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Občinski ljudski odbori 
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ZBIRALNI RAČUNI PRORAČUNSKIH DOHODKOV OBČIN- 

SKIH LJUDSKIH ODBOROV OLO LJUBLJANA ZA L. 1956 

Objavljamo nove Številke ibl- 
računov proračunskih do- 

®tikov, na katere se načelno 
vplačujejo dohod Id, ki Izvirajo lz Poslovanja v lotu 1956. Last- 
fliki teh računov so občinski 
ljudske odbori i nekaterimi iz- 
^maml, ki so razvidne lz niže 
Uvedene tabele. Zaradi tega so 

navedeni za vsako ob- 
'n<> na področju okraja LJub- 

'Mna posebej. Narodna banka 
Г" Podružnica 601 v LJubljani 
" Pristojne podružnice Komu- 

P^lna banke bodo dostavile 
"Pravi za dohodke občin dnev- 

Izpiske 4n odrezke doiku- 
-n to v plačilnega prometa. 

, Proračunski dohodki za leto 
1955 
1958 

se morajo do 29. februarja 
vplačevati Se na prejšnje v^jiaccvaui зс M« гаСипе. izjema je dohodnina, ki 

'-bi ra kakor za leto 1958 (te- 
dohodnina). ta:fco tudi za 

PfejSnja leta, na računu za leto 1956, 
dohodnina in prispevek za so- с';1'чо zavarovanje se plačuje 

J ahr. 152 oziroma z navadno 
'"delno položnico obr. 127. 

Občinski ljudski odbori naj 
^f>j poskrhtjo za tisk čekov- 
^ PoloJ.nlc, predvsem za do- 
^nlno ter občinski prometni 

4ve4c za zasebne davčne za- 
Vr».ance, Vzorec enotnega obraz- 

za vse občinske ljudske od- 
0re Je dostavljen vsem obči- 

?am- Za vse ostale vrste do- 
"Mkov se mora uporabljati 
Vnosni nalog obr. 174 oziro- 
013 štiridelna položnica obr. 141. 

Opozarjamo vplačnike In po- 
??bel Uprave za dohodke ob- 
^lnikih LO, da bi Številke 

a4tnah računov pravilno ozna- 
in vsem zainteresiranim 

^ ran.kam sporočili Številke ra- 
unov na krajevno običajen na- 

r"J' Banka bo lahko kanalltl- 
s^

a dohodke na račune prl- 
Inih občin samo pod pogo- 

«h?-' ie 1)0 naznačena predvsem 
k-1'°*' v katero vplačilo epada, 
Vll^

(>r tudi pravilna kontna Ste- 
t'

ka na vplačilnem dokumen- 
v .1n tudi leto, na katero ee a«lo nanaša. 

številka obCinb t 
ObLO Borovnica 

BLO Borovnica - daivek na 
Promet ковр. organizacij 

wu:i29052-l 0BLO Borovnica - davek na 
PPc»met od posojil 

Borovnica - davek na 
Promet od uvoza 

^i-szgoeo-i 
OBLO Borovnica - zvezni 
®avek od dobička 

^i-szeiss-i 
OBLO Borovnica - davek na 
Promet zadrug in zadružnih 

«„®oep- organiizacij ""1-328154-1 

OBLO Borovnica - davek na j 
promet od davč. vrednotnic j 

601-329155-1 
OBLO Borovnica - davek na 

promet zasebnih obratov In 
oseb 

601-329156-1 
OBLO Borovnica - davek na 

promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-5-329261-1 
OBLO Borovnioi - okrajni 
del dobička gosp. organizacij 

C0-tCB-i-329363-l 
OBLO Borovnica - zemljarlna 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - Izjednl do- 

hodki (prej 3297-108) 
60-KB-5-329461-1 

OBLO Borovnica — občinski 
del dobička gosp. organizacij 

60-KB-5-329478-1 
OBLO Borovnica - davek na 
dediščine in darila 

60-KB-5-329479-1 
OBLO Borovnica — občinske 

60-KB-5-329480-1 
OBLO Borovnica - občinski 
prometni davek 

60-KB-5-329771-1 
OBLO Borovnica - dohodnina 
(za 1. 1956 In 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Borovnica - prispevek 
za soc. zavarovanj« 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka obCine t 

ObLO Cerknico 
601-329051-2 

OBLO Cerknica - davek na 
promet. gosp. organizacij 

601-329052-2 
OBLO Cerknica - davek na 
promet od posojil 

601-329057-2 
OBLO Cerknica - davek na 
promet od uvoza 

601-329080-2 
OBLO Cerknica - zvezni da- 
vek od dobička 

601-329153-2 
OBLO Cerknica - davek na 
promet zadrug in zadružnih 
gosp. organizacij 

601-329154-2 
OBLO Cerknica - davek na 
promet od davč. vrednotnic 

601-329155-2 
OBLO Cerknica - davek na 
promet zasebnih obralo* 
In oseb 

601-329158-2 
OBLO Cerknica - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

бО-КВ-13-329361-2 
OBLO Cerknica - ofcrajni del 
dobička gosp. organizacij 

60-KB-13-329303-2 
OBLO Cerknica - zemljarma 

60-KB-2-329365 

OLO LJubljana - drfavn« 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-13-329461-2 
OBLO Cerknica - občimski 
del dobička gosp. organizacij 

60-KB-13-329478-2 
OBLO Cerknica - davek na 
dediSCtae in darila 

60-KB-13-329479-2 
OBLO Cerknica - občinske 
takse 

60-KB-13-329480-2 
OBLO Cerknica - občinski 
prometni davek 

60-KB-13-329771-2 
OBLO Cerknica - dohodnina 
(za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-13-23910 
OBLO Cerknica - prispevek 
za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek da dohodek od avtor- 
skih pravic 

ŠTEVILKA OBČINE S. 
ObLO Оо^оу"1 

601-329051-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
davek na promet gosp. orga- 
nizacij 

601-329052-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
davek na promet od posojil 

601-329057-3 
OBLO Dobrova pri LJubljani 
davek na promet od uvoza 

601-329060-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
zvezni davek od dobička 

601-329153-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
davek na promet zadrug in 
zadružnih gosp. organizacij 

601-329154-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
davek na promet od davfcnnh 
vrednotnic 

601-329155-3 
davek na promet zasebnih 
obratov In oseb 

601-329156-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
davek na promet od narav- 
nega vina in žganja 

60-KB-5-329361-3 
OBLO Dobrova pri LJubljani 
okrajni del dobička goep. or- 
ganizacij 

60-KB-5-329363-3 
OBLO Dobrova pri LJubljani 
zemljarlna 

00-KB-2-329S85 
OLO LJubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO LJubljana - Izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-5-329461-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
občinski del dobička gosp. or 
ganteacdj 

60-KB-5-329478-3 
OBLO Dobrova pri Ljubljani 
davek na dediščine in daril« 

60-KB-5-339479-3 

OBLO Dobrova pri Ljubljani 
občinske takse 

60-KB-5-329480-3 
OBLO Dobrova prt Ljubljani 
občinski prometni davek 

60-KB-5-329771-3 
OBLO Dobrova pri LJubljani 
dohodnina (za 1. 1956 In 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Dobrova prt Ljubljani 
priap. za soc. zavarovanje 

601-338054 
OBLO Dobrova prt LJubljani 
davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka občine 4. 
ObLO Domžale 

601-329051-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet gosp. organizacij 

601-329052-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet od posojil 

601-329057-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet od uvoza 

601-329060-4 
OBLO Domžale - zvezni da- 
vek od dobička 

601-329153-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet zadrug in zadružnih 
gosp. organizacij 

601-329154-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet od davčnih vrednotnic 

601-329155-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet zasebnih obratov in 
oseb 

601-329156-4 
OBLO Domžale - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-14-329361-4 
OBLO Domžale - okrajni del 
dobička gosp. organizacij 

00-KB-14-329363-4 
OBLO Domžale - zcmljariina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - drž. takae 
ВП-КВ-2-329389 
OLO Ljubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-14-32961-4 
OBLO Domžale - občinski 
del dobička gosp. organizacij 

60-KB-14-329478-4 
OBLO Domžale - davek na 
dediSčine in darila 

60-KB-14-329479-4 
OBLO Domžale - občinske 
takse 

6О-КП-14-329480-4 
OBLO Domžale - občinski 
prometni davek 

60-KB-14-329771-4 
OBLO Domžale - dohodnina 
(ze 1. 1956 in 1955) 

бО-КВ-14^23910 
OBLO Domžale - prispevek 
za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

OBLO Grosuplje davek na 
promet od posojil 

601-329057-5 
OBLO Grosuplje - daveJc na 
promet od uvoza ( 

601-329060-5 
OBLO Grosuplje - zvezni da- 
vek od dobička 

601-329153-5 
OBLO Grosuplje - davek na 
promet zadrug In zadrufcih 
gosp. organizacij 

601-329154-5 
OBLO Grosuplje - davek na 
promet od davč. vrednotne 

601-329155-5 
OBLO Guoeuplje - davek na 
promet zasebnih obrator Ш 
oseb 

601-329156-5 
OBLO Groeuplje - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-11-329361-S 
OBLO Grosuplje - okrajni del 
dobička gosp. organizacij 

60-КВ-П-3293вЗ-5 
OBLO Grosuplje - zemljarine 
60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - Izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-l 1-329461-5 
OBLO Grosuplje - občinski 
del dobička gosp. organizacij 

60-KB-l l-329478-5 
OBLO Grosuplje - davek na 
dediščine in darila 

60-KB-11-329479-5 
OBLO Grosuplje - občinske 
takse 

ŠTEVILKA OBČINE 5. 
ObLO Grosuplje 

601-329051-5 
OBLO Grosuplje - davek na 
promet gosp. oceanieacij 

601-329052-8 

OKRAJNI UUUSKI 
ODBOR LJUBLJANA 

OBJAVA 
Urada za najdene predmete 

0L0 
Uradu za najdene predmete 

pn OLO Ljubljana, so bili v 
času od 1. novembra 1955 do 3L 
decembra 1955 izročeni raznt 
predmeti: 

1 ženska jopica. 1 ženska za- 
pestnica, 1 nahrbtnik s plaSCem, 
1 aktovka, 1 usnjena šoferska 
rokavica, 1 zapestna ura, 1 oča- 
la, 2 računska stroja, jeklenka 
živega srebra, razne denarnice, 
dežniki in manjši zneski goto- 
vine. 

Lastniki navedenih predmetov 
morejo predmete dvigniti v Ura- 
du za najdene predmete pri Taj- 
ništvu OLO Ljubljana-Kresija, 
soba štev, 10-1 med uradnimi 
urami. 

Ce se tisti, ki Je stvar izgu- 
bil, ne zglasl v enem letu, ra- 
čunajoč od dneva objave najd- 
be. ali če ne dokaže svoje pra- 
vice do stvari, oziroma če stvar 
noče »prejeti, postane najdena 
stvar Splošno ljudsko »r-imote- 
nje. 

Po čl. 10 točki navodil« o po- 
stopku z najdenimi predmeti 
(Ur. list FLRJ št. 93-49) lm« 
najditelj izgubljenih stvari pra- 
vico do nagrade, ki znaSa 19°/* 
od vrednosti stvari. 

Urad za najden« predmete 
pri 

TajniStvn OLO 
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вО-КВ-11-329480-5 
OBLO Grosuplje - občinski 
prometni davek 

60-KB-11-329771-5 
OBLO Grosuplje - dohodni- 
na (za leto 1956 in 1955) 

60-KB-l 1-23910 
OBLO Grosuplje - prispevek 
za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

ŠTEVILKA OBČINE 6. 
ObLO Ivančno gorico 

601-329051-6 
OBLO Ivanina gorica - davek 
na promet od uvoza 

601-329052-6 
OBLO Ivanina gorica - davek 
na promet od posojil 

601-239057-6 
OBLO Ivančna gorica - davek 
na promet gosp. organizacij 

601-329060-6 
OBLO Ivanina gorica - zvez- 
ni davek od dobička 

601-329153-6 
OBLO Ivančna gorica - davek 
na promet od zadrug in za- 
družnih gosp. organizacij 

601-329154-6 
OBLO Ivančna gorica - davek 
na promet od davčnih vred- 
notnlc 

601-32»!55-8 
OBLO Ivančna gorica - davek 
na promet zasebnih obratov in 
oseb 

601-329156-6 
OBLO Ivanina gorica - davek 
na promet od naravnega vina 
in iganja 

в0-КВ-П-3293в1-в 
OBLO Ivančna gorica - okra)- 
iri del dobička gosp. organi- 
zacij 

вО-КВ-11-3293вЗ-в 
OBLO Ivanina gorica - zem- 
Ijarina 

вО-КВ-2-329365 
OLO LJubljana -državne 
takse 

вО-КВ—2-329369 
OLO LJubljana - izrednd do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-КВ-11-329461-в 
OBLO Ivančna gorica - ob- 
činski del dobička gosp. orga- 
nizacij 

в0-КВ-11-32947В-6 
OBLO Ivančna gorica - da- 
vek na dediščine in darila 

60-КВ-П-329479-6 
OBLO Ivančna gorica - ob- 
činske takse 

eO-KB-ll-329480-в 
OBLO Ivanina gorica - ob- 
činski prometni davek 

вО-КВ-11-329771-6 
OBLO Ivančna gorica - do- 
hodnina (za 1. 1956 in 1955) 

60-КВ-П-23910 
OBLO Ivančna gorica - pri- 
spevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
eldh pravic 

ŠTEVILKA ODCINE 7. 
ObLO Kamnik 

681-329051-7 
OBLO Kamnik - davek na 
promet gosp. organizacij 

601-329052-7 
OBLO Kamnik - davek na 
promet cd posojil 

601-329057-7 
OBLO Kamnik - davek n» 
promet od uvoza 

601-329060-7 
OBLO Kamnik - zvezni da- 
vek od dobička 

601-329153-7 
OBLO Kamnik - davek na 
promet zadrug In zadružnih 
gosp. organizacij 

601-329154-7 
OBLO Kamnik - davek na 
promet od davčnih vrednotnic 

601-320155-7 

OBLO Kamnik - davek na 
promet zasebnih obratov in 
oseb 

601-329156-7 
OBLO Kamnik - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-15-329361-7 
OBLO Kamnik - okrajni del 
dobička gosp. organizacij 

60-KB-15-329363-7 
OBLO Kamnik - zemijarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

80-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - Iziredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-15-329461-7 
OBLO Kamnik - občinski del 
dobička gosp. organizacij 

60-KB-15-329478-7 
OBLO Kamnik - davek na 
dediščine in darila 

60-KB-15-329479-7 
OBLO Kamnik - občinske 
takse 

60-KB-15-329480-7 
OBLO Kamnik - občinski pro- 
metni davek 

60-KB-l 5-329771-7 
OBLO Kamnik - dohodnina 
(za leto 1956 in 1955) 

вО-ХВ-15-23910 
OBLO Kamnik - prispevek za 
soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka občine 8. 

ObLO Litijo 
B01-329051-8 

OBLO Litija - davek na pro- 
met gosp. organizacij 

601-329052-8 
OBLO Litija - davek na pro- 
met od posojil 

601-321)057-8 
OBLO Litija - davek na pro- 
met od uvoza 

601-329060-8 
OBLO Litija - zveeni davek 
od dobička 

601-329153-8 
OBLO Litija - davek na pro- 
met zadrug.in zadružnih gosp. 
organizacij 

601-329154-8 
OBLO Litija - davek na pro- 
met od davčnih vrednotnic 

601-329)55-8 
OBLO Litija - davek na pro- 
met zasebnih obratov in oseb 

601-329156-8 
OBLO Litija . davek na pro- 
met od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-l 2-329361-8 
OBLO Litija - okrajni del do- 
bička gosp. organizacij 

60-K. B-12-329363-8 
OBLO Litije - zemljirina 

в()-КВ-2-3293в5 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljane - izredna do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-12-329461-8 
OBLO Litija - občinski del 
dobička gosp. organizacij 

60-КВ-П-329478-8 
OBLO Litija - davek na dedi- 
ščine in dnrila 

60-KB-12-329479-8 
OBLO Litija - občinske 
takse 

60-KB-12-329180-8 
OBLO Litija - občinski pro- 
metni davek 

60-KB-12-329771-8 
OBLO Litija - dohodnina (za 
1. 1956 in 1955) 

00-KB-12-23910 
OBLO Litija - prispevek za 
soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

ŠTEVILKA OBČINE 9. 

ObLO Ljubijono-Bežigrod 
601-329051-9 

OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet gosp, orga- 
nizacij 

601-329052-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet od posojil 

601-329057-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet od uvoza 

601-329060-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
zvezni davek od dobička 

601-329153-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet zadrug in 
zadružnih gosp. organizacij 

601-329154-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet od davčnih 
vrednotnic 

601-329155-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet zasebnih 
obratov in oseb 

601-329156-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na promet od narav- 
nega vina in žganja 

60-КВ-2-3293в1-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
okrajni del dobička gosp. or- 
ganizacij 

60-KB-2-329363-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 

zemljarina 
60-КВ-2-3293в5 

OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana . izredni do- 
hodki (Prej 3297-106) 

60-КВ-2-3294в1-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
občinski del dobička gosp. or- 
ganizacij 

вО-КВ-2-329478-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
davek na dediščine in darila 

60-KB-2-329479-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
občinske takse 

в0-КВ-2-329480-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
občinski prometni davek 

60-KB-2-329771-9 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
dohodnina (za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Ljubljana-Bežigrad - 
prispevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka občine io. 
ObLO Ljubljono-Center 

601-329051-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 
vek na promet gosp. organiza- 
cij 

601-329052-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 
vek na promet od posojil 

601-329057-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 
vek na promet od uvoza 

601-329060-10 
OBLO Ljubljana—Center 
zvezni davek od dobička 

801-329153-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 
vek na promet zadrug in za- 
družnih gosp. organizacij 

601-329154-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 
vek na promet od davčnih 
vrednotnic 

501-329155-10 
OBLO Ljiubljana-Center - da- 
vek na promet zasebnih obra- 
tov in oseb 

601-329156-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 

vek na promet od naravnega 
vina :n žganja 

60-KB-5-329 361-10 
OBLO Ljubljana-Center 
okrajni dej dobitka gosp. or- 
ganizacij 

60-KB-5-329363-10 
OBLO Ljubljana-Center 
zemijarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO LJubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-5-329461-10 
OBLO Ljubljana-Center - ob- 
činski del dobička gosp. orga- 
nizacij 

60-KB-5-329478-10 
OBLO Ljubljana-Center - da- 
vek na dediščine in dariia 

60-KB-5-329479-10 
OBLO Ljubljana-Center - ob- 
činske takse 

60-KB-5-329480-10 
OBLO Ljubljana-Center - ob- 
činski prometni davek 

60-KB-5-329771-10 
OBLO Ljubljana-Center - do- 
hodnina (za 1. 1956 n 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Ljubljana-Center 
prispevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka obCine 11. 
ObLO Ljubijono-Crnuče 

601-329051-11 
OBLO LJubJjana-Crmiie . da- 
vek na promet gosp. organi- 
zacij 

601-329052-11 
OBLO Ljubljana-Crnuce - da- 
vek na promet od posojil 

601-329057-11 
OBLO Ljubljana-Cmuč« - da- 
vek na promet od uvoza 

601-329060-11 
OBLO Ljubljana-Crnuie 
zvezni davek od dobička 

601-329153-11 
OBLO Ljubil Jana-Črnuče . da- 
veh na promet zadrug in za- 
družnih gosp. organizacij 

601-329154-11 
OBLO Ljubijana-Crnuče - da- 
vek na promet od davčnih 
vrednotnic 

601-329156-11 
OBLO LjiAljana-Cmuče - da- 
vek na promet zasebnih obra- 
tov in oseb 

601-329156-11 
OBLO Ljubijana-Crreuče - da- 
vek na promet od naravnega 
vina in žganja 

60-KB-2-329361-11 
OBLO Ljubljana-Crnuie 
okrajni del dobička gosp. or- 
ganizacij 

60-КВ-2-329363-П 
OBLO Ljuibl jana-Crnuče 
zemijarina 

б0-КВ-2-3293в5 
OLO LJubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-2-329461-11 
OBLO Ljubijana-Ornuie - ob- 
činski del dobička gosp. orga- 
nizacij 

в0-КВ-2-329478-11 
OBLO Ljubljana-Crnuie - da- 
vek na dediščine in darila 

60-KB-2-329479-11 
OBLO Ljubljana-Crnuie . ob- 
.činske takse 

60-KB-2-329480-11 
OBLO Ljubljana-Crnuie - ob- 
činski prometni davek 

вО-КВ-2-З "9771-11 
OBLO Ljubljana-Crnuie - do- 
hodnina (za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Ljubljana-Crauie 

»GL 

OBi 
prispevek za soc. zavarovan/' I v&k 

601-338054 tov 
Davek na dohodek od avtof|oi.jj 
skih pravic i OB] 

STEV8LKA OBČINE 12. , vek 
i.Vin 

ObLO Ljubijono-Mo&te ^-Ki 
601-329051-12 ! 08 

OBLO Ljubljana-Moste - da" 
vek na promet gosp. organi' gar 

zaclj "'"Ki 
601-329052-12 - OB 

OBLO Ljubljana-Moste - da' 
vek na promet od posojil ? 

601-329057-12 i OL 
OBLO Ljubljana-Moste - de* 
vek na promet od uvoza ^ 

601-329060-12 P1 

, ho. 
Л-К 

Ot 
OBLO Ljubljana-Moste - đa' ''' 
vek na promet zadrug in z3' ^ " 
družnih gosp. organizacij : 

OBLO Ljubljana-Moste 
zvezni davek od dobička 

601-329153-12 

601-329154-12 
OBLO Ljubljana-Moste - da' 
vek na promet od davčni!1 

vrednotnic ' 
601-329155-12 ^ 

OBLO Ljubljana-Moste - da' 
vek na promet zasebnih obra- 
tov In oseb 85 , 

601-329156-12 Q 
OBLO LJubljana-Moete - dS' ^ 
vek na promet od naravne«* (ђ . 
vina in žganja i c 

60-КВ-3-3293в1-12 , e 
OBLO Ljubljana-Moste ' ddl 
okrajni del dobička gosp. of j 
ganizacij л 

60-KB-3-3293C3-12 
OBLO Ljubljana-Moste ' 
zemijarina 

60-КВ-2-3293в5 
OLO Ljubljana - državne ""l 
takse ^ 

G0-KB-2-329369 f « 
OLO Ljubljana - izredni do- j.' 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-3-320461-12 
OBLO Ljubljana-Moste - ob' 
činski del dobička gosp. orga' ( 
nizacij 

60-KB-3-329478-12 ^ 
OBLO Ljubljana-Moste - ds' 
vek na dediščine in darila j 

60-KB-3-829479-12 : ^ 
OBLO Ljubljana-Moste - ob* 
iinske takse 

вО-К.В-3-329480-12 k 
OBLO Ljubljana-Moste - otf 
činski prometni davek 

вО-КВ-3-329771-12 
OBLO LJubljana-Moete - do- 
hodnina (za 1. 1956 in 1955) в( 

60-KB-2-23010 
OBLO Ljubljana-Moste - pri- 
spevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

ŠTEVILKA OBČINE 13. 

ObLO Ljubljono-Polje 
601-329051-13 

OBLO Ljubljana-Polje - da- 
vek na promet gosp. organi- 
zacij 

601-329052-13 
OBLO Ljubljana-Polje . da- 
vek na promet od posojil 

601-329057-13 
OBLO Ljubljana-Polje - da- 
vek na promet od uvoza 

601-329060-13 
OBLO Ljubljana-Polje - 
zvezni davek od dobička 

601-329153-13 
OBLO Ljubljana-Polje - da- 
vek na promet zadrug in za- 
družnih gosip. organizacij 

601-329154-13 
OBLO Ljubljana-Polje - da- 
vek na promet od davinik 
vrednotnic 

601-329155-13 

, 
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zri' vek'? Ljukljana-PoIje - da- 
tov ,„a llro'net zasebnih obra- 

i vefc^0 ^^'jana-PoIJe - da- 
I vino 03 Prt>niet od naravnega 
IO-Kr 'no

ž8anja 
^B-3-329361-13 

rfa- okra)?. J
LJu,bl-iana-Pc>1je 

mi- »апјгад d(>biilca gosp- or- 

da-Jia'1inaLjlJbljana'Polie " zem" 

Iolo 2329365 

je- 'akse L^u,>1jana - državne 

OLo2"329369 

horti,. ^u^jana - izredni do- 
* eO-Kn ' (Prej 3297-108) 

OB 294®1"13 
iinil? LJubljana-Polje - ob- 

' Sani ' 1)61 dobićka gosp. or- 

o 
B-3-329478-13 

' veif^0 ''j^'jana-Polje - da- la' 10-Kn 'i® de<liščine in darila „b ^«-3-329479-13 

^nsir0 L^ut>,jana-PolJe - ob- 
JO-vn e ^kse 8- o

KS-3-329480-13 
a' finsu Ljubljana-Polje - ob- BO-vt, Prometni davek ; 8-3-329771-13 
a' hn.!'0 Ljubijana-Polje - do- 
»' eO-Rtt

mna (za 1. 1956 in 1955) 
OJttn"23910 
gp 0 Ljubljana-Polje . prl- 

' ' 33805423 ,OC' zavarovanje 
^ : ^Dv&V (L., K na dohodek od avtor- 

Pravic 

•»»VILKA OBČINE 14. 

e '-lubljono-Rudnlk 

il9v^ Ljubljana-Rudnik 
i,, .. "a pe-omet gosp. orga- 

"j'Srv 
«0K: 

Ljubljana-Rudnik 
•Jon« na Promet od posojil 

oC7-u 
^9vek Ljubljana-Rudnik na promet od uvoza 

' 0^4 
tve2„ Ljubljana-Rudnik 

^^-32бЈ53^ауе^ 0d dobi'ka 

Ljubljana-Rudnik 
^ га|1ги» Па Promet zadrug In 
^'-32815^' j g0sp- or£anizac j 

tiave,u Ljubljana-Rudnik 
Vrnrf na promet od davčnih 

Л01-зади'п1<: 

flav?. Ljubljana-Rudnik 
^br^i na promet zasebnih 

in oseb 
0^-14 
kavelj Ljubljana-Rudnik П( *" §0 * * j K ~~ —   4 

-Kft , J13 in žganja 
06l,0 9361-14 

okraj., Ljubljana-Rudnik 
gani,, dobitka gosp. or- 

e«:Ke^ 

na promet od narav- 

0^-320363-14 
'еП1ј Tr"^"- 
ftfi, 
JLo r 

tai{Se Ljubljana - državne 

lelnil Ljubljana-Rudnik !0-Кћ » rina 

0LO 28365 

olo2:329369 

hodki 7Ubljana " '"redni do- вО-кр ' 'Prej 3297-108) 
OBLO 329461"14 

. Ljubljana-Rudnik 
Rani?Lj.đel dob^ka gosp. or- 

eO-i^n' 
OBLn 329478'14 

daveilt Ljubljana-Rudnik 
"О-Кћ s Pa dediščine in darila 

OBLO29479:'4 

^nske ana"Hudnlk ■ -«■«-5-329480.14 

OBLO Ljubljana-Rudnik 
občinski prometni davek 

60-KB-5-329771-14 
OBLO Ljubljana-Rudnik 
dohodnina (za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Ljubljana-Ruđnik 
prispevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davtek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka občine is. 
ObLO Ljubijano-Sentvid 

601-329051-15 
OBLO Ljubljana-Sentvad 
davek na promet gosp. orga- 
nizacij 

601-329052-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na promet od posojil 

601-329057-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na promet od uvoza 

601-329060-15 „ 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
zvezni davek od dobička 

601-329153-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na promet zadrug In 
zadružnih gosp. organizacij 

601-329154-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na promet od davčnih 
vrednotnic 

601-329155-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na promet zasebnih 
obratov in oseb 

601-329156-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na promet od narav- 
nega vina in žganja 

80-KB-4-329361-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
okrajni del dobička gosip. or- 
gan, zaci j 

60-KB-4-329363-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
zemljarina 

80-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - Izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-4-329461-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
občinski del dobička gosp. or- 
ganizacij 

60-KB-4-329478-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
davek na dediščine in darila 

60-KB-4-329479-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
občinske takse 

60-KB-4-329480-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
občinski prometni davek 

60-KB-4-329771-15 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
dohodnina (za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Ljubljana-Sentvid 
prispevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka občine ie. 

ObLO L{ubi|ana-Siška 
601-329051-16 

OBLO Ljubiјапа-§1бка - da- 
vek na promet gosp. organi- 
zacij 

601-329052-16 
OBLO Ljubljana-Siška - da- 
vek na promet od posojil 

601-329057-16 
OBLO Ljubljana-Siška - da- 
vek na .promet od uvoza 

601-329060-16 
OBLO Ljubljana-Siška . zvez- 
ni davek od dobička 

601-329153-18 

OBLO Ljubljana-Siška - di- 
vek na promet zadrug in za- 
družnih gosp. organizacij 

601-329154-16 
OBLO Ljubljana-Siška - da- 
vek na promet od davčnih 
vrednotnic 

001-329155-16 
OBLO Ljubljana-Siška - da- 
vek na promet zasebnih obra- 
tov In oseb 

601-329156-16 , 
OBLO Ljubljana-Siška - da- 
vek na promet od naravnega 
vina in žganja 

60-KB-5-329361-16 
OBLO Ljubljana-Siška 
okrajni del dobička gosp. or- 
ganizacij 

60-KB-5-329363-16 
OBLO Ljubljana-Siška - zem- 
ljarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - Izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-5-329461-16 
OBLO Ljubljana-Siška - ob- 
činski del dobička gosp. orga- 
nizacij 

60-KB-5-329178-18 
OBLO Ljubljana-Siška - da- 
vek na dediščine In darila 

60-КВ-5-329479-1в 
OBLO Ljubljana-Siška - ob- 
činske takse 

60-KB-5-329480-16 
OBLO Ljubljana-Siška - ob- 
činski prometni davek 

60-KB-5-329771-16 
OBLO Ljubljana-Siška - do- 
hodnina (za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-2-23910 
OBLO Ljubljana-Siška . pri- 
spevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka obCine it. 

ObLO Liubljana-ViS 
601-329051-17 

OBLO Ljubljana-Vič - davek 
na promet gosp. organizacij 

601-329052-17 
OBLO Ljubljana-Vič - davek 
na promet od posojil 

601-329057-17 
OBLO Ljubljana-Vič - davek 
na promet od uvoza 

601-329060-17 
OBLO Ljubljana-Vič . zvezni 
davek od dobitka 

601-329153-17 
OBLO Ljubljana-Vič - davek 
na promet zadrug in zadruž- 
nih organizacij 

601-329154-17 
OBLO Ljubljana-Vič - davek 
na promet od davčnih vred- 
notnic 

601-329155-17 
OBLO Ljubljana-Vič . davek 
na promet zasebnih obratov 
In oseb 

601-329156-17 
OBLO Ljubljana-VHS - davek 
na promet od naravnega vina 
In žganja 

60-KB-5-329361-17 
OBLO Ljubljana-Vič - okraj- 
ni del dobička gosp. organi- 
zacij 

60-КВ-5-3293вЗ-17 
OBLO Ljubljana-Vič - zem- 
ljarina 

60-КВ-2-3293в5 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-5-329461-17 
OBLO Ljubljana-Vič - občin- 
ski del dobička gosp. organi- 
zacij 

60-КВ-5-329478-П 

OBLO Ljubljana-Vič - davek 
na ded ščine in darila 

60-KB-5-329479-17 
OBLO Ljubljana-Vič . občin- 
ske takse 

60-KB-5-329480-17 
OBLO Ljubljana-Vič . občin- 
činski prometni davek 

60-KB-5-329771-17 
OBLO Ljubljana-Vič . dohod- 
nina (za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-2-23910 . 
OBLO Ljubljana-Vič - pri- 
spevek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka obCine 18. 

ObLO Logatec 
601-329051-18 

OBLO Logatec - davek na 
promet gosp. organizacij 

601-329052-18 
OBLO Logatec . davek na 
na promet od posojil 

601-329057-18 
OBLO Logatec - davek na 
promet od uvoza 

601-329060-18 
OBLO Logatec - zvezni davek 
od dobička 

601-329153-18 
OBLO Logatec - davek na 
na promet zadrug in zadruž- 
nih gosp. organ zacij 

601-329154-18 
OBLO Logatec - davek na 
promet od davčnih vrednotnic 

601-329155-18 
OBLO Logatec - davek na 
promet zasebnih obratov in 
oseb 

601-329156-18 
OBLO Logatec - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-10-329361-18 
OBLO Logatec - okrajni del 
dobička gosp. organizacij 

вО-КВ-10-329363-18 
OBLO Logatec - zemljarina 

60-КВ-2-3293в5 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

60-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - izredni do- 
hodki (prej. 3297-108) 

60-KB-10-329461-18 
OBLO Logatec - občinski del 
dobička gosp. organizacij 

60-KB-10-329478-18 
OBLO Logatec - davek na 
dediščine in darila 

60-KB-10-329479-18 
OBLO Logatec - občinske 
takse 

вО-КВ-10-329480-18 
OLO Logatec - občinski pro- 
metni davek 

60-KB-10-329771-18 
OBLO Logatec - dohodnina 
(za 1. 195C in 1955) 

вО-КВ-2-23910 
OBLO Logatec - prispevek za 
soc. zavarovanje 

,601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka obCine 19. 
ObLO LoSka dolina 

601-328061-19 
OBLO Loška dolina - davfek 
na promet gosp. organizacij 

601-329052-19 
OBLO Loška dolina - davek 
na promet od posojil 

601-329057-19 
OBLO Loška dolina - davek 
na promet od uvoza 

60l-3290.'iO-]9 
OBLO Loška dolina - zvezni 
davek od dobička 

601-329153-19 
OBLO Loška dolina - davek 
na promet zadrug in zadruž- 
nih gosp organizacij 

601-329154-1» 

OBLO Loška dolina - daveit 
na promet od davčnih vred- 
notnic 

601-329155-13 
OBLO Loška dolina - davek 
na promet zasebnih obratov 
in oseb 

uul-32U150-19 
OBLO Lošl-a dolina - davek 
na promet od naravnega vina 
in žganja 

60-KB-13-329361-19 
OBLO Loška dolina - okrajni 
del dobička gosp. organizacij 

oO-KB-13-329363-19 
OBLO Loška dolina - zemlja- 
rina 

uO-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne tak-i 
se 

uU-KB-2-329369' , 
OLO Ljubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

oU-KB-13-329461-19 
OBLO Loška dolina - občinski 
del dobička gosp. organizacij 

ijO-KB-13-329478-19 
OBLO Loška dolina - davek 
na dediščine in darila 

flO-KB-13-329479-19 
OBLO Loška dolina - obči[>-( 
ske takse 

60-KB-13-329480-19 
OBLO Loška dolina - občln-r 
ski prometni davek 

60-KB-13-329771-19 
OBLO Loška dolina — dohod-*- 
nina (za 1. 1958 in 1955) 

B0-KB-13-32910 
OBLO Loška dolina - prispe* 
vek za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor** 
skih pravic 

Številka občine 20. 

ObLO Medvode 
601-329051-20 

OBLO Medvode - davek Ш1 
promet gosp. organizacij 

601-329052-20 
OBLO Medvode - davek na 
promet od posojil 

601-329057-20 
OBLO Medvode - davek ш| 
promet od uvoza 

801-329060-20 j 
OBLO Medvode - zveeni da»» 
vek od dobička 

601-329153-20 
OBLO Medvode - davek n» 
promet zadrug in zadružni^ 
gosp. organizacij 

601-329154-20 
OBLO Medvode - davek na 
promet od davčnih vrednot- 
nic 

601-329155-20 
OBLO Medvode - davek na 
promet zasebnih obratov in 
oseb 

601-329156-20 ) 

OBLO Medvode - davek na 
promet od naravnsga vina in 
žganja 

60-KB-9-329361-20 
OBLO Medvode - okrajni del 
dobička gosp. organizacij. 

60-KB-9-3293H3-20 
OBLO Medvode - zemljarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

80-KB-2-329369 
OLO Ljubljana - izredni do- ' 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-9-329461-20 
OBLO Medvode - občinski del 
dobička gosp. organizacij 

60-KB-9-329478-20 
OBLO Medvode - davek na 
dediščine in darila 

60-KB-9-329479-20 
OBLO Medvode - občinske 

60-KB-9-329480-20 
OBLO Medvode - občinski 
prometni davek 1 

60-KB-9-329771-20 



STKAN 16 »glasni* 
"  J 

OBLrO Medvode . dohodnina 
(za 1. 1956 In 195S) 

•0-KB-2-32910 
OBLO Medvode - prispevek 
za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

ŠTEVILKA OBČINE 21. 

ObLO MengeS 
#01-329051-21 

OBLO Mengeš - davek na 
promet gosp. organizacij 

801-329052-21 
OBLO MengeS - davek na 
promet od posojil 

601-329067-21 
OBLO MengeS - davek na 
promet od uvoza 

#01-329060-21 
OBLO Meneel - ivezhl da- 
vek od dobička 

#01-329153-21 
OBLO MengeS — davek na 
promet zadrug in zadružnih 
gosp. organizacij 

601-329154-21 
OBLO Mengeš - davek na 
promet od davčnih vrednot- 
nic 

«01-329155-21 
OBLO MengeS - davek na 
promet zasebnih obratov In 
oseb 

601-329156-21 
OBLO Mengel - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-14-329361-21 
OBLO MengeS - okrajni del 
dobička gosp. organizacij. 

вО-КВ-14-329363-21 
OBLO MengeS - zemljarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana • državne 
takse 

в0-КВ-2-329369 
OLO Ljubljana - Izredni dj- 
hodkl (prej 3297-108) 

вО-КВ-14-329461-21 
OBLO MengeS - občinski del 
dobička gosp. organizacij 

•0-KB-14-329478-21 
OBLO MengeS - davek na de- 
diščine in darila 

60-KB-14-329479-21 
OBLO MengeS * občinske 
takse 

60-KB-14-329480-21 
OBLO Menjej . občinski pro- 
metni davek 

•O-KB-14-329771-21 
OBLO MengeS - dohodnina 
(za 1. 1956 in 1953) 

вО-КВ-14-23910 
OBLO MengeS - prispevek 
za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

Številka obCine 22. 

ObLO MoruvCe 
601-329051-22 

OBLO Moravče - davek na 
promet gosp. organizacij 

601-329052-22 
OBLO Moravče • davek na 
promet od posojil 

eOl-329057-22 
OBLO Moravče - davek na 
promet od uvoza 

601-329060-22 
OBLO Moravče - zvezni da- 
vek od dobička 

601-329153-22 
OBLO Moravče - davek na 
promet zadrug in zadružnih 
gosp. organizacij 

601-329154-22 
OBLO Moravče - davek na 
promet od davčnih vrednot- 
nlc 

601-329155-22 
OBLO Moravče - davek na 
promet zasebnih obratov in 
oseb 

601-329156-22 

OBLO Moravče - davek na 
promet od naravnega vioa in 
žganja 

60-KB-14-329361-22 
OBLO Moravče - okrajni del 
dobička gosp. organizacij. 

60-KB-14-329363-22 
OBLO Moravče - zemljarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
takse 

б0-КВ-2-3293в9 
OLO LJubljana - izredni do- 
hodki (prej 3297-108) 

60-KB-14-329461-22 
OBLO Moravče - občinski del 
dobička gosp. organizacij. 

60-KB-14-329478-22 
OBLO Moravče - davek na 

,dediSčine in darila 
60-KB-14-329479-22 

OBLO Moravče - občinske 
takse 

30-KB-14-329480-22 
OBLO Moravče • občinski 
prometni davek 

G0-KB-14-329771-22 
OBLO Moravče - dohodnina 
(za 1. 1956 !n 1955) 

60-KB-14-23910 
OBLO Moravče - prispevek 
za soc. zavarovanje 

G01-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

1 ŠTEVILKA OBČINE 23. 

ObLO Vrhnika 
601-329051-23 

OBLO Vrhnika - davek na 
promet gosp. organizacij 

601-329052-23 
OBLO Vrhnika . davek na 
promet od posojil 

601-329057-23 
OBLO Vrhnika - davek na 
promet od uvoza 

601-329060-23 
OBLO Vrhnika - zvezni da- 
vek od dobička 

601-329153-23 
OBLO Vrhnika - davek na 
promet zadrug in zadružnih 
gosp. organizacij 

601-329154-23 
OBLO Vrhnika - davek na 
promet od davčnih vrednot- 
nic 

601-329155-23 
OBLO Vrhnika - davek na 
promet zasebnih obratov In 
oseb 

601-329156-23 
OBLO Vrhnika - davek na 
promet od naravnega vina in 
žganja 

60-KB-10-329361-23 
OBLO Vrhnika . okrajni del 
dobička gosp. organizacij 

60-KB-10-329363-22 
OBLO Vrhnika . zemljarina 

60-KB-2-329365 
OLO Ljubljana - državne 
ta kge 

60-KB-2-329369 
OLO. Ljubljana - Izrednr do- 
hodki (prej 3297-10«) 

60-KB-10-329461-23 
OBLO Vrhnika - občinski del 
dobička gosp. organizacij 

б0-КВ-10-32947в-23 
OBLO Vrhnika - davek na 
dediščine in darila 

60-KB-10-329479-23 
OBLO Vrhnika - občinske 
takse 

60-KB-10-329480-23 
OBLO Vrhnika - občinski pro- 
metni davek 

60-KB-10-329771-23 
OBLO Vrhnika - dohodnina 
(za 1. 1956 in 1955) 

60-KB-10-23910 
OBLO Vrhnika - prigpevek 
za soc. zavarovanje 

601-338054 
Davek na dohodek od avtor- 
skih pravic 

OBČINA UUBLJANA-ČKNUČE 
5. redna seja Občinskega ljud- 

skega odbora se je vrSila dne 
23. XU. 1955 pod predsedstvom 
ObLO tov. LeSnjak Petra. 

Na dnevnem redu je bilo: 
1. Poročilo o izvrSitvi prora- 

čuna, investicij In davčnih vpla- 
čil v preteklem letu. 

2, Razprava In sklepanje o 
predlogu odlćka o začasnem fi- 
nansiranju za I. trotnesečje le- 
ta 1956. 

3 Razprava In sklepanje o 
predlogu o najetju kratkoroč- 
nega posojila za kritje izdatkov 
začasnega finaasiranja. 

4. Imenovanje raznih komisij. 
5. Dopolnitev pravil gospo- 

Jarskih organizacij. 
6. Dodelitev zemlje Iz sklada 

SLP. 
1. 

Poročilo o izvršitvi proraču- 
na, investicij ter davčnih vpla- 
čil v letu 1953 je podal pred- 
sednik Sveta za gospodarstvo 
ObLO Cebulj Janez. Letni pro- 
račun ObLO znaSa skupaj s 
predračunom novega ljudskega 
odbora ter dodatnim proraču- 
nom 10,482.600 din dohodkov In 
prav toliko Izdatkov. Dohodk; 
so biti po stanju 20. XII. 1955 
dosežem v znesku 10,570.573 din, 
tako da znaSa presežek nad pla- 
niranimi dohodki 187.973 din. Iz- 
datki so bili v tem časovnem 
obdobju realizirani z zneskom 
3,436.956 din, tako da znaša skup- 
ni znesek doslej Se nerealizira- 
nih Izdatkov 1,945.944 dinarjev. 

Investicije in stroški za vzdr- 
ževanje komunalnih objektov 
so se v pretečenem letu plače- 
vali Iz treh finančnih virov: 
gozdnega sklada, iz računa ko- 
munalne dejavnosti in (z stano- 
vanjskega kredita. Skupni zne- 
sek vloženih investicij znaSa 
7,228.623 din, od katerega zneska 
odpade na gozdarstvo 934.997 
din na komunalno dejavnost 
3,293.628 din ter na Izkoriščanje 
stanovanjskega kredita 4.000.000 
dinarjev. 

Skupna zadolžitev v kmetij- 
stvu in obrti vštevši vrtičkarje 
(zgradbe), znaša 18,551.910 din 
ter je bilo do 23. XII. 1955 
vplačano na račun te obreme- 
nitve skupaj 17,050.350 din. Davč- 
ni zaostanek teh obvezancev 
znaša torej l,5Cl.560 din. Značil- 
no za izkazani zaostanek je, da 
dolguje 35 davčnih zavezancev 
skupaj 1,058.000 din, ostanek pa 
odpade na ostale davčne zave- 
zance. V tej zvezi ObLO skle- 
ne, da se davčna Izterjava za- 
ostri ter da se podvzamejo vs! 
potrebn! ukrepi, da bodo davč- 
ni zaostanki Cimpreje v celoti 
poravnani. 

2. 
Na temelju 29. člena Zakona 

o proračunih Je sprejela ObLO 
odlok o začasnem finansiranju 
potreb ljudskega odbora za I. 
četrtletje 1956. 

3. 
Poročevalec Cebulj Janez po- 

da poročilo o potrebi, da občin- 
ski ljudski odbor za kritje po- 
treb začasnega flnanslranja na- 
jame pri pristojni banki v 

Ljubljani kratkoročno posojilu 
v višini 1,8^»).000 dio. S tem v 
zvezi predlaga sprejetje poseb- 
nega odloka o najetju tega po- 
sojila. 

Predlog poročevalca Cebulj 
Janeza je bil soglasno sprejet. 

4. 
Na predlog Komisije za vo- 

litve in imenovanja so bile ime- 
novane komisije ljudskega od- 
Oora v sledečem sestavu: 

a) Davčna komisija: predsed- 
nik komisije: Fele Slane, nje- 
gov namestnik: Srakar Jože, 
član komisije; Jurše Božidar, 
njegov namestnik: Cizej Ivan, 
član komisije: Valantan Kon- 
rad, njegov namestnik: Knez 
Vika. 

Nadalje so v to komisijo ime- 
novani: 

za kmetijstva: član komisije 
Babnik Franc, Črnuče, njegov 
namestnik; Močnik Matevž, Je- 
ža, član komisije Kos Matevž, 
«v. Jakob ob Savi in njegov 
namestnik Spenko Evgen; Dol 
pri Ljubljani. 

Za obrt: član komisije Mar- 
čun Andrej, Črnuče, njegov na- 
mestnik Jerko Stojan, Črnuče, 
član komisije Letnar Franc, 
Pšata, njegov namestnik Zalar 
Jože, Dol pri Ljubljani. 

Za ostale poklice: član komi- 
sije Ježek Marija, Podgorica, 
njen namestnik Kumar Ma- 
tevž, Črnuče, član komisije, Ko- 
vač Štefan. Črnuče, njegov na- 
mestnik Sojar Ignac, Podgorica. 

b) Komisija za potrjevanje ta- 
rifnih pravilnikov: Meglič Ru- 
di, Črnuče, Orehek Jože, Nad- 
gorlca, Sepe Miha, Črnuče, Hri- 
bar Marko, Dol pri Ljubljani, 
Levstek Ivan. Črnuče, tajnik 
ObLO. 

c) Proračunske komisija: Leš- 
njak Peter, Cebulj Janez, Čr- 
tane Herman, Bolta Franc, Me- 
glič Rudi. 

č) Komisija za uslužbenska 
vprašanja: Cebulj Janez, LeS- 
njak Peter, Velepec Kati, Fele 
Stane, Levstek Ivan. 

V tej zvezi se na predlog 
predsednika Sv-ta za gospodar- 
stvo razreSi član tega sveta Ll- 
puž Mišo, na njegovo mesto pa 
imenuje Bedenk Jože, Črnuče 
št. 40. 

•. 
Na predlog predsednika Sve- 

ta za gospodarstvo Cebulj Ja- 
neza ljudski odbor sklene, da 
se potrdi dopolnitev pravil sa- 
mostojnih trgovin »Center«, Čr- 
nuče in Krajevne trgovine Dol 
pri LJubljani. Dopolnitev pra- 
vil se nanaša na določitev or- 
ganizacije delovnih mest v tr- 
govini ter se pri obeh gospo- 
darskih organizacijah ustanovi 
Se delovno mesto blagajnika 
podjetja. Oba predloga sta bila 
soglasno sprejeta. 

6. 
Letnarju Francu, čevljarju iz 

Pšate se dodeli v trajno upora- 
bo zemljišče last SLP na Pšati, 
pare. št. 752/2 k. o. Podgorica 
v Izmeri 507 m' za potrebe raz- 
širitve stavbišča pri hiši, ki jo 
je v preteklem '"'ч kupil Iz 
sklada SLP. 

OBČINA DOMŽALE 
5. seja Ob6inskega Ijiudskega 

odbora je drne 22. dec. 1955 pod 
predsedstvom predsednika Ob 
LO Frajica Avblja obravnavala 
naslednji dne vrvi red: 

1. Citenje zapisnika In pregled 
sklepov 4. seje ObLO. 

2. Razprava in skilepanje o 
začasnem flnanalranju za I. bro- 
mesečje 1956. 

3. Poročilo o poteku zborov 
volivcev. 

4. Poročilo o delu Sveta za 
socialno skrbstvo ObLO. 

5. Gospodarske zadeve. 
1. 

Prečita ee poročilo o Izvršitvi 
sklepov prejšnje setj« ter poro- 
čilo o zadevah, fci so Se v po- 
stopku. Poročila se brez pni- 
pomb vzamejo na znanje. 

2. 
Ker še nI Izdelan dokončni 

proračun ObLO za leto 1956 ee 

sprejme odlok o začasne' 
nansiiranju proračunskih Гј 
ObLO za čas od 1. &»n. 
31. marca 1956 in to\ 
s proračunom za leto 

3. ! 

L, Tajmik ObLO seznani 
nlke o poteku zborov vo®*1 

ter o sklepih In priporočili''' 
so bili dostavljeni pris*"^ 
organom ObLO v nadaljnji1 

stopelt. 
4. 

Poročilo o delu Sveta &! 
olalno skrbstvo ObLO jo 
predsednik sveta tov. Ml' 
Svet je predvsem obravi 
stanje socialno šibkih, 
tega pa Se skrbniške In in*' 
ske zadeve. 

Redno mesečno podporo P'', 
ma 95 oseb, od tega 79 odr'- 
oseb In 16 mladoletnikov. П 
pore se dele v višini od lOOO 
do 2000 din. Štipendistov "j 03 

občina na svojem območju i 
kj prejemajo mesečno štipe,n> ^ 
v zneskih od 1000 do 5000 
narjev. Za mesec december 
je bilo izplačanih 217.000 0' 
štipendij. V oskrbi doma o", 
mogllh ima občina ekupa) 
oseb, za katere plačuje o5'', 
nlno. V ostalih socialnih ust'' 
vah se nahaja 14 oseb, t" 
4 osebe v Hrastovcu, 3 оз^". 
Begunjah, 1 oseba v PredV® 
2 osebi v Dornavi In 3 ose^J 
GluhonemnilcI v Ljubljani 
območju občine prebiva 
oseb, ki so zaščitene po za"' 
o vojaških vojnih invalidih', 
leg tega pa skrbi občina tuo' 
U svojcev — žrtev fašisti^11, 
terorja. Svojoi žrtev preje"1 

mesečno podporo v zneskil1 

1000 do 3000. Pod skrbnis1"' 
se nahaja na območju občin®, 
odraslih oseb In 42 mladoie"; 
oseb. Od OLO Ljubljana ^ 
prejela ob6ina din 826.000 
redne podpore. Da se W * 
čimprejšnja razdelitev 
je potrebno predhodno priba- 
mnenje krajevnih odborov. ^ 
trebno je, da ostane soc^j 
skrbstvo tudi v bodoče ena ^ 
nih nalog krajevnih odbo1;, 
prav tako kakor dejavnost i , 
munalnlh m drugih zadeva^, 
se tičejo zadev, za katere 
pristojni krajevnd odbonl. 

»• ^ 
a) Poročilo o Izvriitvi $ 

čuna, invcistiolj ter dev' ^ 
vplačil v letu 1955 poda 
nančne uprave ObLO tov. * ^ 
6ič. Skupna obremenitev v ' / 
1955 znaša 33,315.000 din. vf®^ 
v ta znesek tudi saldo zaost' 
ka iz leta 1954. Skupna rea1'^ 
clja dohodkov znaša 30,11® ^ 
dinarjev. Na ta način se 
davčni zaostanek v znesku 
3,197.000, kar pomeni, da so 
obremenitve realizirane s 'Z 
njen pe.r. 21. dec. 1955 91"/e. i(| 
dividualnih dolžnikov je nai ^ 
z manjšo davčno osnovo 
kmetijstva ter obrtništva. 

b) KZ Lukovica se d«^ 
ustanovitev čevljarske dela vi 
ter nakup manjše hiše z vf" 
v Krašnjo, v kateri si nam^ 
va urediti trgovski lokal 
skladišče; j 

c) Ker po obstoječih predprj 
predsednik ObLO ne more 
obenem član Sveta ObLO. j, 
LO sklene, da namesto pre^j 
nika ObLO tov. Franca Ау®, 
Imenuj« kot člana sveta M j) 
atalno skrbstvo tov. Kosf4^ 
Ivana. 

Izdaja založniško poJietie 
* L'ruHjanaki . 

Glavm in odfioivomi uredrt* 
IVo Tavčar 

j 


