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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

PftILOGA k predlogu družbenega plana olo 

LJUBLJANA ZA LETO 1956 

Kratek pregled razvoja gospodarstva OLO Ljubljana v letu 1955 
(Gradivo za 8. jejo OLO) 

®Lo ^5 predstavlja tudi za 
'!jvm Udobje gospodarskega 
Ч (јД Јп družbenega napred- 

doseženi v tem letu 
Чм realno osnovo, na 
't spj86 ^do izvršile pomemb- 
^ PolTe,abe v na^' Sospodar- 
Чм 414 v skladu г doseženo 
JiL g® razvoja proizvajalnih 

kjo Vena obeležja, ki ozna- ^lotno naše gospodar- 

it, 

^strlja 
^»tijstvo 
^Ozdarstvo 
gradbeništvo 
promet 

rgovioa 

^tinatvo "brt 
komunala 

"zvod 

delež 

Real. 
1954 

24,711.95? 
184.119 
149.211 

3,682.959 
1,005.268 
5,466.928 

701.260 
1,650.439 

215.419 

37,767.555 

povečanju 

sivo so značilne in se odražajo 
tudi v gospodarstvu našega 
okraja. 

1. RAZVOJ PROIZVODNJE 
Napredek gospodarstva OLO 

se kaže predvsem v poveianju 
proizvodnje. Natančnejšo pred- 
stavo o tem nam kaže pregUed 
obsega družbenega proizvoda 
glavnih panog proizvodnje; 

In d eks 
1954 = 100 

Plan Real. Real 55 
1955 1955 1955 Plan 55 

26,551.974 30,313.759 122 114 
207.702 226.574 123 109 
124.174 182.300 122 147 

3,511.073 3,501.960 95 99 
921.183 1,211.560 121 132 

4,909.436 7,824.271 143 159 
802.859 812.101 118 101 

1,943.426 2,370.153 144 122 
203.827 256.401 119 126 

39,175.654 46,699.080 123 119 

jjVr,,!« Proizvoda je imela 
» ®0 la i 8 Proizvodnja. Zna- 
Sis j 10 1955 je tudi pove- 
j 6tii«,IU'1''3ene8a proizvoda v 

^an-70' na uspešno "otjen|
JS ukrepov, ki so bili 

Niitaj .v l^u 1955. VelilM po- 
^ obrt a^Jeta tudi trgovina 

^ГЦЈК 
Proizvod je prlka- 

4l0p 
inaIno In le za družbeni 

bft/,« A INSTRUMENTOV 
0&П BENEGA PLANA 

?0'|>4м'ПА ilvstument, ki ga Je 
leto ioc v ^оје"1 Planu 
dahi^5 instrument deli- med gospodarsko 

. letu ,0^° ln okrajem. Ker sita 
Kit1 ®Lo t dolo'aJa ta inetru- 
6i LIuki. ul>^,ma ok(>lica i" 
v ' •'•te™ • moramo prou- 
1г ^6Ка r, delitve dobička za 

tu^S!be}- To nam nare- 
Hi6' fcl iihraili6rlt PrinciP' d®- 4». Jlh določata družbena 

dobička 
„ OlUj.^SPODARSKIMI 

H'\llii. IAMI IN 

ЈлЈ planv OLO 
blL1^ 19^^A OKO"CA - 
N? dol^j, 6 ^il osnovni ppo- 
»iu Ц'Ј ne k. 'nstrument, ki 

in t °ауаЈа1 k dviga- 
"Sd ^'U, (Ја J51 v tem sm s.lu 
4(,V^iih lasi Podjetja prišla 
'ћм ^real'r, L sredstev na 
V^nt m'л planov- Zato je 

deiei 1,0 omejeval po- 
lt 2 S p;'

ia Podjetja na do- 
1) ^ГанПЈет dobčkase 

j.a le malenkost- 
Popadal ^Пек "P^e^nia Pttdietje n? 1

raau Na ta ni imelo Interesa 

povečati dobička in s tem tudi 
ne cen. Delpvanje tega instru- 
meta kažejo naslednje številke: 

v 000 din 
Delež Delež 
OLO podj. 

Po instrumentu 
plana OLO 1,561.568 260.717 

Brez inistrumemta 1,524.776 297.507 
Razlika 36.790 36.790 

Ta Instrument je prizadel 12 
podjetij. Kot Je razvidno iz ta- 
bele znaša celotni efekt tega n- 
strumenta 36.7 milijonov din, za 
kar se je povečal delež OLO. 
Slaba stran tega instrumenta je 
bila v tem, da je instrument za- 
jemal celotni preko plana dose- 
ženi dobiček ne glede na to, aH 
je bil presežek dobička rezul- 
tat uspehov delovnega kolekt va 
ali povečanja cen. 

DELITEV DOBIČKA MED 
GOSPODARSKIMI ORGA. 
NIZACIJAMI IN OKRAJEM 

PO PLANU MLO 
LJUBLJANA 

Družbeni plan MLO za leto 
1955 ima določilo, s katerim do- 
loča, da sme gospodanaka orga- 
nizacija korlst ti ves čez plan 
doseženi dobiček pod pogojem, 
da gospodarska organizacija pri- 
speva 40 o/o sklada za prosto 
razpolaganje v sklad za stano- 
vanjsko komunalno graditev in 
da od presežka dobička sama 

čilo 27 podjetij, da izvrže ob- 
račun po gornjih do loti iih. De- 
lovanje instrumenta kažejo na- 
slednji podatki: 

v 000 din 
Delež Delež 
MLO podj. 

Brez uporaibe 
določila 

Z uporaibo 
določila 

Razi ka 

1,176.957 255.504 

993.011 439.420 
183.916 183.916 

Od celotnega deleža dobička, 
ki pripada gospodarskim organi- 
zacijam je treba odStetl še de- 
lež republiki v znesku 85.577.000 
dinarjev in prispevek stano- 

vanjskemu skladu v znesku 87 
milijonov 824.000 din. Tako do- 
bimo delež, ki je za prizadeta 
10,515.000 din večji kot pa bi 
bil, če podejitja ne bi obraču- 
navala dobička po navedenih 
določilih. S tem je bil dosežen 
namen osnovnega instrumenta 
družbenega plana za leto 1955. 

3. INDUSTRIJA 
V primerjavi z letom 1954 

je v letu 1955 porasla industirij- 
eka proizvodnja za 16 %. 

Na povečanje obsega proiz- 
vodnje so vplivali naslednji ele- 
menti: 

1. povečano število zaposlenih 
za 11 %, 

2. inivest.oije In rekonairuk- 
cije v višini 3,341 milijarde din 

3. povečanje storilnosti dela za 
4.5 % ter 

Po posameisnih strokah Je bil 
porast fiz čnega obsega proiz- 
vodnje naslednji: 

Indeks 
R 55 
P 55 

R 55 
Stroka R 54 

111 Proizvodnja elektr. energ. 104 96 
115 Barvasta metalurgija 109 102 
116 Proiizv. nekovinskih rudnin 123 113 
117 Kovinska Industrija 128 100 
Ш Elektroindustr ja 152 76 
120 Kemična Industrija 124 104 
121 Industrija gradlb. materiala 116 102 
122 Lesna industrija 122 100 
IŽ! Proizvodnja papirja 100 109 
124 Tekstilna industr ja 120 109 
125 Industrija usnja, obutve 121 106 
127 Živilska industrija 106 104 
128 Grafična industrija 115 116 
129 Tobaina Industrija 103 103 
130 F Imska industrija И2 112 

Industrija skupaj 116 103 
Primerjava z letom 1954 nam 

kaže povečanje proizvodnje v 
vseh strokah. Velik vzpon je 
dosežen v proizvodnji eiektro, 
kemiine, kov nske, lesne in tek- 
stilne industrije ter v proizvod- 
nji nekovinskih rudnin. 

Planirani finančni obseg pro- 
izvodnje je bil presežen s 3%. 
Plan so dosegle oziroma prese- 
gle vse stroke raeen v proiz- 
vodnji električne energije in 
elektroindustrije. 

V proizvodnji električne 
energije je bil plan presežen. 
Celotna stroka pa plana ni do- 
segla, ker podjetje Klektro 
Ljubljana oko! ca ni izvršilo 
elektrifikacijskih del zaradi segla plana proizvodnje Tovar- 

izvodnjo. V letu 1955 je bil v 
Tovarni »Titan-Kamnik« rekon- 
struiran oddelek za obdelavo 
litine in proizvodnjo kuhinjskih 
strojčkov. Podjetje »Saturnus« 
je z novo opremo 1 tografije po- 
večalo proizvodnjo embalaže iz 
bele in črne pločevine in pre- 
seglo planirano proizvodnjo za 
6%. Plan proizvodnje bi bil tu- 
di v tej stroki presežen, če ne 
bi Jesen leta 1955 prišlo do 
bistvene spremembe v naši go- 
spodarska oziroma investicijski 
politiki. Zaradi nov h ukrepov 
Je nastopil zastoj v proizvodnji 
podjetja »SKIP«, »Litostroj« In 
»Indos«. Prav tako tudi ni do- 

zmanjšanja investicijskih sred- 
stev za elektrifikacijo. 

V barvasti metalurgiji (Ke- 
m čna tovarna Moste) Je plan 
presežen zaradi ugodnega plas- 
tnana glinice in kalijevega ga- 
luna. 

Zaradi boljše organizacije de- 
la in izpopolnitve tehnološkega 

plača 45% udeležbo republiki. ' procesa v tovarni Tesniika in 
To določilo Je Imelo namen 
vzpodbujati gospodarske organi- 
zacije k povečanju p ro z vod nje 
in odpraviti negativni vpl v in- 
strumentov delitve dobička 
predvsem na stabilnost tržišča 
in cen. Od skupnega števila 85 

uvedbe nov h asortimentov v 
proizvodnji Tovarne opličnih 
izdelkov ter novih kapacitet v 
Keramično - kemični tovarni 
Kamnik, Je plan v tej stroki 
prekoračen. 

na pisalnh strojev, ki je tudi 
v letu 1955 ostala še v poskus- 
nem Obratovanju in ee še ni 
preselila v nove prostore v 
Savljah. 

V elektroindustriji plan ni 
bil dosežen zaradi pomanjkanja 
uvoznih surovin, predvsem pa 
podjetje »Telekomunikac je« m 
Inštitut za elektrozveze, vendar 
pa je realizacija leta 1954 visoko 
presežena. Na nizko realizacijo 
proizvodnje v tej stroki je vpli- 
valo tudi podjetje »Zmaj«, ki 
n; doseglo predvidene proiz- 
vodnje, ker ni končalo investl- 

Kov nska industrija Je dose- cijskih del za razširlilev obrala. 
industr jskih podjetij se je odlo- gla s planom predvideno pro- I Kemična industrija Je prese- 

gla predvideni obseg proizvod- 
nje. V tej strok; je bila pri 
Kemični tovarni Domžale pove- 
čana kapaciteta sušilnice, ki je 
do leta 1955 predstavljala ozko 
grio proizvodnje. S tem se je 
povečala proizvodnja svinčene- 
ga belila in ostalih oksdov. 
Podjetja »Hellos«, »Color« in 
»JUB« so presegla plan proiz- 
vodnje, kljuib iztro^enosti os- 
novnih sredstev, zlasti strojne- 
ga parka. 

Zaradi močnega povpraševa- 
nja po investic jskem materia.u 
so podjetja v stroki industrije 
gradbenega materiala povečala 
proizvodnjo zidakov in strešne 
opeke za 2%. 

V leisni stroki je bil plan do- 
sežen. V večji meri se je v tem 
letu povečala proizvodnja fi- 
nalnih proizvodov, kot pa pro- 
izvodnja žaganega lesa. Pove- 
čale so se kapacitete za proiz- 
vodnjo izolacijskega materiala 
iz plute v Tovarni zamaškov. 

Na povečanje prozvodnje v 
papirni industriji Je vplivala 
obnova strojnega parka in po- 
stavitev parnega kotla v Pa- 
pirnici Količevo ter izgradnja 
čistilnce v Tovarni celuloze jn 
pinotana Goričane. 

Tekstilna Industrija Je pre- 
segla s planom predvideno 
proizvodnjo, Z graditvijo nove- 
ga obrata v Perovem pri Kam- 
niku so se povečale kapacitete 
podjetja »Svilan t« v proizvod- 
ni! tkanin Iz umetne svile za 
8П%. 

V industriji usnja In obutve 
je bil plan presežen za 6%. Po- 
večanje proizvodnje Je omogo- 
čila predvsem dograditev lužil- 
n!ce v Tovarn- usnja Kamnik. 
Z novo lužilnico se skrajša teh- 
nološki proces prozvodnje in 
Izboljša kvaliteta usnja. 

V živilski industriji, kjer Je 
plan presežen za 4%, je v letu 
1955 začela s proizkusno proz- 
vodnjo Tovarna močnih krmil, 
katere kapacitete znašajo 32.000 
»on letno. Zaradi pomanjkanja 
ječmena m melase ni dosegla 
plana proizvodnje tovarna 
»Union«. 

Zaradi nezadostnih kapacitet 
in zastarelosti tiskarsk h stro- 
jev so vse tiskarne preobreme- 
njene ter delajo preko opti- 
malnih možnosti proizvodnje. 
Pomanjkanje kvalificiranega 
kadra in velika naročila so si- 
lla podjetja tudi v letu 1955 
k izvrševanju nadurnega dela, 
ki je vplivalo na prekoračenje 
plana. 

Tobačna tovarna Je presegla 
plan za 3%, filmska industrija 
pa predvsem s koprodukcijo za 
12%. 

4. KMETIJSTVO 
Na teritoriju OLO Je bilo T 

letu 1954 — 131.419 ha kmetij- 
skih površin, od tega 38.820 ha 
njiv, 45,841 ha travnikov n 1812 
hektarov sadovnjakov. Od teh 
površin odpade na družbeni 
sektor skuipno 3.727 ha, od tega 
1.381 ha njiv, 1.696 ha travni- 
kov in 11 ha sadovnjakov. 

Tako v živinoreji, kakor tudi 
v poljedeljstvu se je pokazal 
v letu 1955 znaten napredek. 
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Povečalo se je stanje živine, 
predvsem goveje živine in de- 
loma konjev, kakor tudi ha do- 

Stanje koncem 
leta 1954 

nosi posameznih kultur. 
Stanje živine je bilo v pri- 

merjavi z letom 1934 naslednje: 

Stanje koncem leta 1955 

Se 3 o 
10 

„s 
5? S 

S T—i 
« d 3' & s ^ s 3 o JC M ■a ^ a S3 

Goveja živina 
od tega: 

krave 
konji 
drotonica 
perutnina 
svnje 

70.173 2.312 73.173 104 

33.344 
13.676 
11.758 

206.440 
47.278 

1.207 
568 

32 
4.168 
1598 

34.744 
13.926 
11.908 

196.440 
45.278 

104 
102 
101 

95 
96 

„S to 

-J 
3.075 

1.412 
588 

40 
3.568 
1.298 

S 1—4 
m g 

o S 
133 

117 
104 
125 

86 
81 

Na povečano število goveje 
Sivine eo ugodno vplivali pred. 
vsem večji pridelek sena, po- 
večanje ornih površin pod kr- 
milnimi rastlinami, boljša oskr- 
ba s plemenskim blagom in 
blevskin gnojem. 

Število pre^ičev, konj In 
drobnice se bistveno ni izpre- 
menilo. 

Število perutnine se je zmanj- 
šalo zaradi kužnih bolezni in 
relativno v:eokih cen zrnate 
krme. 

Primerjava hektarskih dono- 
sov v kilogramih je bila na- 
■lednja: 

1954 1955 Indeks 
pšenica 1230 
rž 1190 
Ječmen 1200 
oves 1000 
koruza 1430 
krompir 12200 
kaipusnice 17600 
Srna detelja 3600 
lucerna 3800 
zel (in a koruza 22300 
krmske 

mešanice 16500 
krmska 

pesa 21000 

1330 
1190 
1290 
1000 
1430 

12880 
17380 
3600 
4100 
2230 

108 
100 
107 
100 
100 
105 
99 

100 
108 
100 

17500 106 

23700 113 

K večjemu hektarskemu do- 
nosu so pripomogli naslednji 
faktorj': 

1. ddvoljne količine in ugod- 
ne cene umetnih gnojil, 

2. gradnja gnojišč in gnojnič- 
nih jam, 

3. zadostna količina kvalitet- 
nega semena, 

4. kemično zailiranje škodljiv- 
cev, posebno koloradskega hro- 
iča. 

V sadjarstvu je b lo obnovlje- 
nih 55 ha sadovnjakov na str- 
njenih površinah. Pri zatiranju 
ameriškega kaparja je bilo po- 
škropljenih 195.000 dreves ali 
15% več koit v letu 1953/54. Za 
pocenitev škropiv so prispeva- 
le kmetijske zadruge ter OLO 
Iz skdada za pospe&evanje kme- 
tijstva za 25 do 50% regresa pr 
nalbavtii ceni zaščitnih sred- 
•tev. 

Posebna pažnja je bila posve- 
čena tudi nasadom jagodičevja. 
Posajenih je bilo 16 ha z ribe- 
zom in 13 ha z malinami. 

Na povečano pro'zvodnjo v 
družbenem sektorju so pred. 
vsem vplivale večje otodeloval- 
ne površine, s katerimi so raz- 
polagala kmei'ijeka posestva v 
letu 1955. Tako se je povečala 
površina njiv za 25%, površina 
travnikov za 28% in površina 
sadovnjakov za 78%. Na večjo 
produkcijo mleka, ki se je po- 
večala za 32%, je vplival pove- 
čan stalen goveie ž vine. Pov- 
prečna letna molTinost na kravo 
Je znašala 2170 litrov, najvišia 
dosežena mlečnost pa je bila 
4739 litrov. 

Prirast goveje živine je bil 
>■ 68% večji kot v letu 1954 in 

to predvsem zaradi večjega šte- 
vila krav n večjega števiJa pri- 
vezane mlade živine. 

V letu 1955 je 13 posesitev 
družbenega sektorja poslovalo 
z dotoičikom, 9 posestev pa z 
izgubo, ki je znašala skupaj 4 
milijone 900.000 din. 

Neizgrajenost obratov, raz- 
drobljene parcele, nestalna de- 
lovna sila, elaba organizacija 
dela n nestimulativni način na- 
grajevanja so objektivni in sub- 
jektivni razlogi, da jstanje kme- 
tijskih posestev socialističnega 
sektorja v letu 1955 še ni do- 
seglo zadovoljive stopnje. 

Iz okrajnega sklada za po- 
speševanje kmetijske proizvod- 
nje so bila črpana v letu 1955 
naslednja sredstva: 
za poljedeljstvo 9,166.688 
za živinorejo 20,842.367 
za zaščito rastlin 1,828.280 
za sadjarstvo 1,630.000 
za kadre, propagando 

in ostalo 876.733 
za dotacije kmetijskim 

posestvo 15,862.262 
za stroške upravljanja 

s skladom 71.790 
odvod rezerve 1,014.991 

Skupaj 51,253.411 

S. GOZDARSTVA 
Na področju OLO je celotna 

površina gozdov v letu 1955 zna- 
šala 126.309 ha. Na tej površini 
je bilo 15,943.000 m' lese, od 
tega 9,726.000 m' iglavcev in 
6,217.000 m» listavcev. Od celot- 
ne povriSine gozdov pripada dr- 
žavnemu sektorju 23%, privat- 
nemu pa 77%. 

Gradbeništvo skupaj: 
Gradbena podjetja . 
Montažna podjetja . 
Projektorska podjetja 

V letu 1955 ni bil izvršen po- 
sek preko določenega limita ter 
se je sečnja znižala še v večji 
meri, kot" je bilo predvideno s 
planom. 

Skupno je bilo izdanih 12.001 
občinskih in okrajnih sečnih 
dovoljenj za posek 103.338 m3 

iglavcev in 35.287 m' listavcev. 
Državni sekretariat za gospo- 
darstvo LRS pa je Izdal sečnih 
dovoljenj za posek 206 m' iglav. 
cev in 89 m' listavcev. Celotni 
prihranek pri Izdaji sečnih do- 
voljenj znaša v letu 1955 10.730 
kub. metrov iglavcev in 44.350 
kub. metrov listavcev. Spričo 
tega smo se v letu 1955 pribli- 
žali uskladitvi sečnje s prirast- 
kom. 

Pogozdovanje se je izvajalo 
na reducirani površini 467.40 ha. 
Skupno je bilo posajeno 2 mi- 
lijona 63.200 komadov sadik. 
Plan pogozdovanja je bil dose- 
žen le 91.5%, ker je primanj- 
kovalo sadik rdečega bora in 
mecesna. 

Plan čiščenja in nege gozdov 
je bil izvršen le s 70.4%. Sku- 
paj je bilo zaradi slabega od- 
nosa privatnih kmetov očišče- 
nega le 1.115 ha gozda, medtem 
ko je plan predvideval 1.585,50 
lektara. 

Gozdne drevesnice so dale za 
pogozdovanje 789.000 sadik. S 
tem Je bil plan izpolnjen 99%. 
V letu 1955 je bilo na novo 
zgrajenih 7.7 km gozdnih cesit 
in 98 m' mostov, popravljeno 
pa je bilo 679 km cest in 32 m' 
obstoječih mostov. 

Taksacijska dela so bila v 
letu 1955 izvršena v bivSi 
upravni občini Borovnica, Vrh- 
nika n Polhov Gradec v skup- 
ni površini 11.500 ha. 

Sklad za obnovo gozdov Je 
bil ustvarjen s 93%. Celotna 
sredstva sklada so se trošila po 
planu. Iz sklada bivšega MLO 
je bilo potrošenih 9.5 milijonov 
din ali 95% po planu predvi- 
denih 'zdatkov. Iz sklada biv- 
šega OLO Ljubljana okolica pa 
je bilo potrošeno 318.3 millj. 
din ali 98% planirane vsote. 

S. GRADBENIŠTVO 
Vrednost gradbenih del v letu 

1955 je bila približno enaka 
vrednosti v letu 1954, kar kaže 
naslednja primerjava: 

v 000 din 
Indeks 

1954 1955 1954 - 100 
10.734 10.748 100.1 
8.118 7.827 96.4 
1.892 2.202 116.5 

709 718 101.3 
javi z letom 1955 je izkazano Bistveno povečanje v primer 

le pri montažnih podjetjih. 
Število zaposlenih je v prim erjavi z letom 1954 porastlo 

Gradbeništvo skupaj: od 
Gradbena podjetja od 
Momlažna podjetja od 
Projektorska podjetja od 

Nesorazmerni odnos med pro- 
izvodnjo in številom zaposlenih 
nastaja predvsem zaradi spre- 
memibe v strukturi gradbenih 
del. 

Od celotnih gradenj v letu 
1955 izvršenih na področju OLO 
Ljubljana odpade na gradnjo 
objektov družbenega standarda 
57%, na gradnjo objektov ka- 
pitalne izgradnje pa 25%. Na- 
vedeni odnos nam kaže razši- 
ritev fronte izgradnje objektov 
družbenega si'andarda, kar je v 
skladu z osnovnimi smernicam' 
Investicijske politike v letu 
1955. 

7. PROMET 
Splošni porast gospodarske 

dejavnosti v letu 1955 Je ugod- 

Kapacite-te delavnice znašajo 
20 karoserij letno. V letu 1955 
je podjetje v novi delavnici :z- 
deilalo karoserij za 7 novih av- 
tobusov, ki so bilj v ietu 1955 
že dani v promet. S tem se je 
povečalo število sedežev za 342. 

V sodelovanju s turističnim 
birojem je podjetje pričelo v 
letu 1955 z organ zacijo skupin- 
skih izletov v tu in inozemstvo. 
Skupno je podjetje v letu 1955 
opravilo 44,722.843 pot'km. 

Podjetje »Avtopromet« je v 
leitu 1955 nabavilo 6 novih av- 
tomobilov s skupno nosilnostjo 
19.5 ton. Podjetje je pričelo s 
pripravami za gradnjo nove 
moderne garaže, kar mu bo 
omogočilo skoncentrirati celotno 
dejavnost na enem mestu. 

Podjetje »Avtotaks « je v letu 
1955 nabavilo dva nova osebna 
avtomobila. 

8. TRGOVINA 
Promet v trgovini je v pri- 

merjavi z letom 1954 porastel za 
27%. Trgovina na veliko je pre- 
segla promet za 20%, trgovina 
na malo za 31°/» in zunanja tr- 
govina za 11%. 

V trgovini na veliko Je pro- 
met porastel največ pri prodaji 
gradbenega materiala, galante- 
rije, usnja, čevljev in tekstila. 
V trgovind na malo pa je bil 
dosežen najvišji promet pri pro- 
daji usnja in čevljev, sadja in 
zelenjave, tekstila in živilskih 
predmetov. Iz primerjave in- 
deksov prometa trgovine na ve- 
liko in trgovine na malo ugo- 
tavljamo, da se je trgovina na 
malo v letu 1955 v znatni meri 
oskrbovala neposredno od pro- 
izvajalcev. 

Na povečani promet trgovine 

na veliko in na drobno j« v 

tu 1955 vplivala: 
V 

1. povečana proizvodnja v ^ 1 r 
reio« 

duslriji, kmetijstvu in obrti 
2. višje cene, k; so povp 

porasle za 10%. le, 
V zunanji trgovini je bil v ,,| 

lu 1955 dosežen za H0/' v ;e 
promet. Na povečani Prt"11£'^, 
predvsem vplivala razžiri,le,i~d< 
slovenja zunanjetrgovinski'1 ^ 
jetij. ^ 

Z družbenim planom za . 
1955 je bivši MLO predvi<ieV ' 
da bo dobiček trgovskih P0^ 
lij za 36"/o ni/.j i kot v letu ^ 
Primerjava doseženega ciob',.,in 
v letu 1955 z dobičkom v 1 

1954 kaže, da se je dobiček ^ 
večal sorazmerno s poveč3®^, 
prometom. Iz analize PO P0 

mez-ndh vrstah trgovine pa 
',avljamo, da sta trgovina nf1 

liko in na malo kljub pove1 tao* 
do*' mu prometu dosegli nižji 

ček kot v letu 1954. Iz tega 
di, da v notranji trgovini v 

tu 1955 cene niso porastle пам, 
čun dobička v trgovini. Pove ij 
al dobiček v letu 1955 izvir' 
poslovanja zunanje trgovin® 
podjetij, kar pa je posledica r] 
večanega prometa in obseg8 ^ 
slovanja, kurznih razlik in v 

jih dobičkov. t 
Na tržišču OLO Ljubih" 

lahko ugotovimo za 1. 1955 Cjjii 
ke tendence kot na 
LRS oziroma FLRJ. To so ^ 
dence večjega povpraševanj3 . 
ponudbe, kar povzroča dvig c 1 
in to predvsem pri živiiskih 
tiklih. r 

Omenjeni dvig cen kot e
jt| 

ment, ki povzroča nestabi,n a 
tržišča je razviden iz 
cen na drobno na področju ^.55 
Ljubljana v letih 1954 in 
(leto 1953, bazično leto 1 

1955 
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Skupni indeks cen na drobno 
Od tega: 

Živila 
Industrijski izdelki 
Obrtne usluge 

1954 
99.2 

104,0 
98.8 

108.9 

109.1 

114.° 
l04.< 
120.6 

7.791 na 7.890 101.5 
6.154 na 6.221 101.2 

935 na 1.044 112.0 
702 na 625 89 

no vplival tudi na razvoj pro- 
meta. Družbeni brutto produkt 
je v primerjavi z letom 1954 po- 
rastel za 21%. 

Povečanje družbenega brutto 
produkta je omogočlo poveča- 
nje števila novih vozil in in- 
tenzivnejše izkoriščanje že ob- 
stoječih prometnih kapacitet. 

Povečanje kapacitet se odraža 
predvsem v povečanem številu 
vozil za osebni cestni promet, 
in sicer: avtobusov za 8, avto- 
taksijev pa za dva. 

Posamezna prometna podjeif 
ja so v letu 1955 znatno pove- 
čala svojo dejavnost. Tako je 
podjetje »SAP« uredilo lastno 
delavnico z« izdelavo karoserij. 

Dvig indeksa cen živil Je po- 
sledica podražitve mlevskih iz- 
delkov (97.8 — 119.1), povrtnin 
(85.9 — 104.2), sezonskih povrt- 
nin (147.0 — 150.9), sadja (93.3 — 
102.9), mesa (111.5 — (125.1), 
mlečnih izdelkov (103.2 — 125.8) 
in nmščob (106.5 — 128.9). 

Na dvig indeksa industrijskih 
izdelkov pa so vplivale podra- 
žitve tekstilnega blaga (87.5 — 
102.4), pohištva (102.0 — 113.7), 
gospodinjskih potrebščin (83.0 — 
88.4), gradbenega materiala (149.5 

155.1) in tobačnih Izdelkov 
(100 — 112.9). 

Podražitev obrtnih uslug je v 
letu 1955 nastala pri vseh vrstah 
obrtnih uslug, razen pri čevljar- 
jih. 

Uspešnejši razvoj trgovine je 
zaviralo pomanjkanje skladišč- 
nih proetoirov,f transportnih sred- 
stev in pomanjkljiva mreža tr- 
govskih podjetij. V letu 1955 so 
trgovska podjetja, ki se ukvar- 
jajo s prometom prehranjeval- 
nih predmetov prejela 20 3-ton. 
tonskih kamionov. S tem bo tej 
vrsti trgovine omogočeno vsaj 
delno izboljšati preskrbo vanjo 
trga. 

Spričo bistvenih sprememb v 
splošni gospodarski politiki je 
OLO koncem leta 1955 sprejel 
sklep, da odstopi od deleža do- 
bičku notranjetrgovinskih podje- 
tij v korist sklada za pospeše- 
vanje trgovine. Tako je bil for- 
miran poseben namenski sklad 
s sredstvi v višini preko 222 mi- 
lijonov din. Sredstva tega skla- 
da naj bi se izključno uporab- 
ljalo za izboljšanje poslovanja 
podjetij notranje trgovine. 

Na povečanje trgovinske de- 

javnosti Je v letu 1955 vpl^j 
tudi otvoritev Gospoda rs" (1, 
razstavišča, ki Je v tem ' 
organizirala že 10 razstav. к "j 
čijski promet na teh razst®^ 
je znašal preko 11 milijard- j, 
delovalo je na teh razs'a ^ 
1-107 razstavljalcev, med 
153 inozemcev. 

V letu 1955 »ta bila doVi 
tudi že dva objekta novih 
tralnih skladišč, s Povril]3' 
7,800 m'. Problem javnih s у 
dršč predstavlja za razvoj 
Ijanske trgovine zelo pereč Р^9 
blem. Zato bo izgradnja ^ 
skladišča velikega pomen3 ^ 
nadaljni razvoj trgovinske^ 
tudi ostalih gospodarskih del 

7^ 
V* 

nosti mesta oziroma okraja- 

9 GOSTINSTVO IN TUR1 

V letu 1955 je poslovalo ^ 
teritoriju OLO Ljubljana ^ 
stinskih podjetij s 168 0 sti5' 
28 samostojnih gostišč, 2" 
s kolektivnim upravljani® V t» 
gostišč v sestavu km« 1 0r 
zadrug, 44 gostišč družben ^ 
ganizacij in 157 zasebni 
stišč. 

Količinski promet v , . 
stvu je poras'el v Prim0,oSe^ 
letom 1954 za 12% :in , ^ p8 

3,289 milijonov din, lztrZ 

za 18%. xe p0' 
Količinski promet se JcL, P? 

večal pri nočninah za. h0lI^,,, 
hrani za 10%, pri ^kohO1' 
pijačah za 2% ^reZ 

n h pijačah za 35%. t lir'' 
Medtem, ko bi se 

ne in pijače še 'a1*0.. 
je korižčenje hotelsk'n 
citet doseglo svojo ^01" рЈ-е'11 

Jo, ker je znašala P 

J 
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Vplačana sredstva še niso bila 
v celoti razdeljena, ker so in- 
vesticijski programi šele v iz- 
delavi, 

V letu 1955 je bilo od skup- 
nega števila obrtnih obratov 
(412) pavšaliziranih 249 aH 60%, 
medtem ko je bilo v letu 1954 
pavšaliziranih skupno 139 obra- 
tov aili 35%. 

11. KOMUNALA 
V letu 1955 se je sistematično 

nadaljevala rekonstrukcija cest- 
nega prometa v Ljubljani, ki se 
bo končala šele v letu 1956. 

Skupno je bilo prevoženih 
34,939.899 (2,836.800 pot/km, to 
je za 13% več kot v letu 1954. 

Vozni-park se je v teku leta 
povečal le za en avtobus in je 
koncem leta 1955 obstojal iz 5 
avtobusov, 4 trolejbusov, 28 mo- 
tornih tramvajskih voz in 14 
prikolic. V tem letu bo podjetje 
moralo po nalogu Notranje 
uprave vzeti iz prometa 60% 
vseh voz zaradi iztrošenosti. 

12. IZVOZ 
Izvršitev plana izvoza je bila 

v letu 1955 naslednja: 
Indeks Indeks 

Real. 55 Real. 55 
Real. 54 Plan 55 

Industrija 112 106 
Gozdarstvo 98 88 

Vee izvoz 112 106 

Iz pregleda je razvidno, da Je 
izvoz v primerjavi z letom 1954 
porastel za 12%, meditem ko Je 
bil plan presežen za 6%. Večino 
izvoza daje industrija, kjer Je 
b:l po posameznih strokah plan 
dosežen takole: 

Indeks 
Real. 55 
Plan 55 

Barvasta metalurgija 186 
Proizvodnja 

nekovinskih rudnin 77 
Kovinska industrija 112 
Elektroindustrija 76 
Kemična industrija 101 
Lesna industrija 117 
Proizvodnja papirja 72 
Tekstilna Industrija 36 
Industr. usnja In obutve 104 
Živilska Indusrtrja 87 
Filmska Industrija ЗМ 

Barvasta metalurgija (Kemič- 
na tovarna Moste) Je močno 
prekoračila plan 'zvoza zaradi 
povečanega izvoza glinice. 

V panogi proizvodnje neko- 
vinskih rudnin plan izvoza ni 
bil dosežen, ker kvaliteta ba- 
rita podjetja Posavski rudn ki 
svinca, cinka in barica Škoflji- 
ca ne odgovarjajo zahtevam 
svetovnega tržišča. 

Kovinska industrija je prese- 
gla predvideni izvoz za 12%. 
Izvoz je bil povečan zarad: no. 
vih kapacitet oziroma poveča- 
nja proizvodnje izvoznih artik- 

lov tovarne »Titan« Kamnik. 
Elektroindustrija nj dosegla 

planiranega izvoza zaradi za- 
stoja izvoza galvanskih elemen- 
tov tovarne »Zmaj« na Bližnji 
vzhod. 

Kemična industrija je prese- 
gla predvideni izvoz. Z izgrad. 
njo nove sušilnice v Kem čni 
tovarni v Domžalah so se po- 
večale zmogljivosti pri proiz- 
vodnji litopona, svinčenega 
oksida in svinčenega belila, kar 
je omogočilo tudi večji izvoz 
teh artiklov. 

Lesna industrija je znatno po- 
večala izvoz lesne galanterije 
in drugih finalnih proizvodov, 
ter presegla plan izvoza za 17 
odstotkov. Izredno zadovoljiva 
Je ugotovitev, da Je bil izvoz 
rezanega lesa manjši kot je bil 
predviden s planom in da Je bi- 
la pravilna orientacija na po- 
večanje Izvoza finalnih proiz- 
vodov. 

V papirni Industriji plan iz- 
voza ni bil dosežen, ker eo mo- 
rala podjetja zadovoljiti najprej 
potrebe notranjega trga. 

Tekstilna industrija je zaradi 
zastoja izvoza na Bližnji vzhod 
dosegla le 36% planiranega iz. 
voza. Dosežen ni bil planirani 
izvoz bombažnih, mrežastih, la- 
nenih In konopljenih tkanin ter 
gasilskih cevi. Glavni izpad Iz- 
voza v te) strok je bil pri pod- 
jetju »Indupiaiti« Jarše. 

V Industriji usnja je značilno 
povečanje izvoza galanterijskih 
izdelkov in ostalih proizvodov. 
Največ so v tej stroki izvozila 
podjetja Industrija usnja Vrh- 
nika in Kamnik ter »TOKO« 
Domžale. 

Živilska Industrija ni zaradi 
zmanjšanega izvoza sadnih so- 
kov dosegla predvidenega izvo- 
za (»Alko«). 

Filmska industrija Je preko- 
račila plan Izvoza za 218%. 

Struktura izvoza se v letu 
1955 ni bistveno spremenila. V 
posameznih strokah so se Izvr- 
šili manjši prem ki zaradi kon- 
Jukture na svetovnem trgu In 
zaradi povečanja kapacitet ter 
izboljSanja kvalitete proizvod- 
nje. Struktura izvoza po stro- 
kah je bila sledeča: 

1954 1955 
Celoten izvoz industr. 100 100 
Barvasta metalurg ja 4,5 6,8 
Proizvodi nekovinskih 

rudnin 1,1 1,2 
Kovinska industrija 6.6 3,2 
Elektroindustrija 4.7 4.8 
Kemična industrija 90 6.7 
Lesna industrija 44.4 47.8 
Proizvodnja papirja 4.9 3.2 
Tekstilna industrija 3,5 1.6 
Ind. usnja in obutve 21.0 23.8 
Živilska industrija — 0.1 
Filmska industrija 0.3 08 

Struktura nam kaže, da zav- 
zemata največji delež v izvozu 
lesne industrije ter industrije 

usnja in obutve. Pomemb' л de- 
lež imata tudi barvasta meta- 
lurgija in kemična industrija. 

13. INVESTICIJE 
Tudi leto 1955 je leto živahne 

investicijske dejavnosti. V pri- 

Lato 1954 
V 000 din 

Industrija 
in rudarstvo 6,288.665 

Kmetijstvo 295.022 
Gozdarstvo 17.036 
Gradbeništva 720.400 
Promet 1,162.900 
Trgovina 1,134.412 
Obrt 248.600 
Stan. kom. zadeve 1,420.970 
Kuitura-soc. zadeve 2,089.448 
Drž. organi jn ost. 494.517 

Skupaj 12,880.936 

merjavi z letom 1954 se je ob- 
seg celotnih investicij povečal 
za 1.7%. 

Primerjava vrednosti z letom 
1954 po obsegu in strukturi je 
naslednja; 

Strukt. 
v % 
41.0 

2.3 
0.2 
5.6 
9.1 
8.8 
1.9 

11.1 
162 
3.8 

100 

Leto 1955 
v 000 din 
3,518.200 

754.000 
89.900 

749.200 
1,774.600 
1,706.900 

161.000 
2,136.000 
1,403.700 

807.400 
13,100.900 

Strukt. 
v % 

26.9 
5.8 
07 
5.7 

13.5 
13.0 
1.2 

16.3 
10.7 
6.2 
10« 

V letu 1955 se je v primerjavi 
z letom 1954 struktura Investi- 
cij menjala. Tako so se bistve- 
no zmanjšale investicije v in- 
dustriji in rudarstvu in sicer 
za 14%, medtem ko so se na 
drugi strani povečale investi- 
cije v kmetijstvu, prometu in 
trgovini. Poleg tega so Izredno 
porastle investicije v stano- 
vanjsko-komunalnl dejavnosti, 
odnosno Investicije družbenega 
standarda. 

Iz sredstev OLG Ljubljana Je 
bilo v letu 1955 investiranih 
skupno 2,509.700.000 din. Od te 
vsote Je bilo uporabljeno za go- 
spodarske Investicije 22.4%, za 

investicije v družbeni standard 
pa 77.6%. Usmerjenost investi- 
cijske politike v izgradnjo sta- 
novanj In komunalnih potreb 
kaže odstotek deleža teh inve- 
sticij, ki znaša 57.8% od celot- 
nih investicij družbenega stan- 
darda. Na tako velik delež so 
vplivala tudj določila Zveznega 
in republiškega družbenega pla- 
na, ki so določala obvezno for- 
miranje sklada za stanovanjsko 
izgradnjo. 

Celotna sredstva okrajnega 
ljudskega odbora so bila v pri- 
merjavi z letom 1954 razdelje- 
na, oziroma porabljena po po- 
sameznih panogah takole: 

v milijonih din 
1954 1955 

Skupaj 
Od tega: 

Gospodarslke Investicije . 2,311.4 
Invest. v družb, standard 1,751.8 

Gospodarske invest. po panogah: 
Industrija   1,024.4 
Kmetijstvo ••••»• 169.8 
Gozdarstvo ..•••• 4.7 
Gradbeništvo . < • » « 350.1 
Promet    « 369.6 
Trgovina in gostinstvo . . 252.4 
Obrt  140.4 

Investicije v družbeni standard 
po dejavnostih: 

Stanovanjsko-komunalna dela 1,014.9 
Kuliturno-socialna dejavnost 685.0 
Dejavnost drž. organov In ost. 51.9 

Realizacija proračunskih inv esticij 
posameznih tajništvih naslednj a: 

4,063.2 100 2,509.7. 

56.9 
43.1 

25.2 
4.2 
0.1 
8.6 
9.1 
6.2 
3.4 

561.7 
1,948.0 

205.2 
70.5 
10.5 
10.5 

131.7 
55.8 
77.7 

100 

22.4 
77.6 

8.2 
2.8 
0.4 
0.4 
5.2 
2.2 
3.1 

25.0 1,448.5 57Л 
16.9 408.1 16.3 

1.3 91.4 3.6 
za leto 1955 je bll< pe 

v 000 dia 

Plan 
1. Tajništvo   26.000 
2. Svet za komunal, zadeve 97.827 
3. Tajništvo za notranje zad. 68.300 
4. Svet za prosveto . . . 215.000 
5. Svet za kulturo . . • . 41.655 
8. Svet za zdravstvo . . . 50.139 
7. Svet za socialno skrbstvo 24,600 
8. Svet za gospodarstvo . • 1.200 
9. Občina Polje  5.037 

Skupaj O L O 
Realizacija 

15.642 
96.712 
66.850 

213.661 
41.409 
49.723 
24.210 

816 
4.861 

% 
60 
99 
98 
99 
99 
99 
98 
68 
97 

14. BILANCA 

Dohodki 
1. Ostanek dobička gospodarskih 

organizacij 
2. Proračunski dohodki 
3. Prometni davek in takse 
4. Presežek dohodkov iz leta 

1954 
5. Nepredvideni Izredni dohodki 

iz gospodarstva 

DOHODKOV IN IZDATKOV ZA LETO 1955 
v milijonih dinarjev 

Plan Realizacija •/• 

1.311 
981 
369 

97 

197 

6.216 
1.448 

444 

257 

99 
147 
120 

265 

Izdatki 

1. Prispevek republiki , 
2. 6»/. obvezna rezerva 
3. Proračunski izdatki 
4. Proračunske investicije 
5. З*/« sredstev za stanovanjsko izgradnjo ' 
6. Dobiček gradbenih podjetij za stan. izgr. 
7. 2!fU od sredstev za investicije za stan. izgr, 
8. Sklad za pospeševanje kmetijstva 
9. Redne garancije za kredite 

10. Investicijski skladi 
11. Neporavnani prispevek republiki 

Presežek 

Plan Realizacija 

3.460 
222 

2.725 
530 
132 
233 

, 165 
45 
16 
38 

389 

3.636 
211 

2.682 
514 
141 
295 
165 

44 
10 

167 
435 

10S 
95 
98 
97 

107 
126 
100 

98 
63 

439 
102 

65 — 

Skupaj 7.9SS t.363 103 Skupaj 7.9SS 1.365 103 
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Občinski ljudski odbori 

PREDPISI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

OBČINA 
LJUBLJANA-MOSTE 

Na osnovi 1., 2., 3. in 10. ič. 
x Odiredib-e o zatiranju koloradske- 

ga hrošča (Uradni list FLRJ št. 
42-324-47), 33. in 34. člena Te- 
meilomesa zakona o varstvu rast- 
lin pred boleznimi in SkodlJ-lvol 
(Uradni l^t FLRJ št. 26-292-54), 
doloitil od!o.ka o območjih, ki so 
okužena z nevarnimi baleznimi 
In Skodljlivoi (Uradni llstt FL.R.I 
flt. 37-55) ter zakona o prrisloj- 
nosti občin-ikih in otorajniiih 
Ijudi-lkih odborov, priloga 1-A, 
pog'aivjeC-LII (Uradni list FLRJ 
34-371-55) in po sklepu sieje Sve- 
ta za gospodarstvo z dne 25. IV. 
1356 jadada oddelek za go-apodar- 
Btvo pri ObLO LJuibljania-Moeie 

Odredbo 
e zatiranju koloradskega hrošča 

I. 
Krompirjevi in paradiiižnikovi 

nasadi se morajo v času rasti 
liai;im anj enkrat ma teden pre- 
gledati. 

Pregled opravijo pridelovalci 
lenomrpirja in paradižmika, ki so 
tudi dolžni storiti vse potrebno, 
da se koloradski hrošč v vseh 
Bvojih raEvoijnih fazah (hrošč, 
Jajčeca, ličinka) zatre in najde- 
na zalega uniči. Preglede in za- 
tiranje so d"61žn;i razSirtii tudil 
na kromipir samosevec, ki raste 
med žiltom in drugimi kulturami 
(obenem pa skrbeti, da lićimke 
ne bodo prarasle preko pol cen- 
timetra velikosti). 

II. 
HroiSč in njegova zalega se la- 

hko umičujeta oziroma zatirata 
mehanično ali s kemičnimi 
sredstvi. Obvezno dvakratno ke- 
mično zatiranje (škroipljenje ali 
zapra^evanje) pa Je treba opra- 
viti: 

a) če zaivzemiajo okužbe več 
kot 20 o/o površin nasadov In 

b) ob izbruhu močne okužbe. 
m. 

Gospodarski svet občiine Je 
pooblaščen, da v slučaju dvoma 
raizSiirjeinosti ali močnega razma- 
ha Škodljivca od red j skupne 
preglede aili tudd posamezne 
ukrepe za zatira nje. 

IV, 
Ce predelovalci ne Izvršijo 

•dolžnosti navedenih v tč. I. te 
odredbe, izvrši o,b6ina Škroplje- 
nj) e aill zapraševanje na njihov 
raičun. 

V. 
Kdor se ne ravna po odločbah 

te odredlbe se какпије po odred- 
bi o zatiranju koloradskega 
hrošče z denarno kaiznijo do 
6009 dinarjev. 

Ta odredba »topi v veljavo z 
dnem objave v »Glasniku« OLO 
Uuibljana. 

Načelnik 
oddelka za gospodAretvO 

Ivan Kržan s. r. 

vršitivi proračuna Občinskega 
Ijiudskega odbora Gtrosuplije, se 
stav!j en po predpisih 48. člena 
Zatoonia o proiračuniih ter 164. in 
165. člena Uredbe o Izvrševanju 
proračunov driavndh organov in 
zavodov. 

2. člen 
Občimskii slklepmii rriJun za leto 

1956 Je sestavni del tega odloka. 
3. član 

Doseženi dohodki in izvršeni 
izdatki so znašali po občinskem 
sklepnem računu v letu 1955 

dohodki 25,404.935 
tedaitki 25,404.935 
presežek dohodkov — 
Ta odlok stopi v veljavo bakoj. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Anton Janežič s. r. 

OBČINA GROSUPLJE 
Na podlagi 49. člena Zakona o 

proračunih (Uradni iost FLRJ 
»t. 13-54) ter 10. točke 50. 61ena 
Zakona o občiniik'h ljudskih od- 
borih (Uradni Ust LRS št. 19-88- 
52) in 3. točke 24. člena Startuta 
obilne Grosuplje, je Občinski 
ljudski odbor Grosuplje na svoji 
eeji dne 7. aprila 1956 sprejel 

Odlok 
o potrditvi .sklepnega rakuna blv. 
Občins-kega ljudskega odbora 

Grosuplje za leto 1955 
1. člen 

Potrdi se sklepni raftim o iz- 

Na podlagi 49. člena Zakona 
o proračunih (Uradni li®t FLRJ 
št. 13-54) ter 10, točke 50. člena 
Zakona o občinskih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS št. 19-88- 
52) in 3. točke 24. člena Statuta 
občine Grosuplje, je Občinski 
ljudski odbor Grosuplje na svoji 
sedi dne 7. aprila 1956 siprejel 

Odlok 
o potrditvi sklepnega računa biv. 
Občinskega ljudskega odbora 

Šmarje za leto 1955 
1. člen 

Potrdi se sklepni račun o iiz- 
vršiitvi proraičuna Občinskega 
ljudskega odbora Šmarje, se- 
siavljen po predpisih 48. člena 
Temeljnega zakona o proračunih 
ter 164. In 165. člena Uredbe o 
izvrševanju proračunov državnih 
org&nov in zavodov. 

2. člen 
Doseženi dohodki im izvrženi 

izda/tki so znašali po občinskem 
sklepnem računu v letu 1955: 

dohodki 8,852.534 
teda'tkl 8,797.078 
presežek dohodkov 55,456 

3. člen 
Presežek dohodkov nad izdat- 

ki po občinskem sklepnem ra- 
čunu za leto 1955 se prenese kot 
dohodek v proračun Občinskega 
ijiudikega odbora Grosuplje za 
leto 1956. 

Ta odlok stopi v veljavo takoj. 
Predsednik 

obč'infikoga ljudskega odbora: 
Anton Janežič s. r. 

dohodki 5,387.076 
tedatki 5,386.420 
presežek dohodkov 656 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki 

po občinskem sklepnem računu 
za leto 1955 se prenese kot do- 
hodek v proračun Občinskega 
ljudskega odbora GrosupiUe za 
leto 1956. 

Ta odlok stopi v veljavo takoj. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora: 
Anton Janežič s. r. 

Na podlagi 49. člena Zakona 
o proračunih (Uradna list FLRJ 
št, 13-54) ter 10, točke 50. člena 
Zakona o občinskih ljudsikih od- 
borih (Uradni list LRS št. 19-88- 
52) in 3. točke 24. člena Statuta 
občime Grosuplje je Občiinski 
ljudski odbor Grosuplje na svoijl 
seji dne 7. aprila sprejel 

Odlok 
o potrditvi sklepnega rakuna 
biv. Občinskega l.iud. odbora 

Podtabor za leto 1955 
1. člen 

Potrdi se sklepni račun o Izvr- 
šitvi proraičuna Občinskega ljud- 
skega odbora Pod+abor, sestav- 
ljen po predpiiaih 48. člena Te- 
meljnega zakone o proračunih 
ter 164. in 165. Mena Uredbe o 
izvrševarvju proračunov državnih 
organov in zavodov. 

2. člen 
Sklepni račun Občinskega 

ljudskega odbora Podtabor je 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki In izvršeni 

izdalki so zna&a.V: po občinskem 
rečunu v JeUi 1955: 

OBČINA UUBLJANA VIČ 
Na pod agi 1., 2., 3. in 9. čle- 

na splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev (Uradni list 
FLRJ št. 26-269-55), v z ve® i s 1.. 
3. in 8. členom splošnega zakona 
o preprečevanju in zatiranju na- 
lezljivih bolezni (Uradni list 
FLRJ št. 37-277-48), 22. točke 24. 
člena statuta občane z dne 18. 
avgusta 1955, v sporazumu s 
Centralnim higienskim zavodom 
v Ljubljani ter na predlog Sve- 
ta za zdravstvo je Občinski ljud- 
ski odbor Ljubijana-Vič na 8. 
redni seju dne 4. maja 1956 spre- 
jel 

Odlok 
o cepljenju otrok zoper oslovski 

kašelj na območju Občine 
Ljubijana-Vič 

1. Zara4i večje infekcijske 
možnosti v strnjenem območju 
mesta in ker so dani pogoji za 
uspešno preprečevanje nalezlji- 
veg. oslovskega kašlja, se za 
območje občine Ljubljana-Vič 
odreja cepljenje zoper oslovski 
kapelj (pertuseis). 

2. Ceplienje zajema otroke od 
izpolnjenega 4. do 24. meseca 
starosti, k prebivajo na območ- 
ju občine Ljubljana-Vič. 

3. lepljenje se izvede v mese- 
cih april, maj, junij 1956 in se 
sestoji iz treh injekcij zaščitne- 
ga cepiva zoper oslovski kašelj 
(pertu.sis vaccina), ki jih prej- 
mejo otroci v Stiiritedenskih pre- 
sledkih. Pred cepljenjem bodo 
otroke' pregledali zdravniki, spe- 
cialisti za otroške bolezni. 

4. Cepljenj« izvaja Centralni 
higienski zavod v sodelovanju s 
higiensko postajo okraja Ljub- 
ljana in Zdravstvenim domom 
Ljubljana-Vič, ki vodi potrebno 
evidenco, razpored poslov, kon- 
trolno patronažno službo in Iz- 
vaja ukrepe zaradi popolne iz- 
vedbe akcije. 

5. Cepljenje finanslra Central- 
ni higienski zavod v LJubljani. 

6. Glede na izvajanje akcije 
zoper oslovski kaželj se letošnje 
redno ceplienje zoper koze po- 
makne n® jesenski termin, ob- 
vezno cepljenje zoper davico pa 
prav tako na poznejši termin. 

7. Ta odlok začne veljaiti, ko 
ga sprejme občinski ljudski od- 
bor. 

Predsednik ObLO; 
dr. Štefan Soba s. r. 

ber, november In december 1955 
1. člen 

Potrdi se zaključni račun 
Občanskega ljudskega odbora Li- 
tija za mesec september, okto- 
ber, november In december 
1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki In Izvrženi 

izdartki so znašali po zaključnem 
računu 

Dohodki 
Izdatki 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega 

ljudskega odbora Litija je se- 
sitavnl del tega odloka. 

4. 61en 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnem objave v »Glasniku« OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Miha Berčič s. r. 

6,260.409 
6,260.409 

Na podlagi 10. točke 50. čl. In 
78. čl. Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS 
št. 19-52) in v zvezi z 37., 48. in 
49. členom Temeljnega zakona o 
proračunu (Uradni list FLRJ št. 
13-54) izdaja Občinski ljudski 
odbor Litija na seji 12. III. 1956 

Odlok 
o potrditvi zaključnega računa 

Občinskega ljudskega odbora 
Litija za leto 1955 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun Ob- 

činskega ljudskega odbora Litija 
za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki In Izvršeni 

izdatki so znašali po zaključnem 
računu 

Dohodki 23,927.019 
Izdaitki 22,713.226 
Presežek dohodkov 1,213.793 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega 

ljudskega odbora Litija je se- 
stavni del tega odloka, 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z 

dnem objave v »Glasniikm OLO 
Ljubljana. 

Predsednik; 
Miha Berčič s. r. 

OBČINA LITIJA 
Na podlagi 10. točke 50. Mena 

in 78, člena Zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list 
LRS št. 19-52) in v zveri s 37. 
48. in 49. členom Temeljnega za- 
kona o proračunih (Unadoiu list 
FLRJ št. 13-54 izdaja Občinski 
ljudski odlbor Litija na sejii dne 
12. marca 1956 

Odlok 
o potrdiitvi zaključnega rakuna 
Občinskega ljudskega odbora 

UUJa za mesec september, okto- 

Na podlagi 10. točke 50. čl. in 
78. čl. Zakona o občioiskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS 
št. 19-52) in v zvezi s 37., 48. in 
49. člena Temeljnega zakona o 
proračunu (Uradni list FLRJ št. 
13-54) Izdaja Občinski ljudski 
odbor Litija na seji dne 12. mar- 
ca 1956 

Odlok 
o potrditvi zaključnega računa 
biv. Občinskega ljudskega odbo- 

ra Šmartno pri Litiji za leto 
1955 

1. člen 
Potrdi se zaključnii račun Ob- 

činskega ljud. odbora Šmartno 
pri Litiji za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi d oh oditi In izvršeni 

izdatki so znašali po zaključnem 
računu 

Dohodki 7,718.457 
Izdatki 7,716,979 
Presežek dohodkov 1.478 

3. člen 
Zaključni račun Občinskeige 

ljudskega odbora Šmartno pni 
Litiji je sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veMaivo z 

dnem objave v »Glasniku« OLO 
Ljubljana. 

Predsednik; 
Miha Berčič e, ir. 

13-54) izdaja Obilo* 
odbor Litija na sedi 4 

1956 
Odlok 

o potrditvi zakljufnes 
biv. Občinskega l.'u^s 

ra Kresnice z® 'e 

1. Men ^ 
Potrdi se zaključni ' 

črnskega ljudskega 0(1 

snice za leto 1955, 
2. člen 

Doseženi dohodki ® 
izdatki so znašali P0 

računu 
Dohodki 
Izdatki 
Presežek dohodkov 

3. člen 
Zaključni račun 

ljudskega odbora „ 
sestavni del tega ^ 

4. člea 
Ta odlok stopi v 

dnem objave v »G1 
Ljubljana. 

Predsednik' ( 
Miha Berčič ! 

J 

0* 
Kr^ 

78, 

Na podlagi 10. točke 50. čl. in 
78. čl. Z pikoma o občinskih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS 
št. 19-52) in v zvezi s 37., 48. In 
49. Menom Temeljnega zakona o 
proračunu (Uradni Ust FLRJ SI. 

Na podlaga 10. točk® a 
. čl. Zakona o obč'"^ 

skih odborih (Urad®1 ^ 
št. 19-52) in v zvezi S ^ 
49. členom Temeljn®^ ji 
proračunu (Uradni №*. 
13-54) izdaja Občin**' 
odbor Litija na seji 
1956 

Odlok 
potrditvi zaključn*1^ 

biv. Občinskega 4U j,,)' 
ra Gabrovka za lc 

1. člen 
Potrdi se zaključni j,) 

činskega ljudskega ^ 
brovka za leto 1955. 

2. člen / 
Doseženi dohodiki 

izdatki so znašali P0 

računu » 
C 

Dohodki .(ji 
Izdatki i 
Presežek dohodkov 

3. člen ^ 
Zaključni račun 

ljudskega odbora ^ 
sestavni del tega od'^ 

4. člen 
Ta odlok stopi v .^i' 

dnem objave v »Gla5*1 

Ljubljana. 
Predsednik1 f 

Miha BerčiC 1 

Na podlagi 10. tof^^jH 
78. H. Zakona o obči^ 
skih odborih (Urrdn1 ^ 
šlt. 19-52) in v zvezi S J 
49. členom Temeljn®^ fV 
proračunu (uraani '-v. » 
13-54) Izdaja Občin^" p 
odbor Litija na seji 
1956 

Od'ok 
potrditvi zaključn® ^ 

blv. Občinskega IJu«5 jjS 
ra Vače za I«1® 

1. Me« j#. 
Potrdi se zaključni 0$ 

činskega ljudskega ^ 
za leto 1955, л 

2. Člen ^ /j 
Doseženi dohodki ц! 

izdatki so znašali P0 ^ 
računu 

Dohodki 
Izdaitki 
Presežek dohod*0* 

3. čle« 
Zaključni račun je 

lj'i»lskega odbora »a 
ni del tega odlo"1®- 

4. člen 
Ta odlok sioipd 

dnem objave v 

S 

Ljubljana. 
Predse^1* P 

Miha Beri« 


