 din. 

XVII. poglavje 

Udeležba občin na dohodkih okraja 

Delež mestne občine s posebnimi pravicami, 
mestnih občin in občin na dohodkih okraja: 

1. Mestna   občina   s   posebnimi 
pravicami : 

Ljudskemu odboru mestne občine Trbovlje pri- 
pada za kritje njegovega proračuna od okrajnih do- 
hodkov : 

A) V celoti: 
1. dopolnilna dohodnina kmetijskih gospodar- 

stev, pobrana na njegovem območju, 
2. dopolnilna dohodnina samostojnih poklicev in 

premoženja, pobrana na njegovem območju, 
3. dohodnina v stalnem znesku, pobrana na nje- 

govem območju, 
4. davek od tuje delovne sile, pobran na njego- 

vem območju, 
5. davek od dediščin in daril, pobran na njego- 

vem območju, 
6. dohodki uradov in zavodov, 
7. zaostanki vseh oblik dohodnine iz preteklih let, 
8. drugi dohodki. 

•) Deloma: 
1. 1 % celotnega prometnega davka, ki ga pla- 

čajo gospodarske organizacije na njegovem 
območju, izvzemši zadruge ter zadružna pod- 
jetja in obrate, vinske kleti, odkupna pod- 
jetja in zasebne obrate, zasebnike in od pro- 
daje vrednotnic ter 40% prometnega davka 
Rudnika  rjavega premoga, Trbovlje-Hrastnik, 

2. 50% prometnega davka, ki se nabere na nje- 
govem območju od zadrug, zadružnih gospo- 
darskih organizacij, vinskih kleti, gospodarskih 
organizacij, ki se ukvarjajo z odkupom, za- 
sebnih obrtov, zasebnikov in od prodaje 
vrednotnic 
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3. 17,3% doseženega dobička gospodarskih orga- 
nizacij, po odbitku zveznega davka in obvez- 
nosti iz dobička po zakonu (39. člen uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o celot- 
nem dohodku gospodarske organizacije in nje- 
govi delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54) ter 
deleža LR Slovenije na dohodkih okraja. 

2. Mestne občine 
Ljudskim odborom mestnih občin: Zagorje, Hrast- 

nik in Radeče pripada za kritje njihovih proračunov 
od okrajnih dohodkov: 

A) V celoti: 
1. dopolnilna dohodnina kmetijskih gospodar- 

stev, pobrana na njihovem območju, 
2. dopolnilna dohodnina samostojnih poklicev in 

premoženja, pobrana na njihovem območju, 
3. dohodnina v stalnem znesku, pobrana na nji- 

hovem območju, 
4. davek od tuje delovne sile, pobran na njiho- 

vem območju, 
5. davek od dediščin in daril, pobran na njiho- 

vem območju, 
6. dohodki  uradov in zavodov, 
7. zaostanki vseh oblik dohodnine iz preteklih let, 
8. drugi dohodki. 

B) Deloma: 
1. del doseženega dobička gospodarskih organi- 

zacij po odbitku zveznega davka in obveznosti 
iz dobička po zakonu (39. člen uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o celotnem do- 
hodku gospodarske organizacije in njegovi 
delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54) tet deleža 
LR Slovenije na dohodkih okraja, in sicer: 

8% LO MO Zagorje, 
7 % LO MO Hrastnik, 
4% LO MO Radeče. 

3. Občine 

Občinskim  ljudskim odborom  pripada za  kritje 
njihovih proračunov od okrajnih dohodkov: 

A) V celoti: 
1. dopolnilna dohodnina kmetijskih gospodarstev, 

pobrana na območju: 
občin. ljud. odbora Dol pri Hrastniku, 
občin. 1 j ud. odbora Čemšenik, 
občin. ljud. odbora Fodkum, 
občin. ljud. odbora Polšnik, 

. občin. ljud. odbora Senožeti; 
2. dopolnilna dohodnina samostojnih poklicev in 

premoženja, pobrana na njihovem območju, 
3. davek od dediščin in daril, pobran na njiho- 

vem območju. 
4. dohodki  uradov in zavodov, 
5. drugi dohodki. 

B) Deloma: 
1. del dopolnilne dohodnine kmetijskih gospo- 

darstev, pobrane na njihovem območju, in 
sicer: 

občinski LO Dole pri Litiji 69% 
občinski LO Loka pr; Zid. mostu    75 % 
občinski LO Mlinše 82 % 
občinski LO Trojane 97 % 

XVIII. poglavje 

Skladi 

A) Rezervni sklad 

Gospodarske organizacije vplačujejo v letu 1955 
T rezervni sklad 2 % od povprečnih obratnih Sredstev 
v zadnjih treh letih. 

B) Investicijski sklad 

Trgovska podjetja in trgovine vplačujejo v svoj 
investicijski sklad 0,5% od prometa, doseženega v 
letu 1955. 

Gostinska podjetja • gostišča vplačujejo r svoj 
investicijski sklad po stopnjah, ki so določene • XV. 
poglavju okrajnega družbenega  plana  za leto 1955. 

C) Sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje 
Ustanovi se sklad za pospeševanje kmetijske pro- 

izvodnje. 'V sklad za pospeševanje kmetijske proiz- 
vodnje se steka 15% od vplačane dopolnilne do- 
hodnine iz kmetijstva. 

Sredstva tega sklada se uporabljajo po posebnem 
predračunu, ki je sestavni del okrajnega proračuna. 
LO MO Trbovlje ustanovi svoj sklad za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje. 

Č) Lokalni kreditni sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš 

Ustanovi se lokalni kreditni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. 

V ta sklad se steka: 

1. dobiček gradbenih podjetij, ki pripada okraju, 

2. 3% celotnih dohodkov, s katerimi razpolaga 
okrajni ljudski odbor, 

3. 25% skupnih sredstev za investicije okrajnega 
ljudskega odbora. 

Sredstva sklada razdeljuje okrajni ljudski odbor 
po predlogu sveta za komunalne zadeve. 

Ljudski odbori mestnih občin Trbovlje, Zagorje, 
Hrastnik in Radeče ustanovijo svoje lokalne kredit- 
ne sklade za zidanje stanovanjskih hiš. 

D) Sklad za urejanje voda 

V sklad za urejanje voda se steka del dobička 
gospodarskih orgnizacij s področja industrije in 
rudarstva v znesku 15,172.000din. 

Razdelitev in uporaba sredstev sklada za ure- 
janje voda se določi s posebnim predračunom dohod- 
kov in izdatkov, ki je sestavni del okrajnega pro- 
računa. 

\        E) Sklad za obnovo gozdov 

V sklad za obnovo gozdov se vplačuje iz gozdov 
splošnega ljudskega premoženja celotna dosežena 
cena lesa na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po odrejeni tarifi. 

Po določbah družbenega plana LRS za leto Ì935 
bo okrajni ljudski odbor odvajal 35 % od bruto vpla- 
čil T republiški gozdni sklad, občinskim ljudskim 
odborom pa bo okrajni ljudski odbor dodelil dota- 
cijo za izvršitev del, določenih po planu za leto 1955. 

Razdelitev in uporaba sredstev sklada za obnovo 
g-zdov se določi s posebnim predračunom dohodkov 
in izdatkov, "ki je sestavni del okrajnega proračuna. 
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XIX. poglavje 
Denarna sredstva OLO Trbovlje 

in njihova razdelitev 
1 

Skupna   s r *"d stva   okraja 
in   viri   sredstev 

A) V letu 1955 bo okrajni ljudski odbor Trbovlje 
razpolagal s skupnimi sredstvi v višini 903,255.000din. 

B) Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov: 
a) delež okraja na dobičku gospodarskih 

organizacij 734,661.000 
b) delež okraja na prometnem davku, ki 

ga plačujejo gospodarske organizacije 
(1 %) 9,600.000 

c) delež okraja na prometnem davku, ki 
ga plačujejo zasebniki in zadružne go- 
spodarske organizacije  (50%) 51,000.000 

č) zemljarina 1,550.000 
d) dopolnilna dohodnina kmetijskih go- 

spodarstev 27,509.000 
e) dopolnilna dohodnina prostih poklicev 5,835.000 
f) davek  od dediščin  in   daril 2,115.000 
g) državne takse 7,000.000 
h) dohodki uradov in ustanov 2,200.000 
i) lokalni prometni davek 1,200.000 
j) lokalne takse 1,660.000 
k) obresti od osnovnih  sredstev v obrti, 

gostinstvu in komunali 2,219.000 
1) drugi dohodki 7,000.000 
m) presežek dohodkov iz preteklih let 29,500.000 
n) anuitete v okrajni kreditni sklad 7.773.000 
o) občinske doklade na dohodnino kmetov 10,000.000 
p) občinske  doklade   na  dohodnino  pro- 

stih poklicev 2,000.000 
r) 50 %  dobička   premogovnikov,  po  od- 

bitku  zveznega   davka,   doseženega  z 
nedeljskim delom 13,500.000 

s) 50% dobička obrt] in gostinskih pod- 
jetij                                                            ' 6,953.000 

a 
Uporaba   sredstev   okraja 

Sredstva v višini 903.255.000 din  se bodo  upora- 
bila v tele namene: 
a) izdatki   okrajnega   proračuna 266,220.000 
b) izdatki občinskih  proračunov 177,171.000 
c) lokalni kreditni sklad za zidanje sta- 

novanjskih hiš 25,985.000 
č) sklad za pospeševanje kmetijstva 3,378.000 
d) sklad za urejanje voda in vračila v ta 

sklad 15,172.000 
e) sklad za kreditiranje investicij: 

1. okrajni  ljudski  odbor 13,919.000 
2. LO MO Trbovlje 8,512.000 

f) delež republike na dohodkih okraja 361,402.000 
g) obvezna rezerva (6% od dohodkov) 31,496.000 

3 
Obvezna   rezerva 

Ljudski odbori mestnih občin in občinski ljudski 
odbori samostojno obračunavajo 6% obvezno rezervo 
od svojih celotnih dohodkov. 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. •/1-886/1-55 
Trbovlje, dne 12. maja 1955. 

Predsednik  OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

725. 
Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
48. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni Hst FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Kočevje na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 12. septembra 1955 sprejel 

ODLOČBO 
o prenehanju okrajnega zdravstvenega doma 

v Kočevju 

Okrajni zdravstveni dom v Kočevju, ki je bil 
ustanovljen kot finančno samostojen zavod z odločbo 
okrajnega ljudskega odbora Kočevje • dne 12. fe- 
bruarja 1953, št. 1667/53, se razdeli na zdravstveni 
dom Kočevje, zdravstveni dom Ribnica, zdravstveno 
postajo Velike Lašče in obratno ambulanto rudnika 
Kočevje. 

Te zdravstvene zavode ustanovijo kot finančno 
samostojne zavode pristojni občinski ljudski odbori 
s posebnimi odločbami. 

Okrajni zdravstveni dom v Kočevju preneha 
1. septembra 1955. 

2 
Premoženje, s katerim je do sedaj gospodaril 

okrajni zdravstveni dom Kočevje, se razdeli med na 
novo ustanovljene zdravstvene zavode iz 1. točke 
te odločbe tako, da se na posamezen zdravstveni za- 
vod prenesejo tista osnovna sredstva, ki so jih do 
sedaj uporabljale organizacijske enote, ki pridejo 
v organizacijski sestav posameznega zdravstvenega 
zavoda po odločbi o ustanovitvi zavoda. 

Drugo premoženje, pravice in obveznosti okraj- 
nega zdravstvenega doma v Kočevju se razdelijo 
med na novo ustanovljene zdravstvene zavode iz 
1. točke te odločbe s posebno odločbo o razdelitvi 
premoženja. To odločbo izda okrajni ljudski odbor 
Kočevje na podlagi predloga o razdelitvi premoženja. 

Predlog sestavi komisija, ki jo imenuje svet za 
zdravstvo okrajnega ljudskega odbora Kočevje. 

3 

Ta odločba velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-137/1-55 
Kočevje, dne 12. septembra 1935. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

726. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
2. in 28. člena zakona o proračunu (Uradni list FLRJ. 
št. 13/54) je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
21. skupni seji obeh zborov dne 27. avgusta 1955 
sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o proračunu okraja Novo mesto 
za leto 1955 

1. člen 
V odloku  o  proračunu  okraja   Novo  mesto  za 

leto 1955 se v 1. točki 1. člena spremeni in glasi: 
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I. Okrajni proračun 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

437,750.000 din 
437.750.000 din 

Osnova       %       Davek Osnova       %       Davek 

2. člen 
Ta odlok  začne  takoj   veljati,  uporablja  pa  se 

od 1. januarja  1955 in se objavi v  >Uradnem  listu 
I!RS<. 

St. II.-304/1-55 
Novo mesto, dne 27. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

727. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
&• člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, štev. 
36-482/33), v skladu s 4. točko XIV. poglavja zakona 
° družbenem planu LRS za leto 1955 (Uradni list LRS, 
st. 4/23-55) in s 1. točko XIX. poglavja odloka o druž- 
benem planu okraja Tolmin za leto 1955 je okrajni 
'judski odbor Tolmin na seji obeh zborov dne 15. av- 
gusta 1955 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva za leto 1955 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnme od kme- 

tijstva za leto 1935, kj jo odmerja OLO Tolmin na 
podlagi  katastra, se predpisuje tale davčna lestvica: 

Osno va % Davek Osnova       %       Davek 

do  1.OO0 
1.OO0 
2.000 
3.000 
4.000 
5.0O0 
6.000 
7.000 

,   8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
13.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
••.••• 

2 
2,1 
2,1 
2.2 

2;3 
2,3 
2,4 
2,4 
2.3 
2,5 

'2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
3 
3 
3,2 
3,4 
3,6 
3,8 
4 
*2 
4,4 
4,6 
4,8 
5 

20 
2Î 
42 
66 
88 

115 
136 
16S 
192 
225 
250 
286 
312 
351 
378 
420 
448 
493 
522 
570 
600 
672 
748 
828 
912 

1.00D 
1.092 
1.188 
1.288 
1.392 
1.500 

31.000 
32.000 
33.000 
3-1.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
451000 
46.000 
47.000 
4aooo 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.00d 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 

5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8 
8,1 
8,2 
8,4 
8,5 
8,7 
8,8 
8.9 
9 
9,1 
9,2 
9,4 

1.581 
1.664 
1.749 
1.836 
1.925 
2.016 
2.109 
2.204 
2.301 
2.400 
2.542 
2.688 
2.838 
2.992 
3.150 
3.312 
3.478 
3.648 
3.822 
4.O00 
4.131 
4.264 
4.452 
4.590 
4.785 
4.928 
5.073 
5.220 
5.369 
5.520 
3.734 

62.000 
65.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.OOO 
105.000 
11O.O0O 
115.000 
120.000 
125.000 
13O.O00 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 

9,5 
9,6 
9,8 
9,9 

10 
10,1 
10,2 
10,3 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11 
11,2 
11,4 
11,6 
11,8 
12 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
12,6 
12,7 
12,8 
12,9 
13 
13,2 
13,4 
13,6 
13,8 
14 
14,2 
14,4 
14,6 
14,8 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,2 
25,6 
26 
26,4 
26,8 
27,2 
27,6 
28 

5.890. 
6.048 
6.272 
6.435 
6.6O0 
6.767 
6.936 
7.107 
7.350 
7.526 
7.704 
7.884 
8.066 
8.250 
8.512 
8.778 
9.048 
9.322 
9.600 
9.801 

10.004 
10 209 
10.416 
10.625 
10.836 
11.049 
11.264 
11.481 
11.700 
12.012 
12.328 
12.648 
12.972 
13.300 
13.632 
13.968 
14.308 
14.652 
15.000 
16.275 
17.600 
18.875 
20.400 
21.875 
23.400 
24.975 
26.500 
28.275 
30.000 
31.775 
33.600 
35.475 
37.400 
39.375 
41.400 
43.475 
45.600 
47.775 
50.000 
51.660 
53.760 
55.900 
58.080 
60.300 
62.560 
64.860 
67.200 

245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 
300.OO0 
305.000 
31O.O00 
315.000 
320.000 
325.000 
550.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.O00' 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 . 
W.O00 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
430.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 

28,5 
29 
29,3 
29.6 
29,9 
30,2 
305 
30,8 
31,1 
31,4 
31,7 
32 
323 
325 
32 8 
33 
33 5 
33.5 
35 b' 
34 
34 5 
34.5 
34.8 
35 
35,3 
35,5 
35.S 
36 
36 3 
365 
36,8 
37 
37,3 
37,5 
37,8 
38 
38,3 
38,5 
38,8 
39 
39• 
39,5 
39,8 
40 
40,3 
40,5 
40,8 
41 
41,3 
41.5 
41,8 
42 
42,2 
42,4 
42,6 
42,8 
43 
43,2 
43,4 
43,6 
43,8 
44 
44,2 
44,4 
44,6 
44,8 
45 

69.825 
72.500 
74.715 
76.960 
79.235 
81.540 
83.875 
86.240 
88 635 
91.060 
93.515 
95.000 
98.515 

100.750 
103.320 
105.600 
108225 
110.550 
113.230 
115.600 
118.335 
120,750 
123.540 
126.000 

• 128.845 
131.350 
134250 
136 800 
139.755 
142.350 
145.360 
148.000 
151.065 
153.750 
156.870 
159.600 
162.775 
165 550 
168.780 
171.600 
174.885 
177.750 
181.090 
184.000 
187.395 
190.350 
193.800 
196.800 
200.305 
203.350 
206.910 
210.000 
213.110 
216240 
219.390 
222.560 
225.750 
228.960 
232.190 
235.440 
238.710 
242.000 
245.310 
248.640 
251.990 
255.360 
258.750 
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Osnova       %       Davek Osnova       %       Davek 

580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 

45,2 
45,4 
45,6 

45,8 
46 

46,1 
46,2 

46,3 

46,4 

46,5 
46,6 

46,7 

46,8 
46,9 

262.160 
265.559 
269.040 
272.510 
2-76.000 
278.905 
281.820 
284.745 
287.680 
290.625 
293.580 
296.545 
299.520 
302.505 

650.000 

655.000 

660.000 

665.000 

670.000 

675.000 
680.000 

685.000 

690.000 

695.000 
700.000 
nad 
700.000 

47 
47,1 

472 
47,3 
47,4 
47,5 
47,6 

47,7 

47,8 
47,9 
48 

50 

305.500 
508.505 
311.520 
514.545 
317.580 
320.625 
323.680 
326.745 
329.820 
332.903 
336000 

2. člen 

Davčne osnove za obračunavanje dopolnilne do- 
hodnine od kmetijstva se zaokrožijo takole: . 

a) do 100 000din na celih tisoč din tako, da se 
zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih tisoč, zneski 
nad 500 din pa na vil jih tisoč dinarjev; 

4>) nad lOO.OOOdin se zaokrožijo na celih 5.000 din 
tako, da se zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih 
5000din, zneski  nad 2500din pa na višjih 5000din. 

3.člen 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčnj osnovi, zaradi ktere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

4 člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc, uporablja pa se za odmero dopolnilne dof- 
hodnine za leto 1955. 

St. 1-12^2/1-1955 

Tolmin, dne 15. avgusta 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

728. 
Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) jn v skladu s 3. odstavkom 2. točke 
odločbe o kategorizaciji javnih cest (Uradni list FLRJ, 
št. 2/51) ter z 2. odstavkom 2. točke odločbe o kate- 
gorizaciji cest II. reda (Uradni list LRS, št. 40/51) je 
ljudski odbor mestne občine Kamnik na 25. seji dne 
31. januarja 1955 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest IV. reda v mestni občini Kamnik 

1. člen 
Zaradi posebnega gospodarskega in prometnega 

pomena za mestno občino Kmnik se za javne ceste 
IV. reda določijo ceste, naštete v priloženem seznamu; 
seznam je sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRS«. 
Št. 1/1-487/1-53 
Kamnik, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana okolica, št. III-264/2-55 z dne 
11. junija 1955. 

Seznam cest IV. reda v mestni občini Kamnik 

St. 
ceste 

Ime (smer) 
ceste 

Dolžina 
v km in m 
od       do 

Skupaj 
m 

1. Odcep od ceste III. reda 
št. 1244 Kamnik—Meki- 
nje—Godič 0.000—2360 2.360 

2. Odcep od ceste II. reda 
št.  323   Kamnik—Košiše— 
Tunjice (do nove šole) 0.000—2.842        2.842 

3. Odcep od ceste II. reda 
št. 323 in prjključek na 
cesto II. reda št. 322 Du- 
plica—Podgorje 0.000—1.278 1278 

4. Odcep od cesie II. reda 
št. 1244 Kamnik—Novi trg 
—iZg. Palovče 0.OW—4.554 4.55» 
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VSEBINA! 

150. Odločba Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
o razglasitvi Instituta za elektrlsko gospodarstvo Sloven- 
ske akademije znanosti In umetnosti za finančno samo- 
stojen zavod. 
Odloki ljudskih odborov: 

729. odlok o družbenem planu okraja Radovljica za leto 1995. 
730. Odlok o razveljavitvi odloka o določitvi visine dnevnic 

za uradna potovanja OLO Ljubljana. 

731. Odlok o pobiranju občinskih taks v mestu Mariboru. 
732. Sklep o določanju povračila za pogrebne stroške. 
733. Sklep o določanju povračila za stroike oskrbe in nasta- 

nitve med potovanjem in prebivanjem v drugem kraju. 
J34r>sklep o obliki dajanja podpore za opremo otroka. 

(735ySklep o razdelitvi sredstev sklada za preventivno zdrav- 
—— stveno varstvo. 

/73«Jsklep o posebnih stopnjah prispevka za zdravstveno za- 
v—' varovanje. 

150. 
Na podlagi 3. in 10. člena tem.elj.ne uredbe o fi- 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-436/55) izdaja Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti 

ODLOČBO 
o razglasitvi Inštituta za električko gospodarstvo 
Slovenske  akademije  znanosti  in  umetnosti  za 

finančno samostojen zavod 

1. člen 
Inštitut za elektriško gospodarstvo Slovenske aka- 

demije znanosti in umetnosti, ki je bil ustanovljen 
z začasno odločbo ministrstva za elektriško gospo- 
darstvo FLRJ, St. Pov. 1681 z dne 29. V. 1948, in z 
odločbo vlade LRS, št. S-zak. 335 z dne 1. julija 1950 
prenesen v pristojnost Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti (Uradni list LRS, št. 29-170/50), se raz- 
glasi za finančno samotojen zavod. 

Sedež inštituta je v Ljubljani. 

2. člen 
Naloga inštituta je, da opravlja znanstveno raz- 

iskovalna dela na področju elektriškega gospodar- 
stva in da daje izvedeniška mnenja i področja elek- 
triškega gospodarstva. 

3. člen 
Inštitut gospodari z vsem premoženjem, t kate- 

rim je gospodaril doslej. 

4. člen 
Inštitut ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev; 

b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in velika popravila; 

e) e klad za  raziskovanja. 

5. člen 
Institut vodi upravnik, kj ga postavi predsedstvo 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti na pred- 
log razreda za matematične, fizikalne in tebiučne 
vede. 

6. člen 
Plače uslužbencev inštituta se določajo po pred- 

pisih o plačah uslužbencev in delavcev državnih or- 
ganov in uslužbencev v prosvetno-znanstveni službi. 

Plače delavcev- se določajo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in usta- 
novah. 

7. člen 
Za zadeve in naloge inštituta je pristojna Sloven- 

ska akademija znanosti in umetnosti. 

8. člen 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955 dalje. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti . 
St. 1-1067/55 
Ljubljana, dne 6. julija 1955. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

To razglasitev je dovolil mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane z odločbo št. G 5603/1-55 
FD-PT z dne 27. VBX 1955. 

Odloki ljudskih odborov 
729. 

Na podlagi 1- odstavka 16. člena zakona o okraj- 
»fh ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
je okrajni ljudski odbor Radovljica na seji dne 
&• aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Radovljica za leto 1955 

1. člen 
Potrjuje ce družbeni plan okraja Radovljica za 

'«to 1955, ki se glasi: 

Prri   del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 

V LETU 1954 
L Industrijska proizvodnja 

Fizični obseg Industrijske proizvodnja • letu 1954 
je bil takle: 

Indeks 
1953-100 

Crna metalurgija 
Kovinska  industrija 

106 
126 
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Indeks 
1953 = 100 

Kemična industrija 183 
Industrija gradbenega materiala    116 
Lesna industrija 9• 
Tekstilna industrija 139 
Živilska industrija 100 
Gozdarstvo 70 

Povečanje proizvodnje v primerjavi z letom 1953 
znaša 9%. Glede na leto 1953 se je naj'bolj povečale 
proizvodnja v kemični, tekstilni in kovinski indu- 
striji, predvsem pa proizvodnja blaga za široko po- 
rabo. Značilno je tudi to, da je planirani obseg pro- 
izvodnje v letu 1954 presegla vsa predelovalna pro- 
izvodnja, za planom proizvodnje pa nekoliko zaostaja 
bazična  industrija. 

V črni metalurgiji se je proizvodnja v letu 1954 
v primerjavi z letom 1953 dvignila predvsem zaradi 
povečanja obstoječih  kapacitet. 

V kovinski industriji se je v podjetju >PIamen«, 
Kropa, najbolj dvignila proizvodnja zakovic in vi- 
jačnega blaga, ki ga je podjetje z lahkoto prodalo, 
medtem ko je bila proizvodnja ur in izdelkov pre- 
cizne mehanike dosežena le z 10 % zaradi nepred- 
videnih težkoč v proizvajalnem procesu. 

Tovarna verig je v letu 1934 najbolj dvignila 
proizvodnjo poljedelskega orodja in verig, po ka- 
terih je veliko povpraševanje doma in v tujini. 

'Pri kemični industriji se je proizvodnja dvignila 
predvsem zaradi preusmeritve na galvanotehnične 
preparate. 

V lesni industriji se je v letu 1954 postopoma zni- 
žala zmogljivost žagarskih obratov in je v podjetju 
LIP znašala povprečna letna izraba žagarskih kapa- 
citet 55 %, nasprotno pa se je v tem letu povečala 
zmogljivost lesne predelovalne industrije. 

Vsa tekstilna industrija je v letu 1954 močno 
dvignila proizvodnjo, kar je rezultat izredne tržne 
konjunkture za te izdelke, po drugi strani pa racio- 
nalne izrabe in modernizacije obstoječih obratnih 
naprav. 

Tovarna čokolade je lani izredno ugodno pro- 
dala svoje izdelke in je bilo povpraševanje večje kot 
pa zmogljivost podjetja. 

2. Kmetijstvo 
Kmetijska proizvodnja je v letu 1954 dosegla 

vrednost 610,503.000din in je nasproti letu 1953 manj- 
ša, vendar je treba upoštevati, da je bila letina 1954 
podpovprečna predvsem zaradi pomanjkanja toplote, 
zaradi česar je bila vegetacijska doba krajša. 

Obseg kmetijske proizvodnje se je v zadnjih le- 
tih gibal takole 

Indeks 
1952 « 100 

1953            1954 

Kmetijstvo skupaj 
Od tega: 

poljedelstvo 
živinoreja 
sadjarstvo 

91 

110 
99 
66 

67 

82 
100 
20 

Kmetijska proizvodnja še ni dosegla predvojne 
ravni. Glavni vzrok je v tem, ker se je zaradi novih 
zidav ter zaraslih in opuščenih pašnikov močno 
zmanjšala kmetijska površina, in sicer med vojno in 

v povojnih letih za 6.410 ha ali 17%. S tem zmanj- 
šanjem je predvsem prizadeta živinoreja, ki pa se 
je kakovostno izboljšala in bo predvidoma v tem 
sestavu prihodnje leto dosegla predvojno stanje, 
število ovac in prašičev se je zmanjšalo, naraslo pa 
je število govedi. 

Hektarski  pridelki  važnih njivskih  posevkov  so 
tile (v mte/ha): 

19-32 1955 1954 

11,0 12,1 10,9 
131,0 129,8 114,2 

13,0 16,0 12,3 
38,0 39,0 46,8 

pšenica 
krompir 
koruza 
detelja 

V letu 1954 je bilo v kmetijskih gospodarskih 
šolah in tečajih 210 tečajnikov in gojencev. 

Kmetijskim posestvom, ki so družbena last, 
manjka poslopij in opreme. Tudi zemlja je izčrpana. 
2e v letu 1954 pa so imela ta posestva za 30% večje 
hektarske pridelke kot zasebna kmečka gospodar- 
stva v njihovi okolici, živinorejsko proizvodnjo pa 
so zvišala za 80%. 

Poraba gnojil v letu 1954 je bila za 37 % večja in 
je znašala 1.370 ton. Velika poraba gnojil v jeseni 
gre predvsem na račun Tomaževe žlindre, s katero 
so gnojili travne površine. 

Varovalnih sredstev je bilo porabljenih v letu 
1954 le približno 2.000 kg. Vzrok majhni porabi škro- 
pil so bile slabe vremenske razmere za škropljenje 
in visoka cena v začetku leta. 

Bolj kot pri umetnih gnojilih in varovalnih 
sredstvih se je pokazalo zvišanje cene pri nakupu 
kmetijskih strojev, ki je skoraj popolnoma zastal. 
Po nakupu kmetijskih strojev, ki je skoraj popolno- 
ma zastal. Po znižani ceni je bilo prodanih 13.491 kg 
goriv in maziv, predvsem za stroje, ki so last KZ. 

Čeprav so bila za pospeševanje kmetijstva na 
razpolago večja sredstva, je bil porabljen kredit 
za pospeševanje živinoreje v visini 700.000 din. Kme- 
tijske zadruge so investirale za nakup plemenske 
živine 1,800.000 din, za zidnje in opremo 18,000 000 din 
in za kmetijske stroje 2,000.000din. Iz sredstev okraj- 
nega proračuna pa je bilo investiranih skupaj 
3,218.052 din. 

Kmetijske zadruge niso bistveno povečale druž- 
bene lastnine, vendar so s svojim delom pripomogle 
k izboljšanju kmetijstva. Največje delo so opravile 
pri organizaciji živinorejske službe. V rodovnik je 
bilo sprejetih nad 800 krav, opravlja pa se tudi 
molzna kontrola in je bila orgnizirana prodaja ple- 
menskih živali. 

V poljedelstvu je pomembno predvsem pridelo- 
vanje semenskega krompirja. Odkupljenega je bilo 
10 vagonov. 

Zelo se je poiivilo v letu 1954 delo na področju 
pašništva, zlasti planšarstva. Obnovljeni, deloma pa 
tudi na novo napravljeni so bilj številni planšarski 
objekti, kakor hlevi, sirarne, pastirske koče, vodna 
preskrba, pota in ograje. Poleg tega so se tudi paš- 
niki čistili in gnojili na večjih površinah. Za ta dela 
so bila dana sredstva iz okrajnega pašnega sklada, 
in sicer v skupni vsoti 10,727.539 din, kmetijske za- 
druge pa so prispevale 5,528.835din. 

Posebna skrb se je posvečala preprečevanju ži- 
valskih kužnih in vzrejnih bolezni. Spolnih okužb je 
bilo zelo malo. K zatiranju jalovosti so veliko pri- 
pomogli redni tedenski pregledi pri osemenjevalni 
postaji v Lescah. Skupno je bilo pregledanih na jalo- 
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vost 270 goved, od katerih je bilo 109 bolnih. Pre- 
gledano je bilo 8.418 goved glede goveje tuberkuloze. 
Od teh je reagiralo pozitivno 43 ali 0,5%. Izpla- 
čane je bilo 889.832 din odškodnine za izločene tuber- 
kulozne živali. V Ratečah in Podkorenu je moralo v 
zakol 40 goved dn 5 ovac zaradi bruceloze. Podpore 
so bile izplačane v višini 689.006 din. Na dveh ose- 
menjevalnih postajah je bilo osemenjenih okrog 500 
krav in telic. 

3. Gozdarstvo 
Gozdno gospodarjenje se je v okraju izvajalo v 

skladu z družbenim planom gozdarstva za leto 1954. 
Sečnje so nižje od letnega prirastka in ga dosegajo 
povprečno s 70%. Plan rednih sečenj ni bil preko- 
račen, znatne lesne mase pa so bile posekane na ne- 
gozdnih tleh ob čiščenju pašnikov in travnikov. 

Gozdna gojitvena dela so se povečala predvsem 
v gornjesavskih hudourniških območjih s sistematič- 
nim vegetacijskim utrjevanjem meldšč, medtem ko je 
bil drugod dan poudarek predvsem negi gozdov. 
Ureditvena dela so bila izvršena v gozdovih na Je- 
lovici in notranjem Bohinju. 

Obseg gozdnih gradbenih del se je v letu 1954 
znatno povečal, ker so bila na razpolago zadostna 
sredstva. Težišče vseh del je bilo na gradbj gozdnih 
komunikacij, cest in gozdnih potov ter upravnega 
poslopja na Rečici. Med letom so bili izdelani načrti 
in preskrbljena gradbena dovoljenja za nadaljevanje 
del na  gozdnih komunikacijah. 

4. Gradbeništvo 
V letu 1954 je gradbena operativa Izvršila skupno 

(brez upoštevanja zasebnega zidanja stanovanj) za 
1.811,610.000 din gradbenih del in storitev. To delo je 
bilo izvršeno z 2.433 delavci. Ker v našem okraju 
primanjkuje gradbenih podjetij, so gradbena dela 
izvrševala tudi podjetja s sedežem izven okraja. 
Domača podjetja so izvršila dela v vrednosti 516 mi- 
lijonov 815.000 dinarjev ali 35,5%, druga pa za 
1.294,795.000 din ali 64,5% celotne gradbene delavno- 
sti. Od teh del odpade na investicije* 999,894.000din 
ali 55% in na družbeni standard 8U,716.000dinarjev 
alj 45%. 

Domača podjetja so zaposlovala preko rsega leta 
983 delavcev, druga pa 1.450. Na enega delavca od- 
pade 750.000din povprečne gradbene vrednosti. Do- 
mača  podjetja  so v primerjavi » tem dosegla pov- 

prečno 528.000 na enega zaposlenega, druga pa 895.000 
dinarjev. Razlika v višji storilnosti je nastala zaradi 
uporabe organizirane mehanizacije, ki je domača 
podjetja n majo ali pa jo nezadostno izrabljajo. 
Domača podjetja so bila zaposlena smo v okraju in 
niso gradila izven okraja. 

V letu 1954 je bila proizvodnost v gradbeništvu 
v primerjavi z letom 1953 približno za 6% manjša. 
Vzrok je poleg drugega tud; neustrezen plačilni si- 
stem, ki ni omogočal nagrajevanja po doseženem 
učinku. 

'V gradbenem projektiranju je bila storilnost v 
letu  1954 za  15% večja. 

Zasebna gradbena delavnost se je dvignila v pri- 
merjavi z letom 1953 za 35 %. 

5. Trgovina 
V skladu z novimi gospodarskimi predpisi se je 

v drugi polovici leta reorganizirala trgovska mreža 
tako, da so se obstoječa trgovska podjetja na drobno 
razdelila v manjše poslovne enote, ki imajo v svojem 
sestavu od 1 do največ 8 trgovin. Reorganizacija 
trgovine v okraju ni povsem dosegla svojega na- 
mena, zlasti ker se s tem nista okrepila družbeno 
upravljanje in kontrola v trgovini, vendar pa je 
imela uspehe v izboljšanju komercialnega poslova- 
nja posameznih podjetij, znižal pa se je tudi upravni 
aparat in so dani pogoji, da se kader strokovno bolj 
izuči. 

Blagovni promet je bil v primeri z letom Ì953 
takle (v 000din): 

, Indeks 
1953 1954   1953 = 100 

v trgovini  na drobno      2560.385     2,711.851      120 
v trgovin; na debelo 826.910        680.910       83 

V letnem povprečju so se cene na drobno v leto 
1954 proti letu 1953 pri živilih povečale za 3,5%, 
pri industrijskem blagu pa zmanjšale za 4%. 

6. Turizem in gostinstvo 
V letu 1954 se je v turizmu zaradi ukinitve re- 

gresov močno spremenila struktura. Sicer je uspelo 
plan prekoračiti, vendar le z močno preordentacijo 
od domačega na tujski turizem. Število gostov in 
nočnin je bilo takole: 

1938 1948 1952 1953 1954 

število gostov 43.791 
število nočnin 344.290 
povprečno število nočnim 7,9 

Prvič po vojni se je mižalo število gostov in 
število nočnin, prav tako števik» povprečnih nočnin. 
Vzrok temu je ukini&v regresa in zaradi tega upad 
domačih gostov, ki ga ni mogel nadomestiti-povečani 
priliv tujih gostov. Deloma je temu vzrok tudi slabo 

42.211 62.171 
!88.957 300.677 

6,8 4,8 

89.515 83.906 
364.907 334.420 

4,1 3,98 

vreme. Padec povprečnega števila nočnin je razum- 
ljiv zaradi prehoda počitniškega turizma na izlet- 
niški turizem. 

Razdelitev gostov na domače in tuje: 

leto: 1938 1948 19f52 1953 1954 

število  domačih   gostov 21.054 
število nočnin 185.968 
povprečno število nočnin 8,8 
število  tujih   gostov 22.737 
število  nočnin 158.368 
povprečno število nočnin 6,9 

40513 55.937 74.450 61.786 
280.565 279.919 317583 262.619 

6,9 5,0 4,5 455 
1.988 6.234 15.065 22.120 
8.393 20.758 47.624 71.801 
45 3,3 35 354 
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Turistični obisk po občinah je bil takle: 

1955 1954 

Begunje 2.671 58 
Bled 51.332 38.330 
Bohinjska Bistrica         5.309 4.020 
ČrniTec 574 672 
Mojstrana 6.170 4.012 
Gorje 3.382 3.133 
Jesenice 4.977 5.510 
Kranjska gora 24.415 16.740 
Kropa 29 2 
Podnart 0 24 
Radovljica 1.877 3.003 
Srednja vas 8.594 8.266 
Žirovnica 183 136 

Skupaj 89.513 83.906 

Gostinski promet je znašal (v 000 din): 

1953 1954 
znesek     % znesek 

55.820 

% 

nočni ne 60.564      9,5 8,23 
hrana 267.002     41,7 248.857 36,96 
alkoholne pijače 285.503     44,6 302.951 44.76 
brezalkoholne  pijače 15.475       2,5 25.971 4,06 
razne storitve 11.117       1,7 40.348 5,98 

skupaj 639.661    100,0     673.947   100,00 

Povprečno je bilo zaposlenih v turizmu in gostin- 
stvu v letu 1954 (brez Putnika, turističnih društev 
in gostinske zbornice) 653 oseb, kar je za 54 manj 
kot v letu 1953, ter je znašal povprečni iztržek na 
enega zaposlenega 1,032.000 din. 

7. Obrt 
V letu 1954 so se obrtniške storitve po realizira- 

nih cenah dvignile za 8% v  primeri z letom 1953. 

Število obrtnih podjetij in delavnic se je od 635 
v letu 1953 zmanjšalo na 616 in je bilo v letu 1954 
podjetij in delavnic družbene lastnine 65, zadružnih 
14, zasebnih pa 537. 

Število zaposlenih v obrti se je v družbenem sek- 
torju povečalo za 26, y zasebnem pa zmanjšalo za 86. 
Skupno število zaposlenih v obrti je bilo 1.811, od 
tega v družbenem sektorju 687, v zasebnem pa 1.124. 
Kritično je število obrtnih vajencev: na 3 obrtne de- 
lavnice pride komaj 1 vajenec. Predvideno število 
v celoti je sicer doseženo, vendar pa se vajenci ne 
vključujejo v kritične stroke, razen tega pa je mnogo 
pogodb razveljavljenih pred potekom učne dobe za- 
radi prehoda iz obrti v industrijo in zaradi slabih 
učnih uspehov v vajenskih šolah. 

8. Izvoz 
Kot izvozniki so v letu Ì954 na zunanjem trgu 

nastopila podjetja: Železarna Jesenice, tovarna verig 
Lesce, Plamen Kropa, Lesno industrijsko podjetje 
Bled, Elan iZgoša in Ribnik Jesenice. 

Železarna Jesenice je v letu 1954 izvažala žičnike, 
pločevino, cevi in betonsko železo, tovarna verig 
Lesce pa verige in poljedelske stroje ter orodje. Pla- 
men Kropa je v letu 1954 izvozil le manjše količine 
tračnikov in izdelkov umetnega kovaštva. Lesno in-' 
dnstrijsko podjetje Bled je v letu 1954 izvažalo pred- 
vsem žagan les in zaboje, Elan Zgoša pa smuči. 

9. Investicije 
V letu 1934 so po oceni znašale investicije v go- 

spodarstvu in družbenem standardu 5.489,329.464din, 
torej 82.6% proti letu  1953 ali  17.4% manj. 

Od porabljenih investicij je odpadlo: 

1.442,431.343 din ali   41 % na opremo 
na gradbe 
na drugo 

1.986,781.676 din ali   57% 
60,116.445 dih ali     2% 

skupaj 3.489,329.464 din ali 100% 

Investicije so se financirale iz tehle virov: 

1953 
znesek 

1954 
znesek 

Indeks 
1953 - 100 

Investicije iz zveznih in republiških 
kreditov, skladov, dotacij in last- 
nih  sredstev podjetij   ter  amorti- 
zaci j e 3.734,331.000 2.635,182.089 70 

investicije iz sredstev OLO in občan 488,825.088 854,147.375 174 

skupaj 4.225,154.088 3.489,329.464 82,6 

od te#a; 
iz zveznih sredstev (kreditor) 2.122,028.632 
iz republiških sredstev 2,475.180 
lastna sredstva podjetij 263,964.077 
iz amortizacije 246,714.200 
proračunske investicije 497,673.088 530,977.335 115 
kreditni sklad 31,150.000 155,500.000 499 
sklad za urejanje voda 27,456.520 
komunalni sklad 172.520 
gozdni sklad 130,041.000 

Splošna investicijska graditev se je • primeri z 
letom 1933 zmanjšala za 17,4% zaradi manjših zvez- 
nih kreditov za osnovno industrijsko graditev. Bistve- 
no pa se je spremenile struktura investicij v korist 
družbenega standarda oz. so se zmanjšale investicije 
za industrijsko graditev iz zveznih .kreditov za 30%, 
investicije družbenega standarda ter kreditiranja iz 

okrajnih in občinskih sredstev pa so se povečale 
proti letu 1953 za 74%. Od tega so se investicije 
družbenega standarda proti letu 1953 povečale za 
15%, kreditni sklad za kreditiranje v gospodarstvu 
pa za 399%. 

Posebno vlogo je v letu 1954 imel gozdni sklad, 
iz katerega so se financirala gozdna obnovitvena in 
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deloma hudourniška dela. Iz vodnega sklada so se 
financirala le hudourniška dela, 10 milijonov dinar- 
jev je bilo danih za pomoč poplavljencem celjskega 
in krškega okraja, ostanek pa izposojen za kritje 
investicij družbenega standarda. 

Krediti iz okrajnega investicijskega sklada so 
bili po panogah razdeljeni takole: 

industrija 39,2% komunalna 
kmetijstvo 0,4% delavnost          .   7,9% 
trgovina 9,2% kino podjetja          1,7% 
gostinstvo 21,1 % individualno 
obrt 13,5% zidanje                  5,3% 
zadružništvo 1,7% 

10. Kratkoročni krediti 
Kratkoročna denarna sredstva so se v letu 1954 

v povprečju povečala v primeri z letom 1953 za 
1.762 milijonov dinarjev. Do povečanja kreditov je 
prišlo v vseh sektorjih in panogah gospodarstva. 
Povečanje  kreditov odpade: 

na industrijo 26,8% •        na zadružništvo       6,4% 
na trgovino 28,0% na kulturnoprosvet- 
na gradbeništvo      4,8% no delavnost       10,0% 

drugo 24,0% 

Na povečanje kreditov so vplivale tele okoliščine: 
a) povečanje industrijske proizvodnje, ki se je 

po vrednosti dvignila za U %, 
b) zvišanje cen surovinam ter povečanje zalog 

surovin  ter materiala iz uvoza, 
c) za 20% povečanj blagovni promet, 
č) sprememba v roku plačevanja obveznosti do 

skupnosti (po izstavitvi fakture namesto po realiza- 
ciji); medtem ko so gospodarske organizacije v letu 
1953 uporabljale nekaj časa realizirane obveznosti do 
skupnost] kot obratna sredstva, so jih morala v letu 
1954 plačevati deloma iz kreditov, 

d) kreditiranje železniških podjetij po izvršeni 
decentralizaciji po teritorialnem načrtu, medtem ko 
se je železniški promet v letu 1953 kreditiral cen- 
tralno, 

e) nepravilna uporaba teh sredstev pri nekaterih 
podjetjih za investicije. 

Potrošniška posojila so se v letu 1954 gibala 
takole: 

znesek poso- 
Potroiniško dovoljno Itevilo jila na 

posojilo posojilo Uposojeraker   iiposojevalc* 
v 000 dia v din 

Indeks 
1954- 100 

do 12 mesecev 
do 24 mesecev 
nad 24 mesecev 

27.251 
25.997 
36.761 

1.501 
779 
729 

18.155 
33.359 
50.427 

3.009 29.910 skupaj 89.999 

V letu 1954 je bilo vloženih za 60,615.000dinarjev 
hranilnih vlog, dvignjenih za 40,090.000, končni saldo 
hranilnih vlog konec leta je 20,525.000din, z upošte- 
vanjem salda 1953 pa znaša stanje hranilnih vlog 
konec leta 59,063.000 din. 

Dru ji del 

SMERNICE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
V LETU 1955 

1. Industrija 
V primerjavi s proizvodnjo v letu 1954 se pred- 

videva povečanje fizičnega obsega proizvodnje za 
U % in se bo ta gibala takole: 

črna metalurgija 109 
kovinska industrija 115 
kemična industrija 96 
industrija gradbenega materiala 100 
lesna industrija 96 
tekstilna industrija 123 
živilska industrija 117 
gozdarstvo 98 

S povečanjem industrijske proizvodnje se bo 
predvidoma število zaposlenih dvignilo na približno 
800 oseb ali za 6%. Hkrati se predvideva, da se bo 
zaradi novega plačilnega sistema, novih kapacitet in 
tehničnih izboljšav obstoječih podjetij povečala pro- 
izvodnost dela za 5 %. 

Za dosego povečane proizvodnje in produktiv- 
nosti dela morajo delovni kolektivi v letu 1955: 

a) zagotoviti pravilno izvajanje novega plačilnega 
sistema, 

b) s smotrno organizacijo dela in v okviru raz- 
položljivih surovin zagotoviti največjo mogočo pro- 
izvodnjo in s tem dati domačemu in tujemu tržišču 
čimveč kvalitetnih izdelkov, 

c) stalno se prizadevati, da se znižajo materialni 
stroški in poceni proizvodnja, 

č) voditi pravilno investicijsko politiko v okviru 
razpoložljivih sredstev, 

d) odkrivati notranje rezerve. 
V Železarni Jesenice se predvideva povečanje 

fizičnega obsega proizvodnje proti letu 1954 za 16.000 
ton. To povečanje bo doseženo s povečanimi kapaci- 
tetami, predvsem v valjarni ter predelovalnih obratih. 

Tovarna verig Lesce bo povečala količinsko pro- 
izvodnjo za 20%, in sicer največ v proizvodnji verig 
(44%), kar bo doseženo z že uvoženimi stroji. Dvig- 
nila se bo tudi proizvodnja orodja za obdelovanje 
zemlje (32%) in delov za kmetijske stroje (40%), 
deloma pa tudi vijačnega blaga (23%), proizvodnja 
žičnikov pa se znižuje. 

Kemična tovarna Podnart je svoj proizvajalni 
program usmerila predvsem na proizvodnjo sredstev 
za površinsko obdelavo kovin kot glavnih tehničnih 
preparatov in sredstev za fosfatiranje. V programu 
za leto 1955 pa ima tudi poskusno proizvodnjo ne- 
katerih novih artiklov. 

Lesno industrijsko podjetje Bled bo v letu 1955 
še nadalje zniževalo obseg proizvodnje rezanega lesa 
in hkrati zniževalo zmogljivost žagarskih obratov, 
medtem ko se bo povečala predelava lesa za 33%. 
V podjetju se predvideva v letu 1955 nova proizvod- 
nja lesnih vrvi, sredic za paneloe plošče, lameliranih 
vrat in lesne moke. 

>Elan« Zgoša bo povečal obseg fizične proizvod- 
nje za 25% na podlagi novih kapacitet. 

Tovarna drobne lesne embalaže Vintgar bo dvig- 
nila proizvodnjo za 3%, od tega pri zabojih za 17%, 
znižala pa bo razrez hlodovine za 9%. Zaradi slabih 
obratnih prostorov in zastarelih strojev bo izrabila 
le 60% svojih kapacitet. 

Tovarna pletenin in nogavic Lesce bo v letu 1955 
povečala proizvodnjo za 46%, in sicer zaradi pred- 
videne boljše izrabe obstoječih strojev prj pleteninah 
in bombažnih nogavicah, zaradi uvedbe stalne druge 
in tretje izmene pri proizvodnji svilenih nogavic in 
zaradi novih kapacitet. 
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Tovarna čipk in vezenin Bled bo predvidoma 
povečala proizvodnjo za 27 %. 

Industrija sukna Zapuže bo povečala svojo pro- 
izvodnjo za 12 % in Tkalnica Otoče z približno 26 %. 

2. Kmetijstvo 
Vrednost kmetijske proizvodnje se bo v letu 1955 

predvidoma povečala za najmanj 8 do 10%, ker se 
računa z normalnimi vremenskimi razmerami in ker 
ee bodo pokazali v letu 1954. izvršeni pospeševalni 
ukrepi. 

V jeseni leta 1954 je bila porabljena in za po- 
mlad 1955 vskladišceafa precejšnja količina umetnih 
gnojil. Izkušnje pridelovalcev samih in orientacijskih 
gnojilnih poskusov in hkrati nizke cene za umetna 
gnojila so porok za povečano porabo v letu 1955. 
Računa se na 1500 ton. Taka količina umetnih gnojil 
bi lahko povečala na travnih površinah pridelek 
sena na 3000 ton. Na ta način izboljšana krimska baza 
in selekcijska služba bosta povečali dohodke od živi- 
noreje. 

Regresi za varovalna sredstva kakor tudi za po- 
gonska sredstva za potrebe kmetijstva so v veliko 
pomoč službi za varstvo rastlin. Pri ugodnih vremen- 
skih razmerah bo mogoče z obstoječimi škropilnicami 
in zaprašilci poškropiti in zaprašiti 60 do 80% krom- 
pirjevih površin, zato je pričakovati za 10% večji 
pridelek. 

Okrajni sklad za pospeševanje kmetijstva bo po- 
rabljen za pospeševanje živinoreje, za organizacijo 
službe za varstvo rastlin, za organizacijo semenske 
službe in za pospeševanje rastlinske proizvodnje na- 
sploh. Kolikor bodo sredstva na razpolago, bo dana 
pomoč pri urejanju gnojišč in zidanju silosov. 

•V letu 1955 se bo v prvi vrsti nadaljevalo čiščenje 
pašnikov in planin, pri tem ee bo upoštevala varo- 
valna vloga gozda in druge vegetacije, ki pride v 
poštev za ta namen. Vsa ta dela bodo šla v smeri 
perspektivne ločitve gozda in pale. Popravljala se 
bodo tudi pota ter že obstoječi skupni pašniški ob- 
jekti. Nadaljevale se bodo tudi nove gradbe, začete 
v preteklem letu. Vsa navedena dela morajo upošte- 
vati kasnejše združevanje posameznih pašnih obratov 
in razvrščanje živine po namenu proizvodnje. 

V letu 1955 je treba ponovno tuberkuli nizi rati vso 
govejo živino- v okraju, ker je 80% živine pašne, 
na planinskih pašah, ki so zelo visoko, je pa možnost 
infekcije večja (deževno vreme, sneg, združevanje 
živine itd.). Ta akcija mora biti gotova do izgona 
živine na pašo. 

V okuženih dvorcih v Ratečah in Podkorenu je 
treba še dvakrat odvzeti kri govedu in ovcam. Razen 
tega je treba odvzeti kri vsej goveji živini v tej 
občini. 

Na podlagi močnejše progresije davčnih stopenj 
dopolnilne dohodnine iz kmetijstva za leto 1955 bo 
dohodek dopolnilne dohodnine za ca. 7 milijonov 
dinarjev večji kakor v letu 1954. Davčna osnova 
ostane ista kakor v letu 1954. Razmerje dohodnine 
v letu 1955 proti letu 1954-bo tole: 

1954 1955 
mi lij. din       mili j. dia 

temeljna dohodnina 12,5 
dopolnilna dohodnina 25,0 

skupaj 55,5, 

12.5 
30,0 

42,5 

3. Gozdarstvo 
Sečnja gozdov ostane v primerjavi z letom 1954 

v gozdovih splošnega ljudskega premoženja v glav- 
nem neizpremenjena, medtem ko se za nedržavne 
gozdove zviša za 10.000 m*, ker so dosedanje nizke 
kvote za posamezna področja preprečevale potrebne 
gojitvene poseke. , 

Sečnjo na negozdnih površinah je potrebno še 
nadalje priglasiti (brez taksiranja), ker še ni izvršena 
kategorizacija zemljišč, ki bo spravila v red ob- 
stoječi kataster s stanjem v naravi. Oddajo na panju 
je treba omejiti. iZa to oddajo je predvideno 500 m* 
drv, medteoi ko se tehnični les na panju ne bo 
oddajal. 

Za graditelje individualnih stanovanjskih hiš se 
rezervira 30001-' lesa iz rednih sečišč gozdnega go- 
spodarstva. 

Pri gojitvi gozdov je treba dati poudarek po- 
gozditvam gornjesaveke doline, kjer se bodo nadalje- 
vala sistematična dela prj vegetacijskih melioracijah 
hudourniških območij, v drugih predelih pa bo treba 
bolj paziti na nego gozdov, to je na čiščenje in red- 
čenje. 

Ureditvena dela bodo v gozdovih splošnega ljud- 
skega premoženja na Pokljuki in Mežaklji. Pred- 
videna je tudi izdelava ureditvenega elaborata za 
gozdove v Ljubenjski gmajni in Peračici. 

Pri graditvi gozdnega cestnega omrežja bo uve- 
ljavljeno načelo načrtne graditve ter so vse pred- 
videne graditve v skladu s perspektivnim planom 
gozdnega cestnega omrežja. Tudi pri graditvi novih 
poti v zasebnem sektorju se zahteva program. 

Vso pozornost je v letu 1955 potrebno posvetiti 
reševanju razmerja med gozdnim in pašnim gospo- 
darjenjem, ki mora dobiti zakonsko podlago, pred- 
vsem pa se mora izdelati perspektivni načrt za uredi- 
tev zemljišč. 

Obseg gojitvenih del se v letu 1955 ne bo bistveno 
spremenil. Pri teh delih je treba upoštevati tele 
smernice: 

a) osnovna pogozdovanja se omeje samo na tere- 
ne, kjer je naravna nasemenitev nemogoča, težišče 
pogozdovanj pa naj se prenese na gornjo savsko 
dolino, 

b) dati je treba večji poudarek negi gozdov, to je 
•trokovno izvedenim čiščenjem in redčenjem, 

c) pričeti je treba s sistematičnim delom pri vege- 
tacijskih utrjevanjih v hudourniških meliščih, 

č) pripraviti se morajo gozdnogojitveni elaborati 
za območje Jelovice in Pokljuke kot dopolnilo gospo- 
darskim načrtom za te gozdove, 

d) izdela naj ee elaborat za obnovo in melioracijo 
gozdov in zemljišč v gornjesavskem hudourniškem 
območju, 

e) za območje Peračioe in Ljubenske gmajne naj 
se izdela elaborat za konverzijo drevesnih vrst, 

f) težišče strokovnega dela pri gojitvi naj bo na 
sestavi konkretnih gojitvenih elaboratov, zasnovanih 
na podlagi fitocenoloških in pedoloških dognanj. S tem 
bo ustvarjen zanesljiv temelj za nadaljnje delo pri 
obnovi in gojitvi gozdov. 

Varstvena služba se bo omejila le na stalna 
manjša žarišča-sanitarne sečnje in kontrolo gozdnega 
reda. 

V gozdovih ob železnici naj se v spomladanskem 
in jesenskem času poveča nadzorstvo zaradi nevar- 
nosti požarov. 

Zagotoviti je treba geodetsko obdelavo gornj» 
savske doline kot pripravo za taksacijo, ki se bo na 
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tem območju opravila v letu 1956. Nadaljevati je 
treba s fotogrametrijsko obdelavo triglavskega gozd- 
nega območja. 

Obseg gozdnih tehničnih del- bo v primerjavi 
z letom 1954 znatno zmanjšan. V tem pogledu naj se 
uveljavlja perspektivnost v graditvi gozdnih komuni- 
kacij, za katere se v sklopu perspektivnega plana 
gozdarstva in lesne industrije za triglavsko gozdno 
območje pripravlja podrobne obdelava celotnega 
omrežja gozdnih cest in potov. 

4. Gradbeništvo 
V letu 1955 se predvideva znatno znižanje denar- 

nega obsega gradbenih storitev. To znižanje bo po- 
sledica znižanja investicijskih sredstev, na drugi 
strani pa dviga produktivnosti s smotrnejšo uporabo 
obstoječe mehanizacije in boljšo kvalifikacijsko se- 
stavo delavstva ter z uvedbo plačilnega sistema po 
storilnosti. 

5. Trgovina 
V letu 1995 je predvideno nadaljnje utrjevanje 

organizacijskih oblik trgovske mreže in krepitev 
družbenega upravljanja v trgovini. Predvideva se 
dvig blagovnega prometa na drobno in debelo za 
približno 10%, kar bo v skladu s povečano kupno 
močjo in povečano industrijsko in kmetijsko proiz- 
vodnjo. Na dvig blagovnega prometa bodo vplivali 
tudi ukrepi v plačilnem sistemu, 

6. Turizem in  gostinstvo 
V gostinstvu se predvideva v letu 1955 povečanje 

prometa za 6%, V ta namen je treba povečati pro- 
pagando za vse turistične kraje, predvsem za manj 
znane, podaljšati sezono, izboljšati organizacijo no- 
tranjega poslovanja in z zniževanjem cen približati 
gostinstvo širšemu krogu delovnih ljudi, izboljšati 
postrežbo, dvigniti raven gostinstva in turizma, dvig- 
niti strokovno in kulturno usposobljenost gostinskega 
kadra ter razširiti in izboljšati storitveno delavnost. 

7. Obrt 
V letu 1955 je predvideno 5% povečanje vred- 

nosti obrtnih storitev. Za uspešen razvoj obrti je 
treba uporabiti vsa sredstva, prejeta iz obrti, za usta- 
navljanje novih obrtnih delavnic dn povečanje kapa- 
citet obstoječih, skrbeti z* pravilno obdavčenje za- 
sebnih obrtnikov v skladu z obveznostmi socialistič- 
nega sektorja, povečati dojok in skrbeti za vzgojo 
vajencev zlasti v kritičnih strokah in povečati dotok 
ženske delovne sile v ustrezne obrtL 

& Izvoz 
V letu 1955 se bo izvoz po vrednosti povečal za 

!6%. Glavni izvoznik v letu 1939 bo Železarna Jese- 
nice, ki bo izvažala predvsem betonsko železo, cevi, 
pločevino in žičnike. Tovarna verig bo izvažala verige 
ia kmetijske stroje, Plamen Kropa kovane tračnike 
in izdelke umetne kovaške obrti, Lesno industrijsko 
podjetje Bled rezan les, ikaterega kontingent pa je 
v letošnjem letu znižan, dalje zaboje in kasneje tudi 
lesno moko, tovarna Elan Zgoša smuči in teniške 
loparje, Ribmdk Jesenice pa ribe, rake itd. 

9. Investicije 
Osnovna smer investicijske poEtike v letu 1959 

bo dograditev v letu 1954 nedograjenih objektov, 
predvsem # področja družbenega standarda. V skladu 
» to osnovno smerjo in glede na razpoložljiva inve- 

sticijska sredstva se morajo gradbe v letu 1955 finan- 
cirati po temle prioritetnem vrstnem redu: 

1. dograditev nekaterih nedokončanih stanovanj- 
skih objektov iz preteklih let, 

2. dograditev nekaterih nedokončanih objektov 
kulturne, prosvetne, zdravstvene in socialne delav- 
nosti iz preteklih let, 

3. dograditev nekaterih nedokončanih gospodar- 
skih objektov iz prejšnjih let, 

4t zidanje novih gospodarskih objektov, kolikor 
bodo na razpolago sredstva. 

Ta prioritetni red investicij iz okrajnih sredstev 
je obvezen. Nadaljevanje nedograjenih oziroma za- 
četek novih objektov sta v letu 1955 mogoča le, če so 
poprej zagotovljena potrebna finančna sredstva. 
Vzporedno z zidanjem stanovanjskih hiš iz družbenih 
sredstev je treba v letu 1955 z vsemi sredstvi po- 
spešiti in podpreti zidanje nedokončanih in novih 
individualnih stanovanjskih hiš. 

Računa se, da bodo gospodarske organizacije iz 
sredstev za samostojno razpolaganje porabile 40% 
za zidanje stanovanjskih hiš. 

Vsa nova stanovanja se lahko zidajo samo s po- 
sojili. 

10. Družbeni proizvod in narodni dohodek 
N letu   1955  se  predvideva  povečanje  skupnega 

družbenega proizvoda za 11,• odstotka v primerjavi 
z letom 1934 (v 000 din) : 

1934 1955 
Indeks 

1954 = 100 

skupni družbeni 
proizvod 14,516.438 16,219.558 111,7 

prebivalstvo 47.357 47357 
skupni družbeni 

proizvod 
na prebivalca 306.523 342.504 111,? 

Od skupnega družbenega proizvoda, ki se poveča 
v letu 1959 za 1,703 milijone, odpade na (v 000 din): 

1954 1955 

amortizacije 
narodni dohodek 

1,728.025 
12,788.413 

1,723.451 
14,496.107 

Tretji   del 

GOSPODARSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA RADOVLJICA ZA LETO 1959 

Da bi se dosegel gospodarski razvoj kot je pred- 
viden z družbenim planom okraja Radovljica za leto 
1955 se poleg gospodarskih ukrepov, ki so predpisani 
z zveznim družbenim planom za leto 1995 dn z druž- 
benim planom LR Slovenije za leto 1959, predpisujejo 
še tile gospodarski ukrepi: 

L poglavje 

a) Amortizacija 

1. Podjetja za izdelavo zidne opeke vplačujejo 
amortizacijo po obstoječih predpisih v višini 100%. 

2. Gostinske, turistične in obrtne gospodarske 
organizacije ter komunalna podjetja vplačujejo amor- 
tizacijo za leto 1959 po veljavnih stopnjah, ki so do- 
ločene z zveznimi predpisi. Za gradbene objekte, 
ki so namenjeni za gostinstvo in turizem, se ne ob- 
računava in ne vplačuje amortizacija za nadomestitev. 
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3. Na noro ustanovljena kmetijska posestva in 
posestva KZ, ki so bila po predpisan zveznega druž- 
benega plana za leto 1954 razglašena za poi z ku sne 
obrate, ne plačujejo amortizacije (kmetijsko posestvo 
Fodvin in ekonomija Bled). 

, b) Zemljarina 
Kmetijsko posestvo Podvin, ekonomija Bled, kme- 

tijska šola Poljče in druga v letu 1955 ustanovljena 
državna in zadružna kmetijska posestva ne plačujejo 
zemljarine v letu 1955. 

II. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1. Za gostinske in turistične gospodarske organi' 
zacije se določi obrestna mera od osnovnih sredstev 
v visini 2%. Sezonska gostinska in turistična pod- 
jetja plačujejo obresti od osnovnih sredstev za čas 
obratovanja. 

2. Za obrtna podjetja in delavnice se določa 
obrestna mera od osnovnih sredstev v višini 6%. 

Ne glede na prejšnji odstavek plačujejo 4% 
obresti od osnovnih sredstev šiviljska, krojaška in 
čevljarska podjetja in delavnice ter mesarije, pekarne 
in slaščičarne. 

3. Komunalna podjetja plačujejo obresti od 
osnovnih sredstev v višini 2%. 

III. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

1. Obračunske plače 
Da se odpravijo neskladnosti v plačah med po- 

sameznimi gospodarskimi organizacijami, notranja 
nesorazmerja med tarifnimi postavkami posameznih 
kvalifikacij ter razlike med obračunskimi plačami 
in plačami po tarifnih pravilnikih za leto 1954, se 
dovoli za leto 1955 gospodarskim organizacijam tole 
zvišanje ravni tarifnih postavk nad ravnijo obračun- 
skih plač za leto 1954: 

a) vsem industrijskim podjetjem za 5%, razen 
tovarne pletenin in nogavic Lesce, ki se ji dovoli 
zvišanje za 4%, ter tkalnice Otoče in ElektrosAstem, 
ki ostaneta ha  ravni obračunskih plač iz leta  1954, 

b) kmetijskim, gozdarskim, gradbenim in promet- 
nim gospodarskim organizacijam za 5%, 

c) projektivnim gospodarskim organizacijam za 
upravno osebje za 5 %, za tehnično strokovno osebje 
pa za 40%, in sicer po odloku o določitvi osnov za 
sestavljanje tarifnih pravilnikov projektivnih orga- 
nizacij (Uradni list LRS, št 9-53/55), 

č) trgovskim podjetjem in trgovinam: Knjigarna 
Radovljica in Železarna Radovljica, .za 5%, vsem 
drugim trgovskim podjetjem za 3%, vsem zadruž- 
nim trgovinam in trgovskim odsekom KZ za 3 %, 
razen trgovskih odsekov KZ Podkoren in Zasip, ki 
ostaneta na ravni obračunskih plač jz leta 1954, 

d) gostinskim podjetjem: Erika, Kranjska gora 
in Zlatorog, Bohinj za 5 %, hotel pod Voglom, Bohinj, 
Jezero, Bohinj, Razor-Slavec, Kranjska gora, Grajski 
dvor, Radovljica in Šport hotel Pokljuka za 4%, 
medtem ko ostanejo vsa druga gostinska podjetja na 
ravni obračunskih plač iz leta 1954, 

e) obrtnim podjetjem in delavnicam: Okovje, 
Kamna gorica, KEM Lesce za 5 %, Kreda, Radovna za 
è%, medtem ko se obračunski sklad drugim obrtnim 
organizacijam ne poveča. 

2. Plačilni   sklad   v   trgovini 
Plačilni sklad z vštetim prispevkom za socialno 

zavarovanje trgovskih podjetij in trgovin ter trgov- 
skih odsekov in  samostojnih  trgovskih obratov KZ 
ee določi v odstotku od blagovnega prometa in sicer: 

a) trgovskim podjetjem in trgovinam: 
Delikatesa   Jesenice,   Plavž   Jesenice,   Skrlatica 

Kranjska  gora,  Orlovina  Kropa,  Izbira  Bled, Kolo- 
niale Bled, Planinca Begunje, Trgovsko podjetje Boh. 
Češnjica, Stol Žirovnica in Specerija Radovljica 5%, 

Kovinar  Jesenice in  Savica  Boh.  Bistrica 4,2%, 
Kasta Jesenice in Trgovsko podjetje Lesce 3,4%, 
iZarja  Jesenice, Manufaktura Radovljica, Tekstil 

Bled in Moda Bled 2,5 %, 
Knjigarna Bled in Jesenice 7,2 %, Radovljica 9 %. 
Roica Jesenice 3,9 %, Trgovina Sukno, Zapuže 

1,8%, Zeleznina Jesenice 1,95%, Zeleznina Radovljica 
2,3%, Zeleznina Bled 2,9%, Trgovina Pletenine, Ra- 
dovljica 3,4%, Tobak Radovljica 2,1%, Kurivo Jese- 
nice 3,0%, Mineral, Jesenice 2,6 °/o, Vino Bled 4,8%, 
Vino Gorenjka, Jesenice 3,1%, Grosist Jesenice 1,5%, 
Komisijska trgovina, Bled 7,0°/o, Pivo Lesce 5,6%; 

b) trgovinskim odsekom in samostojnim trgov- 
skim obratom kmetijskih zadrug: 

Begunje, Bohinjska Bistrica, Bled, Brezje, Dovje, 
Jesenice, Kranjska gora, Lesce, Lancovo, Ljubno, 
Ovsiše-Podnart, Radovljica, Rateče, Ribno, Srednja 
Dobrava, Srednja vas, Stara Fužina, Zgornje Gorje 
in Žirovnica 4%, 

Bohinjska Bela, Koprivnik, Podkoren in Podhom- 
Zasip 5 %; i 

c) če podjetje doseže večji plačini sklad, kakor 
pa mu je potreben za kritje plač po tarifnem pravil- 
niku, prištevši izdatke iz 3L člena uredbe o delitvi 
celotnega dohodka, se sme presežek črpati za po- 
večanje plač po tarifnem pravilniku in za socialno 
zavarovanje največ do višine 30% plačilnega sklada 
po tarifnem pravilniku s socialnim zavarovanjem. 
Ostanek presežka nad tem odstotkom gre v sklade 
podjetja. Presežek plačilnega sklada nad 30% in ce- 
lotni dobiček trgovskega odseka oziroma samostoj- 
nega trgovskega obrata KZ gre v sklad za pospeše- 
vanje kmetijstva pri kmetijski zadrugi; 

č) Trgovsko podjetje Ribnik Jesenice in Zadruž- 
nik Radovljica ugotavljata in delita celotni dohodek 
po I. do VI. poglavju uredbe o delitvi celotnega do- 
hodka gospodarskih organizacij; 

d) prpdajalne proizvajalnih podjetij obdržijo od 
rabata, ki preostane po odbitku izplačil po 77. členu 

•uredbe o delitvi celotnega dohodka gospodarskih 
organizacij: 

40% za samostojno razpolaganje, 
60% pa se po plačilu zveznega davka odvede 

OLO. 
Od dela, t katerim gospodarske organizacije 

prosto razpolagajo, lahko porabijo za povečanje plač 
po tarifnem pravilniku in za socialno zavarovanje 
največ 50%, vendar izplačila ne morejo biti vil ja 
od 30% plačilnega sklada po tarifnem pravilniku 
brez socialnega zavarovanja. Ostanek presežka nad 
tem odstotkom se razporedi v sklade podjetja. 

Plačilni sklad v gostinstvu 
Plačilni «klad z vštetim prispevkom za socialno 

zavarovanje se gostinskim in turističnim gospodar- 
skim organizacijam določi v odstotku od celotnega 
doseženega prometa. V ta promet ne spada dohodek, 
ki «e doseže s prodajo materiala drugemu podjetju 
in z deviznimi razlikami. Gostinskim in turističnim 
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gospodarskim organizacijam se določi tale udeležba 
plačilnega sklada na celotnem prometu: 

udeležba 

Hotel pod Voglom, Bohinj 26% 
Hotel Zlatorog, Bohinj 26% 
Jezero, Bohinj 28% 

- Razor Slavec, Kranjska gora 21% 
Erika, Kranjska gora 24% 
Grajski dvor, Radovljice 18% 
Šport hotel, Pokljuka 27% 

Druga gostinska podjetja in gostišča, ki delež 
okraja na dobičku in prispevek družbeni skupnosti 
plačujejo v pavšalnem znesku, formirajo svoj plačil- 
ni sklad po 3. odstavku 90. člena uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarskih organizacij. 

4. Premije 
Gospodarske organizacije izločijo še pred delit- 

vijo dobička po 44. členu uredbe o delitvi celotnega 
dobička gospodarske organizacije določen odstotek 
prihrankov pri stroških oziroma določen znesek do- 
bička, odvisen od vrednosti prihrankov na materialu 
za premije, in sicer: 

a) gospodarske organizacije s področja industrije, 
gradbeništva in prometa imajo pravico do posebnega 
deleža pri tistem delu dobička, kj ga dosežejo z zni- 
žanjem lastne cene v letu 1955 (Uradni list FLRJ, 
št. 17-166/55); 

b) gozdnemu gospodarstvu Bled se določi za pre- 
mije 1200 din za vsak prostorninski meter lesne mase, 
pridobljene iz stranskih gozdnih proizvodov po jugo- 
slovanskem standardu in splošnih predpisih o izrabi 
gozdov. Poleg tega ima podjetje pravico do udeležbe 
kot vsa obrtna podjetja pod točko d), vendar celotno 
premiranje ne sme presegati 13% ©d obračunskega 
sklada za plače s socialnim zavarovanjem, ostanek 
pa se prenese na sredstva za prosto razpolaganje 
podjetja; 

c) zaradi pospeševanja kmetijstva se dajejo kme- 
tijskim gospodarstvom oziroma gospodarskim organi- 
zacijam premije iz okrajnega sklada za pospeševanje 
kmetijstva, in sicer: 

1. za povečano mlečnost celotno vrednost pove- 
čane proizvodnje mleka, pri čemer se kot računska 
osnova jemlje dosežena mlečnost v letu 1954; 

2. za vrednost povečanega povprečnega hektar- 
skega pridelka zadnjih treh let po tržnih cenah. 

Od celotnega doseženega zneska za premije lahko 
kmetijska organizacija porabi največ do 20% obra- 
čunskega sklada za plače s socialnim zavarovanjem, 
presežek pa ostane v okrajnem »kladu in se porabi 
za pospeševanje in razvoj tiste kmetijske gospodar- 
ske organizacije, ki je presežek dosegla; 

č) v gostinstvu se za podjetja, ki ustvarjajo deviz- 
ne razlike, kot: hotel pod Voglom, Zlatorog, Jezero 
Bohinj, Erika Kranjska gora, Sport hotel Pokljuka 
in Grajski dvor Radovljica, formira sklad za premije 
na ta način, da se planirani promet deli i 1,1 in »e 
nato pribije 10% za servisno službo. Prodajne cene 
»e znižajo za 10%. Realizirani znesek pribirka na 
servisno službo se prenese mesečno na sklad za pre- 
miranje, premije pa se izplačujejo po točkovnem 
»istemu, ki ga določi  tarifni pravilnik podjetja. 

Znesek premij ne sme presegati 23% plač po 
tarifnem pravilniku, vštevši prispevek za socialno za- 
varovanje. Višek se prenese v investicijski sklad 
Podjetja. 

Zaradi stimulacije deviznega turizm,. in poveča- 
nja interesa za sklepanje deviznih poslov se prizna 
vodilnemu osebju kot premija 10% od prekoračenja 
postavljenega plana deviznih razlik. V premiji je 
všteto socialno zavarovanje; 

d) obrtnim gospodarskim organizacijam se glede 
na dejanske prihranke na materialu in glede na 
zmanjšanje delovne sile za premije prepušča določen 
del dobička po odvedbi zveznega davka od dobička. 
Ta del se določi v odstotku od dobička, ki je enak 
odstotku prihranka na materialu, oziroma odstotku 
od plačilnega sklada, ki je enak odstotku zmanjšanja 
delovne sile, vsakokrat v razmerju na buuto produkt 
Pri tem se kot osnova jemljejo materialni sttoški, 
delovna sila ter bruto produkt v letu 1954. Ta del 
ge izračuna po obrazcu: 

100- 
M 1 (ali D 1) 

 Bp 1 
,100 

10 

pri tem pomeni x odstotek udeležbe za premije, M 1 
materialne, stroške leta 1955 izražene v indeksu za 
leto 1954, -D 1 — delovna sila leta 1955, izražena v 
indeksu za leto 1954, Bp 1 pa bruto produkt leta 1955, 
izražen v indeksu za leto 1954. 

Znesek premij ne sme presegati 13°/o obračun- 
skega sklada za plače, vštevši prispevek za socialno 
zavarovanje. Presežek se prenese v sklad za samo- 
stojno razpolaganje podjetja. 

IV. poglavje 

Udeležba gospodarskih organizacij na dobičku 

1. Gospodarskim organizacijam se določi za sa- 
mostojno, razpolaganje in za plače iz dobička tal* 
udeležba na doseženem dobičku (računska osnova je 
celotni dobiček pred odbitkom zveznega dävka od 
dobička) : 

% udeležbe 
na dobičku 

od tega za 
plače T % 

Elektro, Žirovnica 
Elektrarna, Moste 
Železarna, Jesenice 
Veriga, Lesce 
Plamen, Kropa 
Kemična tovarna, Podnart 
Opekarna, Dvorska vas 
Elan, Zgoša 
Tovarna lesne embalaže, 

Vintgar 
LIP, Bled 
Tovarna pletenin, Lesce   ' 
Čipke in vezenine, Bled 
Sukno, Zapuže 
Tkalnice, Otoče 
Čokolada,  Lesce 
Mlini, Lesce 
Gozdarstvo 
Gorenja, Radovljica 
Gradbeno podjetje, Bled 
Sava, Jesenice 
Projektivni biro, Radovljica 
Avtoservis, Bled 
Podjetje za vzdrževanje proge 
Izvozna trgovska podjetja 
Gostinstvo 

9,7 58,7 
14,8 75 
92 45,0 
7,7 48,3 
7,7 48,3 
7,8 48,5 

30,8 87,0 
12,7 68,4 

15,5 74,2 
12,2 67,2 
10,8 63,0 
8,1 50,3 
9,2 56,3 
8,2 50,• 
7,6 47,5 

19,7 79,0 
20,6 80,6 
17,8 77,6 
17,0 76,4 
17,6 772 
17,8 •     77,5 
20,7 80,7 
17,1 77,4 
9,8 59,1 
20,0 75,5 
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% udeležbe      od tega za 
na dobičku      plaie v % 

15,1 
52,4 
9,2 
17,7 
16,9 

73,3 
87,2 
56,2 
77,4 
76,2 

100,0 31,0 

15,6 71,0 
42,7 90,0 

33,0 88,0 
27,6 86,0 

Obrt: 
kovinska obrt 
predelava zemlje 
predelava lesa 
predelava usnja 
živilska obrt 

Kino podjetja 
Medzadružno podjetje >Jelka« 
Zadružna obrt 
Zadružna industrija 
Lesni odseki KZ 

2. Kmetijske zadruge porabijo prepuščenih 50% 
dobička po 3. točki XIX. poglavja zveznega družbe- 
nega plana za leto 1955 za gospodarske investicije. 
Ostanek dobička zadružne obrti, zadružne industrije 
in lesnih odsekov KZ po 1. točki tega poglavja se 
prepusti kmetijskim zadrugam ustanoviteljicam. Kme- 
tijske zadruge »mejo ta del dobička porabiti samo za 
pospeševanje kmetijstva. 

V. poglavje 

Okrajne takse, občinski prometni davek in  dopol- 
nilna dohodnina 

Okrajne takse, občinski prometni davek, dopol- 
nilna dohodnina kmetijskih gospodarstev in dopol- 
nilna dohodnina od samostojnih poklicev in premo- 
ženja se določijo s posebnimi odloki ljudskega od- 
bora. 

VI. poglavje 

Dohodki občin in mestnih občin 

1. Občine in mestne občine v okraju Radovljica 
uporabljajo za kritje svojih proračunov sredstva iz 
tehle virov in v tejle visini: 

a) v celoti dohodke od občinskega prometnega 
davka in lokalnih taks, 

b) v celoti dohodke občinskih doklad, 
c) 95 % od dohodkov od prometnega davka druž- 

benega, zadružnega in zasebnega sektorja, od davč- 
nih vtednotnic, dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
samostojnih poklicev teT premoženja in od davka od 
dediščin in daril, 

č) mestni občini Bled in Jesenice 93 % od dohod- 
kov od državnih taks, 

d) 95% od dohodkov od dobička obrtnih podje- 
tij in delavnic, 

e) 95% od dohodkov od dobička drugih gospo- 
darskih organizacij, razen občin Kropa 28%, Radov- 
ljica 25%, Jesenice 14%. 

Osnova za udeležbo občin in mestnih občin na 
dohodkih po točkah b) do e) se računa po odbitku 
deleža LR Slovenije. 

2. Za pokritje občinskih proračunov se dajejo 
občinam in mestnim občinam iz okrajnega proračuna 
naslednje dotacije (r 000din): 

Begunje 
Bled 
Boh. Bistrica 
Črnivec 
Dovje 

i.049 
22.000 
11.000 
2.000 
5.000 

Gorje 
Kranjska gora 
Podnart 
Srednja ras 
Žirovnica 

2.500 
7.500 
2.100 
1.419 
2.700 

VIL poglavje 

Skladi gospodarskih organizacij 

1. Rezervni  sklad 
Rezervni »klad gospodarskih organizacij znaša 

2% od povprečnih obratnih sredstev v zadnjih treh 
letih, razen v kmetijskih gospodarskih organizacijah, 
kjer znaša ta sklad 5%, in v zunanje trgovinskih 
gospodarskih organizacijah, kjer znaša 4%. 

2. In vestici j ski   sklad   v   trgovini 
Za gospodarske organizacije s področja trgovine 

se določi investicijski sklad v višini 0,5 % od blagov- 
nega prometa, razen za trgovsko podjetje Grosist Je- 
senice, kjer znaša ta sklad 0,1 % od blagovnega pro- 
meta. 

3. Investicijski    »klad    v    gostinstvu 
Za   gospodarske  organizacije   s   področja   gostin- 

stva se določi tale odstotek od blagovnega prometa 
za investicijski sklad: 

Hotel pod Voglom, Bohinj 
Razor Slavec, Kranjska gora 
Jezero,  Bohinj 
Erika, Kranjska gora 
Zlatorog, Bohinj 
Grajski dvor, Radovljica 
šport hotel, Pokljuka 
Crna prst, Boh. Bistrica 
Slandrov dom, Radovljica 
drugi 

4,0% 
2,5% 
4,0% 
3,0% 
5,0% 
2,0% 
4,0% 
5,0% 
2,0% 
0,5 "/• 

VIII. poglavje 

Pavšaliranje obveznosti gospodarskih organizacij 

Določbe I, II., IV. in VII. poglavja ne veljajo za 
gospodarske organizacije, katerim se obveznosti do 
družbene skupnosti in skladi določijo v pavšalnem 
znesku, in sicer: 

Gospodarska 
organizacija 

50V. 
•• in- 
veiti • 
ci jaki 
sklad 

. k»      Prometni davek 
MOLO ,   obéis- trezni    •• 

Mesarija, Begunje 
Žaga, Begunje 
Krojaštvo, Begunje 
Predilnica, Begunje 
Brivsko-frizerski salon 

Begunja 
Klavnica, Brezje 
Sekira, Kamna gorica 
Čevljarstvo, Kropa 
Pekarna, Kropa 
Mesarija, Kropa 
Opekarne, Ljubno 
Mesarija, Ljubno 
Ključavničarstvo, 

Radovljica 
Cementnina, Lesce 
Soboslikarstvo, 

Radovljica 
Mizarstvo, Radovljica 
Krojaštvo, Lesce 
Pekarija, Radovljica 
Slaščičarna, Radovljica 
Mesarija, Radovljica 
Mesarija, Lesce 
Mesarija, Mojstrana 

45,5 — 
104,5 18 
4 — 
75 — 

3 _ 
13,5 — 
50 1 
3.5 — 
40 — 
26,5 — 
4 — 
16,5 — 

300 93 
56 — 

250 78 
25 — 
2,5 — 

200 51 
90 19 
100 — 
35 — 

250 111 

420 — 

—1000        — 
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delež 
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Prometni davek 

občin- 
zvezru      skl 

Avtoservis, 
Kranjska gora 

Remont, Kranjska  gora 
Mizarstvo, Kranjska gora 
KrojaŠtvo, Kranjska gora 
Pekarna, Kranjska gora 
Mesarija, Kranjska gora 
Ključavničarstvo, 

St.  Fužina 
Mizarstvo, Srednja vas 
Pekarna, St. Fužina 
Mineral, Polje 
Krojaštvo,  Boh.  Bistrica 
Čevljarstvo, Boh. Bistrica 
Mesarija, Boh. Bistrica 
Ključavničarstvo, 

Bohinjska  Bistrica 
Vrtnarija, Radovljica 
Tapetništvo,  Radovljica 
Kamnolom, 

Kamna  gorica 
Gradb. podjetje, 

Srednja vas 
Cevljarna,  Begunje 
Gostilna, St. Fužina 
Gostilna, Begunjščica 
Zelenica, Žirovnica 
Gostilna, Kamna gorica 
Gostilna, Špik,  Kropa 
Gostilna, Mošnje 
Gostilna, Podnart 
Dobrča, Brezje 
Turist,  Lesce 
Gostilna, Radovljica 
Dom v Planici 
Vitranc, Podkoren 
Jalovec, Rateče 
Gostišče tur. Bohinjska 

Bistrica 
Restavracija,  Vintgar 
Gostinlna, Dovje 
Gostilna pod Kopo, Dovje 
Črna prst, Boh. Bistrica 
Slandrov dom, Radovljica 

IX. poglavje 

Okrajni skladi 

1. In v e »tiči j ski   sklad     ^ 
V investicijski sklad okraja Radovljica se ste- 

kajo obresti od osnovnih, sredstev gostinskih podjetij 
in gostišč, turističnih gospodarskih organizacij, obrt- 
nih podjetij in delavnic ter komunalnih podjetij, do- 
biček komunalnih podjetij ter 50% dobička gostin- 
skih in obrtnih gospodarskih organizacij, anuitete od 
kreditov iz okrajnega kreditnega sklada in izkupička 
za prodana nerazporejena osnovna sredstva. Razen 
tega se v investicijski sklad določi 6,4% od ostanka 
dobička, gospodarskih organizacij po odbitku ude- 
ležbe LR Slovenije in občin. 

Iz sredstev okrajnega investicijskega sklada se 
financirajo gospodarske investicije. Krediti se dajejo 
preko banke. Pogoje za dajanje in roke vračanj kre- 
ditov določi okrajni ljudski odbor z razpisom. 

5 
50 ___     

450 60 — — 
1,5 — — — 

111,5 5 — — 
200 12 — — 

50 __ — — 
80 — — — 
20 
25 
4,5 

— — — 

— — — 
9.5 — — — 

100 15 — — 

50   —   
10 — — — 

210 107 — — 

250 250 — — 

450 212   — 
2,5 — — — 
6 — 550 500 

15 — 400 360 
22,5 — 95 85 
105 55 120 108 
27 — 18? 170 
3,5 — 72 65 

51 15 150 135 
17,5 — 140 126 
6,5 — 267 240 
69 — 125 110 

106,5 — 140 126 
158,5 23 182 165 
— — 200 180 

60 60 300 240 
61 60 180 144 
100 100 210 180 
50 50 210 180 
12 7 430 350 
  _ 16 12 

Pri uporabi sredstev okrajnega investicijskega 
sklada je treba za potrebe obrtništva, gostinstva in 
trgovine uporabiti sredstva vsaj v višinj zneskov, Jri 
so v okrajni investicijski sklad dotekali iz teh gospo- 
darskih delavnosti. 

2. Gozdni   sklad 
V okrajnj gozdni sklad se vplačuje od leea iz 

gozdov splošnega ljudskega premoženja celotna vred- 
nost lesa na panju, od leea iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po tarifi, določeni z uredbo LR 
Slovenije. Sredstva sklada se razporede s predraču- 
nom dohodkov in izdatkov sklada. Svet za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora se pooblašča, da 
dovoli po izkazani potrebi in na predlog gozdarske 
komisije prenose med posameznimi kori»tniki in 
vrstami   izdatkov predračuna  tega  sklada. 

Delež občinskih gozdnih skladov na okrajnem 
gozdnem skladu bo določen s posebnim sklepom 
okrajnega ljudskega odbora. 

3. Pašni   sklad 
Sredstva okrajnega pašnega sklada se razporede 

e predračunom dohodkov in izdatkov sklada. 

4. Kmetijski   sklad 
Ustanovi se okrajni sklad za pospeševanje kme- 

tijske proizvodnje (kmetijski sklad). V ta »klad se 
iz okrajnih sredstev določi 1,7% od ostanka dobička 
gospodarskih organizacij po odbitku udeležbe LR 
Slovenije in občin. Sredstva sklada se razporede a 
predračunom dohodkov in izdatkov sklada. 

5. Stanovanjski   sklad 
Sklad za zidanje individualnih stanovanjskih hiš, 

ustanovljen z odlokom o ustanovitvi sklada za zida- 
nje individualnih stanovanjskih hiš r okraju Radov- 
ljica (Uradnj H*t LRS, št. 31-473/54) se preimenuje • 
okrajni kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
(stanovanjski sklad). Poleg sredstev po 2. členu tega 
odloka se v stanovanjski sklad določi 16,1 % od ostan- 
ka dobička gospodarskih organizacij po odbitku ude- 
ležbe LR Slovenije in občin. 

Krediti se dajejo za dovršitev stanovanjskih hiš, 
ki se že zidajo, za nove stanovanjske hiše ter za 
dozidavo in nadzidavo stanovanjskih hiš. Krediti se 
dajejo preko banke. < 

Krediti se dajejo po odloku o načinu izplačeva- 
nja in uporabe sredstev kreditnih skladov za zidanje 
stanovanjskih hiš. Od teh sredstev tega «klada «e 100 
milijonov določi kot kredit Železarni Jesenice •• zi- 
danje stanovanj. 

6. Vodni   sklad 

V okrajni sklad za urejanje voda se določi 2,1 % 
od ostanka dobička gospodarskih organizacij po od- 
bitku udeležbe LR Slovenije in občin. Sredstva skla- 
da se razporede s predračunom dohodkov in izdatkov 
sklada. 

7. Skupne   določbe 
V skladu z določbami družbenih planov mestnih 

občin Bled in Jesenice so obvezni prispevki, ki «e 
stekajo v gozdni, kmetijski In stanovanjski sklad teh 
občin, zajeti v gozdnem, kmetijskem in stanovanj- 
skem skladu okraja Radovljica. 

Mestnj občini Bled in Jesenice imata evoje in- 
vesticijske sklade za kreditiranje gospodarskih inve- 
sticij, v katere se stekajo obresti od osnovnih sred- 
stev gostinskih podjetij in gostišč, turističnih gospor 
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darskih organizacij, obrtnih podjetij in delavnic ter 
komunalnih podjetij, dobiček komunalnih podjetij 
ter 50% dobička gostinskih in obrtnih gospodarskih 
organizacij. 

X. poglavje 

Obseg sečnje 

Določajo   se   tele   količine   za   izrabo   gozdov 
leta 1955: 

1. za gozdove SLP v upravi   OLO Ra- 
dovljica : 

sečnja v tem ključni sortimenti 
skupaj jamski les       cel. les trda drva 
neto m' m' m* m3 

v 000 din 

47.000 3.000 11.500 6.199 

Obvezna kvota za celulozni les, kvotira iz 
redne sečnje 9.038 m* 

neetatoe mase od 4—7 cm 1.128 vaP 

oetanek primanjkljaja iz manjvredne hlodovine. 

2. za   zasebne  gozdove: 

sečnja v tem ključni sortimenti 
»kupaj jamski les       cel. les trda drva 

neto m* m' «n3 m' 

47.200 1.100 6.100 15.010 
2.600 na negozd. površ. 

XI. poglavje 

Sredstva okrajnega proračuna in skladov 

1. V letu 1955 bo okraj Radovljica razpolagal • 
skupnimi sredstvi v višini 3,089.695.000 din. Ta sred- 
stva bodo zagotovljena iz tehle virov: 

vOOOdin 

ostanek dobička gospodarskih organizacij 2,676.358 
1 %  prometnega  davka   drž.  gospodarskih 

organizacij 31219 
50% prometnega davka zadrug, zasebnikov 

in davčnih vred. 17.135 
zemljarina 2.000 
dopolnilna dohodnina kmetov 32.300 
dopolnilna dohodnina drugih poklicev 28.500 
davek od dediščin in daril 6.500 
državne takse 16.000 
dohodki zavodov in uradov 3.20O 
drugi dohodki 20.000 

skupaj  dohodki,  ki   spadajo v osnovo za 
udeležbo LRS 2,853.212 

Sredstva, ki ne spadajo za udeležbo LRS: 
občinski prometni davek 48.500 
okrajne takse 2.500 
gozdni sklad 150.567 
pašni sklad 4.800 
obresti osnovnih sredstev in 50% dobička 

obrti in gostinstva: 
a) LO MO Ried in Jesenice     36.048 
b) drugi kraji 14.068 

»kupna sredstva v okraju 

50.116 

3,089.695 

2. Sredstva iz prejšnje točke se bodo uporabila 
v tele namene: v 000 din 
A) 70% prispevek LRS 1,983.248 

B) Okrajna sredstva: 
Administrativni proračuni: 
a) okrajni proračun 211.826 
b) proračun občin 282,912      494.738 

Garancije in obveznosti: 
a) 5% od 824,8 mili j. za Žele- 

zarno Jesenice 41250 
b) druge garancije in obveznosti 18.803 
c) plačilo  Železarni   Jesenice   za 

prosto   razpol.  (razi.   dolga) 20.750       80.803 

Proračunske investicije: 
a) oskrba cest 17.000 
b) nadaljevanje zidanja stan. 

blokov Radovljica 27.000 
c) stan.   bloki   Boh.   Bistrica 20.000 
č) adaptacija obč.  posi.  B.  B. 6.500 
d) adaptacija posi. LO MO Bled 2.50O 
e) adaptacija   posi,  občine   Rad. 3.000 
f) investicije za zdravstvo 19.000 
g) investicije za prosveto 11.000 
h) most na Lancovem 10.000 
i) zidanje upravne stavbe, Kranj 21.150      136.Î50 

Obveznosti iz leta 1954: 
a) osnovna šola, Koprivnik 95 
b) vodovod,  Koprivnik 681 
c) ambulanta, Bled 789 
č) stanov, bloki, Radovljica 5.367         6.932 

Skladi: 
a) sklad za urejanje voda 13.500 
b) sklad za pospeš. kmetijstva 11.000 
c) stanovanjski sklad 105.000 
č) investicijski sklad: 

1. anuitete                        11.435 
2. investicije za obrt 

in gostinstvo               50.116 
3. kred. sklad za 

gosp. investicije           41.406 102.957 

d) gozdni sklad 
e) pašni »klad 

150,567 
4.800 387.824 

skupaj 3,089.695 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St 1/1-343/1-55 

Radovljica, dne 20. septembra 1955. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 
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730. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana je na podlagi 

15. in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) na 2. skupna seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 17. septembra 
1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o določitvi višine dnevnic 

za uradna potovanja 

1. člen 
Odlok okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 

okolica o spremembi odloka o določitvi višine dnev- 
nic za uradna potovanja z dne 18. januarja 1954, 
št. 600/1-54 (Uradni list LRS. št. 3-42/54) se razveljavi. 

2. člen 
Za določanje potnih stroškov za uradna potova- 

nja v mejah okraja Ljubljana veljajo predpisi ured- 
be o potnih in selitvenih stroških (Uradnj list FLRJ, 
št.   28-295/55). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Glasnikuc, 

uradnem glasilu okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana. 

St. I/Fr-374/1-55 
Ljubljana, dne 17.  septembra  1953. 

Predsednik OLO: 
Dr. Marijan Derm astia 1. •. 

731. 
Na podlagi 8. točke 65. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni List LRS, št. 
19-90/52), i Tf zvezi s 6. členom uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) in po 
pritrditvi Iz-vršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije je mestni ljudski odbor Maribor 
na 57. skupni seji mestnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 23. jmildja 1955 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju občinskih taks 

L del: Splošne določbe 

1. člen 
Poleg taks, ki se plačujejo po veljavnih predpi- 

sih, se pobirajo v mestu Mariboru še takse, ki so 
predpisane s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse, ki se pobirajo po tem odloku, so prora- 

čunski dohodek mestnega proračuna in proračuna 
občine Karonica. Uporabiti se smejo samo za komu- 
nalno graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanj- 
skih hiš; za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in dru- 
gih zavodov ter komunalnih objektov; za graditev 
e e »t, mostov  in podobno). 

Razdelitev dohodka iz prvega odstavka se določi 
• družbenem planu mestnega ljudskega dbora Ma- 
ribora. 

3. člen 
Takse se pobirajo v taksnih znamkah, ki nosijo 

označbo MLO Maribor — taksna znamka. Lepijo se 
Oa listine in uničujejo na način, ki je predpisan z 
sakonom o taksah. 

Taksa po tar. štev.  15 se plačuje v gotovini. 

4. člen 
Zakon o taksah (Uradni list FLRJ, št. 68-485/46) 

z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami ter 
uredba o prisil'ni izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov (Uradno lisi FLRJ. št. 33-283/53) ve- 
ljata primerno tudi glede občinskih taks. 

5. člen 
'V primerih, ko je priznana oprostitev taks po 

veljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati takse, 
ki so predpisane s tem odlokom. 

Občinske takse po tem odloku se tudi ne pobi- 
rajo v primerih, ki so določeni z mednarodnimi po- 
godbami, jn v pnmetrih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih odnosov do držar, s katerimi obstoji vza- 
jemnost. 

6. člen 
Navodila za izvrševanje tega odloka daje svet za 

gospodarstvo MLO  Maribor. 

7. člen 
Ko začne veljati ta odlok, izgubijo veljavo: 
1. odlok o uvedbi mestnih taks in mestnega dav- 

ka od prometa MLO Maribor (Uradni list LRS, št. 
34-403/53), kolikor se nanaša na pobiranje mestnih 
taks, 

2. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
MLO Maribor o uvedbi mestnih taks in mestnega 
davka od prometa (Uradni list LRS, št 19-290/34), 

3. odlok o spremembah odloka MLO Maribor o 
uvedbi mestnih taks in mestnega davka od prometa 
(Uradni list LRS, št. 5-141/55). 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. dne nasled- 
njega meseca, ko ga sprejme MLO Maribor. 

II. del: Tarifa 

Tar. št 1. Na vloge in pritožbe, ki so naslov- 
ljene na mestni ljudski odbor Maribor, na občino 
Kamnico, njihove organe, urade, proračunske usta- 
nove in finančno samostojne zavode, ki opravljajo 
upravne zadeve, ter na odločbe in potrdila, ki jih ti 
odbori, uradi, organi ali za"vodi izdajajo: 

1. na vlogo 20 din 
2. na pritožbe, ki jih rešujejo ti organi       90 din 
3. na odločbe: 

a) o dovolitvi  za  podaljšanje poslo- 
Talnega časa za ves večer 2000 dia 

b) o dovolitvi priložnostnega točenja 
alkoholnih pijač 3000 din 

c) za vsako drugo odločbo, razen za 
odločbe po tar.  št 3, 5 in   10 te 
tarife 75 din 

4. za vsako potrdilo, razen za potrdila 
po tar. št. 12 te tarife 50 din 

Za prireditve ob praznovanjih od držare prizna- 
nih praznikov se taksa po tej tar. št. ne pobira. 

Tar. št 2. Za pot uslužbencev MLO Maribor in 
občine Kamnica, njih uradov, organov, proračunskih 
ustanov in finančno samostojnih zarodov izven urad- 
nih prostorov, kadar pot povzroči stranka, razen ka- 
dar gre za stanovanjske zadeve ali za druge zadeve 
neznatne vrednosti, ne glede na število uslužbencev: 

1. za   pregled  stavbišča  ali   prostora 
za naprave 200 din 
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2. za pregled vse zgradbe aH posa- 
meznih prostorov, da bi se izdalo 
uporabno dovoljenje: 
a) pri pregledu do 5 prostorov 100 din 
b) pri pregledu do 20 prostorov 200 din 
c) pri pregledu nad 20 prostorov 500 din 

3. za   vsako  drugo  pot   izvem   urad- 
nih prostorov 100 din 
Tar. št 3. Za odločbe, s katerimi se dajejo do- 

voljenja za gospodarske delavnosti: 
1. za  trgovinske  prodajalne na  debelo:        , 

a) v Mariboru 2.400 din 
b) v Kamilici 1.200 din 

2. za trgovinske prodajalne na drobno: 
a) v Mariboru 1.200 din 
b) v Kanmici 720 din 

3. za agencije, komisije, trgovinska 
zastopstva   in   druge   posredniške 
posi« 4.800 din 

4. za špedicije 2.400 din 
5. za zasebno poklicno udejstvovanje 

javnü pravnih zastopnikov, zdrav- 
nikov, veterinarjev, geometrov, ba- 
bic in podobnih poklicev 5O0 din 

6. za gostinske obrate: 
a) za restavracije in gostišča, v ka- 

terih   se   ne   točijo   alkoholne 
pijače  (menze) 4.800 din 

b) za restavracije z alkoholnimi 
pijačami, gostilne, kavarne, krč- 
me, bifeje in vinske kleti 12.000 din 

c) za hotele 6.000 din 
i) za penzione, gostišča  in preno- 

čišča 1.200 din 
d) za bare 48.000 din 
e) za mlekarne in druge obrate, 

v katerih se točijo samo brezal- 
koholne pijače 1.200 din 

7. za podjetja za prevoz potnikov 
in  blaga: 
a) za avtobusna in prevozniška 1.200 din 
b) avtotaksijska 600 din 
c) prevozniška   •   konjsko   vprego 

za tovorni in oselmi promet 240 din 
' i) za prevoze z brodovi: 

brez lastnega pogona 480 din 
z lastnim pogonom 1.200 din 

8. za dimnikarje 600 din , 
9. za obrate za dezinfekcijo in dera- 

tizacijo 480 din 
10. za trgovine s starimi stvarmi 720 din 
11. za trgovine s tobačnimi izdelki, 

vžigalicami  in  cigaretnim  papirjem     240 din 
12. za informacijske pisarne 12.000 din 
13. za potniške io turistične agencije        3.600 dim 
14. za posredovanje za nakup in pro- 

dajo nepremičnin 12.000 din 
15. za opravljanje obrti: 

a j s stalnim sedežem 2.400 din 
b) brez »talnega sedeža 900 din 

16. za opravljanje bančnih in menjal- 
nih poslov 7200 din 

17. za kinematografe 2.400 din 
18. za   opravljanje   tovarniške   proiz- 

vodnje 24.000 din 
Tar. St k. Za potrjevanje pogodb in drugih listin 

pri MLO Maribor in občini Kamnica: 
1. za  potrditev   poslovnih   knjig  od 

vsakega lista po 2,50 din 

2. za potrditev načrta pri državnih 
organih, če to zahtevajo zasebniki        500 din 

3. za potrditev pogodbe pri državnih 
organih: 
a) za novo sklenjeno pogodbo, ka- 

tere  vrednost znaša 
do 10.000 din 75 din 
do 50.000 din 150 din 
do 150.000 din 300 din 
do 250.000 din 500 din 
nad 250.000 din 0,25% 
če   se  vrednost  pogodbe  ne  da 
oceniti 125 din 

b) za potrditev podaljšanja pogod- 
be se plača 50 % takse iz tč. 3 a 
tarifne številke 

c) za   potrditev  pooblastila 45 diin 

Tar. št. 5. Za odločbo o kazni v postopku o pre- 
krških, za katere je pristojen mestni sodnik za pre- 
krške 250 din. 

Tar. št. 6. Za glasbo v gostinskih in podobnih 
javnih  lokalih,  če  se  za  vstop ne  pobira  vstopnina: 

1. če se predvaja glasba vsak dan, se 
plača mesečno 2.000 din 

2. če se predvaja glasba 2—6-krat te- 
densko, se plača mesečno 1.500 din 

3. če se predvaja glasba enkrat te- 
densko, se plača mesečno 1.000 din 

4. če se predvaja glasba občasno,  se 
plača za vsak primer 1.000 din 

Pripomba: Taksni zavezanci morajo najkasneje 
do zadnjega dneva v mesecu priglasiti glasbo in pla- 
čati takso za naslednji mesec upravi za dohodke MLO 
Maribor. V primeru iz tč. 4 te tar. štev. morajo taksni 
zavezanci priglasiti glasbo in plačati takso najkas- 
neje 24 ur pred predvajanjem. 

Tar. št. 7. Za uporabo javnega  prostora: 
1. če se prostor uporablja trajno, od 

1 m2 letno 200 din 
2. če se prostor uporablja občasno za 

postavitev stojnic, vrtiljakov, stre- 
lišč, cirkusov jn podobno, za vsak 
m2 dnevno 10 din 

3. cd kioskov, ne glede na površino 
zavzetega javnega prostora, letno      • 5.000 din 

4. za javne prostore, ki se uporab- 
ljajo v gradbene namene za vsak 
m2 površine dnevno 1 din 
Pripomba: Ta taksa se plača le, če se zaseženi 

prostor uporablja v pridobitne namene. Taksni za- 
vezanci morajo priglasiti uporabo prostora do konca 
leta za prihodnje leto in plačati takso upravi za do- 
hodke MLO Maribor. Ce uporabljajo taksni zavezan- 
ci prostor le občasno, morajo priglasiti in plačati 
takso najkasneje 24 ur pred uporabo prostora. 

Tar. št 8. Za izobešanje firme: 
1. pri površini table do (ii1 letno 400 din 
2. pri površini table do 1 m2 letno 800 din 
3. pri površini table do^m* letno 1.500 din 
4. pri površini table nad 4 m' letno       2.500 din 

Pripomba: Taksni zavezanci morajo priglasiti 
firmo in površino napisne table ter plačati takso 
upravi za dohodke MIX) Maribor do konca leta za 
prihodnje leto. Če izobesijo firmo med letom, morajo 
zavezanci priglasiti firmo in površino table 2+ ur 
pred izobeišenjem. V tem primeru plačajo celotno 
letno takso. 
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Tar. št. 9. Za reklame, ki se zaradi materialne 
koristi obešajo ali kako drugače pritrdijo, napišejo 
ali naslikajo na zidove ali v notranjosti javnih loka- 
lov, na ograje, v izložbenih oknih in podobno, glede 
na velikost reklame: 

1. pri površini rekilame do Yt vo? letno      400 din 
2. pri površini reklame <k> 1 ms letno      800 din 
3. pri površini reklame do 4ma letno    1.500 din 
4. pri površini reklame nad 4 m8 letno   2.500 din 

Pripomba: Te takse ne plačajo firme od svojih 
reklam, ki jih izobesijo v svojem lokalu ali v svo- 
jem iziložbenem oknu. Tafcsoi zavezanci morajo naj- 
kasneje 24 ur pred publikacijo reklame priglasiti 
reklamo upravi za dohodke MLO Maribor in plačati 
takso. 

Tar. Si 10. Za posest psov, starih nad 6 mesecev, 
se plača letna taksa: 

1. za psa čuvaja 200 din 
2. za Lovskega  psa in  športnega psa 

z rodovnikom 500 din 
3. za vsakega drugega psa 2.000 din 

Pripomba:  Ta   taksa   se  ne  pobira  na območju 
občine Kamnica in na območju naselij: Brezje, Do- 
goše, Razvanja in Zrkovci. Prav tako ne plačajo te 
takse varnostni organi od psov, ki jtib. uporabljajo 
r uradne namene. Za čuvaja se šteje samo po en pes 
pri posameznem gospodarstvu. 

Tar. št. 11.. Za registracijo motornih vozil se plača 
letna  taksa: 

1. za   avtomobil,   osebni   in   tovorni, 
priklopnik, avtobus, traktor-vlačilec   2.000 din 

2. za vsako motorno kolo s priklopni- 
kom ali brez njega 1.000 din 
Pripomba:  Te  takse   ne  plačajo:   JLA,  Ljudska 

milica. Ljudska tehnika, Rdeči križ, reševalna posta- 
ja, gasilska društva in vso državni uradi, finančno 
samostojni zavodi ter proračunske ustanove in osebe, 
ki rabijo motorno vozilo zaradi svoje invalidnosti. 
Takso za registracijo motornih vozil pobira tajništvo 
za notranje zadeve MLO Maribor ob letni registra- 
ciji vozil. 

Tar. št. 12. Za potrdula o lastnini in zdravju ži- 
vine  (Živinski potni list): 

a) za drobnico, od glave 10 din 
b) za živino, od glave 50 din 
Za .potrdilo o prenosu lastnine živim« se plača 

taksa kakor pod a) in b) te tarifne številke. 
Tar. Št. 13. Za ponudbe na ofertalmUr Licitacijah 

pri državnih uradih in zavodih, gospodarskih in dru- 
gih organizacijah se plača taksa glede na vrednost 
zadeve, za katero se daje ponudba: 

za vrednost 
1. do 20.000 din 500 din 
2. do       100.000 dim 1.000 din 
3. do       500.000 din 2.000 din 
4. do     1,000.000 din 3.000 din 
5. preko 1,000.000 din poleg 5.000 din Se 0,15% 
od presežka nad 1,000.000din. 

Tar. št 14. Za dovoljenje za kopanje peska, gra- 
moza, kamenja, zeml|jé\ žganja apna in podobno 
1.000 din. 

Tar. št.. 15. Gostinska podjetja,.gostišča, organi- 
zacije, zavodi in zasebniki, ki proti plačilu oddajajo 
prenočišča, pobirajo od oseb, ki se mudijo v Mari- • 
boru kot turisti, takso v gotovini od osebe dnevno: 

1. v  turistični  sezoni 1' <ftn 

2. pred in po turistični sezoni 10 din 
Pripomba: Za turistično sezono se šteje doba od 

16. junija do 31. avgusta. Plačila turistične takse so 
oproščeni delavci in uslužbenci ob rednih letnih do- 
pustih; osebe, ki jih kot svoje zavarovance pošilja 
na zdravljenje Zavod za socialno zavarovanje kakor 
tudi invalidi, ki prihajajo na območje mesta Mari- 
bora na zdravljenje po zdravniški odredbi; člani Po- 
čitniške zveze Jugoslavije, kadar taborijo v lastnih 
šotorih «la organiziranih počitniških kolonijah, in 
člani šolskih počitniških kolonij in ekskurzij, kadar 
se v skupinah nastanijo v zato določenih domovih, 
šolah, šotorih in podobno; člani Planinske zveze za 
prenočevanje v planinskih domovih ter člani sindi- 
katov za prenočevanje v sindikalnih domovih. Taks- 
ni zavezanci morajo predložiti obračun za pretekli 
mesec upravi za dohodke MLO Maribor do vsakega 
15. v mesecu. , 

St. 2338/1-55. 
Maribor, dne 25. julija 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

732. 
Na podlagi tretjega odstavka 47. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
(Uradni list FLRJ, št. 51-613/54) je skupščina Repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani 
na V. zsedanju dne 31. januarja 1955 sprejela 

SKLEP 
o določanju povračila za pogrebne stroške 

Skupščine okrajnih, zavodov za socialno zavaro- 
vanje določijo povračilo za pogrebne stroške v pav- 
šalnih zneskih takole: 

1. za odrasle osebe stare 
nad 14 let 

2. za otroke od 6 mesecev 
do 14. leta starosti 

3. za dojenčke do 6 mese- 
cev starosti 

od 8.000 do 15.000 din 

od 5.000 do 9.000 din 

od 2.000 do   5.000 din 
Opr. št. 1/5-122/55 
Ljubljana, dne 31. januarja 1955. 

Predsednik skupščine 
t Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje: 
Romam Potočnik 1. r. 

733. 
Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o 

zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
(Uradni list FLRJ, št. 51-613/540 je skupščina Republi- 
škega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani na 
V. zasedanju dne 31  jnnarja 1955 sprejela 

SKLEP 
o določanju povračila za stroške oskrbe in nastani- 
tve med potovanjem in prebivanjem v drugem kraju 

Višina povračila za stroške oskrbe in nastanitve 
med potovanjem in prebivanjem v drugem kraju, 
ki jo določijo skupščine okrajnih zavodov za soci- 
alno zavarovanje, znaia od 500 do 700 dinarjev. 
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Za otroke do dopolnjenega sedmega leta starosti 
gre polovica povračila, določenega po prejšnjem 
odstavku. 

Opr. št. 1/5-122/55 
Ljubljana, dne 51. januarja 1955. 

Predsednik skupščine 
Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje: 
Romam Potočnik 1. r. 

734. 

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena zakona o 
zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
(Uradni list FLRJ, št. 51-613/54) je skupščina Repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani 
na V. zasedanju dne 51. januarja 1955 sprejela 

SKLEP 
o obliki dajanja podpore ZA opremo otroka 

Skupščine okrajnih zavodov za socialno zavaro- 
vanje lahko same določijo, ali se daje podpora za 
opremo otroka samo v denarju alti samo v opremi ali 
pa deloma v denarju, deloma v opremi. 

V vsakem primeru mora znašati vrednost opreme 
za otroka 8.000 dinarjev. 

Opr. št. 1/5-122/55 
Ljubljana, dne 51. januarja 1955. 

Predsednik skupščine 
Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje: 
Roman Potočnik 1. r. 

735. 
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena uredbe o 

financiranju' socialnega zavarovanja (Uradni list 
FLRJ, št. 12-92/55) j« skupščina Republiškega zavoda 
za socialno zavarovanje v Ljubljani ha VI. zasedanju 
dne 20. aprila 1955 sprejela 

SKLEP 
o razdelitvi sredstev sklada za preventivno 

zdravstveno varstvo 

Od sredstev, ki se «tekajo v sklade za preven- 
tivno zdravstveno varstvo v višini 3% od celotnega 
vplačanega prispevka za zdravstveno zavarovanje, 
gre v sklade za preventivno zdravstveno varstvo 
okrajnih zavodov za socialno zavarovanje 80%, v 
sklad za preventivno zdravstveno varstvo Republi- 
škega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani' 
pa 20%. 

Opr. it. 1/5-262/55 
Ljubljana, dne 20. aprila 1955 

Predsednik skupščine 
Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje: 
Roman Potočnik 1. r. 

736. 

Na podlagi 49. člena uredbe o financiranju soci- 
alnega zavarovanja (Uradni list FLRJ,'št. 12-92/55) 
je skupščina Republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje v Ljubljani na VI. zasedanju dne 20. aprila 
1955 sprejela 

SKLEP 
o posebnih stopnjah prispevka za zdravstveno 

zavarovanje 

1. Obvezno se določa posebna stopnja prispevka 
za zdravstveno zavarovanje pri vseh zavezancih pri- 
spevka, ki imajo zaposlenih 50 ali več zavarovancev. 

2. Najmanjši povprečni izdatek zdravstvenega 
zavarovanju na enega zavarovanca, v katerem so 
obseženi nadomestilo plače ob začasni nezmožnosti 
za delo in oskrbni stroški za zdravljenje v stacionar- 
nih zdravstvenih zavodih, se določi na 5000dinarjev, 
najmanjši odstotek izostankov z dela zaradi bolezni 
in poškodb pa na 4%. 

3. Najmanjši odmik (razlika navzgor ali navzdol) 
od povprečnih izdatkov zdravstvenega zavarovanja 
na enega zavarovanca, za kterega se obvezno pred- 
piše posebna stopnja prispevka za zdravstveno za- 
varovanje, se določi na 500dinarjev, posebna stopnja 
prispevka za zdravstveno zavarovanje za ta naj- 
manjši odmik pa na 0,50%. 

4. Najmanjši odmik od povprečnih izostankov z 
dela zaradi bolezni in poškodb, za katerega se ob- 
vezno predpiše posebna stopnja prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, se določi na 0,40%, posfcbna 
stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje za ta 
najmanjši odmik pa na 0,50%. 

Opr. št. 1/5-262/55 

Ljubljana, dne 20. aprila 1955 

Predsednik skupščine 

Republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje: 

Roman Potočnik 1. i. 

Ta sklep je potrdila skupščina Zveznega zavoda 
za socialno zavarovanje na zasedanju dne 25. apri- 
la 1955. 

POPRAVEK 
V odloku o postopku pri razdeljevanju in zame- 

njavi stanovanj mestne občine Kranj, objavljenem 
v >Uradnem listu LRSf, št 39 z dne 24 IX. 1955, je 
treba popraviti tiskovno napako v drugem odstavku 
15. člena. Ta odstavek se pravilno glasi takole: 

Sezname sestavlja po osnutku in predlogu stano- 
vanjske uprave, mora pa pri tem obravnavati in upo- 
števati ves seznam prosilcev iz 7. člena tega odloka 
ter mnenja in predloge stnovanjskih odborov. 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor to odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tlaka »tlakama »Toneta Tomšiča«, val v LJub- 
ljani — Naro&nlna: letno 1000 din — Posamezna Številka 1 S din do $ strani, vsake nadaljnje 4 strani S din več — 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva Ila, poitnl predal 13S — Telefon uprava »3-579 — Cek. račun; S0-KB-5-Z-39» 
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VSEBINA : 

151. Uredba  o  opravljanju prvih In periodičnih zdravniških 
pregledov oseb v delovnem razmerju. 

152. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o razdelje- 
vanju in odpovedih stanovanj. 

153. Odločba o združitvi flnanCno samostojnih zavodov Radio 
LJubljana in Radio Koper. 

Odloki ljudskih odborov: 

737. Odlok o občinski dokladl na dohodnino od kmetijstva 
za leto 1955 v mestu Ljubljana. 

738. Odlok o pobiranju občinskega prometnega davka v me- 
stu Maribor. 

154. Odločba o spremembah In dopolnitvah odločbe o nada- ( 73>^3klep o razdelitvi sploSne stopnje prispevka za socialno 
ljevanju poslovanja Radio LJubljana kot finančno samo- —"zavarovanje skupščine Republiškega zavoda za socialno 
stojnem zavodu. zavarovanje. 

151. 
Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona 

o zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev 
(Uradni list FLRJ, žt. 51-613/54) in prvega odstavka 
74. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in 
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske re- 
publike Slovenije izdaja Izvršni *v«t Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 

o opravljanju prvih in periodičnih zdravniških 
pregledov oseb v delovnem razmerju 

L Prvi zdravniški pregled 

1. člen 

Preden  nastopi  delo, mora biti zdravniško pre- 
gledan : 

1. kdor prvič nastopi delo; 
2. kdor nastopi delo po prekinitvi, daljši od 

šestih mesecev; 
3. kdor spremeni poklic. 
Zdravniško mora biti pregledan tudi, kdor se 

vrne na delo po težji bolezni ali poškodbi, ki j* uteg- 
nila vplivati na zmanjšanje njegove delovne in po- 
klicne zmožnosti za delo. če ga ni pregledala že 
zdravniška komisija ali invalidsko-pokojninska ko- 
misija zavoda za socialno zavarovanje. 

a. člen 
Zdravniški pregled po 1. členu te uredbe ni ob- 

režen za osebe iz  10. člena zakona o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in uslužbencev. 

3.člen 
Državni organ, zavod, organizacija in zasebni 

delodajalec (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) 
mora vsako osebo iz 1. člena te uredbe poslati na 
zdravniški pregled k pristojnemu zdravstvenemu 
zavodu, preden sklene z njo delovno razmerje oziro- 
ma preden ta oseba nastopi delo. 

4. člen 
Posredovalnica za delo mora poslati na zdravni- 

ci   pregled   k   pristojnemu   zdravstvenemu   zavodu 
P. člen)  zavarovane osebe iz 7., 8. in 9. točke  11. 

člena zakona o zdravstvenem zaTarovanju delavcev 
in uslužbencev takoj, ko se prijavijo na delo. 

Ko pošlje posredovalnica 'za delo nezaposleno 
osebo iz prejšnjega odstavka delodajalcu na delo, 
priloži napotnici tudi spričevalo o zdravniškem pre- 
gledu. 

Obliko in vsebino napotnice predpiše Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

5. člen 
Zdravniški pregledi po tej uredbi se opravijo 

v obratni ambulanti gospodarske organizacije, če 
take ni, pa v splošni ambulanti ustreznega zdravstve- 
nega zavoda. 

6. člen 
Namen prvega zdravniškega pregleda je, d» se 

ugotovi zdravstveno stanje ter splošna in poklicna 
delovna zmožnost pregledane osebe. 

Zdravniški pregled mora biti temeljit in obsega 
zlasti: kratke družinske podatke, osebno anamnezo 
in podatke o dosedanji zaposlitvi, merjenje teže in 
višine, klinični pregled najvažnejših organov, vključ- 
no orientacijski pregled vida in sluha, merjenje 
krvnega pritiska, pregled seča na beljakovino, slad- 
kor in urobilinogen in tudi pregled sedimenta, če je 
pregled na beljakovino pozitiven, po potrebi pa tudi 
pregled krvi na Wa in sedimentacijo ter rentgen- 
ski, pregled pljuč in srca, kolikor po posebnih pred- 
pisih niso potrebni za posamezne poklice kakšni spe- 
cialistični, pregledi. 

Ce misli zdravnik, da je potreben 5e kakšen spe- 
cialistični pregled, mora pregledanega poslati z na- 
potnico k ustreznemu specialistu. Na napotnici mora 
biti pripomba, da gre za osebo- pred nastopom dela 
in kakšnega dela. 

Ce se pri pregledu ugotovi bolezen, za katero 
je predpisana po zdravstvenih predpisih priglasitev 
(tuberkuloza, spolne bolezni, trahom, rak. akutna 
nalezljiva bolezen, bacilonosec), se mora zdravnik 
ravnati tudi po teh predpisih. 

'    •   7. člen 
Zdravnik izda o" pregledu spričevalo, ki ga poš- 

lje zdravstveni  zavod delodajalcu, oziroma posredo- 
valnici za delo, en izvod spričevala pa obdrži zase. 
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Spričevalo obsega samo podatke iz prvega odstavka 
8. člena te uredbe. 

Zdravniško spričevalo je sestavni del napotnice 
(4. člen). 

Delodajalec mora hraniti zdravniška spričevala 
za vse svoje zaposleno osebje po abecednem redu; 
organom zavoda za socialno zavarovanje, in zdrav- 
stvene službe jib. mora dati na razpolago za njihove 
uradne potrebe. 

Obliko in vsebino zdravniškega »pričevala pred- 
piše Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

8. člen 
Splošna in poklicna delovna zmožnost se oceni 

takole : 
1. zmožen za vsako delo; 
2. zmožen za delo, razen za. določeno delo (n. pr.: 

za delo stoje, sede, s pogostim pripogibanjem; za 
delo v vročini, mrazu, vlagi; za delo s strupi in kož- 
nimi drežljivci; za delo v prahu, dimu, ropotu; za 
nočno delo; za delo 9 težkimi bremeni; za delo, ki 
zahteva oster sluh ali vid in podobno); 

3. začasno nezmožen za delo; 
4. popolnoma in trajno nezmožen za vsako delo. 
Oceno pod 2., 3. in 4. točko mora zdravnik ob- 

razložiti, v primerih pod 3. točko pa mora navesti 
tudi predvideno trajanje začasne nezmožnosti in pred- 
lagati, kako bi se ta nezmožnost s primernim zdrav- 
ljenjem odpravila. 

Ce je r napotnici poredano, na kakšnem delov- 
nem mestu bo pregledana oseba zaposlena, mora dati 
zdravnik mnenje o delovni zmožnosti za predvideno 
mesto. 

Zdravniško spričevalo je veljavno šest mesecev. 

9. člen 
Zdravnikovo mnenje po prejšnjem členu je za 

delodajalca obvezno; delodajalec in pregledana oseba 
pa lahko zahtevata še pregled pred zdravniško ko- 
miti j«. 

10. člen 
Ce je (posredovalnica za delo poslala delodajalcu 

osebo iz 7., 8. in 9. točke 11. člena zakona o zdrav- 
»tvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev, delo- 
dajalec pa te osebe ne more sprejeti na delo zato, 
ker nima na razpolago takšnega dela, za katero je 
po zdravniškem spričevalu taka oseba zmožna, mora 
delodajalec to takoj sporočiti posredovalnici za delo, 
da preskrbi taki osebi drugo zaposlitev. 

11. člen 
Okrajna sanitarna inšpekcija in inšpekcija dela 

nadzorujeta, ali se v redu opravljajo prvi zdravni- 
žki pregledi oseb, za katere je tak pregled obvezen. 

12. člen 
Stroške za prvi zdravniški pregled oseb iz 7., 

8. in 9. točke 11. člena zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju delavcev in uslužbencev nosi okrajni zavod 
za sooialno zavarovanje, ki je pristojen po sedežu 
delodajalca, iz sklada za preventivno zdravstveno 
varstvo, v drugih primerih pa pregledana oseba. 

IL Periodični zdravniSki pregledi 

15. člen 
Da se pravočasno ugotovijo in preprečijo okvare 

zdravja zaradi opravljanja določenega dela ali po- 
klica im da se ugotovi vpliv dela na zdravje zaposle- 

nih oseb, se morajo opravljati obvezni periodični 
zdravniški pregledi v kategorijah im v rokih, kakor 
je določeno v 15. členu te uredbe. 

14. člen 
Periodičnemu pregledu so zavezani: 
1. vajenci v vseh panogah gospodarske delav- 

nosti; 
2. osebe do 18. leta starosti v vseh panogah go- 

spodarske delavnosti in do 21. leta starosti, če dela- 
jo pri zdravju škodljivih delih; za tako delo se šteje 
zlasti delo pri velikih temperaturnih razlikah, delo 
s strupenimi snovmi, delo, pri katerem se razvija 
ropot, prah, plin, para, delo v vlagi in pri tehnično 
nezadostno zavarovanih delih, delo v nenormalnih 
legah telesa, posebno težka fizična dela in podobno; 

3. osebe, ki opravljajo zdravju posebno škodljiva 
in nevarna dela, ki so navedena v drugem odstavku 
15. člena t* uredbe. 

15. člen 
Osebe iz 1. in 2. točke prejšnjega člena morajo 

biti periodično zdravniško pregledane vsakih sest 
mesecev. 

Delavci pri zdravju posebno škodljivih ali ne- 
varnih delih (3. točka prejšnjega člena) morajo biti 
periodično zdravniško pregledane v rokih, določenih 
posebej za vsako izmed tehle gospodarskih delavno- 
sti oziroma vrst dela: 

1. delavci, ogroženi od svinca in 
svinčenih spojin: 
a) v topilnicah svinca, pri pro- 

izvodnji svinčenih barvil in 
pri barvanju s svinčenimi 
barvili z razpršilcem ter v 
proizvodnji svinčenih aku- 
mulatorjev vsak mesec 

b) pri drugih delih s svincem 
in svinčenimi spojinami       vsakih 6 mesecev 

2. v topilnicah in v rudnikih ži- 
vega srebra pri delu s samo- 
rodnim živim srebrom vsak mesec 
pri čimženju dlake za klobu- 
ke z živosrebrndm nitratom vsak mesec 
pri drugih delih z živim sre- 
brom  in  njegovimi   spojinamivsakih 6 mesecev 

3. pri proizvodnji in uporabi ar- 
zena in njegovih spojin vsakih 12mesecev 

4. pri delih, pri katerih so delavci 
izpostavljeni hlapom ali prahu 
mangana   in   njegovih   spojinvsakih 6 mesecev 

5. pri delih s fluorjem in njego- 
vimi spojinami vsakih 12 mesecev 

6. pri delih z berilijem in spo- 
jinami vsakih 12 mesecev 

1. pri delih, pri katerih se raz- 
vijajo hlapi ali prah kadmija, 
•elema ali venadija in njiho- 
vih spojim vsakih 6 mesecev 

8. pri delih s klorom, bromom in 
njihovimi spojinami vsakih 6 mesecev 

9. pri delu s kromom in njego- 
vimi spojinami vsakih 6 mesecev 

10. pri delu z bencolom in homo- 
logi ben cola vsake 3 mesece 

11. pri delu z nitro in amido^spo- 
jinami bencola in derivati       vsakih 6 mesecev 
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12. pri delu s kloriranimi ogljiko- 
vodiki    mastnega   in   aromat- 
skega  reda vsakih 6 mesecev 

13. pri   delih   z   ogljikovim   žve- 
plemcem vsakih. 6 mesecev 

14. pri delih z žveplovodikom       vsakih 6 mesecev 
15. pri delih z metilnim alkoholomvsakih 6 mesecev 
16. pri delih, kjer se razvija oglji- 

kov monoksid        . vsakih 12 mesecev 
17. pri   delih,   kjer   se   razvijajo 

nitrozni plini vsakih 12 mesecev 
18. pri delih, kjer nastaja kre- 

menčev alj azbestni prah vsakih 12 mesecev 
19. pri delih, kjer se razvijajo 

znatne količine netoksističnega 
prahu (kovinski prah,, mine- 
ralni prah, organski prah)       vsakih 24 mesecev 

20. 'pri delih z rentgenskimi in 
radijskimi žarki ter radioak- 
tivnimi snovmi vsakih 12 mesecev 

21. pri delih v zvišanem ali zni- 
žanem zračnem  pritisku vsakih 6 mesecev 

22. pri žarilnih pečeh v steklar- 
nah in v metalurgiji ter pri 
varjenju in avtogenskem reza- 
nju, kjer so ogrožene oči po 
infrardečih   ter  ultravijoličnih 
žarkih vsakih 12 mesecev 

23. pri  delih  v   ropotu   (preko  80 
fonov) vsakih 12 mesecev 

24. pri delih z aparati na stisnjeni 
zrak  in   na  drugih   strojih   in 
napravah, ki vibrirajo vsakih 12mesecev 

25. pri   delih,    kjer   se   razvijajo 
hlapi kislin in lugov vsakih 12 mesecev 

26. pri delu s sajami, parafinom 
in antraoenom ter podobnim 
materialom, ki lahko povzroča 
kužne novotvorbe vsakih 12mesecev 

27. pri delih v vročini, mrazu ali 
mokroti vsakih 12 mesecev 

•. člen 
Stroške   periodičnih   zdravniških   pregledov   nosi 

delodajalec (tretji odstavek 91. člena zakona o zdrav- 
stvenem  zavarovanju  delavcev im  uslužbencev). 

17. člen 
Periodične zdravniške preglede organizirajo de- 

lodajalci ob udeležbi zavoda za socialno zavarova- 
nje in v dogovoru z zdravstveno službo pod nadzor- 
stvom sveta za zdravstvo okrajnega (občinskega) 
ljudskega odbora. 

18. člen 
Za periodične zdravniške preglede se primerno 

uporabljajo določbe 5., 6., ?.. 8., 9. in 11. člena te 
uredbe. 

III. Kazenske določbe 

19. člen 
Z denarno kaznijo do 1W.000 dinarjev se kaznuje 

*a prekršek gospodarska organizacija oziroma finanč- 
no samostojen zavod: 

1. če sklene delovno razmerje z osebo, ki ni bila 
Poprej  zdravniško pregledana, ali  če zaposli osebo, 

ki  je  bila  poprej   zdravniško  pregledana,   pri  delu, 
za katero po zdravniškem mnenju ni zmožna; 

2. če ne poskrbi, da se pravočasno opravi peri- 
odični zdravniški pregled oseb, za katere je tak pre- 
gled obvezen; 

3. če ravna  v nasprotju z 10. členom te uredbe; 
4. če ne hrani v redu zdravniških spričeval o 

prvih in o periodičnih zdravniških pregledih. 
Z denarno kaznijo do lO.OOOdin se kaznuje tudi 

odgovorna oseba gospodarske organizacije oziroma 
finančno samostojnega zavoda, •• stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se 
kaznuje odgovorna oseba državnega organa ali za- 
voda oziroma zasebni delodajalec z denarno kaznijo 
do 10.000 dinarjev. 

20. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek zdravnik: 
1. če malomarno opravi zdravniški pregled, ki 

je predpisan v tej uredbi; 
2. če, ne obrazloži svojega mnenja glede delovne 

zmožnosti pregledane osebe (drugi odstavek 8. člena). 

21. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek odgovorna oseba pri posredovalnici za 
delo: 

1. če ne pošlje na zdravniški pregled oseb, za 
katere je po 4. členu te uredbe pregled obvezen, 
preden jih pošlje delodajalcu; 

2. če ne hrani v redu zdravniških spričeval o 
pregledanih osebah. 

IV. Prehodne in končne določbe 

22. člen 
Prvi zdravniški pregledi po tej uredbi s« morajo 

začeti opravljati v treh mesecih po uveljavitvi te 
uredbe. 

Posebni predpisi, ki določajo obvezne zdravni- 
ške preglede za osebe, zaposlene pri določenih delih 
(pri železnici, v rudnikih, v živilskih in frizerskih 
obratih, v pekarnah itd.) in posebni predpisi, ki ve- 
ljajo za preglede vajencev in šoferjev, ostanejo še 
nadalje v veljavi; prvi pregledi oseb po teh pred- 
pisih veljajo kot prvi zdravniški pregledi po tej 
uredbi. 

23. člen 
Navodila za izvrševanje te uredbe izda po po- 

trebi Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

24. člen 
Ko začne veljati ta uredba, neha veljati odredba • 

o obveznih serijskih zdravniških pregledih oseb, za- 
poslenih v nekaterih gospodarskih strokah, ter o 
zdravniškem pregledu gospodarskih učencev (Uradni 
list LRS, št. 19-110/47) s poznejšimi spremembami 
(Uradnj list LRS, št. 32-167/48). 

23. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 114/1-55 
Ljubljana, dne  11. oktobra  1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
,   Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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152. 
Na podlagi drugega odstavka1 10. člena in 94. 

člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Urad- 
ni list FLRJ, št. 29-344/54) in v zvezi s 15. členom 
zakona o pristojnostih občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov v zadevah, ki so urejene z dosedanjimi 
republiškimi predpisi (Uradni list LRS, št. 2i&-130/55) 
udaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije 

UREDBO 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o razdeljevanju 

in odpovedi stanovanj 

1. člen 
1. člen uredbe o razdeljevanju in odpovedi Sta- 

novanj ^Uradni list LRS, št. 19-86/55) se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Določbe te uredbe se uporabljajo na tistih ob- 
močjih posameznih občin, ki so po zakonu o območ- 
jih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 24-119/55*) določena kot območja 
mest, in v tistih naseljih, za katera to določi občin- 
ski ljudski odbor. 

Dokler občinski ljudski odbori ne določijo dru- 
gače, se uporabljajo določbe te uredbe tudi v tistih 
krajih, za katere so do uveljavitve te uredbe to do- 
ločili <:«krajni ljudski odbori. 

Ljudski odbori občin lahko določijo, da se v po- 
sameznih manjših naseljih ali zaselkih na območju 
mesta določbe III. in IV. poglavja te uredbe ne upo- 
rabljajo. 

Določbe 26. do 32. člena te uredbe se uporab- 
ljajo tudi v krajih, v katerih se doloöbe III. in IV. 
poglavja te uredbe ne uporabljajo. Za sklepanje sta- 
novanjskih pogodb v takšnih krajih se uporabljajo 
določbe   uredbe  o   upravljanju   stanovanjskih   hiše 

2. člen 
6. člen uredbe o razdeljevanju in odpovedi sta- 

novanj se spremeni tako, da se glasi: 
»Stanovanjske komisije se postavijo v občinah, v 

katerih so kraji, za katere se uporabljajo določbe 
III. In IV. poglavja te uredbe. Stanovanjske komisije 
so pri svetu, občinskega ljudskega odbora, pristoj- 
nem za stanovanjske zadeve. 

Stanovanjsko komisijo imenuje za stanovanjske 
zadeve pristojni svet občinskega ljudskega odbora 
izmed odbornikov ljudskega odbora in izmed drugih 
državljanov. 

Stanovanjsko komisijo sestavljajo predsednik in 
štirje člani. Predsednik mora biti odbornik občin- 
skega ljudskega odbora. Uslužbenec ljudskega od- 
bora ne more biti član stanovanjske komisije. 

Svet lahko imenuje tudi več stanovanjskih ko- 
misij«. 

3.člen 
Za sedanjim 6. členom uredbe o razdeljevanju 

in odpovedi stanovanj -se doda nov 6. a) člen. ki se 
glasi: 

•»Občinski ljudski odbor lahko določi z odlokom, 
da se za posamezna večja naselja, ki so med seboj 
oddaljena, ustanovijo samostojne stanovanjske komi- 
sije in stanovanjske uprave.. 

Ljudska odbora okrajev» Ljubljane in Maribora 
lahko na predlog prizadetih občin določit* z odlo- 
kom, da se za območje več oibčin ali vseh občin na 
območju teh dveh mest ustanovi skupna stanovanj- 

ska  komisija   (ena  ali  več)  in  skupna  stanovanjska 
uprava«. 

4. člen 
Četrti odstavek 8. člena uredbe o razdeljevanju 

in odpovedi stanovanj se spremeni tako, da se glasi: 
»Zoper odločbo stanovanjske uprave je v osmih 

dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba na taj- 
ništvo okrajnega ljudskega odbora, v katerega delov- 
no področje spadajo stanovanjske zadeve«. 

5. člen 
15. člen uredbe o razdeljevanju in odpovedi sta- 

novanj  se spremeni in dopolni tako: 
»1. Za prvim odstavkom se doda nov drugi od- 

stavek, ki se glasi: »V primerih iz prvega odstavka 
6. a) člena se izdela seznam praznih stanovanj, seznam 
prosilcev in seznam upravičenih pričakovakev po- 
sebej za naselja, za katera so postavljene posebne 
stanovanjske komisije in stanovanjske uprave, v 
primerih iz drugega odstavka 6. a) člena pa skupni 
seznam za tiste občine ne. območju mesta, za katere 
sta ^stavljeni skupna stanovanjska komisija in 
stanovanjska uprava.« 

2. V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretjj 
odstavek, se črtajo besede »kjer tega sveta ni, pa 
s pritrditvijo občinskega ljudskega odbora«. 

3. Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
4. V sedanjem četrtem odstavku, ki postane peti 

odstavek, se črtajo besede »kjer tega sveta ni, pa 
občinskemu ljudskemu odboru« ter besede »oziroma 
občinski  ljudski odbor«. 

5. Sedanji peti in àesti odstavek postaneta šesti 
oziroma sedmi odstavek. 

6. člen 
Prvi odstavek 25. člena uredbe o razdeljevanju 

in odpovedi stanovanj se spremeni in dopolni tako, 
da   se  glasi: 

»Sporazumne zamenjave na območju iste občine 
so dovoljene po poprejinji pritrditvi stanovanjjke 
uprave, sporazumne medkrajevne zamenjave stano- 
vanj pa po poprejšnji pritrditvi stanovanjskih uprav 
obeh občin. 'V primerih iz 6. a) člena se štejejo za 
medkrajevne zamenjave zamenjave tistih stanovanj, 
ki   ležijo  na   območjai   dveh   stanovanjskih   uprav.« 

7. člen 
30. člen uredbe o razdeljevanju in odpovedi sta- 

novanj (Uradni list LRS, št. 19-86/53) se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Podstanovalske pogodbe za stanovanjske pro- 
store se lahko odpovedo brez vsakega razloga. Ce 
v pogodbi ni drugače določeno, velja za opremljeno 
sobo enomesečni, za pra7.no pa dvomesečni odpoved- 
ni rok. 

Za izjemo od določb, pryega odsitavka tega člena 
se lahko podpovedo samo rz razlogov, ki ustrezajo 
razlogom iz 60. člena uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš: 

1. podstanoralske pogodbe, ki so bile sklenjene 
do 20. decembra 1947; 

2. podstanovalske pogodbe, ki so bile sklenjene 
za stanovanjske prostore, glede katerih je bil najem- 
nik (uživalec) utesnjen po določbah zakona o sta- 
novanjskih in poslovnih prostorih (Uradni list LRS, 
št. 52-324/47) in po določbalupravilnika za izvaja- 
nje zakona- o stanovanjskih in poslovnih prostorih 
(Uradni list LRS, št. 24-144/48), in.sicer ne glede ina 
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to, ali se je vselil podstancvalec v ta stanovanjski 
prostor na podlagi odločbe stanovanjskega organa 
ali na podlagi pogodbe, ki jo je sklenil neposredno 
z najemni kom (uživalcem); 

3. podstanovalsie pogodbe, ki so bile siklenjene 
do 2>6. maja 1955, če so bili oddani v podnajem prazni 
stanovanjski prostori, razen če je bila taka podsita- 
novalska pogodba sklenjena za natančno določen 
čas, pa pozneje ni bila izrecno ali molče podaljšana 
za nedoločen čas.« 

8. člen 
V 32. členil uredbe o razdeljevanju in odpovedi 

stanovanj se spremeni prvi odstavek tako, da se 
glasi: 

»Prisilna izselitev na podlagi odpovedi je dovo- 
ljena šele potem, ko je uživalcu, sostanovalcu oziro- 
ma y primerih iz drugega odstavka 30. člena podsta- 
novalcu zagotovljeno ustrezno drugo stanovanje, 
stanovanjski   prostor ozir.  najpotrebnejši   prostori.« 

9. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
>Občinski ljudski odbori po potrebi lahko pred- 

pišejo  s  svojimi  odloki   natančnejše določbe  o  po- 
stopku  pri   razdeljevanju  in  zamenjavi  stanovanj  v 
skladu z določbami  te uredbe.« 

10. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. U 71/2-55 

Ljubljana, dne 11. oktobra 19*55. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Ta odločba  velja  takoj. 

St. 689/4-55 

Ljubljana, dne  11. oktobra   1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

154. 
Na podlagi 2. in 56. a) člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51/53 in 47/54) v zvezi z odločbo o zdruiitvi finančno 
samostojnih zavodov Radio Ljubljana in Rad.o Ko- 
per (Uradni list LRS, št. 43-153/55) izdaja Izvršni 
svet Ljudske  skupščine  LR  Slovenije 

odločbo 
o spremembah  in dopolnitvah odločbe o nadaljeva- 
nju poslovanja Radio Ljubljana kot finančno samo- 

stojnega zavoda 

Odločba o nadaljevanju poslovanja Radio Ljub- 
ljana kot finančno samostojnega zavoda (Uradnj list 
LRS, št. 42/54) se spremeni in dopolni tako, da se nje- 
no prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOČBA 
o finančno samostojnem zavodu Radio Ljubljana 

>Radio Ljubljana«, ki je bil z odločbo vlade LRS 
z dne 31. decembra 1952, 11-1152/52 razglašen za go- 
spodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem, 
nadaljuje  z delom   kot  finančno  samostojen   zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani.        / 

153. 
Na podlagi 2.. 48. in % a) člena uredbe «- finanč- 

no samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53 
in 47/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LR 
Slovenije v soglasju z okrajnim ljudskim odborom 
Koper 

ODLOČBO 
o združitvi finančno samostojnih zavodov 

Radio Ljubljana in Radio Koper 

1 
Radio Koper se združi z Radio Ljubljana v en 

finančno samostojni zavod. 
S tem preneha Radio Koper kot samostojen 

finančno samostojni  zavod. 

2 
Dosedanji Radio Koper postane relejna posrtaja 

» samostojnim programom kot obrat finančno samo- 
»tojnega zavoda Radio Ljubljana. 

3 
Vse pravice in obveznosti dosedanjega Radio 

Koper preidejo na finančno samostojni zavod Radio 
Ljubljana. 

Likvidacija dosedanjega finančno samostojnega 
zavoda Radio Koper •• glede na prvi odstavek te 
'očke ne izvede. 

Radio Ljubljana ima tele naloge: 
1. seznanja poslušalce z dogodki z vseh področij 

družbenega življenja doipa in v svetu, zlasti pa s 
stanjem in razvojem politično-gospodarskega. social- 
nega in kulturnega življenja v FLRJ; 

2. skrbi za splošno izobraževanje in skupno s 
prosvetnimi organi sodeluje pri izvajanju vzgojnega 
dela v šolah in pri drugih oblikah izobraževanja 
šolske mladine; 

3. skrbi za kulturno zabavo in razvedrilo poslu- 
šalcev. 

Svoje naloge izvršuje zavod po radijskih oddaj- 
nikih v LR Sloveniji, zlasti pa po radiooddajni po- 
staji nq sedežu zavoda ini po relejnih postajah kot 
svojih obratih. 

Pri izvrševanju svojih nalog sodeluje zavod z 
radijskimi postajami v drugih republikah FLRJ in 
tudi v drugih državah. 

' 3 
Zavod gospodari z vsem premoženjem, s katerim 

sta, doslej gospodarila finančno samostojna zavoda 
Radio Ljubljana in Radio Koper. 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za  nagrade   delavcem   in   uslužbencem 

(sklad za nagrade). 
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2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in za. velika popravila (sklad za nadome- 
stitev in dopolnitev). 

5 
Zavod ima matično radiooddajno postajo Radio 

Ljubljana in relejni postaji Radio Koper in Radio 
Maribor kot svoja obrata. 

Radio Ljubljana lahko s pritrditvijo Izvršnega 
sveta ustanovi tudi druge relejne postaje. 

Radio Koper in Radio Maribor oddajata razen 
programa Radio Ljubljana še svoj samostojen pro- 
gram. 

6 
Zavod vodita upravni odbor in direktor. 
Upravni  odbor šteje  17  članov.  Sestavljajo ga: 
deset članov, ki jih imenuje Izvršni svet LRS 

izmed kulturnih in drugih javnih delavcev, enega 
izmed teh iz okraja Koper; 

štirje člani, ki jih izvoli delovni kolektiv matične 
postaje Radio Ljubljana izmed sebe; 

direktor Radia Ljubljana; 
upra<vnika Radia Koper in Radia Maribor. 

Direktorja Radia Ljubljana imenuje Izvršni svet 
LR Slovenije. 

Direktor neposredno vodi zavod in je za svoje 
delo odgovoren Izvršnemu svetu LRS. 

Na čelu relejne postaje s samostojnim progra- 
mom je upravnik. 

Upravnika -Radia Koper in Radia Maribor 
imenuje upravni odbor Radia Ljubljana na predlog 
okrajnega ljudskega odbora Koper oziroma okraj- 
nega judskega odbora Maribor. 

Vsak upravnik neposredno vodi relej.no postajo, 
za svoje delo pa je odgovoren direktorju Radia 
Ljubljana. 

Direktor Radia Ljubljana ne more biti izvoljen 
za predsednika  upravnega odbora. 

10 
Relejni postaji Radio Koper in Radio Maribor 

imata za samostojni del svojega programa redakcij- 
ski svet. 

Redakcijski svet relejnih postaj iz prejšnjega 
odstavka šteje 5 do 9 članov; imenuje jih okrajni 
ljudski odbor Koper oziroma okrajni ljudski odbor 
Maribor. 

11 
Natančnejše določbe o razmerju med finančno 

samostojnim zavodom Radio Ljubljano jn njegovima 
relejnima postajama Radio Koper in Radio Maribor 
1er o pravicah in dolžnostih upravnikov relejnih 
postaj in redakcijskega sveta iz 9. točke se dolo- 
čijo s pravili Radio Ljubljana, ki jih predpiše Iz- 
vršni  svet Ljudske skupščine LR Slovenije. 

12 
Plače   delavcev   in   uslužbencev   se   določijo   po 

predpisih prvega odstavka 37. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih. 

13 
Za zadeve in naloge zavoda j* pristojen Svet za 

prosveito in kulturo LRS. 

14 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS,  uporablja  pa  se od  1. januarja  1955. 
S t. 6S5/3-55 
Ljubljana, dne 11. oktobra 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
73* 

Na pod'lagi 8. točke 65. člena in 117. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) ter 1. člena temeljnega zakona o 
občinski dokladi in posebnega krajevnega prispev- 
ka (Uradni list FLRJ, št. 19/59) je mestni odbor glav- 
nega mesta Ljubljane na 69. skupni seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 26. avgusta 1955 
sprejel 

ODLOK 
o občinski dokladi na dohodnino od kmetijstva 

za leto 1955 

1. člen 
Na območju mestnega ljudskega odbora glavnega 

mesta Ljubljane se pobira v letu 1955 občinska do- 
klada na dohodnino od kmetijstva. 

2. člen 
Občinska doklada je proračunski dohodek mest- 

nega ljudskega odbora in občinskih ljudskih odborov 
na območju mesta. Uporabi s« za kritje komunalnih, 
gospodarskih, zdravstvenih, sociakiih, kulturnih, pro- 
svetnih in drugih potreb, ki jih predvideva druž- 
beni plan glavnega mesta Ljubljane za leto 1955. 

5. člen 
Osnova za občinsko doklado je temeljna dohod- 

nina od kmetijstva. Stopnje občinske doklade za leto 
1955  znašajo: 
nad 50.000 do 150.000 din letne davčne osnove 100% 
nad 150.000 do 250.000 din letne davčne osnove 200% 
nad 250.000 do 350.000 din letne davčne osnove 300% 
nad 350.000 din letne davčne osnove 400% 

Doklada po višji stopnji ne more znašati več 
kakor doklada po najbližji nižji stopnji, povečana na 
četrtino razlike, zaradi katere se uporabi višja 
•stopnja. 

Doklada se odmeri in pobere v denarju obenem 
z dohodnino. 4 člen 

Uredba o dohodnini (Uradni ttrt FLRJ, št. 56/53) 
z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami, 
odlok o davčnih stopnjah dohodnine za leto 1935 
(Uradni list FLRJ, št. 55/54) ter uredba o prisilni 
izterjavi davkov in drugih proračunskih dohodkov 
(Uradni list FLRJ, št. 33/55) veljajo tudi za občinske 
doklado na dohodnino od kmetijstva. 

5. člen 
Olajšave pri dohodnine ali samo pri dopolnilni 

dohodnini   se  upoštevajo  tudi   pri  občinski   dokladi- 
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6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc, uporablja pa se od 1. julija 1955. 
Ta ju. št. 207/55. 
V Ljubljani, dne 51. avgusta 1935, 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. r. 

738 

Na podlagi 8. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52), v zvezi s 6. členom uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni list FLR], št. 19-118/53), 2. in 3. 
člena uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, 
št. 55-474/53) ter dela V tarife prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 55-659/54) in po pritrditvi Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine LRS je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na skupni seji mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 26. avgusta 1955 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju občinskega prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg zveznega prometnega davka, ki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobira na območju mest- 
nega ljudskega odbora Maribor občinski prometni 
davek, k; je predpisan s tarifo v II. delu tega od- 
loka. 

2. člen 
Občinski prometni davek je proračunski doho- 

dek mestnega proračuna in proračuna občine Kam- 
nic e. 

Razdelitev dohodka iz prvega odstavka se določi 
T družbenem planu* mestnega ljudskega odbora Ma- 
ribor. 

5. člen 
Uredba o prometnem davku (Uradni list FLR], 

št. 55-474/33) z vsemi poznejšimi spremembami in do- 
polnitvami, navodilo za izvajanje uredbe o promet- 
nem davku (Uradni list FLRJ, št. 2-25/54) in navodilo 
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
4-21/55), uredba o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ, štev. 33- 
283•31) in uredba o pobiranju dohodkov proračunov 
in skladov od gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, it 14-106/559 veljajo primerno tudi glede ob- 
činskega prometnega davka, kolikor ni v tem odloku 
drugače določeno. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem odloku se ne 

Pobira v primerih, določenia z mednarodnimi pogod- 
bami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz medna- 
rodnih odnosov do držav, s katerimi obstoji vza- 
jemnost. 

5. člen 
Pojasnila in « tolmačenja za izvrševanje tega od- 

loka izdaja svet za gospodarstvo mestnega ljudskega 
odbora Maribor. 

6. člea 
. Ko ••••• veljati ta odlok, izgube veljavo: 

1. odlok o uvedbi mestnih tak» in mestnega dav- 
ka od prometa MLO Maribor (Uradni list LRS, štev. 

34-403/53). kolikor se nanaša na pobiranje mestnega 
prometnega davka, 

2. odlok o spremtjiibah in doponitvah odloka 
MLO Maribor o uvedbi mestnih taks in mestnega 
davka od prometa (Uradni list LRS. št. 19-290/54), 

3. odlok o spremembi odloka MLO Maribor o 
uvedbi mestnih taks in mestnega davka od prometa 
(Uradni list LRS. št. 5-141/55), 

4. odlok o uvedbi začasnega prometnega davka 
od obrtniških izdelkov in storitev v mestu Mariboru 
(Uradni  list LRS, št.  10-225/55). 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. dne naslednje- 
ga meseca, ko ga sprejme MLO Maribor. 

•. DEL: TARIFA 

A. Splošna tarifa 
Občinski prometni davek na območju mesta Ma- 

ribora se plača: 

Tar. št. 1: Od porabe alkoholnih pijač vseh 
vrst v gostinski mreži od cene na drobno: 

a) v gostinskih obratih, kjer znaša iztržek 
za alkoholne pijače nad 80% vsega prometa 8% 

b) v gostinskih obratih, kjer znaiša iztržek 
za alkoholne pijače 70—80% vsega prometa 6% 

c) v gostinskih obratih, kjer znaiša iztržek 
za alkoholne pijače 60—70% vsega prometa 4% 

č) v gostinskih obratih, kjer znaiša iztržek 
za alkoholne pijače 50—60% vsega prometa 3% 

d) v gostinskih obratih, kjer znaiša iztržek 
za alkoholne pijače 40—50% vsega prometa 2% 

e) v gostinskih obratih, kjer znaiša iztržek 
za koholne pijače manj kot 40% vsega prometa     — 

Pripombe: V promet po tej tarifni številki 
se ne šteje promet s tobačnimi izdelki in z ne- 
blagovnimi storitvami. 

Glede načina pobiranja tega davka veljajo 
določbe tar. št. 7 dela B tarife zveznega pro- 
metnega davka. 

Tar. št 2: Od kino vstopnic, vstopnic za fiz- 
kulturne prireditve, vstopnic za veselice, vr- 
tiljake, cirkuške predstave, modne revije, arti- 
stične nastope in sploh od prireditev, kjer se 
ljudje zbirajo zaradi razvedrila in zabave, od 
dosežene bruto vstopnine 5% 

Pripomba: Od kulturno-prosvetnih in te- 
.lesnovzgojnih. prireditev brez veselic in točenja 
alkoholnih pijač se ta davek ne pobira. 

Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje ne- 
premičnin 10% 
od davka, odmerjenega po uredbi o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic (Uradni list 
FLRJ, št. 4-41/54) • vsemi poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami. 

Tar. St. 4: Od svetlobne neonske reklame, 
ne glede na površino reklame, četrtletno 100 din 

Pripomba: Ce je reklama montirana manj 
kot četrt leta, se plača četrtletni datele 

Kdristnik reklame mora kot davčni zave- 
zanec priglasiti montažo reklame in plačat] da- 
vek upravi za dohodke MILO Maribor najkas- 
neje 24 ur pred montažo. 

Tar. št. 5: Od reklame v kinematografih od 
davka, odmerjenega po tar. št. 6 dela B tarife 
zveznega prometnega davka 125% 
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B. Prometni davek od izdelkov in storitev zasebnih 
obrtnikov in drugih zasebnikov 

I. 0<1 proizvodov 

Izdelki iz panoge Ilio ' 
Tar. št. 1: Zemeljske barve 20% 
Tar. št. 2: Opeka, zidna in strešna 5% 
Tar. št 3: Drugi izdelki iz panoge 116, ko- 

likor niso navedeni v zvezni tarifi 10% 
Izdelki iz panoge 117 
Tar. št. 4: Rovinaste peći m Štedilniki 10% 
Tar. št. 5: Vsi drugi izdelki de panoge 1'17, 

od katerih se ne plača davek po zvezni tarifi   20% 
Izdelki iz panoge 120 
Tar. št 6: Vsi izdelki, od katerih se ne pla- 

ča davek po zvezni tarifi 20% 
Izdelki iz panoge 122 
Tar. št 7: Vsi izdelki od katerih se ne pla- 

ča davek po zvezni tarifi 10% 
Izdelki iz panoge 123 
Tar. št 8: Vsi izdelki diz papirja, kartona in 

lepenke, razen šolskih zvezkov in risank 10% 
Izdelki iz panoge 1124 
Tar. št. 9: Konfekcija 5% 
Tar. št 10: Volneni in bombažni trikotažni 

in pleteni oblačilni predmeti 10% 
Tar. št 11: 'Vsi drugi izdelki, od katerih se 

ne plača davek po zvezni tarifi 5% 
Izdelki iz paaoge 125 
Tar. št. 12: Vsi izdelki, od katerih se ne 

plača davek po zvezni tarifi, razen oibutve 15% 
Izdelki iz panoge 127 

,Tar.   št 13: Izdelki iz kakaa 20% 
Tar. št 14: Bonboni 15% 
Tar. št 15: Vsi izdelki iz .te panog«, ••••• 

kmetijskih pridelkov in izdelkov, od katerih se 
plača davek po zvezni tarifi 10% 

Tar. št 16: Izdelki vseh panog, kolikor niso 
izrecno navedeni v tarifnih številkah 1—15 te ta- 
rife ali v ta<r. Štev. 1—101 zvezne tarife, pa tudi 
kolikor v zvezni   tarif: ni predvidena obdavčitev    10% 

Pripomba: Prometni davek po tar. štev. 
1—16 tarife se ne plača od prometa tehle izdel- 
kov: moke in drugih mlinskih izdelkov; pe- 
karskih izdejlkov; izdelkov, pridobljenih s pre- 
delavo mleka, mesa, svežih in suhih rib; obleke 
in perila, izdelanega po meri za individualne 
potrošnike iz njihovega osnovmega materiala; 
ortopedskih pripomočkov vseh vrst; otroških 
igrač vseh v.rst, ne glede na material, iz kate- 
rega so izdelane, in od zakoga živine. 

•. Od storitev 
Tar. št. 1: Od plačil za opravljanje vseh      ' 

vrst storitev zasebnih obrtnikov in drugih za- 
sebnikov,  razen  storitev, od  katerih »e plača 
davek po zvezni tarifi 10% 

Tar. št 2: Od plačil za opravljanje samo- 
stojnih poklicev (advokati, zdravniki, zobarji 
in podobno) 5% 

Pripomba: 
t. Prometni davek po tar. Si. 1 »e ne plača 

od krojaških, šiviljskih, brivsko-frizerskiih, čev- 
ljarskih in dimnikarskih storitev ter od po- 
pravljanja nogavic. 

2. Davčna osnova je skupni znesek plačila 
za opravljene storitve, v katerem je zajet tudi 
davek po teh tarifnih žtevilkaih, po odbitku ma- 
teriala, ki je vštet v ceno storitve. 

3. Davka po tar. št. 2 ne plačajo dijaki in 
študenti na zaslužek od poučevanja. 

Št. D 1267/3-1955 
M-atfitbor, dne 26. avgusta 1955. 

Predsednik MLO: 
Tone Bole 1. r. 

?39. 
Na podlagi 3. člena uredbe o financiranju social- 

nega zavarovanja (Uradni list FLRJ, št. 12-92/55) je 
skupščina Republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje v Ljubjani na 'VI. zasedanju dne 20, aprila 
1955 sprejela 

SKLEP 
o razdelitvj splošne stopnje prispevka 

•• socialno zavarovanje 

I 
Splošna stopnja prispevka za socialno zavarova- 

nje, ki je določena v zveznem družbenem planu za 
leto 1955 v višini 43%, se po odbitku 0,10%, ki je 
določen za Zveznj zavod za socialno zavarovanje, raz- 
deli na posamezne panoge zavarovanja takole: 

1. za zdravstveno zavarovanje — 10.50%; 
2. za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in otro- 

ške dodatke — 32%; 
3. za oskrbnino za osebe, ki začasno niso v de- 

lovnem razmerju — 0,40%. 

II 
Splošna stopnja prispevka za socialno zavarova- 

nje za okraj Koper, ki je v 86. členu uredbe o finan- 
ciranju socialnega zavarovanja določena v višini 35%, 
se po odbitku 0,10%, ki je določen za Zvezni zavod 
za socialno zavarovanje, razdeli takole: 

1. za zdravstveno zavarovanje —  16%; 
2. za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in otro- 

ške dodatke — 18,50%; 
3. za oskrbnino za osebe, ki začasno niso v de- 

lovnem razmerju — 0,40%. 

III 
Ce se med poslovnim letom zaradi tako razde- 

ljene splošne stopnje prispevka za socialno zavaro- 
vanje pokažejo občutne nesorazmerja med dohodki 
in izdatki za posamezne panoge zavarovanja, določi 
skupščina republiškega zavoda 2a socialno zavarova- 
nje v Ljubljani sporazumno z Izvršnim svetom Ljud- 
ske  skupščine  LRS  novo  razdelitev  z  veljavnostjo 
od 1. januarja 1955. 

Opr. št  1/5-262/55 
Ljubljana, dne 20. aprila  1955 

Predsednik skupščine 
Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje: 
Roman Potočnik 1. r. 

Ta sklep je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
Ljudske   skupščine  LRS   z   dne  2. jiimja   1955,  it 

S-949/1-95. 

Izdaja «Uradni list Uts« — Direktor ta odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta Tomaie««, val » LJub- 
ljani — Naročnin»: letno looodln — Posamezna številka t» din do t strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din veC — 
Uredništvo tn uprava: LJubljana, Erjavčeva Ila, postni predal S36 — Telefon uprava 19-371 - Cek   raCun: 60-KB-5-2-JW 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XII V LJUBLJANI, dne 20. oktobra 1955 Številka 44 

VSEBINA : 

Odloki ljudskih odborov: 
74«. Odlok  o  družbenem  planu  okraja  Maribor  okolica  za 

leto 1S55. t 

741. Odlok o posebnem predračunu Izdatkov okrajnega ljud 
skega  odbora   Gorica  za   obdobje   od  1.   septembra   du 
31. decembra 1955. 

742. Odlok o predračunu okrajnega ljudskega odbora Murska 
Sobota za kritje osebnih, materialno operativnih In funk- 
cionalnih izdatkov za obdobje od 1. septembra do 31 de- 
cembra 1935. 

Odloki ljudskih odborov 

Na •podlagi 16. člena in II. točke 64. člena v zvezi 
s 96. in 108. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19—89/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Maribor okolica na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 6. aprila 1955 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Maribor okolica 

za leto 195$ 

l.člen 
Potrdi se družbeni plan okrajnega ljudskega od- 

bora Maribor okolica za leto 1955, ki se glasi: 

,   Prvi   del 

RAZVOJ GOSPODARSTVA V LETU 1954 

i. Skupno gospodarstvo 

Celotni družbeni produkt, izračunan po istih ce- 
nah kaže tole povečanje: 

V. 
1953 1954     1955 - 100 

1953 - 100 

Celotni družbeni 
produkt (v 000) 

na enega 
prebivalca 

10,081 J200 

94.500 

10,771.400 

99.912 

106,8 

105,7 

2. Industrija 
Industrijska proizvodnja v letu 1954 zaznamuje 

proti izvršitvi v letu 1953, računana po enotnih ce- 
nah, indeks 97,8. Vzroki prikazanega indeksa so pred- 
vsem v preusmeritvi proizvodnje v barvasti meta- 
lurgiji, ki je udeležena v skupni vrednosti proiz- 
vodnje z 41°/o. Vse druge stroke pa kažejo znatno 
povečanje  na  skupni   indeks  108,9. 

K temu so posamezne industrijske stroke pripo- 
mogle kakor kaže tale pregled: 

112 proizvodnja premoga 126,1 
115 barvasta metalurgija 88,5 
116 proizvodnja nekovin 88,8 
lil? kovinska industrija 109,1 
1^0 kemična industrija 103,4 
121 industrija gradbenega material» 155,5 
1122 lesna industrija 105,9 
123 industrija papirja 103 
124 tekstilna industrija 123,4 
125 usnjarska industrija 124,7 
127 živilska industrija 144,3 

industrija skupaj 97,8 
Poseben dvig proizvodlnje se kale • industriji za 

široko porabo, in sicer v tekstilni, usnjarski in ži- 
vilski. 

Proizvodnja nekovin — proizvodnja steklenih iz- 
delkov je že v razvoju in zaradi rekonstrukcije 
obraita, ki se je iz leta 1953 nadaljeval ie v letu 1954, 
ne dosega ravni proizvodnje iz leta 1952. 

V kovinski industriji je prižla predvsem do iz- 
raza osvojitev novih proizvodov, s čimer se je pri- 
lagodila povpraševanju na tržišču, tako doma kakor 
r inozemstvu. 

Industrija gradbenega materiala zaradi izredno 
ugodnih tržnih razmer »talino narašča. Na tako visoko 
povečanje je deloma vplivala tudi ustanovitev no- 
rega podjetja. 

V lesnj industriji so prešli na izdelavo končnih 
izdelkov za iiroko porabo. 

V industriji papirja je uspeh pri dvigu proiz- 
vodnje že deloma posledica vHoženih investicij, razen 
tega je vplivala na dvig proizvodnje tudi visoka 
konjunktura in delo ob nedeljah. 

Število zaposlenih v industriji • je • primeri 
z letom 1953 povečalo za Vify.oà tega. delavci 13,8%, 
uslužbenci 6,1 %. Zvišanje zaposlenih v industriji se 
v bistvu ne kaže v dvigu fizičnega obsega proizvod- 
nje, ampak v osvajanju novih izdelkov in spremem- 

' bi asortimenta, ki geßjt bilo treba prilagoditi trgu. 
Kljub temu pa povečanje delovne sile ni bilo v skia- 
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du s stopnjo povečanja proizvodnje in je proizvod- 
nost dela v pramen z letom 1•53 nekoliko padla. 
Glavni vzrok temu je bil neprimeren sistem nagra- 
jevanja, ki ni dopuščal plačevanja po učinku, stimu- 
liral pa je prekomerno vključevanje delovne sile. 

Vzporedno s povečanjem zaposlenih je stanje 
nezaposlenih takole: 

dec. 1952       dec. 1953 dec. 1954 

moški 100 163 61 
ženske 227 501 376 
skupaj 327 664 437 
indeks 100% 203% 134 % 

Struktura nezaposlenih po naslednji razpredel- 
nici kaže absolutno povečanje nekvalificirane delov- 
ne sile, ki je nastalo zaradi tega, ker je posredo\al- 
nica za delo med letom izvršila prekvalifikacijo de- 
lovne sile po določeni nomenklaturi in so ostali v 
kategoriji »drugi« le tisti, ki ne spadajo v nobeno 
drugo kategorijo, medtem ko so bili v preteklih 
letih vsi tisti, ki pred tem še niso bili zaposleni, in 
vsi invalidi, ne glede, na kvalifikacijo. 

število v decembru struktura 
19512 1953 1954 1952 1953 1954 

nekvalificirani 39 27 334 11,9 4,4 "6,4 
polkvalificirani 17 19 10 5,3 2,8 2,5 
kvalificirani 68 113 54 20,8 17,1 12,3 
visoko 

kvalificirani i 4 — — — — 
uslužbenci 58 80 4 17,7 12.1 0,9 
drugi 144 421 35 44,3 63,6 8,1 

»kupaj 327  664  437 100  100 100 

3. Kmetijstvo 

Ukrepi, storjeni za to, da se spodbudi hitrejši 
Tazvoj kmetijstva v letu 1954, kot n. pr. povečana 
investicijska sredstva, večja sredstva za pospeševa- 
nje kmetijske proizvodnje, nov sistem obdavčevanja 
kmetijskih proizvajalcev na podlagi katastrskega do- 
hodka, uredba o prostem prometu nepremičnin v 
mejah agrarnega maksimume in večje razpoložljive 
količine umetnih gnojil v trgovini — po znatno nižjih 
cenah, so ustvarili ugodnejše gospodarske in tržne 
razmere za razvoj kmetijstva. Tako je bilo umetnih 
gnojil v letu 1933 porabljenih 3.9531. Ta poraba se je 
v letu 1954 zvišala na 5.163 tone, regres za nabavo 
te količine pa je znašal v letu 1954 129 milijonov, 
kar je za 36% več od regresa v letu 1953. Od tega 
odpade na regres v zasebnem sektorju približno 80%. 

Učinek kot posledica navedenih ukrepov pa v 
tem kratkem času še ni mogel priti do večjega 
izraza zaradi nemgodnih vremenskih razmer, ki so 
vplivale na obseg kmetijske proizvodnje. Vendar 
pa kaže vrednost kmetijske proizvodnje v glavnih 
dveh strokah v letu 1954 delno povečanje, in sicer v 
poljedelstvu za 9%, v živinoreji pa za 8%. 

Številčno stanje živali pa se je povečalo, kot 
sledi: 

* 
1955- 100 

Ikon ji 
govedo 
prašiči 

94 
108 
108 

Investicije v kmetijstvu so se v letu 1954 pove- 
čale za 307,2 %, • sicer pretežno iz splošnega kre- 
ditnega sklada. Okrajna sredstva, ki so v letu 1953 
znašala 2,7 milijona, so se v letu 1954 zvišala na 14,3 
milijona. Od vseh sredstev se je porabilo za nasade 
12,9%, za gradnje 15,8%, za oprem» m stroje 34,2 %, 
za živino 26,8% ter 3,3% za drugo. Nakazano stauje 
nazorno pnča o skrbi, ki se posveča napredku v 
kmetijstvu. 

Pretežna večina državnih in zadružnih kmetij- 
tijskih gospodarstev je bilia kot poskusni obrat de- 
ležna olajšav pri družbenih obveznostih. V minulem 
letu je bila v glavnem izvršena organizacijska učvr- 
stitev novo ustanovljenih kmetijskih gospodarstev. 

4. Gozdarstvo 
Za izboljšanje gozdnega in lesnega gospodarstva 

so bili v preteklem letu uveljavljeni poleg določb 
okrajnega družbenega plana tudi pomembni ukrepi, 
predpisani v zakonu o gozdovih, navodilu za uredi- 
ditev gozdarske službe v okrajih m mestih, uredbi 
o sečnjah gozdnega drevja, zakonu o skladu za ob- 
novo gozdov. Po družbenem planu predvideno varo- 
vanje gozdnega bogastva oziroma zmanjšanje sečnje 
pa su prizadeli v letu 1934 občutni vetrolom in sne- 
golom, pa tudi velika potreba tržišča po lesu je po- 
vzročila, da je bil plan sečnje v nedržavnem sektor- 
ju prekoračen za približno 30 %. V tem prekorače- 
nju je vštetih 34.161 m*, ki odpadejo na vetrolome 
in snegolome. 

V nedržavnem sektorju je bilo posekanih 127.801 
m3, in sicer za prodajo 89.867 m3 ter 24.098 m3 za last- 
no uporabo (brez odpadka). Posek v državnem sek- 
torju je bil 88.482 m* in ni presegel planiranih ko- 
ličin. 

Od skupnih sredstev, ki so se stekala v sklad 
za obnovo gozdov, se je uporabilo za obnovitvena in 
ureditvena  dela,  kakor kaže   razpredelnica: 

v 000 

nedržavni sektor  državni sektor 

gozdne drevesnice                     282,6 41,8 
obnova in nega gozdov         5.452,8 12.089,7 
varstvo gozdov                             86,8 3,947 
urejanje gozdov                         884,6 7,005,9 
graditev   in   vzdrževanje   gozd- 

nih   komunikacij   in   stavb   v 
gozdovih                               12.910 50.550 

splošni stroški ,                       2.447.9 — 
Skup aj :                              22.064,7 73.634,4 

1954: 
Pregled izdatkov Sklada za obnovo gozdov v letu 

din 

1. obnovitvena jn druga dela (po gornji 
razpredelnici)  skupaj 95.699 

2. uprava in  terenska režija 30.531 
3. stroški javne gozdarske službe 30.000 
4. odvod republiki 110.675 
5. neizrabljena sredstva v letu  1954 74.848 

Skupaj 341.573 

9. Gradbeništvo 
Celotni obseg gradbenih del se je kot v letu 1955 

stalno večal. Izvršena gradbena dela  so bila  v  letu 
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1954 za 49% višja od preteklega leta. Nesorazmerno 
pa se je povečalo število zaposlenih v gradbeništvu 
za 80%, kar gre predvsem na račuin padca proizvod- 
nosti dela. To pa je treiba v glavnem pripisati izred- 
no neugodnemu viemenu, ki je oviralo normalen 
potek gradb. 

6. Trgovina 

Skupni promet blaga v trgovini je v letu 1954 
višji za 8% in je dosegel vrednost 2,109 milijonov. 
Povečanje promela je povzročilo deloma zvišanje 
cen, deloma pa zvišanje kupne moči oziroma zvišanje 
števila  zaposlenih.  Istočasno pa  se je število  zapo- 

slenih T trgovini znižalo za 8,2%, tako se zviša pro- 
met na zaposlenega od povprečno 4.400 tisoč v letu 
1952 in 4.000 tisoč v letu 1955 na 4,750 tisoč v letu 
1954. Pri tem pa je povprečni promet na zaposlenega 
v zadrulžnem sektorju nekoliko nižji, in sicer 4.400 
tisoč letno na zaposlenega. 

Važen ukrep je Ma reorganizacija trgovske mre- 
že, ki pa na območju Maribor okolica ni povzročil 
bistvenih sprememb. 

7. Gostinstvo 

Blagovni promet v gostinstvu in tujizmu je zna- 
šal v milijonih: 

Leto Skupaj Državni Zadružni        Družbeni      Privatni sektor 

1953 
1954 
1953 = 100 

341 
412 
120% 

185 
211 
114% 

84 
11? 
141% 

19 
24 
126,3% 

93 
60 
115,2% 

Število gostinskih obratov je ostalo v glavnem 
neizpremanjeno in je povečanje blagovnega prometa 
pripisati dvigu cen alkoholnim pijačam. Vendar je 
udeležba alkoholnih pijač v celotnem prometu od 
70% v letu 1953 padla na 55,2 •/«. 

8. Obrt 

V okraju je bilo v letu 1954 742 obrtnih obratov 
s 1.536 zaposlenimi. Ako primerjamo to z letom 1953, 
dobimo tole sliko: 

•• 

Sterile zaposleni! 

1954 indeks 
1953 - 100 1953 

Število obrtnih obratov 
induits 

1953 - 100 1954 

vsi sektorji 
državni 
zadružni 
zasebni 

715 
110 
74 

531 

742 
95 
69 

578 

101,3% 
86,3 
93,2 

108,9 

1.459 
390 
128 
941 

1.536 
930 
204 
802 

105 
1% 
153 
85 

Značilno v obrti je, da Število obratov • držav- 
nem ia zadružnem sektorju padi, znatno pa se je v 
teh obratih dvignilo število zaposlenih, medtem ko v 
zasebnih obratih število zaposlenih pada že od 1932. 
leta. Padec števila obrtnih obratov v državmem in 
zadružnem sektorju se opa;ža predvsem 'pri šiviljah 
in čevljarjih, ker jim na podeželju zelo konkurirajo 
šuišmarji in so zato te delavnice nerentabilne. 

Vzporedno z zvišanjem zaposlenih v državnem 
sektorju je bil plan bruto prometa v obrt; presežen 
za 39%. Na tako visoko realkacijo je vplivala pred- 
vsem normalizacija finančnega poslovanja (bolj ure- 
jeno knjigovodstvo in poslovanje preko Narodne 
banke) kakor tudi pavšaldranje večjega števila obrt- 
nih obratov. 

9. Investicije 
Investicijska delavnost se je v letu 1954 zelo raz- 

širila, tako tista, ki jo je financiral oziroma kredi- 
tiral OLO, kakor tista, ki so jo financirala podjetja 
ii lastnih sredstev. 

Skupno s sredstvi za investicijsko vzdrževanje 
je bilo v letu 1954 porabljenih v industriji in grad- 
beništvu 1.282 milijona, kar je v primerjavi z letom 
1953 le 97,8%. Pri tem pa je treba npoštevafi, da je 
v letu 1953 samo Elektro Maribor okolica prejel 627 
milijonov, medtem ko znaša v letu 1954 celotni kredit 
splošnega kreditnega sklada 415,5 milijonov. Sred- 
stva, s katerim; so podjetja financirala, so zmešala 
skupno 1,799 milijona, in so se formirale iz tehle 
virov: 

Po panogah pa je bilo uporabljenih od skupnih 
sredstvih v odstotkih: v 

o 

t» 

I H al 
100 69,9        18,6        1,3        1,4        8,1 0,7 

Okrajni ljudski odbor je porabil za financiranje 
in kreditiranje investicij 447,000.000, medtem ko je 
bilo v letu 1953 porabljenih le 138 milijonov. Skupna 
sredstva so bila razdeljena, kakor sledi: 

sklad za kreditiranje inve- 
sticij 166,6 milijona 37,3% 

financiranje negospodarskih 
investicij 280,5milijona 62,7% 

Iz sklada za kreditiranje investicij so bila dan« 
posojila temle panogam: 

industrija 
gradb en iétvo 
trgovina 
obrt 
kmetijstvo 

140,9 mili jona 
4   milijona 
3,9 milijona 
2^3 milijona 

15,5 milijona 

84,6% 
2,4% 
2,3% 
IA% 
9.3% 

Negospodarske investicije, ki so znašale 280,4 mi- 
lijona, imajo tole strukturo (T 000 dim): 

amortizacijski sklad za zamenjavo 
amortizacijski sklad za vzdrževanje 
lastna sredstva podjetij 
okrajni splošni kreditni sklad 

11,2% 
14,3% 
33,8 % 
40,7% 

ceste 26.351 
elektrifikacij* 24.100 
prosveta 75.308 
zdravstvo 34.018 
komunala in stanovanja 62.032 
neurja 58.679 

9,4% 
8,6% 

26,8% 
12,1 % 
22,1% 
21,0% 
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V tem, da je bilo razmeroma največ sredstev 
vloženih v investicije za prosveto, se kaže želja, da 
se stanje naših šol, ki so zaradi kritičnega stanja 
glede na število otrok in zastarelosti objektov po- 
trebna vse pozornosti, čimprej popravi. 

Drugi  del 

SMERNICE  ZA  RAZVOJ  GOSPODARSTVA 
'V LETU 1955 

1. V industriji se predvideva povečanje proiz- 
vodnje za 10,4 % nasproti proizvodnji v letu 1954. V 
tem povečanju pa ni všteta proizvodnja tovarne Im- 
pol, ker zaradi nedokončane preusmeritve v napra- 
vah povečana predelava aluminija še ne more v ce- 
loti izravnat; zmanjšane predelave bakra ter se za- 
radi tega zmanjša vrednost proizvodnje z 19,9 %, 
medtem ko se po obsegu povečuje za približno 15%. 

Po posameznih strokah se predvideva tole po- 
večanje: 

Indeks 
1954 - 100 

i 

112 proizvodnja premoga 100 
115 barvasta metalurgija 80,1 
116 proizvodnja nekovin 130,4 
117 kovinska industrija 157,3 
120 kemična industrija 101,6 
121 industrija gradbenega materiala        116,1 
122 lesna industrija 108,1 
123 industrija papirja in celuloze 123,9 
124 tekstilna industrija 104,1 
125 industrija usnja 100 
127 živilska industrija 98,3 

Proizvodnja premoga — ostane na istem nivoju, 
ker so plasti premoga Tavme in rudi v perspektivi ni- 
ma pogojev za razvoj. 

Barvasta metalurgija — potrebno je, da se čim- 
prej izvede rekonstrukcija oziroma modernizacija 
podjetja po potrjenem investicijskem programu. Ker 
v letu 1955 ni na razpolago večjih republiških kredi- 
tov, mora veliki del investicij prevzeti okraj, ki bo 
v ta namen najel posojilo iz sklada za obnovo 
gozdov in sklada za kreditiranje stanovanjske gra- 
ditve. 

Proizvodnja nekovin — tu je predvideno pove- 
čanje proizvodnje zaradi izvršenih investicij in uved- 
be novih proizvodov. 

Kovinska industrija — v letu 1954 izvršene imve- 
sticije se kažejo v precejšnjem zvišanju proizvod- 
nje. Razen tega je povpraševanje na domačem in tu- 
jem trgu po teh proizvodih vedno večje. 

Kemična industrija — proizvodnja bo v glavnem 
ostala na isti višini, le da se bo spremenil asortimenl. 
Uvedel se bo nov izdelek >umetna mešana gnojila«, 
za katerega je postopek še nov in otežkočen. 

Industrija gradbenega materiala — ima glede na 
vrsto in kvaliteto materiala ugodne možnosti za na- 
daljnje povečanje proizvodnje, kar pa je odvisno 
predvsem od števila zaposlenih. 

Lesna industrija — zvišuje in preusmerja proiz- 
vodnjo na končne izdelke za široko porabo. V letu 
1955 se predvideva zboljšanje kvalitete rezanja lesa. 

Industrija papirja in celuloze — predvideva po- 
večanje proizvodnje kot posledico investicij ,v letu 
1954. 

Tekstilna industrija — le deloma zvišuje proiz- 
vodnjo ter v glavnem izboljšuje kvaliteto in razno- 
likost izdelkov. 

Usnjarska industrija — ostane na istj višini pro- 
izvodnje zaradi uvedbe novih izdelkov, predvsem 
predelave konjskih kož. 

živilska industrija — na znižanje proizvodnje 
v tej stroki vpliva znižanje proizvodnje Veležga- 
njarne Šentilj, ki zaradi slabe letine sliv v letu 1954 
nima dovolj surovin za proizvodnjo v letu 1955. >Sa- 
na« in tovarna olja v SI. Bistrici pa proizvodnjo zvi- 
šujeta. 

2. Kmetijstvo 

Zaradi sedanjih ukrepov za napredek kmetijske 
proizvodnje in predvidenih ukrepov v letu 1955, ki 
zagotaviljajo sredstva za pospeševanje proizvodnje, 
ureditev trga kmetijskih pridelkov in povečan obseg 
industrijskih izdelkov za zamenjavo s podeželjem, 
pričakujemo, da bo kmetijska proizvodnja naraščala. 

Znatno večje količine umetnih gnojil po zelo 
znižanih cenah bodo vplivale na večjo uporabo, kar 
bo neposredno vplivalo na večjo proizvodnjo. 

Posebno važna je ustanovitev okrajnega sklada 
za pospeševanje kmetijstva, ki bo predvidoma znašal 
51 milijonov. Sredstva sklada so namenjena za pospe- 
ševanje vseh kmetijskih panog. Za poljedelstvo so 
zagotovljena sredstva za spodbujanje semenske pro- 
izvodnje in poskusništvo v vinogradništvu, za selek- 
cijo vinogradov in matičnjakov, v sadjarstvu za vzor- 
no ureditev nekaterih starejših sadovnjakov, subven- 
cija za drevesnice, za izvedbo rajonizacije sadjarske 
proizvodnje, za tečaje, v živinoreji za selekcijo ži- 
vine, za nabavo plemenjakov, umetno osemenjevanje, 
za dopolnilno vzdrževalnino in nagrade bikorejcem, 

• za licenciranje plemenjakov ter manjše melioracije 
travnih in pašnih površin. Znatna sredstva so name- 
njena tudi za zatiranje živaMdh kužnih bolezni. 
Sredstva sklada za pospeševanje kmetijstva se bodo 
uporabila tudi za varstvo rastlin pred nevarnimi bo- 
leznimi in škodljivci. Večja pozornost se bo posveti- 
la čebelarstvu1. 

•3. Gozdarstvo 

Da bi se pospešila obnova gozdov in utrdilo 
gozdno in lesno gospodarstvo ter uskladila poraba 
lesa s prirastkom gozdov, bodo v letu 1955 še nada- 
lje potrebni napori za zmanjšanje porabe lesa. 

4. Gradbeništvo 

Zaradi splošnega zmanjšanja obsega investicij 
bodo morala gradbena podjetja posvetiti vso pozor- 
nost zniževanju cen gradbenih storitev, varčevanju z 
materialom in dvigu storilnosti dela. 

5. Trgovina 

Predvideno je nadaljnje utrjevanje organizacije 
trgovske mreže. Blagovni promet bo nekoliko večji 
zaradi zvišanja kupne moči in povečanja zapo- 
slenih. 

f 
6. Gostinstvo in turizem 

Blagovni promet bo predvidoma višji zaradi 
ugodnosti, ki jih daje podjetjem okrajni družbeni 
plan. K temu bo prispevala tudi splošna boljša orga- 
nizacija, kot n. pr. ureditev prometnih zvez, propa- 
ganda in pod. 
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7. Obrt 

Razvoj obrti bo zarada ukrepov v okrajnem 
družbenem planu imel ugodnejše pogoje za razvoj. 
S pavšaliranjem dobička, obresti od osnovnih sred- 
stev in prometnega davka ter možnosti, znižati amor- 
tizacijo, bodo opravljena nesorazmerja med splošno- 
družbenim m zasebnim sektorjem. Zaostriti pa bo 
treba tudi boj proti šušmarjem. 

8. Investicije 

Po planu se bo obseg investicijske graditve ka- 
kor v zvezinem :n republiškem tako tudi v okrajnem 
merilu zmanjšal. Znatno pa se bo spremenila notra- 
nja struktura investicij v korist družbenega stan- 
darda. 

Kot nov ukrep se ustanovi sklad 'za graditve sta- 
novanj, ki bo znašal za naš okraj skupno 105 mili- 
jonov. 

Od razpoložljivih sredstev bo okraj porabil za 
financiranje negospodarskih investicij 113 milijonov. 
Struktura investicij bo takale: 

1954 1955 

9,4% 
8,6% 

263% 
12,1 % 
22,1% 
21,0% 

28,4% 
6,6% 

65,0% 

ceste 
elektrifikacija 
prosveta 
zdravstvo 
komunala in stanovanja 
neurja 
Poleg teh sredstev bo okraj v letu 1955 formiral 

še kreditni sklad v predvideni višin; 53 milijonov: 
od tega: 

neizrabljena    sredstva    kreditnega 
sklada iz 1. 1954 (že angažirana)      10 milijonov 

predvideni dotok • letu 1955 43 milijonov 

Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA MARIBOR OKOLICA 

Za zagotovitev razvoja gospodarstva, ki je pred- 
viden z zveznim, republiškim in okrajnim družbe- 
nim planom, je potrebno, da se gospodarske organi- 
zacije, državmi sveti, ustanove in banke ravnajo ra- 
zen po ustreznih ekonomskih ukrepih in smernicah 
rveznega ter republiškega plana in tudi po ekonom- 
skih ukrepih in predpisih, ki jih predpisuje ta plan. 

I. poglavje 

Amortizacija osmovnih sredstev 

1 
Podjetje za izdelovanje zidne in strešne opeke, 

obrtna podjetja in delavnice, gostinska podjetja in 
gostišča ter komunalna podjetja plačujejo amortiza- 
cijo osnovnih sredstev za leto 1955 po amortizacij- 
skih stopnjah, ki so določene z odlokom o spremem- 
bah in dopolnitvah začasnega odloka o stopnjah 
amortizacije osnovnih sredstev gospodarskih organi- 
zaci j  (Uradni list FLRJ. št. 57/54-664). 

2 
Gostinska podjetja in gostišča plačujejo v letu 

1955 amortizacijo za gradbene objekte samo za vzdr- 
ževanje v višini 30% predpisane polne amortiza- 
cije. 

Turistične gospodarske organizacije odprtega ti- 
po (pohorski domovi) plačujejo 20%, mlini pa 30% 
od stopenj, ki so določene z odlokom o spremembah 
in dopolnitvah začasnega odloka o stopnjah amorti- 
zacije osnovnih sredstev gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 57-684/54). 

Gospodarske organizacije v gozdarstvu in lesni 
industriji plačujejo 100% polne amortizacije samo za 
tisti del, ki je potreben za vzdrževanje gozdnih poti, 
ki se uporabljajo za javni promet. 

Gospodarske organizacije iz prve, tretje in četr- 
te točke tega poglavja lahko uporabljajo v letu 1955 
sredstva amortizacijskega sklada v celoti bodisi za 
investicijsko vzdrževanje ali za nadomestilo osnov- 
nih redstev. 

6 
Gospodarski svet se pooblašča, da na prošnjo 

o*brtne gopodarske organizacije po predlogu komi- 
sije za cenitev osnovnih sredstev dovoli spremembo 
pri amortizaciji. 

II. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstev za obrtna 

podjetja  znaša  6% od  vrednosti  osnovnih  sredstev. 

Obrestna mera od osnovnih sredstev za gostinska 
podjetja znaša 2 %. 

Obresti od osnovnih sredstev niso dolžne obra- 
čunavati tele gospodarske organizacije: turistične go- 
spodarske organizacije odprtega tipa (pohorski do- 
movi), mlini in podjetja, ki se ustvarjajo z družbeno 
prehrano (menze), obrtna podjetja in delavnice za 
osnovna sredstva, ki so jih nabavila v letu 1955. 

Obrtnim delavnicam in manjšim obrtnim podjet- 
jem ter gostiščem predpiše po 90. in 96. členu ured- 
be o spremembah in dopolnitvah uredbe o celotnem 
dohodku gospodarske organizacije in njegovi delitvi 
(Uradni list FLRJ, št 54/54) obresti od osnovnih sred- 
stev v pavšalnem znesku svet za gospodarstvo. 

Dohodki od obresti od osnovnih sredstev, ki jih 
plačajo gospodarske organizacije iz tega poglavja, 
gredo v kreditni sklad za gospodarske investicije 
OLO Maribor okolica. 

III. poglavje 

FORMIRANJE IN UPORABA SREDSTEV KREDIT- 
NEGA SKLADA ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE 

1 

•V'kreditni sklad ia gospodarske investicije okra- 
ja Maribor okolica se «tekajo tile dohodki: 

a) neizrabljena sredstva investicijskega »klada 
preteklega leta. 
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b) anuitete   za   kredite, dane  iz   tega   sklada, 
c) denarne kazni in koristi, ki se vplačajo po 76. 

členu ured'be o gospodarjenju z osnovnimi sredstvi 
gospodarskih organizacij in po drugih predpisih, ki 
se sklicujejo na  ta člen, 

č) obresti od osnovnih sredstev, ki jih vplačajo 
obrtna podjetja in delavnice, gostinska podjetja jn 
gostišča  ter  komunalna  podjetja, 

d) izkupiček od prodanih osnovnih sredstev po 
66. členu uredbe o prenehanju podjetij in obrtov 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) in 55. členu uredbe o go- 
spodarjenju z osnovnimi sredstvi (Uradni list FLRJ, 
št. 52/53), 

e) amortizacija osnovnih sredstev likvidiranih 
podjetij, 

f) sredstva, ki jih temu skladu med letom do- 
deli okrajni ljudski odbor. 

2 
V mejah zneska iz prve toSke tega poglavja do- 

deli pristojna banka na podlagi razpisa v sporazu- 
mu s svetom za gospodarstvo kredite za investicije. 
Pri tem je treba v prvi vrsti upoštevati gospodarske 
organizacije, ki investicij v letu 1954 niso dokončale 
in jih  je  treba nadaljevati v tem letu. 

Okrajni ljudski odbor pooblašča svet za gospo- 
darstvo, da v mejah znesikov iz prve točke tega po- 
glavja lahko določi najvižje zneske za posamezne 
panoge. 

3 
Obrestna mera za kredite iz tega sklada je naj- 

manj 5 %, rok vračanja pa ne sme biti daljši od 10 
let. Ne glede na prejšnjo točko lahko svet za gospo- 
darstvo določi nižjo obrestno mero in daljši rok vra- 
čanja za kredite, ki se dajejo kmetijstvu*, obrti, go- 
stinstvu in turizmu. 

4 
Pravilnik o črpanju in načinu dodeljevanja kre- 

ditnega sklada za gospodarske investicije predpiše 
stet  za  gospodarstvo  OLO  Maribor okolica. 

IV. poglavje 
Prometni davek 

1 
Tarifo prometnega davka predpiše OLO na pod- 

lagi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55/54) s po- 
sebnim odlokom. 

Obrtna podjetja in delavnice ter gostišča, ki pla- 
čujejo delež dobička ljudskemu odboru in stalni 
prispevek družbeni skupnosti v pavšalnem znesku, 
plačujejo pavšalno tudi prometni davek (91. in 99. 
člen uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
celotnem dohodku gospodarskih organizacij in nje- 
govi delitvi, Uradni list FLRJ, št. 54/54). 

V. poglavje 

Kritje obratnih sredstev, ki se uporabljajo za 
"vesticije 

1 

Ce financira gospodarska organizacija investici- 
je jz obratnih sredstev, je Narodna banka pooblašče- 
na, da vsa tako uporabljena obratna sredstva nado- 
mesti iz dela dobička, ki pripada gospodarski orga- 
nizacijo po VI. poglavju tega družbenega plana. 

VI. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih  organizacij 

Industrijska podjetja, gozdaa gospodarstva in 
gradbena podjetja ter obrati podjetij teh panog, ki 
samostojno obračunavajo celotni dohodek na območju 
okraja Maribor okolica, se morajo ravnati po tehle 
določbah : 

a) po odbitku zneska, ki gre kot delež federaciji, 
oziroma ustreznega zneska, ki se steka v investicijski 
sklad podjetja po 76. členu uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku gopodarsike 
organizacije in njegovi delitvi (Uradni list FLRJ, št. 
54/54) in XIX. poglavja zveznega družbenega plana 
za leto 1955 (Uradni list FLRJ, št. 56/54) ter po kritju 
zakonskih obveznosti v skladu z 39. členom prej ime- 
novane uredbe se razdeli dobiček gospodarske or- 
ganizacije na del, ki pripada podjetju in na del, ki 
pripada okrajnemu ljudskemu odboru takole: 

\ Predvideni 
dobiček za Deleî gospod. 

PodjetJ» razdelitev organizacije Delež OLO 

*» 
med. gospod, 
org. in OLO • zneska T«/i T znesku TV. 

Elektrarna, F&la 12.108 3.148 26 8.960 74 
Elektro Maribor okolica 12.879 3.863 30 9.012 70 
Rudnik Hrastovec, Poljčane 95 60 63 55 37 
Impol, Slov. Bistrice 415.090 49.570 12 363.520 88 
Tovarna steklenih izdelkov, 4 

Slov. Bistrica 4.740 2.370 50 2.370 50 
Železarna, Ruše 8.055 1.611 20 6.444 80 
2elezarna, Zg. Polskava 63 37 
Tovarna kos. Lovrenc na Poh. 11.823 2.365 20 9.458 80 
Livarna, Hoče 3.992 796 20 3.194 80 
Tovarna okovja, Bistrica 42.022 8.404 20 33.618 80 
Tovarna dušika, Ruše 467.625. 51439 U 416.184 89 
Pinus, Rače 9.553 1.050 11 8.503 89 
Granitna industrija, Oplotnica i   22.541 5.635 25 16.906 75 
Granitna industrija, Josipdol 19.876 4.969 25 14.907 75 
Opekarna, Rače 1,678 587 55 1.091 65 
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Podjetje 

Predvideni 
dobiček za 
razdelitev 

med. gospod. 
org. in OLO 

Opekarna Pragrsko 6.635 
Izolirka, Pragrsko 710 
Keramos, Fram 1.819 
LIP, Maribor 12.398 
LIP, Konjice 14.080 
Lesna industrija, Poljčane 2.348 
Impregnacija  lesa, Hoče 12.815 
Tovarna lesovine,  Ceršak 56.554 
Tovarna lesovine, Podvelka 25.480 
Tovarna kartona, Sladki vrh 236.965 
Tekstilna industrija, Ruše 8.380 
Usnjarna, Lenart 3.077 
Veležganjarna, Šentilj 1.7512 
Tovarna olja, SI. Bistrica 
Sana, Hoče 10.373 
Gozdno gospodarstvo, Maribor 568 
Gradb. pod. Granit, SI. Bistrica 15.279 
Gradb. pod. Obnova, Maribor 8.484 
Gradiš, Gradbišče Impol 4.000  . 

b) Gospodarski organizaciji, ki preseže predvide- 
ni ostanek dobička iz prejšnjega odstavka, se njen 
delež na dobičku zmanjša v skladu s prekoračenjem 

Delež gospod, 
organizacije 

T znesku t'A 

Delež OLO 

T znesku T V. 

2.322 35 4.3.13 65 
249 35 461 65 
637 35 1.182 65 

2.976 24 9.4212 76 
3.379 24 10.701 76 

364 24 1.784 76 
2.179 17 10.636 83 
6.621 lil 49.933 89 
2.803 11 22.677 89 

47.593 20 189.572 80 
1.760 21 6.600 79 

615 20 2.462 80 
1.104 63 648 57 

63 37 
2.282 22 8.091 78 

357 63 211 37 
4.585 30 10.695 70 
2.545 30 5.939 70 
1.200 30 2.800 70 

predvidenega ostanka dobička na podlagi tele lest- 
vice: 

Če se poveča dobiček nasproti pred- 
videnemu    (predvideni   dobiček   — 

indeks 100) 

Zmanjšanje deleža  gospodar, orga- 
nizacije v dobičku 

do indeksa 110              na inde<ks 100 
od indeksa 110 do 120 na indeks 100 in Se 24   % od indeksa 110—120 
od indeksa 120 do 130 na indeks 98 in še 44,2% od indeksa 120—130 
od indeksa 130 do 140 na indeks 94,6 in še 78,4% od indeksa 130—140 
od indeksa 140 do 150 na indeks 89 in še 70,5 % od indeksa 140—150 
od indeksa 150 do 170 na indeks 84,3 in še 76,5% od indeksa 150—170 
od indeksa 170 do 200 na indeks 75,3 in še 72   Vo od indeksa 170—200 
od indeksa 200 dalje    na indeks 64,5 in še 63   % od indeksa 200 dalje 

Gospodarska organizacija obračunava dobiček 
polletno s tem, da jemlje pri obračunu za prvo pol- 
letje 50% predvidenega dobička, ki se deli s tem 
planom. Pri podjetjih, kjer je formiranje dobička 
neenakomerno, se lahko takoj izračuna tudi višji do- 
biček, če privoli svet za gospodarstvo OLO. 

c) Od sredstev iz dobička, ki pripadajo gospo- 
darski organizaciji, lahko gospodarska organizacija 
izloči od zneskov pod točko a) plače iz dobička do 
tehle odstotkov: 

Del dobička, 
ki ga izloči 
gospodarska 
organizacija 

Podjetje ta premiranje 
in nagrajevanje 

• prispevkom 
za socialno 

- zavarovanje 

Elektrarna, Fala 33 
Elektro Maribor okolica ^0 

Rudnik Hrastovec, Poljčane 90 
«npol, Slov. Bistrica 27 
Jov. steklenih izdelkov, SI. Bistrica 71 
železarna, Ruše                                              ,   7l 

Poh. žel., Zg. Polskava *> 
Tovarna kos in srpoT, Lovrenc na Poh. 65 
kvarna, Hoče w 

Podjetje 

Del dobi Elu, 
ki ga iztoči 
gospodarska 
organizacija 
za premiranje 

in nagrajevanje 
• prispevkom 

za socialno 
zavarovanje 

Tovarna okovja, Bistrica 43 
Tovarna dušika, Ruše 16 
Pinus, Rače 68 
Granitna industrija, Oplotnica 63 
Granitna industrija, Josipdol 78 
Opekarna, Rače 90 
Opekarna, Pragrsko 66 
Izolirka, Pragrsflco 90 
Keramos, Fram 66 
LIP, Maribor 90 
LIP, Konjice 27 
Lesna industrija, Poljčane 90 
Impregnacija lesa, Hoče 49 
Tovarna lesovine, Ceršak 32 
Tovarna lesovine, Podvelka 43 
Tovarna kartona, Sladki vrh 16 
Tekstilna industrija, Ruše * 59 
Usnjarna, Lenart v Slovenskih goricah 59 
Veležganjarna, Šentilj v Slov. gor. 26 
Tovarna olja, Slovenska Bistrica 90 
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Podjetje 

Del dobi&ka, 
ki ga izloči 
gospodarska 
organizacija 
za premiranje 

in nagrajevanje 
s prispevkom 
za socialno 
zavarovanje 

Sana, Hoče 47 
Gozdno gospodarstvo, Maribor 90 
Gradbeno podjetje Granit, Slov. Bistrica 90 
Gradbeno podjetje Obnova, Maribor 90 
Gradiš Ljubljana, gradbišče Inrpol 70 
Kmetijstvo — državni sektor 90 
Kmetijstvo — zadružni sektor 90 
Obrt — državni in zadružni sektor 50 

'V znesku plač iz dobička je  vračunan tudi pri- 
spevek za socialno zavarovanje. 

Dobiček obrtnih podjetij in delavnic na območju 
OLO, ki samostojno obračunavajo celotni dohodek, se 
razdeli po odbitku zakonskih obveznosti po 39. členu 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o celot- 
nem dohodku gospodarskih organizacij in njegovi de- 
litvi (Uradni List FLRJ, št. 54-636/54) med podjetja in 
OLO v razmerju 50:50. 

Ne glede na prej'šnjj odstavek plačujejo obrtne 
delavnice • manjša podjetja (obrtna) delež občin- 
skim ljudskim odborom v pavšalnih znesfkih. 

Gostinska podjetja in turistične gospodarske or- 
ganizacije plačujejo 60% svojega dobička, ki ga for- 
mirajo na podlagi 82. člena uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodarskih 
organizacij in njegovi delitvi občinskemu ljudskemu 
odboru, 40% tega dobičlka pa porabijo za povečanje 
svojih investicijskih skladov. 

Gostišča plačujejo del dobička, po prednjem od- 
stavku v pavšalnih zneskih. 

Trgovska podjetja in trgovine, prodajalne in 
skladišča ter odkupne postaje na območju OLO Ma- 
ribor okolica odstopijo od svojega dobička, ki ga for- 
mirajo po 63. členu uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah ured.be o celotnem dohodu gospodarskih orga- 
nizacij in njegovi delitvi občinskemu ljudskemu od- 
boru, 90%, ostanek pa uporabijo za povečanje svo- 
jega investicijskega sklada. 

Rabat proizvajalnih podjetij, ki ostane po odbit- 
ku izdatkov iz 77. člena uredbe o delitvi celotnega 
dohodka gospodarskih organizacij (uradni list FLRJ, 
št. 54/54) se razdeli: 

1. do 30% za plače s socialnim zavarovanjem nad 
plačami po tarifnem pravilniku, 

2. 0.5% od prometa za investicijski sklad, 
3. 2% od povprečno porabljenih sredstev (obrat- 

nih) v zadnjih treh letih za rezervni sklad, 
4. ostanek rabata po odbitku 1—3 se deli po 73. 

členu uredbe o delitvi celotnega dohodka go- 
spodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 
54/54) in I. odstavku tega člena. 

5 
Na podlagi 62. člena uredbe o kmetijskih zadru- 

gah odvajajo gospodarska podjetja, obrti in samo- 
stojni obrtni obrati del dobička zadružni organiza- 
ciji, ki jih je ustanovila, v tehle odstotkih: 

v trgovski panogi 95% 
v gostinski panogi 60% 
v obrtni panogi 50% 

Zadružne organizacije odstopijo 10% ustvarjene- 
ga dobička okrajnemu ljudskemu odboru. Okrajni 
ljudski odbor' lahko oprosti zadružno organizacijo 
plačevanja prispevkov po prejšnjem odstavku, če. za- 
družna organizacija nameni ta dobiček za pospeševa- 
nje kmetijstva in če da okraju zadostno poroštvo, da 
bo dobiček v ta namen uporabila. 

VII. poglavje 

Plače delavcev in uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

1 
Raven tarifnih postavflr. v tarifnih pravilnikih za 

leto 1955 se sme gubati nad ravnijo po obračunskih 
plačah za leto 1954, ki se ugotavljajo po določbah 
XI. poglavja zveznega družbenega plana za leto 1955 
po podjetjih in panogah gospodarstva takole: 

Raven tarifnih 
postavk 

Panoga — gospodarska organizacija v odstotkih 
nad ravnijo 

i ofcrrač unskih 
piti — •/. 

Industrija in rudarstvo: 

Elektrarna, Fala 5 
Elektro Maribor okolica 5 
Rudnik Hrastovec, Poljčane 2 
Impol, Slovenska Bistrica 5 
Tovarna steklenih izd., Slov. Bistrica 5 
Železarna, Ruše 5 
Pohorska železarna Zg. Polskava 
Tovarna kos in srpov, Lovrenc na Poh. 5 
Livarna, Hoče 5 
Tovarna okovja, Bistrica 5 
Tovarna duišika, Ruše 5 
Pinus, Rače- 4 
Granitna industrija, Oplotnica 4 
Granitna industrija, Josipdol t 4 
Opekarna, Rače 4 
Opekarna, Pragrsko 4 
Izolirka, Pragrsko 4 
Keramos, Fram 4 
LIP, Maribor 4 
LIP, Konjice 4 
Lesna industrija, Poljčane 4 
Impregnacija lesa, Hoče 5 
Tovarna lesovine, Ceršak 5 
Tovarna lesovine, Podveèka 4 
Tovarna (kartona, Sladki vrh 4 
Tekstilna industrija Ruše, 4 
Usnjama in parna žaga, Lenart r Sloven- 

skih goricah 5 
Veležganjarna, Semtilj v Slov. gor. 3 
Tovarna olja. Slov. Bistrica 4 
Sana, Hoče 5 

Kmetijstvo • transportom 5 

Gozdarstvo — GG Maribor 5 

Gradbeništvo 5 

Trgovina in obrt 5 

Gostinstvo 3 
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2 
Plačilni sklad trgovskih podjetij oz. trgovin se 

formira načeloma na podlagi doseženega prometa v 
letu 1954 (zmanjSanega za verižno trgovino) in obra- 
čunskih plač, povečanih z 5% s prispevkom za social- 
no zavarovanje. 

Svet za gospodarstvo se pooblašča, da predpiše 
odstotek od celotnega prometa za posamezna trgov- 
ska podjetja oz. trgovine. Ce plačilni siklad, ki se je 
izračunal na podlagi določenega odstotka po pred- 
njem odstavku, presega plače po tarifnem pravilniku 
z izdatki 51. člena uredbe o celotnem dohodku gospo- 
darskih organizacij sme uporabiti trgovsko podjetje 
oz. trgovina za povečanje plač nad plačami po tarif- 
nem pravilniku od te razlike 100%, a največ 20% od 
letnih plač po tarifnem pravilniku vštcvši prispevek 
za socialno zavarovanje. 

Gostinska podjetja ter turistične organizacije for- 
mirajo plačilni slklad na podlagi doseženega prometa 
• letu 1954 in obračunskih plač s prispevkom za soc. 
zavarovanje. 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen predpisati od- 
stotek od celotnega prometa za posamezne organiza- 
cije iz prejšnjega odstavka. 

VIII. poglavje 

Stopnja dohodnine im zemljarine 

1 
DaTČno lestvico za obračunavanje dopolnilne do- 

hodnine kmetijskih gospodarstev, kakor tudi za obra- 
čunavanje dopolnilne dohodnine od dohodkov samo- 
stojnih poklicev predpiše okrajni ljudski odbor s po- 
sebnim odlokom. 

2 
Kmetijske proizvajalne organizacije, ki so bile 

ustanovljene po 1. januarju 1955, oziroma kmetijske 
proizvajalne organizacije, ki se štejejo kot poskusni 
obrati, so v letu 1955 oproščeni plačevanja zemljarine. 

IX. poglavje 

Skladi 

Rezervni   sJtlad 

Gospodarske organizacije prenesejo obvezno v 
svoj rezervni sklad 2%, kmetijske organizacije in 
kmetijske zadruge pa 5% od svojih povprečno po- 
rabljenih obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

Ce gospodarska organizacija ne uporablja kredita 
*a obratna sredstva pri banki alj pa uporabljeni kre- 
dit ne daje prave slilke o njenih povprečnih obratnih 
»redstvih, ugotovi svet za gospodarstvo v sporazumu 
• gospodarsko organizacijo na podlagi njenih knjigo- 
Todsikih podatkov višino povprečnih obratnih sred- 
stev. 

i 

2      * 

Investicijski   sklad  trgovskih   in 
gostinskih   podjetij 

Trgovska podjetja in trgovine na drobno prene- 
SeJo v svoj investicijski sklad obvezno 0,5% od pro- 
sta, trgovska podjetja na debelo pa 0,3% od pro- 
sta v letu 1955. 

Gostinska in tunstična podjetja formirajo svoj 
investicijski sklad v višini 0,5 % v letu 1955. 

Odstotek, ki je višji od 0,5 a največ do 1,5% do- 
loči na predlog gostinskega podjetja svet za gospo- 
darstvo OLO. 

Sklad   za   pospeševanje   kmetijske 
p roi z vodn j e 

V ta sklad se steka 18% od zneska dopolnilne do- 
hodnine od kmetijstva, ki gre v dohodke okrajnega 
ljudskega odbora Maribor okolica. 

Predračun s'klada za pospeševanje kmetijske pro- 
izvodnje je priloga k proračunu OLO Maribor oko- 
lica za leto 1955. 

Sklad    za    kreditiranje   stanovanjske 
graditve 

V ta sklad se stekajo tile dohodki: 
a) 3% celotnih dohodkov OLO po XVII. poglavju 

zveznega družbenega plana, 
b) 26,6% od sredstev za investicije, s katerimi 

razpblaga OLO, vštevši ostanek dobička gradbenih 
podjetij in obratov na območju OLO. 

Pogoje za uporabo sredstev tega sklada predpiše 
OLO Maribor okolica s posebnim odlokom. 

5 

Okrajni sklad za obnovo gozdov 

Ta sklad se oblikuje in uporablja po zakonu o 
skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov (Uradni 
list LRS, s t. 13 in 39/54). 

Predračun dohodkov in izdatkov tega sklada j© 
priloga proračuna okrajnega ljudskega odbora Ma- 
ribor okolica za leto 1955. 

V občinske sklade za obnovo gozdov se steka 
15 % gozdne takse, ki se pobere na ©bmočjn občin. 

Sklad upravlja uprava za gozdarstvo OLO Mari- 
bor okolica v okviru družbenega plana in sporazum- 
no s svetom za gospodarstvo OLO Maribor okolica. 

Iz sklada za obnovo gozdov se po dovoljenju Iz- 
vršnega sveta LRS lahko izloči del sredstev za gospo- 
darske investicije. Tako določena sredstva so posojilo 
sklada za obnovo gozdov investicijskemu skladu 
okrajnega ljudskega odbora. Pogoji vračila skladov 
za obnovo gozdov se določijo s posebno pogodbo med 
upravo za gozdarstvo im okrajnim ljudskim odborom. 

Sklad   za   urejanje  voda 

V ta sMad se prenesejo neizrabljena sredstva 
vodnogospodarskega sklada iz leta 1954. Predračun 
uporabe sklada sprejme okrajni ljudski odbor. 

Za sklade pod 3. in 4. točko predpiše pravilnike 
svet za gospodarstvo OLO Maribor okolica. 

X. poglavje 

Kontingenriranje izrabe gozdov 

Za leto 1955 se določajo tele količine lesa za iz- 
rabo gozdov. 
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1 

Za gozdove splošnega ljudskega premoženja: 

T  tem kljufini  sorrlmentl 

Pod jet j« 
s-9 « t 

jam. kt oei. les ca zel. u?*-" iglavcer iglavcer prage 

GG Maribor 61.804 7.573 9.787 200 
Koroško gozd. podj. 3.044 215 434 — 
Kmetijska gospodarstva 

in ustanove 4.081 412 _ — 
Frodaja na drobno 1.759 — — —    ; 

Skupaj 70.688 8.200 10.22H 200 

Za  gozdove  zasebnega  in  zadružnega   sektorja: 

Skupna 
količina 

izrabe gozdar 

V tem  ključni   »ortìmenti 

Obi. LO Lastna poraba Prodaja jam. le« oblo vina za 
žel. pra^e 

cel. les 

Brezno-Podvköca 12.500 4.700 7.800 1.200 70 2,500 
Cerkvenjak 1.475 1.245 230 — 30 — 
Drvanja 1.390 1.165 225 — 20 — 
Duplet 850 820 30 — — — 
Fram 3.400 1.480 1.920 300 — 400 
Gradišče 1.300 1.045 255 30   _ 
Hoče 5.185 2.500 2.685 530 20 500 
Jakobski dol 800 750 50 —   __ 
Jarenma 500 460 40 — — — 
Jurovskd dol 1.800 1.705 95 — — _ 
Korena 1.375 1.255 120 —   _ 
Lenart 1.450 1315 135     _ 
Lovrenc na Pohorju 11.025 .  4.525 6.500 1.000 100 1.500 
Malečnik 500 500 — — — — 
Oplotnica 9.195 5.875 3320 530 50 750 
Ožbalt ob Dravi 9.750 2.540 7.210 1300 100 1.860 
Pekre Limlbuš 1.560 1.120 440 50 40  , 
Pesnica 250 250 — __   __ 
Poljčane 5.950 4.960 990 80 100 150 
Pragersko 200 200 — — — — 
Rače 500 340 160 • 30 __   
Ribnica na Pohorju 8.800 2.815 5.985 1.100 100 1.750 
Ruše 6•50 3.150 3.000 300 50 1.0O0 
Selnica ob Dravi 5.100 1.475 3.625 500 30 750 
Slovenslta Bistrica 10.200 7.550 2.650 480 50 500 
Srednje 9.100 5.745 3.355 700   990 
Sentìlj T Slov. gor. 1.495 1.200 293 50 — — 
Šmarje ta ob Pesnici 500 480 20 —   — 
Šmartno na Pohorjn 8.700 5.285 5.415 700 30 1.150 
Velka 2.210 1.965 245 50 30 _ 
Volicina 1.870 1.680 190 20 20 _ 
Zgornja Kun gota 2.000 1.595 403 100 30 80 
Zgornja Pol&kava         \ 1.960 1.570 390 100 _ 70 
Zgornja Sčavnica 1.960 1.740 220 50 30 

Skupaj 131.000 75.000 56.000 9,200 900 14.000 

Navedene količine »o za vsako skupino maksi- 
malne • se ne smejo prekoračiti. 

Proizvodnja določenih količin jamskega in celu- 
loznega lesa je minimalna obveznost in jo je treba 
• ©kvirn skupne kvote izrabe gozdov doseči. 

XI. poglavje 
Delež občin na dohodkih okraja 

1 
Po 8. čtenu   uredbe   o   spremembah   in   dopo!" 

nitvah uredbe o,celotnem dohodku gospodars-ke orga* 
nizacije in njegdvi delitvi občinskemu ljudskemu <A' 
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boru Ruše 50% od deleža okraja na dobičku Žele- 
zarne Ruše. 

Občinskim ljudskim odborom pripada po 2., 5. in 
4. točki VI. poglavja III. dela tega družbenega plana 
del dobička obrtnih podjetij, gostinskih podjetij ter 
trgovskih podjetij in trgovin oziroma pavšalni do- 
biček obrtnih delavnic in gostišč. 

Občinski ljudski odbori so udeleženi pri drugih 
dohodkih, ki se poberejo na njihovem območju v 
tehle odstotkih: 

občinske doklade na dohodnino kmetov 100% 
dopolnilna dohodnina od drugih poklicev 100% 
občinske doklade  na dopolnilni  dohodek 

drugih poklicv 100% 
davek od dediščin in daril 100 °/o 
lokalne takse  m  lokalni  prometni davek 100% 

Na dopolnilni dohodnini kmetov pa je delež po 
posameznih občinah tale: 

Brezno Podvleka 22 Vo 
Cerkvenjak 24°/o 

Drvanja 17% 
Duplek 31 Vo 

Fram 26°/o 
Gradišče 15 »/o 

Hoče 23 »/o 

Jakobski dol 16»/» 

Jarenina 14«/. 
Jurovski dol 13 Vo 
Korena 19 Vo 

Lenart 23 Vo 

Lovrenc na Poh. 40 Vo 

Malečnik 17 Vo 

Oplotnica 55 Vo 

Ožba'tt ob Dravi 41V» 

Pekre Limb oš 34 Vo 

Pesnica 12 Ve 

Poljčane 44 Vo 

Pragrsfko 8Vo 

Rače 14 Vo 

Ribnica na Pohorju 87 Vo 

Ruše 100 Vo 

Selnica ob Dravi 20 Vo 

Slovenska Bistrica 43 Vo 

Srednje 53 Vo 

Šentilj 37 Vo 

Smarjeta ob Pesnici 12 Vo 

Šmartno na Pohorju 32 Vo 

Velka 34 Vo 

Voličina llVo 

Zg. Kungota 25 Vo 

Zg. Polskava 17Vo 

Zg. Sčavnica 31 Vo 

ljudski odbor spremeniti odstotek udeležbe občinskega 
ljudskega odbora na dopohulmi dohodnini kmetov pod 
3. točko tega poglavja. 

Četrti  del 

DENARNA SREDSTVA OKRAJNEGA LO IN 
NJEGOVA TEMELJNA RAZDELITEV 

I. poglavje 

Skupna sredstva okraja in občin po planu za leto 1955 

v OOOdin 

Plan 

1. Dohodki od gospodarstva: 
a) ostanek dobička za OLO in podjetje 
b) 1 °/o prom. davka gospodar, organ. 
c) 50 V» prom. davka zadrug, zadružnih 

gospodar, organizacij,  vinskih  kleti, 
gospodar,  organizacij,  ki   se   u'kvar- 
jajo z odkupom, zasebnih obrtov in' 
od prodaje vrednotic 

č) zemljarina 
2. Dohodki od prebivalstva: 

a) dopolnilna   dohodnina   kmečkih   go- 
spodarstev 

b) občinske doklade 
c) dopolnilna dohodnina od drugih po- 

klicev in premoženja 
č) občinske doklade 
d) davek od dediščin in daril 
e) državne takse 

3. Dohodki od uradov in zavodov 
4. Drugi dohodki 
5. Lokalni prometni davek 
6. Lokalne takse 
7. Obresti od osnovnih sredstev gostinskih, 

turističnih, obrtnih in komunaraih pod- 
jetij 

8. Okrajne anuitete 
9. Presežki dohodkov iz leta 1954 

1,450.084 
13.287 

80.000 
3.088 

263.600 
27.000 

15.000 
2.000 
3.348 

18.000 
1.4 IS 
7.038 

13.000 
6.000 

2.378 
15.421 
31.401 

Skupaj 1 do 9 1,952.083 

Na predlog občinskega ljudskega odbora ali go- 
8Podar»kega sveta OLO Maribor okolica more okrajni 

Izračun osnove za prispevek republiki po plana 
za leto 1955. 

v 000 din 

Plan 

L Skupna sredstva: 

Skupna  sredstva okraja 1,952.083 

II. Dohodki, ki po republiškem družbenem 
planu ne spadajo v osnovo za obdavčitev: 

1. 50 Vo dobička gospodarskih organiza- 
cij, ki so z zveznim družbenim planom 
oproščena zveznega davka 28.596 

Z. Okrajne anuitete — 
3. LokaLni  prometni davek 13.000 
4. Lokalne  takse 6.000 
5. Presežki dohodkov iz leta 1954 "31.401 
6. Obresti od osnovnih sredstev gostim- 

skih, turističnih, obrtnih in komu- 
nalnih podjetij 2.378 

7. Del dobička za samostojno razpola- 
ganje podjetij (4Vo od celotnega do- 
biSka) 126.180 



Stran 960 URADNI LIST St. 44 — 20. X. 1955 

000 din 

Plan 

8. Plače  s  prispevkom  za  socialno za- 
varovanje  iz dobička 82.430 

9. Del dobička  OZZ in  KZ,  ki  jim  ga 
okraj prepusti 269 

Skupaj 1 do 9 290.274 

Osnova za prispevek republiki (I—II)    1,661.809 
Prispevek   republiki   •   višini   57<Vo      614.869 

Razdelitev    sredstev    po   planu 
za   leto  1955 

v 000 din 

Plan 

I. Skupna sredstva 

II. Razdelitev skupaj 
1. proračun OLO 

a) administracija 
b) proračunska rezerva 
c) pologi za garancije 
č) kritje zgube 

2. Proračunske investicije 
3. Kritje izdatkov nad dohodki iz 

leta  1954 
4. Občinski  proračuni 
5. Prispevek republiki 
6. Sklad za samostojno razpolaganje 

podjetij 
a) plače 
b) za  sklade  podjetij 
c) odstopljeno OŽZ in KZ 

t. 3°/» od skupnih dohodkov OLO 
sk'adu za kreditiranje stanovanjske 
i,Tdditve (1,103.013 osnova) 

8. 26,6*/» od investie j skih sredstev 
OLO skladu za kreditiranja stano• 
-.acj, vštevši dohiček gradbenih pod- 
jetij  (osnova 271.553) 

9. 18*/» dopolnilne dohodnine kmetov 
za pospeSevanje kmetijske proiz- 
vodnje 

10. Investicijski sklad (anuitete OLO in 
obresti od osnovnih sredstev obrtnih 
podjetij, obratov, gostinskih podje- 
tij in gostiSč ter sredstva, katera 
med letom tem skladom dodeli 
OLO) 

12. Obvezna rezerva 

1,952.083 

1,952.083 
519.000 
474.200 
10.800 
10.000 
24.000 
113.342 

94.890 
169.967 
614.869 

214.767 
82.450 

132.048 
269 

33.090 

72.322 

51.000 

52.799 
16.037 

2. člen 
Ta odlok  velja od dneva objave  v  >Uradnem 

listu LRS«,  njegove določbe  pa  se uporabljajo od 
1. januarja 1995. 

St. <V.-77/42-55 

Maribor, dne 6. aprila 1955. 

Predsednik OLO; 
Stane Škof Lr. 

741. 
Na podlagi 11. člena uredbe o uporabi družbenih 

planov in proračunov okrajev in občin za leto 1955 
(uradni list FLRJ, št. 33-359/55) in 3. točke 26. člena 
statuta okraja Gorica, je okrajni ljudski odbor Gori- 
ca na ločenih sejah okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 1. oktobra 1955 sprejel 

ODLOK 
o posebnem predračunu izdatkov okrajnega ljudske- 
ga odbora Gorica za obdobje od 1. septembra do 31. 

decembra 1955 

1. člen 
Poseben predračun okrajnega ljudskega odbora 

Gorica izkazuje 29,668.913 din izdatkov, ki se krijejo 
iz proračunske rezerve II bivžih okrajev Gorica in 
Tolmin. 

2. člen 
Vsa neporabljena sredstva tega predračuna bodo 

na koncu računskega leta vrnjena na proračunsko 
rezervo II bivžih OLO Gorica in Tolmin po sklepu 
proračunske komisije. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. septembra 1955 dalje. 
St. •/6-,1/14-55 
Nova Gorica, dne 1. oktobra 1955. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

742. 
Na podlagi 11. člena uredbe o uporabi družbenih 

planov in proračunov okrajev in občin za leto 1955 
(Uradni list FLRJ, št. 35/359-53) in v zvezi z 2. in 28. 
členom temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13/147-54) je okrajni ljudski odbor Murska 
Sobota na sejah obeh zborov OLO Murska Sobota 
dne 30. septembra 1955 sprejel 

ODLOK 
o predračunu okrajnega  ljudskega odbora  Murska 
Sobota za kritje osebnih, materialno operativnih in 
funkcionalnih izdatkov za obdobje od 1. septembra 

do 31. decembra 1955 

1. člen 
Predračun okrajnega ljudskega odbora Murska 

Sobota za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 
1955 s posebno prilogo obsega: 

1. Predračun okrajnega  ljudskega odbora 
z dohodki 79,117.257 din 
z izdatki 79,117.257 din 

2. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je taj- 

nik okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota. 
3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<, uporablja pa se od 1. septembra 1955 dalje. 

St. 1/3-250/2-1955 
Murska Sobota, dne 30. septembra 1955. 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta TomSISa«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno 1000din — Posamezna številka 12 din do.t strani, vsake nadaljnje * stran) • din vee - 
Uredništvo m uprava: LJubljana. Erjavčeva na, postni predal S3« — Telefon uprave 13-57» - Cek   rafun: eo-KB-S-Ž-K» 
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leto XII V LJUBLJANI, dne 27. oktobra 195S Številka 45 

VSEBINA] 
15*. Odlok o določitvi količin vint In Zganja, ki jih ime]o 

proizvajalci porabiti doma v eni proizvajalnidobl brez 
piacila prometnega davka. 

Odloki ljudskih odborov: 
743. Odlok o družbenem planu okraja Ptuj za leto 1955. 
744. Odlok o predračunu okraja Koper za razdobje od 1. sep- 

tembra do 31. decembra 1S55. 

745. Odlok o razveljavitvi odloka o vlilni dnevnic za uradna 
potovanja v okraju Murska Sobota. 

74«. Odlok o predračunu izdatkov novega OLO Novo mesto 
za Cas od 1. septembra do 31. decembra 1S55. 

747. Odlok o posebnem predračunu Izdatkov OLO Trbovlje 
/^\" *»» od 1. septembra do 31. decembra 1958. 

/74sy Sklep o razdelitvi zmanjšanih splošnih stopenj prispevka 
K—s za socialne zavarovanje. 

155. 
Na podlagi pripombe 3 le tar. št. 97 dela A tarife 

prometnega davka (Uradni list FLRJ, it. 53/34) izdaja 
Izvršni svet ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOK 
o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo 

proizvajalci porabiti doma v eni proizvajalni dobi 
brez plačila prometnega davka 

Proizvajalci vina (vinogradniki) smejo na pod- 
ročju LR Slovenije porabiti doma brez plačila pro- 
metnega davka na vsakega člana družine, starega 
nad 15 let, po 100 (sto) litrov vina. 

Ta količina velja za proizvajalno dobo od 20. no- 
vembra 1955 do 19. novembra 1956. 

• 
Proizvajalci Uganja smejo porabiti doma brez 

plačila prometnega davka 5 (pet) hektoliterskih sto- 
penj žganja na vsakega, nad 18 let starega člana 
družine proizvajalcev. 

Ta ikoličina velja za proizvajalno dobo od 1. fe- 
bruarja 1956 do 51. januarja 1957. 

• 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-118/1-55 
Ljubljana, dne 25. oktobra 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L t. 

Odloki ljudskih odborov 
•43. 

Na podlagi 16. in 2. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) je okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 30. aprila 1955 
sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Ptuj za leto 1955 

1. člen 
Sprejme se družbeni plan c&raja Ptuj za leto 1955, 

ki se glasi : 

Prvi del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 

V LETU 1954 
Celotni proizvod 

Vrednost družbenega proizvoda, izračunana po 
Povprečnih cenah, je maiala: 

1953 1954 

v tisoč dinarjev 
v indeksu 

3.695.800 
100 

3.7•16 
104 

Skupni narodni dohodek po istih cenah pa  je 
znašal: 

1953 1954 

T tisoč dinarjev 3,43ß.83ß 3.552.787 
T indeksu 100 104 
V sikupnem družbenem proizvodu ni zajeta delav- 

nost JD2 in PTT, iker sta se planirali centralno po 
ljudskih republikah. 

Na povečanje celotnega družbenega proizvoda je 
vplivalo predvsem povečanje gospodarske aktivnosti 
v okraju, vključitev novih podjetij v družbeni plan 
ter razširhev in modernizacija obstoječih. 

1. poglavje 
Fieicnl obseg industrijske proizvodnje 

Stroka 
osnovna skupina proizvodov. 

Indeks 
19>4 

1955 
Proizvodnja premoga 
Industrija gradbenega materiala 

zidaki 
strešniki 

161 
125 

125 
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Stroka 
osnovna skupina proizvodov 

Inddki 
1954 
1955 

Lesna predelovalna industrija 
ekstrat tanin 
predelava lesa 

Tekstilna industrija 
bombažne tkanine 
volnene tkanine 
bombažna konfekcija 

Zivilsika industrija 
žgan« pijače 
alkoholne pijače 
brezalkoholne pijače   • 
mlevski izdelki 
predelava mleka 

Skupaj 

96 
205 
151 
156 
107 
157 

160 
248 
150 
119 
101 

144 

Industrijska proizvodnja se je povečala nasproti 
letu 1955 zlasti iz tehle razlogov: 

V proizvodnji premoga je prišel do veljave novi 
rov v Podgorcih, ki daje kvalitetnejši premog od 
rova v Vičancih, ter novo odprti rudnik črnega 
premoga v Makolah, ki je v letu 1954 poizkusno 
obratoval. V primerjavi z letom 1953 je količinska 
proizvodnja premoga v letu 1954 večja za 61 '/o. 

Industrija gradbenega materiala je z boljšo iz- 
rabo obstoječih kapacitet ter z boljšo organizacijo 
dela presegla proizvodnjo zidne in strešne opeke 
nasproti letu 1953 za 25%>. 

Proizvodnja tanina je za 4°/o nižja od leta 1953 
»aradi velikih popravil na zastarelih strojih.    r 

Ostala lesna predelovalna industrija je pa po- 
večala količinsko proizvodnjo za 103 »/o. 

Tekstilna industrija je zaradi ugodnih tržnih raz- 
mer in z uvedbo nočnih delovnih izmen povečala 
proizvoda jo za 31*/o nasproti letu 1953. 

Zivilski industriji, zlasti proizvodnji alkoholnih 
pijač, se je zaradi ugodnih nabav surovin in konku- 
renčnih cen posrečilo dvigniti proizvodnjo nasproti 
letu 1953 za 55°/o. 

•. poglavje 

Kmetijstvo 

Obseg proizvodnje po realiziranih cenah v kme- 
tijstvu socialističnega sektorja lastništva »e je po- 
večal od 149,000.000 v letu 1953 na 222^71.000 T letu 
1954, to je za 49 «/o. 

Obseg proizvodnje se je povečal predvsem zaradi 
povečanja povrsän in novo ustanovljenih kmetijskih 
gospodarstev (KG Juršinci, KG Cirkulane, KG Trnov- 
ska vas in KG Gorišnica). 

Potrebe tržišča so narekovale strukturo kmetij- 
ske proizvodnje in uporabo njivskih površin: 

ha 
1953 1SJ54 

žita 
industrijske rastline 
vrtnine 
krmne rastline 
drugo 

62 
2 

25 
10,7 
0,3 

63,5 
1.6 

26,5 
8• 
0,3 

V primerjavi z letom 1953 je naraslo število goved 
za 5%, število svinj za 17 Ve in perutnine za 39e/«. 

V letu 1954 je bila v okraju uvedena akcija za 
zatiranje jalovosti goveje živine. 

V letu 1954 je bilo umetno osemenjenih 2975 
krav, od tega: 

v veterinarski bolnici Ftuj 1500 
v osemenjevalni postaji Ormož, Središče 1050 
v osemenjevalni postaji Cirkovci 400 
v osemenjevalni postaji Moškanjci 25 

Odstotek goved, okuženih s TBC, se je nasproti 
letu 1935 zmanjšal za 5°/o. 

V preteklem letu so se nadalje obnavljali vino- 
gradi. Od leta 1945 je bilo obnovljenih 155 ha vino- 
gradov, od tega v letu 1954 50 ha. Sadovnjakov je 
bilo obnovljenih od leta 1945 140 ha, od tega v letu 
1954 20 ha. 

V kmetijski proizvodnji so v letu 1954 imela 
razno vlogo kmetijska gospodarstva socialističnega 
sektorja lastništva, ki so izrabila investicijske kredite 
v višini 71,913.000 din, od tega za gradbe 5,904.000 din, 
za nasade 14,797.000 din, za opremo 58,566.000 din in 
za živino 12,646.000 din. 

III. poglavje 

Gozdarstvo 

V letu 1954 je bil s formiranjem okrajne uprave 
za gozdarstvo položen temelj za pravilno gospodar- 
jenje z gozdovi ne glede na sektor lastništva. V 
okraju je 25.170 ha gozdov, od tega 6.235 ha gozdov 
SLP. Edinstvena lega podravskih gozdov nudi ogrom- 
ne možnosti za prehod na vzgajanje hitro rastočih 
drevesnih vrst, ki lahko v razmeroma kratkem času 
izenačijo nesorazmerje  med potrebo in  prirastkom. 

V okrajni sklad za obnovo in nego go- 
zdov je bilo vplačanih iz zasebnih goozdov 12,429.000 
iz gozdov splošnega ljudskega premoženja 10,076.000 
drugi nepredvideni dohodki 8,648.000 

Skupaj 51,153.000 

Od tega je bilo uporabljenih v zasebnem 
sektorju: 
gozdnokulturna dela: 
a) pogozdovanje 44,5 ha 
b) čiščenje sestojev 97 ha 
c) drevesnica 
gozdnotehnična dela: 
a) popravilo cest in mostov 

V gozdovih splošnega ljudskega premože- 
nja je bilo uporabljenih: 
a) pogozdovanje 47 ha 
b) čiščenje sestojev  152 ha 
c) drevesnice 
č) varstvo gozdov 

Za gozdnotehnična dela: 
a) popravilo cest 

1,130.000 
517.000 

1,659.000 

1,500.000 

816.126 
2,589.708 

547.402 
74.391 

5,822.802 

Skupaj 100 100 

IV. poglavje 

Trgovina 

Trgovinska mreža okraja Ptuj je v letu 1954 
močno povečala promet, kar je v skladu s povečano 
kupno močjo in viSjo proizvodnjo. BlagovniNpromet 
se je povečal v letu 1954 nasproti 1953 v trgovini B* 
drobno na 147 •/» 
v trgovini na debelo na 166 •/# 
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Povečanje prometa je posledica: 
1. povečane kupne moči prebivalstva, 
2. večje izbire blaga, 
3. reorganizacije trgovske mreže in 
4. zvišanja cen potresnemu blaga. 
Največje povečanje je dosegla trgovina na de- 

belo s kmetijskimi  pridelki  (vino, sadje, krompir). 

V. poglavje 
Gostinstvo 

Decentralizacija gostinske mreže je ugodno vpli- 
vala na razvoj večine gostinskih obratov. Občutiti pa 
je bilo pomanjkanje moderneje urejenih obratov in 
hotela v mestu Ptuju, zaradi česar se turizem ne 
more v takšni meri razviti, kot mu to nudijo pri- 

' rodni pogoji. 
Promet v gostinski mrež] se je dvignil za 14% 

nasproti prometu v letu 1955. Na zvišanje prometa 
v gostinstvu so bistveno vplivale razne lokalne pri- 
reditve. 

VI. poglavje 
Obrt 

Obrtniška gospodarska delavnost v socialistič- 
nem sektorju je kljub napredku v obsegu proizvod- 
nje in višanju števila zaposlenih zaostajala glede na 
potrebe potrošnikov, zlasti v lesni in kovinski stroki. 
Obseg proizvodnje po realiziranih cenah je bil v 
primeri z letom 1953 takle: 

v 1000 din 

Obseg proizvodnje 
Obseg proizvodnje 
Število zaposlenih 
Število  zaposlenih 

v letu 1955 ' 
v letu 1954 ' 
r letu 1953 ' 
v letu 1934 •• 

100»/» 
119»/. 
100 »/• 
123 V. 

Sektor 1953 1954 1954/53 

Socialistični sektor 
od tega: 

državni  sektor 
zadružni  sektor 

349.908       418.614        119°/o 

276.193 
73.715 

339.196 
79.618 

122 «/o 
108 •/. 

Število zaposlenih 1953 

Socialistični 
in zasebni sektor 1.389 

od tega: 
socialistični sektor 630 
zasebni sektor 759 

Vir sredstev 

1954        1954/53 

Razmerje obeh indeksov kaže nižjo proizvodnost 
dela v obrti, ki je posledica tehle vzrokov: 

a) obrtne delavnice socialističnega sektorja so ob 
ustanovitvi prevzele zastarela in izrabljena delovna 
sredstva, ki so omejevala potrebno konkurenčno spo- 
sobnost; 

b) vključitev v socialistično obrtno delavnico je 
bila za določeno število posameznikov čestokrat le 
oblika, pridobiti pravico socialnega zavarovanja, 
medtem ko so strokovno znanje in sposobnost uve- 
ljavljali v šušmarjenju ZA svoj   račun; 

c) plačilni sistem je omejeval možnosti, da bi 
podjetje primerno nagrajevalo visoko kvalificirane 
delavce, zaradi česar se je pogosto pojavljala fluk- 
tuacija tega kadra v industrijo. 

VII. poglavje 
Gradbeništvo 

V letu 1954 se je znatno menjala struktura grad- 
benih del v  korist investicij družbenega standarda. 

Gradbena podjetja so opravila v okraju Ptuj 
gradbenih del v vrednosti 895,893.000 din, kar je T 
primerjavi s planom gradenj 1. 1954 152 V«. Na pove- 
čanje investicij družbenega standarda je vplivalo po- 
večanje sredstev pri podjetjih in OLO. 

VIII. poglavje 

Investicije 

V letu 1954 so v okraju Ptuj znašala investicij- 
ska Sredstva, kot sledi: 

r milijonih 

v letu 1953 v letu 1954      indeks 1953 - 100 

1.473       106°/« 4,093 2,389 58,5«/. 

775 
698 

123»/. 
91 Vo 

Plan investicij  po virih financiranja je bil do- 
sežen takole: 

1953 
ločeno 

1. Sklad za  kreditiranje 
od  tega: 
a) splošni investicijski sklad 
b) republiški sklad za kredit 
c) lokalni kreditni sklad 

2. Dolgoročna bančna posojila 
3. Sredstva DOZ 
4. Lastna sredstva gosp. organizacij 
5. Amortizacijski sklad gosp. org. . 
6. Fin. inv. iz pror. sredstev 

a) republiška pror. sredstva 
b) lokalna proračunska sredstva 

3.801 

19 

1954 Indeks 
ipaj ločeno skupaj (1953 - 100) 

£0 — 2.074 54 

_ 1.863 __ 49 
— 21 _ 

\ 190 __ 1.000 
58 — 6 10,5 
4 — 1 25 

75 — 97 129 
67 — 64 95,5 
69 — 147 213 

68 
22 

123 180,5 

Skupaj vsa sredstva v milij. din 

Od izvršenih investicij odpade na: 

4.093 2,389 58,5 

1953 1954 
Indeks 

1953 
100 

1953 
Indek* 

1954      1953 
100 

*• Investicije gospodarskega 
pomena. '-985 2.104 53 

2. Investicije negospodar- 
skega pomena — druž- 
beni standard 108 285       263 
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V investicijah gospodarskega pomena je udele- 
žsna tovarna glinice • aluminija >Boris Kidrič«, 
Kidričevo. V letu 1*53 je izkoristila 3.801,369.000 din, 
a v letu  1954 1.990,000.000 din. 

Zmanjšanje investicij tovarne glinice in alumi- 
nija v Kidričevem se kaže v skupnem odstotku iz- 
vršitve investicij v primeri z ktom 1953, čeprav so 
se investicije iz lokalnega sklada povečale 10-kratno. 

Za financiranje investicij iz proračunskih sred- 
stev je bilo uporabljenih i« republiških sredstev 
22,000.000 din za tele objekte: 
1. Dom duševno defektnih otrok, Domava   20,500.000 
2. Kobilarna Turnišče 1,500.000 

Iz lokalnega proračuna je bilo financiranih 
125,000.000 din   za   investicije  družbenega   standarda. 

Drugi del 
SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

V LETU 1955 
Na razvoj gospodarstva okraja Ptuja v letu 1955 

je ugodno vplivalo:   • 
a) povečanje fizičnega obsega Industrijske pro- 

izvodnje za 78 Ve, (pričetek obratovanja novih kapa- 
citet — rudnik »Sega«, Ma kole in tovarna glinice in 
aluminija > Bori s Kidrič«, Kidričevo;) 

b) boljša preskrba industrije s surovinami; 
c) povečanje investicijske delavnosti v kmetij- 

stvu zaradi formiranja skladov za pospeševanje kme- 
tijstva; 

č) plačevanje po učinku dela, ki ga uvajamo v 
letu 1955. 

Navedena dejstva bodo odločujoče vplivala tudi 
na strutturo družbenega proizvoda in narodnega 
dohodka. Novj način plačevanja po učinku dela bo 
povečal proizvodnost dela, kar se bo uspešno poka- 
zalo v hitrejšem  •&•••••  proizvajalnih  sil. 

V letu 1955 se bo povečala vrednost celotnega 
družbenega proizvoda za 30 Ve, po panogah gospo- 
darstva pa takole: 

Indeks 
Panoga 1954 1955 1955 

1954 

Industrija 1590,317.000 2.737,919.000 211 V» 
Kmetijstvo 1.696,075.000 1.806,414.000 106 V« 
Gradbeništvo 317,365.000 218,061.000 67 Ve 
Trgovina 399,905.000 381,875.000 101 •/• 
Gostinstvo 

in turizem 40,258.000 48,274.000 120 Ve 
Obrt 196,073.000 233,371.000 119 V« 

Skupaj 4.171,668.000 5.425,914.000 130 V« 

I. poglavje 
Industrija 

1 

V industriji se predvideva povečanje proizvod- 
nje za 111 Vo nasproti doseženi proizvodnji v 1.1954; 

Po posameznih strokah se predvideva tole po- 
večanje: 

Stroka Enota Fizični obseg Indeks 
osnovna skupina proizvodov mere 1954 1955 1955/54 

Proizvodnja premoga tone 1.613 4.500 310 
Metalurgija barvastih kovin tone 4.520 21.000 460 

aluminij tone 750 7.500 •.•0• 
ginnica tone 3.820 14.000 370 

Industrija gradbenega materiala 000 5.447 6.325 116 
zidaki kom. 3.762 4.678 124 
strešniki kom. 1.685 1.637 97 

Lesna predelovalna industrija 
ekstrat tanin F tone 1.543 1.350 88 
druga predelava lesa m' 6.395 4.100 65 

Tekstilna industrija 000 m« 2.060 2236 108 
volnene tkanine 000 m* 513 560 110 
bombažne tkanine   . 000 m* 565 476 85 

.   konfekcija 000 m* 982 1500 122 
Živilska industrija 9.269 9.335 101 

alkoholne pijače hI 3.414 2.650 78 
brezalkoholne pijače hI 220 350 159 - 
mlevski izdelki tone 4.972 6.534 135   - 
predelava mleka tone 663 -801 123 

POVEČANJE DRUŽBENEGA 
2 
PROIZVODA V INDUSTRIJI 

Stroka. Indeks 
„ 

1954 1935 1955/54 ' 

Proizvodnja premoga 
Metalurgija barvastih kovin 
Industrija gradbenega materiala 
Lesna industrija 
Tekstilna industrija 
Živilska industrija 
Industrija skupaj 

3,753.000 57,771.000 500 
483,435.000 1.799,126.000 370 
29,127.000 36,132,000 124 

150,572.000 152,585.000 101 
558,950.000 624,083.000 112 
64,480.000 68,845.000 107 

590,317.000 2.737,919.000 211 
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Povečanje proizvodnje premoga znaša 2887 ton 
oziroma 210 °/o nasproti realizaciji v letu 1954. Na po- 
večanje vpliva predvsem pričetek rednega obratova- 
nja rudnika črnega premoga v Makolah in razširitev 
rudnika rjavega premoga v Podgorcih. 

Z obratovanjem tovarne glinice in aluminija 
»Bori» Kidriče v Kidričevem se bo vrednost družbe- 
nega proizvoda v industriji povečala za lil0/«, kar 
bo bistveno vplivalo na gospodarstvo okraja. Tovarna 
bo zaradi omejitve električne energije v zimskih me- 
secih obratovala z V», v poletnih mesecih pa z V« raz- 
položljivih kapacitet v proizvodnji aluminija, obrat 
glinicj pa z 80»/« kapaciteto. 

Industrija gradbenega materiala bo povečala pro- 
izvodnjo za 16°/» z boljšo izrabo obstoječih kapacitet 
in izboljšano organizacijo proizvodnje. Z manjšimi 
investicijami bo opekarna Ormož odpravila ozka 
grla, ki so v krožnih pečeh. 

Plan lesno predelovalne industrije za leto 1955 
je nižji od realizacije V prejšnjem letu zaradi zmanj- 
šanega poseka lesa. Proizvodnja ekstrata (tanina) bo 
zaradi zastarelosti in izrabljenosti obrata ter po-, 
manjkanja surovin prav tako nižja od realizacije 
T letu 1954. 

Podjetja tekstilne stroke bodo povečala obseg 
proizvodnje za 8*/». Povečanje bo doseženo predvsem 
z boljšo izrabo strojev in z uvajanjem več izmen pri 
proizvodnji bombažne konfekcije v tovarni perila 
>Delta< Ptuj. 

8 
Podjetja živilske industrije bodo povečala obseg 

proizvodnje živilskih artiklov. Mlekarna Ptuj prične 
• letu 1955 tudi • proizvodnjo kazeina. S tem se bo 
bruto proizvod podjetja povečal za 40 milijonov din. 
Industrija alkoholnih pijač bo omejila proizvodnjo 
'žganih pijač, ker nima zadostnih surovin in bo del 
proizvodnih kapacitet izrabila za proizvodnjo sadnih 
sokov. 

•. poglavje 

Kmetijstvo 
Vrednost kmetijske proizvodnje se bo v letu 1955 

nasproti letu 1994 v vseh sektorjih lastništva povečala 
predvidoma za 6V«. seveda ob upoštevanju normal- 
nih vremenskih razmer. 

Obseg socialističnega sektorja kmetijske proiz- 
vodnje pa se bo glede na realizacijo v letu 195* po- 
večal od 222,071.000 din na 358,470.000 din, t. j. za 
62 odstotkov. V 

Ne, povečanje kmetijske proizvodnje bodo vpli- 
•aH ti te ukrepi: 

l. večja uporaba umetnih gnojil, zaščitnih sred- 
»tev in selekcioniranih semen; 

3. v letu 1955 se bo povečala površina obnovlje- 
nih vinogradov za 30 ha. V breme okrajnih sredstev 
je bilo uvoženih 35.000 komadov selekcioniranih trs- 
nih cepljenk. Površina obnovljenih sadovnjakov se 
bo povečala za 300ha; 

4. sklad za pospeševanje kmetijstva v višini 
29,310.000 dinarjev, ki se določa za tele pospeševalne 
ukrepe: 

T 1000 din 

pospeševanje živinoreje 4.810 
zatiranje živalskih kužnih bolezni 1.506 
odškodnina za pobito in poginulo živino 500 
ureditev osemenjevalnih postaj 500 
subvencija veterinarski bolnici 3.820 
pospeševanje io zaščita poljskih pridelkov 9.060 
pospeševanje in zaščita sadjarstva in vin 3.800 
regres za cement pri zidanju silosov in gnojišč     4.500 
kmetijska propaganda, tečaji in podobno 814 

Skupaj   29.310 

2. investicijska   sredstva,   ki   so   jih '•••••* 
kmetijska gospodarstva v letu 1954 v znesku 71,000. 
dinarjev* 

.000 

Sredstva iz sklada za pospeševanje kmetijstva 
OLO bodo, kot je razvidno, vložena oziroma uporab- 
ljena v take namene, od katerih je odvisen nadaljnji 
normalni razvoj in s katerim najhitreje dosežemo 
večjo in kvalitetnejšo proizvodnjo. 

skrbeti moremo, da se odnos krmskih rastlin na- 
sproti drugim njivskim posevkom poveča. Prav tako 
je treba skrbeti za povečanje posevkov industrijskih 
rastlin predvsem sladkorne pese, ki je prvi pogoj za 
predvideno graditev sladkorne tovarne v ptujskem 
okraju. Svet za gospodarstvo naj takoj z upravnim 
odborom Zadružne zveze izvrši pri kmetijskih pro- 
izvajalcih kontrahiranje glede seive sladkorne pese. 

•. poglavje- 
Gozdarstvo 

V letu 1955 bo potrebno posvetiti posebno skrb 
hitro rastočim drevesnim vrstam, kot so na primer 
topol, vrba, kostanj, vajmutski bor in duglazije. V t* 
namen se bodo ustanovile tri nove gozdne drevesnice, 
ki bodo dajale letno 600.000 komadov sadik, kar je 
T skladu i perspektivnim planom. 

Manipulacijo z lesom je treba izboljšati in doseči 
racionalnejše izrabo gozdnih sortimentor. 

Za izvajanje gozdnih gojitvenih del in eksploa- 
tacijo v gozdovih splošnega ljudskega premoženja bo 
okrajnj ljudski odbor ustanovil gozdno gospodarsko 
podjetje. Del delavnosti pa bodo prevzela kmetijska 
gospodarstva, predvsem v gozdovih, ki so v sklopu 
kmetijskih gospodarstev. 

Od obstoječih 13 lag veneciank obratuje 8 vene- 
ciank in 5 polnojarmenikov. 

zmogljivost polnojarmenikov je 17.679 m'/8 h, med- 
tem ko je iz vseh gozdorna razpolago 15.000 m* hlodo- 
vine. Ta primerjava pove, da razpoložljive kapacitete 
ne morejo biti v celoti izrabljene. 

Plan sečnje lesa znaša v gozdovih splošnega ljud- 
skega premoženja z*'leto 1955 11.112m», 9*1» več, kot 
določa perspektivni plan. 

V zasebnih gozdovih se bo posekalo • letu 1955 
46.300 m* oziroma 12»/« več, kot to določa perspek- 
tivni plan. V navedenih količinah niso zajeti poseki 
na negozdnih površinah. 
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IV. poglavje 

Gradbeništvo 

Storitve gradbenih podjetij bodo na območju 
okraja v Letu 1995 po svojem obsegu manjše kakor 
v letu 1954. 

Zmanjšanje gradbenih storitev je posledica nižjih 
investicijskih kreditov, ki so dovoljeni za leto 1955 
tovarni glinice in aluminija. Večja lastna sredstva, 
s katerimi bodo razpolagala predvsem gospodarska 
podjetja, pa daleč ne bodo nadomestila izpada sred- 
stev iz splošnega investicijskega kreditnega sklada. 
Zaradi tega bo tudj podjetje »Gradiš« preselilo svoj 
obrat iz Kidričevega v Maribor. 

Struktura gradbenih storitev se bo v letu 1959 
še bolj spremenila v korist graditve družbenega 
standarda. 

Da se pospešijo in pocenijo gradbene storitve, 
je treba poleg drugega izvajati še tele panoge: 

začeti zidati objekte le na podlagi popolnih in 
potrjenih projektov, ki so porok za največjo ekono- 
mičnost; 

pri izvajanju gradbenih projektov je treba pre- 
iti na uporabo standardiziranih montažnih delov, 
predvsem gradbeno mizarstvo in montažne stopnice; 

gradbena podjetja morajo uvesti plačevanje po 
učinku in premije za prihranek na materialu in 
stroških. 

V gradbeni sezoni je treba opravljati delo v več 
izmenah. 

V. poglavje 

Trgovina in gostinstvo , 
V letu 1955 se bo organizacija tigovsike mreže 

učvrstila. Posebna skrb bo posvečena formiranju pla- 
čilnega sklada. Povprečnj odstotek za plače od pro- 
meta znaša 3.49, medtem ko je v letu 1954 znašal 4.20. 
Celotni plačilni sklad trgovine bo za 16.5 % manjši 
od plačilnega sklada v letu 1954, kar predstavlja za 
trgovino znižanje lastnih stroškov. 

V letu 1965 ee bo povečal blagovni promet za 
12,6%, kar je v sikladu * povečano kupno močjo in 
viSjo proizvodnjo. Poljske pridelke bodo v letu 1955 
odkupovale kmetijske zadruge in podjetja po odkup- 
nih postajah, ki bodo omejena na določenem ob- 
močju. 

Kmetijska zadruga kot zadružna organizacija 
individualnih proizvajalcev bo na podlagi takega 
sistema dobila svojo pravo vsebino in mesto v druž- 
beno ekonomskih odnosih. Kmetijska zadruga bo 
torej r imena svojih članov zbirala in prodajala 
njihove pridelke najugodnejšemu kupcu. Ta način 
odkupa bo znatno prispeval k stabilizaciji cen. 

V gostinstvu se bo povečal družbeni proizvod 
za ca. 20 •/•• Da se doseže ta načrt, bo treba urediti 
in izboljšati notranje poslovanje v gostinstvu, kar bo 
omogočilo znižanje cen, podaljšati sezono v letovi- 
ščih na Stateobergu in Boriai. 

VI. poglavje 

Obrt 

V letu 1955 predvidevamo, da se bo vrednostni 
obseg obrtniške proizvodnje povečal od 646,188.000 din 
na 748,180.000 din ali za 16%. Povečanje proizvodnje 
je utemeljeno s temile razlogi: 

a) v obrtno panogo gospodarstva je vključena 
novo ustanovljena zadružna obrtna delavnica v Cir- 
kovcih s planiramo proizvodnjo 2,327.000 din; 

b) obrtna podjetja so povišala svoje plane nad 
realizacijo v letu 1954; 

c) v letu 1954 je hilo obrtnim podjetjem dovolje- 
nega skupaj 24,030.000 din investicijskega kredita za 
nabavo opreme, za razširitev obratov itd. Zaradi tega 
se bo vrednostni obseg proizvodnje povečal kot na 
primer pri >Avtokaroseriji< Ptuj za 113%, Remont 
Maikole za 107%, pri Barvarni in apreturi Ptuj za 
30%, pri Remontu Ptuj za 16%, pri Remontu Ormož 
za 13%. pri Mizarstvu Središče za 12% itd. 

Stimulativno bo vplivala na razvoj obrtne delav- 
nosti v okraju tudi uvedba pavšalizacije tako socia- 
lističnih obrtnih delavnic kakor tudi zasebnih. Ta 
sistem obdavčevanja prinaša to prednost, da je kolek- 
tiv podjetja, delavnice oziroma zasebni obrtnik ie 
v začetku leta seznanjen z obveznostmi, tako da lah- 
ko najprikladnejše organizira delo in kalkulira ceno 
svojim izdelkom oziroma storitvam. 

Na povečanje proizvodnje v obrtni delavnosti 
znatno vpliva tudi nov način plačevanja po učinku 
dela, ki ga z letošnjim letom uvajamo. Sistem plače- 
vanja po učinku dela bo učinkovito dvignil proizvod, 
nost dela tudi v obrtn; delavnosti. 

V letu 1955 bodo občinski ljudski odbori in okraj- 
ni ljudski odbor še povečali napore za razširitev 
socialističnih obrtnih podjetij in delavnic. Obstoječe 
obrate bo treba primerno mehanizirati in jim dovoliti 
investicijske kredite. 

VII. poglavje 

Investicije 

Investicije okraja Ptuj se bodo zmanjšale na- 
sproti realiziranim investicijam v letu 1954 po vred- 
nosti za 50%. 

Po namenu bo vrednost investicij v letu 1955, ki 
jih financira okrajni ljudski odbor v primeri z letom 
1954 takale: 

1954 

1. Investicije družbenega standarda 
2. Gospodarske investicije 

95,304.000 
206,171.000 

1955 

76,000.000 
70,000.000 

Indeks 
1955 
1954 

80 
34 

Skupaj 

Predvidena struktura investicij je v sikladu s 
temeljnimi načeli plana, v katerem je poudarjena 
skrb za zidanje stanovanj, nasprotno pa se občutno 
zmanjšujejo gospodarske investicije. 

Poudarek se daje tudi investicijam v kmetijstvu 

301,475.000 146,000.000 48 

in se zaradi tega ves dobiček zadružnih organizacij, 
ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru, usmerja 
v 'kmetijstvo tako, da znašajo ta sredstva skupno s 
skladom za pospeševanje kmetijstva, ki ga je usta- 
novil okrajni ljudski odbor 50,000.000 din. 
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Tretji del 
EKONOMSKI INSTRUMENTI IN UKREPI 
ZA IZVRŠITEV PLANA OKRAJA PTUJA 

ZA LETO 1935 
Da t>i se dosegel gospodarski razvoj, predviden 

i družbenim planom okraja Ptuja za leto 1995, se 
predpisujejo poleg ekonomskih instrumentov in ukre- 
pov, ki »o določeni z družbenimi planò FLRJ IN LRS 
za leto 1993 še tile ekonomski instrumenti in ukrepi: 

VIII. poglavje 
Amortizacija osnovnih sredstev 

1 
Opekarna Zabjak z obratom Janežovci in opekar- 

na Ormož, obrtna podjetja in delavnice, gostinska 
podjetja im gostišča obračunavajo amortizacijo osnov- 
nih sredstev za leto 1955 po amortizacijskih stopnjah, 
kj so določene z odlokom o spremembah in dopol- 
nitvah začasnega odloka o stopnjah amortizacije 
osnovnih sredstev gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 57-68454). 

2 
Ne glede na prejšnjo določbo obračunavajo in 

plačujejo spodaj navedene gospodarske organizacije 
amortizacijo osnovnih sredstev po tehle stopnjah in 
na ta način: 

letovišče grad Bori, letovišče Dom ob Dravinji 
io hotel Ormož plačujejo v letu 1955 samo tisti del 
amortizacije, ki je določen za vzdrževanje, a resta- 
vracija Kidričevo samo 10°/e od predpisane polne 
amortizacije za vzdrževanje. 

Gospodarske organizacije iz prvega in drugega 
razdelka tega poglavja lahko uporabljajo v letu 1955 
sredstva amortizacijskega sklada • celoti, bodisi za 
investicijsko vzdrževanje ali za nadomestitev osnov- 
nih sredstev. 

4 
Obrtnim podjetjem in delavnicam, gostinskim 

podjetjem in gostiščem predpiše višino in način pla- 
čevanja amortizacije po tem poglavju svet za gospo- 
darstvo OLO v pavišalnem znesku. 

IX. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev 

1 
Obrestna mera od osnovnih sredstev za obrtna 

podjetja in delavnice znaša 6»/e od sedanje vrednosti 
osnovnih sredstev. 

2 
Ne glede na prejšnji razdelek znaša obrestna 

mera od osnovnih sredstev: 
2V. za tekstilno in obutveno stroko obrti, za 

brivsiko-frizerske delavnioe, za gostinska podjetja 
ia gostišča, za Avtokaroserijo in za Podjetje «a po- 
pravilo VOZ JZ. .  i*        v - X. 

Obresti od osnovnih sredstev niso dolžne obraču- 
navati restavracija Tovarne glinice in aluminija 
Kidričevo in  restavracije ter menze zaprtega upa. 

Gospodarskim organizacijam iz prejšnjega xax- 
delka  predpiSe  višino in  način  plačevanja obresti 

od osnovnih sredstev svet za gospodarstvo OLO v 
pavšalnem znesku po določbah tega poglavja družbe- 
nega plana. 

4 
Dohodki in obresti od osnovnih sredstev, ki jih 

plačujejo podjetja iz tega poglavja, gredo v kieditni 
sklad  za  gospodarske  investicije  okraja   Ptuja. 

X. poglavje 
Formiranje in  uporaba  sredstev  krteditnega  sklada 

za gospodarske investicije okraja Ptuja 
1 

V kreditni sklad za gospodarske investicije okra- 
ja Ptuja se stekajo tile dohodki: 

a) neuporabljena sredstva investicijskega sklada 
iz preteklega leta; 

b) anuitete za dane kredite iz tega sklada; 
c) obresti od osnovnih sredstev, ki jih plačujejo 

obrtne podjetja in delavnice, gostinska podjetja in 
gostišča; 

č) denarne kazni in koristi, ki se vplačujejo po 
76. členu uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sred- 
stvi gospodarskih organizacij in po drufih predpisih, 
ki se sklicujejo na ta člen; 

d) izkupiček od prodanih osnovnih sredstev po 
06. členu uredbe o prenehanju podjetij in obratov 
(Uradni list FLRJ, št. 91/53) in 93. člena uredbe o 
gospodarjenju z osnovnimi sredstvi (Uradni ust FLRJ, 
št. 92/53); 

e) del dobička, ki ga vplačujejo gospodarske 
organizacije okrajnemu ljudskemu odboru v višini 
8.5 odstotka. « 

2 
O dodelitvi investicijskega kredita sklepa svet 

za gospodarstvo OLO po poprejšnjem pregledu inve- 
sticijskega elaborata, ki ga opravi strokovna komisija 
sveta za gospodarstvo OLO. 

Obresti od osnovnih sredstev, ki jih plačujejo 
v ta sklad obrtna podjetja in delavnice, gostinska 
podjetja in gostišča, se načeloma vračajo tem pano- 
gam v obliki kreditov za investicije. 

Obrestna mera od kreditov iz tega sklada je naj- 
manj V/t, rok vračanja pa ne sme biti daljši od. 
10 let 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko določi svet 
za gospodarstvo nižjo obrestno mero in daljši rok 
vračanja za kredite, ki se dajejo kmetijskim organi- 
zacijam, obrtnim podjetjem in delavnicam ter gostin- 
skim podjetjem in gostiščem. 

Natančnejša navodila za črpanje kreditnega skia- 
da za gospodarske investicije predpiše po potrebi 
svet za gospodarstvo. 

SI. poglavje 
Prometni davek 

1 
Tarifo prometnega davka predpiše OLO po ured- 

bi o spremembah in dopolnitvah uredbe o promet- 
nem davku (Uradni li«t FLRJ, št. 95/54-) s posebnim 
odlokom. 
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XII. poglavje 

Kritje obratnih srtedstev, ki so porabljena 
za investicije 

Za vsa obratna sredstva, ki jih gospodarske orga- 
nizacije uporabljajo za investicije, obremeni Narod- 
na banka sredstva teh gospodarskih organizacij za 
samostojno razpolaganje po 11. členu uredbe o sklep- 
nih računih gospodarskih organizacij za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 97/54). 

XIII. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

Industrijska podjetja, gradbena podjetja in obrt- 
na podjetja, ki jim delež dobička ne bo določen v 

pavšalnem znesku, ter izvozna podjetja, ki ne obra- 
čunavajo plačilnega sklada z odstotkom od prometa, 
se morajo ravnati po tehle določbah: 

a) Po odbitku zneska, ki gre kot delež federaciji, 
oziroma ustreznega zneska, ki se steka v investicij- 
ski sklad podjetja po 76. členu uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodar- 
ske organizacije in o njegovi delitvi (Uradni list 
FLRJ, št. 54-656/54) in XIX, poglavja zveznega druž- 
benega plana za leto 1955 (Uradni list FLRJ, štev. 
56-666/54), po kritju zakonskih obveznosti v skladu 
z 59. členom prej imenovane uredbe ter premij, ki 
jih je gospodarska organizacija upravičena izločiti 
po določbah tega poglavja, se razdeli dobiček gospo- 
darske organizacije na del, ki pripada podjetju in 
na del, ki priipada okrajnemu ljudskemu odboru, in 
sicer takole: 

Pod jet j« 
Predvideni 

dobiček za raz. 
med  gosç 

in  " 
!°8toOTt- 

Delež  goapodartke 
organizacije 

• V. znesku 

Delež  OLO 

tVi v znesku 

Rudnik »Sega«, Makole 
Okrajni premogovniki, Sodinci 
Tovarna gli nice in aluminija, Kidričevo 
Opekarna, Ormož 
Opekarna, Zabjak 
Tovarna stroju, Majšperk 
Tovarna volnenih izdelkov, Majšperk 
Tekstilna tovarna, Ptuj 
>Deltac,  tovarna  perila, Ptuj 
»Petovia«, alk. industrija, Ptuj 
•••••• podjetje, Ptuj 
Oljarna, Središče 
Mlekarna,   Ptuj 
Elektro Maribor, obrat Ptuj 
LIP Maribor, obrat Ptuj 
Gradbeno podjetje >Drava<, Ptuj 
>Gradisc, Kidričevo 
Remontno podjetje, Ptuj 
Avtokaroserija, Ptuj 
Podjetje za popravilo voz JZ, Ptuj 
Remontno podjetje, Ormož 
Žaga, Središče 
Remont, Makole 
Pleterna, Ptuj 
Perutnina, Ptuj 

323 
15 

112,669 
2.669 
1.893 

11.742 
84.854 

7.517 
6.058 
1.504 

298 

2J202 
269 

35.691 
1.405 

400 
6.924 

662 
1.415 

952- 
1.642 

b) Od storitev iz dobička, ki pripadajo gospodar- 
ski organizaciji po prejšnji točki, se izlo&jo plače 
iz dobička po tehle odstotkih: 

Pođ]e*je 

Odstotek od dobička, 
ki pripada goapodanki 
organizaciji za poveča- 
nje piai nad plačami 
po tarifnem pravilnike 

Rudnik »Sega«, Makole 100 •/• 
Okrajni premogovniki, Sodinci 100 "/• 
Tovarna glinice in aluminija, Kidričevo 65'/» 
Opekarna, Ormož 62 •/» 
Opekarna, Zalbjak 80V« 
Tovarna volnenih izdelkov, Majšperk 27 Ve 
Tovarna volnenih izdelkov, Majšperk 27 e/» 
Tekstilna tovarna, Ptuj 47V» 
»Delta«, tovarna perila, Ptuj 100 •/• 
Petovia«, alkoholna industrija, Ptuj 68'/» 
Mlinsko podjetje, Ptuj 100 •/• 

60 
60 
50 
50 
50 
40 
20 
30 
70 
50 
70 
50 
80 
40 
50 
50 
50 
60 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
60 

194 
8 

33.800 
1.42S 

946 
4.6% 

16.970 
2.195 
4.241 

6512 
209 

880 
154 

10.618 
841 
200 

2.769 

59 
706 
276 
986 

?odjet)e 

40 
40 
70 
50 
50 
60 
80 
70 
50 
50 
30 
50 
20 
60 
50 
50 
70 
40 
50 
60 
50 
60 
50 
50 
40 

129 
5 

78.869 
1.428 

946 
7.046 

67.884 
5.122 
1.817 

652 
89 

1.322 
155 

22.975 
562 
200 

4.155 

59 
707 
276 
656 

Odstotek od dobička, 
ki pripada gospodarski 
organizaciji za poveča- 
nje plac nad plačami 
po tarifnem pravilnika 

Oljarna, Središče 50*/» 
Mletkarna, Ptuj 50V» 
Elektro Maribor, obrat Ptuj 90 V. 
LIP Maribor, obrat Ptuj 90 V« 
Gradbeno podjetje »Drava«, Ftuj 100'/» 
»Gradiš«, Kidričevo * 50 Vt 
Remontno podjetje, Ptuj 100 •/• 
Avtokaroserija, Ptnj 100Ve 
Podjetje z* popravilo voz JZ, Ptuj 7i>*lt 
Remontno podjetje, Ormož 100 "/• 
Žaga, Središče 100 •/« 
Remont, Makole 72V» 
Pleterna, Ptuj 100 •/. 
Perutnina, Ptuj ' 30«/» 
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Iz dela dobička, ki je namenjen za povečanje 
plač, se najprej izplačajo premije za prihranke pri 
materialu, za prihranke pri drugih stroških, za bolj- 
šo kakovost, za boljšo organizacijo dela in za racio- 
nalizacijo v poslovanju, ostaneik pa se razdeli med 
delavce in uslužbence glede na njihov delež pri uspe- 
hu gospodarske organizacije. Višino zneska za pre- 
mije določi gospodarska organizacija s tarifnim pra- 
vilnikom oziroma pravilnikom o premijah. 

c) Gospodarske organizacije lahko razporedijo 
po prejšnjem odstavku določeni del dobička za 
plače nad plačami po tarifnem pravilniku pri obra- 
čunu samo taikrat, če dosegajo vsaj: plan fizičnega 
obsega proizvodnje in predvideni dobiček za 1.1955, 
realizirano proizvodnjo leta 1954, če jim je proiz- 
vodni plan nižji od realizacije leta 1954, realizirani 
obseg proizvodnje na povprečno zaposlenega. 

Ce gospodarska organizacija izpolnjuje y prejš- 
njem odstavku navedene pogoje, sme porabiti med 
letom do 50 % zneska dela dobička, ki je namenjen 
za povečanje plač nad plačami po tarifnem pravil- 
niku, ostanek pa šele po potrditvi sklepnega računa. 

Ce pa gospodarska organizacija ni dosegla svo- 
jega proizvodnega plana alti najmanj proizvodnje iz 
leta 1954 zaradi nezadostnih surovin, katerih razdeli- 
tev je kontingentirana po Zveznem izvršnem svetu ter 
n; imela možnosti za preorientacijo na druge surovin- 
ske vire, da komisija za pregled sklepnih računov 
predlog okrajnemu ljudskemu odboru, da se izvrši 
obračun po planu podjetja. 

Ce gospodarska organizacija ne doseže pogoje* 
iz te točke pod c), mora ustrezajoči del plač iz do- 
bička odvesti v sklad za samostojno razpolaganje 
podjetja. 

č) Ce poveča gospodarska organizacija svoj do- 
biček, ki se deli s tem planom, zaradi večje proiz- 
vodnje od predvidene ali od doseženega obsega pro- 
izvodnje v letu 1954, kadar je proizvodni plan nižji 
od doseženega v letu 1954, je upravičena izločiti pred 
delitvijo tega dobička med QLO in podjetjem 30'/» 
tako ugotovljenega zneska za premiranje. 

V premijah je vračunan tudi prispevek za so» 
cialno zavarovanje. 

Natančnejša navodila izda po potrebi i>vet za 
gospodarstvo OHO. 

2 
Kmetijska gospodarstva ne plačujejo davka od 

dobitka federaciji in tudi ne deleža okrajnemu Ijud- 
skemu odboru. Ce kmetijska gospodarstva dosežejo 
dobiček, ga smejo po plačilu polne amortizacije « 
morebitnih anuitet uporabiti do 50»/» za premije, na- 
grade in plače, nad plačami po tarifnem pravilniku, 
vendar sme znašati del dobička za plače nad pla- 
čami po tarifnem pravilniku s prispevkom za social- 
no zavarovanje največ 20»/« plač po tarifnem pravil- 
niku. Ostanek dobička morajo kmetijska gospodar- 
iva prenesti v sklad za samostojno razpolaganje za 
gospodarske investicije. 

3 
Kmetijske zadruge ter podjetja in obrati kme- 

tijskih zadrug, ki samostojno obračunavajo dohodek, 
Plačajo od ostanka dobička, ki jim ostane po od- 
bitku 50 V. zneska, ki bi šal kot delež federaciji (po 
5. točki XIX. poglavja zveznega družbenega plana) 
<*elež okrajnemu ljudskemu odboru v višini 10'/». 
Ostanek dobička prenesejo omenjene zadružne orga- 
nizacije v investicijske sklade. 

Trgovska podjetja Zadružne zveze plačujejo od 
ostanka dobička po odbitku 50% zneska, ki bi iel 
kot delež federaciji (po 3. točki XIX. poglavja druž- 
benega plana FLRJ), delež okrajnemu ljudskemu od- 
boru v višini 10%. Preostali del dobička pa odve- 
dejo omenjene zadružne gospodarske organizacije v 
investicijski sklad z pospeševanje kmetijstva pri 
okrajni zadružni zvezi. Sredstva iz tega sklada se 
smejo uporabiti za pospeševanje kmetijstva na ob- 
močju okraja Ptuja za ukrepe, ki jih odobri svet za 
gospodarstva OLO. 

Manjša obratna podjetja, ki zaposlujejo do 30 
delavcev, obratne delavnice in gostišča plačujejo 
delež okraja pri dobičku v pavšalnem znesku. Visino 
in način  plačevanja  predpiše  svet za  gospodarstvo. 

Gospodarske organizacije iz prejšnjega odstavka 
lahko uporabijo za povečanje plač nad plačami po ta- 
rifnem pravilniku 50% dobička, ki jim ostane, ven- 
dar premije in plače nad plačami po tarifnem pra- 
vilniku s sociain m zavarovanjem ne smejo prese- 
gati 20% plač po tarifnem pravilniku. 

Gostinska podjetja formirajo in obračunavajo 
plačilni sklad s prispevkom za socialno zavarovanj» 
tako, da vzamejo določeni odstotek od celotnega do- 
seženega prometa. 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen predpisati 
odstotek od celotnega prometa za posamezna pod- 
jetja prejšnjega odstavka. 

Ce plačilni sklad, ki se izračunava na podlagi 
določenega odstotka od celotnega prometa, presega 
plače po tarifnem pravilniku z izdatki iz 31. člena 
uredbe o celotnem dohodku gospodarske organiza- 
cije, sme uporabiti gostinsko podjetje za povečanje 
plač nad plačami po tarifnem pravilniku od te raz- 
like samo tisti del, ki mu ga dovoljuje lestvica, pred- 
pisana v naslednjem razdelku tega poglavja. 

Gostinska podjetja ne plačujejo deleža od do- 
bička okrajnemu ljudkemu odboru, temveč ga • ce- 
loti odvedejo v svoj investicijski sklad. 

Trgovska podjetja in trgovine obračunavajo pla- 
čilni sklad z odstotkom od prometa. 

Svet za gospodarstvo je pooblaščen predpisati 
odstotke od celotnega prometa za posamezna trgovska 
podjetja. 

Ce plačilni sklad, ki se izračuna na podlagi od- 
stotka, presega plače po tarifnem pravilniiku z izdatki 
31. člena uredbe o celotnem dohodku gospodarske 
organizacije, sme uporabiti trgovsko podjetje oziro- 
ma trgovina za povečanje plač nad plačami po tarif- 
nem pravilniku od te razlike samo tisti del, ki mu ga 
dovoljuje tale lestvica: 

'• 

Ce en ai« pla&iVnl (Vlad 
pe odbitku plač pota--       ... . , ...        , 
rifnem pravilniku i ii- Znesek, ki ga «me trprako podjetje ©fi- 
datici M. čl. T odstotku rotn« trixmn« uporabiti ca plaie • to- 
od   pia*   po   tarifnem clamimi •••••••••••• 

pravilniku 

do 10% 100,0 •/• na pere. preko 
aa 11% 93,0 V. + 35,0%        11—19 •/. 
na 15»/» 80.0% + 35,0'/.        15—20 % 
na 20 V» 70,0 •/• + 30,0'/.        20—25 % 

/ 
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Ce znaša plačilni sklad 
po odbitku plač po ta- 
rifnem pravilniku z iz- 
datki ïl. čl. v odstotku 
od plač po tarifnem 

pravilniku 

Znesek, ki |a sme  trgovsko podjetje ozi- 
roma  trgovina  aporiiiti  za  plače  i  «- 

ciatakn zavarovanjem 

29»/« 
50 «/o 
55 »/o 
40 »/o 
49 «/o 
50 °/o 
55% 
60% 
65 »/o 
70% 
75% 
80% 
90% 

100% 
1120% 
160% 

na 200% 
na 500% 

na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 

65,0% 
58,0% 
52,0% 
50,0% 
47/)% 
44,4% 
42,0% 
40,5 % 
58.7 •/• 
37,2 % 
35.8 •/« 
54,4 % 
32,1 •/• 
30,0% 
26,7% 
21,8% 
18,0% 
12,0% 

+ 217,0 */• 
+ 26,0*/. 
+ 25,0 '/. 
+ 24,0'/. 
+ 25,00/« 
+ 23,0'/. 
+ 20,0'/. 
+ 16,0% 
+ 17,0% 
+ 16,0% 
+ 15,0% 
+ 14,0% 
+ 12,0% 
+ 10,0 % 
+ 7,0% 
+ 3,0% 
+ 1,0% 
+  0,3 % 

25—30 
50—35 
55—40 
40—15 
45—50 
50—55 
55—60 
60—65 

% 
% 
V. 
% 
% 
% 
•/• 
•/« 

65—70 % 
70—75  •/« 
••-«• % 
80—90 •/• 
90—100 V« 

100—120% 
120—160% 
160—200% 
200—300% 
500 % 

Ostanek plačilnega sklada prenese trgovsko pod- 
jetje oziroma trgovina v svoj investicijski sklad in 
rezervni sklad. 

Trgovska podjetja in trgovine ter prodajalne pro- 
izvajalnih podjetij odstopijo od svojega dobička, ki 
ga formirajo po 68. členu uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o celotnem dohodku gospodar- 
ske organizacije (Uradni list ELRJ, št. 54/54) 90% 
okrajnemu ljudskemu odboru, ostanek pa uporabijo 
za povečanje svojega investicijskega sklada. 

XFV. poglavje 

Delež ljudskega odbora mestne občine Ptuj 
na dohodkih OLO 

Ljudskemu odboru mestne občine Ptuj pripada 
tale delež na dohodkih, ki se poberejo na njegovem 
Območju: 

1. Dobiček gospodarskih organizacij 59% 
2. Dopolnilna dohodnina od zasebnih kme- 

tijskih gospodarstev 100% 
3. Dopolnilna dohodnina od samostojnih po- 

klicev in premoženja 100% 
4. 1 %   prometnega   davka,   ki   ga   plačajo 

državna gospodarska podjetja 100% 
5. 50% prometnega davka, ki ga plačujejo 

gospodarske organizacije zadružnega sek- 
torja in zasebni sektor 100% 

6. Davek od uporabe tuje delovne lile 100% 
7. Zemljarina 100% 
8. Davek od dediščin in daril 100% 
9. Dohodek uradov jn ustanov 100% 

10. Državne takse —• 
H. Lokalne takse  (mestne takse)                         100% 
12. Občinski prometni davek / 100% 
13. Presežek proračunskih in drugih dohod- 

kov iz prejSnjih let 100% 
14. Drugi proračunski dohodki 100% 

XV. poglavje 

Delež občinskih ljudskih odborov na dohodkih •• 

Občinski ljudski odbori so, poleg lastnih sred- 
stev, s katerimi razpolagajo, udeleženi • leto 1953 
tudi na dohodkih okrajnega Ijndskega odbora. 

Od dela dobička, ki pripada okrajnemu ljudske- 
mu odboru, so udeleženi občinski ljudski odbori na 
dobičku, ki ga plačajo gospodarske organizacije na 
njihovem območju, v tehle odstotkih: 

Občinskj ljudski odbor Leije 3,4% 
Občinski ljudski odbor Hajdina 1,8% 
Ljudski odbor mestne občine Ormož    22,0% 
Udeležbo občinskih ljudskih odborov na drugih 

dohodkih okraja določi odlok o okrajnem proračunu 
za. leto 1955. 

XVI. poglavje 
Skladi 

1 
Trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo z izvo- 

zom in uvozom, trgovska podjetja na debelo in tr- 
govska podjetja t tehničnim blagom, ki se pretežno 
ukvarjajo z izvozom in uvozom, prenesejo v troj 
rezervni sklad 4%, kmetijske organizacije 5%, 
drage gospodarske organizacije pa 2% svojih obrat- 
nih sredstev, povprečno uporabljenih v zadnjih treh 
letih. 

Ce gospodarska organizacija ne uporablja kre- 
dita za obratna sredstva pri banki ali če uporabljeni 
kredit ne daje prave slike o njenih povprečnih obrat- 
nih sredstvih, ugotovi svet za gospodarstvo spora- 
zumno z gospodarsko organizacijo po njenih knjigo- 
vodskih podatkih višino povprečnih obratnih sred- 
stev v zadnjih treh letih. 

Trgovska podjetja in trgovine prenesejo v »roj 
investicijski sklad obvezno 0,5 % od prometa • 1.1955. 

Trgovska podjetja in trgovine prispevajo iz svo- 
jih investicijskih skladov, formiranih po določbah 
prejšnjih odstavkov, delež v vižmi 40—75% v sklad 
za graditev skladišč trgovskih podjetij pri okrajni 
trgovinski zbornici. 

Upravni odbor okrajne trgovinske zbornice do- 
loči v sporazumu • svetom za gospodarstvo, po po- 
prejšnjem zaslišanju trgovskega podjetja oziroma 
trgovine, individualni odstotek za posamezno trgov- 
sko podjetje oziroma trgovino po prejšnjem od- 
stavku. 

Gostinska podjetja in gostišča formirajo svoj 
investicijski sklad na ta način, da prenesejo v inve- 
sticijski «klad 1 % od doseženega prometa v letu 1955. 

Ustanovi ie sklad za pospeševanje kmetijstva. 
Sklad j» samostojna pravna oseba. Sklad upravlja 
upravni odbor, ki ga imenuje okrajni ljudski odbor. 
Dohodki sklada to: 

a) 15% od dopolnilne dohodnine zasebnih kmeč- 
kih gospodarstev, 

b) darila gospodarskih organizacij ter drugii 
pravnih in fmčnih oseb, 

c) druga sredstva, ki jih dodeli okrajni ljudski 
odbor s posebnim sklepom. 

Sklad za pospeševanje kmetijstva se črpa po 
predračunu dohodkov in izdatkov, ki se sestavi sa 
podlagi programa za izvajanje ukrepov za pospeše- 
vanje kmetijstva. Program sestavi upravni odbor 
sklada   •  pritrditvijo  okrajnega   ljudskega  odlbora. 

4 
Ustanovi se sklad   za   urejanje   voda.   Dohodki 

sklada za urejanje voda OLO so: 
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i. presežek sklada \• leta 1994 2,967.611 
2. dotacija iz proračuna okraja 1,000.000 

Skupaj 3,967.611 

Izdatki: 
1. melioracija — Formin, Gajevci, 

Mala Tas 2,500.000 
2. vzdrževalna dela na reguliranem 

odseku Pesnice 1,000.000 
5. študije in načrti 467.411 

Skupaj 3,967.411 

Sklad za urejanje voda upravlja svet za gospo- 
darstvo. Odredbodajalec sklada je načelnik tajništva 
za gospodarstvo in črpa na podlagi predračuna iz- 
datkov. 

Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov uprav- 
lja okrajna uprava za gospodarstvo po posebnem 
predračunu dohodkov in izdatkov. Predračun dohod- 
kov in izdatkov tega sfklada je sestavni del prora- 
čuna OLO. 

1 Povprečna gozdna taksa oziroma vrednost lesa 
na panju v gozdovih SLP znaša za leto 1955 za okraj 
Ptuj 2.566 din na m». 

Svet za gosipodarstvo je pooblaščen: 
a) da potrdi odkazovalni elaborat sečenj v za- 

sebnem in državnem sektorju v okviru dovoljenih 
limitov ter zmogljivosti gozdov; 

b) da izvaja ukrepe za vzgajanje hitro rastočih 
drevesnih vrst, da se v doglednem času izravna neso- 
razmerje med prirastkom in porabo; 

c) da smotrno uskladi kapacitete lesne predelo- 
valne industrije z razpoložljivimi surovinami; 

č) da se organizira podjetje, ki se bo ukvarjalo 
* odkupom ključnih sortimentov in hkrati opravljalo 
zamenjavo » premogom. 

Ustanovi se kreditm sklad za zidanje stanovanj- 
ih hiš. Kredtni sklad za zidanje stanovanjskih hi« 
upravlja poseben upravni odbor, ki ga imenuje OLO. 
Kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš je na- 
menjen izključno le za posojila za zidanje stano- 
vanjskih hiš. Sredstva kreditnega sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš se nalagajo pri Mestni hranilnici 
v Ptuju. 

V kredtni sklad za zidanje stanovanjskih hiš se 
•plača za leto 1955: 

a) 3V« celotnih dejanskih dohodkov, s katerimi 
razpolaga OLO; .... 

b) del dobička gradbenih in montažnih podjetij, 
ti pripada po tem planu OLO; 

c) obresti in anuitete od posojil, dovoljenih ix 
tega sklada; 

6) drugi dohodki, ki jih določi OLO v ta sklad 
8 posebnim predpisom. 

Ustanovi se investicijski sklad za financiranje 
»tanovanjske in komunalne graditve. Sklad upravlja 
^et za gospodarstvo. Dohodkj sklada so: 

a) neuporabljena sredstva sklada iz prejšnjega 
leta, 

b) dohodki od upravnih kazni, 

c) 15% od dela dobička, ki ga gospodarske or- 
ganizacije  plačujejo okrajnemu   ljudskemu  odboru, 

č) posojila gospodarskih organizacij iz sredstev, 
i katerimi samostojno razpolagajo. 

Iz tega »klada se mora uporabiti za zidanje stano- 
vanj 25 Vo sredstev, s katerimi razpolaga okrajni 
ljudskj odbor za investicije. Sklad se črpa na podlagi 
predračuna dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme svet 
za gospodarstvo OLO na podlagi družbenega plana. 

8 
Ustanovi se sklad za realne garancije. Dohodek 

sklada je 6,5 °/o od dela dobička, ki ga gospodarske 
organizacije plačujejo okrajnemu ljudskemu odboru. 

Sklad upravlja svet za gospodarstvo OLO. Sred- 
stva sklada se smejo uporabiti za garancijske zneske 
in druge potrebe v zvezi z licitacijo kreditov iz sploš- * 
nega kreditnega sklada, ki jih najemajo gospodarske 
organizacije. 

XVII. poglavje 
Stopnje dohodnine in zemljarine 

1 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva v letu 1955 se predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova •/• Davek Osnova •/o Davek 

1.000 3 30 42.000 5.4 2.268 
2.000 3 60 43.000 5.6 2.408 
3.000 3 90 44.000 5.8 2.552 
4.000 3 120 45.000 6 2.700 
5.000 3 150 46.000 6.2 2.852 
6.000 3 180 47.000 6.4 3.008 
7.000 3 210 48.000 6.6 3.168 
8.O00 3 240 49.000 6.8 3.332 
9.000 3 270 50.000 7 3.500 

10.000 3 300 51.000 7.1 3.621 
11.000 3 330 52.000 72 3.744 
12.000 3 360 53.000 7.4 3.922 
13.000 3 390 54.000 7.5 4.050 
14.000 3 420 55.000 7.6 4.180 
15.000 3 450 56.000 7.8 4.368 
16.000 3 180 57.000 7.9 4.503 
17.000 3 510 58.000 8.1 4.698 
18.000 3 540 59.000 8.2 4.838 
19.000 3 570 60.000 8.3 4.980 
20.000 3 600 61.000 8.4 5.124 
21.000 3 630 62.000 8.6 5.332 
22.000 3 660 63.000 8.7 5.481 
23.000 3 690 64.000 8.8 5.632 
24.000 3 720 65.OO0» 9 5.850 
25.000 3 '750 66.000 9.1 6.006 
26.000 3 780 67.000 92 6.164 
27.000 3 810 68.000 9.3 6.324 
26.000 3 840 69.000 9.5 6.555 
29.000 3 870 70.000 9.6 6.720 
30.000 3 900 71.000 9.9 6.936 
31.000 3.2 992 72.000 9.9 7.128 
32.000 3.4 1.088 73.000 10 7.300 
33.000 3.6 1.188 74.000 10.2 7.548 
34.000 3.8 1592 75.000 10.3 7.725 
35.000 4 1.400 76.000 10.4 7.904 
36.000 4,2 1.512 77.000 10.6 8.162 
37,000 4.4 1.628 78.000 10.7 8.346 
38.000 4.6 1.748 79.000 ìo.e 8.532 
39,000 4.8 1.872 80.000 11 8.800 
40.000 5 2.000 81.000 11.1 8.991 
41X00 5.2 2.132 82.000 112 9.184 
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Osnova 

11.3 

Davek 

9.379 

Osnova 

350.000 31.5 

Davek 

110250 

Osnova V. Davek Osnova •/• Davek 

83.000 685.000 39.7 271.945 700.000 40 280.000 
84.000 11.4 9.576 355.000 31.7 112.555 690.000 39.8 274.620 nad 
85.000 11.5 9.775 360.000 31.8 114.480 695.000 59.9 ' 277.305 700.000 40 V» 
86.000 11.6 9.976 365.000 32 116.800 
87.000 11.7 10.179 370.000 52.1 118.770 a 
88.000 11.8 10.384 375.000 52.3 121.125 Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
89.000 11.9 10.591 380.000 52.4 123.120 od kmetijstva se zaokrožijo takole: 
90.000 12 10.800 385.000 32.6 125.510 a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo i na tisoč 
91.000 12.1 11.011 390.000 32.7 127.530 dinarjev tako, da se zneski do 500 di n zaokrožijo na 
92.000 122 11.224 395.000 52.9 129.955 nižjih  tisoč,  zneski  nad 500 din  pa na   "išjih  tisoč 
93.000 12.3 11.459 400.000 33 152.000 dinarjev; 
94.000 12.4 11.656 405.000 332 154.460 b) osnove nad  100.000 din   se  zaokrožijo na  pet 
95.000 12.5 11.875 410.000 35.5 156.550  • tisoč din, in sicer tako, da ! se zneski do 2500 din za- 
96.000 12.6 12.096 415.000 33.5 139.025 okrožijo na nižjih pet tisoč , zneski nad 2500 din pa 
97.000 12.7 12.319 420.000 33.6 141.120 na višjih pet tisoč- dinarjev. 
98.000 12.8 12.544 425.000 33.8 143.650 
99.000 19.9 12.771 430.000 35.9 145.770 3 

100.000 13 13.000 435.000 54.1 148.535 Zemlj [arine ne plačujejo v letu 1955 tale kmetij- 
105.000 13.5 14.175 440.000 542 150.480 •ka gospodarstva: 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 

14 
14.5 
15 
15.5 
16 
16.5 
17 

15.400 
16.675 
18.000 
19.575 
20.600 
22.275 
23.800 

445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 

54.4 
34.5 
54.7 
34.8 
35 
35.1 
35.3 

153.080 
155.250 
157.885 
160.080 
162.750 
164.970 
167.675 

kmetijsko gospodarstvo Cirkulane, 
kmetijsko gospodarstvo Juršinci, 
kmetijsko gospodarstvo Trnovska vas, 
ikmetijsiko gospodarstvo >Polje«, Sobetinci, 
vinovgradniško gospodarstvo VZP, Mestni vrh in 
okrajna uprava za gozdarstvo OLO Ptuj. 

145.000 17.5 25.375 480.000 55.4 169.920 4 
150.000 18 27.000 485.000 55.6 172.660 , 
155.000 18.5 28.675 490.000 35.7 174.930 Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do» 
160.000 19 301400 495.000 35.9 177.705 hodkov samostojnih poklicev v letu 1955 se predpd- 

165.000 
170.000 
175.000 
180.000 

19.5 
20 
20.5 
21 

32.175 
34.000 
55.857 

500.000 
505.000 
510.000 
515.000 

56 
56.1 
562 
56.3 

180.000 
182.305 • 
184.620 
186.945 

•uje tale davčna lestvica: 

Osnova •/. Davek Osnova •/<• Davek 
37.800 

185.000 21.5 39.775 520.000 56.4 189280 1.000—50.000 2 Ve 63.000 5.3 .3.339 
190.000 22 41.800 525.000 56.5 191.625 51.000 2.1 651 64.000 5.4 3.456 
195.000 22.5 43.875 530.000 56.6 193.980 52.000 2.2 704 65.000 5.9 3.575 
200.000 23 46.000 535.000 36.7 196.545 33.000 2.5 759 66.000 5.6 3.696 
205.000 23.4 47.970 540.000 36.8 198.720 34.000 2.4 816 67.000 5.7 3.819 
210.000 23.8 49.980 545.000 36.9 201.105 35.000 2.5 885 68.000 5.8 3.944 
215.000 24 2 52.030 550.000 571 203.500 36.000 2.6 956 69.000 5.9 4071 
220.000 24.6 54.120 555.000 37.1 205.905 37.000 2.7 999 70.000 6.0 4.200 
225.000 25 56.250 560.000 372 208.520 58.000 2.6 1.064 71.000 6.1 4.531 
230.000 25.4 58.420 565.000 37.3 210.749 39.000 2.9 1.131 72.000 6.2 4.464 
235.000 25.8 60.630 570.000 37.4 215.180 40.000 3.0 1200 73.000 6.3 4.599 
240.000 26-2 62.880 575.000 37.5 215.625 41.000 3,1 1.271 •.••0 6.4 4.736 
245.000 26.6 65.170 580.000 37.6 218.080 42.000 32 1.344 75.000 6.5 4.875. 
250.000 27 67.500 585.000 37.7 220.545 43.000 3.3 1.419 76.000 6.6 5.016, 
255.000 27.3 69.615 590.000 373 225.020 44.000 3.4 1.496 77.000 6.7 5.159 
260.000 27.6 71.760 595.000 37.9 225.505 45.000 3.5 1.575 78.000 6.8 5.304 
265.000 27.9 73.955 600.000 38 228.000 46.000 3.6 1.656 79.000 6.9 5.521 
270.000 28.2 76.140 605.000 38,1 250.505 47.000 3.7 1.739 80.000 7.0 5.600 
275.000 28.5 78.375 610.000 382 253.020 48.000 3.8 1.824 81.CÛ 7.1 5.752 
280.000 2S.8 80.640 615.000 583 235.545 49.000 3.9 1.911 82.000 72 5.904 
=285.000 29.1 82.935 620.000 58.4 258.080 50.000 4.0 2.000 83.000 7.3 6.059 
290.000 29.4 85.260 625.000 33.5 240.625 51.000 4.1 2.091 84.000 7.4 6.216 
295.000 29.7 87.615 650.000 38.6 243.180 52.000 42 2.184 85.000 7.5 6.375 
300.000 30 90.000 655.000 38.7 245.745 53.000 4.5 22179 86.000 7.6 6.556: 
305.000 30.2 92.110 640.000 38.8 248.320 54.000 4.4 2.376 87.000 7.7 6.*99 
310.000 30.3 93.950 645.000 38.9 250.905 55.000 4.5 2.475 88.000 7.8 6.864 
315.000 50.5 96.075 650.000 59 253.500 56.000 4.6 2.576 89.000 7.9 7.051 
320.000 30.6 97.920 655.000 59.1 256.105 57.000 4.• 2.679 90.000 8.0 72O0 
325.000 50.8 100.100 660.000 592 258.720 58.000 4.8 2.784 91.000 8.1 7.371- 
330.000 30.9 101.970 665.000 59.3 261.545 59.000 4.9 2.891 92.000 82 7.544 
335.000 31.1 104.185 670.000 59.4 263.980 60.000 5.0 3.000 93.000 8.3 7.719 
540.000 512 106.080 673.000 39.5 266.625 61.000 5.1 -3,111 94.000 8.4 •    7.896 
545.000 31.4 108.350 680.000 59.6 269280 62.000 42 3224 93.000 8.5 : 8.075 
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Osnova       •/•      Davek Osnova       %       Davek 

%.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
103.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
13J.O00 
135.000 
140.000 
W5.cn 
150.000 
155.003 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
243.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310•00 
515,000 
320.000 
325.000 
330.000 
535.000 
540.0DO 
545,000 
350••0 
555.-O00 
56Oi00O 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
385.O0O 
590.OO0 

' Osnovfc za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
'e zaokrožijo takole; 

8.6 8.256 395.000 44.7 176.295. 
8.7 8.439 400.000 45 180.000 
8.8 8.624 405.000 43.4 183.870 
8.9 8.811 410.000 45.6 186.960 
9.0 9.000 415.000 46 190.900 
9.6 10.080 420.000 46.5 194.460 

10.0 11.000 425.000 46.6 198.050 
11.2 12.880 430.000 46.9 201.670 
12 14.400 435.000 47.1 204.885 
12.9 16.125 440.000 47.4 208.560 
13.8 17.940 445.000 47.7 212.265 
14.6 19.710 450.000 48 216.000 
15.4 21.560 •   455.000 48.2 219.310 
16.2 23.490 460.000 48.4 222.640 
17 25.500 465.000 48.6 225.990 
17.8 27.590 470.000 48.8 229.360 
18.6 29.760 475.000 49 232.750 
19.4 32.010 480.000 492 236.160 
20.2 34.340 485.000 49.4 239.590 
21 36.750 490.000 49.6 243.040 
21.8 39.240 495.000 49,8 246.510 
22.6 41.810 500.000 50 250.000 
23.4 44.460 505.000 • 50 2 253.510 
24.2 47.190 510.000 50.4 257.040 
25 50.000 515.000 50.6 260.590 
25.6 52.480 520.000 50.8 264.160 
26.4 55.440 525.000 51.0 267.750 
27 58.030 530.000 51.2 271.360 
27.6 60.720 535.000 51.4 274.990 
282 63.450 540.000 51.6 278.640 
29 66.700 545.000 51.8 282.310 
29.6 69.560 550.000 52.0 286.000 
30.2 72.480 555.000 52.1 289.155 
30.8 75.640 560.000 52.2 292.320 
31.5 78.750 565.000 52.3 295.495 
32.2 82.110 570.000 52.4 298.680 
32.8 65,280 •75.0•0 52.5 301.875 
33.4 88.510 580.000 52.6 305.080 
34 2 92.340 585.000 52.7 308295 
34.8 95.700 590.000 52.8 311.520 
35.4 99.120 591000 52.9 314.755 
36 102.600 600.000 53.0 318.000 
36.8 106.720 605.000 53.1 321.255 
37.4 110.330 610.000 52.2 324.320 
38 114.000 615.000 53.3 327.795 
38.4 117.120 620.000 53.4 331.080 
38.8 120.280 625.000 53.5 «334.375 
39.2 123.480 630.000 53.6 337.680 
39.6 126.720 635.000 53.7 340.995 
40 130.000 6Ï0.O00 53.8 v 344.320 
40.4 133.320 645.000 53.9 547.655 
40.8 136.680 650.0CÌ 54.0 351.000 
41.2 140.080 655.000 54.1 354.355 
41.6 143.520 660.000 542 357.720 
42 147.000 665.000 54.3 361.095 
422 149.810 670.000 54.4 364.480 
42.5 153.000 673.000 54.5 367.875 
42.8 156.220 680.000 54.6 371.280 
43.2 159.840 695.0^ 54.7 374.695 
43.5 163.125 690.0ÒO 54.8 378.120 
45.8 166.440 695.000 54.9 381.555 
44.2 170.170 700.000 55.0 385.000 
44.4 173.160 

4 

a) osnove do lOO.OOOdin se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaikrožijo 
navzdol, zneski nad 500 din pa navzgor; 

b) osnove nad lOO.OOOdin se zaokrožijo na pet 
tisoč din, in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din 
pa navzgor. 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov iz premoženja v letu 1955 se predpisuje tale 
davčna lestvica: 

Osnova       •/•      Davek Osnova      •/•       Davek 

do 10.000 65.000 10.6 6.890 
11.000 1 110 66.000 10.9 7.194 
12.000 1 120 67.000 11.2 7.504 
13.000 1 130 68.000 11.5 7.820 
14.000 1 140 69.000 11.8 8.142 
15.000 1 150 70.000 12 8.400 
16.000 2 320 71.000 12.2 6.662 
17.000 2 340 72.000 12.4 8.928 
18.000 2 360 73.000 12.6 9.198 
19.000 2 380 74.000 12.9 9.546 
20.000 2 400 75.000 13.2 9.900 
21.000 2 420 76.000 13.4 10.184 
22.000 2 440 77.000 13.7 10.54» 
23.000 2 460 78.000 14 10.920 
24.000 2 480 79.000 14.3 11.297 
25.000 2 500 80.000 14.6 11.680 
26.000 2 520 81.000 14.9 12.069 
27.000 2 540 82.000 15.1 12.382 
28.000 2 560 83.000 15.4 12.762 
29.000 2 580 84.000 15.7 13.188 
50.000 2 600 85.000 16 13.600 
31.000 2.2 662 86.000 16.2 13.932 
32.000 2.4 768 87.000 16.5 14.355 
53.000 2.6 858 88.000 16.8 14.784 
34.000 2.8 952 89.000 17.1 15.219 
35.000 3 1.050 90.000 17.4 15.660 
36.000 3.2 1.152 91.000 17.6 16.016 
37.000 3.4 1.258 92.000 17.9 16.468 
38.000 3.6 1.368 93.000 18.2 16.926 
39.000 3.8 1.482 94.000 18.5 17390 
40.000 4 1.6O0 95.000 18.8 17.860 
41.000 4.2 1.722 96.000 19 18.240 
42.000 4.4 1.848 97.000 19.2 18.6514 
43.000 4.6 1.978 98.000 19.5 19.110 
44.000 4.3 2.112 99.000 19.7 19.503 
45.000 42 2.340 100.000 20 20.000 
46.000 5.5 2.530 105.000 21.5 22.575 
47.000 5.8 2.726 110.000 23 25.300 
48.000 6.1 2.928 115.000 243 27.945 
49.000 6.5 3.087 120.000 25.6 30.720 
50.000 6.6 3.300 125.000 27 33.750 
51.000 6.9 3.519 130.O0O 28.4 36.920 
52.000 7.2 3.744 135.000 29.7 40.095 
53.000 7.5 3.975 140.000 31 45.400 
54.000 7.8 4.111 145.000 323 46.835 
55.000 8 4.400 150.000 33.6 50.400 
56.000 82 4.592 155.000 35 54.250 
57.000 8.4 4.788 160.000 36 57.600 
58.000 8.6 • 4.988 165.000 37 61.050 
59.000 8.9 5.251 170.000 38 64.600 
60.000 92 5.520 175.000 39 68.250 
61.000 9.4 5.734 180.000 40 72.000 
62.000 9.T 6.014 185.000 41 75.650 
63.000 10 6.300 190.000 42 79.800 
64.000 103 6.592 195.000 42.7 83.265 
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Osnova       'It       Davek Osnova •/o Davek      Osnova       •/•      Da rek Osnova       4*      Davek 

200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
525.000 
330.000 
335.000 
340.000 
545.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 

43.6 
44 
45 
45.8 
46.6 
47.5 
48.4 
49.2 
50 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
57.5 
58.0 
58.5 
59.0 
59.5 
60.0 
60.3 
60.6 
60.9 
61.2 
61.5 
61.8 
62.1 
62.4 
62.7 
63.0 
63.2 
63.4 
63.6 
63.8 

87.200 
90.200 
94.500 
98.470 

102.520 
106.875 
111.320 
115.620 
120.000 
124.950 
130.000 
135.150 
140.400 
145.550 
151.200 
156.750 
161.000 
165.300 
169.650 
174.050 
178.500 
183.000 
186.930 
190.890 
194.880 
198.800 
202.950 
207.230 
211.140 
215580 
219.450 
223.650 
227.520 
231.410 
235.320 
239550 

380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.00^ 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
945.000 
550.000 

64.0 
64.1 
645 
64.3 
64.4 
64.5 
64.6 
64.7 
64.8 
64.9 
65.0 
65.1 
655 
65.3 
65.4 
65.5 
65.6 
65.7 
65.7 
65.8 
65.9 
66.0 
66.1 
665 
66.3 
66.4 
66.5 
66.6 
66.7 
66.8 
66.9 
67.0 
67.1 
f.75 
67.5 

243500 
246.785 
250.380 
253.985 
257.600 
261525 
264.860 
268.505 
272.160 
275.825 
279.500 
283.185 
286.880 
290.585 
294.300 
298.025 
301.760 
305.505 
308.790 
312350 
316.320 
320.100 
323.890 
327.690 
331.500 
335.320 
339.150 
342.990 
346.840 
350.700 
354.570 
558.450 
362.340 
366540 
370.150 

555.000 
560.000 
365.000 
570.000 
575.04) 
580.000 
585.000 
590 000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 

67.4 
67.5 
67.6 
67.7 
67.8 
67.9 
68.0 
68.1 
685 
68.3 
68.4 
68.5 
68.6 
68.7 
68.8 

374.070 
378.000 
381.940 
385.890 
389.850 
393.720 
397.800 
401.790 
405.790 
409.800 
413.820 
417.850 
421.890 
425.940 
430.000 

630.000 68.9 434.070 
635.000 69.0 438.150 
640.000 69.1 442.340 
645.000 695 446.340 
650.0 - 69.3 450.450 
655.000 69.4 454.570 
660.000 69.5 458.700 
665.000 69.6 462.840 
670.000 
673.000 

69.7 466.990 
69.8 471.150 

680.000 70.0 476.000 
685.000 70.1 480.000 
690.000 705 484.380 
695.000 70.3 488.585 
700.000 70.4 492.800 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč 
dinarjev tako, da se zneski do 500din zaikrožijo 
navzdol, zneski nad 500 din pa navzgor; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč din, in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din 
pa navzgor. 

Četrti   del 
Denarna sredstva okraja Ptuj in njihova 

temeljna razdelitev 

XVIII. poglavje 
Celotna sredstva okrajnega ljudskega odbora 

Ptuj in občinskih ljudskih odborov. 
V letu 1955 bodo znaiala sredstva okrajnega ljud- 

skega odbora in občin 77,498.000 dinarjev. 
Sredstva po prejšnjem odstavku bodo zagotov- 

ljena iz tehle virov: 

Vir dohodkov v 1000 dda Skupaj 
OLO 

Od tega 
IX) MO 

Ptuj 
Ostale 
občine 

1. Ostanek dobička gospodarskih organizacij 
2. l»/o DPP iz državnega sektorja 
3. 50"/» DPP iz zadružnega in zasebnega sektorja 
4. Zemlijarina 
5. Dohodnina kmetov 
6. Dohodnina drugih poklicev 
7. Davek od dediščin in daril 
8. Državne taikse 
9. Dohodki uradov • zavodor 

10. Drugi dohodki 
11. Lokalni prometni davek 
12. Lokalne takse 
13. Obresti od osnovnih sredstev 
14. Okrajne anuitete 
15. Presežek dohodkov iz prejšnjih lei- 

Skupa; 

XtX. poglavje 
Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora Ptuj 

Sredstva  v  višini  592,163.000 dinarjev   se   bodo 
razporedila takole: 

Skupna sredstva OLO 592•63.000 

345,883 
3,000 

30,000 
10,478 

204,000 
15,700 
7,600 

15,000 
2,300 
2,000 

10,000 
4,000 
5,441 

25,695 
66,401 

747,498 

297,000 
1,800 

21,500 
9,178 

169,099 
8,700 

15,000 
1,460 
1,500 

641 
29,695 
40,800 

992,163 

34540 
1500 
8.500 
1,500 
4,400 
7,000 

250 

742 
700 

6,000 
1,450 
4,800 

16,175 

89,757 

1. 6% obrestna rezerva 
2. Administrativni proračun OLO 
3. Sklad za pospeševanje kmetijstva 

14,643 

30,511 

7,350 

98 

4,000 
2,550 

7,426 

66,578 

din 

35,292.000 
361,122,000 
29,310.000 

Skupaj (a + b + c) 425,730.000 
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dia 

166,433.000 

17,764.000 

65,000.000 

68,939.000 

Ostane za investicije 

4. 3% kreditnega sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš 

5. Sklad za kreditiranje 
gospodarskih investicij 

6. Sklad za financiranje 
negospodarskih investicij 
a) zidanje stanovanj 33,975.000 
b) komunalna delavnost 54,964.000 

T. Sklad za garancije in druge 
obveznosti v zvezi z licitacijo 
investicijskih kreditov 14,730.000 

2. člen 

Ta odlok  velja od  dneva objave  v  »Uradnem 
listu LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1955. 

St. 1-115/1-55 

Ptuj, dne 30. aprila 1955. 

Predsednik OLO: 
Jože Tramšek 1. r. 

744. 

Na podlagi 11. člena uredbe o uporabi družbenih 
planov in proračunov okrajev in občin (Uradni list 
FLRJ, it. 33-359/55) in 28. člena temeljnega zakona o 
proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okraj- 
ni ljudski odbor Koper na. ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 10. septembra 1955 
sprejel 

ODLOK 
o predračuna okraja Koper Za razdobje 

od 1. septembra do 31. decembra 1955 

1. člen 
Okrajni predračun izkazuje: 

dohodke 99,850.000 din 
izdatke 99,850.000 din 

2. člen 
More|bitni prihranek ob koncu proračunskega 

leta se vrne v proračunske sklade bivših okrajev so- 
razmerno z zneski, ki jih je okrajni ljudski odbor 
Prejel iz svojih rezervnih skladov. 

3. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga s proračunsko rezervo. 

4. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. septembra 1955. 

St. 1/2-342/1 

Koper, dne 14. septembra 1955. 

Predsednik OLO: 

Albin Dnjc 1. r. 

745. 
Na podlagi  15. in 64.  člena  zakona o okrajnih 

ljudskih odborih   (Uradni   list LRS,  št.   19-89/52)   je 
okrajni ljudski odbor Murska Sobota na III. seji obeh 
zborov dne 30. septembra 1955 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za uradna po- 

tovanja v mejah okraja Murska Sobota 

1. člen 
Odlok okrajnega ljudskega odbora Murska So- 

bota o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 
okraja Murska Sobota, z dne 9. aprila 1955, št. 
'1/1-256/1-55 (Uradni list LRS, Št. 17-346/55) se raz- 
veljavi. 

2. člen 
Za določanje potnih stroškov za uradna potova- 

nja v mejah okraja Murska Sobota, veljajo predpisi 
o potnih in selitvenih stroških (Uradni list FLRj, št. 
28-295/55). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Ura<Lnem listu 

LRS«. 
št. 1-327/1-55 
Murska Sobota, dne 30. septembra 1955, 

Predsednik OLO: 
Franc Rogl 1. r. 

746. 
Na podlagi 2. in 28. člena temeljnega zakona o 

proračunih (Uradni list FLRJ, št. 15-147/54), 11. člena 
uredbe o uporabi družbenih planov in proračunov 
okrajev in občin za leto 1955 (Uradni Ust FLRJ, 
št. 33-339/35) in po sklepu komisije za proračun 
okrajnega ljudskega odbora Novo mesto z dne 14. IX. 
1955, izdaja okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
3. skupni seji odbornikov obeh zborov dne 8. okto- 
bra 1955 

ODLOK 
o predračunu izdatkov novega okrajnega ljudsklega 

odbora Novo mesto za čas od 1. septembra 
do 31. decembra 1955 

1. člen 
Predračun izdatkov za čas od 1. septembra do 

31. decembra 1955 znaša S^^C.OOO din. 

2. člen 
Proračunski izdatki dosedanjih okrajev Črnomelj 

in Novo mesto se bodo izvrševali do konca leta 1993 
za iste namene, za katere so bili določeni, izvzemši 
osebne in materialne izdatke, namenjene za kritje 
potreb jamega ljudskega odbora dosedanjega okraja 
in njihove administracije, ki jih bo izvrševal ljudski 
odbor novega okraja. 

3. člen 
Za kritje izdatkov po predračunu novega okraj- 

nega ljudskega odbora se uporabijo sredstva iz 
2. člena tega odloka tako, da prispevata dosedanja 
proračuna 

okraja Črnomelj 
okraja Novo mesto 

Skupaj        ' 

17,235.000 din 
36,287.000 din 

53,522.000 din 
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4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave r >Uradnem 

Üstii LRS<, uporablja pa se od 1. septembra 19??. 

St. •-*77/1<^5 

Noro mesto, dne 8. oktobra 1995. 

Predsednik OLO: 
Franc Pirkovič 1. r. 

747. 

Na podlagi 11. člena uredbe o uporabi družbenih 
planov in proračunov okrajev in občin ZA leto 1955 
(Uradni lis-t FLRJ, št 33-359/55) je okrajni ljudski 
odbor Trbovlje na sejah okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 30. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o  posebnem  predračuna  izdatkov  okrajnega ljud- 
skega odbora Trbovlje za čas od 1. septembra do 

31. decembra 1955 

1. člen 
Za kritje osebnih, materialno, operativnih in 

funkcionalnih izdatkov novega okrajnega ljudskega 
odbora Trbovlje za čas od 1. septembra 1955 do 51. 
decembra 1955, se sprejme poseben predračun izdat- 
kov r skupnem znesku 88,639,013 dim. 

2. člen 
Za kritje izdatkov iz prejšnjega člena se upora- 

bijo sredstva proračunskih rezervnih skladov bivših 
okrajev Trbovlje in Krško (proračunska rezerva II) 
• to: 

1. Sredstva   proračunske   rezerve 
II bivšega okraja Trbovlje 37,280.865 din 

2. Sredstva   proračunske    rezerve 
II bivšega okraja Krško 51,358.148 din 

Skupaj   68,639.015 din 

3. člen 
Podrobnejia specifikacija tega predračuna izdat- 

kov je priložena temu odloku kot posebna priloga. 

4. člen 
Komisija za proračun okrajnega LO je po- 

oblaščena, da odobrava iz proračunske rezerve dota- 
cije občinskim ljudskim odborom za financiranje 
izdatkov, ki so naetaH e prenosom zadev iz pristoj- 

nosti   okrajnega   ljudskega   odbora,   če ti občinski 
ljudska odbori za to nimajo zadosti sredstev. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

.stu LRSc, uporablja pa se od 1. septembra 1955. 

St T-65/1-55 

Trbovlje, dne 30. septembra 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak Lr. 

748. 
Na podlagi 53. člena uredbe o financiranju soci- 

alnega zavarovanja (Uradni list FLRJ, št. 12-92/55) 
je skupščina Republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje v Ljubljani na VI. zasedanju dne 20. aprila 
1955 sprejela 

SKLEP 
o razdelitvi zmanjšanih splošnih stopenj prispevka 

za socialno zavarovanje 

Zmanjšana splošna stopnja prispevka za social- 
no zavarovanje v višini 40% za pripadnike Ljudske 
milice in vkrcane mornarje in brodarje se razdeli 
na posamezne panoge zavarovanja tako, da se sploš- 
na stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje zni- 

ža za 3 %, za druge panoge zavarovanja pa je stopnja 
prispevka ista, kakor je določena s sklepom o raz- 

delitvi splošne stopnje prispevka za socialno zavaro- 
vanje z dne 20. aprila 1955, opr. št 1/5-262/55. 

H 
Zmanjšana stopnja prispevka za socialno zava- 

rovanje v višini 25%, ki je določena za gospodinj- 
ske pomočnice, odvetniške pripravnike ter pogodbe- 
no zavarovane odvetnike in duhovnike, se razdeli 
tako, da gre: 

1. T sklad zdravstvenega zavarovanja       10,5% 
2. v «klad dolgoročnih zavarovanj 14,5 %. 

Opr. št. 1/5-262/55 
Ljubljana, dne 20. aprila 1955 

Predsednik skupščine 
Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje: 
Roman Potočnik 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo LaplXne — Tiska »tiskarna »Tonete TomSlta«. vil v Ljub- 
ljani — NaroCnlna: letno 1000 din — Posamezna številka 1 s din do t sttam, vsake nadaljnje 4 strani ( dm ve« - 
Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva Ila, postni predal J3« — Telefon uprave 13-679 — Cek. raCun: 60-KB-5-2-3W 
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VSEBINA: 

Odloki ljudskih odborov) 
74*. Odlok o začasnih gradbenih In urbanističnih ureditvah na 

območju okraja Ljubljana. 
750. Odlok o družbenem planu okraja Kočevje za leto 1955. 
751. Odlok o razveljavitvi odloka o vlSini dnevnic za uradna 

potovanja v okraju Kočevje. 

752. Odlok o pristojnosti občinskih ljudskih odborov po pred- 
pisih prejšnjega okrajnega ljudskega odbora Kočevje. 

753. Odlok o ustanovitvi Geodetskega zavoda v Kopru. 

754. Odlok o potrditvi zaključnega računa o Izvršitvi prora- 
čuna okraja Trbovlje za leto 1954. 

Odloki ljudskih odborov 
749. 

Ne podlagi drugega odstavita 19. člena v zvezi s 
107. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) jo v zvezi z 11. členom 
statuta OLO Ljubljana je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana na 3. «kupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 22. oktobra 1955 sprejel 

ODLOK 
o začasnih gradbenih in urbanističnih uredMvah 

na območju okraja Ljubljana 

l.člen 
Območje okraja Ljubljana se glede na predpise 

o gradbeni izgraditvi deli na: 
a) mestna območja, 
b) okoliSka območja. 

2. člen 
Mestno območje obsega območja občin ali dele 

občin Domžale, Kamnik, Litiia, Ljubljana in Vrhnika. 
Meje mestnih območij bo posebej določil OLO 

Ljubljana na predlog sveta za urbanizem. 

3.člen 
Okoliška območja obsegajo vsa druga zemljišča 

okraja Ljubljana, ki ni*o navedena v 2. členu tega 
odloka. 

4. člen 
Občine na območju 3. člena tega odloka morajo 

• treh mesecih po uveljavitvi tega odloka predložiti 
»Tetu za urbanizem okraja Ljubljana predloge o za- 
časnih mejah gradbenih okolišev vseh naselij svo- 
jega območja. Te meje se določijo s tekstom in v 
načrtu glede na topografske razmere in lokalne po- 
trebe, to pa ob sodelovanju strokovnjakov-urbanj- 
stov in po zaslišanju komisije iz 8. člena uredbe o 
uporabi  zemljišč za gradbene  namene. 

Enake podatke morajo v ietem roku predložiti 
tudi občine iz 2. člena tega odloka. 

Svet za urbanizem lahko v utemeljenih primerih 
rok iz prejšnjih dvph odstavkov podaljša, vendar 
lajveč za 3 mesece. 

5. člen 
Okrajni ljudski odbor določi na predlog sveta 

za urbanizem, katere občine iz 3. člena tega odloka 
morajo v odrejenih rokih začeti z izdelavo uredi- 
tvenih osnov za posamezna naselja. 

6. člen 
Okrajni ljudski odbor bo na predlog sveta za 

urbanizem po poprejšnjem soglasju prizadetih orga- 
nov odredil meje varovalnega pasu vzdolž promet- 
nih žil. vodnih tokov in železniških prog, ki povezu- 
jejo več občin. 

Isto velja glede pasov ob aerodromih in po- 
dobno. 

7. člen 

Na predlog pristojnega organa in sveta za urba- 
nizem bo OLO Ljubljana s posebnim sklepom odre- 
dil potrebni režim zaščite oziroma graditve in ure- 
ditve posameznih predelov občin, kj so turističnega, 
fizkulturnega ali podobnega pomena. 

Isto velja tudi glede ohranitve pokrajinskih na- 
ravnih lepot. 

S. člen 
Določbe tega odloka veljajo do potrditve regio- 

nalnega načrta okraja Ljubljana oziroma do potrdi- 
tve generalnih urbanističnih načrtov za posamezna 
naselja v sklonu občin. Občine morajo zagotoviti 
finančna sredstva, ki so potrebna za izdelavo kom- 
pletnih situacijskih načrtov za naselja in za izdelavo 
ureditvenih osnov iz 5, člena tega odloka, 

i 

9. člen 

Okrajni ljudski odbor bo na predlog sveta za 
urbanizem ter sveta za gradbene in komunalne za- 
deve izdal posebne podrobne predpise, ki bodo ure- 
jevali vprašanje razmikov med zgradbami, vpraša- 
nje odmikov, lastnostj gradbišč, najmanjšo oziroma 
največjo dopustno velikost gradbišč, odstotek plo- 
ščinske zazidave, pogoje za potrditev lokacije, vpra- 
šanje zidanja objektov ali gradbeniih kompleksov v 
etapah, vprašanje obvezne nadzidave oziroma odstra- 
nitve  etaž ali  dotrajanih  celih  zgradb  in   podobno. 
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Svet za urbanizem in svet za gradbene in komu- 
nalne zadere sta pooblaščena izdati pismene smer- 
nice o postopku občin v gradbenih zadevali in v za- 
devah revizije glavnih projektov. 

10. člen 
Gradbišče je terenski prostor, kd leži v zazidal- 

nem okolišu in ki ima ustrezne lastnosti ter sposob- 
nosti za izvedbo gradbenih objektov na njem, in to 
zlasti glede na kakovost terena ter njegovo lego, 
glede na velikost in obliko zemljišča, njegove odno- 
se do sosednjih zemljišč in zgradb ter do .komunal- 
nih naprav, komunikacij, napeljav itd. 

Načeloma mora imeti v saio gradbišče možnost 
povezave z javnimi komunikacijami, 

11. člen 
Lokacija objekta je odredba po uredbi o grad- 

njah (Uradni list FLRJ, št. 14/55 in št. 5/54) in uredbi 
o uporabi zemljišč za, gradbene namene (Uradni list 
LRS, št. 44*"53), s katero se določi mesto in ugotove 
pogoji za zidanje objekta. 

12. člen 
Okrajni ljudski odbor bo na predlog sveta za 

gradbene in komunalne zadeve v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega odloka predpisal podrobne tehnične, 
sanitarne in požarnovarnostne določbe za projekti- 
ranje in za izvedbo gradbenih objektov na območju 
okraja Ljubljana. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
I/Pr. št. 375/2-55 
Ljubljana, dne 22. oktobra 1955. 

Predsednik OLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

750. 
Na podlagi 16. člena, 2. odstavka 64. člena in v 

zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih je okrajni ljudski odbor Kočevje na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
24. marca 1955 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Kočevje za leto 1955 

1. člen 

Potrdi se družbena plan okraja Kočevje za leto 
1955, ki se glasi: 

Prvi del 
PREGLED GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

OKRAJA KOČEVJE V LETU 1994 

Drugi del 
SMERNICE GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

OKRAJA KOČEVJE V LETU 1955 

Tretji del 
EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 

OKRAJA KOČEVJE ZA LETO 1955 
Poleg zveznih in  republiških  predpisov,  izdaja 

okrajni ljudski odbor za izvršitev okrajnega druž- 
benega plana še tele ukrepe: 

1. poglavje 

Amortizacija 

Glede na izčrpanost opekarne, kritičnost v pre- 
skrbi z opekarskimi izdelki in glede na možnost 100% 
uporabe amortizacije se Opekarni Ribnica določi 
100% plačevanje amortizacije. 

Okrajni ljudski odbor je mnenja, da je bila 
amortizacija za gostinska in obrtna podjetja v letu 
1954 določena v pravilni višini, zato določa, da gospo- 
darske organizacije teh panog obdržijo amortizacijo 
v isti višini. 

2. poglavje 

Stopnja obresti na osnovna sredstva 

1 

Stopnja obresti od osnovnih sredstev, gostinstva 
in obrti znaša 6% letno. 

Komunalna podjetja se v letu 1955 oprostijo pla- 
čevanja obresti od osnovnih sredstev. 

3. poglavje 

Uporaba okrajnega kreditnega sklada za investicije 

1 

V okrajni kreditni sklad za investicije se stekajo 
obresti od osnovnih sredstev gostinskih in obrtnih 
podjetij, anuitete in obresti od kreditov, ki se dajo 
iz tega sklada in iz republiškega sklada za gospo- 
darsko pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski, ter 
dlenarne kazni, ki jih plačajo podjetja po uredbi o 
gospodarjenju z osnovnimi sredstvi. 

Posojila iz okfajnega kreditnega sklada za inve- 
sticije daje Narodna banka FLRJ — podružnica Ko- 
čevje po pritrditvi okrajnega ljudskega odbora, če 
gre za večje investicije, ali svet za gospodarstvo, 
6e gre za manjše investicije. 

Odplačilni rok za posojila, ki se dajejo iz okraj- 
nega sklada, ne sme biti daljši od 10 let, obrestna 
mera pa ne nižja od 2'/o. 

4. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

1 

Delež na dobičku, ki pripada gospodarskim orga- 
nizacijam znaša 5,7°/» in se obračuna «d celotnega 
doseženega dobička. Ostanek dobička po odbitka 
zveznega davka, obveznosti iz davka po zakonu in 
deleža gospodarske organizacije, pripada ljudskemu 
odboru. 

Od te udeležbe na dobičku sme gospodarska or- 
ganizacija porabiti za povečanje plač iz dobička 
1.7%, ostale 4 •/• pa za sklad z& samostojno raz- 
polaganje. 

2 

Ce gospodarska organizacija preseže znesek do- 
bička, na podlagi katerega je določena participacija 
v tem planu, ji pripada od presežka dobička po 
odbitku davka 80%. 
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Gospodarske organnzacijte, ki imajo kredite iz 
okrajnega kreditnega sklada, plačujejo anuitete od 
teh posojil od ostanka dobička pred delitvijo med 
okrajnim ljudsikim odborom in podjetjem. 

Te anuitete plačujejo v 4 obrokih, in sicer: 
1. obrok 10°/o v prvem trimesečju 

' 2. obrok 30 %> v drugem trimesečju 
3. obrok 30°/o v tretjem trimesečju 
4. obrok 30% v četrtem trimesečju 

Zadružne podjetja in zadruge plačujejo v letu 
1955 okrajni   delež  od  dobiöka   po  tehle  odstotkih: 

Banja loka 10 

Hrib — zadruga 10 
lesno predelovalno podjetje 10 

Dolenja vas 15 
Draga — zadruga 10 

ïesni predelovalni obrat 10 

Karlov i ca 10 
Ortnek 10 
Osilnica 10 
Ribnica — zadruga 20 

od podjetij in obratov 20 
Sodražica — zadruga 20 

lesno predelovalno podjetje 20 
Sv. Gregor 10 
Travnik 10 
Velike Lašče 20 
Videm-Dobrepolje 20 
Trgovsko podjetje >Brazda< 40 
Zadružno trgovsko podjetje Les 

naši izdelki, Ribnica 20 

Dohodki iz te obdavčitve gredo v celoti v skled 
za pospeševanje kmetijske proizvodnje za leto 1955. 

5. poglavje 

Plač«, delavcev  in  uslužbencev gospodarskih 
organizacij 

Ljudski odbor okraja določa za leto 1955 poveča- 
nje ravni tarifnih postavk z* tele gospodarske orga- 
nizacije: 

Elektro Kočevje za 4%. Povečanje se določa za- 
radi pomanjkanja strokovnega kadra. 

Rudnik Kočevje za 5°/.. Podjetju se določa po- 
večanje zaradi slabe mehanizacije in slabih delovnjh 
razmer v primerjavi z drugimi rudniki. 

Opekarna Ribnica za 5 «A in 
Apnenioa Dobrepolje za 4,5%, ker nimata nobene 

mehanizacije. 
LIP Ribnica za 3,5 °/o zaradi slabih delovnih raz- 

mer. 
Telutilaai Kočevje za 5»/.. Podjetju se določa 

povečanje zaradi zastarelih strojev in naprav. 
KGP Kočevje za 4.7°/«. Povečanje se določa za- 

radi slabih stanovanjskih razmer kmetijskih delavcev. 
Gradbenemu podjetju »Zidar« Kočevje in »Grad- 

benike Ribnica za 5 «/o, zaradi slabe opreme in odda- 
ljenosti gradbišč od sedeža podjetja. 

»Avto« Kočevje za 3,5 «/<,. Podjetju se določa po- 
večanje zaradj tega, ker dela izven sedeža. 

»Ključavničarstvu« Kočevje za 5% zaradi zgrad- 
nje in pomanjkanja strokovnjakov. 

Kleparstvu Kočevje za 4,5 °/o zaradi tega, ker 
dela izven svojega sedeža. 

Fletilnici žičnih mrež Sodražica za 4°/o zaradi 
izrabljenosti strojev. 

Stolarni Dobrepolje za 4% zaradi slabe opreme. 

Za trgovska podjetja in trgovine se določajo tile 
odstotki od prometa za izračun plačilnega sklada: 

Trgopromet, Kočevje 2,2 
Klas, Kočevje 2,0 
Brazda, Kočevje 4,0 
Tobak, Kočevje 2,2 
Promet, Kočevje 18,0 
Prehrana, Kočevje 2,9 
Tekstil, Kočevje 1,9 
Zeleznina, Kočevje 2J2 
Preskrba, Kočevje 3,2 
Galanterija, Kočevje 3,4 
Knjigarna, Kočevje 4,4 
Oskrba, Kočevje 3,4 
Hrana, Kočevje 3,3 
Manufaktura, Kočevje 1,9 
Obutev, Kočevje 2v5 
Preskrba rudarjev, Kočevje 3,1 
Trgovina z mešanim blagom. Stara cerke» 3,4 
Potrošnik, Kočevje 3,4 
Specerija, Kočevje 3,4 
Manufaktura »Tekstilana«, Kočevje 2,4 
Trgovina z mešanim blagom, Ribnica 3,0 
Manufaktura, Ribnica 1,9 
Galanterija, Ribnica                              _. 33 
Živila, Ribnica 4,3 
Prehrana, Ribnica 3,5 
Trgovina z mišanim blagom, Prigorica 3,0 
^rgovina z mešanim blagom, Zamostec 3,8 
Zeleznina, Velike Lašče 2£ 
Trgovina z mešanim blagom, Velike LaJče 3,3 
Trgovina z mešanim blagom, Dobrepolje 3,6 
Les, naši izdelki, Ribnica 5.3 

Trgovine KZ: 
Dolenja vas 3,5 
Draga 2,8 
Fara 2,8 
Banja loka 2,1 
Hrib 3,2 
Osilnica 2,3 
Ribnica 2,6 
Suš je 4,4 
Sodražica 3,2 
Ortnek 22 
Rob 3,5 
Veliike Lašče 3.5 
Videm 3,3 
Kom polje 3,2 
Ponikve 2,3 
Struge 5,3 

Del plačilnega sklada, ki ga sme trgovsko pod- 
jetje oziroma trgovina porabiti za povečanje plač 
nad plačami po tarifnem pravilniku", se izračuna po 
tehle lestvicah: 

a) 
Lestvica za izračunavanje presežka plač od po- 

večanja prometa: 
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Ce je plan 
blagovnega 

prometa pre- 
težen 

i» od zneska, ki predstav];* 
presežek blagovnega prometa, 
uporabi kot osnova za izračun 
plačilnega sklada oz. zneska, 

ki te uporabi za povečanje 
pia« 

do  10 % 
11% 
ìa % 
13 % 
M'/i 
15 »/o 

95% 
94% 
93% 
92 Ve 
91 % 
90% 

Za vsak nadaljnji odstotek preseganja plana, 
blagovnega prometa se zniža odstotek za plačilni 
sklad za 1 %. 

b) 
Lestvica za izračunavanje presežka od plaž pri- 

hranka na plačilnem skladu po tarifnem pravilniku. 

Če znaia prihranek 
plačilnega sklada po 
tarifnem   pravilniku 

se lahko uporabi za 
povečanje plač nad 

plačami po tarifnem 
pravilniku 

do 10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
15% 

80% 
79% 
78 Vo 
77 V» 
76 V. 
75 V. 

Za vsaik nadaljnji odstotek povečanja prihranka 
na plačilnem sklada se zniža odstotek udeležbe za 
plačilni sklad za 1 %. 

Lestvica pod označbo b) (za izračunavanje pre- 
sežka plač od prihranka na plačilnem skladu) pride 
T poštev samo, če trgovsko podjetje oziroma trgovina 
doseže planirani promet. 

Ostanek, ki ee ne uporabi za povečanje plač, 
mora trgovsko podjetje oziroma trgovina odvetti v 
svoj investicijski in rezervni sklad. 

Da bi ee pravilno nagradilo osebje, zaposleno • 
trgovini, pri določanju dela plačnega sklada, ki se 
sme uporabiti za. povečanje plač nad plačami po tarif- 
nem pravilniku, se glede na različne razmere v po- 
sameznih trgovskih strokah razdelijo trgovske stroke 
na Stiri kategorije, in sicer: 

I, kategorija — trgovina z železnino, 
II. kategorija — trgovina s knjigami, pisarni- 

škimi potrebščinami, galanterijo, parfumerijo in njim 
sorodne stroke; 

III. kategorija — trgovine z manufakturnim bla- 
gom, konfekcijo in trgovine s čevlji in usnjem; 

IV. kategorija — trgovina z mešanim blagom, 
živili in  trgovine z mešanim industrijskim blagom. 

Glede na razdelitev trgovin po kategorijah se pri- 
zna pri končnem izračunu zneska, ki se khiko upo- 
rabi za povečanje plat: 

I. kategoriji trgovin izplačilo v visini 100%, 
•. kategoriji trgovin izplačilo v višini   98%, 
•. kategoriji trgovin izplačilo v vagini   96%, 
IV. kategoriji trgovin izplačilo v višini   9*%. 

Plačilni sklad s prispevkom za socialno zavaro- 
vanje gostinsikih podjetij in gostišč se izračuna na 
podlagi določenih odstotkov od doseženega prometa. 

Hotel Pugled, Kočevje 17,5 
Vino Koper, Kočevje 16,3 
Kavarna Jelka, Kočevje 14,5 
Gostilna Rog, Kočevje 11,5 
Gostilna Pri lovcu, Kočevje 9,1 
Gostinsko podjetje, Ribnica 9,2 
Gostinsko podjetje, Dolenja vas 12,5 
Ljudska restavracija, Kočevje 18,3 
Delavsko usiužbenska menza, Kočevje 17,6 
Delavsko usiužbenska restavr., Rudnik 13,3 
Gostinski obrat, Loški potok 9,3 

6. poglavje 

Udeležba občin na dohodku okraja 

1 

Občina Kočevje je udeležena na celotnem do- 
bičku v višini 5,5% pri  tehle podjetjih: 

Elektro, Kočevje, 
Rudnik, Kočevje, 
Tekstiilana, Kočevje, 
KGP Kočevje, 
Zidar, Kočevje. 
Občina Ribnica je udeležena na celotnem dobič- 

ku v višini 5,5% prj tehle podjetjih: 
Opekarna, Ribnica, 
LIP Ribnica, 
Gradbenik, Ribnica. 
Občina Sodražica je udeležena na celotnem do- 

bičku v višini 58% pri tehle obrtnih podjetjih: 
Pletilnica žičnih mrež, Sodražica, 
Stolarna, Sodražica. 
Občina Videm-Dobrepolje je deležna na celotnem 

dobičku v višinj 5,5Vo pri podjetjih: 
Apnenica, Dobrepolje, 
Stolarna, Dobrepolje. 

Občinam se odstopajo celotni dohodki od dohod- 
nine kmetov in drugih poklicev, od davka od dedi- 
ščin in daril in 24% prometnega davka zadrug in 
zasebnikov, ki pripada okraju. 

Temle občinam se dajejo za kritje njihovih po- 
treb še tele dotacije (v 000din): 

Dragi 1J200 
Kočevja 522 
Kočevski Reki 1.700 
Kostelu 1.100 
Loškemu potoku 1.400 
Mozlju 1.500 
Ositnici 1.400 
Sodražica 600 
Velikim Laščam 2.000 

Skupaj: 11.422 

7. poglavje 
Skladi 

1 
V rezervni sklad plačujejo gospodarske organiza- 

cij« letno 2 V» od zneska povprečnih obratnih sred- 
stev v zadnjih treh letih. 
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Izvzemši od tega, plačujejo kmetijske organiza- 
cij« T svoj rezervni skled 9°/o od zneske povprečnih 
obratnih sredstev v zadnjih treh letih. 

V investicijski »klad prenesejo trgovska pod- 
jetja in trgovine od ustvarjenega prometa tale od- 
stotek: 

milijonov dia 

Trgopromet, Kočevje 
Klas, Kočevje 
Brazda,  Kočevje 
Tobak, Kočevje 
Promet, Kočevje 
Prehrana, Kočevje 
Tekstil, Kočevje 
Zeleznina, Kočevje 
Preskrba, Kočevje 
Galanterija,  Kočevje 
Knjigarna, Kočevje 
Oskrba, Kočevje 
Hrana, Kočevje 
Manufaktura, Kočevje 
Obutev,  Kočevje 
Preskrba rudarjev, Kočevje 
Trgovina z mešanim blagom, Stara cerkev 
Potrošnik, Kočevje 
Specerija, Kočevje 
Manufaktura >Teikstilanae, Kočevje 
Trgovina z mešanim blagom, Ribnica 
Manufaktura, Ribnica 
Galanterija, Ribnica 
živila, Ribnica 
Prehrana,  Ribnica 
Trgovina z mešanim blagom, Prigorica 
Trgovina z mešanim blagom, Sodražica 
Zeleznina, Velike Lašče 
Trgovina z mešanim blagom, Velike Lašoe 0,2 
Trgovina z mešanim blagom, Dobrepolje   0,2 

Za gostinska podjetja in gostišča se določa, da v 
»voj investicijski sklad prenesejo 0,5°/o od ustvar- 
jenega prometa. 

3 

V okrajni »klad za obnovo gozdov se v letu 1933 
Plačujejo prispevki, določeni z obstoječimi predpisi. 

Višina sklada in njegova razdelitev je razvidna 
k nasliednje tabele. 

0,1 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 

En , Bruto        65 V. »•/• 
° dohodek okr. sklad rep. sklad 

KGP Kočevje 126.954 82.520 
GG Novo mesto 39.270 25.525 
GG Ljubljana 19.394 12.606 
Nedržavni sektor M.OOO 4.1.600 

14.434. 
13.744 
6.788 

22.400 

Skupaj OLO:      249.618      162.251        87.367 

,     Poleg  planskih  sredstev  bo v  letu   1955  rarpo- 
a?al okrajni gozdni sklad še z ostankom sredstev iz 
£** 1954. ki  znašajo 62,7 milijona, in s sredstv, ob- 
eskih gozdnih skladov, ki znašajo 16,1  milijona. 

Skupua  sredstva sklada za obnovo gozdov  bodo 
Mešala v letu  1955 241 milijonov din. 

Uprava 
Gojitev: 
KGP Kočevje 
GG Novo mesto 
GG Ljubljana 
Nedržavni sektor 
Investicije — dograd. 
KGP Kočevje 
GG  Novo mesto 
GG Ljubljana 
Nedržavni sektor 
Vzdrževanje objektov; 
KGP Kočevje 
GG Noro mesto 
GG Ljubljana 
Nedržavni sektor 
Krediti: 
Stanovanja 
KGP Kočevje 
LIP Ribnica 
Rezerva 

35 
9 
5 

10 
10 
10 

2,5 
51 

5 
2 
2 
5 

27 
38 
10 

22 

59 

63,5 

14 

75 
7,5 

241 

' Krediti se bodo predvidoma uporabili za dovr» 
šitev v letu 1954 začetih del na stanovanjskih po- 
slopjih zaradi izpada sredstev gradbenih podjetij in 
T prvj vrsti za dovrütev lesnoindustrijskega obrata 
v Kočevju ter dovršitev sušilnice v Ribnici. 

Ustanorj »o okrajni sklad za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje. Vanj se vplača 25°/» od zneska 
dopolnilne dohodnine od kmetijstva ter vsa sredstva, 
kj izhajajo iz obdavčitve zadružnih podjetij ia za- 
drug. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
je pooblaščen, da odloča o uporabj sredstev tega 
sklada, 

5 
Ustanovi se okrajni kreditni sklad za zidanje sta- 

novanjskih hiš. Vanj se vplačajo 3°/o od celotnih 
dohodkov, s katerimi  razpolaga okraj. 

Poleg sredstev ii prejšnjega odstavka se • ta 
sklad vplača tudj ostanek dobička gradbenih pod- 
jetij, ki pripada okrajti. 

8. poglavje 

Skupna sredstva okraja in njihova razdelitev 

1 
Bilanca  sredstev okraja  v  letu   1955 

Sredstva Razdelitev 
mi li j. din 

Dobiček podjetij  za 
razdelitev 214,8 

Proračunski  dohodki   107,5 
Obresti °d osnovnih 

sredstev gostinstva 
in  obrti 4,6 

Temeljna dohodnima     13,5 
f/okalni dohodki 2,0 

proračuna 280 
stanov, sklad 64 

sklad  za   pospeše- 
vanje kmetijstva    16,4 

kreditni sklad 18,0 

Skupaj 378,4 



Stran 982 URADNI LIST St. 44 — 3. XI. 1955. 

Sredstva 

Ostanek iz leta 1954       9,0 
Manko dohodkov, ki 

se ikri je iz kredita 
gozdnega sklada za 
stanovanjsko iz- 
graditev 27,0 

Skupaj 578,4 

Razdelitev 
milij. din 

Bilanca  investicijskih  sredstev 
v  letu  1955 

Okrajni kreditni sklad za investicije znaša v 
letu 1955 skupno 18 milijonov. Temu skladu pripa- 
najo obresti od osnovnih sredstev gostinskih in obrt- 
nih podjetij iin okrajne anuitete. 

2. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1955 dalje. 

St. 21/1-55 

Kočevje, dne 24. marce 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

Sredstva 
Razdelitev 
milij. din 

Proračunska rezerva       71   Stanovanja 
Krediti iz gozd. sklada    75   LIP Ribnica 
Pomoč republike •    KGP  Kočevje 

Skupaj 257 Kleparstvo,  Kočevje 
Stolarna, Dobrepolje 
Rezerva za kredit 
Jez na Rinži 
Vodovod Ribnica 

in Kočevje 
Opekarna, Ribnica 
Lesna industrija, 

Sadra ži ca 
Le'na industrija, 

Loški  potok 
Ključavničarstvo, 

Kočevje 
Pospeševanje kmet. 

proizvodnje 

64 
10 
58 

6 
2 

10 
5 

45 
28 

20 

16 

Skupaj 257 

Poleg navedenih  sredstev imajo  posamezne  pa- 
noge oz. podjetja  še lastna sredstva  za investicije. 

Okrajnj proračun bo znašal v letu 1955 280 mi- 
lijonov din. 

Od skupnih dohodkov okraja pripada proračuna 
zemljarina, udeležba okraja na prometnem davku, 
udeležba okraja na dobičku gospodarskih organiza- 
cij, razen dobička gradbenih podjetij, temeljna in 
dopolnilna dohodnina 'kmetov in drugih poklicev, 
davek od dediščin in daril, državne ta:kse, dohodki 
uradov in ustanov, drugi dohodki in lokalne takse. 

Okrajni kreditni sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš znala v letu 1955 skupno 64 milij. Temu skladu 
pripada 3'/» vseh dohodkov, s katerimi razpolaga 
okraj, in vsa udeležba okraja na dobičku gradbenih 
podjetij, 

5 

Okrajni sklad za pospeševanje kmetijske proiz- 
vodnje znaša v letu 1955 skupno 16,4 milij. V ta 
»klad se steka 25«/» vse dopolnilne dohodnine od 
kmetijstva ter ves delež okraja na dobičku zadružnih 
podjetij in zadrug. 

751. 

Okrajnj ljudski odbor Kočevje je na podlagi 15. 
in 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) na skupni seji okrajne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 17. oktobra 1955 
sprejel 

ODLOK 

o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za potovanja 
v mejah okraja Kočevje 

1. člen 

Odlok okrajnega ljudskega odbora Kočevje o 
višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 
Kočevje z dne 8. decembra 1954, štev. 7349/1-54 (Urad- 
ni list LRS, št. 1-7/55) se razveljavi. 

2. člen 

Za uradna potovanja v mejah okraja Kočevje se 
določajo potni stroški po predpisih uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 28-295/55). 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 525/1-55 

Kočevje, dne 17. oktobra 1955. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

752. 

Na podlagi 15., 107. in 108. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19'52) in * 
zvezi z 2. odstavkom 6. člena zakona o pristojnost) 
občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Uradni lis* 
FLRJ, št. 34/55) je okrajni ljudski odbor Kočevje na 
4. skupni ,seji obeh zborov dne 17. oktobra 1955 
sprejel 

ODLOK 

o pristojnosti občinskih  ljudskih  odborov po pred' 
pisih prejšnjega okrajnega ljudskega odbora Kočevje 

1. člen 

Da   ee   zagot<rrijo  položaj,   praväce   in dolžnosti 
občin v skladu z načeli splošnega zakona o uredit" 
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občin in okrajev (Uradni list FLRJ. it. 26/55), se i 
tem odlokom določa pristojnost občinskih ljudskih 
odborov v zadevah, ki so na podlagi sedanjih okraj- 
nih predpisov spadale v pristojnost okrajnega ljud- 
skega odbora. 

S tem odlokom se določa tudi, katere zadeve iz 
Pristojnosti občinskega ljudskega odbora opravlja 
občinski ljudski odbor na seji, katere zadeve oprav- 
ljajo njegovi sveti, katere pa njegovi upravni organi, 

2. člen 

Delovno področje občinskih ljudskih odborov in 
njegovih organov v zadevah iz pristojnosti ljudskih 
odborov je določeno • posebni prilogi, ki je sestavni 
d'el tega odloka, 

3. člen 

Za zadeve, ki so spadale v pristojnost občinskih 
ljudskih odborov po dosedanjih okrajnih predpisih, 
*i v prilogi k temu odloku niso izrecno našteti, so 
občinski ljudskj odbori oziroma njihovi organi pri- 
sojni po določbah teh predpisov. 

4. člen 

Zadeve, ki jih po tem odloku oziroma po prilogi 
k temu odloku opravlja svet oziroma upravni organ, 
opravlja tisti svet oziroma tisti organ uprave, v čigar 
Področje spadajo te zadeve po statutu občinskega 
ljudskega odbora ali po drugih predpisih. 

5. člen 

Zadeve, ki so navedene v prilogi, opravljajo ob- 
činska ljudski odbori oziroma njihovi organi na na- 
čin in ob pogojih, kakor to določajo okrajni predpisi, 
» katerimi so te zadeve urejene, če nj z določbami 
tega odloka drugače določeno; 

Ce so bilj okrajni predpisi, s katerimi eo ure- 
jene zadeve, na katere se nanašajo določbe tega od- 
loka, molče spremenjeni s poznejšimi predpisi ali 
P* so v nasprotju s sedanjim ustavnim ali gospo- 
oarekiim sistemom, se uporabljajo določbe tega od- 
loka v skladu s poznejšimi predpisi ter s sedanjim 
^stavnim in gospodarskim sistemom. 

6. člen 

Občinkj sodnik o prekrških vodi upravni kazen- 
*ki postopek in na prvj etopnji o vseh prekrških iz 
okrajnih predpisov, 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
lä«tu LRS«. 

I. št. 522/1 

Kočevje, dne 24. oktobra 1955. 
Predsednik: 

Janez Pirnat 1. r. 

Priloga 

I 

,    Odlok o javnem redu in miru (Uradni list LRS, 
K 7/54K 

Dovoljevanje  prireditev  in  zabav  izven  zaprtih 
Prostorov, ki trajajo čez 22. uro (4. člen). 

Zadevo opravlja  ustreznj  upravni organ. 

II 

Odlok o obratovalnem času gospodarskih pod- 
jetij na območju okraja Kočevje (Uradni list LRS, 
št. 12/53). 

Podaljšanje, skrajšanje alj spremembe obrato- 
valnega časa v izjemnih primerih po izkazani potrebi 
(19. člen). 

Zadevo opravlja ustrezni svet. 

III 

Odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov 
za zdravstvene storitve na območju okraja Kočevje 
(Uradni list LRS. št. 12/54). 

Odločanje o popolni ali delni oprostitvi od pla- 
čevanja za opravljeno zdravstveno storiiev po 3. čle- 
nu tega odloka (8. člen). 

Zadevo opravlja ustrezni svet, 

IV 

Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnine 
in skladih (Uradni list LRS, št. 6/55). 

1. Odločanje o povišanju dela najemnine, ki se 
plača lastnika hiše, če ta nima drugih sredstev za 
preživljanje (3. člen). 

2. Izdaja odločbe posameznemu zasebnemeu last- 
niku hiše v odvajanju 20°/o najemnine v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš (7. člen). 

Zadeve pod štev. 1. opravlja ustrezni svet, zadeve 
pod štev. 2, opravlja ustreznj npravni organ. 

Odlok o obveznem vodenja poslovnih knjig T 
zasebnih gostiščih (Uradni diet LRS, št. 11/55).^ 

Potrditev poslovnih knjig pred začetkom upo- 
rabe (5. člen). 

Zadevo op rari ja ustreznj upravni organ. 

VI 

Odlok o uvedbi občinskih taks (Uradni list LRS, 
«t. 32/55). 

Spremembe prijav za prireditve z glasbo po 5. 
odstavka tarifne št 6. 

Zadevo opravlja ustrezni organ. 

vn 
Odlok o občinskem prometnem davku (Uradni 

list LRS, št. 32V55). 

Za izvrševanje tega odloka (2. odstavek 5. člena) 
skrbi ustrezni upravni organ občinskega ljudskega 
odbora. 

vin 
Zadeve, ki «o naštete v II. do IV., VI. in VII. toč- 

ki te priloge, bodo opravljali pristojni organi ljud- 
skega odbora občine po predpisih, navedenih • tej 
prilogi tako dolgo, dokler o teh zadevah občinski 
ljudski odbor ne bo izdaj svojih predpisov. 
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753. 

Na podkvi 9. točke 26. člena statuta okraja Ko- 
per ter 2. in 11. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št, 51-426^53) 
je okrajni ljudski odbor Koper na ločenih sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 10, sep- 
tembra  1955 sprejel 

ODLOČBO 

e ustanovitvi Geodetskega zavoda v Kopru 

l.člen 

Ustanovi se Geodetski zavod v Kopru s sedežem 
T Kopru kot finančno samostojen zavod. 

2. člen 

Zavod opravlja tele naloge: 
a) opravlja vsa geodetska dela, ki so osnova za 

nova meajenja, investidjsika preddela in druge teh- 
nične namene, 

b) izvršuje katastrske meritve vseh vrst, 
c) izdeluje geodetske načrte za razna tehnična 

dela in osnove za regulacijske načrte in kataster, 
č) izvršuje razne agrara« operacije in  meritve, 
d) izdeluje katastrske mape in karte, 
e) obnavlja katastrske mape. 
f) opravlja nova merjenja, 
g) izvršuje reambulaoijo, 
h) izdeluje geodetske osnove za rasna trasiranja, 
i) izdeluje tehnični nivelma, 
j) izvršuje inženirsko geodezijo in dela vseh 

vrsi uporabne geodezije, 
k) izdeluje pregledne teritorialne karte raznih 

Trst 

5. člen 

Delovno področje zavoda obsega predvsem okraj 
Koper, zavod pa lahko opravlja dela izven okraja 
Koper, vendar le z dovoljenjem organa, ki je pri- 
stojen za zadeve in naloge zavoda. 

4. člen 

Zavoda se daje v gospodarjenje vse premoženje, 
ki ga j« do sedaj imel Geodetski urad v Kopru, ki 
se uikine. 

5, člen 

Zavod vodi upravni odbor, ki šteje pet članov. 
Direktor zavoda je član upravnega odbor« po 

svojem položaju. 
Direktorja zavoda in dva člana upravnega od- 

bora imenuje okrajmi ljudski odbor Koper, dva čla- 
na pa izvoli izmed sebe delovni kolektiv zavoda. 

d. člen 

Zavod ima: 
a.) sklad za nagrade delavcev • uslužbencev, 
b) «klad z« nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila, 
c) «klad za strokovni dvig kadra, 
č) rezervni sklad. 

7. člen 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet z* 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbor« Koper. 

8. člen 

Plače uslužbencev in delavcev se določijo s po- 
sebnim pravilnikom; izda ga okrajni ljudski odbor 
Koper. 

9. člen 

Ta odločba velja od 15. septembra 1955. 

St. I/a-515/1 

.Koper, dne 14. septembra 1955. 

Predsednik OLO: 
Albin Dujc l.r. 

754. 

Na podlagi 5. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/5(2) in 49. 
člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, štev. 
13/54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje na skupni 
seji obeh zborov dne 30. septembra 1955 sprejel 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračune 
okraja Trbovlje za leto 1954 

Potrjuje se zaključna račun o izvršitvi proraču- 
na okraja Trbovlje za leto 1954, sestavljen po pred- 
pisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih is 
39. člena uredbe o izvajanju proračune. 

2. člen 

Zaključni račun o izvršitvi proračuna za leto 
1954 je sestavni del tega odloka. 

S. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
po okrajnem sklepnem  računu v letu  1954: 

Dohodki 
Izdatki 

490,185.847 din 
487,710.902 din 

' Presežek dohodkov       2,474.945 din 

4. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki po zaključnem 
računu za leto 1954 v znesku 2,474.945 dim se prene- 
se kot dohodek v proračun okraja Trbovlje za let* 
1955. 

5. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St T-65/1-55 

Trbovlje, dne 30. septembra 1955. 

Predsednik OLO: 
Martin  Gosak 1. r. 
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ljani — Naročnina: letno 1000 din — Posamezna Itevllka 13 din do 8 sttan), vsake nadaljnje 4 strani S din vei — 
Uredništvo In uprava: LJubljana. ErJavSeva Ila. poStnl  predal  33B   -   Telefon  uprave ••-57•  -  Cek   rafun:  so-KB-J-2-*" 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XII V LJUBLJANI, dne 24 novembra 1955 Številka 47 

.VSBBINAl 

lie. Odločba o drugih tpremembah In dopolnitvah odločbe o 
razglasitvi Revizij«kega zavoda LR Slovenije za finančno 
lamostojen zavod. 

Odloki ljudskih odborov: 
Ks. Odlok o registraciji prebivalstva  v  občinah Ljubljana- 

Bežigrad, Ljubljana- Center, Ljubljana-Moste, Ljubljana- 
eiika,  Ljubljana-Rudnik  in  Ljubljana-Vlč  na  območju 
mesta Ljubljana na dan 13. decembra 1955. 

756. Odlok o ukinitvi stanovanjske skupnostll na območju 
mesta Ljubljane. 

•. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 14. volilni enoti 
okraja Novo mesto. 

45*. Odlok o razširitvi veljavnosti odloka o javnem redu in 
miru bivšega OLO Gorica na celotno območje sedanjega 
okraja Corica. 

156. 

Na podlaigi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
it 91-426/93) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovena j e 

ODLOČBO 

o drugih spremembah in dopolnitvah odločbe 
o razglasitvi Revizijskega zavoda LR Slovenije 

za finančno samostojen zavod 

Odločba o razglasitvi Revizijskega zavoda LR 
Slovenije za finančno samostojen zarod, spremenjena 
* odločbo o spremembi in dopolnitvi te odločbe (Urad- 
ni üst LRS, žt 27-l<•*54 in 2-19/55) se spremeni in 
dopolni talko: 

a) 2. točka odloSbe se spremeni ta/ko, da se glasi: 
>Revizijski zavod LR Slovenije izvršuje po na- 

ročilu in za  plačilo revizije dm analize poslovanja 
gospodarskih   organizacij   in   finančno   samostojnih 
zarvodov.f 

b) 5. točka odločbe se spremeni k dopolni tako, 
<*a se glasij 

»Zavod upravlja upravni odbor, ki ima devet 
članov. Fet člaDOV upravnega odbora imenuje Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS izmed gospodarskih stro- 
kovnjakov, ki jih predlaga Državni sekretariat za 
gospodarstvo LRS. Tri Člane upravnega odbora volli 
delovni kolektiv zavoda. 

Zavod neposredno vodi direktor. Direktorja za- 
voda imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 
Direktor je po svojem položaja član upravnega od« 
bora zavoda.f 

Ta odločba velja od 1. oktobra 1955. 

St. 115•5-55 

Ljubljana, dne 8. novembra 1953. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 

Borie Kraigher J, t. 
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Odloki ljudskih odborov 

m. 
Na podlagi 12. člena splošnega zakona o ureditvi 

občin in okrajev (Uradni last FLRJ, št. ••-•?%>) in 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, St. 19-89/32), v avezj s 5. členom zakona 
o pristojnosti okrajnih m občinskih ljnidsikih odborov 
v zadevah, ki so urejene z republiškimi predpisi 
(Uradni list LRS, št. 36-130/55.) ter po 1. členu uredbe 
o ustanovitvi in vodenju registra stalnega prebi- 
valstva (Uradni list LRS, št. 9-34/53) izdaja okrajni 
ljudski odbor Ljubljana po sklepu 3. skupne seje 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 
22. oktobra 1955 

6. Člen 

Ta odlok  velja od dneva   objave   v »Glasniku* 
ÖLO Ljubljana. 

St. I Taja 701/2-55 

Ljubljana, dne 22. oktobra  1955. 

Predsednik QLO: 

Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

ODLOK 

o registraciji prebivalstva v občinah Ljubljana— 
Bežigrad, Ljubljana—Center, Ljubljana—Moste, Ljub- 
ljana—SiSka, Ljubljana—Rudnik in Ljubljana—Vič 
na območju mesta Ljubljana na dan 15. decembra 195Î 

1. člen 

Občine Ljubljana—Bežigrad, Ljubljana—Center, 
Ljubljana—Moste, Ljubljana—Si&ka, Ljubljana—Rud- 
nik in Ljubljana—Vii opravijo na območju mesta 
Ljubljane  registracijo prebivalstva. 

Podatki o prebivalstvu se zberejo po stanju opol- 
noči med 15. in 16. decembrom 1955. Po teh podatkih 
se uredi register «talnega prebivalstva • občinah. 

2. člen 

Registracijo prebivalstva v naštetih občimab ro- 
dijo: Okrajna komisija za registracijo prebivalstva, 
ki jo imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana, ter 
občinsike komisije za registracijo prebivalstva, ki 
jih imenujejo občanski ljudski odbori, 

3. člen 

Stroški registracije se krijejo e proračunskimi 
sredstvi okraja Ljubljana, 

4. člen 

Navodila za izvedbo registracije predpiše svet 
za komunalne in gradbene zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana. 

5. člen 

Osebe, ki bj pri registraciji prebivalstva podale 
netočne ali laine podatke, se 'kaznujejo ZA prekršek 
z denarno kaznijo do 2.000 din. 

?56. 

Na podlagi 64. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zve- 
zi s 7. členom zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov v zadevah, ki so urejene 
z dosedanjimi republiškimi predpisi (Uradni list LRS, 
št. 26-130/55) in v zveži a-A. in 63. členom uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš in po prilogi I., 2, X 
(tč 10) k zaikonn o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Uradni list FLRJ, št. 34-371/55) 
izdaja okrajni ljudski odbor Ljubljana po sklepu 
3. skupne seje okrajnega tbora in zbora proizvajal- 
cev z dne 22. oktobra 1955 

ODLOK 

o ukinitvi stanovanjske skupnosti na območja, 
mesta Ljubljane 

1. člen 

Stanovanjska skupnost Ljubljana I in. Stanovanj- 
ska skupnost Ljubljana •, ki «ta bili ustanovljeni < 
odlokom bivšega MLO v Ljubljani, Tajtn it. 852/1-54 
dne 20. VU. 1954, te ukineta. 

Posle ukinjenih stanovanjskih skupnosti prevza- 
mejo stanovanjske skupnosti občinskih ljudskih od- 
borov, v katerih območje je segalo dosedanje območ- 
je ukinjenih stanovanjskih skupnosti. 

2. člen 

Ta odlok dobi veljavo z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS<. 

I/Pr it. 740/1-59 

Ljubljana, dne 22. oktobra 1955. 

Predsednik OLO: 

Dr. Marijan Dermastia Lf. 
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757. 

Na podlagi 20. in 117. Člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
Si 3l-102<*53> im v »vezi z 12. točko 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-8952) je okrajni ljudski odbor Novo mesto 
n<. 3. skupni sejj odbornikov obeh zborov dne 
8. oktobra  1995 sprejel 

ODLOK 

o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpišejo ee nadomestne volitve v proizvajalski 
skupini industrije, trgovine in obrti zbora proizva- 
jalcev okrajnega ljudskega odbora Novo mesto v 
24. volivni enoti, ki obsega gospodarske organizacije: 
Trgovsko podjetje Kostanjevica, Pekarna Kostanje- 
vica. Vinarska zadruga Kostanjevica, Trgovine kme- 
tijskih zadrug Kostanjevica, Podbočje in Prekopa, 
Gozdna manipulacija Kostanjevica, pošti Kostanje- 
vica in Podbočje, cestarji, gozdarja in drugi delavci, 
zasebni obrtniki in njihovi delavci, vsi v upravni 
občini Kostanjevica-Podbočje, ker je odborniku 
'Vukčeviču Emilu iz Kostanjevice na Krki mandat 

prenehal 

2. člen 

Nadomestne volitve 'r 24. volivnj enoti bodo • 
nedeljo 11. decembra  1939. 

3. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urod- 
nem lietu LRS« in  se  tudi objavi  v   »Dolenjskem 

listu«, v 24. volivni enoti pa na  krajevno običajni 
način. 

St. 1-596/1-55 

Novo mesto, dme 8. oktobra 1955. 

Predsednik OLO: 

Franc Pirkovič L r. 

758. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, et. 19-89/52) in 1. točke 
28. člena statuta okraja Gorica je okrajni ljudski od- 
bor Gorica na 5. seji okrajnega zbora dne 1. oktobra 
1955 sprejel 

ODLOK 

o  razširitvi   veljavnosti  odloka  o  javnem  redu   im 
miru  bivšega  OLO  Gorica  na  celotno območje 

sedanjega okraja Gorica 

i. člen 

Veljavnost odloka o javnem redu in miru biv- 
šega OLO Gorica (Uradni list LRS, št. l-6/55<) se raz- 
širi na celotno območje sedanjega oikraja Gorica. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objav» v »Uradnem 
M*tu LRS«. 

St. 1/1-413/1-55 

Nova Gorica, dne 1. oktobra 1955. 

Podpredsednik OLO: 

Franc  Skok  1. r. 

PREGLED »URADNEGA LISTA FLRJ« 
T tretjem Četrtletju 195» 

Bt, 40 i <tae T. septembra »55» 

«7. gÄÄSf odločb. • jugoslovanskih stand«- 
dih M leseno zaobalo M sadje in zelenjavo. 

- Popr" •••£ O spremembah in dopolnitvah uredbe 
odóìoc.nj" tavalldskih prejemkov mirovnim vojaškim 
Invalidom. ».j 

- Popravek odloka o evidenci ^•v»tv«M//,
a„^in.h *» - Popravek odloka o popisu in evidenci zdravstvenih za- 

- Popravek odloka o povračilu (regresu) prt prodaji uve- 
iene plemenske živine. 

St. U • dne M. septembra I»55t 
«M. odlok o povišanju poslaništva Federativne Uuđfte :repu- 

blike Jugoslavije v Belgiji n« st°P* V£ Ä • Sit. «». Odločba o spremembi odločbe o prodajnih cenah za «ta 
In mlevske izdelke." „„     .     _„„«„   „ 

««••-NavodUo » dopolnitvi navodila o P»*11!•!" P°•cu ° 
začasnem periodičnem obračunu In o bruto bilanci. 

461. Pravilnik o civilnem  padalstvu. 
461. Pravilnik o razvrstitvi hotelov in penztonov v kategorije. 

St. U s dne 21. septembra 1955: 
461. Odlok o načinu sklepanja dobavrih pogodb za premog 

ca IV. trimesečje. 
tel. Odlok o načinu prodtj« sladkorja po proizvajalcih In 

uvoznikih. 
«6». Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o dopol- 

nitvi tarife za prevoz blaga na progah Jugoslovanskih 
Železnic. 

•SI. Odločba o spremembi odločbe o uvoznih kontingentih za 
nekatere proizvode. 

46T. Odločba o spremembi in dopolnitvi seznama vrst blaga in 
količnikov za obračunavanje razlik prt cenah prt izvoz. 

46«. Pravilnik o strokovni izobrazbi uslužbencev v Državnem 
sekretariatu za zunanje zadeve. 

46». Odločba o rokih, v katerih morajo gospodarske orga- 
nizacije prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje do- 
ločbam uredbe o zunanjetrgovinskem poslovanju. 

47». Poročilo' Zvezne vollvne komisije o nadomestnih volitvah 
ljudskega poslanca v Zbor proizvajalcev Zvezne ljudske 
skupščine « volivnem okraju Slavonski Brod. 
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— Popravek odloka C vpisu učencev srednjih itrokovnih iol 
na fakultete. 

St. » z dne 28. septembra 1955: 
471. Odlok o prodajnih cenah za sol. 
472. Odločba o dopolnitvi seznama vrst blaga in količnikov 

za obračunavanje razlik pri cenah pri uvozu. 
473. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

kvalifikacijah, ki so potrebne za upravljanje parnih stro- 
jev in turbin, kotelsklh naprav, motorjev z notranjim 
izgorevanjem (lzvzemši prometna sredstva) in vodnih tur- 
bin, ter o pridobitvi teh kvalifikacij. 

471. Odredba o sprememb] odredbe o marti za uvoženo mast. 
475. Pravilnik o strokovni Izobrazbi uslužbencev gospodarskih 

organizacij, ki se ukvarjajo z zunanjetrgovinskim poslo- 
vanjem. 

474. Odločba o obmejnih krajih, preko katerih Je dp volj en 
uvoz, tranzit In izvoz poiiljk po suhem in po vodi. 

St. 44 s dn« l. oktobra 1855: 
477. Odlok o odvedbl In uporabi dela nerazdeljenih presežkov 

skladov socialnega zavarovanja za leto 1954. 
471. Odlok o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih, po kate- 

rih se obračunavajo razlike pri cenah pri uvozu in izvozu. 
471. Odlok o dovoljenju kreditov za zimnico in kreditov 

za nabavo blagovnih zalog v krajih, ki so čez zimo 
odrezani od prometa. 

4M. Odlok o pogojih za prodajo umetnih gnojil. 
481. Odlok o spremembi odloka o pogojih za prodajo trak- 

torjev. 
482. Odločba o odobritvi ustanovitve In dela Društvu orodjar- 

jev FLRJ. 
483. Odločba o odobritvi ustanovitve In dela Speleološki zvezi 

Jugoslavije 
4M. Odločba o doplačMol postni frankovnl In portovnl znamki 

ob »Tednu otroka« v letu 1955. 
485. Odločba o prodajnih cenah za nove vrste cigaret In cigar. 
48«. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o premijah kme- 

tijskim proizvajalcem za sortno seme pšenice, ril, Ječ- 
mena, ovsa, rlža In soje. 

St. 45 s dne 12. oktobra 1955: 
487. Odlok o razpolaganiu s skladom regresov In dotacij. 
488. Odlok o vplačilu dokončnega zneska na račun presežka 

dobička v letu 1954. 
489. Odlok o upravljanju zveznega sklada za raziskovalna dela. 
4M. Odlok o obrestni meri od deviznih kreditov za financira- 

nje Investicijskih del v tujini. 
491. Odločba o dopolnitvi seznama vrst blaga In količnikov 

za obračunavanje razlik prt cenah pri uvozu. 

St.4« • dne ».oktobra 1955: 
492. Uredba o dopolnitvi uredb« o organizaciji in poslovanju 

Zveznega izvršnega sveta. 
493. Uredba o Institutu za. mednarodno politiko In- gospo- 

darstvo. 
494. Uredba o ustanovitvi In upravljanju gozdnih skladov. 
495. Uredba o nazivih m plačah uslužbencev geodetske stroke 

v geodetski službi. 
49*. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o delovnih 

razmerij ter plačah umetnikov in pomožnega umetni- 
škega osebja. 

497 Uredba o setvi kultur v ožjem državnem obmejnem pasu. 
498. Odločba o priložnostni postni znamki ob desetletnici Or- 

ganizacije Združenih narodov. 
499. Odločba o jugoslovanskih standardih za električne pre- 

vodnike, izolirane • polivlnilsko maso. 
tet. Dopolnitev Šestega natečaja za Investicijska posojila Iz 

sploinega investicijskega sklada. 
— Popravek odločbe o dopolnitvi seznama vrst blaga In 

količnikov za obračunavanje razlik prt cenah prt uvozu. 

St. 41 i dne M. oktobra 1955: 
501. Odlok o načinu, kako se preskrbijo prt ljudskih odborih 

sredstva za osebne izdatke po proračunu ca leto 1955. 
502. Odlok o dopolnitvi odloka o začasni delitvi celotnega 

dohodka in dobička gospodarskih organizacij. 

503. Odlok o prenosu pristojnosti za izdajanje nalogov za 
transfer podedovanega premoženja iz FLRJ v ZDA. 

504. Pravilnik o kvalifikaciji strokovnega kmetijskega in 
gozdarskega osebja za semenarstvo. 

505. Odredba o načinu poslovanja poslovnih agentov in po- 
verjenikov založniških podjetij. 

to«. Odredba o tehničnih predpisih o kamnitem materialu za 
gradnjo In vzdrževanje gramoznih cest. 

507. Odredba o tehničnih predpisih za izdelavo gramoznih 
cestišč. 

508. Odredba o odobritvi ustanovitve in dela Jugoslovanskemu 
društvu za upravne znanosti. 

509. Odločba o dGplačilnl postni frankovnl In portovnl znamki 
ob Tednu Rdečega križa v letu 1955. 

St. 48 z dne 2. novembra 1955: 
510. Uredba o spremembah In dopolnitvah tarife prometnega 

davka. 
511. Odlok o posebnih pogojih, ob katerih lanko kupujejo 

gospodarske organizacije kmetijske proizvode naravnost 
od individualnih proizvajalcev. 

512. Odlok o povračilu (regresu) pri prodaji umetnih gnojil. 
511. Odločba o odpravi postavke oil Izjemne tarife, zvezek 4 

za prevoz blaga po progah jugoslovanskih železnic. 
514. Odredba o območjih, ki so okužena z nevarnimi rastlin- 

skimi boleznimi In Škodljivci. 
515. Navodilo k odloku o povračilu (regresu) prt prodaji 

umetnih gnojil. 
tis. Navodilo o vplačilu pozitivnih razlik prometnega davka 

od zalog umetnih alkoholnih pijač. 
517. Pravilnik o kakovosti in načinu pakiranja in označeva- 

nja čeSpelj (sliv), grozdja, jabolk In orehov, namenjenih 
za izvoz. 

618. Pravilnik o načinu kontroliranja kakovosti čeSpelj (sliv), 
grozdja, Jabolk In orehov, namenjenih za Izvoz. 

119. lista strokovnih oseb, kl so pooblaščene za kontrolo 
kakovosti svežega in suhega sadja, namenjenega ca izvoz. 

St. 49 z dne f. novembra, ••: 
520. Odlok o dajanju premij za proizvodnjo premoga ob 

dnevih tedenskega počitka in ob državnih praznikih. 
521. Odločba o dopolnitvi odločbe o določitvi visine depozita 

za zavarovanje Izplačil za investicijska dela. 
522. Odločba o spremembi odločbe o določitvi vitine depozita 

za zavarovanje Izplačil za zidanje stanovanjskih hlS. 
523. Pravilnik o pogojih ta načinu poslovanja odkupnih postal. 
524. Odredba o pogojih In načinu kupovanja žita po Indivi- 

dualnih potrošnikih. < 
525. Odredba o višini povračila stroškov (tarifi) za pregled 

sadja namenjenega za Izvoz. 
528. Navodilo o pošiljanju podatkov In evidence o zaposlenih 

tujih državljanih. i 
527. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o 

zdravstveni Izkaznici. 
528. Odločba o rokih za poSUjanj« poročil e> proizvodnji in 

dobavi premoga. 
528. Prva sprememba seznama cepiv in zdravil za veterinar- 

sko uporabo, za katero je bilo Izdano dovoljenje za 
promet. 

— Popravek uredbe o uporabi družbenih planov In proraču- 
nov okrajev In občin za leto 1955. 

— Popravek odredbe o setvi kultur v ožjem državnem ob- 
mejnem pasu. 

St. 50 t dne It. novembra 1955: 
630. Odlok ospremembah In dopolnitvah zveznega družbenega 

plana za leto 1953. 
631. Odlok o potrditvi uredb Zveznega Izvršnega «veta. 
532. Odlok o potrditvi uredbe o dopolnitvi uredbe o organiza- 

ciji m poslovanju Zveznega Izvršnega sveta. 
133. Odločba o dopolnitvi odločbe o dopolnitvi seznama vrst 

blaga In količnikov ca obračunavanje razlik prt cenah 
prt uvozu. 

534. Odločba o priložnostni poštni znamki ob desetletnici raz- 
glasitve republike. 

135. Odločba o odvzemu priložnostnih pottnlh znamk it leta 
1954 iz prometa. 

638. Odločba » Jugoslovanskih standardih za sveže sadje, ze- 
lenjavo, sončnično seme In med. 

137. Odločba o prodajnih cenah cigaret. 

Izdaja »uradni Ust LRS« — Direktor ia odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta TomSlča», vsi • LJub- 
ljani — Naročninas letno 1000dia — Posamezna Številka IS din do « strani, vsake nadaljnje < strani • din več — 
Uredništvo in uprava: Ljubljana, Erjavčeva ila, poštni predal 838 - Telefon uprave 23-579 - Cek. račun: 60-KB-6-Z-199 
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TIIBINAI 

1ST. Odločba o spremembi odločbe o Upravi gojitvenih lovlSS 
LH3 kot finančno samostojnem zavodu. 

•. Odredba o dopolnitvi seznama gospodarskih delavnosti, 
ki so podobne obrti. 

15*. Odločba o zavarovanju Blejskega gradu In hriba Straia 
nad Blejskim Jezerom. 

15?. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. it. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o Upravi gojitvenih lovišč LRS 

kot finančno samostojnem zavodu 

6. točka odločbe o Upravi gojitvenih lovišč LRS 
kot finančno samostojnem zavodu (Uradni list LRS, 
tt. 8-48/55) se spremeni tako, da se glasi: 

»Plače uslužbencev in delavcev zavoda se dolo- 
čijo po posebnih predpisih, ki jih izda Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS.« 

2 
Ta odločba velja od 1. oktobra  1955. 
St. 1156/2-95 
Ljubljana, dne 17. novembra 1955. 

Lzrršni avet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

158. 
Na podlagi drugega odsrfavka 16. člena uredbe o 

obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list 
FLRJ, Jt. 5/54) in točke II odredbe o gospodarskih 
delavnostih, ki so podobne obrti (Uradni list LRS, 
»t. 24/54) izdajam 

ODREDBO 
o dopolnitvi seznama gospodarskih delavnosti, ki so 

podobne obrti 

I 
Za gospodarske delavnosti, ki «o podobne obrti, 

»e štejejo poleg delavnosti, naštetih v I. točki odred- 
be o gospodarskih delavnostih, ki so podobne obrti 
(Uradni list LRS, št. 24-87/54), še tele: 

A. V kovinski stroki: 
1. Izdelovanje vlasnic. 
2. Čiščenje in rafiniranje kovin. 
3. Izdelovanje  zalivk   (plomb). 

B. V kemični stroki: 
4. Izdelovanje pomožnih sredstev za soboslikar- 

stvo in pleskarstvo. 
5. Polnjenje    in    obnova    rabljenih    kemičnih 

svinčnikov. 
6. Impregniranje tekstila in papirja. 
7. Izdelovanje čistilnega sredstva za obutev. 

C. V stroki predelovanja lesa: 
8. Slikanje  in  žaganje okraskov  na  lesene  iz- 

delke. 
9. Izdelovanje palčić za lizike in za jodiranje, 

10. Izdelovanje držajev za metle. 

D. V tekstilni stroki: 
11. Popravljanje    preprog   in   umetno    krpanje 

tkanin. 
12. Izdelovanje drobne tekstilne galanterije, koli- 

kor ne obsega že katere izmed rednih obrti. 
13. Izdelovanje galanterijskih predmetov iz poli- 

vinila. 
E. V živilski stroki: 

14. Pečenje čevapčičev in ražnjičev. 

F. V drugih strokah: 
15. Izdelovanje zamaškov. 
16. Izdelovanje  papirne galanterije. 
17. Barvanje in čiščenje usnjenih predmetov. 
18. Barvanje slik (fotografij). 
19. Dekorativno slikanje okrasnih predmetov. 
20. Izdelovanje umetnega cvetja. 

• 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS*. 
St. I-ob 236/6-59 
Ljubljana, dne 22. novembra 1995. 

Državni  sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Ludvik   Kremiar  1. r. 
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159. 
Ma podlagi 3. Člena zakona o varstvu kulturnih 

spomenikov • prirodnih znamenitosti LRS (Uradni 
list LRS. št. 25-137/48) izdaja Svet za prosveto in 
kulturo LRS na predlog Zavoda za spomeniško var- 
stvo LRS 

ODLOČBO 
.za zavarovanje Blejskega gradu in hriba Straža 

nad Blejskim jezerom 

ristiČno-propagandnega pomena zavaruje kot kul- 
turni spomenik in prirodna znameni- 
tost. 

Hrib Straža nad Blejskim jezerom z lepimi na- 
ravnimi drevesnimi skupinami in gozdnimi sestoji 
se zaradi zdravstvenega, pokrajinsko-estetskega in 
turisti&ao-propagandnega .pomena zavaruje kot pri« 
rodna   znamenitost. 

Blejski grad s hribom se zaradi svojega arheolo- 
škega, zgodovinskega,  pokrajinsko-estetskega  in  tu- 

Zavarovano območje Blejskega gradu obsega tele 
parcele: 

Številka 
Katastrska         zemlpško- Parcela Površina Kuhana vrsta Upravni 

občina              knjižnega 
vložka 

Itevilka T ha 
po katastru 

po a«danj«m 
stasiti 

Lastnik organ 

Bled                     585 587/1 10.0497 
0.0072 

gozd 
etavbiSce 

gozd 
stavbišče 

387/a 0.3910 travnik travnik Splošno 
384 0.1475 nerodovitno skala ljudsko LO MO Bled 
585 02820 stavbišče grad premoženje 
388 0.21817 pot vozna pot 
366 0.2439 vrt vrt 

Bled                     508 406/1 0.3283 travnik «adovajak Splošno Izvršni  svet 
401 0.5711 njiva njiva ljudsko Ljudske 
402 0.4813 njiva njiva premoženje skupščine 
403 0.4420 njiva njiva LRS 
413 0.1415 pot na 

travniku 
pot 

412/1 0.1626 paznik pašnik 
412/3 0.0061 stavbišče stavbišce 
412/2 0.0043 stavbišče stevbišče 
413/1 3.0055 travnik travnik 
435/3 0.1615 travnik travnik 
407/1 4.8336 gozd 
408 0.1075 gozd 
417 0.9984 travnik 
419 1.6073 gozd 
420 0.1712 travnik 
421 0.1457 travnik 
422 0.5607 gozd 

, 423 0.2510 travnik. , 
424 0.2874 njiva 
425 0.1642 pot 
426 0.2715 njiva 
427 0.1754 travnik 
429 0.2655 travnik 

z 430 0.3214 njiva 

40i 435/4 0.0076 sitavbiiče stfavbiače Splošno Gradbeno 
418/2 0.0065 stavbLšče srtavbišče ljudsko podjetje 

70/1 0.1317 stavbifiče stavbišče premoženje ,'Aad (Hegarija' 

169 69 0.0476 sitavbii&e »tavbiiče Soklič Marija, 
68/2 0.0401 travnik travnu Draga, Viktorija, 

Rafael, vai Grad 75 

358 68/1 0.3706 travnik travnik Sparovec Marija, Ivanka, 
67 0.0U6 stavbUče stavbišče Antonija,  Bled — Grad 23 

38 66 0.0502 »tavbilče »tavbiiače Teran Nada, Grad 75 

43 64/1 0.0203 stavbišče stavbišie Piber Janez, Grad 27 
69/1 0.0899 travnik travnik 

539 65/2 0.0696 travnik . gozdnato Vrbunc Janez , Grad 25 
63/1 0.0456 vrt vrt 
61 0.0915 «tavbiiiče »tavbiiče 

i                  ieo 60 0.0155 »tavbiišče Trt 



St 48.— 1. XII. 1955 ÜB uÄDNl US! Stran 991 

lataitnk« 
obiina 

Sterilki 
zemljiiko- 
kohineta 

Wölk» 

Parcel« 
Itenlka 

PovrSipa 
• ba 

Knltnraa Tuta 

~. i.«..«.«            P° »«danjem po kaUitru                 iUniu' 
Laitnik                      UpraTDi 

^                      orgaa 

Bled 42 62 0.0301 stavbi£če stavbišče Torkar Marija, Grad  26 

»71 59 0.0376 stavbišče stavbišče Jamar Franc, Grad 23 

29 58 0.0486 stavbišče stavbišče Pinitar Josip, Grad 18 

580 9 0.0253 stavbišče stavbišče Matjašič Franc, Grad  129 

• 
167 . 8/2 0.0104 stavbišče stavbišče Splošno              apravni 

ljudsko               organ 
premoženje       ni določen 

Bled 35 8/1 
7/1 

0.0486 
0.1020 

stavbišče  ' 
travnik 

stavbišče 
nerodovitno 

Pangerc Franc, Zagorice 80 

34 7/4 
4 
6 

0.0275 
0.2406 

. 0.1808 

travnik 
•stavbišče 
travnik 

nerodoritno 
stavbišče 
travnik 

Farna cerkev, Bled 

39 378 
377 

0.2539 
0.3967 

travnik 
njiva 

travnik 
tra mik 

Cerkev sv. Martina, Bled 

219 8/3 0.O2O9 stavbišče stavbišče Vidic Martin, Grad 79 

Bled 573 

643 

449 
451 

426 

806 
379 
416 
49 
17 

569 

618 

11 

12 

6 

6 
196 

528 

230 

83 

Zavarovano območje 

820 1.5523 

821 
822 
823 
824 
819/2 
819/3 
825/1 
825/4 

825/5 
817/2 

810/1 
831/8 
831/1 
831/2 
831/3 
809/6 

809/7 

818 

819/1 

817/1 

816/1 
816/2 

810/3 
del 

809/1 

830/3* 
830/5 
830/7 
830/8 
830/9 

0.3913 
1.5867 
0.6269 
0.4S43 
0.5383 
0.0187 
5.4083 
1.9175 

0.2905 
0.0294 

0.1800 
5.2183 
7.3224 
1.7119 
02082 
0.0742 

0.1840 

3J2680. 

0.9338 

0.7272 

1,9696 

ca. 0.5000 

1.2051 

1.0600 
1.9163 

- 2.0874 
0.6060 
0.2695 

hriba Straža obsega tele parcele: 

travnik gozdni  dre- Splošno 
vesni park ljudsko       LO MO Bled 

» premoženj« 

pašnik 
pašnik 

pašnik 
travnik 

travnik 
pašnik 
gozd 
pašnik 
pašnik 
pot 

pašnik 

.travnik 

travnik 

travnik 

travnik 

travnik 

travnik 

travnik 
travnik 

• travnik 
travnik 
travnik 

gozd 
del kamno- 
lom, sicer 
gozd 

pašnik 
drevesni 
park 

drev. park 
gozd 
gozd 
drev. park 
gozd 
pot 

park 

gozdni dre- 
vesni park 

gozdni dre- 
vesni park 

drevesni 
park 

drevesni 
park 

drevesni 
park 

drevesni 
park 

drevesni 
park 

Splošno  ljudsko  premoženje, 
LO MO. % pa ing. Kozak Ka- 

rel,  Ljubljana,  Beethonova 
ulica 

Poklukar Črtomir, Zeleče 64 

Zvegelj Frančiška, 2eleče 8 

Kežar Franc, 2elece 3 

Kežar Franc, 2eleče 3 
Meian Frame, Zagorice 25 

K.nz Lea, 2elece 55 

Medja Frančiška, Zvegelj— 
ZeleCe 6 

Vidic Franc, Mlino 29 
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Katastrska 
občina 

Številka 
zemljiško- 
knjižnega 

Tložka 

Parcela 
številka 

PovrSina 
v ha 

Kulturni 

po katastru 

• vrsta 
po sedanjem 

stanju 
1—»         X"? 

196 815 0.5399 travnik drevesni 
park 

Mežan Franc, Zagorice 25 

673 811/1 
812 

0.9680 
1.0164 

travnik drevesni 
park 

Todorovič Jovan, Daruvar 

489 809/5   ' 0.5350 travnik drevesni 
park 

Sernec Dušan, dediči, Ljub- 
ljana, Škofijska 6 

61 850/4 
850/l>l 
850/3 
830/12 

0.3165 
0.0914 
0.5597 
0.1515 

painik 
gözd 
pašnik 
pašnik 

drevesni       Markelj Janez, Mlin« 23 
park 

deloma sadno 
drevje 

79 850/1 
850/10 
850/2 

0.4802 
0.5129 
0.4022 

pašnik 
good 
painik 

drevesni 
park 

2erovc Jože, Mlino 20 

Pripomba: Pri parcelah štev. 825/4 in 850/5 se 
tisti del površine, ki odpade na kamnolom, ne za- 
varuje. ; 

5 

Na zavarovanih območjih je brez poprejšnjega 
dovoljenja ljudskega odbora mestne občine Bled, 
izdanega v sporazumu z Zavodom za spomeniško 
varstvo LRS, prepovedana vsaka sprememba kra- 
jevnega lica. 

Za spremembo krajevnega lica se itejejo zlasti 
graditev novih poslopij, komunikacij, ograj, škarp, 
prezidave, nadzidave, dozidave ter druge adaptacije, 
rušenje zgradib, sekanje, obsekavanje ter lomljenje 
drevja in grmovja. 

Na zahodni strani grajskega hriba Je na parcelah 
it. 407/1, 403, 418 ,419, 420, 421, 422» 423, 424, 425, 426, 
427, 429 in 450 k. o. Bled zaradi arheoloških ostankov 
staroslovenske kulture brez poprejšnjega dovoljenja 
Zavoda za spomeniško varstvo prepovedano vsako 
spreminjanje sedanje .kulture, kopanje in druga ze- 
meljska dela, ki bi utegnila poškodovati arheološke 
plasti, odstranjevanje, prestavljanje in poškodova- 
nje poligonskih točk io pločevinastih kontrolnih 
znakov na že raziskanih mestih. 

Dovoljeno je običajno obdelovanje njiv. 

Na zavarovanih območjih morajo latvtniki oziro- 
ma upravni organi vzdrževati nepremičnine na svoje 
stroške. 

6 
Varstvo za kulturni spomenik in prirodno zna- 

menitost razglašenih območij, se po prednjih pred- 
pisih izroča ljudskemu odbora mestne občine Bled. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo pa ima 
Zavod za spomeniško varstvo LBJS. 

Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 
kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v LRS z dne 21. V. 1948 (Uradni list 
LRS, št. 25-157/48) v zvezi s 1. členom pod V. zakona 
o uskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in pre- 
krških v zakonih Ljudske republike Slovenije s ka- 
zenskim zakonikom in z uvodnim zakonom h kazen- 
skemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, 
št. 21-110/51). 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. •-552/5 
Ljubljana, dne 10. novembra 1955. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr.Dolfe Vogelnik Lr. 

PREGLED .URADNEGA LISTA PLBJe 
St. • • đn« •. novembra UH 

538. ukaz o razglasitvi zakona o javnem pravobranilstvu, 
63». Resolucija o sklicanju kongresa delavskih svetov Jugo- 

slav««. 
540. Obvezna razlaga t. točke 11. člena zakona o zdravstve- 

nem zavarovanju delavcev In uslužbencev. 
«41. Odlok o posebnih rokih In pogojih z« poskusno proiz- 

vodnjo v letu 1855. 
541. Odlok o spremembi odloka o povračilu (regresu) pri 

prodaji umetnih gnojil, sredstev «t. varstvo rastlin, veziv, 
goriv In maziv za kmetijstvo. 

54>. Navodilo k odloku o dajanju premij za proizvodnjo pre- 
moga ob dnevih tedenskega počitka In ob državnih 
praznikih. 

544. Odločba o odstotku, ki ga morajo prosilci za potrošniški 
kredit dati v gotovini 

545.' Odločba o anketi o kontroli točnosti statističnih podatkov. 
545. Odlok o dnevu, ko se bo začela opravljati kontrola k*- 

kovostl cespelj. grozdja, jabolk in orehov, namenjenih 
za izvoz. 

547. Objava o najvišji  dogovorjeni  ceni za sladkorno peso 
letine 1956, ki je obvezna za sladkorno tovarno. 

545. Odločba Zvezne volilne komisije o razpisu nadomestnih 
volitev. 

549. Potrdilo  obvezne  razlage  3.   točke  11.  člena  zakona * 
zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev. 

— Popravek uiedb» o lzvrš «vanju proračunov In o računo- 
vodstvenem poslovanju državnih organov in zavodov. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne — Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, val v Ljub- 
ljani — Naročnina: letno looe din — Posamezna številka 11 din do t stzanl, vsake nadaljnje 4 stran) * din več - 
uredništvo in uprava: Ljubljana. Erjavčeva ila, postni predal S36 - Telefon uprave »-57» - Cek   račun: S0-KB-5-2-I9» 
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ISO. Zakon o pokopališčih. 
•. Zakon o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi repu- 

bliškega* proračuna Ljudske republike Slovenije za le- 
to   1954. 

162. Odlok o spremembah In dopolnitvah družbenega plana 
Ljudske republike Slovenije za leto 1955. 

•••~ Odlok   o   vodstvu   kulturnjfcErpjyeJ|üh4.jumgtnlältlh   In 
y       znanstvenih -ravodov". 
•. odlok o ustanovitvi, odpravi in o določitvi sedeža ne- 

katerih okrožnih In okrajnih sodišč ter o krajevnem 
območju okrožnih In okrajnih sodišč v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji. 

•. Odlok o določitvi krajevnega območja okrožnih gospo- 
darskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji, 

ist. Sklep o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v  Celju, 
okrožnega  sodtfča  v Mariboru  In okrožnega  gospodar- 
skega sodiiča v Kopru. 

167. Odlok o spremembah odloka o nagradah poslancev Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije, o povrači- 
lih poslancem in o plačah poslancev, ki opravljajo stalne 
funkcije v ljudski skupSčinl, domovih, odborih In ko- 
misijah. 

160. 
UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljndske republike 
Slovenije zakon o pokopališčih, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na 
seji •epubliškega zbora dne 5. decembra 1955 in ki 
se glasi: 

ZAKON 
o pokopališčih 

1. člen 
Pokopališča kot komunalne sanitarne naprave 

upravljajo občinski ljudski odbori. 
V krajih, kjer so krajevni odbori, i upravlja po- 

kopališče občinski ljudski odbor po krajevnem od- 
boru. Občinski ljudski odbor oziroma krajevni odbor 
upravlja pokopališče sam ali po pokopališki upravi. ' 

Pokopališko upravo ustanovi občinski ljudski 
odbor kot finančno samostojen zavod. Pokopališko 
upravo vodi upravni odbor, ki šteje najmanj tri 
člane. Člane upravnega odbora in upravitelja ime- 
nuje občinski ljudski odbor. 

2. člen 
Na  pokopališču se pokopujejo mrliči  praviloma   . 

i* okoliša, ki ga določi občinski ljudski odbor. 
Ce obsega pokopališki okoliš dele dveh ali več 

občin, določijo pokopališki okoliš sporazumno pri- 
zadeti občinski ljudski odbori. V takem primeru do- 
ločijo občinski ljudski odbori s pogodbo, kolikšen 
del stroškov za ustanovitev in za vzdrževanje poko- 
pališča bo krila vsaka občina. 

3. člen 
Novo pokopališče $e ustanovi • odločbo občin- 

skega ljudskega odbora. Ce naj obsega pokopališče 
deTe dveh ali več občin, odloči o ustanovitvi pokopa- 
lišča ljudski odbor tiste občine, kjer bo pokopališče. 

Prostor za novo pokopališče mora ustrezati po- 
bojem, ki se predpišejo s pravilnikom (14. člen). 

4. člen 
Pokopališče mora biti v skladu s pravilnikom 

'M. člen) zgrajeno in urejeno po projektu, ki ga po- 

trdi pristojni organ v sporazuma • pristojno sani- 
tarno inšpekcijo. 

5. člen 
Vsako pokopališče mora imeti svoj načrt razde- 

litve grobov (parcelacijo). Načrt razdelitve grobov 
izdela upravni organ občinskega ljudskega odbora, 
krajevni odbor oziroma pokopališka uprava v so- 
glasju z občinsko sanitarno inšpekcijo, potrdi pa svet 
za komunalne zadeve občinskega ljudskega odbora. 

6. člen 
Na pokopališču se smejo graditi samo takšni ob-, 

jekti, ki so potrebni za sanitarno tehnično službo 
pokopališča. 

7. člen 
Vsako pokopališče mora biti primerno ograjeno, 

8. člen 
Na pokopališču ali v neposredni bližini pokopa- 

lišča morajo biti primerni prostori za polaganje mrli- 
čev na mrtvaški oder, za obdukcijo ter za shrambo 
pokopališkega orodja in drugih potrebščin. S pravil- 
nikom (14. člen) se lahko predpiše, da mora imeti 
pokopališče tudi še druge higiensko-eanitarne na- 
prave. 

Za več manjših pokopališč je lahko izjemoma en 
sam prostor za obdukcijo. 

9. člen 
Grobovi so lahko zgrajeni tudi kot grobnice. 
Na grobovih se lahko postavijo spomeniki in na- 

grobniki. 
Za spomenike, ki se štejejo za zgradbe po grad- 

benih predpisih, in za grobnice je potrebno gradbeno 
dovoljenje po veljavnih gradbenih predpisih. 

10. člen 
Izven pokopališča je dovoljeno pokopavati mrliče 

samo izjemoma na podlagi sporazumnega dovoljenja 
upravnega organa okrajnega ljudskega odbora za 
notranje zadeve in sanitarne inšpekcije, če so izpol- 
njeni sanitarni pogoji, ki bodo predpisani s pravilni- 
kom (14. člen). 

11. člen 
Prekop mrličev iz enega groba v drugega ali iz 

enega  pokopališča  na drugo, je dovoljen  samo ob 
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pogojih, določenih » pravilnikom (14. član) in t pred- 
pisi o prevozu mrličev iz enega kraja v drugega. 

12. Člen 
Prostor za grob oddaja v uporabo upravni organ 

občinskega ljudskega odbora, krajevni odbor oziroma 
pokopališka uprava proti plačilu za določen čas. Od- 
škodnino za prostor in oprostitve tega plačila pred- 
piše avet za komunalne zadeve občinskega ljudskega 
odbora. 

13. člen 
Pokopališče se opusti, če je to potrebno iz higien- 

skih ali komunalnih razlogov. 
O opustitvi pokopališča odloči občinski ljudski 

odbor. 
S pravilnikom (14. člen) se določi, kdaj te prostor 

pokopališča, ki je bilo opuščeno, sme začeti uporab- 
ljati za druge namene. 

14. člen 
Natančnejše predpise o ureditvi pokopališča, o 

minimalnih pogojih za ureditev predpisanih prosto- 
rov in naprav na pokopališču, o pokopavanju in pre- 
kopavanju mrličev, o pokopavanju mrličev izven 
pokopališč, o opustitvi pokopališč in druge predpise 
za izvrševanje tega zakona izda Svet za zdravstvo 
in socialno politiko LRS v sporazumu z Državnim 
sekretariatom za notranje zadeve LRS. 

15. člen 
Občinski ljudski odbor predpiše z odlokom po- 

kopališki red za pokopališče na svojem območju. 
S pokopališkim redom se uredijo vprašanja, ki 

zadevajo vzdrževanje reda, čistoče in miru na po- 
kopališču, dodeljevanje grobov, vzdrževanje grobov, 
razpolaganje z opuščenimi grobnicami ter zanemar- 
jenimi nagrobniki in spomeniki, pravice in dolžnosti 
grobarjev oziroma pokopaliških paznikov in druga 
podobna vprašanja. 

16. člen 
Na pokopališčih, kj nimajo s tem zakonom pred- 

pisanih prostorov in naprav aH ne ustrezajo minimal- 
nim pogojem, ki te predpišejo s pravilnikom (14. člen), 
morajo biti ti prostori in naprave zgrajeni oziroma 
urejeni najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

17. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati uredba 
o pokopališčih (Uradni list LRS, št 34-216/49), drugi 
predpisi pa, kolikor so v nasprotju z določbami tèga 
zakona. 

18. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem 
Listu LRS«. 

St U 126/1-95 

Ljubljana, dne 5. decembra 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
'       Predsednik IzvrSnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:    Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. Bori« Kraigher 1. r. 

161. 

UKAZ 
Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije in 49. člena te- 
meljnega zakona o proračunu (Uradni list FLRJ, št. 
13/54) razglaša Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije zakon o potrditvi sklepnega 
računa o izvršitvi republiškega proračuna Ljudske 
republike Slovenije za leto 1954, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora in na seji Zbora proizva- 
jalcev dne 5. decembra  1955 in  ki se glasi: 

ZAKON 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi republiškega 
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1994 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

Ljudske republike Slovenije za leto 1954, sestavljen 
po predpisih 49. člena Temeljnega zakona o prora- 
čunih in 164. člena uredbe o izvrševanju proračunov. 

2. člen 
Republiški sklepni račun za leto 1954 s sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1954 in 
sklepnimi računi posebnih skladov za leto 1934 je 
sestavni del tega zakona. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po republiškem sklepnem  računu  v letu  1954: 

I. po republiškem proračunu': 
dohodki 8.122,583.512 din 
izdatki _        8.078,675.040 din 

Presežek dohodkov 
nad izdatki 43,908.472 din 

II. po sklepnih računih republiških finančno 
samostojnih zavodov: 

dohodki 3.585,032.311 din 
izdatki 3.200,149.537 din 
presežek dohodkov 392,248.325 din 
presežek izdatkov 7,365.551 din 

III. po sklepnih  računih  posebnih  skladov: 
dohodki 1.367,018.662 din 
izdatki                              1.313,298.771 din 

presežek dohodkov 55,719.891 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po republiškem 

sklepnem računa za leto 1954 se porabi za kritje 
obveze  Ljudske   republike   Slovenije   do   federacije. 

5. člen 
Presežek dohodkov republiških finančno samo- 

stojnih zavodov se razdeli: 
din" 

v republiški proračun  se odda znesek 34,240.881 
za razdelitev na sklade se prepusti 

finančno samostojnim zavodom 358.007.444 
Presežek   izdatkov   se   krije   iz   republiškega   prora- 
čuna in U sredstev zavodov v letu 1955. 
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b. člen- 
Presežek dolîodkov posebnih skladov se prenese 

kot dohodek v naslednje leto. 
St. U 127/55 
Ljubljana, dne 5. decembra 1955. 

Izvršni svet Ljndske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:     Ljudske skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

162. 
Na podlagi 2. točke 21. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije je sprejela 
Ljudska skupščina Ljwdske republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora in ua seji Zbora proizva- 
jalcev dne 5. decembra 1955 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 

Ljudske republike Slovenije za leto 1955 

hodita gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
št. 54-636y54) oziroma po odbitku obveznosti po Vil 
točki odloka o dditvi celotnega dohodka železniških 
prevoznih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 56-413/55). 
V delu dobička, ki je namenjen za povečanje plač, 
je tudi prispevek za socialno zavarovanje na pove- 
čani del plač. 

Občine oziroma okraji v letu 1955 niso udeleženi 
na dobičku enot železniškega transportnega podjetja 
v Ljubljani.« 

III 
Ta  odlok  velja od   dneva  objave   v   >Uradnem 

listu   LRS«,   uporablja   pa   se od  1. januarja   1953 
dalje. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

St. LS 152/1-55 
Ljubljana, dne 5. decembra 1955. 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
Predsednik Predsednik 

Zbora proizvajalcev: Republiškega zbora: 
Mavricij Bore 1. r. Josip Rus 1. r. 

1. XIX. poglavje družbenega plana Ljudske repu- 
blike Slovenije za leto 1955 se spremeni tako: 

V točki 11-a) >Izdatki republiškega proračuna« 
»e znesek 9.470 milijonov dinarjev zniža na 9.270 
milijonov dinarjev; 

v točki Il-b) »Sklad za gospodarsko pomoč Pri- 
morski, Kočevski in Dolenjski« se znesek 1.000 mili- 
jonov dinarjev zniža na 840 milijonov dinarjev; 

drugi odstavek II. točke se spremeni tako, da se 
glasi: »Sredstva, ki se bodo natekla v republiški pro- 
račun in v sklad za pomoč Primorski, Kočevski in 
Dolenjski preko zneskov, določenih v točki a) in b), 
in morebitne nadaljnje prihranke, ki bodo doseženi 
v okviru republiškega proračuna in tega sklada, upo- 
rabi Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije 
,*a pokritje obveznosti, ki jih ima Ljudska republika 
Slovenija do federacije na podlagi odloka o dopolni- 
tvi zveznega družbenega plana za leto 1954 (Uradni 
list FLRJ, št. 51/54), ter_ preko republiškega kreditne- 
ga sklada za investicije za kreditiranje zgraditve 
HE Vuhred.« 

2. Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije 
je pooblaščen, da -izvede na posameznih postavkah 
proračuna in pri posameznih objektih, ki se financi- 
rajo iz sklada za pomoč Primorski, Kočevski in Do- 
lenjski, znižanja, ki eo odrejena v toCkah •-•) 
in Il-b). 

• 
Za XIX. poglavjem se doda novo poglavje, ki se 

glasi: 
»XIX a poglavje 

Razdelitev dobička železniškega transportnega 
podjetja v Ljubljani 

Enote železniškega transportnega podjetja v 
Ljubljani (postaje, kurilnice, sekcije In uprava pod- 
jetja) smejo uporabiti za povečanje plač delavcev in 
uslužbencev nad plače po tarifnih postavkah 50'/» 
°d doseženega dobička, ki ostane po odbitku dela 
dobička za investicijski sklad skupnosti jugoslovan- 
skih železnic, po pokritju obveznosti po zakonu iz 

'dobička po 39. členu  uredbe o delitvi celotnega do- 

163. 
Da bi se začasno, dokler ne bodo izdani posebni 

predpisi, uredilo vodstvo kulturno-prosvetnih, umet- 
niških in znanstvenih "zavodov v skladu s temeljnimi 
načeli o družbenem upravljanju, je Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
škega zbora dne 5. decembra 1955 na podlagi prvega 
odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih druž- 
bene in politične ureditve in o organih oblasti Ljud- 
ske republike Slovenije sprejela 

ODLOK 
o vodstvu kulturno-prosvetnih, umetniških 

in znanstvenih zavodov 

I. Splošne določbe 
1 

Kulturno-prosvetni, umetniški in znanstveni za- 
vodi (v nadaljnjem besedilu »zavodi«) r Ljudski re- 
publiki Sloveniji se vodijo po načelih o družbenem 
upravljanju, kakor določa ta odlok. 

Zavode neposredno vodijo organi, ki se ustano- 
vijo pri vsakem zavodu. Ti organi izvršujejo avoje 
pravice in dolžnosti na podlagi in v mejah zakonov 
tega odloka in drugih predpisov pristojnih državnih 
organov in svojih pravil. 

Državni organi izvršujejo z zakonom in s tem 
odlokom določene pravice in dolžnosti pri vodstvu 
zavodov. 

3 
Zaradi posebne narave in pomena kulturno-pro* 

svetne, umetniške in znanstvene delavnosti se lahko 
T posameznih zavodih ustanove tudi strokovni, umet- 
niški ali znanstveni »veti (T nadaljnjem besedilu 
»strokovni sveti«), če to terja narava dela v zavodu- 
ti sveti izvršujejo s tem odlokom določene pravice 
in dolžnosti. 

V zavodih, ki imajo večje organizacijske enote 
z bolj razvito samostojno delavnostjo, te lahko usta- 
nove strokovni sveti tudi za posamezno organizacij- 
sko enoto. ' 
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O  ustanovitvi  sveta  iz  prejšnjih odstavkov od- 
loča ustanovitelj zavoda. 

'Vsak  zavod  ima  pravila o  notranji   ureditvi  in 
i delu. 
| Pravila   zavoda   predpiše   upravni   odbor,   potrdi 
j pa jih ustanovitelj zavoda. 

IL Vodstvo zavoda  . 
5 

Zavod neposredno vodita upravni odbor in pred- 
stojnik zavoda. 

Upravni odbor 
6 

Upravni odbor sestavljajo: 
člani, ki jih imenuje ustanovitelj izmed kultur- 

nih in prosvetnih delavcev in drugih javnih de- 
lavcev; 

člani, ki jih izvpli osebje zavoda; 
predstojnik zavoda. 
Predstojnik zavoda je član upravnega odbora po 

svojem položaju. 
7 

Upravni odbor ima pet do petnajst članov. 
V mejah iz prejšnjega odstavka določi število 

članov upravnega odbora ustanovitelj; ustanovitelj 
določi, koliko članov imenuje sam, koliko pa jih 
izvoli osebje zavoda, vendar tako, da osebje zaroda 
voli največ tretjino članov upravnega odbora. 

S privili zavoda se predpiše, kako voli člane 
upravnega odbora osebje zavoda in kako jih odpo- 
kliče. Prve volitve razpiše ustanovitelj zavoda in 
predpiše volilni postopek zanje. 

8 
Upravni odbor se imenuje oziroma izvoli za dve 

leti. Imenovani oziroma izvoljeni član pa se lahko 
razreši ali odpokliče še pred potekom te dobe in 
namesto njega imenuje oziroma izvoli drugi. Man- 
datna doba člana upravnega odbora, ki je bil imeno- 
van oziroma izvoljen namesto razrešenega ali odpo- 
klicanega člana, traja do konca mandatne dobe uprav- 
nega odbora. 

Ustanovitelj lahko razpusti upravni odbor, če ta 
zanemarja sroje dolžnosti ali če je njegovo delo 
v nasprotju z zakonom. 'V tem primeru imenuje usta- 
novitelj druge člane oziroma naroči, da se izvolijo. 

Upravni odbor izvoli predsednika izmed svojih 
članov; piedstojnik zavoda ali kakšen drug usluž- 
benec «li delavec zavoda ne more biti predsednik 
upravnega odbora. 

10 
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi pred- 

sednik. Predsednik skliče sejo po potrebi. Predsed- 
nik mora sklicati sejo, če to zahteva tretjina članov 
upravnega odbora, «trokovni svet ali predstojnik 
zavoda. 

Seje pripravlja predsednik upravnega odbora i 
pomočjo predstojnika zavoda. 

11 
Upravni odbor skrbi za splošni napredek in raz- 

voj zavoda' in za to, da zavod dosega postavljene na- 
loge. Pri  tem ima zlasti te-le pravice in dolžnosti: 

— predpiše pravila zavoda in jih predloži usta- 
novitelju v potrditev; 

— predpiše poslovnik za notranje poslovanje 
zavoda; 

— sprejme predlog predračuna dohodkov in iz- 
datkov in ga predloži v potrditev pristojnemu organu, 
nadzoruje izvajanje potrjenega predračuna in pre- 
gleduje sklepni račun zavoda; 

— gospodari s premoženjem zavoda in nadzoruje 
materialno in finančno poslovanje zavoda; 

— sprejema letni delovni načrt; 
— obravnava predloge in pritožbe državljanov 

glede dela zavoda; 
— določa sistemizacijo delovnih mest in jo pred- 

laga pristojnemu organu v potrditev, razpisuje nate- 
čaj za osebje zavoda, daje predloge za imenovanje 
predstojnika in sklepa o sprejemu znanstvenega, 
umetniškega oziroma drugega strokovnega osebja na 
delo, voli tiste uslužbence, za, katere je po veljavnih 
predpisih potrebna izvolitev; 

— odloča o ugovorih oseBja zavoda zoper posto- 
pek in ukrepe predstojnika v zvezi z opravljanjem 
službe; 

— skrbi za sodelovanje in povezavo zavoda z 
ustreznimi družbenimi in strokovnimi organizacijami; 

— rešuje druge zadeve, za katere je pristojen po 
pravilih in drugih predpisih. 

Upravni odbor lahko daje priporočila predstoj- 
niku in strokovnemu svetu zavoda glede izvrševanja 
nalog z njihovega področja. 

12 
Upravni odbor dela kot celota in samo na sejah 

sklepa o zadevah • svojega področja. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzo- 

čih večina njegovih članov; odbor sklepa z večino 
glasov navzočih članov. 

13 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren usta- 

novitelju  in organu, ki  nadzoruje  delo zavoda. 

Predstojnik zavoda 
14 

Predstojnika   zavoda    imenuje   ustanovitelj   na, 
podlagi natečaja. 

15 
Predstojnik zavoda zastopa zavod in neposredno 

vodi njegovo delo. Pri tem ima zlasti tele pravice in 
dolžnosti: 

— skrbi za to, da se izvršujejo sklepi in pri- 
poročila upravnega odbora in temu poroča o svojem 
delu in o delu zavoda; 

— sestavlja predlog predračuna dohodkov in 
izdatkov irt sklepni račun zavoda; 

— sestavlja predlog letnega delovnega načrta 
zavoda; 

— je odredbodajaJec za izvrševanje predračuna, 
nadzoruje materialno in finančno knjigovodstvo in 
skrbi za pravilno uporabo in varstvo premoženja, 
ki je dano zarodu; 

— imenuje administrativno, tehnično in pomožno 
osebje, izdaja odločbe o delovnih razmerjih, sklepa 
pogodbe s sodelavci zavoda; 

— skrbi za delovno disciplino in je neposredni 
disciplinski starešina za osebje zavoda; 

— opravlja druge naloge, ki spadajo po drugih 
predpisih v ajegoro področje. 

16 
Predstojnik je dolžan zadržati rsak sklep uprav- 

nega odbora, za katerega misli, da je r nasprotju » 



St. 49 — 8. XII. 1955 URADNI LIST Stran 997 

predpisi;  o  tem   mora   takoj    poročati   državnemu 
organu, ki nadzoruje delo zavoda. 

Ce pristojni državni organ v enem mesecu ne 
odloči o zadržanem sklepu, je ta sklep obvezen za 
predstojnika zavoda. 

Strokovni svet 
17 

i Strokovni svet kot posvetovalni organ predstoj- 
nika zavoda sestavljajo vodje posameznih organiza- 
cijskih enot in ustrezno število strokovnjakov izmed 
osebja zavoda, kakor to določajo pravila zavoda. 
S pravili se lahko predpiše, da pridejo v strokovni 
svet tudi drugi strokovnjaki. 

Za oblikovanje strokovnega sveta posamezne 
organizacijske enote se primerno uporabljajo načela 
prejšnjega odstavka. 

13 
Strokovni svet dela na sejah. 
Seje strokovnega sveta sklicuje in vodi predstoj- 

nik zavoda oziroma vodja organizacijske enote, ki 
ima strokovni svet. 

Predstojnik zavoda oziroma vodja organizacij- 
ske enote skliče sejo strokovnega sveta po potrebi; 
sejp mora sklicati, če to zahteva upravni odbor ali 
tretjina članov strokovnega sveta; vodja organiza- 
cijske enote mora sklicati sejo strokovnega sveta te 
enote tudi, če to zahteva predstojnik zavoda. 

19 
Strokovni svet opravlja zlasti tege naloge: 
— obravnava in pripravlja predlog letnega de- 

lovnega načrta zavoda oziroma organizacijske enote; 
— razpravlja o vseh vprašanjih, ki zadevajo 

strokovno delo zavoda oziroma organizacijske enote 
in daje iz svoje pobude ali na zahtevo mnenja in 
predloge upravnemu odboru in predstojniku zavoda; 

— daje mnenja o imenovanju, razrešitvi in raz- 
vrstitvi   strokovnega  oziroma   umetniškega  osebja; 

— daje upravnemu odboru zavoda predloge za 
izvolitev tistih uslužbencev zavoda, za katere je po 
•eljavnih predpisih potrebna izvolitev; 

— opravlja druge naloge, ki epadajo po pravilih 
in drugih predpisih v njegovo področje. 

IIL Pravice ta dolžnosti državnih organov 
20 

Delo zavodov po tem odloku in njihovih organov 
nadzorujejo sveti za prosveto in kulturo pristojnih 
ljudskih odborov. , 

Ce je zavod ustanovil Izvršni svet Ljudske skup- 
fScine Ljudske  republike Slovenije, izvršuje nadzor- 

«tvo iz prejšnjega odstavka republiški'upravni organ 
*a prosveto in kulturo, če ni z odločbo o ustanovitvi 

• določen kateri drug organ, razen teh pa tudi Državni 
sekretariat za občo upravo in proračun LRS. 

21 
Organi iz 20. točke izvršujejo nasproti zavodom 

vse pravice in dolžnosti, ki jim jih dajejo splošni 
Predpisi o pristojnosti teh organov in ta odio*. 

Pri izvrševanju nadzorstva o tem ah organi. Ki 
neposredno vodijo zavod, delajo v skladu iiakomü- 
»»i predpisi, lahko organi iz 20. točke razveljavijo ah 
odpravijo nezakonite sklepe upravnih organov zavo- 
da, ki niso bili izdani v upravnem postopku. 

Organ zavoda, katerega sklep je b.l odpravljen 
*li razveljavljen, se lahko pritoži na okrajni oziro- 
ma na republiški upravni organ za prosveto in kul- 

turo; če je pa izdal odločbo o razveljavitvi ali od- 
pravi sklepa ta organ ali kakšen drug republiški 
organ, pa se lahko organ zavoda pritoži na Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, 
če ni z veljavnimi predpisi drugače določeno. 

22 
Republiški   upravni  organ   za   prosveto  in   kul- 

turo ima razen pravic in dolžnosti nadzornega orga- 
na po 20. in 21. točki tega odloka še tele pravice in 
dolžnosti: 

— spremlja delo kulturno-prosvetnih, umetniških 
in znanstvenih zavodov v republiki, proučuje pogoje 
za njihovo delo ter na podlagi takšnega proučevanja 
v mejah svoje pristojnosti ukrepa oziroma predlaga 
potrebne  ukrepe  pristojnim  državnim  organom; 

— daje predloge Izvršnemu svetu Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije za ustanovitev 
posumeznih zavodov in za to, da se preskrbijo po- 
trebna materialna sredstva za njihovo delo; 

* — potrjuje izvolitev tistih uslužbencev zavodov; 
za katere je po veljavnih predpisih določeno, da se 
volijo; 

— odloča o pritožbah organov zavoda, katerih 
sklep je odpravil ali razveljavil svet za prosveto in 
kulturo okrajnega ljudskega odbora. 

IV. Prehodne in končne določbe 
23 

Predpisi tega odloka se primerno uporabljajo 
tudi za zavode univerze in posameznih fakultet, Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti in umetni- 
ških akademij v skladu z veljavnimi predpisi o pri- 
stojnosti neposrednih vodstvenih organov teh samo- 
upravnih zavodov in o izvrševanju  nadzorstva nad 
njihovim delom. 

' 24 , 
Predpisi tega odloka o družbenem upravljanju 

se primerno uporabljajo tudi za znanstvene, umetni- 
ške in kulturno-prosvetne zavode, ki so jih ustanovile 
gospodarske in družbene organizacije. 

Splošno nadzorstvo nad zakonitostjo dela teh za- 
vodov opravlja republiški upravni organ Za prosveto 
in kulturo. Ce pride med njim in nstanoviteljem ta- 
kega zavoda do spora o tem, ali se morajo «porab- 
ljati za zavod določbe tega odloka, odloči o tem Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LRS. 

25 
V vseh zavodih, za katere velja ta odlok, se mo- 

rajo v.treh mesecih, ko odlok začne veljati, ustano- 
viti upravni odbori ìrise.mora tudî sicer vodstvo teh 
zäfödöv &pfivTff"V sklad s tem odlokom. 

2& 
Določbe tega odloka o upravnem odbora zavoda 

veljajo samo v primera, če ni i posebnim predpisom 
ali z odločbo o ustanovitvi zavoda določen primeren 
drug organ družbenega upravljanja zavoda. 

27 
Ta odlok  velja  od dneva objave  v  »Uradnem 

Lstu LRS.« 
St. LS 149/1-95 ' 
Ljubljana, dne 5. decembra 1959. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Predsednik Miha Marinko 1. r. 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 



Sttau 99S URADNI L\Si St. 49 — 8. XII. 1959 

164. 
Na podlagi 18. in 20. člena zakona o sodiščih 

(Uradni list FLRJ, št. 30-376/54) je Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega 
zbora dne 9. decembra 1955 sprejela 

ODLOK 
u ustanovitvi, odpravi in o določitvi sedeža nekaterih 
okrožnih in okrajnih sodišč ter o krajevnem območju 

okrožnih • okrajnih sodišč v Ljudski republiki 
Sloveniji 

1 
Ustanovita se okrožno sodišče y Kopru in okrajno 

»odišče v 'Vidmu-Krškem. 

II 
Odpravita se okrajno sodišče II. v Ljubljani in 

okrajno sodišče II. v Mariboru. 
Okrajno sodišče 1. v Ljubljani se preimenuje v 

okrajno sodišče v Ljubljani, okrajno sodišče I. v Ma- 
riboru pa v okrajno sodišče v Mariboru. 

• 
Sedež okrajnega sodišča se iz Metlike prenese v 

CrnomeJj. 

V Ljudski republiki Sloveniji eo spodaj našteta 
okrožna sodišča. 

Krajevno območje okrožnih sodišč obsega kra- 
jev a območja tehle okrajnih sodišč: 

1. okrožno sodišče v Celju: območje okrajnih 
sodišč v Celju, Sevnici, Šmarju pri Jelšah, Šoštanju 
in Trbovljah; 

2. okrožno sodišče v Kopru: območje okrajnih 
sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in 
Sežani; 

3. okrožno sodišče v Ljubljani: območje okraj- 
nih sodišč na Grosupljem, v Kamniku, Kranju, Ljub- 
ljani, Radovljici  in Škof ji Loki; 

4. okrožno sodišče v Mariboru: 'območje okraj- 
nih sodišč v Gornji Radgoni, Lendavi, Ljutomeru, 
Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Slovenjem Gradcu 
in Slovenski Bistrici; 

5. okrožno »odišče v Novi Gorici: območje 
okrajnih sodišč v Idriji, Novi Gorici in Tobsinu; 

6. okrožno sodišče v Novem mestu: območje 
okrajnih sodišč v Brežicah, Črnomlja, Kočevju, No- 
vem mestu, Trebnjem in Vidmu-Krškem. 

V Ljudski republiki Sloveniji so spodaj našteta 
okrajna sodišča. 

Krajevna območja okrajnih sodišč obsegajo tele 
občine: 

1. okrajno  sodišče   v  Brežicah:  občino  Brežice; 
2. okrajno sodišče • Celju: občine Celje, Kozje, 

Laško, Planina pri Sevnici, Slovenske Konjice, Šent- 
jur pri Celju, Vojnik, Vransko in 2alec; 

3. okrajno sodišče v Črnomlju: občine Črno- 
melj, Metlika in Semič; 

4. okrajno sodišče na Grosupljem: občini Gro- 
suplje in Ivančna gorica; 

9. okrajno sodišče v Gornji Radgoni: občini 
Gornja Radgona ia Videm ob Sčavnici; 

6. okrajno sodišče v Idriji: občini Idrija in 
Cerkno; 

7. okrajno sodišče v Ilirski Bistrici: občino 
Ili reka Bistrica; 

8. okrajno sodišče v Kamniku: občine Domžale 
Kamnik, Mengeš in Moravče; 

9. okrajno sodišče v Kočevju: občine Dobrepo- 
lje, Draga-Loški potok, Kočevje, Lašče, Predgrad, 
Ribnica in Sodražica; 

10. okrajno sodišče v Kopru: občino Koper; 
H. okrajno sodišče v Kranju: občine Cerklje, 

Kranj  in  Tržič; . 
12. okrajno sodišče  v  Lendavi:  občino Lendava; 
13. okrajno sodišče v Ljubljani: občine Borovni- 

ca, Dobrova pri- Ljubljaui, Litija, Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Crnuče, Ljublja- 
na-Moste, Ljubljana-Polje, Ljubljana-Rudnik, Ljub- 
ljana-Sentvid, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič, Loga- 
tec, Medvode in Vrhnika. 

14. okrajno sodišče v Ljutomeru: občino Ljuto- 
mer, do ustanovitve okrajnega sodišča v Ormožu pa 
tudi katastrske občine Bratonečice, Cerovec, Gomila, 
Hermanci, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Ključarovci 
pri Ormožu, Kog, Koiačice, Lačaves, Lahonci, Liba- 
nja, Mala vas, Mah Brebrovnik, Mihalovci, Pavlovski 
vrh, Pršetinci, Rakovci, Rucmanci, Runeč, Savci, 
Senik, Stanovuo, Sv. Miklavž, Sv. Tomaž, Trnovoi, 
Veličane, Veliki Brebrovnik, Vinski vrh, Vuzmetind, 
Zasavci, Zerovinci in Zvab iz upravne občine Ormož 
ter katastrski občini Vitan in Vodranci iz upravne 
občine Središče; 

19. okrajno sodišče v Mariboru: občine Lenart, 
Maribor-Center, Maribor-Košaki, Maribor-Tabor, 
Maribor-Tezno, Podvelka, Rače, Ruše in Šentilj; 

16. okrajno "sodišče v Murski Soboti: občine Bel- 
tinci, Cankova, Grad, Martjanci, Murska Sobota in 
Petrovci-SaJovci; 

17. okrajno sodišče v Novi Gorici: občine Ajdov- 
ščina, Dobrovo. Kanal, Komen, Nova Gorica, Šempe- 
ter pri Novi Gorici in Vipava; 

18. okrajno sodišče v Novem mestu: občine Ko- 
stanjevica-Podbočje. Novo mesto, Straža-Toplice, 
Šentjernej in Žužemberk; 

19. okrajno sodišče v Piranu: občini Izola in 
Piran; 

20. okrajno sodišče v Postojni: občini Pivka in 
Postojna iz okiaja-Koper, iz okraja Ljubljana pa 
občini Cerknica in Loška dolina do ustanovitve 
okrajnega sodišča za ti dve občini; 

21. okrajno sodišče v Ptuju: občine Bori, Cir- 
kovce, Desternik, Gorišnica, Juršinci, Lešje, Ptuj, 
Videm, do ustanovitve okrajnega sodišča v Ormožu 
pa še k. o. Ormož, Frankovci, Hardek, Hum, Lešnica, 
Litmerk, Loperšice, Pavlovci, Pušenci, SeneŠci, So- 
dinci, Strjanci. Sardinje, Trgovišče, Velika Nedelja 
in Vjčanci iz upravne občine Ormož ter k. o. Grabe, 
Obrez, Središče in Salovci iz upravne občine Središče; 

22. okrajno sodišče v Radovljici: občine Bled, 
Bohinj, Jesenice in Radovljica; 

23. okrajno sodišče v'Sevnici: občini Radeče in 
Sevnica; 

24. okrajno sodišče v Sežani: občine Divača, 
Hrpelje in Sežana; 

29. okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu: občine 
črna pri Prevaljah, Dravograd. Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec; 

26. okrajno sodišče v Slovenski Bistrici: občini 
Poljčane in Slovenska  Bistrica; 

27. okrajno sodišče v Škof ji Loki: občine G-•••- 
nja vas, Škof ja Loka, Železniki  in Ziri; 

28. okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah: občini 
Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina; 

29. okrajno sodišče, v Šoštanju: občini Mozirje in 
Šoštanj; 
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30. okrajno sodišče v Tolminu: občine Bove«, Ko- 
barid in Tolmin; 

31. ••••••• sodišče v Trbovljah: občine Hrast- 
nik, Trbovlje in Zagorje ob Savi; 

32. okrajno sodišče v Trebnjem: občane Mirna, 
Mokronog in Trebnje; 

33. okrajno sodišče v Vidmu-KrŠkem: občini Se- 
novo in Videm-Krško. 

VI 

Državni sekretar za pravosodno upravo LRS iz- 
vrši ta odlok, določi dan za začetek poslovanja okrož- 
nega sodišča v Kopru, okrajnega sodišča v Vidmu- 
Krškem in za prenos sedeža okrajnega sodišča iz 
Metlike v Črnomelj ter izda natančnejše predpise za 
izvršitev tega odloka. 

VII 

Ko začne veljati ta odilok, prenehajo veljati vsi 
dosedanji predpisi o določitvi okrožnih in okrajnih 
sodišč ter o njihovem krajevnem območju. 

VIII 

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1956. f 

St. LS 150/1-55 

Ljubljana, dne 5. decembra  1935. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
Predsednik 

Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

/ 16». 

Na podlagi 8. člena zakona o gospodarskih sodi- 
ščih (Uradni list FLRJ št. 31/5*) je Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije ua seji Republiškega 
zbora dne 5. decembra 1955 sprejela 

ODLOK 

o določitvi krajevnega območja okrožnih gospodar- 
skih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji 

I 

V Ljudski republiki Sloveniji so tale okrožna 
gospodarska sodišča: okrožno gospodarsko sodišče v 
Celju, okrožno gospodarsko sodišče v Kopru, okrožno 
gospodarsko sodišče v Ljubljani in okrožno gospo- 
darsko sodišče  v  Mariboru. 

II 

Krajevno območje posameznih okrožnih gospo- 
darskih sodišč obsega tele okraje: 

t. okrožno gospodarsko sodišče v Celju: okraja 
Celje in Trbovlje: 

2. okrožno gospodarsko sodišče v Kopru: okraja 
Corica in Koper; 

3. okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani: 
°••••• Ljubljana. Kočevje, Kranj in Novo mesto; 

4. okrožno gospodarsko sodišče " r Mariboru: 
okraje Maribor. Murska Sobota • Ptuj. 

• 

Državni sekretariat za pravosodno upravo izvrši 
ta odlok in izda po potrebi natančnejše predpise za 
izvršitev tega odloka. 

IV 

Ta odlok začne veljati s 1. januarjem 1956. 
St. LS 151/1-55 
Ljubljana, dne 5. decembra 1955, 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
Predsednik 

Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

166. 

SKLEP 

o izvoliitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju, 
okrožnega sodišča v Mariboru in okrožnega 

gospodarskega sodišča v Kopru 

Na podlagi 49. člena zakona o sodiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 30/54) in 30.. člena zakona o gospodar- 
skih sodiščih (Uradni list FLRJ, štev. 31/54) so bili 
na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proiz- 
vajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije dne 5. decembra 1955 

izvoljeni 
za sodnike: 

L pri okrožnem sodišču v Celju: 
1. Janko Karlovšek, r. d. predsednika okrajnega 

sodišča v Celju, 
2. Janko Cigoj, sodnik okrajnega sodišča v Celju; 

II. pri okrožnem sodišču v Mariboru: 
1. Branko Vezovišek, • sodnik okrajnega sodišča 

v Ljutomeru, 
2. dr. Rudolf Martinec, sodnik okiajaega sodi- 

§ča II. v Mariboru; 

III. pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru: 
1. Stojan  Smefkolj,  sekretar  komisije  za  orga- 

nizacijo komun in sistemizacijo pri okrajnem ljud- 
skem odboru Koper. 

St. LS 146/2-55 

Ljubljana, dne 5. decembra 1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. t. 
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16?. 

Na podlagi 56. člena ustavnega zakona v zvezi g 
6. točko 40. člena ustavnega zakona in 172. členom 
poslovnika Republiškega zbora oziroma 171. členom 
poslovnika Zbora proizvajalcev sta Republiški zbor 
in Zbor proizvajalcev na skupni seji dne 5. decem- 
bra 1955 sprejela 

ODLOK 

o spremembah odloka o nagradah poslancev Ljndske 
skupščine Ljudske republike Slovenije, o povračilih 
poslancem in o plačah poslancev, ki opravljajo stalne 
funkcije v ljudski skupščini, domovih, odborih in 

komisijah 

Za osmo točko odloka se doda nova 9. točka, ki 
se glasi: 

>Administrativni odbor lahko po potrebi spre- 
meni višino poslanske dnevnice iz 6. točke, ter višino 
mesečnega pavšala iz prvega odstavka 7. točke tega 
odloka.< 

2 

Dosedanja.9. in 10. točka odloka postaneta 10. 
oziroma 11. točka. 

5 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1, no- 
vembra 1955. 

' St. LS U7/1-55 
Ljubljana, dne 5. decembra 1955. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

sso 
551 

S52. 

PREGLED  »URADNEGA  LISTA   FLRJc 
St. SZ z dne 2S. novembra 1955: 

Ukaz o razglasitvi zakona o radijskih oddajnih postajah. 
Odlok o zneskih sredstev v rezervnem skladu m kavči] 
za zunanjetrgovinske posle. 
Odlok o spremembah odloka o povračilu (regresu) pri 
prodaji umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin, veziv, 
goriv in maziv za kmetijstvo. 

B5S. Odlok o spremembah odloka  o povračilu (regresu)  pri 
prodaji opreme in nadomestnih delov za kmetijstvo. 

654. Odlok o spremembah odloka o povračilu (regresu) pri 
prodaji Industrijskih izdelkov za čebelarstvo. 

Ess. Odločba o spremembi Tarife za prevoz blaga v železni- 
škem prometu. 

SSS. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi Izvoza In o 
kontlngentlranju proizvodov, namenjenih za Izvoz. 

557. Odločba o spremembah In dopolnitvah seznama vrst bla- 
ga In količnikov za obračunavanje razlik pri cenah pri 
izvozu. 

55«. Odločba o priznanju povračila (regresa) ladjedelnicam, 
ki popravljajo ribiške ladje in čolne. 

859. Pravilnik o civilnem Jadralnem letalstvu. 

860. Enajsti natečaj za investicijska posojila Iz splošnega In- 
vesticijskega sklada za nabavo tovornih avtomobilov (ka- 
mionov) za prevoz kmetijskih proizvodov in goriva. 

St. 53 « dna L decembra 1955: 

en. Odlok e dopolnitvi odloka o pogojih, ob katerih se 
plače za nadurno delo in za delo ob državnih in na- 
rodnih praznikih Izločijo iz celotnega dohodka, preden 
s« izračuna dobiček. 

562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, 
ob katerih se Izdatki za terenske dodatke v gradbeni- 
štvu priznajo za materialne stroške. 

SU. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o pogojih, 
ob katerih se izdatki za dnevnice, potne pavšale, teren- 
ske dodatke In kilometrino priznajo za materialne stro- 
ike. 

564. Odlok o dopolnitvi odloka o najvišjem znesku Izdatkov 
za posebne dodatke in plačila - v rečnem in pomorskem 
prometu in pomorskem gospodarstvu ter v gradbeništvu, 
ki se izločijo iz celotnega dohodka gospodarske organi- 
zacije pred ugotovitvijo dobička. 

565. Odločba o povečanju ravni tarifnih postavk v tarifnih 
pravilnikih gospodarskih podjetij, ki to združena v skup- 
nosti elektrogospodarskih podjetij. . 

565. Pravilnik o strokovni Izobrazbi oseb, ki kontrolirajo kme- 
tijske proizvode, namenjene za izvoz. 

567. Odredba o določitvi iltorodnlh krajev po odloku o po- 
gojih za prodajo traktorjev. 

568. Navodilo o opravljanju strokovnih izpitov delavcev, ki 
so zaposleni v gostilniških podjetjih in gostiščih. 

569. Odločba o odobritvi ustanovitve In dela Jugoslovanske- 
mu nacionalnemu odboru za socialno delo. 

570. Objava o najvišji dogovorjeni ceni za sončnic« letine 
1956, ki j« obvezna za oljarne In gospodarske organiza- 
cije, ki kontrahlrajo sončnice. 

Popravek zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljud- 
skih odborov. 

Popravek odloka o prodajnih *cenah za soL 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovorni urednik Ivo Lapajne - Tiska /tiskarna »Toneta Tomilča«, vsi » Ljub- 
ljani — Naročnina: letno looo dio - Posamezna številka 11 din do f strani, vsake nadaljnje 4 strani • din več - 
Uredništvo in uprava: Ljubljana, Erjavčeva Ila, postni preda) 135 - Telefon uprav« »-579 - Cek   račun: eo-KB-5-2-»» 
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URADNI LïiiT 
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VSEBINAl 

sameznih poklicih kvalificiranih In visokokvalificiranih 
delavcev iz kmetijske stroke. 

•. Odlok o ustanovitvi Komisije LR Slovenije za telesno 
kulturo. 

•. odločba  o  Imenovanju  članov  Komisije  LR  Slovenije 
za telesno kulturo. 

«t  Odredba o določitvi ljudskih odborov, ki ustanovijo iz-       759. Odlok o razveljavitvi odloka o višini dnevnic za uradna 
pitne  komisije  za  opravljanje  strokovnih izpitov v po- —.-..-«. .. _»<->. -.—- o-„_ 

Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o razveljavitvi odio 
potovanja v mejah okraja Celje. 

  168. 

Na podlagi 74. «lena ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 

o ustanovitvi Komisije LR Slovenije 
za telesno kulturo 

I 
Ustanovi ee Komisija LR Slovenije «a telesno 

kulturo. 
• 

Komisija obravnava vprašanja s področja telesne 
kulture in daje Izvršnemu svetu Ljudske skupščine 
LR Slovenije in Zvezni komisiji za telesno kulturo 
sama od sébe ali na njuno zahtevo mnenje in pred- 
loge o predpisih in drugih ukrepih, ki so potrebni 
za razvoj telesne kulture, zlasti: 

1. o pospeševanju in nadaljnjem razvoju telesne 
kulture; 

2. o organiziranju široke in vsestranske telesne 
vzgoje ljudstva; 

3. o zboljšanju pouka telesne vzgoje v žolah; 
4. o šolanju strokovnih kadrov za telesno kulturo; 
5. o graditvi objektov za telesno vzgojo; 
6. o smotrna porazdelitvi sredstev, ki s name- 

njena za telesno vzgojo ljudstva; 
7. o uskladitvi mednarodnega sodelovanja na pod- 

ročju telesne kulture; 
8. o drugih vpraäanjih. ki jdh ji pošlje Izvršni 

svet Ljudske skupščine LR Slovenije ali Zvezna ko- 
misija za telesno kulturo. 

III 
Komisijo sestavljajo predsednik in potrebno šte- 

vilo članov. Imenuje jih Izvršni svet Ljudske skup- 
Scine LR Slovenije. 

Komisija dela na sejah. Seje se sklicujejo po 
Potrebi. 

Predsednik komisije predstavlja komisijo ter 
sklicuje in vodi njene seje. 

' Ce je predsednik zadržan, ga nadomestuje član 
komisije, ki ga določi komisija. 

VI 

Komisija ima lahko stalne strokovne sodelavce; 
ti pripravljajo gradivo za njeno delo. 

vn 
Državni organi, zavodi in družbene organizacije 

za telesno kulturo morajo dajati komisiji na njeno 
zahtevo potrebne podatke in mnenja. 

VIII 

Člani komisije imajo v zvezi s svojim delom v 
komisiji pravico ào povrnitve stroškov po predpisih, 
ki veljajo za uradna potovanja. 

K 

Stroški komisije gredo v breme predračuna do- 
hodkov in izdatkov Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije. 

X 

Komisija si predpiše poslovnik s pritrditvijo Iz- 
vršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije. 

XI 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U 128-1/59 

Ljubljana, dne 12. decembra 1995. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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169. 

Na podlagi III. točke odloka o ustanovitvi Komi- 
sije LR Slovenije za telesno kulturo (Uradni list 
LRS, št. 50-168/55) je LzvrŠni svet Ljudske skupščine 
LR Slovenije izdal 

ODLOČBO 

o imenovanju članov Komisije LR Slovenije 
za telesno kulturo 

V komisijo LR Slovenije za telesno kulturo se 
imenujejo: 

za predsednika komisije: 

Kavčič Stane, član Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LR Slovenije, Ljubljana, 

za člane komisije: 

. A n č i k   Jože,   > Partizan«,  Celje, 
Belopavlovič Niko, podpredsednik okraj- 

nega ljudskega odbora Novo mesto, 
ing. B loud e k Stanko, načelnik projektivnega 

biroja Zveze športov Slovenije, Ljubljana, 
Borko France, predsednik Društva profesor- 

jev in učiteljev za telesno vzgojo, Ljubljana, 

dr. B r e e e 1 j Bogdan, profesor Medicinske fa- 
kultete, Ljubljana, 

dr. D o u g a n Danilo, predsednik Smučarske 
zveze Slovenije, Ljubljana, 

dr. G erb e c Vida, zdravnica, Inštitut za šport- 
no medicino, Ljubljana, 

Kropušek Anton, sekretar CK Ljudske mla- 
dine Slovenije, Ljubljana. 

K vai Jakob, član predsedstva Zveze sindikatov 
Jugoslavije — republiškega sveta za Slovenijo, Ljub- 
ljana, 

Poljšak Tone, predsednik okrajnega komiteja 
Ljudske mladine  Slovenije,  Ljubljana, 

dr. Potočnik Miha, načelnik komisije za 
gorsko reševalno službo pri Planinski zvt\zj Slove- 
nije, Ljubljana. 

St. S-1963/1-55 
Ljubljana, dne 12. decembra 1955. 

Iavršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

1•0. 
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena pravilnika 

o opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega 
in visokokvalif ici ranega delavca (Uradni list LRS, 

•št. ••-208/52) izdajam na predlog Zbornice za kme- 
tijstvo in gozdarstvo LRS ter po zaslišanju prizade- 
tih organov za gospodarstvo okrajnih ljudskih od- 
borov 

ODREDBO 

o določitvi ljudskih odborov,  ki  ustanovijo izpitne 
komisije za opravljanje strokovnih  izpitov  v posa- 
meznih  poklicih  kvalificiranih  in   visokokvalificira- 

nih delavcev Iz kmetijske stroke 

Izpitne komisije za opravljanje strokovnih iz- 
pitov v posameznih poklicih kvalificiranih delavcev 
iz kmetijske stroke ustanovijo okrajni ljudski od- 
bori, kakor je razvidno iz tele tabele: 

Komisijo ustanovi 
okrajni ljudski 

odbor 
Za poklice Območje   komisije 

(okraj) Sedež komisij 

Celje 

Gorica 

vrtnar-zelenjadar vse območje LRS 

vrtnar-cvetličar vse območje LRS 

ovčjerejec vse območje LRS 
peru tornar vse območje LRS 

poljedelec Celje, Trbovlje 

govedar Celje 

pražičerejec Celje 

sadjar in sadjar-dre- 
vesničar 

Gorica, Kranj 

vinogradnik in vinograd- 
nik-trsničar 

Gorica, Kranj 

kletar Gorica 
konjar Gorica, Koper 

Vrtnarska Sola, 
Medlog pri Celju 

Vrtnarska šola, 
Medlog pri Celju 

Kmetijska zadruga, Solčava 

Selekcijska postaja, 
Loče pri Poljčanah 

Kmetijska šola, 
Šentjur pri Celju 

Kmetijska šola, 
Šentjur pri Celju 

Kmetijska sola, 
Šentjur pri Celju 

Kmetijska šola, 
Lože pri Vipavi 

Kmetijska šola, 
Lože pri  Vipavi 

Vinarska zadruga, Vipava 

Kobilarna, Lipica 
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Komisijo ustanovi 
okrajni ljudski 

odbor 
Za poklice 

à 

Območje komisije 
(Okraj) Sedež komisij 

Ljubljana čebelar vse območje LRS Čebelarska šola, Ljubljana 

mlekar vse območje LRS Selekcijska postaja, Ponoriče 

sladkovodni ribič vse območje LRS Ribogojstvo, Gameljne 

pol jedel >c Ljubljana, Kranj, Gorica, 
Koper 

Selekcijsko posestvo, Crneîo 

kletar Ljubljana, Kranj, 
Trbovlje 

Slovenija-vino, Ljubljana 

traktorist Ljubljana, Kočevje, 
Kranj,  Gorica, 
Trbovilje, Koper 

Selekcijsko posestvo, Crnelo 

govedar Ljubljana, Kranj, Gorica, 
Koper, Trbovlje 

Selekcijsko posestvo, 
Ponoviče 

i 
konjar Ljubljana, Kranj, 

Kočevje, Trbovlje, 
Novo mesto        • 

Selekcijsko posestvo, 
Ponoviče 

prašičereje« Ljubljana, Kranj, Trbovlje, 
Gorica, Koper 

Selekcijsko posestvo, 
Ponoviče 

Maribor poljedelec sadjar in 
sadjar  drevesničar 

sadjar 

Maribor, Ptuj 
Ptuj, Celje, Trbovlje, 

Maribor, Murska Sobota 

Srednja kmetijska sola, 
Maribor 

vinogradnik 
nik-trsniča 

in  vinograd- 
r 

Ptuj, Celje, Trbovlje, 
Maribor, Murska  Sobota 

Srednja kmetijska šola, 
Maribor 

- 
kletar Maribor, Murska Sobota, 

Ptuj. Celje 
Vinarska zadruga, Maribor 

govedar Maribor,  Ftuj Srednja kmetijska sola, 
Maribor 

konjar Maribor, Ptuj, Murska   . 
Sobota, Celje 

Kmetijsko gospodarstvo, 
Pragereko 

Murska Sobota poljedelec Murska Sobota Kmetijska Sola, Rakičaa 

traktorist Murska Sobota, Maribor, 
Ptuj, Celje 

Kmetijska lola, Rakičan 

prasičerejec Murska Sobota, Maribor, 
Ptuj 

Kmetijska Sola, Rakičan 

govedar Murska Sobota Kmetijska lola, Rakičaa 

Novo mesto poljedelec Novo mesto, Kočevje Kmetijska Sola Grm, 
Novo mesto 

gadjar in sai 
vesničar 

Ijar-dre- Novo mesto, Kočevje Kmetijska sola Grm, 
Novo mesto 

vinogradnik, 
trsničar 

vinogradnik Novo mesto,  Kočevje, 
Ljubljana 

Kmetijska sola Grm, 
Novo mesto 

govedar Novo mesto, Kočevje Kmetijska Sola Grm, 
Novo mesto 

kletar Novo mesto, Kočevje Kmetijska iola Grm, 
Novo mesto 

prašičerejec • 
Novo mesto, Kočevje Kmetijska Sola Grm, 

NOTO mesto 

Koper morskovodni ribič vee območje LRS Zavod za pospeševanje 
kmetijstva, Koper 

kletar Koper ., Zavod za pospeSevanj* 
kmetijstva, Koper 
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Za opravljanje strokovnih izpitov v vseh pokli- 
cih visokokvalificiranih delavcev iz kmetijske stroke 
se za območje cele Slovenije določi izpitna komisija 
pri Zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo LRS pred- 
laga temu sekretariatu imenovanje predsednika in 
članov  komisije. 

Izpitna komisija iz prvega odstavka lahko po- 
sluje tudi pri posamezni kmetijski organizaciji, ki 
jo sama določi. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradneia 
listu LR6<. 

St. 1-174/4-95 

Ljubljana, dne 22. novembra 1955, 

Državni  sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Ludvik KJremžar 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
759. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Celje na sejih obeh 
zborov dne 9. novembra 1955 sprejel 

ODLOK 

o razveljavitvi odloka o višini  dnevnic  za  uradna 
potovanja v mejah okraja Celje 

1. člen 

Razveljavi  se odlok o  višini  dnevnic za  uradna 
potovanja   v  mejah  okraja  Celje,  št.  1/1-5860/1-54  z 
dne 12. maja 1954 (Uradni list LRS, št. 25-368/54). 

2. člen 

Za določanje potnih stroškov za uradna potova- 
nja v mejah okraja Celje, veljajo predpisi uredbe o 
potnih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, štev. 
28-295/35) .' 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od 1. novembra 1955. 

St. NO-1053/1-55 

Celje, dne 9.  novembra  1955. 

,   Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

PREGLED IZ OKRAJNIH URADNIH GLASIL 
LR SLOVENIJE 

»URADNI  VESTNIK«  OKRAJA KOPER 

St. l z dne 11. novembra 1955: 
Odlok   o   spremembi   tn   dopolnitvi   družbenega   plana   OLO 

Koper za leto 1959. 
Odlok  o  spremembi   in  dopolnitvi   proračuna  izdatkov  biv- 

šega OLO Koper za leto 1955. 
Odločba o ustanovitvi  Geodetskega zavoda v Kopru. 

St. z z dne is. novembra 1»55: 
Odlok obč. LO Koper o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih 

sol. 
Odlok o stanovanjski  tarifi,  razdelitvi  najemnin in skladih 

za občino Koper. 
Odlok  obč.  LO  Koper o predpisu  občinske  doklade za  čas 

od 1. julija do 31. decembra 1955. 

St.  t % dne 2. decembra 1955: 
Odlok o spremembi statuta okraja Koper. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Koper za leto 1955. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Postojna za leto 1955. 
Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Sežana za leto 1955. 
Sklep  o  povračilu  stroSkov  odbornikom  ter  članom  svetov 

in komisij OLO Koper za delo v ljudskem odboru. 

»URADNI VESTNIK«  OKRAJA KRANJ 
St. 1 z dne 1. avgusta 1955: 

Statut okraja Kranj. 
St. 2. z dne 15. septembra 1955: 

Sklep  o  predračunu  dohodkov  in  izdatkov  OLO  Kranj   za 
september—december  1955. 

Sklep  o  povračilu  stroškov  odbornikom,   članom  svetov  in 
kolegijskih organov OLO Kranj. 

Sklep o začasni ureditvi dopolnilnih plač in položajnih do- 
datkov uslužbencev In delavcev OLO Kranj. 

Sklep o povračilu prevoznih stroSkov uslužbencem In delav- 
cem OLO Kranj 

Odredba  o  načinu  objave  letne  bilance  obrtov  In  drugih 
manjših gospodarskih organizacij za leto 1954. 

St. 3 z dne 15. novembra 1955: 
Odlok OLO Kranj o razglasitvi potoka Besnica v pritoku 

in dela Tržlike Bistrice za gojitveni vodi. 
Odločba OLO Kranj o potrditvi sklepa o pripojitvi Trgovin- 

ske zbornice za okraj Radovljica k Trgovinski zbornici 
za okra] Kranj. 

Odločba OLO Kranj o potrditvi sklepa o pripojitvi Okrajne 
obrtne zbornice Radovljica k Obrtni zbornici za okraj 
Kranj. 

Odločba sveta za gospodarstvo OLO Kranj o vitim zneskov, 
ki se vplačujejo v sklad za pospeševanje prometa in 
predelavo kmetijskih pridelkov ter o rokih vplačil. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik Ivo Lapajne- Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v LJub- 
ljani — Naročnina: letno ' 1000 din — Posamezna številka 13 din do t strani, vsake nadaljnje 4 strani 6 din več — 
Uredništvo in uprava: Ljubljana. Erjavčeva Ila, poStnl predal  339  -  Telefon uprave 23-579 —  Cek   račun: «0-KB-5-2-J9» 
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VSEBINA) 

m. Odločba o dodatnem Imenovanju Ciana upravnega od- 
boda. Radio Ljubljana. 

172. Odredba o prenosu opravil In poslovanju okrožnih In 
okrajnih lodile glede na njihova nova krajevna območja 
ter o prlčetku poslovanja okrajnega «odlača v Vidmu- 
Krikem. 

173. Odredba o prenosu opravil In o poslovanju okroinih go- 
spodarskih sodišč glede na njihova nova krajevna ob- 
močja. 
Odloki ljudskih odborov: 

760. odlok o dodatnem proraCunu bivšega okraja Murska 
Sobota za leto 1955. 

171. 
Na podlagi 6. točke odločbe o nadaljevanju po- 

slovanja Radio Ljubljana kot finančno samostojnega 
zavoda (Uradni list FLRJ, št. 43-154/55) je Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije izdal 

ODLOČBO 
o dodatnem imenovanja člana upravnega odbora 

Radio Ljubljana 

V upravni odbor Radio Ljubljana se poleg čla- 
nov, ki ao bdi i imenovani z odločbo o imenovanja 
članov upravnega odbora Radio Ljubljana (Uradni 
list LRS, št. 1-6/55) imenuje še Škraba r Stane, 
predsednik sveta za pros veto in kulturo okrajnega 
ljudskega odbora  Koper. 

St. S-262/2-55 
T  'lbljana, dne 8. decembra 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher Lr. 

172. 

Na podlagi VI. točke odloka o ustanovitvi, od- 
pravi in o določitvi sedeža nekaterih okrožnih in 
okrajnih sodišč ter o krajevnem območju okrožnih 
in okrajnih sodišče v Ljudski republiki Sloveniji 
* dne 5. decembra 1955 (Uradni list LRS, številka 
«-164/55 izdajam 

ODREDBO 
o prenosa opravil in o poslovanju okrožnih 

in okrajnih sodišč glede na njihova nova krajevna 
območja ter o pričetku poslovanja okrajnega sodišča 

v Vidmu-Krškem 

Tista  sodišča   katerih krajevno območje je bilo 
tfede na novo upravno razdelitev LRS spremenjeno, 

izročijo oziroma prevzamejo zemljiške knjige an 
mape ter tekoče spise v skladu z njihovimi novimi 
krajevnimi območji, kolikor ni v 3. in 4. točtki te 
odredbe urejeno drugače. Rešeni spisi ostanejo so- 
dišču, ki jih je rešilo. 

Zemljiške knjige in mape prevzamejo okrajna 
sodišča, katerih krajevno območje je spremenjeno, 
za tiste katastrske občine, ki leže v njihovem novem 
območju. Ce je katastrska občina deljena, prevzame 
zemljiško knjigo in mape za to katastrsko občino 
tisto okrajno sodišče, v katerega območja leži naj- 
večji del katastrske občine, razen če državni sekre- 
tar za pravosodno upravo LRS za posamezne deljene 
katastrske občine ne odredi drugače. Sodišče, ki pre- 
vzame zemljiško knjigo občine za katastrsko občino, 
ki je bila deljena, vodi zemljiško knijgo za to kata- 
strsko občino vse dotlej, dokler ne bo delitev izve- 
dena v zemljiški knjigi. Zbirke listin ostanejo pri 
okrajnem sodišča, pri katerem so sedaj. 

Okrožna in okrajna sodišča, katerih krajevno ob- 
močje se je spremenilo, morajo kot sodišča prve 
stopnje dokončati vse kazenske ter civilne spore io 
nesporne zadeve iz svojega dosedanjega krajevnega 
območja, za katere so do dneva, ko dobi ta odredba 
veljavo, razpisala obravnave ali naroke. Vse druge ne- 
rešene zadeve odstopijo • nadaljnje poslovanje sodi- 
šču, ki je pristojno glede na nova krajevna območja 
sodišč. 

Prav tako morajo okrožna in okrajna sodišča, 
katerih krajevno območje se je spremenilo, dokon- 
čati vse kazenske poizvedbe in preiskave iz' svojega 
dosedanjega krajevnega območja, za katere so do 
dneva, ko dobi ta odredba veljavo, odredila ali opra- 
vila kakšno poizvedovalno ali preiskovalno opravilo. 

Po dokončanem poizvedovalnem ali preiskoval- 
nem postopka se krajevna pristojnost sodSča oce- 
njuje gflede na njegovo novo teritorialno območje ne 
glede na to, katero sodišče je opravilo poizvedbe ali 
. reiskavo. 
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Zadeve, ki so bil« na dao, ko dobi ta odredba 
veljavo, že predložene do tedaj pristojnemu okrož- 
nemu sodišču kot sodišču druge stopnje, nadaljuje 
in reši to okrožno sodišče. 

Arhiv, zemljiške knjige in mape, zbirko listin 
ter tekoče spise dosedanjega okrajnega sodišča II t 
Ljubljani prevzame okrajno sodišče v Ljubljani. 
Ar'uv, zemljiške knjige in mape, zbirko listin ter 
tekoče spise dosedanjega okrajnega sodišča • v Ma- 
ribora prevzame okrajno sodišče v Mariboru, 

Okrajno sodišče  v  Vidmu-Krškem začne poslo- 
vati dne 1. januarja 19%. 

Do pričetka poslovanj? okrožnega sodišča v Ko- 
pru posluje za območja okrajnih sodišč v Ilirski Bi- 
strici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani okrožno 
sodišče v Novi Gorici. 

173. 
Na podlagi •. točke odloka o določitvi krajev- 

nega območja okrožnih gospodarskih sodišč v Ljud- 
ski republiki Sloveniji z dne 5. decembra 1995 dirad- 
ai list LRS, št. 49-165/55)  izdajam 

ODREDBO 
o prenosa «pravu in o poslovanju okrožnih gospo- 

darskih sodišč glede na njihova nova krajevna 
območja 

1 
Tista okrožna gospodarska sodišča, katerih kra- 

jevno območje je bilo glede na novo upravno raz- 
delitev LRS spremenjeno, izročijo oziroma prevza- 
mejo registrske spise ter izvlečke iz registrskih 
knjig, kakor tudi tekoče civilne in kazenske spise v 
»kladu z njihovimi novimi krajevnimi območji, ko- 
likor nj v 2. in 3. točki te odredbe urejeno drugače. 
Rešeni civilni in kazenski spisi ostanejo na sodišču, 
ki jih je rešilo. 

Ü 

Registrske spise z izvlečki iz registrskih knjig 
prevzamejo okrožna gospodardka sodišča, katerih 
krajevno območje je spremenjeno, in sicer za tiste 
upravne občine, ki leže v sedanjem njihovem ob- 
močju. 

Do prenosa sedeža okrajnega sodišča iz Metlike 
v Črnomelj posluje to okrajno sodišče pod nazivom 
okrajno sodišče v Metliki. 

9 

Prenos opravil po tej odredbi mora biti 
do 1. februarja 1996. 

izvršen 

10 

Ta odredba velja od 1. januarja 1956. 

St. •-137/55-•• 

Ljubljana, dne 19 decembra 1955. 

Državni sekretar 
za pravosodno upravo LRS: 

Dr. Teodor TominSek Lr. 

Okrožna gospodarska sodišča, katerih krajevno 
območje se je spremenilo, morajo kot sodišča prve 
stopnje obravnavati in dokončati vse kazenske in 
civilne zadeve iz svojega dosedanjega krajevnega 
območja, za katere so do dneva, ko dobi ta odredba 
veljavo, že razpisala obravnave ali naroke. Vse druge 
nerešene zadeve odstopijo v nadaljnje poslovanje so- 
dišču, ki je za rešitev pristojno glede na nova kra- 
jevna območja okrožnih gospodarskih sodišč. 

Prenos opravil po tej odredbi mora biti izvršen 
do 1. februarja 1956. 

5 

Ta odredba velja od L januarja 1956. 

St. •-137/55-34 

Ljubljana, dne 15 decembra 1955. 
Državni sekretar 

za  pravosodno upravo LRS: 
Dr.Teodor TominSek Lr. 
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Odloki ljudskih odborov 
760. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52), 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
Uet FLR], št. 13-147/54), 8. člena uredbe o uporabi 
družbenih piano? in proračunov okrajev in občin 
za leto 1955 (Uradni list FLRJ, št. 35-359/35) in na 
podlagi ?.. 9. in 27. člena statuta okraja Murska So- 
bota je okrajni ljudski odbor na sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 25. novembra 1955 
sprejel 

ODLOK 

o dodatnem proračunu bivšega okraja Murska Sobota 
za leto 19?$ 

l.elen 
1. Okrajni dodatni proračun za leto 1955 obsega: 

a) dohodke v znesku        22,000.000 din 
b) izdaflke   v   znesku       221000.000 din 

2. Dodatni  proračuni  finančno samostojnih  zavodov: 

a) dohodki  v znesku 6,S3>1.000din 

b) izdatki   v   znesku 6.831.000 din 

2. člen 

Ta  dodatni  proračun   je   sestavni   del  okrajnega 
proračuna za leto 1955. 

3. člen 

Ta odlok  velja takoj, objavi  pa se v >Urednem 
listu LRS<. 

St.  1/5-250/2-55 

Murska Sobota, dne 26. novembra  1955. 

Predsednik   OLO: 
Franc Rogi 1. r. 

PREGLED »URADNEGA LISTA  FLRJ« 
St. 55 z dne M. decembra 1955: 

584. Ukaz o razglasitvi zakona o odlikovanjih. 
59S. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pobira- 

nju dohodkov proračunov In skladov od gospodarskih 
organizacij. 

5•. Uredba o Zvezni sanitarni inšpekciji. 
597. Odlok o volitvah samoupravnih organov zavodov za 

socialno zavarovanje. 
698. Odlok o Ustanovitvi in delovnem področju Sekretariata 

za Informacije Zveznega Izvršnega sveta. 
59». Odlok o načinu sklepanja dobavnih pogodb za premog 

za I. trimesečje 1958 
S00. Odlok o otvoritvi generalnih konzulatov Federativne 

ljudske republike Jugoslavije v Celovcu in Gradcu. 

601. Odredba o ukrepih za varnost prometa na avtomobilski 
cesti Beograd—Zagreb. 

602. Navodilo o dopolnitvi navodila za uveljavljanje povra- 
čila (regresa) trgovskih podjetij in drugih gospodarskih 
organizacij  za prodano kurivo široke  potrošnje. 

603. Sklep o dopolnitvi sklepa o sindikalnih organih, ki so- 
delujejo pri sprejemanju tarifnih pravilnikov gospodar- 
skih organizacij in pri pritrditvi k tem pravilnikom. 

604. Dvanajsti natečaj za Investicijska posojila iz splošnega 
investicijskega sklada za povečanje proizvodnje premoga. 

Popravek odločbe o povečanju r... ni tarifnih postavk v ta- 
rifnih pravilnikih gospodarskih podjetij, ki so združena 
v skupnosti elektrogospodarskih podjetij. 

PREGLED IZ  OKRAJNIH URADNIH GLASIL 
LB SLOVENIJE 

»URADNO GLASILO« OLO GORICA 
St. 1 s due IS. novembra 1955: 

Odlok o posebnem proračunu izdatkov OLO  Gorica za  ob- 
dobje od 1. septembra do 31. decembra 1955. 

Odlok o razäirltvl veljavnosti odloka o javnem redu in miru 
bivšega OLO Gorica na celotno območje sedanjega OLO 
Gorica. 

Odlok o Izenačenju predpisov obč. LO Dobrovo in Kojsko. 
Odlok o pristojnosti krajevnega urada v Kojskem. 

'Odlok o določitvi delovnega področja krajevnih uradov na 
območju obč. LO Ajdovščina. 

Odlok  obč.   LO  Ajdovščina  o  ustanovitvi  občinskega   kre- 
ditnega sklada za zidanje stanovanjskih hiš. 

fit. I s dne 1. decembra 1955: 
Odlok obč. LO Nova Gorica o prenosu pristojnosti na kra- 

jevne urade. 
Sklep obč. LO Nova Gorica o ustanovitvi sklada za varstvo 

otrok. 
Upravljanje In poslovanje sklada za pospeševanj« kmetijstva 

na območju obč. LO Idrija. 
Odlok o tržnem in sejemskem redu v mestu Ajdovščini. 

St. » i dne IT. decembra 1955: 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Gorica za leto 1955 in odloka o družbenem planu 
okraja Tolmin za leto 1955. 

Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta okraja Gorica 
Odlok o kategorizaciji javnih cest •. reda v okraju Gorica. 
Odlok obč. LO Kanal o določitvi delovnega področja kta- 

Jevnega urada v Kalu nad Kanalom. 

»URADNI VESTNIK« OKRAJA KOPER 
St. I i dne t. decembra 19551 

Odlok o dopolnitvi ter o virmanlranju kreditov proračuna 
izdatkov bivšega OLO Koper za leto 195». 

Odlok o virmanlranju kreditov proračuna Izdatkov bivšega 
OLO Postojna za leto 1955. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah ter o virmanlranju kie- 
dltov proračuna izdatkov OLO Sežana za leto 1951. 

Odločba o določitvi ustanoviteljev finančno samostojnih 
zdravstvenih zavodov. 

Odlok o uvedbi občinskih taks na območju občina Hrpelje. 

St. I. z dne it. decembra 1955: 
Odlok o upravljanju In vzdrževanju vodovodnega omrežja, 

Javnih vodnjakov In napajallšč v občini Divača. 
Odlok o preprečevanju manjše škode na poljih, vrtovih ia 

gozdovih obilne Divača. 
Odlok o kategorizaciji cest IV. reda na območju občine 

Divača. 
Odlok o določitvi delovnega področja krajevnih uradov ob- 

čine Divača. 
Odlok o uvedbi občinske doklade za čas od 1. VII. 1955 do 

II. XJX 1955 v občini Divača. 
Odlok o ustanovitvi sklada za varstvo otrok v občini Po- 

stojna. 

»GLASNIK« OLO LJUBLJANA 
St Hi dne 1». novembra 1955: 

Odlok o razpoznavnem cepljenju kopitarjev v občini Vrhnika. 
Odločba o ustanovitvi Zdravstvenega doma v Kamniku. 
Odlok o tržnem redu v občini Medvode. 
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fil. gl * dne 22. novembra 1955: 
Odlok  obč.  LO LJubljana-Moste o postopku pri razdeljeva- 

nju itanovanj 
Odločba o ustanovitvi stanovanjske uprave občine LJubljana- 

Moste. 
Odločba o skladu za varstvo otrok na območju občine LJub- 

ljana-Moste. 

St. • z dne 1. decembra 1955: 
Odločba o ustanovitvi stanovanjske uprave občine LJubljana- 

Vlč. 

St. N i dne C. decembra 1155: 
Odredba o zatiranju kapar j a na območju občine Ljubljana- 

Center. 

St. (2 z dne 13. decembra 1955: 
Odločba o ustanovitvi Sole za otroke padlih borcev 'n Žrtev 

fašizma v Podsmrekl pri Višnji gori. 
Sklep OLO LJubljana o ustanovitvi sklada za stipendije. 
Odločba o prenehanju ustanove s samostojnim flnansiranjem 

»Zabavno gledališče« in o prenosu njene delavnosti na 
finančno samostojni  zavod  »Ljubljanski festival«. 

Odlok o postopku pri prodaji stanovanjskih nil iz splošnega 
ljudskega premoženja na območju občine Ljubljana- 
SlSka. 

St. (3 z dne IT. decembra 1955: 

Odlok o razširitvi pravnih predpisov bivšega ljudskega od- 
bora mestne občin* Kamnik na območje občine Kamnik. 

Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o organih uprav- 
ljanja In določitvi hI», ki spadajo v stanovanjsko skup- 
nost na območju mestne občine Kamnik. 

Odlok o praznovanju občinskega ljudskega praznika in kra- 
jevnih praznikov v občini Kamnik. 

»URADNI VE3TNTJK«  OKRAJA  PTUJ 
St. 2 z dne 1». decembra 1155: 

Začasni poslovnik OLO Ptuj. 
Začasni poslovnik Okrajnega zbora OLO Ptuj. 
Sklep o določitvi stroikov prometa pri prodaji s>ll na drobno. 
Sklep o ustanovitvi proračunskega zavoda »Uradni vestnlk« 

okraja Ptuj. 
Sklepi o Imenovanju in volitvah članov svetov. 
Sklepi o ustanovitvi komisij ter Imenovanju članov komisij. 

Naročnina za teto 1956 ie znižana na 900 ain 

Izdaja »Uradni list LBS« — Direktor (n odgovora! urednik Ivo Lapajn« - Tiska »tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi * LJub- 
ljani — Naročnina: letno looodln - Posamezna številka l I din do I su am, vsake nadaljnje 4 strani e din več — 
Uredništvo lo uprava: LJubljana. Erjavčeva IIa. poätrü predal  13«  -   Telefon uprave K-87»  -  Cek   račun   W-KB-5-Z-JW 
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VSEBINA : 

Î«   SU"* ° P°mllostltvl obsojencev. (m/Sklep  o  spremembi   sklepa   o   razdelitvi   splošne   sloonle 
175. Odredba  o  določitvi  večjih mest  in  večjih  industrijskih       ^-'   prispevka za socialno zavarovanje, 

krajev, v katerih se uporablja višja odškodninska  tarifa      /'*~ 
za razlaščena stavbna zemljišča. t   177. J/klep o dodatnem prispevku za socialno zavarovanje 

174. 

iN a podlagi 12. točke 712. člena ustavnega zakona 
<> temeljili družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije, 2. in 'S. člena 
zakona o amnestiji jn pomilostitvi in S>. člena kazen- 
skga zakonika izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
LR  Slovenije 

ODLOK 

o pomidostiltvii obsojencev 

L člen 

Naslednjim osebam se odpusti nadaljnje presta- 
janje  glavne  kazni: 

A'bramović  (Franjo)   Vicko 
Arbanas  (Matilda)   Anton 
Artank (Jernej)  Matevž 
Bahunek (Anton)  Branko 
Bajc (Alojz)  Ana 
Baje  (Jožefa)  Anton 
Balajc  (Koloman)   Irma 
Balog (Pavel)  Geza 
Barić  (Jurij)  Josip 
Bartolac  (Petar)  Stjepan 
Bašić (Ivan) 'Vinko 
Bedenickv (Mihael) Rudolf 
Begić (Ivan)  Jozo 
Bertović (Marko)  Dragan 
Bertović  (Franjo)   Franjo 
Bevanda  (Grga)  Anton 
Bezjak (Tomo) Ivan 
Bezovšek (Anton) Ivan 
Biersack (Karel)  Karel 
Bitić (Abduš) Semsija 
Bogovič (Franc) Franjo 
Boštjančič (Franc) Franc 
Boštjančič (Anton)  Jože 
Brkić (Franjo)  Josip 
Bubaš  (Petar) Nikola 
Bubnič  (Jakob)  Umbert 
Ghvatal  (Franjo) Drago 
Cigrovsiki (Dominik) Anton 
Ciuha fjanez) Anton 
Cividini (Viktor) Božidar 
Condrić (Jože) Ante 
Cvetko (Ivan) Martin 

Čačić (Dane) Božo 
Cačuga   (Branko)   Jovo 
Capeta  (Luka)  Petar 
Čavajda  (Andrej)  Josip 
Čehajić  (Ale)  Niaz 
Ćrnezel   (Konrad)   Jožo 
Crtalić  (Ivan)   Ivan 
Cugalj (Rade) Lju'bo 
Dekleva   (Anton)   Franc 
Demetlika  (Josip)  Mario 
Demo (Krsto) Sime 
Dobrilović (Slavko) Slavko 
Dolenc (Marija) Anton 
Dolinar  (Janez)   Franc 
Dolinar  (Franc)   Janez 
Domjanic  (Mijo)  Franjo 
Došen  (Pavle) Mato 
Drač (Stevo) Cedomir 
Dragičević  (Ivan) Ivan 
Drame  (Marija)  Leopold 
Dren   (Alojz)   Jože 
Dronjak  (Aleksander) 

Venčeslav 
Faraguna (Dinko) Anton 
Fekonja   (Matija) 

Ferdinand 
Felbabić (Matija) Nikola 
Filipčič (Drago) Drago 
Filipec (Dragotin)  Žarko 
Fišer (Franc) Nada 
Fujs  (Franc)  Elek 
Gašparović (Stepan) 

Slavko 
Gašparović (Joso) Vitomir 
Cerovac (Grga) Zvonko 
Glumac  (Rade)  Nikola 
Golob  (Franc)  Alojz 
Golob (Jože)  Franc 
Gorela  (Mihael)  Joakim 
Goričan  (Ivan)  Anton 
Gović (Rok)  Krsto 
Gräber (Konrad) Rudolf 
Gradišnik (Anton) Vilko 
Grozina (Alojz) Stanko 
Gustić  (Jakob)  Viktor 
Habjanec (Pavel) Franjo 
Halar (Peter) Branko 
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Hiiiber (Ivan)  Franc 
Hobar  (Mile)   Mile 
Hodnik (Veronika) Alojz 
Horvat   (Štefan)   Josip 
Hostar (Anton) Anton 
Hozjan (Ivan) Štefan 
Hrovat (Janez) Ciril 
Ivančič (Peter)  Josip 
Ivanec   (Anton)   Dragan 
Ivanušić (Tmbro)  Fetar 
Jager (Ivan)  Ludvik 
Jakl.n   (Jože)  Miha 
Jakovac (Mijo) Ivan 
Jamnik (Jakob)  Franc 
Jandrlić  (Franjo)  Slavko 
Javornik  (Franc)  Marija 
Jedjud  (Ivan)  Djuro 
Jelić (Ivan) Ante 
Joh (Danijel)  Marija 
Jukopila   (Mihajlo)   Božo 
Jungić (Milan) Mihajlo 
Jurak  (Franc)  Franc 
Kačnik  (Martin)  Martin 
Kalanj  (Stepan)   Josip 
Kaiman (Franc) Evgen 
Katalinić   (Petar)   Ivan 
Kero (Marko)  Ante 
Kesner  (Anton) Sergej 
Ključanin  (Adam)  Adam 
Kljun (Franc) Stane 
Knez   (Mijo)   Stipe 
Kobal (Ana) Andrej 
Kobal   (Andrej)   Avgust 
Kočevar (Viktor) Jože 
Kokol  (Franc)  Marija 
Kolaković (Adam)  Vid 
Kolenec (Andrej) Danica 
Koležnik  (Rozalija) 

Mihael 
Komotar (Ignac)  Alojz 
Konatić  (Santo)  Milan 
Kop  (Anton)   Franc 
Kosovac (Rudolf) Drago 
Kovač   (Anton)   Alojz 
Kovaček  (Fabjan)   Tomo 
Kovačevič (Ivan)  Anton 
Kozole  (Janez)   Jože 
Kraguljac (Pavel) Mile 
Krajne  (Jože)   Alojz 
Krajne (Franc) Franc 
Krek (Martin) Leopold 
Kuhelj  (Anton)  Alojz 
Kutirev  (Mihael)  Pero 
Lah  (Marija)  Ivan 
Lampret  (Jože)  Jože 
Leban   (Anton)  Mirko 
Lebič  (Valentin)   Milan 
Ledenko (Nikola) Josip 
Lenasi (Matija) Fanika 
Lisac (Miha) Viljem 
Lokanc  (Jože)  Jože 
Lozej   (Franc)   Pavel 
Lukežič  (Anton)  Martin 
Lukić (Stjepan) Ante 
Macan (Andrija) Tomo 
Malek (Karel)  Franc 
Marjanović (Anton) 

Slavko 
Marion (Andrej) Alojz 

Marlin  (Jakob)  Jakob 
Marolt  (Ignac)  Ivan 
Matašić (Stipe) Ivan 
Matulija (Vinko) Radovan 
Medarić (Antun) Pavle 
Me.zek (Janez)   Janko 
Mihajlović (Milovan) 

Dušan 
Mihoci  (Mijo)  Ivan 
Mijić  (Mato)   Vlado 
Milaković (Ivica) Zvonko 
Milinović (Antoje) Drago 
Milovanović  (Milivoj) 

ßorisav 
Mišan   (Blaž)  iLucijan 
Mišić  (Stipe)  Mato 
Mlakar  (Maks)  Justin 
Nadž  (Stepan)   Mijo 
Nanut (Jože) Viktor 
Novak (Josip) Ivan 
Novaković (Savo)  Petar 
Nunčič (Karei) Stanko 
Ognjenović (Rado) Nikola 
Oprešnik (Ludvik) Ludvik 
Oražem (Tomaž) Emil 
Osterc  (Franc)  Angela 
Osterman (Martin) Martin 
Osvald (Josip) Andrija 
Pavec   (Mijo)   Vlado 
Pavičić  (Ilija)  Ivan 
Pavič'ć  (Lovro)  Kruno 
Pavlaković  (Mato)   Ivan 
Pavlović (Jakob)  Jakica 
Pavošević  (Stjepan) 

Stjepan 
Penko  (Franc)  Jože 
Perenič (Gašper) Alojz 
Perenič  (Gašper)  Franc 
Perkovič (Alojzija) 

Alojzija 
Pešec (Franc)  Rozalija 
Petrovič (Martin) Anica 
Petrovič (Mihael) Gerhard 
Fintane (Stjepan) Franjo 
Pirman   (Anton)   Marija 
Pišorn (Terezija) Roman 
Plečković (Nikola)  Ante 
Pliberšek (Stanko) Stanko 
Poje  (Janez)   Vinko 
Polak (Eštvan) Imro 
Prele  (Andrej)  Ivanka 
Prosenjak (Mijo)  Josip 
Radešček  (Anton)  Anton 
Rastovac  (Djuro)  Pano 
Recko  (Ivan)  Ivan 
Repaja (Lazo)  Milan 
Resnik (Janez)  Anton 
Rihtar (Miklavž) Miklavž 
Rimac (Mate) Jakob 
Ropoša   (Anton)   Alojz 
Rosan  (Marjan)  Ljubo 
Rožič  (Feter)  Ivan 
Rukavina  (Peter)  Mijo 
Rumiha  (Ludvik) Vlado 
Safić (Huso) Sakib 
Saje  (Franc)  Anton 
Salopek  (Anton)  Mato 
Sanković (Krešimir) 

Stjepan 
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Savič  (Peter)  Ana 
Sertić  (Luka)  Ivan 
Sever  (Franc)  Franc 
Simonie  (Ivan)  Franc 
Skala   (Matija)   Viktor 
Slatinšek  (Ana)  Peter 
Sluga  (Anton)  Bernard 
Smol j an (Mirko) Nedeljko 
Smrdel (Ignac) Emil 
Smrdel  (Ignac)  Franc 
Smrdel   (Jakofo)   Marija 
Solina  (Franc)  Jože 
Spasić  (Zivojin)  Vojislav 
Stermecki  (Janko)  Anton 
Stojčevk' (iPanta) Leposava 
Sulic (Marko) Marko 
Sarić  (Mile)  Dane 
Šarić  (Ante)  Duje 
Šestan  (Jure) Stjepan 
Sikić (Petar)   Petar 
Simac  (Ante)   Ivan 
Šimić   (Mato)   Ivan 
Šimović (Ante) Ilija 
Šimović (Pavao) Stjepan 
Škoda   (Stjepan)   Rok 
Šmic (Josip)  Josip 
Šorec (Anton) Anton 
Štefanac   (Ivan)  Drago 
Štefančič (Janez) Marija 
Stepic (Franc) Franc 
Stigliò (Ivan)  Andjelka 
Strajn   (Anton)  Marija 
Štrtak  (Janez)  Alojz 
Toupalik   (Franc)   Ivo 
Trampuž (Gregor) Amalija 
Trepšić (Blaž) Vinko 
Tretinjak (Ivan) Mato 
Trumbetič  (Milan)  Ivan 
Trunk (Jožef) Alojz 
Tunjić  (Jure)   Pero    . 
Ule  (Anton) Ludvik 
Urbančič (Jakob) Slavko 
Valjačić (Hasan)  Arif 
Veble  (Martin)  Zvonko 
Vedriš (Ignac) Josip 
Vendramin (Milan) Slavko 
Vengust  (Karel)  Franc 
Vlahović  (Ivan)  Djuro 
Vončina (Franc) Franc 
Vratarić (Zlatko) Dragutin 
Vučković (Ljubomir) 

Miforad 
Vugrmec (Edvard)  Josip 
Vuk (Franc) Karel 
Vukčević (Jovan) Gojko 
Vuković (Milutin) Milenko 
Vukšan  (Pavel) Mirko 
Wol/f (Gabrijel) Vjekoslav 
Zeara (Emil) Milan 
Zečić  (Antonija)  Ervin 
Zorko (Albin) Franc 
Zaja (Petar)  Andrija 
Žalec (Matija) Franc 
Zarković  (Niko)  Ivan 
Železen  (Karel)  Martin 
Zgank  (Ivan)  Franc 
Znidar  (Avgust)  Marija 
Zupan  (Tomo) Vid 
Zupančič (Franc) Franc 

12. člen 

Naslednjima    osebama    se    odpusti    prestajanje 
glavne kazni: 

ßmiljan  (Peter) Ivan 
'Vidovič   (Jakob)   Zofija 

S. člen 

Ta odlok   velja   od dneva   objave  v  »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U 11219/95 

Ljubljana, dne 22. decembra 1955'. 
Izvršni svet Ljudislke skupščine 

Ljudske repuMilke Slovenije 

Predsednik: 
Boris  Kraigher 1. r. 

175. 

,Na podlagi tretjega odstavka H. točke odloka o 
odškodninski tarifi za razlaščena zemljišča za leto 
1953 (Uradni list iLRS, št. 50-140/55) izdaja Državni 
sekretariat za gospodarstvo LRS sporazumno s Sve- 
tom  za  urbanizem LRS 

ODREDBO 
o določitvi večjih mest to večjih industrijskih krajev, 

v katerih se uporablja višja odškodninska tarila 
za razlaščena stavbna zemljišča 

1 

Za večja mesta in večje industrijske kraje po 
prvem odstavku II. točke odloka o odškodninski 
tarifi za razlaščena zemljišča za leto 1955 (Uradni list 
LlRS, št. 30-140/551)  se štejejo: 

Celje, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Maribor in 
Trbovlje. 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS*. 

St. XVI-H609/1I-59 
Ljubljana, dne  15. decembra  1955. 

Se strinjam! 
Predsednik sveta Državni   sekretar 

za urbanizem LRS: za gospodarstvo LRS: 
Inž. Marjan  Tepima  1. r.   Inž, Ludvik  Kremžar 1. r. 

176. 

iNa podlagi 3. člena uredbe o financiranju soci- 
alnega zavarovanja (Uradni list F1LRJ, št. 12-912/551) in 
na podlagi 1•. odstavka sklepa o razdelitvi splošne 
stopnje prispevka za socialno zavarovanje izdaja 
skupščina Republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje v Ljubljani 

SKLEP 
o spremembi sklepa o razdelitvi splošne stopnje 

prispevka za socialno zavarovanje 

i. Sklep o razdelitvi splošne stopnje prispevka 
za socialno zavarovanje, ki ga je sprejela skupščina 
Republiškega  zavoda  za  socialno  zavrovnje  na  VI. 
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zasedanju dne 30. aprila 1955, se spremeni tako, da 
se določi del splošne stopnje prispevka za socialno 
zavarovanje, ki odpade na oskrbnino oseb, ki začasno 
niso v delovnem razmerju, na 0.18%, del, ki odpade 
na zdravstveno zavarovanje, na 10.72°/o oziroma za 
območje bivšega okraja Koper na  16.2.2 %. 

Spremenjeno besedilo I. in II. odstavka sklepa 
se   tedaj   glasi: 

I 

Splošna stopnja prispevka za socialno zavarova- 
nje, ki je določena v zveznem družbenem planu za 
leto 1955 v višini 43%, se po odbitku 0.10 "/o, ki jo 
določen za Zvezni zavod za socialno zavarovanje, 
razdeli na posamezne panoge zavarovanja takole: 

1. za zdravstveno zavarovanje  — 10,72%, 
2. za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in otro- 

ške dodatke — 32%, 
3. za oskrbnino oseb, ki začasno niso v delovnem 

r- zmerju  — 0,18%. 

II 

Splošna stopnja prispevka za socialno zavarova- 
nje za bivši okraj Koper (t. j. za občine Koper, Piran, 
Izola), ki je v 86. členu uredbe o financiranju social- 
nega zavarovanja določena v višini 35%, se po od- 
bitku 0,10%, ki je določen za Zvezni zavod za soci- 
alno zavarovanje, razdeli na posamezne panoge za- 
varovanja takole: 

1. za zdravstveno zavarovanje —  16,22%, 

2. za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in otro- 
ške dodatke —  18,50%, 

3. za oskrbnino oseb, ki začasno niso v delovnem 
razmerju — 0,18%. 

2. Ta sklep se  izvaja od  1. januarja  1955 dalje. 

Opr. št. I/5-26Û/55 

Ljubljana, dne 20. oktobra  1955. 

Predsednik skupščine 
Republiškega  zavoda 

za  socialno zavarovanje  v. z.: 
Albin Kovač 1. r. 

Temu sklepu je dal pritrditev Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo z d•e 3. decembra 1955, 
št. S-949/4-1959. 

17?. 
Na podlagi 2. odstavka %. členu uredbo o finan- 

ciranju socialnega zavarovanja izdaja skupščina 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje v Ljub- 
ljani v sporazumu z Izvršnim svetom Ljudske skup- 
ščine LRS tale 

SKLEP 
o dodatnom prispevku za socialno zavarovanje 

Plačevanje dodatnega prispevka za socialno za- 
varovanje so naloži zavezancem prispevka, pri ka- 
terih ugotovi zavod za socialno zavarovanje ali pri- 
stojni organ inšpekcije dela, da so je število obolenj 
ali trajanje ibolezenskih dopustov dvignilo za več 
kot 0,40% nad povprečje, določeno v tabeli poseb- 
nih stopenj prispevka (2. odst. 50. člena uredbe) za- 
radi tega, ker niso bili izvedeni zadostni zdravstveni 
in tehnični ukrepi pri delu. predpisani oziroma odre- 
jeni  za   varstvo zaposlenih oseb. 

Zavezancem prispevka, ki jih zadene odgovornost 
za opustitev ali zanemarjanje predpisanih oziroma 
odrejenih zdravstvenih in tehničnih ukrepov pri 
delih, zaradi česar se je dvignilo število obolenj ali 
trajanje bolezenskih dopustov nad zgoraj določeni 
odstotek, se predpiše k posebni stopnji prispevka še 
dodatni prispevek po progresivni postopici, in sicer 
takole: 

zvišanje za 0.40% do vštevši 0,80%pribitek 0,50% 
zvišanje za 0.81% do vštevši 120%pribitek 1,00% 
zvišanje     nad 1.20% pribitek 2,00% 

O tem, ali zadene zavezanca prispevka odgovor- 
nost za neizvršitev oziroma pomanjkljivo izvršitev 
zdravstenih in tehničnih ukrepov pri delu, kakor 
tudi o tem, ali se je dvignilo število obolenj ali tra- 
janje bolezenskih dopustov kot posledica neizvršitve 
oziroma pomanjkljive izvršitve teh ukrepov, zasliši 
zavod za socialno zavarovanje obvezno pred izdajo 
odločbe pristojno inšpekcijo dela in sanitarno in- 
špekcijo. 

Opr. št. 1/5-262/55 
Ljubljana, 20. oktobra   1955. 

Predsednik skupščine 
Republiškega  zavoda 

za  socialno  zavarovanje   v. z.: 
Albin Kovač 1. r. 

Soglasje k temu sklepu je dal Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo z dne 3. decembra 1955, 
št. S-949/4-1955 

Naročnina za leto 1956 ie znižana na 900 ain 

Izdaja »Uradni Hal LRS« - Direkten in odgovorni urednik Ivo Lapajne - Tinka .tiskarna «Toneta Tomstca«, vsi v Ljub- 
ljani - Naročnin.« letno 1000 din - Posamezna številka l t din do 8 »t;am vsake nadaljnje 4 strani • din već - 
Uredništvo m uprav»    Ljubljana.  Brjavceva Ila, postni predal  336  -   Telefon uprave 23-579   -   Cek   račun   50-KB-5-Z-.9S 



Poštnina plaćana « gotovini 

Leto XII 

URADNI LIS 
LJUDSKE REPUBLIKE , 

v LJUBLJANI, dne 31 decembra 195 5 

CENA 72 dia 

,OV    "Via       • P • * *  .' 

Številka 53 

VSEBINA: 

Ï7». Uredba o spremembi uredbe o prejemkih funkcionarjev 
In članov   slovenske   akademije   znanosti In umetnosti. 

17». Odlok o položajnih dodatkih xa uslužbence prosvetno- 
znanstvene stroke pri Slovenski akademiji znanosti In 
umetnosti. 

180. Odlok o določitvi akontacije In plačevanju dohodnine 
od kmetijstva za prvo Četrtletje 1956. 

•. Odlok o začasnem financiranju potreb Ljudske repu- 
blike Slovenije v prvem trimesečju leta 1958. 

182. Odločba   o   prenosu   pravic   In   dolžnosti   republiških 

državnih organov nasproti Koncertni poslovalnici * 
LJubljani na okrajni ljudski odbor LJubljana. 

•. Odločba o ustanovitvi Zavoda LH Slovenije za transfu- 
zijo krvi. 

•. Odločba o spremembi odločbe o razglasitvi Instituta ca 
geodezijo in fotogrametrijo v LJubljani za finančno sa- 
mostojen zavod, 

Odloki ljudskih odborov: 
761. Odlok   o   potrditvi   sklepnega 

okolica za leto 1954. 
računa   okraja   Maribor 

178. 
Na podlagi 8. člena zakona o Slovenski akade- 

miJi   znanosti   In   umetnosti   (Uradni   list   LRS, št 
16-92/49) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

UREDBO 
"spremembi uredbe o prejemkih funkcionarjev in 

članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

1. člen « 
2. člen uredbe o prejemkih funkcionarjev in čla- 

noy Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(Uradni list LRS, Št. 14-93/59) se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Funkcionarjem Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti se določa poleg nagrade po 1. členu 
*e posebna funkcijska daklada; ta znaSp za predsed- 
nika Akademije 10.000 dinarjev, za podpredsednika 
8°00 dinarjev, za glavnega tajnika 8000 dinarjev in 
2& tajnika razredov Akademije 5000 dinarjev me- 
sečno«. 

2. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS». 
S tem preneha veljati odločba Izvršnega »veta 

« dne 29. V. 1954, št. S 1290/1-54. 
St. U 190/1-54 
Ljubljana, dne 27. decembra 1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Borie Kraigher L t. 

i?9. 

ODLOK 
o položajnih dodatkih za uslužbence 

prosvetno-zuanstvene stroke pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti 

I 
Uslužbenci prosvetno-znanstvene stroke pri Slo- 

venski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani 
kakor tudi člani Akademije ter zunanji znanstveni 
in strokovni sode^vci Akademije (v nadaljnjem be- 
sedilu: luslužbeno., prejemajo položajni dodatek, če 
so v znanstvenih enotah Akademije na položajih, do- 
ločenih s tem odlokom. 

II 
Položajni dodatek je zvezan s »podaj naštetimi 

položaji, ki se razvrstijo v položajne razrede takole: 

Položaj Položajni 
razred 

Mesečni znesek 
položtjnefa . 

dodatka 

1. predstojnik inštituta, pred- 
sednik stalne znanstvene 
komisije oziroma odbora 
Akademije IV—I 

2. znanstveni vodja oddelka 
(samostojnega odseka, za- 
voda, sekcije, laboratorija, 
raziskovalne skupine, stro- 

. kovne skupine oziroma sa- 
mostojnega referata) znan- 
stvenih enot Akademije iz 
1. točke V—• 

3. predstojnik Centralne 
knjižnice Akademije; uprav- 
nik znanstvene pisarne Aka- 
demije 

1500—6000 din 

1000—3000 din 

V—III    ÌÒOO—3000 din 
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• 
Odločbo o položajnem dodatku posameznega 

uslužbenca izda za nastavitev prUtoj&i organ Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti. 

izplačevanje položajaega dodatka se ustavi s 
prvim dnem naslednjega meseca po razrešitvi usluž- 
benca s položaja. 

IV 
Uslužbenec Akademije, ki opravlja več znanstve- 

nih funkcij po IL točki tega odloka, lahko prejema 
samo en položajni dodatek, in »icer za tisti položaj, 
za katerega je določen  višji položajni dodatek. 

Clan Akademije, ki opravlja poleg upravne funkc 
cije v Akademiji (predsednik, podpredsednik, glavna 
tajnik, tajnik razreda) tudi delo na položaju dolo- 
čenem v II. točki tega odloka (predstojnik initituta, 
predsednik komisije aLi odbora, znanstveni vodja od- 
delka itd.) lahko prejema poleg funkcijske doklade 
po uredbi o prejemkih članov in funkcionarjev Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti tudi ie po- 
ložajni dodatek po II. točki tega odloka. Vendar 
prejema lahko največ eno funkcijsko doki ado za 
upravne funkcije in en položajni dodatek za znan- 
stvene funkcije, in sicer za tisto funkcijo oziroma 
položaj, za katero sta določena višja funkcijska do- 
fclada oziroma višji položajni dodatek. 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1955 dalje. 

S tem prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi 
o položajnih dodatkih za uslužbence prosvetno-znan- 
stvene stroke r Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti. 

St. U-133/1-59 
Ljubljana, dne 27. decembra 1935. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

180. 
Na podlagi 1>10., 111. in 112. člena uredbe o do- 

hodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-462/55) izdaja Izvrš- 
ni svet Ljndäke skupščine LRS 

ODLOK 
o določitvi akontacije isn  plačevanju dohodnine od 

kmetijstva za prvo četrtletje 1956 

I 
Ker dohodnina od kmetijstva za leto 1956 še ni 

odmerjena, določijo občinski ljudski odbori na svo- 
jem območju akontacijo dohodnine za čas od 1. ja- 
nuarja do 31. marca 1956 v višini 30 % (trideset od- 
stotkov) od dohodnine, ki je bila odmerjena kme- 
tijskim gospodarstvom za leto 1955, 

• 
Občinski  ljudski odbori morajo v 15 dneh po 

objavi tega odloka določiti znesek akontacij« vsake- 
mu posameznemu davčnemu zavezancu. 

• 
Davčni zavezanci morajo plačati določeno akon- 

tacijo na dohodnino za prvo četrtletje 19% do 15. fe- 
bruarja  1956. 

•• 
Ta odlok  velja od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-135/1-55 
Ljubljana, dne 31. decembra 1955. 

Izvrsni avet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r. 

181. 
Na podlagi 1. točke odloka Zvezne ljudske skup- 

ščine o začasnem financiranju ljudskih republik, 
avtonomnih in političnih teritorialnih enot z dne 
28. decembra 1935 izdaja Lzvtim svet Ljudske skup- 
ščine LR Slovenije 

ODLOK 
o začasnem  financiranju   potreb Ljndske  republike 

Slovenije v prvem trimesečju leta 1956 

I 
Dokler ne bo sprejet republiški proračun LR 

Slovtnije za leto 1956, se bodo v prvem trimesečju 
leta 1956 potrebe republiških organov in zavodov fi- 
nancirale na podlagi  trimesečnega plana izdatkov. 

II 
Trimesečni plan izdatkov za prvo trimesečje 

leta 1956 mora biti izdelan v skladu z določbami od- 
loka Zvezne ljudske skupščine o začasnem financi- 
ranju ljudskih republik, avtonomnih in politično-te- 
ritorialnih enot. 

• , 
Dohodki, ki se dosežejo in izdatki, ki se izvršijo 

v časa začasnega financiranja, so sestavni del repub- 
liškega proračuna LR Slovenije za leto 1956. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1956. 
St. U-136/55 
Ljubljana, dne 31. decembra  1955. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predseduik: 
Boris Kraigher 1. r. 

182. 
Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 

samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS v spora- 
zumu z okrajnim ljudskim odborom Ljubljana 

ODLOČBO 
o prenosu pravic in dolžnosti  republiških državnih 
.organov nasproti Koncertni poslovalnici v Ljubljani 

na okrajni ljudski odbor Ljubljana 
1 

Vse pravice in dolžnosti, ki jih imajo republiški 
državni organi nasproti Koncertni poslovalnici v Ljub- 
ljani na podlagi odločbe   vlade   LRS o   ustanovitvi 
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predračunske ustanove s samostojnim financiranjem 
»Koncertna poslovalnica« s sedežem v Ljubljani, št. 
•-882/2-52 z dne 1. X. 1952, in na podlagi drugih ve- 
ljavnih predpisov se prenesejo na okrajni ljudski 
odbor Ljubljana. 

2 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St.   1293/2-55 

Ljubljana, dne 27. decembra 1955. 
Izvršni svet Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije 
Predsednik: 

Boris Kraigher L r. 

183. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/93) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske  republike Slovenije 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda LR Slovenije za transfuzijo 

krvi 

• 
Ustanovi se Zavod LR Slovenije ta. transfuzijo 

krvi (v nadaljnjem besedilu: zavod) kot finančno 
samostojen zdravstveni zavod. 

Zavod ima pomen za vso Ljudsko republiko Slo- 
venijo. 

Sedež zavada je.v Ljubljani. 

2 
Zavod  ima zlasti  tele naloge: 
1. organizira zbiranje krvi ob sodelovanju Rde- 

čega križa Slovenije; 
2. konservira kri, izdeluje plazmo in testserume; 
3. določa krvne skupine in faktorje; 
4. analizira kri, plazmo in serume; 
5. oskrbujejo zdravstvene zavode s konservirano 

krvjo, plazmo in testserumi; 
6. opravlja po potreb, ambulantne transfuzije; 
7. organizira in opravlja preventivne preiskave 

nosečnic in ugotovalja neskladnost krvnih skupin in 
faktorjev med materijo in plodom; 

8. opravlja znanstveno raziskovalno delo na pod- 
ročju transfuzije krvi; 

9. skrbi za vzgajanje strokovnega osebja za delo 
• 2avodih za transfuzijo 'krvi in osebja za delo pri 
transfuziji krvi t zdravstvenih zavodih; 

10. daje strokovno in metodološko pomoč posta- 
jam za transfuzijo krvi; 

11. vodi statistiko s področja svojega dela in dela 
vseh postaj za transfuzijo krvi; 

12. izdaja publikacije in objavlja statistične po- 
datke in znanstvene izsledke s področja svojega dela; 

13. opravlja še druge naloge s področja hemato- 
logije in transfuzije krvi, ki mu jih določi Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Zavod skrbi za organizacijo in strokovno vod- 
stvo celotne službe transfuzije krvi v LR Sloveniji 
'a nadzoruje opravljanje te sìuzbe v zavodih za 
transfuzijo krvi in v vseh drugih zdravstvenih za- 
hodih. 

Zavod daje Svetu za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS predloge za zboljšanje službe transfuzije 
krvi. 

4 

Zavod lahko ustanavlja svoje postaje za trans- 
fuzijo krvi in laboratorije ter določa mobilne ekipe 
za delo na terenu. 

5 

Zavod gospodari s premoženjem, s katerim je do 
sedaj gospodaril kot zavod kliničnih bolnišn'ic T 
Ljubljani. 

b 

Zavod upravlja upravni odbor, ki Šteje devet 
članov. 

Tri člane upravnega odbora imenuje Svet za 
zdravstvo m socialno politiko LRS na predlog delov- 
nega kolektiva zavoda, enega na predlog Društva 
Rdečega križa Slovenije, enega na predlog medicin- 
ske fakultete Univerze v Ljubljani, tri pa izmed 
drugih državljanov. 

Ravnatelj zavoda je član upravnega odbora po 
svojem položaju. 

7 

Zavod neposredno vodi ravnatelj. 
Ravnatelja postavlja Svet za zdravstvo io soci- 

alno politiko LRS. 
Ravnatelj mora biti zdravnik, ki je strokovnjak 

s področja službe transfuzije krvi. 

8 

Določbe uredbe o upravljanju zdravstvenih za- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. ••-•••/••) veljajo tudi 
za ta zavod kolikor s to določbo ni drugače do- 
ločeno. 

9 

• Plačilo in druge dajatve, ki pripadajo dajalcem 
krvi ter ceno za konservirano kri, plazmo in testse- 
rume predpiše Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LRS. 

Pri določitvi cene za kri, plazmo in testserume 
se ne smejo upoštevati stroSki zavoda za preventivno 
zdravstveno službo, za znanstveno raziskovalno delo 
in za nadzorstvo nad službo transfuzije krvi • zdrav- 
stvenih zavodih. 

10 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

11 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1255/2-55 

Ljubljana, dne 27. decembra 1935. 

Izvrsni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r. 
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Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-406/53) izdaja Izvršni svet' Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 

o spremembi odločbe o razglasitvi Inštituta 
za geodezijo in fotogrametrijo v Ljubljani 

za  finančno samostojen  zavod 

1 

V.odločbi o razglasitvi Inštituta za geodezijo in 
fotogrametrijo v Ljubljani za finančno samostojen 
zavod (Uradni list LRS, št. 30-119/54) se spremeni 
6. točka tako, da se glasi: 

»Plače delavcev in uslužbencev inštituta se dolo- 
čijo po posebnih predpisih, ki jih izda Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS.« 

2 

Ta odločba velja takoj. 

St.   1244/2-55 

Ljubljana, dne 3o. decembra  19*"". 

Izvršni svet Ljudske eknpščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
761. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/1952) ter 48. 
in 49. člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. D/1954) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na 29. skupni seji okrajnega LO dne 25. avgusta 1955 
sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okraja Maribor 

okolica za leto 1954 

l.člen 
Potrjuje se sklepni  račun o izvršitvi proračuna 

okraja  Maribor okolica  za  leto  1954,  sestavljen »po 
predpisih temeljnega zakona o proračunih in  ured- 
be o izvajanju proračuna.        , 

2. člen 
Sklepni   račun  okraja   Maribor  okolica   za   leto 

1954 • sklepnimi  računi finančno samostojnih zavo- 
dov za leto 1954 je sestavni del tega odloka. 

S.clen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki za leto 1954 

so znašali: 

I. po okrajnem proračuna: 

din 
dohodki 725,466.912 
izdatki 7125,466.912 

II. po sklepnih računih finančno samostojnih zavodov: 

din 
dohodki 585,239.936 
izdatki - 417,575160 

presežek dohodkov nad izdatki        173,836.278 
primanjkljaj 6,171.600 

čisti presežek 167,664.678 

III. po sklepnih računih skladov: 
din 

dohodki                                                   236,900219 
izdatki  34,026.582 

presežek dohodkov nad izdatki        202,873.657 

4. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki finančno samo- 
stojnih zavodov se prepusti zavodom za razdelitev 
na sklade po finančnem odloku OLO Maribor oko- 
lica za leto 1954 oziroma po izdani odločbi o delitvi 
presežka na sklade. Zavodi, ki nimajo formiranih 
skladov, prenesejo presežek ko.t dohodek tavoda ta 
leto 1955. 

Izjemoma odvajajo spodaj navedene ustanove del 
presežka v proračun okraja Maribor okolica kot 
vračilo ob ustanovitvi r letu 1954 začasno dodeljenih 
obratnih sredstev (zaloge): din 

a) Mladinski dom, Slivnici 1,600.000 
b) Dom upokojencev in oskrbovan- 

cev, Trate 5•2•0•00 
c) Dom upokojencev in oskrbovan- 

cev, Viltui 1,200.000 

5. člen 
Presežek skladov v znesku 202,873.63? din se pre- 

nese kot dohodek skladov za leto 1955. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave r »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-822/1-1955 

Maribor, dne 25, avgusta 1955, 

Predsednik OLO: 
Stanislav Škof l.r. 

Izdaj* «Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni arednlk Ivo Lapsjne — TUka «tiskarna «Toneta Tornile««, vsi * Ljub- 
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