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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

I PREDPISI OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA 

LJUBLJANA, SPREJETI NA 8. SKUPNI SEJI, 

DNE 22. MAJA 1956 

T J1 Podlagi 19. In 22. člena 
Jai) ® j^ega zakona o št pendi- 
Djj шг. list FLRJ St. 32/55) In 

Komisdje za štl- 
ajtlJ*® Je OLO Ljubljana po 
tbor 

8- skupne seje okrajnega 
^Че « 'n zbora proizvajalcev z V. 1956 odobril 

PRAVILA 

^'odu za štipendije Okraj- 

no ljudskega odbora 
Ljubljana 

'• splosne odločbe 

1. tleo 

sklada za SUpendije 
be,.',3 Ljubljana (v nadaljnjem 
't»i »sklad«, je z dajanjem 

s tem, da delavski svet gospo- 
darske organizacije določi sred- 
stva v ta namen, število štipen- 
dij ter stroke, ki naj se študi- 
rajo oziroma vrste šol, ki naj se 
obiskujejo. Druge pravice in 
dolžnosti opravlja in oskrbuje 
komisija za štipendije Okrajne- 
ga ljudskega odbora Ljubljana. 

4 61en 

Sklad za štipendije je pravna 
oseba. 

5. člen 

Sklad upravlja komisija za 
štipendije, ki jo na predlog Sve- 
ta za prosveto imenuje OLO 
Ljubljana. 

6. člen 

•oči 
Pendi^ pod pogoji, ki jih do- 

ју, 'željni zakon o štipendi- 
predP131 ter Pravna. j Sotiti jn розрSevati; 

Število članov komisije določi 
okrajni Ijudsik odbor. 

Člani in predsednik komisije 
se imenuje Izmed prosvetnih, 

'■ rp, r--r  kulturnih in drugih javnih de- 
""»etnisvl. ^ na lavcev. Enega člana voli štu- 
iih SnuJ akademijah ter viš- (ientska al; mladinska organi- 
X 

5olah; 
itp0 

strokovno In znanstveno 
<M(-,bi!n'tev in specializacijo Imajo fakulteto ali njej 

. 0 Izobrazbo; 
kovn k* i® 113 sre<lnjih stro- 
gih Solah, učiteiljiSčih, sred- 
Bin, 4metni9kiih šolah in višjih 

g Oljskih razredih. 
l. tofundl3a w namenu iz 1. In 
"'okov 96 daie za VIgo]o ;n 
»j)e i i no Izpopolnitev oziroma 
ttih '®uzacijo visoko kvalificira- 
ђ; n '"^ovnjakov. ki so potreb- 
ah \ kovnih mest h v orga- 
1ђ v

0 J^Jnega ljudskega odbora 
Stjr,1 zavodih, 

tudi Pen(l'Ja pa se lahko daje 
^ s na te potrebe, če 
Popol'6"1 omogoča študij in Iz- ,evanje nadarjenim štu- 
8tr0u„ tn splošno potrebn m 0vnjakom. 

II. RAZPIS ŠTIPENDIJ 

10. čleo 

Štipendije se podeljujejo na 
podlagi raipisa, praviloma pred 
pričefkom šolskega leba in pred 
pričetko-ra letnega semestra. 

Razip s se mora objaviti vsaj 
30 dni pred izbiro St pendistov 
v dnevnem časopisju ali na 

jih predloži Okrajnemu ljud- 
skemu odboru v potrditev; 

sprejme predračun dohodlkov 
in izdatkov sklada; 

vodi evidenco o vseh štipen- 
distih na območju okraja, ne 
glede na to, kdo je dajalec Šti- 
pendije; 

nadzoruje dajanje Štipendij, 
ki jih dajejo drugi dajalci šti- 
pendij in v zvezi s tem pred- 
laga potrebne ukrepe; kraju, da je njegova javnost za- 

razpisuje štipendije, ki se iz- t^vljenaJ 
plačujejo iz sklada; j 

izbira štipendiste, razen v Razpis mora zlasti obsegati; 
primerih, ko se daje štipendija I vrsto šole, stroko ali panogo, 
učencem višjih gimnazijskih na katero se štipendija nanaša; 
razredov; | koliko znaša štipendija in za 

sklepa pogodbe o štipendijah, časa se daje; 
k, se izplačujejo ^ sklada in какЈпо predizc>bra7jUo m0rajo 
vod. evidenco v pogodbah ter o .met 
obveznostih, ki Izvirajo iz po- , 

I katere priloge 
vzdržuje stike s Solo, kjer se Priložene prošnji. 

morajo biti 

šolajo štipendisti; 
vzdržuje stalne stike a Štipen- 

disti; 

Razpis lahko obsega tudi dru- 
ge pogoje, ki se zde komisiji 
potrebni. 

2. člea 
Sr, 

rtStVa 'klada so proračun- 
''ariu0'®0^® okraja Ljubljana, 
'h (j-. f?s'I)0^ai"skih, zadružnih 

organizacij ter 
"^'uik Pravrii^ oseb in posa- 

žararti' denarne kazni zreče- 
"^Sa , v kršitve določb temelj- 
^rnip810na 0 štipendijah in J,:nl zneski štipendij. 

3. člen 

organizacije lahko 
i lotio ?!lSred3tva v ln 
4 Sr6(l^tJ*080'6, o*" katerih se Oo5n 

3tev     ''зЈеЈо Štipendije. 
Sti, organizacija 'ah- 

Pendije preko sklada 

zacija. 
Predsednikovega namestnika 

imenuje komisija izmed sebe, 
tajnika pa imenuje Okrajni 
ljudski odbor. 

7. tlen 

Sklad ima svoj predračun do- 
hodkov ln Izdatkov, ki ga sprej- 
me komisija za štipendije. 

Presežek iz preteklega leta se 
prenese kot dodatek na prihod- 
nje leto. 

Odredbodajalec za izvrševanje 
predračuna je predsednik komi- 
sije. 

Glede premoženjsiko-pravnih 
pravic n dolžnosti zastopa 
skiad Javni pravobranilec. 

B. člen 

Komisija dela na sejah. 
Seje pripravlja in sklicuje 

predsednik, tajnik pa mu pri 
tem pomaga. 

Seja je sklepčna, če je nav- 
zočih nad polovica članov ko- 
mls je. Sklepe sprejema komi- 
sija г nad polovičnim štev lom 
navzočih članov. 

Administrativne zadeve v zve- 
zi z delom komisiije opravlja 
pod vodstvom tajnika komis je 
tajništvo za prosveto OLO Ljub- 
ljana. 

9. člen 

Komisija ima zlasti naslednje 
naloge; 

VABILO 

na 6. sejo zbora proizvajalcev 0L0 

Ns podlagi X. odstavka M. Klena Statuta okraja Ljub- 
ljana sklicujem 

6. SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, ki bo т torek, 
dne 5 junija 1956 ob 9. uri dopoldne v sejni dvorani 
Magistrata v Ljubljani. 

Predlagan je naslednji 
dnevni red: 

1. Razprava in sklepanje o zaključnih rakunih gospodar- 
skih organizacij za I. 1955. 

Vsak ljudski odbornik Ima pravico pismeno predlagali 
spremembo aH dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost Javite Skupščinski pisarni OLO — 
Krcsija, soba št. 12 (tel. 21-939). 

Predsednik OLO 
dr. Marijan Dermastia 1. r. 

morajo biti priložene naslednje 
priloge: 

1. podroben življenjepis; 
2. izjava prosiilca, da ne pre« 

jema drug.h štipendij; 
3. potrdilo o vpisu na šo4e 

oziroma fakulteto z najvedlbo 
letnika oziroma semestra ta 
stroke oziroma odseka Cpri pr«- 
vem vpisu naknadno); 

4. zadnje spričevalo ozdroana 
potrdilo o uspežno opravljenih 
izp tih v zadnjem letu; 

5. potrdilo o imovinskem sta- 
nju prosilca in njeigovih stav* 
šev; 

6. potrdilo podjetja, zavoda 
ali ustanove, v katerem sta za- 
poslena oče in mati prosilca 
glede višine plaiče m otro&klk 
dodatkov; 

7. mnenje Študentske otzironui 
mladinske organizacije. 

V primerih iz 13. in 30. člena 
Temeljnega zakona o štipendi- 
jah je treba predloždti tudi po- 
trdilo ZB. 

Komisija za štipendije pa lah- 
ko zahteva tudi druga potrdila 
oziroma priloge. 

13. člen 

Ce je vložena ргобпЈв po- 
manjkljivo seetaivljena aH 
opremljena, zahteva komisij« 
od prosilca, naj se popravi ali 
dopolni v roku. ki mu ga za t* 
določi. 

Prošnje, ki niso bile v dolo- 
čenem roku popravljene oziro- 
ma dopolnjene, se ne upošteva- 
jo. Za prošnje, ki se v določe- 
nem roku popravijo oziVom* 
dopoln jo, velja, da so bile vlo- 
žene v roku. , 

IV. PODELJEVANJE IN , 
IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ . 

I 
14. člen 

Štipendije podeljuje komis1)«' 
na svoji sejt in sicer sama n« 
podlagi razpisa in vložene proš- 
nje, ki ustreea zahtevam is teb 
pravil. 

15. člen 

Pri Ubiri kandidatov je komi- 
sija za štipendije neodv »na. — 
Dolžna pa je izbirati na pod- 
lagi pogojev razpisa in veljav- 
nih predpisov tiste kandidat«^ 
ki najbolj iczpolnjujejo pogoje. 

16. člen 

sk /išin; dela sredstev 
sklada a., se dajejo glede na 
število dijakov na razpolago 
šolskim odborom višjih gimna- 
zij: 

kontrolira šolanje štipendi- 
stov; 

poroča o svojem delu Okraj- 
nemu ljudskemu odboru Ljub- 
ljana; 

opravlja druge zadeve, ki spa- 
dajo po predpisih v njeno de- 

11. čleo 
Ce se daje štipendija preko 

sklada na podlagi določb dru- 
gega odstavka 3. člena te^a 
pravilnika, se v razpisu lahko 
določi, da imajo prednost otro- 
ci članov kolektiva določene 
gospodarske organizacije. 

III. PROŠNJE 

12. člen 

Sklepa o pravilih sklada in lovno področje. 

V mejah pogojev rai/piaa Ima- 
jo prednost otroci padlih bor- 
cev NOV in žrtev fašističnega 
terorja ter revnejSi kandidati 
in kandidati iz Ljubljane oziro- 
ma območjo OLO Ljubljana. 

17. člen 

Štipendije učencev vlžjih raz- 
redov gimnazij se dajejo preko 
šolskih odborov višjih gimnazij, 
k izbereja posameznega Štipen- 
dista in o uporabi štipendije 

Prošnja za podelitev St pen- obveščajo komisi jo za štipendi- 
dije mora biti pismena. Prošnji je OLO Ljubljana. 
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1«. flen 

Štipendija se daje v višini, ki 
Jo dolo6a Odlok o viiini Štipen- 
dij (Uradni list FLRJ St. 33/55), 
oziroma po določbi 13. člena 
Temeijjiega zakona o itpendi- 
Jah. 

19. Men t 
Štipendija se daje največ za 

toliko čaisa, koUkor je štipendi- 
•tu potrebno po predpisih za 
dokončanje šolanja oziroma iz- 
popolnitve. Ce štipendist iz 
epravlienih razlogov ne dokon- 
ta šolanja oziroma izpopolnitve 
v času, ki je določen s predpisi 
e šoianju oziroma izpopolnitvi, 
•e imi iahiko štipendija podaljša 
do konca šolanja oziroma izpo- 
poln tve, vendar največ za eno 
leto. 

20. člen 

Posameznik sme dobivati sa- 
mo eno polno štipendijo in v 
Caisu, ko dobiva štipendijo, ne 
•me biti med rednim šolanjem 
y stalnem delovnem razmerju. 

Določba prejšnjega odstavka 
glede zaposlitve pa ne velja v 
primer h drugega odstavka 5. 
Člena Temeljnega zakona o šti- 
pedijah. 

21. čilen 
1 

Stipendiija se Izplačuje v me- 
•ečnem znesku vnaprej In se 
daje za vseh 12 mesecev v letu, 
teplarčevati pa se začne od dne- 
va sklenitve pogodibe, razen če 
Je v pogodbi začetek izplačila 
Izrecno določen drugače. 

V posebn h upravičenih pri- 
merih (.izpopolnitev, študij v 
Inozemstvu in podobno) se izje- 
moma lahko da štipendija tudi 
kot enkratna študijsko pomoč 
tprispevck); v tem primeru pa 
•etveda bre^ razpisa. 

22. člen 

Učencem vSjih gimnamijfnkih 
lacu-edov se preko Šolskih odbo- 
rov dajejo štipendije, če se po- 
sebno odlikujejo pri učenju in 
nimajo sredstev za šolanje. 

Komisija za štipendije lahko 
tfloločd pogoje oziroma izjeme, 
pod kater mi naj šolski odlbori 
dajejo štipendije. 

23. člen 
i' 

Proti Wbiri štipendista se lah- 
ko pritoži na Svet za prosveto 
OLO Ljiulbijana, kdor se je po- 
tegoval za štipendijo ali je nje- 
gov pravnj interes prizadet, če 
misli, da razpis ni bil opravljen 
po predpisanem postopku, ali da 
Izbrani ne izpolnjuje pogojev, 
ki eo predpisani z zakonom ali 
cazpisom. 

Svet za prosveto OLO Ljub- 
ljana raeveljavi Izbiro in raz- 
pis, če ugotovi, da razpis ni bil 
epranrljen po predpisanem po- 
etopkiu, v drug h primerih pa 
eazvoljavi samo izbiro. 

V. POGODBE 
( 

24. člen 

Komisija za štipendije In šti- 
pendist skleneta pogodbo o šti- 
pendiji, ki se mora sklen ti pis- 
meno In se sme samo pismeno 
spremeniti а'И dopolniti. 

O štipendijah, ki se dajejo 
■čencem višj h gimnazijskih 

razredov, se pogodbe ne skle- 
pajo. 

Pogodbe o štipendiji podpišeta 
v menu sklada predsednik ko- 
misije za štipendije OLO Ljub- 
ljana in štipendist. Ce je št - 
pendist mladoleten, podpiše po- 
godbo tudi eden od staršev ozi- 
roma skrbnik. 

Pogodbo, ki vsebuje pogoje iz 
drugega odstavka 25. člena tega 
pravilnika, sopodpiše tud. pred- 
sednik OLO Ljubljana. 

25. člen 

Pogodba o štipendiji mora 
vsebovati določbe o višini, na- 
činu izplačila :n trajanju šti- 
pendije ter o pravicah in ob- 
veznostih pogodbenikov v »vezi 
s štipendijo. 

V pogodbi se lahko določi ob- 
veznost, da bo štipend-st po 
končanem šolanju služboval v 
službi in v določenem kraju, ki 
ga določi OLO Ljubljana. Ta 
čae pa ne sme biti daljši od ča- 
sa, kolikor je štipendist dobival 
štipendijo. 

S pogodbo se lahko določ , da 
mora štipendist vrniti zneske, 
ki jih je prejemal kot štipen- 
dijo, če po končanem šolanju 
ne vstopi v »lužbo, ki je dogo- 
vorjena s pogodbo, v roku, ki 
mu ga določi komisija za št- 
pendije oziroma OLO Ljublja- 
na, ali če vstopi v tako službo, 
pa ne ostane v njej dogovorjen 
čas oziroma če noče oditi v 
službo v kraj, ki je določen a 
pogodbo. 

26. člen 

Komisija za štipend'je pošlje 
po en izvod pogodbe o štipen- 
dij! šoli, ki jo štipendist obisku, 
je oziroma fakulteti, na kateri 
študira. Fakulteti se pošlje ta 
rzvod preko Republiške komi- 
sije za štipendije. 

27. člen 

Komisija za štipendije kontro- 
lira šolanje štipendistov. 

Štipendist mora predložiti 
pismeno potrdilo o opravljenih 
izpitih in o izpolnitvi drug h 
svojih šolskih obveznosti, tudi 
če te dolžnost ni Izrecno napi- 
sana v pogodbi. 

Ce se ugotovi, da štipendist 

pravočasno ni delal izpitov ozi. 
roma je na izpitih pokazal slab 
uspeh, ali ne izpolnjuje drugih 
svojih šolsk h obveznosti, mu 
komisija za štipendije ustavi 
izplačevanje štipendije in določi 
rok, v katerem mora po pred- 
pisih o šolanju napravit izpite 
in izpolniti druge svoje šolske 
obveznosti. 

Ce štipendist v danem roku 
ne izpolni te obveznosti, se mu 
štipend ja ne izplačuje naprej. 

28. člen 

Štipendist, ki brez svoje kriv- 
de ne more izpolniti obveznosti 
jz pogodbe, lahko zahteva, da 
se pogodba razveljavi. Ce se 
pogodba na tak način razveže, 
štipendistu ni treba vrniti zne- 
skov, ki jih je prejemal kot 
štipendijo. 

29. člen 

Komisija za Štipendije prene- 
ha dajati štipendije: 

1. če štipend st izgubi pravico 
do nadaljnjega šolanja; 

2. če ne napravi izpitov In se 
zato ne more vpisati v nasled- 
nji letnik oziroma če ne izdela 
razreda, razen v primerih če ga 
je ovirala daljša bolezen n v 
drugih opravičenih primerih; 

3. v primenih iz 27. čiena tega 
pravilnika, če v določenem ro- 
ku ne napravi izpitov n ne iz- 
polni drugih šolskih obveznosti; 

4. če v nasprotju s pogodbo 
o štipendiji brez privolitve ko- 
misije za št pendije spremeni 
vrsto šole; 

5. če je obsojen na kazen 
omejitve državljanskih pravic; 

6. če se je imovinsko stanje 
prosilca oziroma njegovih star- 
šev med šolanjem tako spreme. 
nilo, da bi to vplivalo na od- 
ločitev kom sije za štipendije; 

7. če se ugotovi, da je bila 
dodeljena štipendija na podlagi 
neresničnih izjav v prošnji ozi. 
roma prilog, priloženih k proš- 
nj . 

V primerih iz 7. točke mora 
Štipendist povrniti zneske, ki 
jih je prejemal kot štipendijo. 

30. člen 

V roku, k' mu ga določi komi. 
sija, mora štipendist javiti ko. 

misiji za štipendije, da je kon- 
čal Šolanje oziroma izpopolni, 
tev. 

Komis ja za štipendije mora 
po končanem šolanju oziroma 
izpopolnitvi v roku 3 mesecev 
zahtevati od štipendista, da iz. 
polni pogoje in obveznost iz 
pogodbe, če komisija tega ne 
zahteva v roku 3 mesecev, je 
štipendist odvezan svojih obvez- 
nosti. 

31. člen 

Ta pravila veljajo od dneva 
objave v »Glasniku« Okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana. 

Predsednik OLO 
dr. Marijan Dermastia 1. r. 

Na podlagi 2. člena Temeljne 
uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Ur. 1. FLRJ it. 51/53) 
In Odloka o »Slovenski filhar- 
moniji« v Ljubljan; Ljudske 
skupščine - Ljudske republike 
Slovenije z dne 6. marca 1956 
št. LS 36/1-50 (Uradni list LRS 
St. 7-24/56) in po sklepu Sveta 
za kulturo OLO Ljubljana izda. 
ja Okrajni ljudski odbor Ljub. 
Ijana na svoji 8. skupni seji 
obeh zborov z dne 22. V. 1956 

ODLOČBO 
o prevzemu pravic in dolž- 
nosti do finančno samostoj- 
nega zavoda »Siovenska 
filharmonija« v Ljubljani 

i. 

Okrajni ljudski odbor Ljub. 
Ijana prevzame vse pravice in 
dolžnosti do finančno samoetoj- 
nega zavoda »Slovenska filhar- 
monija« v LJubljani ;n sicer z 
omejitvami, ki so določene x 
zgoraj označenim odlokom. 

Za zadeve in naloge »Sloven- 
ske filharmonije« v Ljubljani je 
pristojen Svet za kulturo Okraj- 
nega Ijudskerga odbora v LJub- 
ljani, v koUkor niso na podlajfi 
odloka Ljudske skupščine LRS 
pristojni drugi organi. 

Ta odločba velja <><5 
objave v »Glasniku«, upor 
pa se od 6. III. 1956 dalj« 

Predsednik OLO ( 
dr. Marijan DerniM*1* ' 

Na podlagi 2. člena л 
uredbe o finančno samosfJi , 
zavodih (Uradni Ist FLBJ , 
51/53) Jn v zvezi z ^'"^jli- 

1 K 

»Vi 
V r 

% 

% 

Slovenskem narodnem i' 
šču v Ljubljani Ljudske 
ščine - Ljudske republike 

»кчГ 
sr 
jtef. 

venije z dne 6. marca 1956 - ^ 
LR 35-1-56 (Ur. 1. LRS št. 
56) in po sklepu Sveta & . u 
turo OLO LJubljana ,,, t 
Okrajni ljudski odbor ^ ЈЈЈД 

4 
H 

N 

na svoji 8. skupni eejl 
zborov z dne 22. V. 1956 

ODLOČBO 
AiAV 

o prevzemu pravic 'п 0 i, i 
nosti do finančno sanio^1" 
nega zavoda nSlovens'4'1 

narodno gledališče« 
v Ljubljani 

i. 

Okrajni ljudski odlbor 
Ijana prevzame vse prav'0' j, 
dolžnost; do finančno samo^j, 
nega zavoda »Slovensko jj 
no gledališče« v Ljutolja"* 
sicer z omejitvami, ki so 
čene z zgoraj oznaičenim 
kom. 

a. 

Za zadeve in naloge 
skega narodnega gledališi' ^ 
Ljubljani je pristojen Sv^ej(a 

P1 

niso na podlagi odloka 
odbora v Ljubljani, v 
kulturo Okrajnega 

v« 
      
skupščine LRS pristojni 
organi. 

I. 

Ta odločba velja od 
objave v »Glasniku«, upor 

pa se od 6. III. 1956 dalje- 

Predsednik OLO ^ j, 
dr. Marijan Derm»sti» 

OBČINSKI LJUDSKI ODBORI 

PREDPISI OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOROV 

OBilNA GROSUPLJE 
Na osnovi 3. člena Uredbe 

o pravicah ljudskih odborov, da 
lahko predpisujejo takse in pro- 
metni! davek (Uradni list FLRJ, 
19/53 in 24/55) po predhodni pri- 
trditvi Okrajnega ljudskega od- 
bora Ljiubljana, v zvezi 20. toč- 
ke, priloge I/A zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov (Uradni list 
FLRJ, št. 34/55), ter 2. točke 
24. člena Statuta občine Gro- 
&цр'.(е icdaja Občinski ljudski 
odbor Grosuplje na 8. seji dne 
12. maja 1956 

odlok 
o pobiranja turistične taks« 

na območju obulue Grosuplje 

1. člen 
S tem odlckom se predpisuje 

turistična taksa za osebe, ki 
prenočujejo kot turisti na ob- 
močju občine Grosuplje. 

X člen 

Za turista se smatra vsakdo, 
ki nima na območju občine 
Grosuplje In I. člena tega od- 
loka stalnega bivališča in pre- 
nočuje vsaj enkrat v obratih, 
navddenih v prvem odstavku 
4. člena tega odloka. 

3. člen 

Turistična taksa se pobira od 
nočnin. 

4. člen 
TurUUčoo takiM so dolžni 

plačevati turisti, ki prenočujejo 
v državnem, zadružnem in za- 
sebnem gostišču oziroma gostin- 
skem podjetju aH v registrirani 
turistični sobi proti plačilu 
ustrezne najemnine. In sicer: 

a) v času od 1. aprila do 31. 
oktobra v veeh stalnih pre- 
nočiščih v znesku 50 din 
od noči; 

b) v ostalem času v vseh stal- 
nih prenočiščih v znesku 20 
din od noči. 

5. člen 

Turistično takso so dolžna po- 
birati gostišča, gostinska pod- 
jetja odnosno zasebniki isto- 
časno z nočni no in Jo odvajati 
Občinskemu ljudskemu odboru 
v mesečnem obračunu. 

6. člen 

Plačila turistične t8*15 

oprožčeni: .e »a' 
a) osebe, ki jih kot 

varovance pošilja na 
nje Zavod za socialno 
vanje; Ji1' 

b) člani Počitniške zVtjniSKi'1 

goslavije in Zveae 
organizacij Jugoslavij®' .. 0t' 
taborijo v lastnih ftotorin ^jofli' 
ganiziranih počitniških poč'1' 
jah, in pa člani Šolski11 .j 10 
n likih kolonij in eksku^ ci), 
ostalih množičnih 
kadar se v skupinah " j[,, t"' 
v za to določenih do"1 

lah. šotorih in podobno* 

7. člen a 
S turistično takso z^>ra

(jslii ^ 
stva odvaija občinski 'Ju 

i 



int*' 
rablf 

,1.> 

,61)»' 
oj^ jtev. 
ji« " 
jali' 
(kuf 

si«- 
Ste'. 
1-1* 

**ZT^ 'Sklad «" 
Pri ^^Игma•• ki se 

, okra i,,, "r.lst:lćni konle- aju Ljubljana. 

«• «1«! 
MloJj 
> ,Г1 

e ^ diaeva ob- 
1,0^ku., ura<linem 

N^^ednik 
odbora; 

'«« Anton 1. r. 

In, "Чц, 
ol" ^PrtlI<>ge I-B/IV. za. кЧ:' ®oetih občinskih 

[daj' Цј Ц odborov 
^ «.34/55), 15. 

50. člena «.- 
't«)' Ц 71 odbo- 
ИУг^ «'■ 19W ^ кцЧ . ''*«8 Odloka OLO 
O' 0 ^teeori-, 

i- '-Jubn' na območju 
Ll '■ i«/,.?3 - okolica (Ur. 

I i, 

reda na območju 
18/17^,7 okolica (Ur 
Sbo, '■ 3« Občinsk] 
'2 m P^upljc na 8. a3a 1956 sprejel 

odlok 
o kategorizaciji eest IV. reda 
na območju občine Grosuplje. 

1. člen 
Zaradi poeebnega gospodar- 

skega in prometnega pomena za 
Cbčino Grosuplje in povezave z 
drugimi otočinami se določijo za 
ceste IV. reda ceete, naštete v 
priloženem seanamu, ki je se- 
stavni del tega odloka, 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva oto- 
jave v »Glasniku« Okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana po 
poprejšnji potrditvi oLo Ljub- 
ljana. 

3. člen 

S tem odlokom se raeveljavijo 
odloki bivših občinskih ljudskih 
odborov o kategorizaciji cest 
IV. reda za dbmočje občine 
Grosuplje, občine Podtabor In 
za območje občine Šmarje. 

Predsednik ObLO; 
Jaoežie Anton 1. r. 

SEZNAM CEST IV. REDA 
n* Uri torij ii ObLO Grosuplje 
Naziv ^4» v 

. ~~ ^^e — Bič Je — Podtabor 
4> - Udje 

^llj^ r Vrbičje — Rogatec 

1 ~ Ro4nilk 

^ ~~ perovo — Slivnica — Lipoglatv 

I ^ЧЈ^Г Mral0 P®1!« — Tovarna 
j Gradbeno podjetje 

~ ^rVrw4 n 4 w CI : 49v\\m\ Spodnja Slivnica 
ll St4n — Veliki Vrh 
кЧЛ811™1^ - Mali Vrh 

Pe6č(«jak 
^ — Ilova gora 

~ Jerova vae 

BocštanJ 

Skupaj 

Dolžina v km 
3,20 km 
3,00 km 
5,00 km 
1,00 km 
4,00 km 
2,00 km 
1,00 km 
3,50 km 
3,50 km 
2,00 km 
8,00 km 
6,00 km 
1,50 km 

. i 40,70 km 

'{Ц 

v 

ЧЦд 
ЖЧ,, Ljubuana-cemter 

'* 21 *1 
U* 0^Jlena Temelj- 

S.'1, 
0 oW'«*W 

v ' )л ПЈгаЈ 411 krajevnem 
IV JC*!*1; ^st FLRJ. M. 
SS epuihf0813^6. 1. «■ 
V !<-P '^fad 'Jf8® pIaina м 

"o tL,,1 fiju. st- 
S mS S.I<>gu Sveta za 
' Ч ^га пг1П8кева IJud- 

- Cen- 
J ^Ј1ађа _ p ' ^udski od- 

tej; j ^ter na svoji 11 14. maja 'j. 

-ok,«,« na 

X « »d zaaeb- 
* I«in 195». 

.4 

e v u,, Jana - Cen- 
^KS naTv.195® oWln- 
R V ^ Sam d"1«« Od 

^ ^m<»toJnih po- no-pravnih 

sNt* 
»•čl •en 

i na dohod- Ч>П.ћ, ^ « krrt- 
' »oeC^rskih, lalnih. kultur- 

valcem perila, krojačem, krpal- 
cem vreč, krznarjem, maserjem 
in pediikerjem, modistkam, pe- 
ricam in likalkam, popravljal- 
cem glasbil, popravljalcem no- 
gavic, preprog in drugih tikanin. 
predtiskovaloem tkanin, snažil- 
cem oken, šiviljam, veziljam, 
Žagarjem drv in osebam, ki se 
ukvarjajo s prepisovanjem, raz- 
množevanjeim, kopiranjem, da se 
pretežko bavijo z uslužnostnimj 
opravili zasebnim potrošnikom 
10%. 

Dohodnina skupaj z občinsko 
doklado ne sme znažati več kot 
80°/, davčne osnove. 

B. člen 

Občinska dok Lada se odmerja 
In plačuje v gotovini Istočasno 
in na ieti način kakor odgovar- 
jajoča dohodnina. 

8. člen 

Uredba o dohodnini (Ur. Ust 
FLRJ, it. 56/53) z vsemi spre- 
membami in dopolnitvami, od- 
lok o davčnih stopnjah dohod- 
nine za leto 1956 (Ur. list FLRJ, 
št. 6/56) ter Uredba o prisilni 
izterjavi davkov in drugih pro- 
računskih dohodkov velja — 
tako kakor za odmero in pobi- 
ranje dohodnine — tudi za od- 
mero in pobiranje občinske do. 
klade. 

7. člen 

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

«. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem 
glasi'lu OLO, uporablja pa se od 
1. januarja 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Lojie Ocepek 1. r. 

2. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z 
dnem objave v »Glasniku«, 
uradnem gilasilu OLO. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Lojze Ocepek, 1. r. 

nih, prosvetnih In drugih po- 
treb, predvidenih za leto 1958. 

S. člen 

Osnovo za občinsko doklado 
od kmetijstva tvori za leto 1956 
ugotovljeni katastrski dohodek 
od kmetijstva, doklada pa se 
odmeri po enotni stopnji 15%. 

4. člen 

Samostojnim poklicem in za- 
sebno - pravnim osebam se za 
leto 1956 odmeri občinska do- 
klada na dohodnino, predpisano 
na dohodke njihove prldobitve- 
ne dejavnosti oziroma samo- 
stojnega poklica, ne pa na do- 
hodke njihovega premoženja ali 
premoženjskih pravic, v koli- 
kor ee obdavčujejo po 34. členu 
Uredbe o dohodnini. 

Občinska doklada se po tem 
členu ne odmeri zavezancem, 
katerih celokupni letni čisti do- 
hodek ne presega 160.000 din. 

Vsem ostalim zavezancem se 
po tem členu odmeri občinska 
doklada takole: 

I. samostojnim poklicem in 
zasebno - pravnim osebam 45% 
dohodnine, odmerjena na pri- 
dobitno dejavnost ozir. na de- 
javnost samostojnega poklica; 
П. brivcem in frizerjem, čev- 

ljarjem, čistilcem čevljev, ču- 
vajem lokalov, stanovanj, vozil 
in prtljage, dežnikarjem, dimni- 

' karjem, garderoberjem, izdelo- 

Na podlagi 2. točke 24. člena 
Statuta Občine Ljubljana - Cen- 
ter z dne 19. VIII. 1955 v zvezi 
z 48. členom Uredbe o gostin- 
skih podjetjih m gostiščih (Urad. 
list FLRJ, št. 6/54), 25. členom 
Uredbe o obrtnih delavnicah in 
obrtnih podjetjih (Uradni list 
FLRJ, štev. 5/54) In na predlog 
Sveta za gospodarstvo Občin- 
skega ljudskega odbora Ljublja- 
na - Center izdaja Občinski 
ljudski odbor Ljubljana - Cen- 
14. maja 1956 

odlok 
o dopolnitvi! odloka o odpiranju 

In zapiranju obratov. 

1- člen 

Odlok o odpiranju In zapira- 
nju obratov (Ur. list LRS, št. 
35/54), razširjen na območje Ob- 
čine Ljubljana - Center z Od- 
lokom o razširitvi dejavnosti 
pravnih predpisov bivšega Mest- 
nega ljudskega odbora glavnega 
mesta Ljubljana na območje 
Občine Ljubljane - Center z dne 
23. decembra 1955 se tako do- 
polni, da se 3. členu doda Se 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Prav tako določi zbornica na 
predlog Sveta za gospodarstvo 
Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana - Center razpored 
trgovin in prodajaln, ki morajo 
biti odprte kot dežurne izven 
določenega obratovalnega časa.« 

Na podlagi 8, in 24. člena Sta- 
tuta občine Ljubljana - Center 
z dne 19. avgusta 1955, v zvezi 
s 1., 3. in 8. členom Splošnega 
zakona o preprečevanju in zati- 
ranju nalezljivih bolezni (Urad 
list FLRJ, št. 37—277/48) In na 
predlog Sveta za zdravstvo Ob- 
činskega ljudskega odbora LJub- 
ljana - Center izdaja Občinski 
ljudski odbor LJubljana - Cen- 
ter na svoji 8. redni seji dne 
11. maja 1956 

odlok 
o cepljenju otrok zoper oslovski 

kapelj na območju občine 
Ljubljana - Center. 

Zaradi večje Infekcijske mož- 
noeti v gosto naseljenem ob- 
močju mesta in ker so dani Po- 
goji za uspešno preprečevanje 
nalezljivega oslovskega kašlja, 
se za območje občine Ljubljana 
- Center odreja cepljenje zoper 
oslovski kašelj za otroke od iz- 
polnjenega 4. meseca do izpol- 
njenega 24. meseca starosti. 

Cepljenje se izvode v mesecih 
maj, junij in Julij 1956 in se- 
stoji iz treh Injekcij zaščitnega 
cepiva proti oslovskemu kašlju 
(Pertussls vakcina), ki Jih prej- 
mejo otroci v štiritedenskih pre- 
sledkih. Ob cepljenju bodo vse 
otroke zdravniško pregledali 
zdravniki - specialisti za otroške 
bolezni. 

Cepljenje izvaja Centralni hi- 
gienski zavod v Ljubljani v so- 
delovanju z Zdravstvenim do- 
mom občine Ljubljane - Center 

Ljubljani, ki vodi potrebno 
evidenco, razpored dela, kon- 
trolno patronažno službo In je 
upravičen izvajati ukrepe zaradi 
popolne izvedbe akcije. 

Cepljenje finansira Centralni 
higienski zavod v Ljubljani. 

8. 

Glede na Izvajanje akcije 
zoper oslovski kašelj se letoš- 
nje redno cepljenje proti kozam 
pomakne na Jesenski termin, 
obveeno cepljenje protj davici 
pa prav tako na poznejši ter- 
min. 

8. 

Ta odlok stopi v veljavo dne 
11. maja 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora; 

Ocepek Alojzij 1. r. 

7. členom Zakona o imenih na- 
selij in označbi trgov, ulic ia 
hiš (Uradni list LRS, St. 10/48) 
in 6. Člena Pravilnika o ozna- 
čevanju imen naselij, ulic in 
trgov ter o označevanju hiJ 
(Uradni list LRS, št. 24/52) ter 
na predlog predsednika Občine 
Ljubljana - Center izdaja Ob- 
činski ljudski odbor Ljubljana 
- Center p<T -sklepu 8, redne 
seje z dne 14. V. 1956 naslednjo 

odločbo 
o določitvi »Trga mladinskih j 

delovnih brigad«. 

Prostor, kjer se križajo Gro- 
harjeva ulica, Prešernova, Rim- 
ska in Tržaiška cesta in ki spada 
na območje občine Ljubljana - 
Center, ee določi za j 

»TRG MLADINSKIH DE- j 
LOVNIH BRIGAD«. 

II. 

Ta odločba velja od 1. maje 
1056 naprej. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Lojze Ocepek, 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-RUDNIK 
Na podlagi 2., 7. In 70. člena 

Splošnega zakona o ureditvi ob- 
čin in okrajev (Ur. Ust FLRJ, 
št. 26- 269/55), 16., 19. in 20. O. 
Uredbe o spremembah in do- 
polnitvah Uredbe o upravljanja 
stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29—344/54) in 2. točke 
24. člena Statuta občine z dna 
11. Ц. 1956 je Občinski ljudski 
odbor Ljubljana - Rudnik na 
svoji 7. redni seji z dne 5. ma- 
ja 1956 »prejel 

odlok 
o razširitvi veljavnosti odloka • 
ka-tegoinzaciji stanovanj in oko- 
liših na območdu glavnega me- 
sta Ljubljane ter Odloka o sta- 
novanjski (arifl, razdelitvi na- 
jemnin In skladih, na območjm 
občine Ljubljana - Rudnik. 

1. člen 

Veljavnost Odloka o katego- 
rizaciji stanovanj in o okoliših 
na območju glavnega mesta 
Ljubljana (Uradni list LRS, it. 
11-161/54). s popravkom v Urad- 
nem listu LRS, št. 12/54 in • 
spremembami in dopolnitvami 
(Ur. list SRL, št. 31-465/54) ter 
Odloka o stanovanjski tarifi, 
razdelitvi naoemnln in skladiS 
(Ur. list LRS, št. 31-464/54) blv. 
MLO glavnega mesta Ljubljani« 
se razšird na vse območje obči- 
ne Ljubljana - Rudnik a sJe- 
dečimi spremembami in dopol- 
nitvami. 

1. člen 

Člen 5. Odloka o kategoriza- 
ciji stanovanj in o okoliših n 
spremeni ta dopolni tako, da 
se namesto besedila sedanjega 
5., 6. in 7. odst. vstavi tole be- 
sedilo: 

»Četrti окоШ obdaja tretji 
okoliiš in zajema vse oetalo 
območje občine Ljubljana 
Rudnik, raizen vasi to naselij, 
za katere se določa novi peti 
okoiliS. V petd okoliš spadajo 
vasi in naselja: Golo, SkriljlS, 
Visoko, Zapotok, Gornj Ig, Zc- 
limlje. Vrti nad Zp'lmljaml, 

Na podlagi 8. In 10. člena Stu- 
tuta Občine Ljubljena - Center 
z dne 19. VIII. 1955, v skladu s I Gradišče nad Pijavo Gorico, 
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Smrjenj«, Drenik, Pijava Go- 
FiCa, Gornje Blato, Gumnišče, 
Glinek, Zalog, IVeber, Dol, Do- 
bravce, Sarsko, Krada, Selnik, 
Suae, Rogatec in Ustje.« 

3. ilen 

V 1, členu Odloka o etano- 
v-anjski tarifi, razdelitvi na- 
jemnin in skladih se doda nova 
U>6ka, ki se glasi: 

«d) v petem okolišu na 0,20.— 
din«. 

4. člen 

Spore glede lege hiS v dolo- 
čenem okolišu rešuje Stano- 
vanjska uprava Občinskega ljud- 
skega odbora. 

5. člen 

Ta Odlok velja z dnem ob- 
jave v »Glasniku«, uradnem gla- 
eilu OLO Ljubljana. Z Istim 
dnem preneha veljati Odlok biv. 
OLO Ljubljana - okoljca o ka- 
tegorizaciji stanovanj na ob- 
močju OLO Ljubljana - oko- 
lica, objavljen v Uradnem listu 
LRS, št- 15-242/54 in na njegovi 
podlaga izdani predpisi. 

Predsednik ObLO: 
Sitar Franc 1. r. 

Občinski ljudski odbor Llub- 
lijaaa - Rudnife, na podlagi 3. 

i točke 24. člena svojega Statuta 
z dne 11. II. 1956, 153. člena Te- 
meljnega zakona o proračunih 
(Urad list FLRJ, št. 13-126/56), 
92. člena Uredbe o izvrševanju 
proračunov in računovodskem 
poslovanju državnih uradov in 
zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
35/55) In na podlagi 26. člena 
Uredbe o posojilih (Ur. 1. FLRJ, 
št. 4-30/54) ter na predlog Ko- 
misije za proračun pri ObLO 
Ljiibijana - Rudnik, na svoji 7. 
redni seji dne 5. maja 1956 Iz- 
daja 

odlok 

o sprejetju začasnega finansira- 
uja proračunskih Izdatkov za 
razdobje april—maj 1956 in na- 
jetja kratkoročnega posojila Pri 
Komunalni banki, podružnica S. 

1. člen 

Za poravnavo tekočih prora- 
čunskih Izdatkov V razdobju 
april—maj 1956 najame Občin- 
ski ljudski odbor Ljubljana - 
Rudnik pri Komunalni bank! 
podružnica 5 kratkoročni kred11 
v znesku 11,537.000 din (enajst 
milijonov pet sto sedemintri- 
deset tisoč dinarjev). 

2. člen 

Poroštvo o najemu posojila 
izda Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana. 

3. člen 

Pogodbo s Komunalno banko 
siclene predsednik Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana - 
Rudnik, 

4. člen 

Komisija za proračun bo vr- 
šila kontrolo nad- črpanjem in 
pravilno uporabo najetega po- 
sojila. 

5. člen 

Ta odlok velja od dne, ko ga 
sprejme ObLO Ljubljana - Rud- 
nik, uporablja pa se od 1. aprila 
1956 dalje. 

Predsednik ObLO: 
Sitar Franc 1. r. 

OBČINA LOGATEC 
Na podlagi člena 52. Uredbe o 

trgovanju ter o trgovinskih pod 
jetjlh In trgovinah (Uradni list 
FLRJ, štev. 37/55) je Občinski 
ljudski odbor Logatec na svoji 
7. seji z dne 10. maja 1956 spre- 
jel 

odlok 
o ustanovitvi Svetov potroSni 
Iiov na območju ohčine Logatec. 

1. člen 

Na področju občine Logatec 
se ustanovijo Sveti potrošnikov 
pri sledečih poslovalnicah Tr- 

/ govskega podjetja Logatec: 

1. »Izibira«, DoJ. Logatec 27. 
2. »Pod Naklonu, Cevica 34, 
3. »Tabor«, Gor. Logatec 35. 

2. člen 

Sveti potrošnikov Imajo pra- 
vico kontrolirati poslovanje tr- 
govin in predlagati ukrape za 
izboljšanje poslovanja. Pri izvr- 
ševanju kontrolne pravice: 

1. dajejo sveti potmSniikov 
potrditev k sklepom organov 
upravljanja o uporabi sredstev 
rezervnega sklada, o razpola- 
ganju z osnovnimi sredstvi, o 
uporabi investicijskih sredstev, 
o spremembah in dopolnitvah 
pravil trgovine. Ce se Svet Po- 
trošnikov ne strinja s katerim 
sklepom organov upravljanja 
trgovine, odloča o tem Svet za 
gospodarstvo ObLO; 

2. imajo pravico vpogleda v 
poslovne knjige ter pravico pre- 
gledati poslovne prostore in 
blago; 

3. o ugotovljenih nepravilno- 
stih v poslovanju trgovin so 
dolžni obvestiti! Odsek za go- 
spodarstvo ObLO. 

3. člen 

Število članov Sveta potroš- 
nikov znaša od 5 do 11. Svet 
za gospodarstvo ObLO določi 
štev.Mo članov sveta potrošnikov 
za vsako v 1. členu navedeno 
poslovalnico, upoštevajoč pri 
tem število potrošnikov, ki jih 
zajema posamezna poslovalnica. 

4. fileB 

Člani sveta 
volijo iz vrst P0 

za kaW({ slovalnice. 
na sestanku zl5or® e 
Tako izvoljene ^ 
Svet za gospodiars1' , 
se Svet za go-'P0',. ( 
volitvijo posamc?1" p 
strinja se izvolil0 i 
na isti način, kakW 

v prvem odstavk11' 

5. fle0 

Poslovna doba 23 ^ 
potrošnikov traj« ej 
sko leto ter se 03 ^ 
aameznega Sve'3 , 
podaljša na najvc 

darski leti. 

6. člen 

Sveti potro5ni-kov , 
sestati najmanj 

7. čle® 

Ta odlok stopi 
dnem objave v 

Preds«^. 
PelkoveS 

Izdaja »alo^ntS"" ^ 
dni'vntk« — glavni ^ 
urednik Ivo TavM^i 

1 JctJa »Slovenska P* 

Ul 


