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3. AVGUSTA 1956 LETO III. STEV. 59 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA DOBROVA PBI LJUBLJANI 

DRUŽBENI PLAN 

4,' 4'i 1.. 2.. 7. in 9. člena 
iuV" zakona o ureditvi občin 
*>•-5) ('v (Ur. list FLRJ. št. 26- 
no 'i I1.11 P'Klla^i člena 50 Za- 
.'■liS( i If'^ekili ljudskih odborih 

ini '"S. št. 14/52) v /.vezi 7. do- 
lll ''fužbenega plana /.a leto 

lo,i/' '»št M.RJ, št. 14-145/56), 
K.!, !"1." družbenega plana I.jii ' 
list I Slovenije za U^to 1956 
24 XI ' 15-45/56) in na pod- 

Uvesti je potrebno umetno oseme- 
njevanje in izboljšati pasme živine. 
Regulacija potoka Sujiee bo omo- 
gočala povečanje proizvodnje kva- 
litetnih trav in s tem ugodno vpli- 
vala na nadaljnji napredek živino- 
reje. 

Ker so kmetijske površine veči- 
noma v gorskih področjih, bodo z 
regulacijo Sujiee in Gradaščice pri- 
dobljene dragocene poljedelske po- 
vršine. Na teh površinah bo mogoče 

^ (nAv^nega I'' una za le 
Sm!' !ist M .K j, st. u-n5/5( 

u|'?xdr~ Ч1^а P^al,a 

tHeij. >Па statu'n Občinskega 
i''1' jfi s <H'.')0r" Dobrova pri Ljub- povečati hektarski donos in dvigniti 
H^jel Občinski ljudski od- poljedelsko proizvodnjo. 

V sadjarstvu se zaradi ugodne 
letine v letu 1955 pričakuje v letu 
1956 manjši pridelek. 

bO&Nl IM.AN OBČINE n«OVA pri LJUBLJANI 
ZA LETO 1956 

Ljubljani na svoji 
p H. VI. 1956 

VII. poglavje 
Obrt 

Predvidoma se bo obrtniška pro- 
izvodnja v letu 1956 povečala za 
6»/o. To povečanje bo posledica usta- 
novitve novih obratov socialistič- 
nega sektorja. Predvidena je usta- 
novitev krajevne klavnice in me- 
sarije. Investicijska dela se bodo 
finansirala iz občinskega investicij- 
skega sklada. 

V letu 1956 bo ustanovljeno obrt- 
no podjetje Remont. Predvideni ob- 
seg izvršenih del bo znašal 2,5 mi- 
lijona dinarjev. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti občine 

pri Ljubljani 

"i«« 
Prvi del 

'a razvoj gospodarstva 

IV. poglavje 
Zadružništvo 

V občini je Sest kmetijskih za- 
drug z. živinorejskimi, poljedelski- 
mi, strojnimi in sadjarskimi odseki. 

'n ukrepi družbenega Poleg tega se btivijo še s trgovino 
јЛ"уц'"'"skega ljudskega odboru in odkupi. 
44J,ri Ljubljani za razvoj V letu 1956 bodo zadruge pre- 
lil v ''"'u upoštevajo vzele iniciativo za nadaljnji razvoj 

zveznega, republiškega socialističnih odnosov na vasi in 

'4 v letu 1956 

družbenega plana, skrb za povečanje kmetijske pro- 
'ivi s'«liir Povečanje proizvod- izvod nje. ' '-acije in postopen dvig Р-оЛ«. l'f';. ru.,..; rv.. i...   r.   'Чо- .favni. To bo doseženo 
H^dnostjo dela in z boljšo 

1 Poglavje 11 proizvod in narodni 
Дил.. dohodek 

Predvsem bo v letu 1956 ojačena 
gospodarska dejavnost kmetijskih 
zadrug. Ustanovljene bodo sušilnice 
za sadje in drevesnice. 

Odkupna dejavnost zadrug se bo 
Se povečala. Z organizacijo nepo- 
sredne prodaje odkupljenih pridel- 
kov na ljubljanskem trgu bo mo- 

51' SoK ^'^cni proizvod in na- K'očp ustaliti cene kmetijskih pn- 
'■ Igl ^ek se bosta v primer- <l«'lkov m preprečiti neupravičeno 

""n 1955 gibala takole: zvišanje cen. 

195^ |95f» Indeks 
* 000 din v 000 din 1W-100 

522.579 559.040 105 

'09.560 528.555 104 

V. poglavje 
Gozdarstvo 

Ч- poglavje 
>Nn0 'ndustrija 
;ln; l((, "'dustrijske proizvod- 
4;, "l Цсг 1956 v primerjavi 
Si* pfi.;, tH'vec'alu za 74». Pove- 

,V0(I|>je v posameznih 
'• "eCujejo nasledil j' 

"4 

'*4^* eloktr'fne 

\рхГ'г'ја 
.bSCl0.. l'a začne v letu 

K'A ?'.>r,a' tovarne plete- '• ki je Se v izgradnji. 

in- 

Indeks 
1955 - 100 

11^ 
122 

H- poglavje 

ft('liiHVaKmetii8tvo 

biB#
Proi7vodnja se v letu 

"'i(i ^ kn,/'""0 povečala. Zaradi 
^•hiu,"' ''a7'1 bo treba po- 

Pozornost živinoreji. 

Dobrova 
za leto 1956 

Na območju' občine je 8450 ha 
gozdnih površin. Od tega je držav- 
nih gozdov 900 ha, zasebnih pa je 
7550 ha. 

Sečnja v gozdovih SLP je dolo- 
čena v višini 870 m*, sečnja v go- 
zdovih zasebnih lastnikov pa v vi- 
šini 11.800 m*. Na območju občine 
bo zasajenih okoli 12.00(1 sadik. 

Ker je na območju občine še ve- 
liko goličav, se bo v tem letu pri- 
stopilo k pogozdovanju. 

VI. poglavje 
Trgovina in gostinstvo 

V letu 1956 se računa, da bo pro- 
met v gostinstvu približno isti kol 
v letu 1955. Pričakujemo večji tuj- 
ski promet zaradi uvedbe avtobus- 
ne linije v slikovite in zgodovinsko 
pomembne okoliše Polhovega Gradca. 

Za uspešen razvoj gostinstva bo 
v letošnjem letu potrebno moder- 
nizirati in na novo opremiti gostin- 
ske obrate. Turistična taksa od noč- 
nin, ki se bo pobirala v teku letoš- 
njega leta, bo pripomogla, da se te 
naloge zadovoljivo izvrše. 

VIII. poglavje 
Amortizacija 

Gostinstvo: 
Gostišča v kolektivnem uprav- 

ljanju bodo obračunavala amortiza- 
cijo po stopnji 10% od vseh osnov- 
nih sredstev. 

Obrt: 
Obrtne delavnice bodo obračuna- 

vale polni znesek predpisane amor- 
tizacije, izračunane po stopnjah, ki 
so določene z zveznimi predpisi. 

IX. poglavje 
Obresti od osnovnih sredstev 

Gostinstvo: 
Obrestna mera od osnovnih sred- 

stev gostišč znaša na leto: za vsa 
osnovna sredstva razen zgradb 40/», 
za zgradbe 20/o. 

Obrt: 
Obrestna mera od osnovnih sred- 

stev znaša na leto za: 
Klavnico in rtiesarijo Horjul 2л/л 
Mesarijo Dobrova 2°/» 

Splošne kmetijske zadruge; 
Obrestna mera od osnovnih sred- 

stev znaša na leto 2Ve. 

X. poglavje 
Občinski prometni davek od 

prometa na drobno 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno v trgovini in go- 
stinstvu se določi s posebnim od- 
lokom. 

XI. poglavje 
Razdelitev dobička 

Splošne kmetijske zadruge: 
Dobiček, ki ostane po izločitvi ti- 

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

l00/o v občinski proračun 
40°/« v sklad okrajne zadružne 

zveze 
Ta sredstva sme okrajna zadruž- 

na zveza uporabljati samo za pospe- 
Sevanje trgovinske dejavnosti. 

500/o kmetijski zadrugi 

XII. poglavje 
Občinske doklade 

Na območju občine se pobira т 
letu 1956 občinska doklada na do- 
hodnino od kmetijstva in samostoj- 
nih poklicev. Ta doklada se bo upo- 
rabljala za kritje komunalnih, go- 
spodarskih, zdravstvenih, kulturnih, 
prosvetnih in drugih potreb, pred- 
videnih v proračunu občine za leto 
1956. Џ 

Občinska doklada od kmetijstva 
znaša 10*/» katastrskega dohodka. 

Občinska doklada na dohodnino 
samostojnih poklicev in zasebno 
pravnim osebam znaša 45 Ve. 

Čevljarji, krojači in šivilje, pla- 
čajo samo 10 Vo doklade. 

Občinska doklada samostojnim 
oklicem in zasebno pravnim ose- 

)am se ne odmeri zavezancem, ka- 
terih celokupni letni čisti dohodek 
ne presega 50.000 din. 

Način odmere in pobiranje ob- 
činske doklade bo določen s po- 
sebnim odlokom. 

Dohodnina skupaj z občinsko 
doklado ne sme znašati več kot 
80 V« davčne osnove. 

Г bi 

XIII. poglavje 
A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE DOBROVA 

PRI LJUBLJANI ZA LETO 1956 

DOHODKI 
1. Del proračunskega prispevka iz dobička gospodarskih 

organizacij 45 Vo 
2. 2 Vo prometni davek iz gospodarstva 
3. 100 Vo posebni proračunski prispevek 
4. 70Vo dohodnina kmečkih gospodarstev po odbitku 

zakonitih obveznosti 
5. 70 Vo dohodnine od ostalih poklicev 
6. 45 Vo občinske doklade na dohodnino od kmetijstva 
7. Občinske doklade na dohodnino ostalih poklicev 
8. Občinski prometni davek 
9. 1д|ка1пе takse 

10. Zemljarina 
11. Najemnina zemljišč SLP 
12. Ostali dohodki 
15. Davek na mailo prodajni promet 
14. 50 Vo ostanka dobička gostinskih in pavšalnih podjetij 
15. Dotacija OLO za uravnovešenje proračuna 

v 000 din 

1.555 
588 

45 

15.148 
1.471 
5.696 

100 
1.900 

880 
J2 

200 
150 
750 
121 

2.256 

Skupaj proračunska sredstva 26i»50 



STRAN 240 

IZDATKI 
1. Administrativni proračun 

▼ 000 Жп 
26.630 

Izdetki sk upa i 26.630 
DRUŽBENI SKLADI 

1. Občinski investicijski sklad bo znašal v letu 1956 4.163 
2. Sklad za zidanje stanovanjskih hiš bo znašal v letu 1956 2.250 
3. Občinski cestni sklad bo znašal т letu 1956 580 
4. Občinski sklad zu pobijanje alkoholizma bo znašal 

v letu 1956 

V. poglavje 
Gradbeništvo 

Obseg gradbene dejavnosti se bo 
zmanjšal za 44,4 Vo. Vzroki zmanj- 
šanja izhajajo iz splošne investicij- 
ske politike v Jetu 1956. 

XIV. poglavje 

Končne določbe 
Svet za gospodarstvo in komu- 

nalo je pooblaščen, da po potrebi 
izda natančnejša navodila za izva- 

1.139 

janje tega družbenega plana. 
Ta družbeni plan velja od 1. ja- 

nuarja 1956. 
Predsednik 

občinskega ljudskega odbora; 
Vrhovec Stane 1. r. 

' 0t^ 

„(P 
Obrati družbene prehr8'1'. (|( | 

čujejo obresti od os"°*,na W 
ste v. Obrat gostinstva гј8(^ I 
»Polževo« se oprostita i* 'V 
vidika plačevanju obresti- 

2. Obrt 
Obrestna mera za osno*"* 

stva znaša na leto za: 
1. Mesno podjetje Stična 
2. Mlin Stična 
3. Mleko OZZ, Stična 
4. Mizarstvo, Višnja gor,81 

nasaditev jagodi- 

OBCINA IVANČNA GORICA 

DRUŽBENI PLAN 

Na podlagi 1., 2., 7. in 9. člena 6. Poizkusila 
Splošnega zakona o ureditvi občin čevja. 
in okrajev (Ur list FLRJ st. 26- 7. Zmanjšanje površin vinogra- 
269/55) in na podlagi 50. členu Za- dov z hibridno trto na račun pove- 
kona o občinskih ljudskih odborih čanja sadovnjakov. 
(Ur list LRS št. 19/52) v zvezi z do- 
ločbami zveznega družbenega plana 
za leto 1956 (Ur. list FLRJ št. 
14-135/56), določbami družbenega 
plana Ljudske republike Slovenije 
za leto 1956 (Ur. list LRS številka 
13-43/56) in na podlagi 10. in 24. 
člena statuta občine Ivančna gori- 
ca je sprejel občinski ljudski od- 
bor Ivančna gorica na svoji 7. seji 
dne 30. maja 1956. 

DRUŽBENI PLAN OBČINE 
IVANČNA GORICA ZA LETO 1956 

Prvi del 
Razvoj gospodarstva v letu 1956 
V smernicah in ukrepih, ki jih 

predvideva občinski ljudski odbor 
za nadaljnji razvoj gospodarstvo na 
svojem področju so upoštevane zna- 
čilnosti zveznega^ republiškega in 
okrajnega družbenega plana, ki so 
odraz sprememb v naši ekonomski 
politiki. Vse te spremembe so 
usmerjene v stabilizacijo našega go- 
spodarstva in dvig življenjske rav- 
ni delovnega človeka. To bo pa do- 
seženo predvsem z zvišanjem pro- 
izvodnje in zmanjšanjem investicij. 

Večja gospodarska aktivnost bo 
v letu 1956. omogočala povečanje 
družbenega proizvoda za 7 Vo. 

Na povečanje družbenega pro- 
izvoda bo vplivala predvsem večja 
proizvodnja v kmetijstvu in obrti 
ter predvideni začetek proizvodnje 
v obratu tovarne »ZMAJ< v Šent- 
vidu pri Stični. 

I. poglavje 
Industrija 

Računa se na začetek proizvod- 
nje v obratu tovarne ^ »/MAJ« v 
Šentvidu pri Stični. 

III. poglavje 
Zadružništvo 

Na področju občine imamo 9 
kmetijskih zadrug splošnega tipa. 
V vseh teh zadrugah je včlanjenih 
1359 gospodarstev ali 60 Vo od ce- 
lotrtcga števila gospodarstev. Na 
področju zadružništva so predvide- 
ni sledeči ukrepi: 

1. povečanje odkupa kmetijskih 
proizvodov za 30 %. 

2. pomoč pri akciji za zatiranje 
koloradskega hrošča in ameriškega 
kaparja. 

3. izvedba organizacije umetnega 
osemenjevanja živine. 

IV. poglavje 

Gozdarstvo 
• Celokupna površina gozdov na 

območju občine Ivančna gorica zna- 
ša 9238 ha. Povprečna zaloga na 1 
hektar je okoli 85 m', letni prira- 
stek pa znaša 2,25 kubičnega metra 

VI. poglavje 
Trgovina 

Blagovni promet na področju ob- 
čine bo v letu 1956 porastel za 5 Vo 
in bo znašal 427,160.000 dinarjev. jmizutsivo, višnja ^"'ГсјјЈјЈ 

Na blagovni promet bo vplivalo 5- Kovina-les Šentvid Prl, 
povečanje odkupov preko kmetij- 6. Peskolom in cementu 
skih zadrug. 

K dvigu blagovnega prometa bo 
v znatni meri prispevalo tudi skladi- 
šče semenskega krompirja v Ivanč- 
ni gorici, v katerega se bo vskladi- 
ščilo 1,600.000 kg semenskega krom- 
pirja. 

VIL poglavje 
Gostinstvo 

Promet v gostinstvu se bo v letu 
1956. povečal za 8Vo. K povečanju 
prometa v gostinstvu bo največ pri- 
pomogel hotel »Polževo«. 

Instrumenti družbenega plana za 
gostinstvo so določeni tako, da v 
največji meri omogočajo uspešen 
razvoj gostinstva. 

Ijl- 
I) I 
!' 
I 

Višnja gora 
7. Splošno mizarstvo Stič"8 

3. Komunalna podjetje i 
Obrestna mera zu osn9v iff 

stva za krajevno рекаПЈ0 

pri Stični 2%. ifif' 
4. Splošne kmefijske '"j/ 
Obrestna mera za osno 

stva znaša na leto 2 •/•■ 

XIII. poglavje ^ 
Občinski prometni •'n4'''1 

prometa na drobn ^ 
Občinski prometni ,'aVf„'j i' 

meta na 
stinstvu 
lokom. 

drobno v 
se določi posel 

VIII. poglavje 
Obrt 

Obrtna proizvodnja bo v letu 
1956 narastla za 10 Vo. Porast pro- 
izvodnje gre na račun razširitve 
poslovanja podjetja »Agroservis« 
Ivančna gorica. 

IX. poglavje 
Komunalna dejavnost 

V letu 1956 se bo komunalna de- 
javnost razvijala le preko uprave 
za komunalne naprave, za katero 
je v proračunu predvideno 6 mili- 
jonov dinarjev. 

Glavna dela bodo usmerjena na 
popravilo cest. Predvideva se tudi 
pričetek gradnje stanovanjskega 
bloka v Ivančni gorici in nadalje- 
vanje del pri gra*dnji vodovoda 
Stična—Dobrnič. 

Drugi del 

XIV. poglavje 

Razdelitev dobif'* 
1. Gostinstvo MeVia 
Dobiček gostinskih P0 iA, 

gostišč, ki ostane ko 
sredstva za okrajni druzn® 
sticijski sklad po 113. 
90. čl. Uredbe o delitvi -„{i','' 
dohodka gospodarskih 0 tt^a- 
(Ur. list FLRJ št. 10(56) J®„i i" 

50 Vo v občinski drOŽ" 
sticijski sklad , „ J 

50 Vo v občinski prorec I 
Д 2, Komunalna podjefj® ,.„i 

Pekarna Šentvid p""' 
ži 50 Vo del dobička, ki us 

nemu davku v občinsk' 
investicijski sklad, ki se 
uporablja za investicije * 

Ko odvede oospodars*8 

  l , ...v-mi. . . cija svojega dobičke ^ 
Skupni prirastek v vseh gozdovih Ekonomski instrumenti družbenega investicijski sklad, krije . \}lj  ...... Г4»-х:— 1 х— p0 лакопи iz dobička znaša 20.785 kubičnih metrov 

Obseg letne sečnje iz gozdov 
SPL pod upravo gozdnega gospodar- 
stva je predviden v višini 670 ku- 
bičnih metrov lesa za prodajo in 97 
kubičnih metrov kritičnih sortimen- 
tov kot so: jamski les, celulozni 
les, hlodovina, pragovi in hmeljev- 
ke. 

Za gozdove zasebnih lastnikov je 
določena naslednja količina poseka 
za leto 1956. 

a) 

Tehnični les za prodajo 
drva 
tehnični 
drva 

les za dom. porabo 

4.300 
1.720 
2.330 
7.310 

Skupaj vsega 15.660 

II. poglavje 
Kmetijstvo 

Predvideva se, da bo kmetijska 
proizvodnja porastla v družbenem 
eektpriu za 11 Vo v privatnem pa za ,~.-r —  
2Vo. Na tolikšen porast kmetijske čeni važnejši sortiment' in sicer: 
proizvodnje bodo vplivale sledeče m« 
mere in ukrepi: jamski les iglavcev 600 

1. Odbira semenskega krompir- celulozni les iglavcev 1.000 
ja, ki bo^ omogočila večji in kvali- hlodovina pragov 257 

plana Občine Ivančna gorica 
za leto 1956 
X. poglavje 

Kot komunalno podjetje bo po- 
slovalo na območju občine Ivanč- 
na gorica: 

krajevna pekarija Šentvid pri 
Stični. 

XI. poglavje 
Amortizacija 

1. Gostinstvo 
Gostinska podjetja in gostišča 

ter pavšalirana' samostojna gostišča 
bodo obračunavala polni znesek 
predpisane amortizacije, izračunane 
P® amortizacijskih stopnjah, ki so 
določene z zveznimi predpisi. 

2. Obrt 

o delitvi celotnega (Joiiu"jjsj 
darskih organizacij Ur- J 
št. 10/56). , 

Iz dobička po odbitku .i-j ij 
fi _Ple obveznosti se izloči . 

iz dobička s prispevku10 

no zavarovanje in pnsP 
stanovanjski sklad. . 'j 

Plačilni sklad iz doblc vi 
do 16Vo plačilnega skl" 
računom dobička. 

Po odbitku plač iz '.itiO' 
izloči določeni del za, «/„ 
razpolaganje, ki znaša ' 
nega dohodka. . (Л1 

Sredstva za saniostoj1'.j fe. i ^ 
ganjc koinunalnili P<K4e iM , t1' 
jo uporabiti tako, kot <'(' (joli јј^ S 
Uredbe o delitvi celotne^ ^ 

tetnejši donos. 
2. Uvedba rodovniških knjig za 

tista območja občine, kjer rodovni- 
ške knjige še niso vpeljane. 

3. Povečanje kontrole mlečnosti 
krav in nadaljnja selekcija plemen- 
ske živine. 

4. Nabava novih plemenjakov. 
5. Nabava dobrih in izbranih 

sort sadnih sadik, ki uspevajo na 
območju občine. 

Obrtne gospodarske organizacije      - , , 
bodo obračunale polni znesek pred- gospodarskih organizacu J 

V tem so zapopadeni tudi vklju- pisane amortizacije, izračunane po FLRJ št. 10/56). 1 

stopnjah, ki so določene z zveznimi гч-ч« • 
predpisi. 

3. Komunalna podjetja 
Komunalna podjetja bodo obra- 

čunala polni znesek predpisane 
luneljevke 260 aiIior'iz:acije, izračunane po amorti- 

zacijskih stopnjah, ki so določene 
z zveznimi predpisi. Predvidevamo, da se bo sklad za 

obnovo gozdov v višini 5,873.000 di- 
narjev porabil predvsem za izgrad- 
njo sledečih novih gozdnih komuni- 
kacij: del ceste Dob—Hrastov Dol 
—Kremenjak in cesta Stranska vas 
/avrtače. Ostali del sredstev pa se 
bo porabil za popravilo raznih gozd- 
nih potov. 

XII. poglavje 
Obresti od osnovnih sredstev; 
1. Gostinstvo 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) zgradbe 2 Vo 
b) ostala osnovna sred. 4 V« 

f i 
Dobiček gospoda r!i'a:,eiii<' 

cije po odbitku del za ^ ^ 
razpolaganje se odvede .j 
družbeni investicijski sK ^ 

3. Splošne kmetijs'4® ј(Л 
Dobiček, ki ostane P zVf'

1' 
tistega dela. ki ustr«"7-8 .е|ј: 
davku od dobička se r0 0t»^ ,J 

a) 10 Vo v občinski Pr 

b) 40Vo v sklad 
ne zveze (sredstva teg8^ ир0' 
okrajna zadrtižna tf^0 

ti samo za pospeševanj 
dejavnosti), Aroi*" 

c) 50 V« kmetijski /a 

k 
N, 

s 

N 
4 
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IVI. poglavje 

^l^inske doklade 

kmetij 
ka 

K. o. 
gorenja va 
Hudo 
Muljava 
i odboršt 
IJadoliova i 
^tiCnu 
Šentvid 
Уе1. Pece 
Male Dole 

15 •/• 
20«/. 

na do- 
od ka- 

•/. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 

10 

10. 
11. 
12. 
13. 
U. 
15. 
16. 
17. 
ia 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Draga 
Dol) 
Bukoviea 
Dedni dol 
Krka 
Podbukovje 
Sobrače 
Sušiea 
Zagradec 
Temenica 
ViSnja gora 
CcSnjiee 
Vrhe 
A m brus 
Dob rava 
Krška vas 
Leskovec 
Metnaj 
Polica 
Valična vas 
Vel. Globoko 
Višnje . 

tO 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
6 

Občinske doklade na dohodke od 
samostojnih poklicev in zasebno 
pravnih oseb se določi s posebnim 
predpisom. 

t j 
XVII. poglavje 

1 
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0 
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^ bilanca sredstev olo ivancna gorica 

2. •(,, '•dobička gospodarskih organizacij 
'• Dol k ''' Promet'lcBu davka (ki pripada zvezi) 

TOe/ " Proračunski prispevek od plač 5, jo o',0 dohodnine od kmetijstva 
(i, dohodnine od siimo'lojnih poklicev 
I {лЈ° občinske doklade na dohodnine 
8, okfc^a doklada na dohodek («1 ostalih poklicev 
'■ prometni davek 

'O, ^"Aa taksa 
'I. (| ^'jairma 
'2. o,, ^'ki uradov im ustanov 
'5, ()„ ' Proračunski dohodki 
'*'5()v na maloprodajni promet 

1; '0 ostanka dobička gostinskih podjetij in pavša- 
J* »podjetij 

■ dot ^ Proračunskih sredstev ■ a<;ije OLO Ljubljana za uravnovešen je proračuna 

v 000 din 
2.365 

188 
520 

28.000 
4.116 
6.325 

800 
3.200 
1.560 

774 
100 
80 

1.785 

4.283 
50 

1.488 
Skupaj dohodki 55.634 

54.634 
1.000 

% 

nJ^^lrativni proračun 
^■^Podarske investicije     

Skupaj izdatki 55.634 

I, fj-sredstva skladov občine ivancna gorica 
J fU)J

,ls'c' investicijski sklad Ik) znašal v letu 1956 17.418 
i cestni sklad bo znašal 1.020 
^ Sit]. , га gradnjo stanovanjskih hH bo znašal 14.134 za pobijanje alkoholizma 2.254 

Л(( poglavje 
%. j 6 gospodarstvo je poobla- 

!J0 Potrebi izda natančnej- 
za izvajanje tega druž- 

ja- 

Pla na. 

S 

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

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Ivančna gorica: 
Kober Stanislav L r. 

^UBUllM-CENTER 
2. točke 24. člena 

»d'' -av,!' 'nc Ljubljama-Center z 
'л га s. ls'u 195,5 ter na predlog ЧЈЧ . rudarstvo z dne 22. ju- 
C LinKlZ- ia Občinski ljudski 

г ,1 Jana-Center po sklepu e 28. junija 1956 
Чуи . ODLOK 

'•"tiri' Plinskega sklada za 
. » ПЈС alkoholizma 
Slf. 0lltn<^- г1еп 

u .ie Obči,ne LjuLljana- 
Чо1: anovi sklad za zatira- 

m 
?a 

'»Itj Z<li!ira"je alkoholizma je 
,2. Člen 

NSi« 

*klad 

'• Člen 

ni je pravna 

"i davi!^ ^vaja ves občinski 
od prometa z alko- 

holnimi pijačami v gostinstvu in 
trgovini ter od prometa z alkohol- 
nimi pijačami od zasebnih proizva- 
jalcev, ki prodajajo na trgu. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki 

ga imenuje občinski ljudski odbor. 
5. člen 

Upravni odbor, ki šteje 5 članov, 
sestavljajo: 

1. člam ObLO Ljubljana-Center, 
kot predsednik, 

2. predstavnik RKS, 
3. predstavnik Društva prijate- 

ljev mladine, 
4. dlan občinskega sindikalnega 

sveta, 
5. predstavnik gostinske zbornice 

okraja Ljubljana. 
6. člen 

Sredstva sklad« se sinejo uporab- 
ljati samo za borbo proti alkoho- 
liamu. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva obiave 

v »Glasniku«, uradnem glasilu okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
t. januarja 1956 naprej. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Lojze Ocepek L r. 

Na podlagi čl. 16. Temeljnega 
zakona o štipendijah (Ur. list FLKJ 
št. 32/56), čl. 91. Temeljnega zakona 
o proračunih (Ur. list 1'LRJ št. 13/56) 
in čl. 23. Statuta občine Ljubljana- 
Center z dne 19. avgusta 1955 ter 
na predlog Sveta za prosveto in 
kulturo, izdaja Občinski ljudski 
odbor Ljubljana-Center na svoji 
redni 11. seji dne 28. junija 1956 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za štipendije. 

1. člen. 
Ustanovi se sklad za štipendije 

kot proračunski sklad. Sklad za šti- 
pendije je pravna oseba s sedežem 
v Ljubljani. 

2. člen. 
Iz tega sklada se dodeljujejo 

štipendije: 
a) za reden študij na fakultetah, 

umetniških akademijah in višjih 
šolah; 

b) /.a strokovno in znanstveno iz- 
popolnitev: 

c) za šolanje na strokovnih šo- 
lah, na učiteljiščih, na srednjih 
umetniških šolah in na višjih gim- 
nazijskih razredih. 

3. člen 
V sklad se vlagajo naslednja 

sredstva: 
a) dotacije iz proračuna Občin- 

skega ljudskega odbora; 
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 ban- 
ki v Ljubljani, ki izvršuje proračun 
občinskega ljudskega odbora. 

5. člen. 
Sklad upravlja Komisija za šti- 

pendije. ki ima 5 članov. Člane Ko- 
misije za štipendije imenuje Občin- 
ski ljudski odbor na predlog Sveta 
za prosveto in kulturo. 

6. člen. 
Komisija za štipendije sprejme 

pravila sklada. 
Pravila sklada potrdi Občinski 

ljudski odbor. 
7. člen. 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem 
objave v »Glasniku« OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Lojze Ocepek I. r. 

OBČINA LJUBUMA-VIC 
Na podlagi 9. člena uredbe o ure- 

ditvi in opravljanju dimnikarske 
službe (Ur. list LRS, št. 21-116/50) v 
zvezi z 2. členom zakona o pristoj- 
nosti občinskih in okrajnih ljudskih 
odborov v zadevah, ki so urejene z 
dosedanjimi republiškimi predpisi 
(Ur. L LRS, št. 26-130/55) in v zvezi s 
3. in 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Ur. 1. FLRJ, št. 46-428/51 
in št. 58-633/55), na pod.lagi 24. in 
47. členu statutu občine, na predlog 
sveta za obrt občinskega ljudskega 
odbora z dne 11. Vil. 1956 in na 
priporočilo OLO Ljubljana na 9. se- 
li, dne 29. VI. 1956, izdaja Občinski 
ljudski odbor Ljubijana-Vič nu svoji 
11. seji dne 13. VII, 1936 
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ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve na območju Občine 
Ljubljana-Vič 

1. člen 
V območju občine Ljubljana-Vič 

se predpisuje naslednja najvišja 
tarifa, do katere lahko socialistični 
ali privatni dimnikarski obrati (v 
nadaljnjem besedilu: dimnikarji) do- 
ločajo cene zu naslednje vrste dim- 
nikarskih storitev: 

1. Za odprto kuhinjsko ognjišče 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim 

stropom 60 
3. Plezalni dimniki: 

a) v pritlični hiši 30 
b) v hiši z več nadstropji, 

za vsako nadstropje ali 
mednadstropje 7 

4. Ozki ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši 15 
b) za vsaiko nadaljnje nad- 

stropje ali mednastrop. 3 
5. Dimna cev: 

a) do 2 m 5 
b) Za vsak nadaljnji meter 3 

6. Dimniki ogrevalnih naprav, 
navadnih in parnih peči: 
a) do vštevši I. nadstr. 40 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje ali mednastropje 10 
7. Dimniki od etažnih peči, 

gostinskih in zavodskih šted. 
a) do I. nadstropja 15 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje 5 
8. Kanal centralne ogrevdlne 

naprave ali pekovske peči: 
a) mali do 5 m 45 
b) veliki nad 5 m 95 

9. Štedilniki vštevši dimno cev 
do 1 m: 
a) z eno pečico in kotličem 30 
b) z dvema pečicama in 

kotličem 40 
10. Štedilniki v gostinskih 

obratih in zavodih: 
a) inizni, prosto stoječi ali 

z nastavkom — mali 50 
b) isti — veliki 90 

11. Ogrevalec vode (bojler) 12 
12. Grelci posode 24 
13. Pralni kotel z dimovodom 13 
14. Običajna železna peč s cevjo 

do 2 m 20 
15. Peč sistema »Lutz« in pod.: 

a) brez pečice 20 
b) z eno pečico 25 
c) z dvema pečicama 30 
d) izredno velika 45 
e) kopalna peč do 1 m dim- 

ne cevi 25 
f) slaščičarska peč 70 

16. Pekovska peč, navadna z 
duški 50 

17. Pekovska parna peč: 
a) z 1 etažo 90 
b) z 2 etažama 125 

18. Etažna peč za centralno 
ogrevanje 35 

19. Central, ogrevalne naprave: 
a) do 8 шг ogrevalne površ. 

do vključno 8 členov 62 
b) do 12 m8 ogrev. površine 

do vključno 14 členov 120 
л) nad 12 m' ogrev. površine 

nad 14 členov 150 
20. Izžiganje dimnikov: 

a) plezalnih dimnikov z 
materialom po kom. 200 

b) ozkih dimnikov z mate- 
rialom po komadu 175 

21. Pregled in struganje dimni- 
kov v novih in adaptiranih 
stavbah: 
a) v pritlični hiši do štirih 

dfmnikov po komadu 50 
b) za vsako nadaljnje nad- 

stropje ali mednastropje 
po komadu 10 

e) v pritlični hiši z več kot 
4 dimniki po komadu 40 

i) za vsako nadaljnje nad- 
stropje ali mednastropje 
po komadu 10 
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2. člen 
Za drugi pregled in izstruganje 

dimnikov v novih in adaptirandi 
stavbah sme dimnikar zaračunati ta- 
rifo iz točke 2t. a—ć le v višini 
50"/o, zt« tretji pregled pa 25%» do- 
ločene tarife. 

5. člen 
Za dimnikarska dela, ki so zdru- 

žena s |H>sebno nevarnim delom ali 
jih dimnikarji opravijo po posebnem 
naročilu strank (zadnji odstavek 
5. člena odredbe o obveznem ome- 
tanju kurilnih naprav iz Ur. lista 
LHs, št. 11-85/48), se sme zaračunati 
največ 20 V« pribitka k tarifi iz čl. 1 
tega odloka. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se 
opravljajo po naročilu ali nujnih 
primerih ob nedeljah in praznikih 
ter v nočnem času, se sme zaraču- 
nati največ 50 "/o pribitka k tarifi iz 
člena 1 tega odloka. Za nočni čas 
se šteje čas od 22. do 6. ure. 

4. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov 

in peči v gospodinjstvih, ki ga mora 
dimnikar izvajati, ni upravičen 
zahtevali plačila po tarifi iz t. čl. 
tega odloka, če ne vrši čiščenja teh 
ometalnih objektov. 

Čiščenje teh ometalnih objektov 
se mora obvezno izvajati enkrat na 
mesec v ča-su od 1. oktobra do 
30. aipriiu vsakega leta. 

5. člen 
Za dimni'kurska dela, ki niso 

TŠteta v členu 1 tega odloka, n. pr. 
čiščenje tovarniških dimnikov, par- 
nih kotlov, velikih kanalov ttd., se 
določi odškodnina po medsebojnem 
s{>orazumu na |>odlagi porabljenega 
časa za opravljeno delo. 

6. člen 
Dimnikar je na zahtevo plačni- 

ka dimnikarskih storitev dolžan iz- 
staviti potrdilo o plačilu za dimni- 
karske storitve z navedbo del (spe- 
cifikacije del), ki jih je opravil ter 
tarifno postavko, |к) kateri je zara- 
čunal pristojbine. 

Dimnikarju, ki po histni krivdi 
ne opravi čiščenja, ne pripada pla- 
čilo, koristnik dimnikarskega objek- 
ta je dolžan plačati pristojbino po 
tarifi, če je zakrivil, da dimnikar ne 
more opraviti obveznega dimnikar- 
skegu dela. 

7. člen 
Dimnikar je upravičen za ometa- 

nje dimnikarskih objektov, navede- 
nih v členu t tega odloka, zaraču- 
nati v svojem okolišu za 10»/. višjo 
tairifo od tarife, navedene v členu 1 
tega odloka, če je ometalni objekt 
nad 2 do 5 km, za 20 •/., če je ome- 
talni objekt nad 5 do 10 km, in za 

"J"' č*' j<' ometalni objekt nad 
10 km oddaljen od sedeža dimnikar- 
skega objekta. 

Kršitve tega odloka se kaznujejo 
z denarno kaznijo do 3000 din po 
določilih temeljnega zakona o pre- 
krdkLh, če za kršiitive i>o dru^iih 
predpisih ni zagrožena strožja kazen. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasnlkuc OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. avgusta 1956. S 
tem dnem preneha veljati odlok o 
izenačenju odloka o najvišji tarifi 
za dimnikarske storitve z dne 23. de- 
cembra 1955, lajn. št. 1305-1-55. 

Predsednik ObLO: 
dr. Štefan Soba I. r. 

Isti odlok je sprejel Občinski 
ljudski odbor l.jubljana-Center na 
svoji 12, seji dne 26. VH. 1440 s to 
spremembo, da odlok ne obsegu pr- 
vega odstavku člena 7. 

GlP 

OBČINA LOGATEC 
Na osnovi 21. člena lemelinega 

zakona o proračunu (Ur. list FLIIJ 
13/56) in 1. ter 2. člena Temeljnega 
zakona o občinskih dokladah in po- 
sebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ 19/55) in 21. pogl. 1. tč. 
Zveznega družbenega plana za leto 
1956 (Ur. list FLRJ 14/56) je Občin- 
ski ljudski odbor Logatec sprejel 
na svoji 8. redni seji dne 31. maja 
leta 1956 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na do- 
hodnino od kmetijstva, od samo- 
stojnih poklicev in od zasebno prav- 

nih oseb v letu 1946. 

1. člen. 
Na območju občinskega ljudske- 

ga odbora Logatec se pobira v letu 
1956 občinska doklada nn dohodnino 
od kmetijstva, od samostojnih po- 
klicev 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 1. 1956. 

3. člen. 
Osnovo za občinsko doklado od 

kmetijstvu tvori za leto 1956 ugo- 
tovljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstva, doklada pa se odmeri po 
enotni stopnji 7,5°/». 

4. člen. 
Samostojnim poklicem in zaseb- 

no pravnim osebam se za leto 1956 
odmeri občinska doklada na dohod- 
nino, predpisano na dohodke nji- 
hove pridobitvene dejavnosti, ozi- 
roma samostojnega poklica, ne pa 
na dohodke njihovega premoženju 
ali premoženjskih pravic, v kolikor 
se obdavčujejo po 34. členuTJredbe 
o dohodnini. 

Občinska doklada se po tem čle- 
nu ne odmeri zavezancem, katerih 
celokupni letni čisti dohodek ne 
presega 100.000 dinarjev. Vsem osta- 
lim zavezancem se po tem členu 
odmeri občinska doklada takole: 

1. od dohodka nad 100.000 dinar- 
jev do 160.000 dinarjev З*/«; 

2. od dohodka nad 160.000 dinar- 
jev: a) za uslužnostne obrti lOVo; 
b) za ostale zavezance 30'V« od davč- 
ne osnove. 

Dohodnina skupaj z občinsko do- 
klado ne sme znašati več kakor 
SO"/« davčne osnove. 

5. člen. 
Občinska doklada se odmerja in 

plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kakor odgovarjajoča do- 
hodnina. 

6. člen. 
Uredba o dohodnini (Ur. list FLHj 

56/53) z vsemi spremembami in do- 
polnitvami, odlok o davčnih stop- 
njah dohodnine (Ur. list FLRJ 6/r>6) 
ter uredba o prisilni izterjavi dav- 
kov in drugih proračunskih dohod- 
kov velja tako kakor za odmero in 
pobiranje dohodnine tudi za odme- 
ro in pobiranje občinske doklade. 

7. člen. 
Davčne olajšave pri dohodnini 

se morajo upoštevati tudi pri občin- 
ski dokladi na odgovarjajočo do- 
hodnino. 

8. člen. 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »GlasnikiK OLO Ljublja- 
na, uporablja pa se od 1. jan. 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Petkovšek Anton 1. r. 

OBČINA LOŠKA DOLINA OBČINA LJUBU^fi'1 

Na podlagi 2t. člena lemeljnega 
zakona o proračunu (Ur. list FLRJ 
št. 13/56), 1. in 2. člena Temeljnega 
zakona o občinski dokladi in poseb- 
nem krajevnem prispevku (Ur. list 
FLRJ št. 19/55) in XXI. poglavja, 
t. točke. Zveznega družbenega pla- 
na za 1. 1956 (Ur. list FLRJ št. 14/56) 
ter po predlogu Sveta za gospodar- 
stvo občinskega ljudskega odbora 
Loška dolina, izdaja Občinski ljud- 
ski odbor Loška dolina na svoji 
7. redni seji dne 3. junija 1956 na- 
slednji 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na do- 
hodnino od kmetijstva in ostalim 

zavezancem v letu 1956. 

Občinski ljudski ođbpt ^t 
Polje izdaja na podlalP . jjst 
kona o pokopališčih *U,.V02 
št. 49-60/55), v zvezi s tW» ^ 
Zakona o občinskih lju^. -.Ijft 
(Ur. list LRS, št. 19-88/52) % 
Zakona o sprememban 
vali Temeljnega гако,1а ,«] iHls^ 
(Ur. list FLRL št. ,58-6^У 
svoji VIII. redni seji. dn 

ODLOK 

o pokopališkem ге('0 

1. člen aj 
Na območju občinski® П1ГИ'! 

odbora Ljubljana-Polje 80 f 
pokopališča: \ач0,'и 

Polje, Sostro, Dolsko, J 4, 
nje, Križevska vas, Seii|l' jjt. 
žganje, Janče in Mali L'™ 

1.1/ 

f 

V 
4ui 

A 

1. člen. 

Na območju Občinskega ljudske- 
ga odbora Loška dolina se pobira 
v letu 1956 občinska doklada na do- 
hodnino od kmetijstva in ostalih 
zavezancev. 

2. člen. 

Občinska doklada na dohodnino 
je dohodek občine za kritje komu- 
nalnih, gospodarskih, zdravstvenih, 
socialnih, kulturnih, prosvetnih in 
drugih potreb, predvidenih za 1. 1956. 

3. člen. 

Osnovo za občinsko doklado od 
kmetijstva tvori za leto 1956 ugo- 
tovljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstvu, doklada pa se odmeri po 
enotni stopnji h"/«. 

Vsem ostalim zavezancem, ki se 
pretežno ukvarjajo z uslužnostuimi 
opravili zasebnim potrošnikom pa 
10 »/o. 

4. člen. 

Občinska doklada se odmerja in 
plačuje v gotovini istočasno in na 
isti način kakor odgovarjajoča do- 
hodnina. 

5. člen. 

Uredba o dohodnni (Uradni list 
FLRJ št. 56/53) z vsemi sprememba- 
mi in dopolnitvami, odlok o davč- 
nih stopnjah dohodnine za leto 1956 
(Uradni list FLRJ št. 6/56) ter Ured- 
ba o prisilni izterjatvi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov ve- 
lja — tako kakor za odmero in po- 
biranje dohodnine — tudi za odmero 
in pobiranje občinske doklade. 

6. člen. 

Davčne olajšave pri dohodnini se 
morajo upoštevati tudi pri občinski 
dokladi na odgovarjajočo dohodnino. 

7. člen. 

Ta odlok začne veljati z dnem 
objave v »Glasniku«, uradnem gla- 
silu OLO, uporablja pa se od dne 
1. januarja 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odboru 

Zigmund Janez 1. r. 

h.1« v, 

{N 
N1 

2-/i 
Pota na lИ)kopališ',,,l 

občinski ljudski odbor P0 

ločenem organu. 

„ , Č,e.n 4krb,ti$ 
/,u grobove morajo »», ^ 

ki oziroma zakupniki, 
poskrbeti, da so grobovi oP 
IHikošena, okolica grobe P 
nosti posuta s peskom. . 

Zasajanje listnatega ' „fisl"!V 
voljeno le s pristankoi'1 ' gV 
občinskega organa. Ni21'' 
grmičevje je treba redn0 , j|, 1' i 

Za namestitev spoO11^ рЛј 
na pokopališkem zi duJ to pV 
predhodno dovoljenje g o'^ji 
nega občinskega upravnffc^i'j ( 

Na pokopališčih j«' P ^ 
vsaka vožnja z vozili 'n nj l' ,|K 

prav tako pa ni dopustn 
pališča voditi pse. 

Ce zakupniki ne bi Jf.; d 
za vzdrževanje reda i" 1' l,l)'''

,I 
bov. lahko pristojni orf.'"1' ;i 
ga ljudskega odl)oru sii"1 ^ s''' 
trebna očiščevalna del« , 
zakupnika. V kolikor if ^ 
bi bil p r i p ru v I je n f10?'-' 
odredi pristojni občinski 
ravnavo groba. 

4. člen A 
Prostor za grol>ove o''1 ^цј 

rabo za določen čas P^u^rS / 
občinskega ljudskega , , ./.cti1' i 
predhodnemu plačilu l .11tii''

11 f' 
"k pre 

stojbine. Poedinemu 7'л emu " prO5 jii 
sme dodeliti v uporal*' 'jol'j 
največ dva grobova. f>r' V. t* 
se oddajajo v uporul>o 
grobova skupaj. 

5. člen 
Z opuščenimi grob'I'01'^ 

laga pristojni organ 'U/ 
skega odlx)ru. prav 'a f^j tt'r j/ 
zanemarjenimi nagrobn1" ^!* j< 
meniki, če jih na njei?<>v. pos'8.^ 
nik odnosno zakupnik ."Lgiii' 
redno stanje oziroma 0('> 

ločenem roku. 

6. člen 
Z denarno kaznijo 

kaznuje. kd<ir prekrfti " 
štirih odstavkov 3. člena 

Za upravni kazenski ^,„1 
za izrekanje kazni l^' ..Itr^V.hli' 
je pristojen sodnik ^8..1'rll U' 
činskega ljudskega *><" 
na-Polje. . tiajo^nii 

Cilede pristojnosti y( } i.e\- 
62. in 67. člena Temelj"1^ 
prekrških. .J 

7. Člen ^ 0W# 

Ta odlok velja od 'j'!jun9, 

v »Glasniku« OLO I-i1 

Pred^V. 

1дч>ро1<1 L 

d", 


