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Ти 0 ^,0vil" zaposlenih pa 
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t>i!.,(). Primerjavi z realizi- 
^ '.5V« J0 v 1955 pove- 

''л у : ЈГ Povečanje pro- 
'"'"atrijski proizvod- 

.— .vnosti dela v 
0<'visno od sledečih 

'"zacije m racio- 
Proizvodnega pro- 

Hormirunih in 

4. — uvajanja in pravilnega izva- 
janja premiranja, 

5. — zmanjšanja števila neproduk- 
tivnega osebja. 

III. poglavje 
Kmetijstvo 

V primerjavi z letom 1955 se 
kmetijska proizvodnja ne bo bi- 
stveno povečala. 

Najmočnejši vir dohodkov iz 
kmetijstva je živinoreja, /aradi 
ugodnega pridelka krme v letu 1955 
se predvideva porast številčnega 
stanja živine kakor tudi večja pro- 
izvodnja mleka. 

V sodelovanju z veterinarsko in- 
špekcijo bo poskrbljeno, da se bodo 
strogo izvajali predpisi o omejitvi 
in zatiranju živinsluli nalezljivih 
bolezni. 

Povečanje števila živine in smo- 
trnejša uporaba umetnih gnojil bo- 
sta ugodno vplivali na dober donos 
poljskih pridelkov. Predvidevamo, 
da bo pridelek žit, krompirja in 
krme ostal na lanski višini. V sad- 
jarstvu pa se pričakuje nekoliko 
slabši pridelek. 

V zimski dobi 1955/1956 je bila 
v vsej občini izvršena akcija či- 
ščenja sadnega drevja in uničeva- 
nja sadnih škodljivcev. V letu 1956 
se predvideva smotrnejše obnavlja- 
nje sadovnjakov. 

Na območju občine je veliko šte- 
vilo manjših vrtov. Tudi tej drobni 
kmetijski proizvodnji, ki je važna 
za preskrbo mestnega trga z zele- 
njavo in raznimi z godnim i kmetij- 
skimi pridelki, bo posvečena večja 
skrb. S pomočjo kmetijskih zadrug 
in posebnih ekip bo organizirano 
sistematično zatiranje koloradskega 
hrošča in drugih škodljivcev. 

IV. poglavje 
Zadružništvo 

Na področju občine je Sest kme- 
tijskih zadrug splošnega tipa. 

Predvideva se povečanje njihove 
delavnosti na področju odkupa in 
kmetijske pospeševalne službe. 

V. poglavje 
Gozdarstvo 

Na področju občine je 6855 ha 
gozdov. 

V letu 1956 bo osnovna naloga 
varstvo in zaščita gozdnega boga- 
stva. omejitev sečnje in pogozdo- 
vanje. 

VI. poglavje 
Gradbeništvo 

Obrtno gradbeno podjetje >Stav- 
bat Polje bo svojo delavnost v glav- 
nem preusmerilo v izvrševanje grad- 
benih vzdrževalnih del in gradnjo 
stanovanj. 

Nadaljevala se bo gradnja Hla- 
dilnice in Tovarne mesnih izdelkov 

v Zalogu, ki ju gradi gradbeno pod- 
jetje Gradiš Ljubljana. 

Število zaposlene delovne sile se 
v letu 1956 predvidoma ne bo zmanj- 
šalo. 

VII. poglavje 
Trgovina 

Plan blagovnega prometa na 
področju občine Ljubljana-Polje 
predvideva porast za 1 Vo v primer- 
javi z letom 1955. 

Za razvoj in napredek blagov- 
nega prometa bo potrebno: 

a) — da se skladi podjetij in na- 
menski skladi občine za trgo- 
vino čimbolj racionalno po- 
rabijo, 

b) — da sc trgovska mreža poveča 
z novimi poslovalnicami za 
prodajo obutve, sadja in ze- 
lenjave ter manufakture, 

c) — da se čimprej uveljavijo po- 
trošniški sveti. 

V trgovini bo treba znižati ma- 
terialne stroške, odpraviti nepotreb- 
ne posredovalce, odpraviti nepo- 
trebno kupičenje blaga in s tem 
pripomoči k stabilizaciji trga in 
znižanju cen. Potrošniški sveti bodo 
morali posvetiti večjo pozornost 
strokovni in moralni politični kvali- 
fikaciji zaposlenega kadra. 

VIII. poglavje 
Gostinstvo in turizem 

Promet v gostinstvu se v letu 
1956 ne bo povečal, število zapo- 
slene delovne sile pa se bo zmanj- 
šalo za 5°/«. 

Zaradi nezadostne opreme gostin- 
skih obratov so pri določanju občin- 
skih planskih instrumentov za go- 
stinstvo upoštevana naslednja na- 
čela: 
a) — amortizacija se določi v vi- 

šini in stopnji, ki bo omogo- 
čala redno vzdrževanje in na- 
domestitev osnovnih sredstev, 

b) — zaradi posebne družbene vlo- 
ge se obrati delavsko usluž- 
benskih restavracij in menz 
oprostijo plačevanja obresti 
od osnovnih sredstev. 

Sredstva, ki jih plačuje gostin- 
stvo v občinski investicijski sklad, 
se bodo uporabila za investicije v 
gostinstvu. 

IX. poglavje 
Obrt 

Pomanjkanje investicijskih sred- 
stev je vzrok, da je obrtništvo za- 
ostalo v razvoju za ostalimi pano- 
gami gospodarstva. 

V letu 1956 se bo obseg obrtniške 
proizvodnje in storitev v družbenem 
sektorju obrti povečal v primerjavi 
z letom 1955 za 10'/«, т zasebnem 
sektorju pa za 8'/«. 

Število zaposlene delovne sile v 
vseh obrtnih podjetjih in obratih 
bo za 20/e manjše kot v letu 1955. 

V nadaljnjem razvoju obrti se 
predvideva razširitev mreže obrt- 

niških delavnic, predvsem uslu^- 
nostnili. Posebna skrb pa bo veljala 
izpopolnitvi in dopolnitvi opreme 
obstoječih obratov, ker je iztrošena 
in pomanjkljiva. 

Pravilno določanje davčnih osnov 
za zasebne obrtne proizvajalce in 
uporaba enotnih davčnih stopenj 
bosta omogočili izenačenje družbe- 
nih obveznosti med socialističnim 
in zasebnim sektorjem in pospešili 
zdravo konkurenco med obema sek- 
torjema. 

/a zagotovitev pravilne davčne 
1>olitike bodo uvedene občinske do- 
Llade na dohodek od obrti in samo<i 

stojnih poklicev. 

X. poglavje 
Komunalna podjetja 

Kot komunalni podjetji bosta p(>> 
slovali Pekarna Polje in Kino Vev- 
če, ki ne predvidevata pomembnej- 
šega povečanja proizvodnje oziro- 
ma storitev. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti občine 
Ljubljana-Polje za leto 1956 

XI. poglavje 
Kot komunalni podjetji bosta po- 

slovali na območju občine Ljub- 
ljana-Polje Pekarna Polje in Kipe 
Vevče. 

XII. poglavje 
Amortizacija 

1. Gostinstvo: 
Gostinska podjetja in gostišča 

ter samostojna pavšalirana gostišča 
obračunavajo v letu 1956 polni zne- 
sek predpisane amortizacije, izra- 
čunane po stopnjah, ki so določene 
z zveznimi predpisi. 

Gostišča na pravila bodo obra- 
čunavala amortizacijo po stopnji 
10'/« od osnovnih sredstev. 

2. Obrt: 
Obrtne gospodarske organizacije 

bodo obračunale znesek predpisane 
amortizacije, izračunane po stop- 
njah, ki so določene z zveznimi 
predpisi, razen >Opekarne< Zadvor 
in »Cevljarnef Sostro, ki bosta pla- 
čevali le 50*/« predpisane amorti« 
zacije. 

5. Komunalna podjetja: 
Komunalna podjetja bodo obra- 

čunala polni znesek predpisane 
amortizacije, izračunane po amor- 
tizacijskih stopnjah, ki so določene 
z zveznimi predpisi. 

XIII. poglavje 
Obresti na osnovna sredstva 

1. Gostinstvu: 
Obrestna mera na osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) — zgradbe 2*/» 
1,) — ostala osnovna sredstva 

Obrati družbene prehrane ne 
plačujejo obresti od osnovnih sred- 
stev. 

2. Obrt: 
Obrestna mera na osnovna srecU 

stva znaša na leto za: 

Ji 
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1. Opekarno Zutlvor 1 Vo 
2. Krojužtvo Soslro 20/o 
3. Šivalnico Polje 2°/» 
4. Cevljarno Sncberje 20/o 
5. Cevljarno Sostro 20/o 
6. Brivnico Vevče 2% 
7. Mellurslvo /udolirova 2'!» 
8. Kolarstvo Dolsko 2"/« 
9. Keinont I )olmiiije 3% 

10. M i lamo 1'оЦо 3"/о 
11. Mizarstvo m tesarstvo 

Zadobrova 4°/« 
12. Mizarstvo Kašelj 4°/« 
13. Strojno ini/.arstvo Dobrunje 40/o 
14. Obrt no podjetje »Stavba« 

Polje 6"/« 
3. Komunalna podjetja: 

Obrestna mera na osnovna sred- 
•tva znaša za leto 1956 za: * 

a) Pekarno Polje 2"/« 
b) Kino Vevče 40/o 

4. Splošne kmetijske zadruge: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva kmetijskih zadrug znaša letno 
2Vo. 

XIV. poglavje 
Razdelitev, dobička 

1. Trgovina: 
Dobiček trgovskega podjetja oz. 

trgovine, ki ostane, ko se izločijo 
sredstva za okrajni družbeni inve- 
sticijski sklad po 90. členu in sred- 
stva za razdelitev potrošnikom po 
92. členu Uredbe o delitvi celotnega 
dohodka gospodarskih organizacij 
(Ur. list FLRJ št. 10/56), se vloži 
v občinski družbeni investicijski 
sklad in se sme uporabljati le za 
investicije v trgovini. 
2. Gostinstvo: 

Dobiček gostinskih podjetij in 
gostišč, ki ostane, ko se izločijo 
sredstva za okrajni družbeni inve- 
sticijski sklad po 113. oz. 90. členu 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih organizacij (Ur. list 
FI,R] št. 10/56) se razdeli takole: 

50% v občinski družbeni inve- 
sticijski sklad,. 

50*/« v občinski proračun. 
3. Komunalna podjetja: 

•) Del dobička, ki ustreza zvezne- 
mu davku, vloži: 
Pekarna v občinski družbeni in- 
vesticijski sklad, ki se namensko 
uporablja za investicije v pe- 
karni. 
Kino podjetje v svoj investicij- 
ski sklad. 

. h) Ko odvede gospodarska organi- 
zacija iz svojega dobička znesek 
za investicijski sklad, krije ob- 
veznosti iz dobička po zakonu 
(člen 39 celotnega dohodka go- 
spodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ št. 10/56). 

e) Iz dobička se po odbitku obvez- 
nosti po zakonu izloči plačilni 
sklad iz dobička s prispevkom 
za socialno zavarovanje in pri- 
spevkom za stanovanjski sklad. 
Plačni sklad iz dobička znaša do 
16"/o plačilnega sklada pred iz- 
računom dobička. 

d) Po odbitku plač iz dobička se 
izloči določeni del za samostojno 
razpolaganje. Ta znaša 1 "/o od 
celotnega dohodka. 
Sredstva za samostojno razpola- 
ganje komunalnih podjetij se 
smejo uporabiti tako. kot določa 
31. člen Uredbe o delitvi celot- 
nega dohodka gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list KI.RJ št. 10/56). 

e) Dobiček gospodarske organizaci- 
je, ki ostane po odbitku dela za 
samostojno razpolaganje, se od- 
vede v občinski družbeni inve- 
sticijski sklad. 

4. Splošne kmetijske zadruge: 
Dobiček, ki ostane po izločitvi 

ttstega dela, ki ustreza zveznemu 
oavku od dobička, se razdeli takole: 

a) 10'/o v občinski proračun, 
b) 40V« v sklad Okrajne zadruž- 

ne zveze. 
Sredstva tega sklada sme okraj- 

na zadružna zveza uporabiti samo 
za pospeševanje trgovske delav- 
nosti. 

c) 500/o kmetijski zadrugi. 
XV. poglavje 

Sklad za plače gospodarskih 
organizacij 

1. Trgovina: 
Trgovskemu podjetju Polje se 

določi sklad za plače v odstotku 
5.2 0/o doseženega prometa. 
2. Gostinstvo: 

Restavraciji Vevče se določi sklad 
za plače v odstotku 15,50/o od do- 
seženega prometa. 

XVI. poglavje 
Občinske doklade 

Stopnjo občinskih doklad na do- 
hodek od kmetijstva, samostojnih 
poklicev in zasebno pravnih oseb 
no predpisal občinski ljudski odbor 
Ljubljana-Polje s posebnim odlo- 
kom. 

XVII. poglavje 
Predpis pavšalnih obveznosti 
Obrtnim delavnicam ter samo- 

stojnim gostiščem pavšalistom bo 
predpisal obveznosti občinski ljud- 
ski odbor s posebno otlločbo. 

XVIII. .poglavje 
BILANCA PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V LETU 1956 

1. SREDSTVA: 
v 000 din 

1. Del dobička gospodar- 
skih organizacij 

2. Del prometnega davka 
iz gospodarstev 

3. Del posebnega proračun 
skega prispevka 

4.Del dohodnine kmečkih 
gospodarstev 

5. 45Vo občinske doklade na 
dohodke od kmetov 

6. Del dohodnine ostalih 
poklicev 

7. Občinska doklada na do- 
hodek ostalih poklicev 

8. Občinski prometni davek 
9. Lokalne takse 

10. Zemljarina (brez kmetij- 
stva) 

11. Dohodki uradov in ustanov 
12. Ostali proračunski dohodki 
13. Davek na maloprodajni 

promet 
14. 50% ostanka dobička 

gostinskih podjetij in 
pavšaliranin podjetij 

11. IZDATKI: 
1. Administrativni Pr?'^ 
2. Dotacija gospodarst .je 
3. Negospodarske inves 

izdatk' 
18.599 

4.204 

995 

12.060 

5.5)4 

9.535 

1.700 
9.200 
1.920 

195 
300 
343 

2.160 

2.775 

Sktipaj proračun 

OBČINSKEGA LJUL'5 
B. SREDSTVA 

ODBORA .g 
LJUBLjANA-PO^ 

1. Občinski investicijsK' ej 
sklad bo znašal v 

2. Stanovanjski sklad 
bo znašal v I. 1956 

3. Občinski cestni sklad 
bo znašal v 1. 1956 , 

4. Sklad za pobijanje m 
lizma bo znašal v 1- 

Skup8!. 
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XIX. poglavje 
Prehodne določb®   . 

Svet za gospodarstvo j 
ščen, da po potrebi izi'0 

ša navodila za izvajanje 
benega plana. 

Ta družbeni plan vclj 
nuarja 1956 dalje. jj: 

Predsed" j, 
Leopold ' 

Skupaj proračunskih 
sredstev 69.500 

OBČINA DOMŽALE — Družbeni plan 

Na podlagfi 1., 2., 7. in 9. člena 
Splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. list FLRJ, 26-269/55) 
in na podlagi 50. člena Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS, št. 19/52)) v zvezi z določbami 
zveznega družbenega plana za leto 
1956 (Ur. list FLRJ, št. 14-135/56), 
določbami družbenega plana Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1956 
(Ur. list LRS, št. 13-43/56) in na 
podlagi 10. in 2^ člena Statuta Ob- 
čine Domžale, je sprejel Občinski 
ljudski odbor Domžale na svoji 
9. seji, dne 31. maja 1956 

DRUŽBENI PLAN 
OBČINE DOM2ALE 

ZA LETO 1956 
Prvi del 

Razvoj gospodarstva y letu 1956 
Na podlagi smernic zveznega, re- 

Družbeni proizvod 
Narodni dohodek 

11. poglavje 
Industrija je v občini najmočnejša 

panoga v gospodarstvu. Obseg in- 
Stroku 

publiškega in okrajnega plana ter 
nove gospodarske (volitike, predvide- 
va občinski družbeni plan ukrepe, 
ki bodo doprinesli k ustalitvi trga 
in dvigu življenjskega standarda. To 
l>o doseženo z večjo proizvodnjo, 
posebno artiklov široke potrošnje 
in večjo storilnostjo, na drugi stra- 
ni pa s štednjo s proračunskimi 
sredstvi. 

I. poglavje 
Skupni družbeni proizvod 

in narodni dohodek 
Družbeni sektor gospodarstva bo 

v letu 1956 ustvaril 4 milijarde 600 
milijonov dinarjev družbenega pro- 
izvoda in 4 milijarde 330 milijonov 
narodnega dohodka. 
Gibanje družbenega profzvoda in 
narodnega dohodka kaže naslednja 
primerjava v indeksih (1954 = 100): 

ie< 
Nesorazmerno pove^LiFj 

sile narekujejo predvsemprif 
strokovnem kadru, k' , >>{• 
kuje zlasti v kovinski ; 

Investicijska dela sC .„јЛ »k; 
žala v najnujnejših ^Р^цјв ; 
stoječi! kapacitet. Proi^v л# 
za široko potrošnjo bo \ (>'_ 
dnstriji udeležena s 65 ■■рЛ 
odpade največji delež 1111 jpŽ1' 
usnja in obutve, tekstil"0 

industrijo itd. 

'"je 
4« 
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III. poglavje 
Kmetijstvo 

Kmetijska proiz.vod»/»fsffi 

,1954 
100 
100 

1955 
116 
118 

1456 
131 
130 

večala za 3%. V drnžbeu (j|t 
bo izvedena delna P14''1! 
živinorejo z ozirom ne 
be komplekse zemljiš''-, јЛЛј1 

V letu 1956 se Pr< liiiSfrt 
nadaljnja pridobitev zpn па(Л 
lacijo Rače. Rovščice 'I' 

V letu 1956 Iki prt' dvid<ri' 

111 p roizvodnja električne energije 
116 Proizvodnja nekovin 
117 Kovinska industrija t 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
122 Lesna industrija 
123 Predelava papirja 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
127 Živilska industrija 

Skupaj industrija 

dustrijske proizvodnje se bo povečal 
za 2%. Po posameznih strokah se bo 
proizvodnja povečala takole: 

1 ml r k s fizičnega obsega 
Itealizocijo 1955 — 100 

105 
136 
103 
95 

100 
108 
96 

115 
100 
111 
102 

on janih 80 ton pšenice, ^ sjefi 
ton ječmena in 15 ton s ^rP1 

Poleg tega bo treba 
arondacijo zemljišč, P^, 
državnem posestvu J lv 

IV. pogluvJ0 

Zadružništvo 
Knu 

posvetiti v tem letu 
da bodo zajele vso 

kakor tudi ves oti 

tilow 
ijske zadrug® .,0' J ■ večjo t. „ 

pre 
som. IkUp' 

skih pridelkov. 
Nadalje 1и) treba 

ske zadruge v organ 
kadrovskem smislu 

utrd'.'V 
iza'1^ 

Ol 

Število zaposlenih se bo v primerjavi z letom 1955 povečalo takole: 
Povprečno Slov. zapOfilcnih Intlekn 

Stroka 
lit Proizvodnja elektr. energije 
116 Proizvodnja nekovin 
117 Kovinska industrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradb. materiala 
122 Lesna industrija 
123 Industrija papirja 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja 
127 Živilska industrija 

industrija skupaj 

Rcal. 1953 1'luil 1956 Г 1956 
K 1955 

47 50 106 
37 48 129 
76 88 115 

203 212 104 
47 47 100 

313 314 100 
435 440 101 

1544 1623 105 
667 715 107 
206 199 96 

3575 3736 104 

V. poglavje 
Gozdarstvo ^ 

Za napredek gozda.1* nuc^rlnl^ ^ фОО 1956 določena nascdnj^ - 
Za gojitev gozdov - ,, 

varstvo 67.000 din. ,a Г/и 
Pogozdeno bo 0,20 «ii, f • 1 /л f ' l .S l ■ Л O in 14,8 ha zelo 
Za obnovo in vzdrz. ^.„jh , 

komunikacij je P Pvi^ 
lijonov dinarjev. $0'tU 
rabljenih za razsin" 
Pod lom—Posipek (k- «• 
milijona dinarjev. 
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Jud 
i 
•Џ^ 

tki 

JE 

) 

.ho- / 

A 
.»i"' 
tf 

.ik; 

O^.t 

poglavje 
V i Gradbeništvo 

J'b l'' bo veljala posebna 
ПЈ.Ц poduktivnosli iu 

Nnfw?r- opreme. Us|u„ V •fvršeiiih gradbenih del 
2iiai„i rpz materialnih stroškov a za 9°/« manj kot v 1. 1955. 

Vil. poglavje 

Dtu>. . Trg0vina 
Hvj'J'"' plnn za leto 1956 pred- 
Nstot ГгапЈе Рготе^а za ^ "^0- ki.: ,tek gre v glavnem na račun 
i'^"i.so jili odprla proizva- 

i VC'H« >Tokc 
Vi,; medte 

oko c, »Universale« 
m ko se v ostali 

vj'.^^dvidcva promet v višini ne realizacije. 

VIII. poglavje 

V ] Gostinstvo 
Sie nju '^6 se predvideva pove- 
* i\ """-'ta v družbenem sektorju 
SklJ Privatnem pa za 10Ve. 
4(1^ kadre, ki se bo plačeval 

pronieta, bo gostin- 
nadaljnje dviganje 

s. 

«! 
V'^'L'OČil „„„„ 

'""'i v tem letu in s tem 
^ nujno potrebni kultur- 

stfi'žl)L 

IX. poglavje 

V (| Obrt 
s* kforju obrtništva 

iAia i 'Vu za h*/, večja proiz- 
^ K t' j'' bil« 

V Pri 

.'Dat,'1 '2V. obrtnih obratov, se 
("l u'a proizvodnja za 12°/«. 

,1" P' 
dosežena v pre- 

privatnem sektorju, 

, f'1 .'i8' občine se bo pospešf 
HSle \V,V <istil. " ■ ' * 

рЛ 
Џ 
id«, 
i«'! 

S' 

$ 0.5*01 

iK1 '"iskj 
i j usiin obrti, ki naj bi 
0' dopolnilo lokalni indu- 

■ri^ 
№ 

№ 
lo^ll 
"'fi, 
л'"1 

tli 
'K1 
sefi 

? 

"V 
'V 
V 

/ 

•i 
$ 

4 
p, 

'"i 
"r od 

ica, 

Proizvodnji. 

40 
DruBi del 

Чо V^MSKI INSTRUMENTI 
"OMZALE ZA LETO 1956 

,1 Ц I X- poglavje 
i """inalna podjetja 1им1о po- 

8Stij,,0 «bmočjn občine Domžale 
H'L. gospodarske organizacije: 
h'kB " larše. 
K !'.« Vir. 
Kij Г|и; Lukov 
^U^mžale, 1 kino Lukov i ca. 

Al. poglavje 
I, f> Amortizacija 

j O slvo: 

(4^Q I>odjetja in gostišča ter 
a famostojnn gostišča bo- 

C n, ;'';1.1'1 polni znesek predpi- 
t4J';rt,Racije, izračunane po 

'X' v ',lskili sjopuj,,), ()0. 
4StiŠiZVezniln' predpisi. 
4' ' orn" I8 pravila bodo obra- 

sli '"^'''acijo po stopnji 10 '/• 
l, n. 0sn'>vnili sredstev. 

■ 
||S': am U j.a,e .poli 
hfV'iali |''.r,'zacije. izračunane |)o 

^Wsj' ' so določene z zveznimi 

Kos podu rske organizacije 
,"Cunale polni znesek pred- 

S'1''
U,,,n,I,a Podjetja; 

ImhIo obra- 
predpisane 

''Šl Pod je t m 
^iiL^fiit. • z

v
n<'si'k 1VkN1i u ' ''računane po amorti- 

ki so določene z ,>rp<lpisi, 

^sti ^ ,)0fl,luvjc 

'■ Ciosn "'l osnovnih sredstev 

,, "nša .'n,'ru zn osnovna sred- 

fec- 2.,. 
aosnovna sredstva 40/o 

Obrati družbene prehrane ne pla- 
čujejo obresti od osnovnih sredstev. 

2. Obrt; 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za; 
a) obrate, ki izdelujejo gradbe- 

ni material l'/i 
b) obrate živilske stroke, stroke 

osebnih uslug, storitev in po- 
pravil kakor tudi za vse 
novoustanovljene obrate 20/f 

c) obrate s pretežno ročnim 
delom З"/« 

d) obrate z večjo uporabo 
strojev 40/o 

e) obrate, ki se bavijo z večjo 
ali serijsko proizvodnjo b'U 
Razvrstitev obrtnih podjetij in 

delavnic po navedenih skupinah je 
razvidna iz priloge. 

3. Komunalna podjetja: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) podjetja za predvajanje 

filmov i0/« 
b) zn ostala komunalna pod- 

jetja v 2% 
4. Splošne kmetijske zadruge; 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stvo znaša na leto 2e/o. 

ХШ. poglavje ' 
Občinski prometni davek 

1. Trgovina; 
•Občinski ljudski odbor Domžale 

določa s posebnim odlokom občinski 
prometni davek na območju občine 
Domžale v trgovini na drobno in in- 
dividualnim proizvajalcem od pro- 
daje alkoholnih pijač (vina in žga- 
nja) na drobno. 

XIV. poglavje 
Razdelitev dobička 

1. Trgovina; 
Dobiček trgovskega podjetja nn 

drobno, oziroma trgovine, ki ostane, 
ko se izločijo sredstva za okrajni 
družbeni investicijski sklad po 90. čl. 
in sredstva za razdelitev potrošni- 
kom (M) 92. členu uredbe o delitvi 
celotnega dohodka gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list FLRJ, št. 10/56), 
se vloži v občinski družbeni investi- 
cijski skla<l in se sme uporabljati le 
za investicije v trgovini. 

2. Gostinstvo; 
Dobiček gostinskih podjetij in 

gostišč, ki ostane, ko se izločijo sred- 
stva za okrajni družbeni investicijski 
sklad po 113. oz. 90. členu uredbe o 
delitvi celotnega dohodka gospodar- 
skih organizacij (Ur. list FLRJ, št. 
10/56) se razdeli: 

50 "/o v občinski družbeni investi- 
cijski sklad, 

500/o v občinski proračun. 

3. Komunalna podjetja; 
■ a) Od komunalnih podjetij vlo- 

žijo 50°/« dobička, ki ustreza zvez- 
nemu davku; 

pekarne v občinski družl)eni in- 
vesticijski sklad, ki se namensko 
uporablja zn investicije v pekarnah, 

vsa ostala komunalna podjetjd v 
svoj investicijski sklad. 

b) Ko odvede go«|Mxhirska orga- 
nizacija iz svojega dobička znesek 
za investicijski sklad, krije obvezno- 
sti po zakonu iz dobička — 39. člen 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ, št. 10/56). 

c) Iz dobička po odbitku zakon- 
skih obveznosti se izloči plačilni 
sklad iz dobička s prispevkom za 
socialno zavarovanje in prispevkom 
za stanovanjski sklad. 

Pločilni sklad iz dobička znaša 
do 16Vo plačilnega sklada pred izra- 
čunom dobička. 

d) Po odbitku plač iz dobička se 
izloči določen del za samostojno raz- 
polaganje, ki znaša 1 % od celotnega 
dohodka. 

Sredstva za samostojno razpola- 
ganje komunalnih podjetij sc smejo 
uporabiti tako kot določa 51. člen 
uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih organizacij (Ur. list 
FLRJ. št. 10/56). 

e) Dobiček gospodarske organiza- 
cije po odbitku dela za samostojno 
razpolaganje se odvede v občinski 
družbeni investicijski sklad. 

4. Splošne kmetijske zadruge; 
Dobiček, ki ostane po izločitvi 

tistega dela, ki ustreza zveznemu 
davku od dobička, se razdeli: 

a) 10 Vo v občinski proračun, 
b) 400/o v sklad okrajne zadruž- 

ne zveze (sredstva tega sklada sme 
okrajna zadružna zveza uporabljati 
samo za pospeševanje kmetijske de- 
javnosti), 

c) 50Vo kmetijski zadrugi. 

XV. poglavje 
Sklad za plače 

gospodarskih organizacij 
i. Trgovina; 

Trgovskim podjetjem in trgovi- 
nam se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih; 
Trgovsko podjetje »Napredek« 3,4% 
Trgovsko podjetje »Planina« 3,4% 
Naša knjiga 8,5% 

2. Gostinstvo; 
Gostinskim podjetjem in gosti- 

ščem se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih: 
Gostinsko podjetje Domžale 12,5% 
Gostinsko podjetje Lukovica 15% 
Gostinsko podjetje Radomlje 14% 

XVL poglavje 
Občinske doklade 

na dohodke iz kmetijstva 
Stopnja občinske doklade nn do- 

hodke od kmetijstva znaša 11,5% 
katastrskega dohodka. 

Občinske doklade na dohodnino 
od samostojnih poklicev in zasebno 
pravnih oseb se določi s posebnim 
odlokom. 

XVII. poglavje 
A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 1956 

I. DOHODKI; 
▼ tisočih dinarjeT 

14.753 1. del dobička gospodarskih organizacij (7 Vo) 
2. del prometnega davka,iz gospodarstva 
3. del posebnega proračunskega prispevka 590 
4. del dohodnine kmečkih gospodarstev (30%) 6.677 
5. del dohodnine ostalih poklicev (30Vo) 5.756 
6. 45% občinske doklade na dohodke od kmetov 6.437 
7. občinska doklada na dohodke ostalih poklicev 1.800 
8. Občinski prometni davek 18.600 
9. Lokalne takse 2.320 

10. Zemljarina (brez kmetijstva) 382 
11. Dohodki uradov in ustanov 400 
12. Ostali proračunski dohodki 800 
13. Davek na maloprodajni promet 5.437 
14. 50 Vo ostanka dobička gostinskih podjetij in pav- 

šaliranih podjetij  2.131 
Skupaj dohodki; 66.083 

II. IZDATKI; 
1. administrativni proračun 66.083 
2. dotacije gospodarstvu — 
3. negospodarske investicije 

Skupaj izdatki: 

B. SREDSTVA SKLADOV ObLO DOMŽALE 

1. 
Občinski investicijski sklad bo znašal v I. 1956 

2. 
Občinski cestni sklad bo znašal 

3. 
Občinski sklad zn pobijanje alkoholizma bo znašal 

4. 
Občinski sklad za zidanje stanovanjskih hiš bo znašal 

66.083 

v tisoč 
dinarjev 
21.488 

1.300 

6.813 

77.137 

XVIII. poglavje 
Končne določbe 

Svet za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve je pooblaščen, da po po- 
trebi izda natančnejša navodila za 
izvajanje tega družbenega plana. 

Ta družbeni plan velja od 1. ja- 
nuarja 1956 dalje. 

Predsednik 
občinskega liudskega odbora 

Franc Avbelj, 1. r. 

PRILOGA DRUŽBENEGA PLANA 
ZA LETO 1956 ObLO DOMŽALE 

SEZNAM 
o kategorizaciji obrtnih podjetij in 
delavnic po stopnjah obresti od 
osnovnih sredstev; 

Kategorija A — 1 •/• 
1, Kamnolom Lukovica. 

Kategorija B — 2% 
1. Slaščičarna »Bistrica« Domžale, 
2. »Meso« Domžale, 
3. Mesarija Lukovica 
4. Mesarija Radomlje, 
5. Mesarija Trojane, 
6. Remont Lukovica. 

'Kategorija C — 3% 
1. Mehanična delavnica Domžale, 
2. EIcktromehanična delavnica — 

Domžale, 
3. Čevljarska delavnica Domžale. 

Kategorija D — 4% 
1. Mizarska delavnica Domžale, 
2. Cevlinrna Lukovica, 
3. Avtoličarska. tapetniška in sed- 

larska delavnica Domžale, 
4. Karoserijska delavnica Vir pri 

Domžalah. 

Kategorija E — 6% 
1. Gradbeno podjetje »Remonti 

Domžale. 
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Predpisi občinskih l;"dskih odborov 

OBČINA LJUBUANA-POLJE 
Na osnovi 2t. členu 1 eiiieljncga 

zakonu o proračunih (Ur. list KI, K J 
it. IV)1?) in I. ter <J. člena Icmelj- 
nega zakona o občinski dokladi m 
posebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list F'LRJ št. je občinski ljud- 
ski odbor Ljubijuna-Polje sprejel 
na svoji VIII. redni seji dne 4. ju- 
nija 

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

oseb v letu I956 

t. člen 
Na območju občinskega ljud- 

skega odbora Ljubi juna-Polje se 
pobiru v letu 19% občinska dokluda 
na doliodnino od kmetijstva, od 
samostojnih poklicev in od ^asebno- 
pravuih oseb. 

2. člen 
Občinska doklada nu dohodnino 

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

"i. člen 
Osnova za občinsko doklado od 

kmetijstva tvori /a leto l9rS ugo- 
tovljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstva, doklada pa se odmeri po 
posameznih katastrskih občinuh po 
stopnjah: 
1. Za k. o. Slape, k. o. Kafielj, 

k. o. Zadobrova, k. o. l)o- 
brunje, k. o. Sostro, k. o. 
Podmolnik 15»/» 
k. o. Senožeti, k. o. Dolsko, 
k. o. Petelinje fj'/« 

2. Za k. o. Javor. k. o. Ljpo- 
flav, k. o. Vola vije. k. o. 

rebeljevo. k. o. Vinje, k. o. 
Sv. Križ, k. o. Laze 11°/» 

4. člen 
Samostojnim poklicem in zaseb- 

no-pravnim osebam se za leto 1956 
odmeri občinska dokluda na dohod- 
nino, predpisano na dohodke iz nji- 
hove pridobit vene dejavnosti ozi- 
roma samostojnega poklica, ne pa 
na dohodke iz njihovega premo- 
ženja ali premoženjskih pravic, v 
kolikor se obdavčujejo po 54. členu 
Uredbe o dohodnini. 

Občinska doklada se po tem čle- 
nu ne odmeri zavezancem, katerih 
celokupni čisti dohodek na leto ne 
presega 160.000 din. 

Vsem ostalim zavezancem se po 
tprn členu odmeri občinska doklada 
takole: 
1. Samostojnim poklicem in zaseb- 

no-pravnim osebam 45"/« 
dohodnine, odmerjene na prido- 
bitno dejavnost, ozir. na dejav- 
nost samostojnega poklica. 

2. Brivcem in frizerjem, čevljarjem, 
čistilcem čevljev, čuvajem loka- 
lov stanovanj, vozil in prtljage, 
dežnikarjem, dimnikarjem, izlle- 
lovalcem perila, krojačem, krz- 
narjent, modistkam, pericam in 
likalkani, popra vi jalcem nogavic 
irl drugih tkanin, šiviljam, vezi- 
Ijam. Žagarjem drv in ostalim 
osebam, "ki se pretežno bavijo 
z uslužnostnimi opravili, zaseb- 
nim potrošnikom 10°/« 
dohodnine: 
Dohodnina skupaj z občinsko do- 

klado ne sme znašati več kot SO0/« 
davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kakor ustrezajoča dohod- 
ni m. 

6. člen 
Uredba o dohodnini (Ur. I. FLItJ 

št. 56/55) z, vsemi spremembami in 
dopolnitvami, odlok o davčnih stop- 
njah dohodnine za leto 1956 (Ur. I. 
I'LKJ št. 6/56) ter Uredba o prisilni 
izterjavi davkov in drugih prora- 
čunskih dohodkov velja — tako 
kakor za odmero in pobiranjem do- 
hodnine — tudi za odmero in po- 
biranje občinske doklade. 

7. člen 
Davčne olujšave pri dohodnini 

se morajo upoštevati tudi pri ob- 
činski dokladi na ustrezajočo do- 
hodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom 

objave v »Glasniku« OLO, uporab- 
lja pa se od t. januarja 1956. 

Pred s e d n i k : 
Leopold Maček I. r. 

Na podlagi 42. člena Temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. I. FLRJ 
št. 15/56) in člena 50, točke 2 Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. I. LUS št. 19/1952) je Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Pol je na 
svoji redni VIII. seji dne 4. junija 
1956 sprejel 

ODLOK 
o proračunu Občinskega ljudskega 
odbora Ljuhljana-Pulje za leto 1956 

1. člen 
Proračun Občinskega ljudske|(a 

odbora Ljubljana-Pol je za leto 1956 
s posebnimi prilogami obsega: 

1. občinski proračun 
z dohodki v znesku din 69.500.000 
z izdatki v znesku din 69,500.000 

2. predračune finančno 
samostojnih zavodov: 

z dohodki v znesku din 14,810.000 
z izdatki v znesku din 21,704.000 
in s presežkom izdatkov 

v znesku din 6,894.000 
3. predračune posebnih 

skladov: 
z dohodki v znesku din 8,604.000 
z izdatki v znesku din 15,544.000 
in s presežkom izdatkov 

t znesku din 4,740.000 
2. člen 

Presežki izdatkov nad dohodki 
v proračunih finančno samostojnih 
zavodov v skupnem znesku 6,894.000 
dinarjev se krijejo z dotacijami ob- 
činskega proračuna. 

5. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki 

v predračunih posebnih skladov v 
skupnem znesku 4,740.000din se kri- 
jejo iz občinskega proračuna. 

4. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki 

dosežejo v letu 1956 presežek do- 
hodkov nad izdatki s tem, da z 
uspešno organizacijo dela dosežejo 
večje, kot so planirani, ali pa brez 
škode za kakovost storitev oziroma 
proizvodov zmanjšajo planirane iz- 
datke, razdelijo na ta način do- 
seženi presežek dohodkov nad iz- 
dulki, kot bo ugotovljeno z zaključ- 
nim računom zaroda za leto 1956, 
tako da vplačajo: 

a) V sltlad za nagrade največ 
50'/» presežka z omejitvijo, da ta 
znesek ne sme presegati eno dva- 
najstino zneska rednih osebnih iz- 
datkov za leto 1956. 

b) V sklad za nadomestitev in 
dopolnitev ostali del presežka. C'e 
ima finančno samostojni zavod po 
odločbi o ustanovitvi še kak drug 
sklad, določi organ, ki odobri Na- 
ključni račun kolikšen del presež- 
ka dohodkov nad izdatki, ki pre- 
ostanejo po plačilu v sklad za na- 
grade. gre v letu 1956 v posamezne 
druge sklade. 

Gt" 

Presežek dohodkov, ki ga finanč- 
no sainostojm zuvod ne dose/e na 
način, določen v prvem odstuvku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom 
o zaključnem računu o izvršitvi 
občinskega proračuna za leto 1956. 

Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki ga dosežejo zdrav- 
stveni zavodi, veljata Odlok o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstve- 
nih zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 14/55) 
in Odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim financira- 
njem (Ur. I. LRS št. 17/55). 

5. člen 
Predračune novoustanovljenih ob- 

činskih zavodov in organov kakor 
tudi izdaja novih odlokov, ki imajo 
za posledico povečanje izdatkov, 
odobrava Komisija za proračun, ki 
jih predloži naknadno v potrditev 
občinskemu ljudskemu odboru. 

6. člen 
Komisija za proračun je poobla- 

ščena. da razpolaga s proračunsko 
rezervo v vsakem četrtletju do 
'/« letnega plana proračunske re- 
zerve proti naknadnemu poročanju 
občinskemu ljudskemu odboru. 

7. člen 
Krediti, ki jih vrnejo zavodi v 

socialno zavarovanje po členih 24. 
26 in 29 Zakonu o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in uslužben- 
cev. se ne smejo uporabiti brez 
soglasja Komisije za proračun. 

8. člen 
Nastavitve pri občinskih organih 

in zavodih, za katere v proračunu 
niso predvideni krediti, se lahko 
izvršijo samo po poprejšnji pri- 
trditvi Komisije za proračun. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasnikuc, uporablja pa se od 
1. januarja 1956. 

Predsednik: 
Leopold Maček I. r. 

OBČINA VRHNIKA 
Po odločbi 2. točke 50. čl. Zakona 

o občinskih LO (Ur I. LRS št. 19/52) 
in 5. toč. XXI. poglavja zveznega 
družbenega plana zu leto 1956. je 
Občinski ljudski odbor Vrhnika na 
XI. redni seji dne 11. juliju 1956 
sprejel naslednji 

ODLOK 
o občinskem proinetnein davku 

od promeln na drobno 
v občini Vrhnika 

L Člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo trgovska 
podjetja, trgovine, prodajalne pro- 
izvajalnih podjetij in zasebni pro- 
izvajalci alkoholnih pijač od pro- 
meta z blagom na drobno, ki ga 
ost va rja jo na območju občine Vrh- 
nika. 

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

plačuje: 
1. na proizvode, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povra- 
čilo (regres) pri prodaji na drobno: 

2. na proizvode, za katere so z 
zveznimi predpisi določene prodaj- 
ne cene na drobno; 

5. nu proizvode, zu katere je z 
zveznimi predpisi določen način ob- 
likovanju prodajnih cen na drob- 
no; 

4. nu živila; 
5. na kolke in poštne znamke, 

poštne dopisnice in vse druge vred- 
notice; 

6. na časnike, rčvije in knjige: 
5. člen 

Kot živilske potrebščine, od ka- 
terih se davek ne plačuje, se šte- 
jejo prehrambeni proizvodi iz pa- 

noge 
zveziu 

127 začasne nomc" k'aj 
i'i' „ i / leliL 

planske komisij'" '' vfl 
iz panoge 211 — kmetijst^Vjjii viogra"! 

2,5 'Л 

( 

P 

sadjarstvo, 215 
214 — živinoreja ^ ^ 
216 — domača predelava bt.,, 
pridelkov z izjemo alkohol"1 ^ 
jač. 

4- Č,('n .k P« 
Občinski prometni da*6 

odloku se plačuje: . 
a) od prometa v trgovin1- 

ši od alkoholnih pijač 2 "j j^if1 

b) od prometa z alkoho 
jačami v trgovini 10'/o; .(raiij» 'j 

c) od prodaje vina in 
drobno po individualnih Pr 

cih 15 "/o. 
5. člen , i(f» 

Individualni proizvajal'' jjo« 
jejo prometni davek od 
pijač ob prejemu dovolj^nJ j9j( j 
dajo alkoholnih pijač. Za .11,»' 
ličine alkoholnih pijač, J jjf 
knadno pripeljejo za Pr0 . Ijin L' 
dolžni vložiti prijavo Prl I,,.0 

nem finančnem organu * ls 

po dospetju in v istem r0 

plačali davek. 
6. člen .. лг.. 

C p se iz poslovnih J 
darske Organizacije, ki le rl> цЛ VI« I ^ r\ V in £^1111 IS.CIV IJ\ , »»• J - |l' 
plačilu tega davku, ne tn<' -jiiu, 
viti promet bluga. ki je 'Аа,.л1 liL 
čilu tega davka, lahko obć'" 
ski odbor z individual"0 

določi povprečen odstotek 0 ^ , 
ga davka od celokupnega f'9iii' 
ki ga je tista gospodarska 
cija dosegla z nadrobno R.r

i 0ija^ 
z izjemo alkoholnih V 

v 
C1" 

"■S 

i 

1л ^ 
a deb4 m 

bluga 
7. člen 

Trgovsko |>odjetje 
se ukvarja hkrati s 
drobno, plačuje prav tako I 
davek oa prometa na dro" 

л . 8- г1оп , .k P" 'l'r 
Občinski promet ni ('a, i.fi'1 

о(11ч>к|1 je deloma dohodek i 
ga proračuna, deloma Pa '„ifijjlc 
pobijanje alkoholizma. 
katerem se deli dohodek 
ski proračun in 
alkolioli/ma, se določa za | (,iii' 
z občinskim družbenim P1 . 

9. člen ku I., 
Uredba o prometnem o®. „оЛ 

list FLRJ, št. 55/55) z vsf'"']^^ 
šimi spremembami in o Д(1 

4, 

& 

? 

s 

navodila za izva janje ursi{ 1?I,'jv 
metnem davku (Ur. list I'*' јц 
in navodilo o sprememba 
polnitvah navodila za 1 д 
uredbe o prometnem davK11 f|! 
FLRJ, št. 4/55). Uredba « 
izterjatvi davkov in drug' .61. 
čunskih dohodkov (Ur. lis' 
55/55) in uredbe o pobiral 
kov proračunov in sklado 
s|KKlarskih organizacij . ЈцС'"y 
FLRJ, št. 19/56) veljajo no^ 
glede občinskega prometnep 
od prometa na drobno. . 

10 člen jf "t 
Tolmačenje zu izvrŠ«'*8"^^ 

odloku izdaja Svet za (F 
družbeni plan, finance in (' 
Vrhnika. 

4 

II. člen 
Občinski prometni 

odloku se plačuje: 
davek P0 

■ 
a) od prometa v trgovi'11 'jjpti' 

od alkoholnih pijač od • 1 
j" 1<Г,(,; ,Lnh0ln< »I b) od prometa z alk0 )Г((јаК J 
tačami v trgovini in od I ц, i ^ 
oholnih pijač na drob" 

vidualnih pnidajalcih <,(l 

stopi ta odlok v veljavo. ^ 
f2. č'en .j t '"m- 

Ta odlok prične „Jri?111 

objave v »Glasniku«, ur 

silu OLO Ljubljana. 
Predsed"yrj1"il'5' lik 

Vfl 
občinskega I 1. t. 1°. 

Janez Brenč 


