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KrVev (Ur. list 
IIJ1''o !Ii "a Ppdlagi iTicna r.a- 
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Лке ^ ć^ailr4 družbenega plana 
S{\]T SPublike Slovenije za leto 
ffVi V'8* l.Rs ■iit- Лпе ћ ■ 'očke 24. 

ЧјГ.к| odbor Bor 
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OBČINA BOROVNICA 

DRUŽBENI PLAN 

C"!?' V °i V"0 sl- 1 ^--13/56) in na ™in.. л • točke 24. člena statuta 
sprejel občin- 

rovnica na svoji 
maja 1956 

PLAN 
ine borovnica 
'A LETO 1956 

W ■ ,,rvi (1<-1 
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lfc0SDn,i KQ rezvoja v letu 
СС?а1:84уо se bo v 
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repi J n<'rn 

'1 ''"''fjšnjo stabilizacijo tr- 
ti' dp|{!0sto^)e,, <'v'S življenjske 

«Лнп človeka. 
. teh nalog je v glav- 

1956 
letu 

z nakazanimi 
v zveznem, republiškem 

družbenem planu. Vsi 
'Uzbenega plana so usmer- 

C "d 
Nirl"* 0(' pravilne investicij- 
  R>,, povečanja kmetijske e. povečanja proizvodnje 

'' potrošnje in povečanja 
"Onlnosti. 

Ski,. . '■ poglavje 
lH"1 •'•""žbeni 

k' Im "ar"dni dohodek 

I 

proizvod 
todek 

je predvideno pove- 

Vb 4 Г\/. ^уч\а s.a ^ 
N. d,,, 
' r najvecjr 

S« ,r",",l,'ga proizvoda in na- 
a ^,,ollo<ika za 4 »/o. 

benega pro- 
■ »njo • j-^j1 meri vplivalo 

\ "'■hoi ""'ustrijske proizvodnje. 
J).'.'""o ''V" planu je upoštevano 
!*t^(,('ij(' i ff0SP0('a rske or- 
4 'je ""sežejo zvišanje pro- IftNjo j/ivscni z večjo produk- 
O« s " ''"Ijšo organizacijo dela, 

I'0večanjem števila zapo- 

X, 

Ч- poglavje 
ri. industrija 
.. Jska proizvodnja se bo 

y.., ■ Z realizacijo iz leta 
aia zn )5o/0 Predvideno 

J' i • i i ho doseženo 
* produktivnostjo dela. 

1 

) г V(.zPro'zvodnie 
i. ■ 

5' ^*јРаоЦ"ј 'z'it,r'^,ul,jern obsto- 
N, 

/'iskii'."? v'4ijučitvijo novih in- 
bfii;! pocitet. 

'no 

jšo oskrbo z električno > K Jo- 
' Posajn 

0'^vi>j,z.n''1 strokah indiistrij- 
VMi пЉе Ј.(' v "'■t" 1<)r>6 l'ri- eduji porast proizvod- 
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'ndustrija 
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proizvodnje — roa- 

li/nci jti 
1955 =» 100 

104 
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154 

ki" 

V panogi proizvodnje električne 
energije bo podjetje »ELEKTRO« 
Ljubljana-okolica povečalo svojo 
dejavnost pri vzdrževanju daljno- 
vodov ter bo s tem obseg proizvod- 
nje povečan za 4°/». 

Lesna industrija bo povečala ob- 
seg proizvodnje za 60/o, v glavnem 
z večjo storilnostjo dela in vkju- 
čitvijo novih kapacitet Lesnega 
kombinata v Borovnici, ki bodo 
predvidoma delno služile svojemu 
namenu že v tekočem letu. 

Nesorazmerni dvig proizvodnje 
v živilski industriji zn 54°/» se iz- 
kazuje, ker obrat Mlinske indu- 
strije Bistra v lanskem letu zaradi 
večjih popravil ni obratoval v pol- 
nem obsegu. 

Da bi se dosegla čim večja pro- 
duktivnost, morajo delovni kolek- 
tivi predvsem skrbeti za: 

a) uvedbo realnih norm, 
b) uvedbo in pravilno izvajanje 

premi ranja, 
e) zmanjšanje števila neproduk- 

tivnega osebja, 
d) boljšo organizacijo dela in 
e) racionalizacijo proizvodnega 

procesa. 
III. poglavje 
Kmetijstvo 

V letu 1956 se predvideva ^/o-no 
[lovečanje kmetijske proizvodnje, 

se bo ob ugodnih vremenskih 
prilikah predvidoma še prekoračilo. 

Na predviden dvig proizvodnje 
bodo vplivali predvsem pospeševal- 
ni ukrepi, ki se bodo vršili preko 
kmetijskih zadružnih organizacij. 

Od skupne kmetijske površine 
odpade 220/o na njivske površine, 
46% na travnike, 50/o na sadov- 
njake in 27l)/o na pašnike. 

Na povečanje proizvodnje v po- 
ljedelstvu bo vplivala predvsem po- 
večana uporaba umetnih gnojil in 
kvalitetnin semen. 

a) Živinoreja: 
Številčno stanje živine se bo po- 

večalo vzporedno s povečanjem in 
izboljšanjem krmskih površin ter 
se predvideva za 5°/« povečanje v 
letu 1956 nasproti stanju v letu 1955. 

Na povečanje bo vplivalo tudi 
postopno izboljševanje barjanske 
zemlje, kar se bo doseglo z melio- 
racijo posameznih predelov barja, 
kar bo v veliki meri onemogočilo 
širjenje barjanske bolczni-mctlja- 
vosti ter omogočilo boljši razvoj in 
večji porast, predvsem goveje ži- 
vine. V zvezi s tem se predvideva 
tudi večjo molznost za 80/t nasproti 
letu 1955. 

b) Poljedelstvo: 
Agrotehnični in melioracijski 

ukrepi v kmetijstvu, povečana upo- 
raba izbranih semen, umetnih gno- 
jil ter zaščitnih sredstev se bo mo- 
rala odraziti v povečanih hektar- 
skih donosih. 

Donos v sadjarstvu se v letu 1956 
predvideva slabši kakor v letu 1955 
zaradi izredno ugodne letine v lan- 
skem letu. 
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Neugodno vlažno vreme in sadni 
škodljivci, kateri se kljub zatiranju 
in škropljenju sadnega drevja po- 
javljajo v vedno večjem obsegu, 
bodo nedvomno neugodno vplivali 
na letino. 

Ukrepi za zagotovitev povečanja 
kmetijske proizvodnje 

Da se zagotovi povečanje kme- 
tijske proizvodnje, bodo v letu 1956 
podvzeti naslednji ukrepi: 

a) smotrna uporaba umetnih 
gnojil, 

b) večja in učinkovitejša upo- 
raba sredstev za zatiranje rastlin- 
skih bolezni iu škodljivcev, 

c) uporaba kakovostnih semen in 
herbicidov za uničevanje plevela, 

d) selekcija goveje živine, 
e) gradnja silosov in gnojničnih 

jam, 
f) melioracija barjanskih pre- 

delov. 
g) umetno osemenjevanje. 
Za uspešno izvajanje gornjih 

ukrepov bodo na razpolago sred- 
stva sklada za gospodarski napre- 
dek vasi, ki bodo znašala pred- 
vidoma 6.668.000 din, 

IV. poglavje 
Zadružništvo 

Na območju občine Borovnica 
poslujejo tri kmetijske zadruge 
splošnega tipa. Te zadruge oprav- 
ljajo s svojimi obrati in odseki 
trgovinsko, gostinsko, obrtno in 
uslužnostno dejavnost. V sklopu teh 
zadrug so naslednji odseki: 

a) kmetijsko-pospeševalni, 
b) sadjarski, 
c) čebelarski, 
d) poljedelski, 
e) živinorejski, 
f) strojni. 

g) lesni in 
h) hranilno-kreditni. 
Kmetijske zadruge so zadovolji- 

vo opremljene s prevoznimi sred- 
stvi in traktorji, s katerimi vršijo 
usluge in mehanizirana kmetijska 
dela. Odkupi klavne živine in polj- 
skih pridelkov pa tudi zdravilnih 
rastlin ter lesa se že delno vrše 
preko obstoječih kmetijskih zadrug, 
potrebno pa bo odkupno dejavnost 
še povečati glede na vlogo, ki jo 
imajo zadruge pri odkupu poljskih 
pridelkov ter živine. 

V. poglavje 
Gozdarstvo 

Gozdne površine obsegajo na ob- 
močju občine 6745 ha, od teh za- 
vzema 1745 ha državni sektor, 24 ha 
zadružni sektor, ostala površina pa 
je privatna lastnina. 

Predvideva se porast proizvodnje 
vseh vrst gozdnih sortimentov, in 
sicer od 72°/« v letu 1955 na 1560/o 
v letu 1956. 

V območju občine so predvidena 
v letu 1956 naslednja gozdnovzdr- 
ževalna dela: 

a) čiščenje gozdov na površini 
10 ha, 

b) pogozdovanje na površini 2 ha, 
c) čim obsežnejše akcije za za- 

tiranje gozdnih škodljivcev ter 
d) oskrbovanje in pridobivanje 

gozdnih sadik v obstoječih dreves- 
nicah. 

Iz gornjega je razvidno, da se 
bo posvečalo največ skrbi melio- 
raciji gozdnih površin in zatiranju 
gozdnega škodljivca, kar je nujno, 
da se s tem prepreči nadaljnje šir- 
jenje škodljivcev. 

VI. poglavje 
Trgovina 

V letu 1956 se bo blagovni pro- 
met v primerjavi z letom 1955 dvig- 
nil predvidoma za 60/o. Celotni pro- 
met bo porasel zaradi povečane in- 
dustrijske proizvodnje, uvoza blaga 
za široko potrošnjo in povečanega 
prometa s kmetijskimi pridelki. 

Za boljše poslovanaje trgovin in 
za boljšo oskrbo potrošnikov bodo 
v letošnjem letu prispevali tudi no- 
vo formirani, potrošniški sveti. 

Obstoječa mreža trgovin začasno 
zadostuje krajevnim potrebam. Pred- 
videna je samo preureditev trgovine 
Trgovskega podjetja Vrhnika v Bo- 
rovnici, ker poslovni prostori ne 
ustrezajo higienskim pogojem. 

VII. poglavje 
Gostinstvo 

Promet v gostinski mreži se bo 
v letu 1956 predvidoma povečal na- 
sproti realizaciji v letu 1955 za 8°/». 
Na povečanje prometa bo vplivala 
boljša organizacija in razširitev go- 
stinske mreže, ki je v občini slabo 
razvita. 

Za dvig turizma, ki je v območju 
občine slabo razvit, so v letu 1956 
predvidene investicije za ureditev 
dostopa v Pekel pri Borovnici in 
ureditev kopališča na Jezeru pri 
Podpeči, 

Za to se bodo uporabila prora- 
čunska sredstva od pobranega dav- 
ka na prodajo alkoholnih pijač. 

Vili. poglavje 
Obrt 

Obseg obrtniške proizvodnje se 
bo v letu 1956 po vrednosti povečal 
predvidoma za 50/i). Povečanje za- 
poslenega osebja se ne predvideva, 
planirani porast pa bo dosežen z 
večjo storilnostjo dela, s prihranki 
in racionalnejšo uporabo materiala 
in surovin. 

Sredstva, ki bodo v tekočem letu 
na razpolago za razvoj soc. sektorja 
obrtništva, bodo uporabljena prven- 
stveno za nadomestitev in za nabavo 
manjkajočih strojev. 

Z izenačenjem družbenih dajatev 
med socialističnim in privatnim sek- 
torjem obrti se bo omogočila zdrava 
medsebojna konkurenca. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti občine 

Borovnica za leto 1956 i 
IX. poglavje \ 
Amortizacija ^ 

t. Gostinstvo 
Gostinska podjetja in gostišča 

ter pavšalirana samostojna gostišča 
bodo obračunavala polni znesek 
predpisane amortizacije, izračunano 
po amortizacijskih stopnjah, ki so 
določene z zveznimi predpisi. 



STRAN 244 

Gostišču nn pravila bodo obraču- 
navala amortizacijo po stopnji 10°/« 
vseh osnovnili sredstev. 

2. Obrt 
Obrtne gospodarske organizacije 

bodo obračunale polni znesek pred- 
pisane amortizacije, izračunane po 
stopnjah, ki so dofočene z zveznimi 
predpisi. 

Ne glede na prejšnji odstavek 
bo plačalo le 30% polne amortiza- 
cije »Čevljarstvo Borovnica«. 

X. poglavje 
Obresti od osnovnih sredstev 

1. Gostinstvo • 
Obrestna mera zu osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) zgradbe Z'U 
b) ostala osnovna sredstva -f/o 
Obrati družbene prehrane ne 

plačujejo obresti od osnovnih sred- 
stev. 

2. Obrt 
Obrestna mera na osnovna sred- 

stva znaša na leto zu: 
a) obrate, ki izdelujejo 

gradbeni materini 10/« 
b) obrate živilske stroke, 

stroku osebnih uslug, 
storitev in popravil, 
kakor tudi za vse novo 
ustanovljene lokale- 
obrate 2<'k 

c) obrate s pretežno ročnirft 
delom 3 "/o 

d) obrate z večjo uporabo 
strojev 40/o 

e) obrute, ki se bavijo 
z večjo ali serijsko 
proizvodnjo 6% 

Razvrstitev obrtnih podjetij in 
delavnic po navedenih skupinun je 
razvidna iz seznama, ki jc priložen 
planu. 

3. Splošne kmetijske zadruge 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto 2%. 

XI. poglavje 
Občinski prometni davek od, 

prometa na drobno 
Občinski prometni davek za trgo- 

vino na drobno in gostinstvo bo 
predpisan s posebnim odlokom. 

XII. poglavje 
Razdelitev dobička 

1. Gostinstvo 
Dobiček gostinskih podjetij in 

gostišč, ki ostane, ko se izločijo 
sredstva za okrajni investicijski 
sklad po čl. 113 oz. po 90. čl. Ured- 
be o delitvi celotnega dohodka go- 
spodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ št. 10/36) se razdeli: 

50% v občinski družbeni 
investicijski sklad 

500/o v občinski proračun 

2. Splošne kmetijske zadruge 
Dobiček, ki ostane po izločitvi 

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

a) lOVo v občinski proračun. 
b) 400/e v sklad okrajne zadruž- 

ne zveze. 
Sredstva tega sklada sme Okraj- 

na zadružna zveza uporabljati sa- 
mo za pospeševanje trgovinske de- 
javnosti. 

c) ЗО0/*) kmetijski zadrugi. 

XIII. poglavje 
Sklad za plače gospodarskih 

organizacij 
1. Gostinstvo 

Gostinskim podjetjem in gosti- 
ščem se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih: 

Gostinsko podjetje »Pri Ljublja- 
nici nVo. J J 
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OBČINA CERKNICA 
Na podlagi 22. in 50./I6. člena 

Zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list FLRJ št. 19-88/52), 
9. člena splošnega zakona o uredit- 
vi občin in okrajev (Ur. list FLRJ 
št. 26-269/55), 2. člena temeljne 
uredbe o finačno samostojnih zavo- 
dih (Ur. list FLRJ št. 51-426/53) je 

•Občinski ljudski odbor Cerknica na 
7. seji dne 31. maja 1956 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi uprave komunalnih 

dejavnosti občine Cerknica 
1. 

Ustanovi se občinska komunalna 
uprava, kot zavod s samostojnim fi- 
nanciranjem. 

Ime zavodu je: »UPRAVA KO- 
MUNALNIH DEJAVNOSTI« Cerk- 
nica. Sedež zavoda je v Cerknici. 

2. 
V* organizacijski sestav »Uprave 

komunalnih dejavnosti Cerknica« 
spadajo tele komunalne dejavnosti: 

1. Vzdrževanje in urejanje cest 
IV. reda, 

2. Vdrževanje in urejanje kana- 
lizacij občine, 

3. Vdrževanje in urejanje jav- 
nih razsvetljav, 

4. Vdrževanje in urejanje poko- 
pališč in 

5. dimnikarska služba. 

3. 

XIV. poglavje Občinska doklada na dohodnino 
Občinske doklade od samostojnih poklicev in zasebno 

Stopnja občinske doklade na do- pravnih oseb se določi s posebnim 
hodke od kmetijstva znaša 11 "/o odlokom, 
katastrskega dohodka. 

XV. poglavje 
A. BILANCA 

PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE BOROVNICA 
V LETU 1956 

1. Sredstva v 000 dinarjev 
1. Del dobička gospodarskih organizacij (450/o) .... 4773 
2. Del prometnega davka iz gospodarstva (20/o) .... 1065 
3. 100°/« posebnega proračunskega prispevka  85 
4. Del dohodnine kmečkih gospodarstev (700/o) .... 6522 
5. Del dohodnine ostalih poklicev (700/o) 26-'? 
6. 450/o občinske doklade na dohodke od kmetov . . . 1897 
7. Občinska doklada na dohodke od ostalih poklicev . . 100 
8. Občinski prometni davek  2900 
9. Lokalne takse 600 

10. Zemljarina (brez kmetijstva) . ...    57 
11. Dohodki uradov in ustanov  50 
12. Ostali- proračunski dohodki  50 
13. Davek na maloprodajni promet 710 
14. 500/o ostanka dobička gostinskih podjetij in pavšali- 

ranih podjetii   705 
15. Dotacija  508 
16. lOVo-ni davek od prometa z alkoholnimi pijačami in 

150/o-ni davek od proizvajalcev prodanih alkohol, pijač 1554 
Skupaj proračunska sredstva. . . 24.235 

H. Izdatki 
1. Administrativni proračun    23.458 
2. Dotacije gospodarstvu  — 
3. Negospodarske investicije  777 

Skupaj . . 24.235 
B. SREDSTVA SKLADOV PRILOGA 

OBČINSKEGA LJUDSKEGA k predlogu družbenega plana za 
ODBORA BOROVNICA ZA občino Borovnica za leto 1956 

LETO 1956 SEZNAM 
1. Občinski investicijski sklad o kategorizaciji obrtnih podjetij in 

bo znašal 6668 delavnic po stopnjah obresti od 
2. Občinski cestni sklad bo osnovnih sredstev 

znašal 420 Kategorija a) 1»/«: 
3. Sklad za zidanje stanovanj- Borovnica 

[(jj c)j4,5 2. »Marmor« Ljubljana, obrat 
Podpeč 

XVI. poglavje Kategorija b) 2 "/o 
Končne določbe L Mavec Stanislav, modno kro- 

0 i i j • ii jaštvo Borovnica Svet za gospodarstvo je poobla- o ^ i • i i i • d 
ščen, da po potrebi izda natančnej- ^2' delavnica. Borov- 
ša navodila za izvajanje tega druž- 3 Mosari: podpcč 
benega plana. 4. Mlin, Podpcč 

1 a družbeni plan velja od 1. ja- Kategorija d) 4 "/o: 
nuarja 1956. _ . . L Lesna galanterija in mizarstvo, 

Predsednik Borovnica 
Občinskega ljudskega odbora Kategorija e) 6°/o: 

Borovnica: 1. Obrtno gradbeno podjetje, Bo- 
Cerin Janez 1. r. rovnica 

ii" 
munalnc zadeve Občinskeg® 
skega odbora Cerknica. 

Uprava komunalnih "e' 
ima tele sklade: , jCe*' 

a) sklad za nagrade d®10 

uslužbencev, 
b) sklad za lastne invest 
c) amortizacijski sklad- 

8- ■ dela" Plače uslužbencev ip ,(j ; 
Uprave komunalne dCjov" јјј ii , 
določajo po predpisih o 1,8 cef ^ 
plačah delavcev in uslužbeD 
žavnih organov. 

9. 
Ta odločba velja takoj. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega 

Telič Jože 1- r 

i 
•ii 

OBČINA DOBROVA 
PRI LJUBLJANI 

Na podlagi 1. odstavka, 1 J' 
ter 10. točke 50. člena јД 
občinskih ljudskih odborih 1Плг 
na Temeljnega zakona o P'0:e sP1'] 
(Ur. list FLRJ št. 13—147/54) A, 
jel občinski ljudski odbor Kj 
ori T i 11 KI in 11 i nn cvnil ' ' 

iHl 

pri Ljubljani na svoji 
13. junija 1956 .tale 

ODLOK | 

o proračunu občinskega 
odbora Dobrova pri Lju''1' 

leto 1956 
1. člen. .. 

Proračun občinskega 'L s f 
odbora Dobrova zu leto 
sebnimi prilogami: 

I. Občinski proračun: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

II. Predračun posebnih s 
1. obč. invest sklad: 

z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

2. obč. cestni sklad: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

3. sklad za pobijanje 
alkoholizma: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

2. člen. 

k,'% 

$ 

$ 

5«, 

Uprava komunalnih dejrivnosti 
ima pravico razpolagati in gospo- 
dariti z naslednjimi sredstvi: 

a) s sredstvi'cest IV. reda, ob- 
čine Cerknica, 

b) s sredstvi pokopališč občine 
Cerknica, 

c) s sredstvi dimnikarsko' službe, 
d) s sredstvi dotacij Občinskega 

ljudskega odbora. 
4. 

Uprava komunalnih dejavnosti 
je pravna oseba in fizično samostoj- 
ni zavod, ki se vzdržuje z plačili 
izvršenih uslug, najemnine grobov 
in dotacij Občinskega ljudskega 
odbora. 

5. 
Upravo komunalnih dejavnosti 

upravlja upravni odbor, ki ima 9 
članov. Upravni odboj imenuje 
Svet za komunalne zadevo Občin- 
skega LO Cerknica iz vrst držav- 
ljanov. 

Predstavnik Uprave komunalnih 
dejavnosti je upravnik, ki ga dolo- 
či oziroma imenuje Občinski ljud- 
ski odbor na predlog Sveta za ko- 
munalne zadeve. 

6. 
Za zadeve Uprave komunalnih 

dejavnosti, je pristojen Svet za ko- 

li' 
Izdatki državne uPr^ve

v 
morejo povečati iz znesKf ' s<^ 
odobreni za finansiranje Лце 
in ljudske kulture in soci 
ščite ljudstvu. 

3. člen. .e if' 
Število delovnih mest ^ jub'L 

čeno v sporazumu z jop11 ti' 
na. Nove postavitve so 
samo v mejah potrjene 5

г,аг",(> 
zacije, če so v tu nanH'11 ^ (jn' 
Ijena v proračunu potrenn 
na sredstva. ,4 

4. člen. 
Predsednik občinskega 'КеЖ 

odbora lahko ustavi #
,ZP v 

osebnih izdatkov, ki 'lis0 

z zakonitimi predpisi. 

5. člen. 
S proračunskimi srec.'.!;i1 Vrl\^ 

x....I.,i..;,.l„  ,лкоП1»1П.Ј;пГ 
f%i; 

račnnodajalec po zak')!!1''1^1]«^ 
sili, in sicer po odrcof [j 
odredbi. svoj^V' 

Računoda jalec jc za јП df л 
odgovoren odredbodujaic VB 
nemu sekreturiatu zu 0 

in proračun, oziroma P 
občine. . ief' 

6. člen. , 
Ta odlok velja od .['Гјдп0' 
►Glasniku« OLO ' 

pa s.e od I. jun. .■ 
Predsednik ^ 

občinskega Ij11''' f L '• 
Vrhovec Stane 

v >G 
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, 0BC|NA MEDVODE 

ll^Ona' 2'' 8" 9- e'- ^P'05" 
Ш J ^ itIi-,ux;_ :_ "'""■.o ureditvi občin in 

o 8t. 26/55), Za- Iv l .. jn 

list 

pri,;,:- * ,јПЈ st. zbm), /л 
li,,H,JI?0Sti Občinskih il 

11". 0<lborov (Ur. list 
^ obf]., ' 8., 10. in 24. člena 
Hki ,'u ei'vo<le, ie Občin- 
m'' dno o.0r .Medvode na de- "»jj junija 1956 izdal 

Vit 

s u. 5. člt 
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lirf V^.oV, list FI. R-' 26-260/55), 

'isk 
M 

, Сбб!МА MENGEŠ 
а(;1 i. 

fe-1 
•»na o ureditvi občin 

'JU 

.(Ur, _ 
ц 

('|"kn o firiaiisiran|U m 
t, F| D?,ruvstvenih zavodov 
\ S St„,J H-85/55) in 2. torke 
'j. 'il.f)' občine Мепреб iz- 

' flai,. , "PfS nn deveti seji uJa i9r>() J 

V 'n ln 0lnlS«vah snmo- "biiii'v. 7-uravslvene storitve 
Ju občine Mengeš. 

»'K 1. člen. 
Kov 

и'Па П1л^ vv . , v 
., ?(ira»o4 J0 P'n^cvanja 
4 'iln Veno storitve: 
S?' ^ (|ne7v,n.0?ni^ ne grlede na 

j eIi'" V 

i,CV 'fibul'"108'' ne presega 150 (j) '9; ^ Пп o« i. „ 
4s 

"'i enega družinske- 

H«4' do ,Tn'0/lina osnovnih Sol 
''',n /n medi- 

"L^'ic.n: Preventivno zob- 
IdV „j® 'n vse obvezne 
^"ikj^de; 

гсјЛ "»'ezljivimi bolezni- 
L>t '^9 v bolnišnici, pa !)|ЦК?П0у. Urejena s predpisi 

'"kalnih epidemijah 
v polnišnici in am- Л 

/i i1,' oli IZ , пј zdravljenje v 
Л 0 liki 'rinti predpisano; 

l
a,,'baulanH1Vljcnje .V l'0,1' 

. ,i JS '.fc sc 1° šcle 

'' *1« 9Dni "'r;?.. ' ^а ne gre za 
'''oi (-'fti v l' ,7'nru<li katero " bol uišnico ali am- 

i 

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

2, člen. 
Tisti, ki imajo premoženje ali 

dohodke, od katerih se plača da- 
vek, se delno oprostijo plačila za 
zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

it .OD
V
LOK 

,i;V' finskega sklada za 
J nJe alkoholizma 

L , 1- člen. 
PulK-L^^einski sklad za po- 
B 10lizina zu občino Med- 

.-ч ,, 2. člen. 
\(ђл P0bijanje alkoholizma 

sklad. 

Boloik plača 
o<l predpisane 

zdravstvene 
storitve 

25»/. 
50 »/o 
75«/o 

£e znaša davčni 
predpis od premo- 
ženja ali dohodka 
na družinskega 

člana letno 
151 do 300 din 
301 do 450 din 
451 do 600 din 

Sv'1,'^ skliula j(! podpira- 
i Sovin Je l>re/nlk()h()lnih pi- 
ki' C ? Irczaikrdiolnimi pi- 'kolin!"ih gostišč ter 
Vp, sP'0Snih protialkohol- 

člen. Za pobijanje alkoholiz- 
Л ri.r'i '""Z" občinskega pro- 

|)i'| V- 0(' prometa z alko- Hj J^Caini v gostinstvu in v 

^a|t ц 5, člen. 
Pravlja pristojni svet. 

'dloL 0.
6- ^len. (V r.'
0pi v veljavo z dnem 

'^^.''usnikui OLO Ljublja- 
mn dM■ pa sc 0(1 u j'1"1"1^0 

S J(' 
^ip.i Predsednik 

eRii ljudskega odbora 
rovIje Franc 1. r. 

2., 3. in 7. člena 

predpis od pre- 

Ce znaša davčni predpis od pre- 
moženja 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 delna oprostijo 
plačevanja zdravstvenih storitev ti- 
sti, ki bi bili zaradi trenutnih sla- 
bih socialnih, pridobitnih ali drugih 
razmer gospodarsko ogroženi, če bi 
morali plačati stroške za zdravstve- 
ne storitve v delnem ali polnem 
obsegu. 

4. člen. 
Prevoznih stroškov za prevoze z 

reševalnimi vozili so popolnoma 
oproščeni bolniki, za katere je odre- 
dil prevoz pristojni zdravnik ne 
glede nn davčni predpise: 

a) če so po 6. členu Uredbe o 
obračunavanju in zaračunavanju 
oskrbnine v državnih zdravstvenih 
zavodih in ustanovah popolnoma 
oproščeni plačevanja oskrbnine 
(Ur. list FLRJ 56/48); 

b) tisti bolniki, ki so navedeni 
v točknli a), c), č), d) in e) 1. člena 
tega odloka; 

e) delno listi, ki so po 8. členu 
Uredbe o obračunavanju in zaraču- 
navanju oskrbnine v državnih zdrav- 
stvenih ustanovah delno oproščeni 
plačanja oskrbnine. 

5. člen. 
Pod zdravstvene storitve se po 

tem ' odloku štejejo zdravstvena 
opravila: 

a) zdravniška pomoč v ambulan- 
tah in nn bolnikovem domu; 

b) zdravniška pomoč in Oskrba 
v bolnišnicah, snnatorijih in v vseh 
drugih zdravstvenih zavodih; 

e) prejemanje zdravil in sanitet- 
nega materiala; 

e) izjemoma in po prosti presoji 
sveta za zdravstvo in soc. skrbstvo 
ObLO Mengeš v vsakem posamez- • 
nem primeru. 

Prejemanje ortopedskih in dru- 
gih zdravstvenih pripomočkov, zdra- 
viliško in klimatsko zdravljenje ter 
specialni zdravniški pregledi. 

6. člen. 
Bolniki, ki so po zvezni uredbi 

o obračunavanju in zaračunavanju 
oskrbnine v državnih zdravstvenih 
ustanovah popolnoma ali delno 
oproščeni plačila oskrbnine v zdrav- 
stvenih zavodih, so tudi popolnoma 
ali delno upravičeni do prejemanja 
zdravil in sanitetnega materiala. 

7. člen. 
Oprostitve in olajšave po 1. in 

2. členu tega odloka se priznajo 
upravičencem le na podlagi potrdila 
o priznanja do brezplačnih oziroma 
znižanih zdravstvenih storitev, ki ga 
izda odsek za splošne zadeve ObLO 
Mengeš. To potrdilo morajo upra- 
vičenci predložiti zdravstvenemu 
zavodu, ob prvem iskanju zdrav- 
stvene pomoči, razen v nujnih pri- 
merih, ko se lahko potrdilo pred- 
loži najkasneje v 8 dneh po prveip 
iskanju zdravniške pomoči. 

8. člen. - 
O popolni ali delni oprostitvi 

plačila stroškov za opravljanje 
zdravstvenih storitev po 3. čleuu 
tega odloka odloča svet za zdrav- 
stvo in socialno skrbstvo. 

9. člen. 
Proti odklonitvi zaprošenega po- 

trdila po 7. členu tega odloka in 
proti odločbi po 8. členu je do- 
pustna v 15 dneh po prejemu od- 
ločbe pritožba na lajništvo za 
zdravstvo OLO Ljubljana. 

10. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku< OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1956. 

11. člen. 
Z dnem, ko se začne uporabljati 

ta odlok, neha veljati na območju 
občine Mengeš odlok OLO Ljubl ja- 
na okolica o oprostitvi in olajšavah 
samoplačnikov za zdravstvene sto- 
ritve na območju okraja Ljubljana 
okolica z dne 22/8-1954 (Ur. list LRS 
37-556/54. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Ivan Vidali 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-ŠENTVID 
Na osnovi 21. člene Temeljnega 

zakona o proračunih (Ur. list FLIlj 
št. 13/56) in I. ter 2. člena Temelj- 
nega zakona o občinski dokladi in 
posebnem krajevnem prispevku (Ur. 
list FLRJ št. 19/55) in XXI. poglavja, 
1. točka zveznega družbenega plana 
za leto 1956 (Ur. list FLRJ št. 14/56) 
je Občinski ljudski odbor Ljnbljn- 
na-Sentvid sprejel na svoji 8. seji 
dne 12 VI. 1956 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklnde nn do- 
hodnino od kmetijstva, od samo- 

stojnih poklicev in od zasebno- 
pravnih oseb v letu 1956 

1. člen 
Na območju občinskega ljudske- 

ga odbora Ljubijana-Sentvid se po- 
bira v letu 1956 občinska dokladn 
na dohodnino od kmetijstva, od sa- 
mostojnih poklicev in od zasebno 
pravnih oseb. 

2. člen 
Občinska doklada nn dohodnino 

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

3. člen 
Osnovo za občinsko (doklado od 

kmetijstva tvori za leto 1956 ugo- 
tovljeni katastrski dohodek od kme- 
tijstva, doklada pa se odmeri po 
enotni stopnji 140/o za teritorij biv- 
še občine Šentvid in 120/o za teri- 
torij bivše občine Vodice in Črnuče. 

4. člen 
Samostojnim poklicem in zaseb- 

no-pravnim osebam se za leto t956 
odmeri občinska doklada na dohod- 
nino, predpisano na dohodke iz nji- 
hove pridobitvene dejavnosti oziro- 
ma samostojnega poklica, ne pa na 
dohodke 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: 

L samostojnim poklicem in za- 
sebno-pravnim osebam 35 Vo dohod- 
nine, odmerjene na pridobitno de- 
javnost oz. nn dejavnost samostoj- 
nega poklica; 
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II. brivcem in frizerjem, čevljar- 
iem, čistilcem čevljev, čuvajem lo- 
kalov, stanovanj, vozil in prtljage, 
dežnikarjem, gardoroberjem, izde- 
lovalcem perila, krojačem, krpul- 
cem vreč, krznarjem, mesarjem in 
pediker jem, modistkam, pericam in 
likalkam, popravljavcem glasbil, po- 
pravljavcem nogavic, preprog in 
drugih tkanin, predtiskovalcem tka- 
nin, snažilcem oken, šiviljam, vezi- 
Ijam, Žagarjem drv in osebam, ki 
se ukvarjajo s prepisovanjem, raz- 
množevanjem, kopiranjem, plakati- 
ranjem ter sestavljanjem oglasov in 
reklam — pod pogojem, da se pre- 
težno bavijo z uslužnostnimi opra- 
vili zasebnim potrošnikom 100/o do- 
hodnine. 

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 odgovarjajoča do- 
hodnina. 

6. člen 
Uredba o dohodnini (Ur. list 

FLRJ št. 56/53) z vsemi spremem- 
bami in dopolnitvami, Odlok o 
davčnih stopnjah dohodnine za le- 
to 1956 (Ur list FLRJ št. 6/56) ter 
Uredba o prisilni izterjavi davkov 
in drugih proročunskili dohodkov 
velja — tako kakor za odmero in 
pobiranje dohodnine — tudi za od- 
mero in pobiranje občinske dokla- 
de. 

7. člen 
Davčne olajšave pri dohodnini 

se mornjo upoštevati tudi pri ob- 
činski dokladi na odgovarjajočo do- 
hodnino. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 

objave v »Glasniku« OLO Ljublja- 
na uporablja pa se od 1. januarja 
1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Štular Lojze 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 

Na podlagi L, 2., 7. in 9. člena 
splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. list FLRJ številka 
26-269/55), 24. in 47. člena statuta 
občine, na predlog sveta za indu- 
strijo, trgovino in gostinstvo občin- 
skega ljudskega odbora z dne 9/7- 
1956 in na priporočilo OLO Ljub- 
ljana, sprejeto na 9. seji dne 29/6- 
1956, je sprejel Občinski ljudski 
odbor Ljubljuna-Vič na 11. redni 
seji dne 13/7-1956 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev iz- 
ven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob turistom in potni- 
kom in o dajanju hrane abonentom 
v zasebnih gospodinjstvih na ob- 

močju Občine Ljubljana-Vič 
I. 

Opravljanje gostinskih slorilev 
izven poslovnih prostorov gostin- 
skih podjetij in gostišč. 

1. člen 
Gostinske storitve se lahko 

opravljajo izven poslovnih prosto- 
rov gostinskih podjetij in gostišč 
na priložnostnih shodih in priredit- 
vah (zabavah, veselicah), na sejmih, 
razstavah in rožnih drugih prire- 
ditvnh na prostem ali v zaprtih pro- 
storih. 

2. člen 
Za opravljanje gostinskih stori- 

tev po 1. členu tega odloka je po- 
trebno posebno dovoljenje, ki se iz- 
da samo zu čas, dokler traja prire- 
ditev. 
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3. člen 
Dovoljenje («) prejSnjem ("'letni 

se daje gospodarskim, /.udi u/imn. 
driižheiiiin m iiino/iemm, predvsfiii 
pa tistim or^amzacijam, ki imajo 
lastna gostinska podjetja in gosti- 
šča. 

Dovoljenje izda oddelek za go- 
spodarstvo olu mskega ljudskega od- 
bora na prošnjo organizacije, ki na- 
merava opravljati take storitve, po 
poprejšnjem zaslišanju gostinske 
zbornice in po soglasju pristojnega 
organa za notranje zadeve. 

Dovoljenje se izda, če organiza- 
cija, ki namerava opravljati take 
storitve, izpolnju je naslednje pogoje: 

a) nudi dovolj poroštva za kul- 
turno postrežbo, 

b) da zagotovilo, da bodo prire- 
ditveni prostori ustrezali osnovnim 
sanitarnim in higienskim pogojem 
za opravljanje gostinskih storitev, 

c) da je prireditveni prostor pre- 
skrbljen s primernimi stranišči, 

č) da je prireditveni prostor v 
nočnem času zadostno razsvetljen, 

d) da je prireditveni prostor za- 
varovan pred onesnaženjem in pra- 
inm in da ne ovira javnega pro- 
meta. 

11 
Oddajanje opremljenih sob turi- 

stom In potnikom 

4. člen 
Zasebniki lahko oddajajo turi- 

etom in potnikom opremljene sobe 
v svojem stanovanju pod pogoji, 
predpisanimi s tem odlokom. 

5. člen 
Zasebniki, ki nameravajo odda- 

jati opremljene sobe v svojih sta- 
novanjih potnikom in turistom, mo- 
rajo priglasiti oddelku za gospodar- 
stvo občinskega ljudskega odbora 
Število in opis sob ter morebitne 
druge podatke o njih. 

Na podlagi priglasitve odredi 
oddelek za gospodarstvo pregled 
priglašenih sob po komisiji, ki jo 
sestavljajo zastopniki sanitarne in- 
špekcije, turistične organizacije in 
gostinske zbornice. 

Na podlagi poročila komisije iz- 
da oddelek za gospodarstvo prosil- 
cu dovoljenje za oddajanje sob. do- 
loči v njem najemnino in vpiše so- 
be v seznam opremljenih sob. 

I'o <4i izvod dovoljenja dostavi 
oddelek za gospodarstvo krajevni 
turistični in gostinski organizaciji. 

t), člen 
Ako je komisija mnenja, da so- 

ba za oddajanje potnikom in turi- 
stom ni primerna, da prosilcu za 
odpravo pomanjkljivosti ustrezna 
navodila. 

Na zahtevo prosilca izda odde- 
lek za gospodarstvo tudi odločbo o 
odklonitvi dovoljenja in vpisa v se- 
znam opreniljenih sob. 

Zoper odklonitev dovoljenja ima 
prizadeta stranka pravico pritoži«' 
na svet občinskega ljudskega od- 
bora. pristojen za gospodarske za- 
deve. 

7. člen 
Zasebnik, ki preime dovoljenje 

za oddajanje sol), lahko oddaja so- 
be samo po napotnici krajevne tu- 
ristične ali gostinske organizacije. 
V to svrho sklene z eno od teh or- 
ganizacij pogodbo, da bo oddajal 
sobe samo z njenim posredovanjem. 

8. člen 
Zasebniki, ki oddajajo sobe tu- 

ristom in potnikom po tem odloku, 
smejo nuditi prenočevalcem le ta- 
ke storitve, ki so neposredno veza- 
ne na oddajo sob. 

Oddajanje opremljenih sob v 
podnajem za čas. daljši od 15 dni, 
se ne šteje za oddajanje sob potni- 
kom in turistom po tem odloku. 

0. člen 
Predpisi o prijavljanju prebiva- 

lišta veljajo tudi za potnike m tu- 
riste po tem odloku. 

III. 
Dajanje hrane abonentoni v zaseb- 

nih gospodinjstvih 
10. člen 

Ako dajejo hrano zasebna go- 
spodinstva več kot petim abonen- 
toni. ki niso njihovi stalni stanoval- 
ci. se šteje to za gostinsko dejav- 
nost, za katero je potrebno dovo- 
ljenje po predpisih uredbe o za- 
sebnih gostiščih (Ur. list FLRJ št, 
14-44/54). 

IV. 
Končne določbe 

It. člen 
Za kršitev tega odloka se kaznu- 

jejo z denarno kaznijo do 3000 din: 
1. fizične in pravne osebe, ki ni- 

so gostinska podjetja ali gostišča, 
pa opravljajo brez dovoljenju go- 
stinske storitve; 

2. kdor ravna pri oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turi- 
stom v nasprotju s predpisi 4., 7. in 
8. člena tega odloka. 

Ako opravljajo gostinska pod- 
jetja ali gostišča gostinske storitve 
brez dovoljenja izven poslovnih pro- 
storov, se kaznujejo po uredbi o go- 
stinskih podjetjih in gostiščih (Ur. 
list H.llJ št. 6-63/54). 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >GIasniku< Okrajnega ljudskega 
odbora I.jubljana. 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati na območju Obči- 
ne Ljubijana-Vič odlok MLO glav- 
nega mesta Ljubljane o opravlja- 
nju gostinskih storitev izven gostin- 
skih poslovnih prostorov, o odda- 
janju opremljenih sob turistom in 
potnikom in o oddajanju hrane 
abonentoni v zasebnih gospodinj- 
stvih z dne 11. febr. 1955 — Tajil, 
št. 126/55 (Ur. list LRS št. 15-299/55), 
naveden v 11. točki 1. člena odloka 
o izenačenju predpisov z dne 23/12- 
1955, Tajn. št. 1295, ki je bil raz- 
širjen na vse območje Občine Liub- 
Ijana-Vič. 

Predsednik ObLO: 
dr. Štefan Soba I. r. 

Na podlagi 1., 2., 8. in 9. člena 
splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Uradni list FLRJ štev. 
26-269/55) in 22. točke 24. člena sta- 
tuta občine ter po predlogu Sveta 
za prosveto in kulturo ObLO je 
Občinski ljudski odbor Ljnbljana- 
Vič sprejel na 11. redni seji dne 
13/7-1956 

' ODLOK 
o prispevku za šolanje na Nižji 

glasbeni šoli Ljubljana-Vič 
1. člen 

Za šolanje na Nižji glasbeni šoli 
Ljubljana Vič se uvaja plačevanje 
prispevka v znesku 1000 din na me- 
sec ter dodatni prispevek 100 din 
za poučevanje klavirja. 

2. člen 
Prispevek za šolanje plačujejo 

praviloma vsi učenci šole. Opro- 
stitve so dopustne. 

3. člen 
Oprostitev od plačevanja pri- 

spevka je popolna ali delna. Pri 
delni oprostitvi se sme prispevek 
zmanjšati največ za 600 din na me- 
sec. 

Pri oprostitvi je treba upošte- 
vati socialni položaj učenca in iz- 
redno nadarjenost. 

4. člen 
O popolni oprostitvi odloča Svet 

za prosveto in kulturo ObLO I.jub- 
ljana Vič. o delni pa upravni odbor 
šole po odobritvi Sveta za prosve- 
to in kulturo ObLO. 

5. člen 
Navodila Za izvajanje tega od- 

loka izda Svet za prosveto in kul- 
turo ObLO. 

6. člen 
Odlok začne veljati, ko ga sprej- 

me občinski ljudski odbor. 
Predsednik ObLO: 
dr. Štefan Soba 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-CENTER 
Na podlagi 2., 8. in 9. člena sploš- 

nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ 26/55) Zako- 
na o pristojnosti občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov (Ur. list FRLJ 
34/55), priloga l/A b/XXVII L točke 
15. člena uredbe o posojilih za go- 
spodarske investicije (Ur. list FLRJ 
št. 4/54) in uredbe o gospodarjenju 
z osnovnimi sredstvi, gospodarskih 
organizacij (Ur. list FI.RJ 52/53) ter 
na podlagi 2. točke 24. člena statu- 
ta občine Ljubijana-Center z dne 
19. V111. 1955 ter na predlog Sveta 
za gospodarstvo ObLO Ljubljana- 
Center z dne 22. VI. 1956 izdaja ob- 
činski ljudski odbor Ljnbljana-Cen- 
ter po sklepu H. seje z. dne 28. ju- 
nija 1956. 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 
1. člen 

Za območje Občine Ljubljana 
Center se ustanovi občinski investi- 
cijski sklad. 

2. člen 
Občinski investicijski sklad je 

družbeni kreditni sklad in Je prav- 
na oseba. 

3. člen 
V sklad se stekajo: 
1. sredstva, ki so v ta namen do- 

loč ona z družbenim planom Občine 
LJubljana Center; 

2. obresti in anuitete investicij- 
skih posojil in obresti od kreditov 
za stalna obratna sredstva, kateri 
krediti so dani iz tega sklada; 

3. 500/o protipravno pridoblje- 
nega premoženju in denarne kazni 
po 71 in 76. členu uredbe o gospo- 
darjenju z osnovnimi sredstvi go- 
spodarskih organizacij; 

4. drugi dohodki, ki so določeni 
s posebnimi predpisi. 

4. člen 
Namen sklada je dajanje poso- 

jil gospodarskim organizacijam, za- 
drugam in drugim družbenim orga- 
nizacijam za gospodarske investicije 
ter obrtništvu za pospeševanje nje- 
gove delavnosti. 

5. člen 
Sredstva občinskega investicij- 

skega sklada se nalagajo pri Ko- 
munalni banki, ki izvršujejo pro- 
račun občinskega ljudskega odbora. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, 

ki ga imenuje Občinski ljudski od- 
bor. 

7. člen 
Upravni odbor sestavljajo člani 

vseh svetov iz področja gospodar- 
stva, zbornic iti gospodarskih orga- 
nizacij. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v uradnem glasilu okraju Ljublja- 
na, uporablja pa se od 1. januarja 
1956. dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Lojze Ocepek I. r. 

OGLAS 
Na podlagi 1. in 3. čl. uredbe o 

prodaji stanovanjskih hiš splošnega 
ljudskega premoženja (Ur. iist Fl.lij 
št. 17-101/53). 2.. 3. in 4. člena odloka 
gl. m. Ljubljana o prodaji stano- 
vanjskih hiš SLP (Uradni list LRS 
št. 51-795/54), določil zakona o pri- 
stojnosti občinskih in okrajnih ljud- 

skih odborov (Ur. l's' 
371/V>), priloga I A. si« , pi 
ločil odloka o postopku I ^ 
stanovanjskih hiš iz *!'. 
skega premoženja (>^' 
7. febr. 1956), razpisuj® 

•ObLO Ljnbljanu-Cen'er л, 
hiš SLP ' 1 "0 

JAVNO DRAŽ^J4 

ki bo v K resi ji, kluhskiP , 
(vhod s trga), i" s' ,( 

dne 30. avgusta 1956 'j'1 ; ll 
naslednje j1'86',, |1,[ I 

1. Kolodvorska ul'1'8 (;в | уј 
nadstropna, dvostanovan| J 
vložek 720, pare. št. / j;!' 
petrsko predmestje 1- 1 , ( 
cena 2,224.972 din; „JjJ 

2. Ulica talcev št. IS.ffJ / 
na, enostanovunjska Л 
193, pare. št. 142, k. "■ јГ Ju 
predmestje, izklicna cen 
dinarjev; js|f, 

3. Breg št 8, V. dvoa^JJ, 
dvostanovanjske hiše, • Јч 
pare. št. 209, k. o. Ljub1 J8 v^| 
izklicna cena 492.480 d"»j i/'j, Ji 

4. Cimpermanova u''јјк® !jt C' 
nadstropne, dvostanovanJ; Д 
vložek 1426, pare. št. C J* 
lovško predmestje, 
1,912.500 din (hiša je • vini i m.ta J*.- ■■ . 
in se prodaja stanovanj® ^ ^ 

tlične, enostanovanjske ^i"iJiti)'1 

v visokem pritličju); 
5. Koblarjeva ulica (U ^ 

528, pare. št. 167/37, k- <>■ 
klicna cena 897.205 din' 

h i dne 31. avgusta 1956 0.-џ л 'ц, 
pa za naslednje 'i "и ( 

6. Komenskega ul. s'' -ле j i j 
nadstropne, večstanoV0nJ. o.' ц 
vložek 906, pare. št. 94/2i j jjP ^ 
petrsko predmestie l. "e' v petrsko predmestje 
cena 2,460.928 din; 

'4 

Lina 2,460.928 din; tjc ј|; S 
7. Petkovškovo nab'®% 

Va pritlične, enostanoveU o iv Л 
vložek 128. pare. št. 30 . \i\ |V 
petrsko predmestje !• 1 ' .. 
cena 52.260 din; ..„„a'',, 

8. Rožna ul. št. 7, Jjii 
ne, štiristanovan jske " ГјЛ 
št. 242. pare. št. 114/2, k;^0 "i 
mesto, izklicna cena ^ л ^ „ 

9. Resi jeva cesta št. jjkM ' ( 
nadstropne, štiristanova'J o. j Ji; 
vložek 363. pare. št. " ,| i' j,! 
petrsko predmestje I. ^ ' il ^ 
cena 2.449.125 din; , i0, 

10. ResiJeva cesta ^ .„te ^ 
nadstropne, trostanovanj- s1^ 
Je stanovanjsko-posh'^ i, 0'|||i Ц 
vložek 40, pure. št. ^ 
petrsko predmestje I- ,»4 
cena 2.633.280 din; . efi. 'V 

11. Trubarjeva ul. U« i Ц, 
nadstropne, dvostanova i o-J fc 
vložek 728, pare. št. ^ |(.| i' ^ 

' " M 

* i\ c <->o. . ni. 
petrsko predmestje I- 
cena 290.000 din. лГа 

Vsak ponudnik sC. iM i,, ^ 
neje pred pričet kom "r.aL\ P'/ ^ 
s pobotnico, da je vpl«( VV »i 

sk 
g' 

pa da deponira _ Pr' n1'j||l' Hi 

s pobotnico, da je vpi" V.p/ 
munalni banki. Pa mi"*'', uJ'i i 
čun бО-КB-2-6645-II-I0 
novanjsko-kotnunalno Ј)Ге№, I 
pa da deponira l>rl L(.n

e 

Komisije 10°/» i/klicnc J 
tovini najpozneje ob s' 
nndbe, sicer ne bo P1"'!' ,f: 

Jan ju ponudb. ,J1)« 
Ponudnik, čigar P1"1 /' 

jeta. mora plačati ^'ujja1' |)i 
gotovini pri ObLO l'J s p"'J 
ter, ali pa se izkazn'i 
o izvršenem plačilu P „(■$$ Л 
banki na zgoraj ed- s(.jf' 1»' 
zneje 14 dni potem, k" • U(|i rjf 
kupna pogodba. Prl Lmpi'1 
ima ObLO pravico o( ■ 
godbe. J Natančnejši P0'!"/: џ 

Komisija za ''['.'ца 
ObLO Ljublj«' 

dobe pri Stanovanj-' ' gn.-. ^ 
Ijeva cesta 14a, prodai^fO^ 


