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'BONSKI LJUDSKI ODBORI 

1:.,Ло1г;к o zaključnem rafunu o izvršitvi ob- ^dpisi občinskih ljudskih odborov 

Obalna Medvode Na podlagi 12., 16. in 10. točke 
Ijj " 50. člena Zakona o občinskih Ijud- 

Podlagi in tnčkp чп fipna 7Л. skih odborih (Uradni list LRS 
!l?Y^«nskih ljudeh Zborih št. 19-88/52) in 42. člena Temeljnega "1П (ur usi Г1.ПЈ st. 

^ ®t. 19-88/52) in 106. člena zakona o proračunih (Uradni list in 0<?r a 0 skladih zdfavstvenih 
^ zakona o proračunih FLRJ št. 13-128/56) izdaja Občinski 

o zaključnem računu o Izvršitvi ob- 
činskega proračuna za leto 1956. 

Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki ga dosežejo zdrav- 
stveni zavodi, veljata odloka o fl- 
nansiranju in poslovanju zdravstve- 
nih zavodov (Ur. list FLRJ št. 14/53) 

. LR-J št. 13-126/56) izdaja 
9 'ludski odbor Medvode na 
' 30. ma ja 1956 

odlok 

Iti 2akljiičnega računa 
Medv 

FJ^Uv. 
iVrSitvl proračuna ObLO 

avode za leto 1955 

p 1. člen 

'ltvi se zaključni račun o iz- 
•'Sa мк0гаСипа občinskega Ijud- 

so,.. ,3 Medvode za leto 1955, 
po veljavnih predpi- 
zakona o proračunih 

jMJCTj ^""Uredbe o izvajanju pro- 
■ ^^"računovodskem poslova- vnih organov in zavodov. 

odbor Medvode na svoji i), seji dne 
30. maja 1956 naslednji 

odlok 

o proračunu občinskega ljudskega 
^odbora Medvode za leto 1956 

1. člen 

Proračun Občinskega ljudskega 
odbora Medvode za leto 1956 s po- 
sebnimi prilogami obsega: 

I. Občinski proračun: 

zavodov s samostojnim finansira- 
njem (Ur. list FLRJ št. 17/53). 

il 

2. člen 

MK rafun Občinskega Ijud- ђ0 
0ra Medvode za leto 1955, 

.samostojnih zavodov in Je sestavni del tega odloka. 

8. člen 

^ ^ dohodki in izvršeni iz- 
qw., a®ali po zaključnem ra- 

■Vodp nskega ljudskega odbora 
6 za leto 1955: 

^ Proračun: 

It- dohodki 
Izdatki 

^hodkov je 

18,246.514 
16,894.241 

1,352.273 

л bančno 

ч: !ežek 

samostojni zavodi: 

3,149.191 
3,075.867 

73.324 

i 

6sw.ek 

dohodkov 

И. Skladi: 

dohodkov 

1,458.476 
1,451.064 

7.412 

trdite 4' МеП zsključnega računa pa 
l Јогцџ ,. materialne in kazenske 
tt»4i,,,8otovnSluŽbencev' v kolikor 

^^Vilo, da doknmentaciia 
redu. 

y \ 5- Men 

^ dneva objave 

4. člen 

Predračune novo ustanovljenih 
občinskih organov in zavodov, kakor 
tudi izdajo novih odlokov, ki imajo 
za posledico povečanje izdatkov, 
odobrava komisija za gospodarstvo 
ObLO, ki jih predloži naknadno v 
potrditev ljudskemu odboru. 

5. člen 

Komisija za gospodarstvo je po- 
oblaščena, da razpolaga s proračun- 

B. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956. 

Predsednik ObLO: 
Mravlje Franc, 1. r. 

Občina Ljubljana-šiska 

Na podlagi določil temeljnega 
zakona o štipendijah (Ur. 1. FLRJ 
št. 32/55), Temeljnega zakona o pro- 
računih (Ur. list FLRJ št. 13/56) in 
23. člena statuta občine Ljubljana- 
Siška, je Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Siška na 11. seji dne 8. ju- 
nija 1956 izdal naslednji 

odlok 
o ustanovitvi sklada za štipendije. 

1. člen 

Ustanovi se sklad za štipendije 
kot proračunski sklad. 

Sklad za štipendije je pravna 
oseba s sedežem v Ljubljani. 

z dohodki 
z izdatki 

29,041.000 
29,041.000 

Uradnem glasilu OLO 

Predsednik ObLO: 
Mravlje Franc, 1. r. 

11. Predračune finančno 
samostojnih zavodov: 

z dohodki 7,265.180 
z izdatki 9,310.180 
s presežkom izdatkov 2,045.000 

I. Skladi: 

2. člen 

Presežki izdatkov nad dohodki 
v predračunih finančno samostojnih 
zavodov v skupnem znesku 2,045.000 
dinarjev se krijejo z dotacijami 
občinskega proračuna. 

3. člen 

Finančno samostojni zavodi, ki 
dosežejo V letu 1956 presežek do- 
hodkov nad izdatki s tem, da z 
uspešno organizacijo dela dosežejo 
večje dohodke, kot so planirani s 
predračunom, ali brez škode za ka- 
kovost storitev oziroma proizvodov 
zmanjšajo planirane izdatke, razde- 
lijo na ta način doseženi presežek 
dohodkov nad izdatki kot je to ugo- 
tovljeno z zaključnim računom za- 
voda za leto 1956, tako da vplačajo: 

a) V sklad za nagrade največ do 
40 % presežka z omejitvijo, da ta 
znesek ne sme peresegati eno dva- 
najstino v znesku rednih osebnih iz- 
datkov za leto 1956. 

b) V sklad za nadomestitev in 
dopolnitev inventarja ostali del pre- 
sežka. Ce Ima finančno samostojen 
zavod po odločbi o ustanovitvi še 
kak drug sklad, določi organ, ki 
odobri zaključni račun, kolikšen del 
dohodkov, ki preostane po vplačilu 
v sklad za nagrade, gre v letu 1956 
v posamezne druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finanč- 
no samostojen zavod ne doseže na 
način, določen v prvem odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom 

VABILO 

na 8. sejo ibora proizvajalcev 0L0 

Na podlagi 2. odstavka 48. člena Statuta okraja Ljubljana 
sklicujem 

8. SEJO ZBORA PROIZVAJALCEV 
Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, ki bo v torek, dne 
10. julija 1956 ob 9. url dopoldne v sejni dvorani Magistrata 
v Ljubljani. 

Predlagan Je naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Razprava in sklepanje o zaključnih računih gospodarskih 
organizacij za leto 1955. 

Vsak ljudski odbornik ima pravico pismeno predlagati spre- 
membo ali dopolnitev dnevnega reda. 

Morebitno odsotnost javite skupščinski pisarni OLO — Kre- 
sija, soba št. 16 (tel. 21-939). 

Nadomestuje predsednika OLO 
podpredsednik: 

Ing. Ivo Klemenčič, 1. r. 

sko rezervo, proti naknadnemu po- 
ročanju občinskemu ljudskemu od- 
boru. 

6. člen 

Krediti, ki jih vrnejo zavodi za 
socialno zavarovanje po členih 24., 
26. in 29. Zakona o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in uslužben- 
cev, kakor tudi od samoplačnikov 
zdravstvenih storitev, se smejo upo- 
rabiti brez soglasja komisije za go- 
spodarstvo. 

7. člen 

Nastavitve pri občinskih organih 
In zavodih, za katere v proračunu 
niso predvideni krediti, se lahko iz- 
vršijo samo po poprejšnji pritrditvi 
Komisije za gospodarstva 

2. člen 1 

Iz sklada se dajejo štipendije zal 
a) reden študij na fakultetah, na 

akademijah in višjih 

in znanstveno iz- 

umetniških 
šolah; 

b) strokovno 
popolnitev; 

c) šolanje na strokovnih šolah, 
učiteljiščih in na srednjih umetni- 
ških šolah ter v višjih gimnazijskih 
razredih. 

8. člen 

V sklad se vlagajo naslednja 
sredstva: 

a) dotacija 1e proračuna občin* 
■kega ljudskega odborai 
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b) darila gospodarskih, zadružnih 
In družbenih organizacij ter drugih 
pravnih oseb in posameznikov; 

c) obresti od naloženih sredstev 
sklada. 

4. člen 
\ 

Sredstva sklada se nalagajo na 
poseben račun pri komunalni banki 
v Ljubljani, ki izvršuje proračun 
občinskega ljudskega odbora. 

5. člen 

Sklad upravlja komisija za šti- 
pendije. 

Člane kom. si je za štipendije ime- 
nuje občinski ljudski odbor na pred- 
log sveta za šolstvo. 

6. člen 

Komisija za štipendije sprejme 
pravila sklada. Pravila potrdi občin- 
eki ljudski odbor. 

7. člen 

Ta odlok velja takoj. 
Predsednik ljudskega odbora: 

Jenko Marjan, 1. r. 

Občina Litija 

Občina Ljubljuna-Moste 

Na podlagi 12. in 15. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list L RS št. 19-88/52) in 23._ čle- 
na Statuta občine ter 3. in 8. člena 
Temeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FLRJ št 46-428/51 in 58-633/55) 
je Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Moste sprejel na 10. redni seji dne 
8. junija 1956 naslednji 

odlok 

o javnem redu in miru. 

1. člen 

Da se zavarujejo ljudje, premo- 
ženje, red in mir ter zunanji izgled 
okolice je prepovedano; 

1. imeti ob javnih cestah in po- 
teh ograjo iz bodeče žice, 

2. puščati nasade živih тзј, ki 
stoje ob javnih cestah rasti preko 
višine 1,20 metra ali tako, da živa 
meja sega na cesto, 

3. postaviti kakršnokoli ograjo 
ob javnih cestah brez posebnega do- 
voljenja Občinskega ljudskega od- 
bora Ljubljana-Moste, 

4. hoditi po tujih njivah, trav- 
nikih, vrtovih in nasadih, 

5. s konjsko vprego ali kako dru- 
. gače voziti po drugih njivah, trav- 

nikih ali po prepovedanih potih, 
6. pasti ali dopustiti, da se pa- 

sejo kokoši, koze, ovce in živina 
sploh po tujih njivah, travnikih ali 
gozdovih, 

7. oddajati zasebnim prideloval- 
cem vina in drugih alkoholnih pi- 
jač, ki nimajo stalnega bivališča na 
področju občine Ljubljana-Moste, 
prostore za vskladiščenje vina, ozi- 
roma alkoholnih pijač brez poprejš- 
njega dovoljenja Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana-Moste. 

2. Pen 

1. Z denarno kaznijo do 3000 din 
se kaznuje, kdor krši določbe 1. čl. 
tega odloka 

3. člen 

Ta odlok velja in se uporablja 
od dneva objave v »Glasniku« OLO 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

' Faln Ciril, L r. 

Na osnovi 21. člena temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. 1. FLRJ 
št. 13/56) in 1. in 2. čl. temeljnega 
zakona o občinskih dokladah in po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 1. 
FLRJ št. 19/55) je občinski ljudski 
odbor Litija sprejel na svoji 12. seji 
dne 25. maja 1956 

odlok 

o uvedbi občinske doklade na do- 
hodek od kmetijstva oil samostojnih 
poklicev in od zasebnopravnih oseb 

v letu 1956. 

1. člen 

Na območju občinskega ljudskega 
odbora Litija se pobira v letu 1956 
občinska doklada na dohodke od 
kmetijstva, od samostojnih poklicev 
in od zasebno pravnih oseb, 

2. člen 

Občinska doklada na dohodke jri 
dohodek občine za kritje komunal- 
nih, gospodarskih, zdravstvenih, so- 
cialnih, kulturnih, prosvetnih in dru- 
gih potreb, predvidenih za leto 1956. 

3. člen 

Osnovo za občinsko doklado od 
kmetijstva tvori za leto 1956 ugo- 
tovljeni katastrski dohodek. Doklada 
se odmeri v višini 11.4%. ki se 
diferencira po stopnjah v okviru ka- 
tastrskih občin, in sicer: 

modistkam, pretiskovalcem tkanin, 
šiviljam, veziljam, Žagarjem drv in 
osebam, ki se ukvarjajo s prepiso- 
vanjem, razmnoževanjem In kopira- 
njem, pod pogojem, da se pretežno 
bavijo z uslužnostnimi opravili za- 
sebnim potrošnikom, 10 % doklada 
od dohodnine. 

Dohodnina skupaj z občinsko do- 
klado ne sme biti večja kot 80% 
davčne osnove. 

kat. obč. Okrog 
Vel. goba 
Vodice 
Vel. vas 
Primskovo 
Konj I 
Moravče 
Sv. Anton III 
Splo Mirna 
Hotič I 
Vače 
Hotič II 
Jablanca 
Vintarjevec 
Kres. vrh 
Roviše 
Sv. Anton I 
Sv. Anton II 
Volavlje 
Roviše II 
Liberga 
Jezen vrh 
Tihaboj 
Konj II, 
Kresnice 
Litija 
Šmartno 

4. člen 

9% 
9% 
9% 
9 % 
9% 

11 % 
11 % 
11 % 
12% 
12 % 
12% 
13% 
13% 
13% 
10% 
10% 
10% 
10 % 
10 % 
10 % 
11 % 
11 % 
12% 
12% 
13% 
13% 
13% 

4 člen 
stojni ^ 

d 
Finančno samoauij"* , ^ 

dosežejo v letu 1956 Prc® 11 
kov nad izdatki s tem, 0 ^ 
organizacijo dela dosez^, u, j 
hodke, kot so s predrac ^ , Ust^ 
rani, ali pa brez nCiov ^ 

8Nik 

® Us 
inv 

5. člen- 

Občinska doklada se odmerja in 
plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kakor ustrezajoča dohod- 
nina. 

6. člen 

Uredba o dohodnini (Ur. 1. FLRJ 
št 56/53) z vsemi spremembami in 
dopolnitvami, odlok o davčnih stop- 
njah dohodnine za leto 1956 (Ur. 1. 
FLRJ št. 6/56) ter uredba o prisilni 
izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov velja tudi, kakor 
za odmero in pobiranje dohodnine 
tudi za odmero in pobiranje občin- 
ske doklade. 

7. člen 

Zakonske davčne olajšave pri do- 
hodnini se morajo upoštevati tudi 
pri občinski dokladi na ustrezaj očo 
dohodnino. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem 
objave v »Glasniku« OLO Ljubljana, 
uporablja pa se od 1. januarja 1956 
dalje. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Berčič Miha, 1. r. 

skla( 

»men 

storitev, oziroma Pr0izv^d«-j 
šajo planirane izdatke, r 
ta način doseženi Prese^ 
nad izdatki, kot bo u£0j jal 
ključnim računom zavoda 
tako, da vplačajo; 

a) v sklad za na^A\o, Шкл" Г 
50 % presežka z omejit^L 4 ђц 
znesek ne sme presegati W u5 
rednih osebnih izdatkov 

b) v sklad za nadomes' 
polnitev ostali del Ргс ЈлИ| 

Ce ima finančno san^fj ji v 
vod po odločbi o ustanov ^ J 4;^ 
drug sklad, določi organ' ^ I 1 

zaključni račun, kolikšen 
sežka dohodkov nad izda' d 
ostane po vplačilu v sk o0^ 
grade, gre v letu 1956 v P 
druge sklade. Л 

Presežek dohodkov, ki 8^1, 
.no samostojni zavod n® „ДО j 
način, določen v 1. 
člena, bo razdeljen z odlo ^ 
ključnem računu o lzV,n5( 
skega proračuna za leto 

Za razdelitev presežka 
nad izdatki, ki ga doseže) # 

4 Shs 

1% 
Si 

I 

i? 
^ 4r 
4, 

nao izaaiKi, na ца o ^ 
stveni zavodi, veljata odio* j 
siranju in poslovanju ^ 
zavodov (Ur. list FLRJ f ' (C Љ.0 

Odredba o spremembah 
nitvah odredbe o skladih мУ\ 
nih zavodov s samostojni' 
ranjem (Ur. list LRS št 

5. člen 

Samostojnim poklicem in za- 
sebno pravnim osebam se za leto 1956 
odmeri občinska doklada na dohod- 
nino, predpisano na dohodke iz nji- 
hove pridobitne dejavnosti, oziroma 
samostojnega poklica, ne pa na do- 
hodke iz njihovega premoženja ali 
premoženjskih pravic, v kolikor se 
obdavčujejo po čl. 34 uredbe o do- 
hodnini. 

Občinska doklada se po tem čle- 
nu ne odmeri zavezancem, katerih 
celokupni letni čisti dohodek ne pre- 
sega 160.000 din. 

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

I. samostojnim poklicem in za- 
sebno pravnim osebam 30% od do- 
hodnine, odmerjene na pridobitno 
dejavnost, oziroma na dejavnost sa- 
mostojnega poklica. 

II. Brivcem, frizerjem, čevljarjem, 
dimnikarjem, krojačem, krznarjem. 

Občina Ljubijana-Bezigrad 

Na podlagi 42. člena Temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. list FLRJ 
št. 13/56) ter 24. in 28. člena Statuta 
občine je Občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Bežigrad na svoji 11. red- 
ni seji dne 5. junija 1956 sprejel 

odlok 

o proračunu Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Bežigrad za 1. 1956. 

1. člen 

Proračun Občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Bežigrad za 1. 1956 
s posebnimi prilogami obsega: 

I. občinski proračun 
z dohodki v znesku 93,798.000 
z izdatki v znesku 93,798.000 
II. predračune finančno samostoj- 

nih zavodov 
z dohodki v znesku 59,347.000 
z izdatki v znesku 65,914.000 
s presežkom dohodkov 396.000 
s presežkom izdatkov 6,963.000 
III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 8,870.000 
z izdatki v znesku 8,870.000 

2. člen 

Presežki izdatkov nad dohodki v 
predračunih finančno samostojnih 
zavodov v skupnem znesku 6,963.000 
dinarjev se krijejo z dotacijami ob- 
činskega ljudskega odbora. 

3. člen 

Presežek dohodkov nad izdatki 
v predračunih finančno samostojnih 
zavodov v znesku 396.000 din se pre- 
pusti zavodom za sklad za nadome- 
stitev in dopolnitev osnovnih sred- 
stev in velika popravila. 

Predračune novoustanP-^j. 
činskih organov, ustanov .ч; 
kakor tudi izdaje novih ,e №• 
imajo za posledico Pove , рЛ S« 
kov, odobrava Komisija za џс 
ki jih predloži naknadno 
nhMnskemu Hudskemu 00 

4 

i 
4 

K 

Občinskemu ljudskemu 

6. člen 

Komisija za proračun 
ščena, da razpolaga s P'.„ d"11 SCena, aa га/.рош^ = 
rezervo v vsakem četrtič J ^ 
četrtine letnega plana P 
rezerve proti naknadnemu 
Občinskemu ljudskemu 00 

4 

7. člen 

Nastavitve pri občinski 
in zavodih, za katere v igl) ' 
niso predvideni krediti, s л 
vršijo samo po poprejšnj 
Komisije za proračun. 

8. člen 

Ta odlok velja od 4nCpa 
v »Glasniku«, uporablja 
1. januarja 1956. 

Predsednik ^ 
Občinskega ljudskeg f [, 

Drobcž Franc. 

Na osnovi 2., 8. in ?• f 0Л; 
nega zakona o uredi ^ l 
okrajev (Ur. list FLRJ јЛ 
Zakona o pristojnosti " (M 
okrajnih ljudskih odboto 
FLRJ št 34/55), priloga*'be 5 
- 1. točka 15. člena № 
jilih za gospodarske inJredt* 
list FLRJ št. 4/54) m U j 
spodarjenju z osnovn ' j. 
gospodarskih organizacij ^ 
št 52/53) ter 4., 8., 1°. 
statuta občine Llu,V'r ti0 5. if 
je Občinski ljudski odb .j (JU® 
Bežigrad na 11. redni ^5! 

niia 1956 lzdo1 

' 
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t % ul* Investicijski sklad 
;1'| ^ skla(j ^ežigrad kot druž- 

odlok 
občinskega 

'c'JsItpga sklada. 

1. Člen 
^tano 

Ла, 
2. člen 

<la№(
Sklada Ј® dajanje posojil 

«1? to "(Гм1П? 0l'ganlzacijam, zadru- 
j 'li Za 

g m družbenim organiza- 
i ^ tu rit ,gosPođarske investicije, 

'i ^siipei kmetijstvu in obrtništvu evanje njihove delavnosti. 

'p f 3- tlen 

investicijski sklad 

od osnovnih sredstev 

se 

flih Podjetij; 

i % 
SSo ^na m, 

5- flen 

Un občinskega ljudskega 

^rstvo ^ uPravl,ja Svet za go- 
'?Jazen sredstev, katera so 

a6a 4, 0^r^ništvo, s katerimi Vet za obrtništvo. 

'• člen 

0dlok 
l.,' 0bfln=.^Ka „Kil 

alkoholizma. 

^ člen 

•цђц ^»Ulv 
^ fobij^^^'nskcga sklada 

8. člen 
Namen tega sklada Je podpiranje 

proizvodnje brezalkoholnih pijač In 
trgovine z brezalkoholnimi pijačami. 

4. člen 
V sklad za pobijanje alkoholizma 

se steka občinski prometni davek od 
prometa z alkoholnimi pijačami v 
fostinstvu in v trgovini, ki je dolo- 
en po občinskem družbenem planu. 

5. člen 
Sklad upravlja Svet za gospo- 

darstvo. 
3. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem 
objave v »Glasniku«, uradnem gla- 
silu OLO LJubljana, uporablja pa 
se od 1. januarja 1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora; 

Drobež Frane, 1. r. 

Лсјј lisička gospodarskih or- 
b %ко Pr'Pada občinskemu in- 
("%( Iriu skladu po predpisih 

'Ц .hotnega dohodka gospo- 
аиЧг nizacij; 

za posojilo iz tega 

dohodki, ki so določeni 
n Predpisih. 

4. člen 

obfZ', odplačilni roki in naj- 
ina mera za posojila se 
 nim planom občine 

'Ч obfj^^'^rad, Ce v družbenem 
•ucen Ljubljana-Bežigrad to iv^iip0' Veljajo zadevna dolo- ma družbenega plana. 

.V6lja od dneva objave v 
Jk« r®5'1" OLO Ljubljana 
131956 P^abija pa se od 1. ja- 

%fin , Predsednik 
^еба ljudskega odbora: 

'obež Franc, 1. r. 

^ S* 2 o 
>'fai0 

alfon3 ' ®- 'n 9. člena sploš- 
љЧ= №г ,? "reditvi občin in 
VI o nL. llst FLRJ št. 26/55), 
№ * l3&nosti občinskih in 
S 8 *. 3&h odb^ov (Ur, list 
4 Sta oh,;- 4" 8" 10- ln 23- 
Ла 0h^ ,ne Ljubljana-Beži- e 5 ljudski odbor 

1 ' ђ']а na n- redni seji 
jj) 6 izdal naslednji 

X 

)■' ^Oh^^in.ki sklad za po- 
ji^ za občino Ljub- 
T 

fr te ^en 

' к' alkoholizma za V a,"BeŽigrad je prora- 

Na podlagi 1., 2., 3., 7. in 70. člena 
Splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-269/55), 
24. točke odloka o finansiranju in 
poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Ur. 1. FLRJ št. 14-85/53) in 2. točke 
24. člena Statuta občine Ljubljana- 
Bežigrad z dne 17. avgusta 1955, iz- 
daja Občinski ljudski odbor Ljub- 
Ijana-Bežigrad na 11. redni seji dne 
5. Junija 1956 naslednji 

odlok 

o oprostitvah in olajšavah samoplač- 
nikov za zdravstvene storitve na 
območja občine Ljubi Jana-Bežigrad. 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačeva- 

nja stroškov za zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na 

bolezen, ako davčni predpis od pre- 
moženja ali dohodkov bolnikove dru- 
žinske skupnosti ne presega 150 din 
letno na enega družinskega člana, 

b) šolska mladina osnovnih šol za 
indicirano preventivno zobno zdrav- 
ljenje in vse obve^ie ambulantne 
preglede, 

c) bolniki z nalezljivimi bolezni- 
mi, ki se zdravijo v bolnišnici, pa 
brezplačnost ni odrejena s predpisi 
višjih organov, 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah 
za zdravljenje v bolnišnici in ambu- 
lanti, čeprav ni zdravljenje v bol- 
nišnici ali ambulanti predpisano, 

d) bolniki za zdravljenje v bol- 
nišnici aH ambulanti, če se je Sele 
naknadno ugotovilo, da ne gre za 
nalezljivo bolezen, zaradi katere so 
bili napoteni v bolnišnico ali ambu- 
lanto, 

e) vsi tisti otroci, ki so v zdrav- 
stvenih ali počitniških kolonijah, ne 
glede na to, koliko so stari. 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali 

dohodke, od katerih se plača davek, 
se določi delno oprostitev plačila za 
zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

Bolnik plača od predpisane zdrav- 
stvene storitve; 

a) če znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka družinskega 
člana letno: 
150—300 din 25 % boln. stroškov 
301—450 din 60 % boln. stroškov 
451—600 din 75 % boln. stroškov 

b) če znaša davčni predpis od 
premoženja ali dohodka družinskega 
člana bolnika 601 din ali več, plača 
bolnik polni znesek za zdravstvene 
storitve. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se 

lahko popolnoma ali deloma opro- 
stijo plačevanja zdravstvenih stori- 

tev tisti, ki bi bili zaradi trenutnih 
slabih socialnih, pridobitnih aH dru- 
gih razmer gospodarsko ogroženi, če 
bi morali plačati stroške za zdrav- 
stvene storitve v delnem ali polnem 
obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z 

reševalnimi vozili so popolnoma 
oproščeni bolniki, za katere Je od- 
redil prevoz pristojni zdravnik, ne 
glede na davčni predpis: 

a) če so po 6. členu Uredbe o 
obračunavanju in zaračunavanju 
oskrbnine v državnih zdravstvenih 
ustanovah popolnoma oproščeni pla- 
čevanja oskrbnine (Ur. list FLRJ, 
št. 56/48), 

b) tisti bolniki, ki so navedeni v 
točkah a, c, č, d ln e 1. člena tega 
odloka ln 

delno tisti, ki so po 8. členu 
Uredbe o obračunavanju ln zaraču- 
navanju oskrbnine v državnih zdrav- 
stvenih ustanovah delno oproščeni 
plačevanja oskrbnine (Ur. list FLRJ, 
št. 56/48). 

5. člen 
Učenci in študenti vseh šol, ki so 

na podlagi 8. člena 2. točke Uredbe 
o obračunavanju in plačevanju 
oskrbnine v državnih zdravstvenih 
ustanovah (Ur. 1. FLRJ, št. 56-446/48) 
upravičeni do povrnitve polovice 
stroškov za zdravljenje v državnih 
zdravstvenih ustanovah stacionar- 
nega in ambulantno polikliničnega 
tipa imajo pravico do teh ugodnosti 
le, ako izpolnijo pogoje iz 13. člena 
odstavek 1. točka 1. zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev (Uradni list FLRJ, št. 
51-613/54), to je do dopolnjenega 
16. leta starosti, če se pa šolajo, do 
konca predpisanega rednega šolanja, 
vendar najdalje do dopolnjenega 
25. leta starosti 

6 člen 
Kot redno šolanje se smatra 

šolanje po predpisih členov 17., 
19. in 20. Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o dodatkih za 
otroke (Ur. list FLRJ, št 36-402/55), 
in sicer: 

za otroke, ki se šolajo v srednjih 
in strokovnih šolah do konca red- 
nega šolanja, toda najdalje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 
otrok 19 let starosti. Do zdravstve- 
nega zavarovanja so upravičeni 
otroci tudi po dopolnitvi 19 let sta- 
rosti, ako se šolajo v srednji ln sred- 
njih strokovnih šolah, v katere so se 
mogli vpisati samo z določenimi leti 
starosti, ali z določeno srednješolsko 
izobrazbo in v katerih traja redno 
šolanje več kot dve leti. Nadalje 
otroci, ki se šolajo v srednjih stro- 
kovnih šolah, pa niso mogli pravo- 
časno dokončati obveznega osem- 
letnega šolanja. To so otroci padlih 
borcev, žrtev fašističnega nasilja in 
otroci, ki so sami žrtve fašističnega 
nasilja. Ti so upravičeni do zdrav- 
stvenega zavarovanja do dokončane- 
ga šolanja. Za otroke, ki se šolajo 
na fakultetah in višjih šolah, oziro- 
ma akademijah veljajo zdravstvene 
olajšave do konca rednega šolanja, 
toda najdalj toliko časa po preteku 
koledarskega leta, v katerem je 
otrok dopolnil 19 let starosti, kolikor 
ga je s statutom posameznih fakul- 
tet ali višjih šol oziroma akademij 
določeno za redno šolanje, oziroma 
najdalje do 25. leta starosti. Tudi za 
te otroke veljajo zdravstvene olaj- 
šave do konca šolanja, ako so otroci 
padlih borcev, žrtev fašističnega na- 
silja ali otroci, ki so sami žrtve fa- 
šističnega nasilja. 

7. člen 
Do zdravstvenega varstva nima 

pravice, kdor je za delo sposoben ln 
se po lastni krivdi ne zaposli, ozi- 

roma ni prijavljen kot brezposeln 
na Biroju za posredovanje dela. 

8. člen 
Pod zdravstvene storitve se po 

tem odloku štejejo tale zdravstvena 
opravila: 

a) zdravniška pomoč in oskrba v 
ambulanti in na bolnikovem domu, 

b) zdravniška pomoč in oskrba v 
bolnišnicah, sanatorijih in v vseh 
drugih zdravstvenih zavodih, 

c) prejemanje zdravil in sanitet- 
nega materiala, 

č) izjemoma in po prosti presoji 
Oddelka za zdravstvo in socailno po- 
litiko Občinskega ljudskega odbora 
Ljubljana-Bežigrad v vsakem po- 
sameznem primeru; prejemanje or- 
topedskih in drugih zdravstvenih 
pripomočkov, zdraviliško in klimat- 
sko zdravljenje ter specialni zdrav- 
niški pregledi. 

9. člen 
Bolniki, ki so po zvezni uredbi 

popolnoma aH delno oproščeni pla- 
čila oskrbnine v zdravstvenih- za- 
vodih, so tudi popolnoma aH delno 
upravičeni do prejemanja zdravil in 
sanitetnega materiala. 

10. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 

2. členu tega odloka se priznavajo 
upravičencem le na podlagi potrdila 
o priznanju do brezplačnih oziroma 
znižanih zdravstvenih storitev, ki ga 
izda načelnik oddelka za zdravstvo 
in socialno politiko Občinskega 
ljudskega odbora Ljubljana-Beži- 
grad. To potrdilo morajo predložiti 
upravičenci zdravstvenemu zavodu 
ob prvem iskanju zdravstvene po- 
moči, razen v nujnih primerih, ko 
se lahko potrdilo predloži najkasneje 
v 8 dneh po prvem iskanju zdravni- 
ške pomoči. 

Oddelek za zdravstvo in socialno 
politiko izda bolnikom po točki a) 
1. člena in po 2. členu navedenega 
odloka potrdilo na podlagi višine 
davčnega predpisa, po ostalih toč- 
kah 1, člena pa na podlagi mnenja 
pristojnega zdravnika. 

11. člen 
Odločbo o popolni aH delni opro- 

stitvi stroškov za opravljene zdrav- 
stvene storitve po 3. členu tega od- 
loka izda v soglasju s Svetom za 
zdravstvo načelnik oddelka za zdrav- 
stvo in socialno politiko. 

12. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega po- 

trdila po 10. členu tega odloka in 
prosti odločbi, izdani po 11. členu, je 
dopustna v 15 dneh po prejemu od- 
ločbe pritožba na Tajništvo za 
zdravstvo pri Okrajnem ljudskem 
odboru Ljubljana. 

13. člen 
Z dnem, ki je določen, da se> 

začne uporabljati ta odlok, nehata 
veljati odlok MLO gl. mesta Ljub- 
ljane o oprostitvah in olajšavah sa- 
moplačnikov za zdravstvene storitve 
na območju mesta Ljubljane z dne 
22. 3. 1954 — Tajništvo št 345-1-54, 
Uradni list LRS št. 12-156/54 in od- 
lok OLO Ljubljena okolica o opro- 
stitvah in olajšavah samoplačnikov 
za zdravstvene storitve na območju 
okraja Ljubljaha-okolica z dne 22. 8. 
1954, opr. št, 9512/1-54, Uradni list 
LRS, št. 37-556/54. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objavt 

v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
LJubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora; 

Drobež Franc, 1, r. 
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Na podlagi 1. in 2. člena sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ, št. 26-269/55) 
ter 10. in 23. člena statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad, je Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bežigrad na 
11. redni seji dne 5. junija 1956 izdal 
naslednji 

odlok 
o ustanovitvi sklada za stanovanjsko 
komunalno graditev na območju ob- 

čine Ljubljana-Bežigrad. 

1. člen 
Ustanovi se Sklad za stanovanj- 

sko komunalno graditev kot samo- 
stojen družbeni sklad. 

Sklad je pravna oseba s sedežem 
v Ljubljani. 

2. člen 
Iz sklada se dajejo sredstva za 

zidanje stanovanjskih hiš in komu- 
nalnih naprav, ki so v zvezi z ure- 
ditvijo stanovanjskih območij. 

3. člen 
V sklad se stekajo naslednja 

sredstva: 
1. sVedstva od prodaje hiš, sta- 

novanj in poslovnih prostorov, last 
splošnega ljudskega premoženja; 

2. del najemnin od stanovanj ter 
poslovnih prostorov, in sicer 10 % 
od najemnin za stanovanje ter 56 % 
od najemnin za poslovne prostore; 

3. sredstva, ki se plačujejo po od- 
loku o zagotovitvi povračila investi- 
cijskih stroškov za komunalne na- 
prave; 

4. sredstva, ki so določena po 
družbenem planu in dotacije iz pro- 
računa; 

5. sredstva skladov za samostoj- 
no razpolaganje gospodarskih orga- 
nizacij v višini, ki jo določi de- 
lavski svet; 

6. posojila, ki jih dajejo gospo- 
darske organizacije iz sklada za sa- 
mostojno razpolaganje; 

7. sredstva posojil, ki so razpi- 
sana za kreditiranje graditve stano- 
vanj in komunalnih naprav. 

4. člen 
Sredstva sklada se nalagajo na 

poseben račun pri komunalni banki 
v Ljubljani, ki izvršuje proračun 
občinskega ljudskega odbora. 

5. člen 
Sredstva od najemnin za po- 

slovne prostore po 2. točki 4. člena 
odloka se v okviru sklada vodi po- 
sebej. Ta sredstva se uporablja za 
razširitev poslovnih prostorov v 
skladu s potrebami stanovanjskih 
območij. 

6. člen 
S skladom razpolaga kot upravni 

odbor Svet za stanovanjske zadeve, 
razen sredstev, katera so- določena 
za graditev komunalnih naprav, s 
katerimi razpolaga Svet za komu- 
nalne zadeve. 

7. člen 
Pravila Sklada sprejmeta Svet za 

stanovanjske zadeve in Svet za ko- 
munalne zadeve. Pravila potrdi ob- 
činski ljudski odbor. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v uradnem glasilu OLO Ljub- 
ljana »Glasnik«, uporablja pa se od 
1. Januarja 1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Drobei Franc, 1. r. 

СЛ^' 

Na osnovi 2., 8. in 9. člena sploS- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ, št 26/55), 
Zakona o pristojnosti občinskih In 
Okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ, Št. 34/55), 4., 8., 23. In 30. čle- 

na statuta občine Ljubljana-Beži- 
grad in Uredbe o cestnih skladih 
(Ur. list FLRJ, št. 19/56), je občin- 
ski ljubski odbor Ljubljana-Beži- 
grad na 11. redni seji dne 5. junija 
1956 izdal naslednji 

odlok 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada. 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad 

za občino Ljubljana-Bežigrad kot 
proračunski sklad. 

2. člen 
Sredstva cestnega sklada so na- 

menjena za vzdrževanje, rekonstruk- 
cijo in modernizacijo cest. 

3. člen 
V občinski cestni sklad se ste- 

kajo: 
1; dohodki iz stalnih virov po 

Uredbi o cestnih skladih In po dru- 
gih zveznih predpisih; 

2. dotacije iz proračuna občin- 
skega ^"dskega odbora; 

3. darila, posojila in drugI po- 
sebni dohodki. 

4. člen 
Stalni dohodki občinskega cest- 

nega sklada so: 
1. državne in občinske takse, ki 

se plačujejo za registratijo motornih 
In vprežnih vozil po predpisih o 
taksah (tar. št. 61 in 62 tarife zakona 
o taksah); 

2. prometni davek od prevoznih 
storitev zasebnih lastnikov cestnih 
vozil (po predpisih o taksah In po 
tarifi prometnega davka); 

3. dohodki od prodaje trave, sad- 
ja in dreves s cestnega zemljišča; 

4. denarne kazni zaradi kršitev 
prometnih predpisov In predpisov o 
varstvu javnih cest ter zaradi poško- 
dovanja cest. 

Pcleg teh stalnih dohodkov so 
lahko stalni dohodki tudi denarna 
sredstva posebnega krajevnega pri- 
spevka, ki ga lahko predpiše občinski 
ljudski odbor. 

8. člen 
Sredstva občinskega cestnega 

sklada se nalagajo na poseben ra- 
čun pri komunalni banki, ki Izvršuje 
proračun občinskega ljudskega od- 
bora. 

6. člen 
Občinski cestni sklad upravlja 

Svet za komunalne in gradbene za- 
deve. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v uradnem glasilu OLO Ljubljana 
»Glasnik«, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Drobcž Franc, 1. r. 

Občina Ljubljana-Crnuče 

Na osnovi 21. člena Temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. list FLRJ, 
št. 13/56) in 1. ter 2. člena Temelj- 
nega zakona o občinski dokladi in 
posebnem krajevnem prispevku (Ur. 
Ust FLRJ, št. 19/55) in XXI. poglavje, 
1. točka zveznega družbenega plana 
za leto 1956 (Ur. list FLRJ, št. 14/56) 
je Občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Crnuče sprejel na svoji 9. seji z dne 
31. maja 1956 

odlok 
o uvedbi občinske doklade na do- 
hodnino od kmetijstva, od samostoj- 
nih poklicev in od zasebno-pravnih 

oseb v letu 1956. 

1. člen 
Na območju občinskega ljudskega 

odbora Ljubljana-Crnuče se pobira 
v letu 1956 občinska doklada na do- 
hodnino od kmetijstva, od samostoj- 
nih poklicev In od zasebno-pravnih 
oseb. 

2. člen 
Občinska doklada na dohodnino 

je dohodek občine za kritje komu- 
nalnih, gospodarskih, zdravstvenih, 
socialnih, kulturnih, prosvetnih in 
drugih potreb, predvidenih za leto 
1956. 

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado od 

kmetijstva tvori za leto 1&56 ugo- 
tovljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstva, doklada pa se odmeri: 

1. katastrske občine Dol, Kleče in 
Podgora po stopnji 12%, 

2. ostale katastrske občine pa po 
stopnji 13 %. 

4. člen 
Samostojnim poklicem in zaseb- 

no-pravnim osebam se za leto 1956 
odmeri občinska doklada na dohod- 
nino, predpisano na dohodke iz nji- 
hove pridobitvene dejavnosti oz. sa- 
mostojnega poklica, ne pa ha do- 
hodke Iz njihovega premoženja ali 
premoženjskih pravic, v kolikor se 
obdavčujejo po 34. členu uredbe O 
dohodnini. 

Občinska doklada se po tem čle- 
nu ne odmeri zavezancem, katerih 
celokupni letni čisti dohodek ne pre- 
sega 160.000 dinarjev. 

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

I. samostojnim poklicem in za- 
sebno-pravnim osebam 35 % dohod- 
nine, odmerjene na pridobitno de- 
javnost oz. na dejavnost samostoj- 
nega poklica, 

II. brivcem In frizerjem, čevljar- 
jem, čistilcem čevljev, čuvajem lo- 
kalov, stanovanj, vozil in prtljage, 
dežnikarjem, dimnikarjem, gardero- 
berjem, izdelovalcem perila, kroja- 
čem, krpalcem vreč, krznarjem, me- 
sarjem, pedikerjem, modistkam, pe- 
ricam in likalkam, popravljalcem 
glasbil, popravljalcem nogavic, pre- 
prog in drugih tkanin, predtiskoval- 
cem tkanin, snažilcem oken, šiviljam, 
veziljam, Žagarjem drv In osebam, 
ki se ukvarjajo s prepisovanjem, raz- 
množevanjem, kopiranjem, plakati- 
ranjem ter sestavljanjem oglasov in 
reklam pod pogojem, da se pretežno 
bavijo z uslužnostnimi opravili za- 
sebnim potrošnikom 10 % dohodnine. 

Dohodnina skupaj z občinsko do- 
klado ne sme znašati več kot 80 % 
davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja In 

plačuje v gotovini Istočasno in na 
Isti način kakor ustrezajoča dohod- 
nina. 

6. člen 
Uredba o dohodnini (Ur. 1. FLRJ, 

št. 56/53) z vsemi spremembami In 
dopolnitvami, Odlok o davčnih stop- 
njah dohodnine za leto 1956 (Ur. list 
FLRJ, št. 6/56) ter Uredbe o prisilni 
izterjavi davkov In drugih prora- 
čunskih dohodkov velja — tako ka- 
kor za odmero in pobiranje dohod- 
nine — tudi za odmero in pobiranje 
občinske doklade. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dohodnini se 

morajo upoštevati tudi pri občinski 
dokladi na ustrezajočo dohodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »»Glasniku«, uradnem gla- 
silu OLO Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora: 

Peter LfeSnJak, 1. r. 

Občina Ljubljana* 

Občinski ljudski odbor Lj" j 
Polje izdaja na podlagi Л| 
Zakona o pokopališčih (№' . 'J 
št. 49/60-1955), v zvezi Mj, 
50. člena Zakona o obči"9 .. 
skih odborih (Ur. 1. LRS> 
In 3. člena Zakona o sPre ..m«1 

dopolnitvah Temeljnega 'r.jji- 
prekrških (Ur. 1. FLRJ, Jt'' 
in na svoji 8. redni seji 

J? 

in na svoji 
nija 1956 

odlok 
o pokopališkem redi" 

( 

? 

1. člen 
Na območju občinskega Ц , 

odbora Ljubljana-Polje sO 11 

pokopališča: 
Polje, Sostro, Dolsko, 

nje, Krlževska vas, SentPajL 
Žganje, Janče In Mali L i P08 

2. člen J 
Pota na pokopališčih J' 

občinski ljudski odbor P" 
ločenem organu. 

3. člen J| 
Za grobove morajo skr ^ / 

niki oziroma zakupniki, ДОДл 
poskrbeti, da so grobovi oP1 ^' 
pokošena, okolica groba P8 

nosti posuta s peskom. , je' 
Zasajanje listnatega d^hjf 

voljeno le s pristankom P $ 
'občinskega organa. Nizl^Ljfi , 
grmičevje je treba redno 5 f 

Za namestitev spomin9 

na pokopališkem zidu J® pt1' 
predhodno dovoljenje za 1 

nega občinskega uprav: 
Na pokopališčih je r- ^ 

vsaka vožnja z vozili in ^ 
prav tako pa ni dopustn0 

pallšča voditi pse. . , | 
Ce zakupniki ne bi 

za vzdrževanje reda in C1.|,{ 
hov, lahko pristojni orge®,^ 
ga ljudskega odbora satu jtf 
trebna očiščevalna dela 
zakupnika. V kolikor 
bil priparvljen nositi sit^f 
redi pristojni občinski o1 

navo groba. 
4. člen ,„11 

Prostor za grobove odd8J 
rabo za določen čas oris1 • 
občinskega ljudskega 
predhodnemu plačilu 
stojbine. Poedinemu za 0г(Л 
sme dodeliti v uporabo o" 
največ dva grobova. ProSL d*' 
se oddajajo v uporabo l0 

bova skupno. 
5. člen i 

Z opuščenimi grobn'C.^'J 
laga pristojni organ obti" ^ 
skega odbora, prav tako 
zanemarjenimi nagrobni ^ 
meniki, Ce jih na njegov ^ 
nlk oziroma zakupnik n^ 
redno stanje, oziroma 
določenem roku. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 

iooflV 

kaznuje, kdor prekrši "".„gj % 
štirih odstavkov 3. člena Mf. 

Za upravni kaze 
za izrekanje kazni P0 „V 
pristojen sodnik za pre* 

( 

il 1 

S 

$ 'o, 

h 

li: 
"».i 

skega ljudskega odbora ,f PolJe. velj8j%V 
Glede pristojnosti v0" ^ 

62. in 67. člena Temelj 
prekrških. J 

Г člen J 

Ta odlok velja od %811» 
v »Glasniku« OLO L" 

občinskega .. !• 
Maček lieoP" 

ч 


