
UCENCIRANJE BIKOV IN NtERJASCEV 
ZA LETO 1956/57 
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C' Vsi6tlc'ran-le morajo biti prl- 
k stari nad eno leto, 

ki гч1Па to' 80 b'li že Pri" 
me 'c,r tisti, katere 

' SH 2.erava uporabljati za ple- 
se jih uporablja samo 

'togo v lastnih krav. Obvez- 
l..,,'1« velja brez ozira na 
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ЛСЛ 1,1.cenci,rani ali v jeseni 
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.л -uij , г,шје z denarno kaznijo 
S *,4 t ^000 din; 

i'' v določenem roku A^kij^fnjaka, ki ga je komi- 
V' Se t1* kot javnega pleme- 

j 4 5ooo Z-nu^e Z <^enarno 

^j0« rejce vseh bikov, da jih 
Pogled v času, ki je 

fc« OD«,10 kraje določen. Posebno 
k^Dr... '^riti na kazenske določbe 

ljudski odbori so dolž- 

6 ^1 predpisuje de- 1 in sicer: 1. * 
"■ 6>tnik V v đnl X plemenjaka ne pri- 'H 'i^. ^a°5enem roku pred komi- 
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VVse^bi kot Јаупе8а Ple- , 'Hi кппл гпиЈе z denarno kaz- 
s m V'fejCp 'enske določbe je opo- 

' tii' ,ernenjakov še posebno 
Li 'i do sedaj teh kazni 

Cliricir;i„f'a';o ^и<1' niso izvajale. bo v sledečih krajih: 

do 10.000 din. 
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? L30 vTiu-SaP' 
'•b »30 v ^Qsupljah( 
Ob 5 V Ra??štanju, 
"b 1 v Pn , 
nb l8 v «. 'novi vasi. 
k >7 v

SkocianUi ^avi Gorici. 

0bi^?'Z Ivanfni Gorici na po- 
'v (S г-30 v ^ntvidu pri Stični, 

^adohovi vasi. 

ob 14.30 v Temenici, 
ob 16.30 v Škofljici. 
Dne 31. avgusta: 
ob 8.30 na Muljavi, 
ob 9.30 na Krki, 
ob 11.30 v Zagradcu, 
ob 14 v Ambrusu. 
Dne 1. septembra: 
ob 8 na Igu, 
ob 10 na Golem, 
ob 11.30 v Podpeči, 
ob 12 uri v Kamniku, 
ob 14 v Borovnici, 
ob 16 na Vrhniki, 
ob 18 na Logu. 
Dne 4. septembra: 
ob 8 v Horjulu, 
ob 9.30 na Butanjevi, 
ob 11 v Polhovem Gradcu, 
ob 13 na Črnem vrhu, 
ob 15 na Dobrovi. 
Dne 5. septembra: 
ob 8 v Vnanjih goricah, 
ob 9 v Notranjih goricah, 
ob 11 v Dol. Logatcu, 
ob 12.30 v Gor. Logatcu, 
ob 13.30 v Hotedrščici, 
ob 15.30 v Rovtah. 
Dne 6. septembra: 
ob 8.30 Laze, ObLO Cerknica,' 
ob 10 v Uncu, 
ob 11.30 v Cerknici, 
ob 13 v Begunjah, 
ob 14.30 Cajnerji pri Zalarju. 
Dne 7. septembra: 
ob 8 v Grahovem, 
ob 9.30 na Ravniku — državnem 

posestvu, 
ob 11 v Novi vasi, 
ob 13 v Starem trgu, 
ob 15 na Babnem polju. 
Dne 10. septembra: 
ob 8 v Moravčah, 
ob 11 v Lukovici, 
ob 12.30 v Blagovici, 
ob 14 na Trojanah,- 
ob 15.30 v Motniku. 
Dne 11. septembra: 
ob 8 na Lazah v Tuhinju, 
ob 11 v Smartnem, 
ob 12 v Srednji vasi, 
ob 14 v Kamniški Bistrici. 
Dne 12. septembra: 
ob 8 v Kamniku, 
ob 10 v Radomljah, 
ob 11.30 v Crnelem, 
ob 12.30 v Dolu, 
ob 14.30 v Domžalah. 
Dne 13. septembra: 
ob 8 na Črnučah, 
pb 9 v Trzinu, 
ob 10 na Pšati, 
ob 11.30 v Mengšu, 
ob 13.30 v Komendi, 
ob 15 na Skaručni. 
Dne 14. septembra: 
ob 8 v Gameljnah, 
ob 9 na Vikerčah, 
ob 10 v Medvod "i, 
ob 11.30 v Smledniku, 
ob 14 v Vodicah, 
ob 15 v Sinkovem turnu. 

Dne 15. septembra: 
ob 8 na Prežganju pri KZ, 
ob 10 v Gabrovki, 
ob 12 v Smartnem pri Litiji, 
ob 13.30 na Grbinu, 
ob 14.30 v Ponovičah. 
Dne 18. septembra: 
ob 8 na Vačah, 
ob 9.30 v Hotiču, 
ob 10.30 v Kresnicah, 
ob 12 v Dolskem, 
ob 13 v Dolu, 
ob 14 v Dragomlju. 
Dne 19. septembra: 
ob 8 v Zadobrovi — Zadružni 

dom, 
ob 9 v Zalogu — Zadružni dom, 
ob U v Polju — Benčina Leo- 

pold, 
ob 13 url v Zadvoru — Zadružni 

dom, 
ob 14 v Sadinji vasi — Trkov 

Janko, 
ob 15 v Besnlcl — Zidan Marija. 
Dne 20. septembra: 
ob 8 v Tacnu — Rozman Janko, 
ob 9 v Stanežlčah — Zaletel 
Viktor, 
ob 10 na Poljanah — Ježek Ma- 

rija, 
ob 11 v Podutiku — Vodnik Ka- 

tarina, 
ob 12 na Vodnikovi cesti št. 215 

— Kogovšek, 
ob 14 v Klečah — Sever Kocjan, 
ob 15 v Stožicah — Sitar Stane, 
ob 16 v Tomačevem — Babnlk 

Martin, 
ob 17 na Viču pri Gasilskem 

domu. 
Dne 21. septembra: 
ob 7 v Kozarjah — Pleško Ivan, 
ob 10 Pot k Božjemu grobu 24 

— Svetek Ciril, 
ob 12 na Rudniku 13 — Zabjek 

Franc, 
ob 13 na Lavrici — Ogrin, 
ob 15 na Barju — Zadružni dom. 
Iz gornjega je razvidno, da je 

za vsako zbirno mesto točno določen 
čas, zato je potrebno, da rejci pri- 
ženejo bike točno ob določenem 
času. 

Po llcenciranju bodo organizirani 
plemenski sejmi za bike, na katete 
že sedaj opozarjamo. Vkljub temu. 
da ostaja na plemenskih sejmih 
mnof'o dobrih bikov neprodanih 
ter gredo potem v zakol, je opaziti 
občutno pomanjkanje plemenskih 
bikov, zaradi česar plemenijo tudi 
zakotni, slabi biki, oziroma so licen- 
ciranl biki preobremenjeni. Ce upo- 
števamo, da ima tako okraj kakor 
tudi zadruge sredstva za nabavo 
plemenjakov, moramo ugotoviti ve- 
liko nedelavnost posameznih živino- 
rejskih odsekov kmetijskih zadrug. 

Da se napake prejšnjih let po- 
pravijo, naj občinski ljudski odbori 
napravijo analizo stanja plemenja- 
kov za svoje področje ob primerjavi 
številčnega stanja plemenic. Realno 
naj se tudi \ipošteva umetno ose- 
menjevanje, ki nikakor ne sme biti 
izgovor, da .bikov sploh ni treba. 

OKRAJNEGA 

LJUDSKEGA 

ODBORA 

LJUBLJANA 

J.KTO I [L, štev. 61 

Tudi v letošnjem letu bo okrajni 
ljudski odbor dajal subvencije pri 
nabavi bikov in merjascev, in sicer 
pod sledečimi pogoji: 

1. Odkup oziroma nabava bikov 
se sme Izvršiti le na posameznih ple- 
menskih sejmih. Le v primeru nuj- 
ne potrebe se lahko nabavi bika 
Izven sejma. Kupec je samo kme- 
tijska zadruga ali državno posestvo. 
Prošnjo za subvencijo mora vložiti 
kmetijska zadruga, ki je bika naba- 
vila. Kupuje se lahko samo rodov- 
niške bike. Ce je nabava izvršena 
izven sejma, mora biti o kupčiji 
predhodno obveščena Kmetijska in- 
špekcija. 

2. Prošnja za subvencijo mora 
vsebovati sledeče: podatke o pore- 
klu bika, teža ob priliki prevzema, 
podatke o izvršeni tuberkulinlzacijl, 
nabavno ceno, kakor tudi klavno 
ceno za slične neplemenske živali 
v dotičnem okolišu. V prošnji mora 
biti utemeljena potreba po nabavi 
plemenjaka in sicer na osnovi šte- 
vilčnega stanja plemenic (krav in 
nad 1 leto starih telic) dotičnega 
področja ter obstoječega stanja pri- 
znanih bikov. Tudi naj prošnja vse- 
buje podatke o številu rodovniških 
krav na področju zadruge, kakor 
tudi o letnih /stroških v zvezi s se- 
lekcijo živine. 

3. Prošnji mora biti predložen 
račun, izstavljen od prodajalca. Pro- 
dajalec je lahko samo kmetijska za- 
druga ali državno posestvo. 

4. Prošnji mora biti priložen iz- 
pisek iz knjigovodstva o stanju skla- 
dov v kmetijski zadrugi, ki kupuje 
plemenjaka. Izpisek naj prikaže 
stanje kmetijskega, amortizacijskega 
m Investicijskega sklada zadruge, 
navede naj se" tudi, koliko je Imela 
zadruga v letu 1955 dobička. Za- 
druga naj v prošnji tudi navede, ko- 
liko je sama pripravljena prispevati 
pri nabavi plemenjaka. Gotovo je 
prvenstvena naloga zadruge, da 
skrbi za zadostno število čimboljših 
plemenjakov, ali pa da organizira 
umetno osemenjevanje. 

5. Subvencije se bodo odobravale 
tistim zadrugam, ki Iz objektivnih 
razlogov nimajo sredstev za pospe- 
ševanje kmetijstva v višini do raz- 
like med plemensko in klavno 
ceno. 

6. Subvencije za merjasce se bo- 
do odobravale za merjasce tistih 
pasem, ki so priznane za območje 
okraja in kateri so bili nabavljeni 
na dr'/jvnih posestvih ali v znanih 
središčih. 

Pravilno taksirane prošnje za 
subvencije naj se vlagajo na Okraj- 
ni ljudski odbor po pristojnih ob-; 
činskih ljudskih odborih. 

Kmetijski inšpektorat OLO 

NAJDENI PREDMETI 
OD 1. I. DO 31. VII. 195G 

Uradu za najdene predmete pri 
OLO Ljubljana so bili v času od 
1. januarja 1956 do 31. julija 1956 
izročeni razni predmeti. 

1 zapestnica, 1 odeja, 1 plašč, 
1 žepna ura, 1 aktovka s čevlji, 1 
moški dežnik, 1 ženski klobuk, 1 
mala aktovka, 1 očala, 1 lesen kov- 
ček, 1 ročna ura, 1 nalivno pero. 

m- 
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čevlji, 1 zapestna ura, 1 nalivno pe- 
ro, 1 aktovka, 1 ročna ura, !• sito, 
1 trenCko plašč, 1 nalivno pero, 
razni predmeti, zgubljeni na tram- 
vaju, 1 ročna ura, 1 otroški plašč, 
1 ročna torbica, 1 očala, 1 nalivno 
pero, 1 aktovka, 1 ročna ura, 1 žen- 
ska bluza, 1 otroška jopica, 1 prstan, 
1 zapestnica, 1 izložbena zavesa, 1 
poročni prstan, 1 volnena jopica, 1 
aktovka, 1 očala, 1 fotoaparat, 1 žen- 
ska jopica, 1 moški dežnik, 1 pletena 

jopica, razne denarnice z manjSimi 
zneski gotovine. 

Lastniki navedenih predmetov 
morejo te dvigniti v Uradu za 
najdene predmete pri Tajništvu za 
finance OLO Ljubljana »Kresija«, 
soba št. 10/1 med uradnimi urami. 

Ce se tisti, ki je stvar izgubil, ne 
zglasi v enem letu, računajoč od 
dneva objave najdbe, ali če ne do- 
kaže svoje pravice do stvari, oziro- 

ma če stvar noče sprejeti, postane 
najdena stvar Splošno ljudsko pre- 
moženje. 

Po čl. 10 točki navodila o postop- 
ku z najdenimi predmeti (Uradni list 
FLRJ št. 93/49) ima najditelj izgub- 
ljenih stvari pravico do nagrade, 
ki znaša 15 % od vrednosti stvari. 

Urad za najdene predmete pri 
Tajništvu za finance OLt) 

Ljubljana 

Predpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA UUBLJAM-BEŽIGRJU) 
DRUŽBENI PLAN 

Na podlagi 1., 2,, 7. in 9. člena 
Splošnega znkomi o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-269/55) 
m na podlagi 50. člena Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. 1. 
LKS št. 19/52) v zvezi z določbami 
zveznega družbenega plana za leto 
1956 (Ur. 1. FLRJ št. 14-135/56), do- 
ločbami družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1956 
(Ur. 1. LRS št. 15-43/56) in na pod- 
lagi 24 člena Statuta občine Ljub- 
1 jana-Bežigrad, je sprejel občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bcžigrad 
na svoji seji dne 5. junija 1956 

DRUŽBENI PLAN OBČINE 
LJUBLJANA-BEŽIORAD 

ZA LETO 1956 

Prvi del 
Smernice in glavne naloge gospo- 
darskega razvoja občine Ljubljana- 

Bežigrad v letu 1956 
V letu 1956 je predvideno v pri- 

merjavi z letom 1955 naslednje po- 
večanje družbenega proizvodu druž- 
benega sektorja gospodarstva. 

Skupni družbeni proizvod 
Družbeni proizvod na prebivalca 

Na povečanje družbenega proiz- 
voda bo v največji meri vplivalo 
povečanje industrijske proizvodnje 
in povečanje proizvodnje obrtne de- 
javnosti in prometa. 

I. poglavje 
Iml nslrija 

Obseg industrijske proizvodnje 
ee bo v let« 1956 povečal za 25 0/o. 

II. poglavje 
Kmetijstvo 

Na področju občine Ljubi jana- 
Bežigrad je skupno 1086 ha kme- 
tijskih površin. Od tega zavzemajo: 
njive  580 ha (57 0/o) 
travniki 412 ha (41 %) 
sadovnjaki .... 10 ha ( 1 0/o) 
pašniki 84 ha ( 7 °/o) 

V letu 1956 se predvideva pove- 
čanje kmetijske proizvodnje za 
6,5 »/o, in sicer 

v poljedelstvu za 4,5 0/o 
v živinoreji za 9,0 0/o 

To povečanje bo doseženo z več- 
jo uporabo hlevskega, smotrnejšo 
uporabo umetnih gnojil, kvalitet- 
nejših semen in z ukrepi za zaščito 
rastlin. 

Število živine bo v letu 1956 po- 
raslo za 4°/» odstotke ali za 68 glav. 

III. poglavje 
Gradbeništvo 

Vrednost gradbenih del se bo v 
letu 1956 zmanjšala za 6 "/o v skla- 
du z novo ekonomsko politiko, ki 
predvideva zmanjšanje obsega in- 
vesticij. Dejavnost gradbenih pod- 

v 000 dinarjih 
1955 i-m 

3,520.000 3,544.192 
192 199 

1956-1955 »/o 

100,5 
103 

jetij se bo v letošnjem letu pre- 
usmerila na gradnjo stanovanjskih 
hiš in bo predvidoma ostala na isti 
višini kot v letu 1955, zmanjšala pa 
se bo dejavnost montažnih in pro- 
jektantskih podjetij, tako, da bo 
od celotnega dohodka gradbeništva 
odpadlo na: 

Po posameznih strokah je pričakovati naslednji porast: 
Indeks fizičnega 
obsegu proizvodnjo 

Stroka 1955 =* 100 
111 proizvodnja električne energije 118 
117 kovinska Industrija   130 
119 elektroindustrija 140 
121 industrija gradbenega materiala 112 
122 lesna industrija 103 
124 tekstilna industrija 124 
127 živilska industrija 145 
128 grafična industrija 100 

125 
Vzporedno s (em porastom pro- gradbena podjetja 33 »/o 

izvodnje se bo v letu 1956 povečalo projektantska podjetja 90/o 
tudi število zaposlenih za 257 oseb montažna podjetja 58% 
In bo znašalo 5519 nli 16% več kot   
v letu 1955. Vzrok temu povečanju ' Skupaj 100% 
je pričetek obratovanja tovarne pi- 
salnih strojev v Savljah, ki bo na IV. poglavje 
novo zaposlila 191 oseb. Promet 

Na osnovi primerjave med po- ^ skladu z razvojem ostalih go- 
večanjem fizičnega obsega proiz- spodarskih panog je v letu 1956 
vodnje in povečanjem števila zapo- predvideno tudi povečanje prometa 
sleniii predvidevamo, da se bo pro- za 19,7%. 
Izvodnost dela povečala za pribil/.- Povečanje bo doseženo z nabavo 
bo 9'/o. novih in obnovo iztrošenih prevoz- 

VIII. poglavje 
Komunalna podjetJ" 

Kot komunalno Pi)('-'l'!la 6^ 
letu 1956 poslovala > PcS» P1™ 
grad<, ki predvideva < 
vodnjo kot v letu 1955. 

R г u P • d ^i' občijJ 
Ekonomski Instiuimenu ^ 
Ljubljana-Bcžigrad za 

-H.i 
I{ad< 
Lcii 
Ni: 

,J«ki 
^aču 
s 
4 1 

№ РЦ, 
IX- p0glaVJ,C <ie boHT Kot komunalno 

slovala na območju obč^e j, 
na-BežIgrad: »Pekarna Bcz'e 

nih ' sredstev. Tako bo podjetje 
>Globus-Špedlcija« nabavilo 3 ka- 
miorie-hladilnike s skupno tonažo 
25 ton, podjetje »Karoserija« pa bo 
povečala obseg svoje proizvodnje s 
prehodom na serijsko izdelavo. 

V. poglavje 
Trgovina 

V letu 1956 bo znašal blagovni 
promet v trgovini 18.364 din mili- 
jonov, kar pomeni v primerjavi z 
letom 1955 povečačnje za 5 %. Pro- 
met bo porastel zaradi večje indu- 
strijske proizvodnje, uvoza blaga za 
široko potrošnjo in povečanja kme- 
tijske proizvodnje. Na povečanje bo 
vplivala tudi razširitev trgovske 
mreže. Na novo bodo zgrajeni tr- 
govski lokali v Savski koloniji in 
Einspilerjevi ulici. 

Od celotnega prometa bo od- 
padlo: 

na trgovino na *drobno 3% 
na trgovino na debelo 97% 
Za modernizacijo obratov In raz- 

širitev trgovske mreže bodo upo- 
rabljena sredstva investicijskega 
sklada zn pospeševanje trgovine. Iti 
bodo predvidoma znašala 8,800.000 
dinarjev. 

VI. poglavje 
Gostinstvo 

Promet gostinskih podjetij se bo 
v letu 1956 povečal za 23 %. Na to 
povečanje bo vplivala ustanovitev 
novega samostojnega gostišča^ »Re- 
stavracija — Gospodarsko razstavi- 
šče«. 

Za pospeševanje gostinstva je 
predvidenih 2,195.000 din. Ta sred- 
stva bodo uporabljena prvenstveno 
za modernizacijo obratov. Da bodo 
podjetja lahkj redno vzdrževala 
svoja osnovna 'sredstva bodo v letu 
1956 obračunavala amortizacijo po 
veljavnih zveznih predpisih. 

Odstotki plačilnega sklada go- 
stinskih podjetij so določeni tako, 
da bodo vzpodbujali kolektive k 
ustvarjanju večjega prometa in s 
tem večjega doiiodka. 

VII. poglavje 
Obrt 

Obseg obrtniške proizvodnje 
družbenega sektorja se bo v letu 
1956 po vrednosti povečal za 34"/o. 
Na to povečanje bo vplivala usta- 
novitev novih obrtnih delavnic ti- 
stih strok, ki jih primanjkuje. To so 
uslužnostne delavnice, inštalaterske, 
zidarske, kleparske in mizarske stro- 
ke. Poleg tega se bodo v letu 1956 
razširile že obstoječe obrtne de- 
lavnice. 

Da se omogoči razvo j novih obrti 
in razširijo že obstoječi obrati, se 
bo formiral pri občinskem ljudskem 
odbo'ru sklad za pospeševanje obrti. 

'/a vskladitev obveznosti do druž- 
be med socialističnim in privatnim 
sektorjem obrti, bo uvedena občin- 
ska doklada na dohodek privatnih 
obrtnikov in samostojnih poklicev, 
s posebnim odlokom občinskega 
ljudskega odbora. 

X. poglavje 
Amortizacija 

Gostinstvo: 
Gostinska podjetja in „„svj 

ter pavšalirana samostojne^ p/ 
bodo obračunala polni znfS.1(iiiH 
pisane amortizacije ',zre r; $0 
amortizacijskih stopnjah. C 
ločene z zveznimi predpis4 л 

Gostišča na pravila I'0 C i 
čunala amortizacijo po 
od vseh osnovnih sredstev 
zgradb, od katerih plačuKU 
tizacijo po zveznih predp1 

Obrt: 

I 
№ 

S 
>lr 

i) 

Obrtne gospodarske orf?^jh 
bodo obračunale polni zno„„e.f! 

- i-fSr ki so določeno ^ 
pisane amortizacije, 
stopnjah 
predpisi. 

Komunalna podjetja; ^ ii«-, 
Komunalna podjetja ''"ЈрЛ 

' Р.лЛ čunala polni znesek i'* 
amortizacije izračunane P(

(j0i 
zacijskih stopnjah, ki s0 

z zveznimi predpisi. 

XI. poglavje 
Obresti nn osnovna sr** , 

Gostinstvo: ^ 
Obrestna mera za osn0 

stva znaša na leto za: 2'l' 
a) zgradbe , i1'1 
b) ostala osnovna sr 

Podjetja in gostišča . rCsti 
prehrane ne plačujejo 0 

osnovnih sredstev. i 
Obrt: ivnll 
Obrestna mera za osn" 

stva znaša na leto za: 
a) obrate, ki izdelujej0 b j 

material I %: s'^l 
b) obrate živilske str0" 'opfL 

osebnih uslug, storitev "? 
kakor tudi za novo ust 

(S 

'ie 

'f 

r(>čn obrate 2%; 
c) obrate s pretežnim 

lom 3%; 1,0 
d) obrate z večjo up0' 

jev 4 %; « <e 

e) obrate: ki se baV' 
ali serijsko proizvodnio ^ ijet'! j! 

Razvrstitev obrtnih V'.pjn'V 
delavnic po navedenih pri'0 

razVidna iz seznama, k' J 
planu. 

Komunalna podjetja1 „ц 
Obrestna mera zn osn 

stva znaša na leto 2 %• 
Kmetijske zadruge: 5' 
Obrestna mera za "sn 

stva znaša na leto 2 0Л>- 

XII. poglavje 
Razdelitev dolu'K" 

Trgovina: пЛ\еА/ 
Dobiček trgovskega P o* $ 

drobno, oziroma trgovine, 01(Г ^ 
ko so Izločijo sredstva 'j p'1 j- 
družbeni investicijski s iciitet,' 
členu in sredstva za ra/ ijre®V" 
trošnikom po 92. f''1?.", ^ 
delitvi celotnega dohod k 1^1 
sklh organizacij (Ur. fr«'J 
10/56) se vloži v občinsK' „pO' 
investicijski sklad in se 5 ' 
Ijati le za investicije т 

Gostinstvo: 
Dobiček gostinskih P° 

gostišč, ki ostane, k0 .^01'j^ 
sredstva za okrajni dr' u 
stlcijski sklad po 1" 



»90, si 
''a dolinM,^ret")c 0 delitvi celot- 

. cii ni . gospodarskih orira- 
KlelVUr llst FLKJ št. 10/567 sc 

!■ finski družbeni inve- 
Vun in 50 v občinski 

u 

A 

c P 
lHH 
s«' 

sN'ir 

ustreza zvez- 
.. . lJ) 1)|!j1®!"®, podjetja: 

S davi/ ' usl 
eWn vlaži = 

У. občinski družbeni in- 
„s^d. Ta sredstva se bo- 

u
hP
orabila zu "1УС8*'_ 

«tija
0.Oc'vcdo gospodarska orga- 

.'Hp,)-2 ■ :4voiega dobička znesek 
Ni Г' lc,J*ki sklad, krije obvez- 

ljf0(il ^konu iz dobička (člen 
„ e 0 delitvi celotnega do- 

fl l! ff^darskih organizacij (Ur. 
(. J, št; 10/56). 
1 oli,, ''-'ka po odbitku zakon- 

Jj^Hosti se izloči plačilni 
P^Ko dobička s prispevkom za 

'n prispevkom 4»," Zavarovanie 
Ф K^jski sklad. 

" odbitku plač iz dobička se 
~^eni del za samostojno za 

, jo. ki znaša 
?0hodka. 

1 »/o od ce- ЧЛпј 

I'e ko8 za 8ат0К^0ЈП0 razpola- iibn. ^unalnih podjetij se sme- 
j Urp1]!1'' tako, kot določa 51. 
% o delitvi celotnega do- 
"Fln^Podarskih organizacij (Ur. 
,ЧђЈ, št. 10/56). 
Se i. ("'(>k gospodarske, organi- 

г|)п1 "''bitku dela za samostoj- tlNii Sanje se odvede v občin- -Sanje se odvede v 
-■'eni investicijski sklad, 

i kmetijske zadruge: 
l (?a j H- ki ostane po izb . ■ n.. umai.vi po izločitvi 

ori л ' ustreza zveznemu oobička se razdeli: 

a) 10Vo v občinski proračun; 
b) 400/o v sklad Okrajne zadruž- 

ne zveze. 
Sredstva tega sklada sme Okraj- 

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

c) 50 Vo kmetijski zadrugi. 

XIII. poglavje 
Sklad za plače gospodarskih 

organizacij 
Trgovina: 
Trgovskim podjetjem in trgovi- 

nam se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih: 
Trg. podjetje »Astra 1,3 "/o 
Trg. pod j. >Elcktrotohnac 0,78 0/o 
Trg. podi. »Cement-opeka« 2,30."/o 
Trg. podjetje >Tobak« 2,00 Vo 
Trg. podjetje »Lesninat 2,40 0/o 
Trg. podjetje »Odpad« 9,60 Vo 
Kmetijski magazin 1,70 Vo 

Gostinstvo: 
Gostinskim podjetjem in gosti- 

ščem se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih: 
Gostinsko pod j. »Planica« 18,00 Vo 
Rest. »Gospodarsko razst.« 22,50 Vo 
DUR »Tesar« 19,50 Vo 

XIV. poglavje 
Občinska doklada na dohodke 

od kmetijstva 
Stopnja občinske doklade na do- 

hodke od kmetijstva znaša 12,5 Vo 
katastrskega dohodka. 

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

XV. poglavje 
A- BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE 

, LJUBLJANA-BEŽIGRAD V LETU 1956 
SREDSTVA: y 000 <'in 

jej dobička gospodarskih organizacij ...... 10.221 
de} Proinetnega davka iz gospodarstva^ 2.807 
del 
^'1 dohodnine ostalih poklicev - 

J (« občinske doklade na dohodke od kmetov . . . 2.004 
,'cinska doklada na dohodke od ostalih poklicev . . 6.700 

I lanski prometni davek  35.600 
[kalne takse 2.520 
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TJ posebnega proračunskega prispevka 3.230 
,i } dohodnine kmečkih gospodarstev "5.056 

^i'jarina (brez kmetijstva) . 
f.,,. .'dki uradov in ustanov 

1 proračunski dohodki 
5fl«/Vek na maloprodajni promet . . • • • , • 
h. i? ostanka dobička gostinskih podjetij, trgovskih 
dni ' na drobno in pavšaliranih podjetij .... 0dki od prodaje peska  

50 
60 

4.304 

3.593 
4.000 

Skupaj proračunska sredstva 93.798 

,|Г IZDATKI 
Al 

2, k "dnistrativni proračun 
5. l\j(, r

(lf''je gospodarstvu . . 
gospodarske investicije 

86.798 

7.000 

Skupaj proračunski izdatki 93.798 

a! finski 
•isl 
'1 z 

!fl(| ■. 

J. i 

B. SREDSTVA SKLADOV 

nvestici jski 
Sk'i^'i^ki cestiii sklati 

1956 sklad bo znašal v letu 
.JM ,       bo znašal v letu 1956 . . 
ktfl'l Zu zidanje stanovanjskih hiš bo znašal v I ' za pobijanje alkoholizma bo znašal v 1. 

1956 
1956 . 

63.746 
720 

136.241 
8.150 

га 
N k'n gospodarstvo jo poobla- 
ЧДТо<Ј11ц '1(,*Го1)1 izda natančnej- 

'zvajanje tega druž- 

(95()
)Pn' Plnn velja od 1. ja- 

^hl.n Predsednik 
. ^Jnbljana-Bežigrad: 

'obež Franc 1. r. 

j)oglavje 
K«nčne določbe 

4. Gospodinjska šivalnica. Vodo- 
vodna 39 

Kategorija c) (3%) 
1. Molouniverzal, Črtomirova 3 
Kategorija d) (4Vo) 
1. Kamin, Mala vas 50, Ježica 
2. Modna oblačila, Titova 35 

"Kategorija e) (6Vo) 
1. Instalacija, Kamniška 
2. Mizarstvo »Hrast«, Linhartova 

49/a 
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5. Tapetništvo in dekoracije, Ti- 
tova 41 

4. Vavpetič Jakob d. o. m., Tiio- 
va 36 

5. Gradbeno podjetje »Obok«, 
Titova 51 

6. Udarnik, obrat Bežigrad, Vil- 
harjeva c. 

7. Naravni kamen, obrat Beži- 
grad, Tomačevska 1 

8. Ključavničarstvo, Kolodvorska 
18, obrat Bežigrad 

OBČINA GROSUPLJE 

DRUŽBENI PLAN 

Priloga k predlogu družbenega 
plana za leto 1956 

SEZNAM 
o kategorizaciji obrtnih podjetij in 

delavnic po stopnjah obresti od 
osnovnih sredstev 

Kategorija a). (1 Vo) 
t. Umetni kamen, Titova 139 
Kategorija b) (2 Vo) 
1. Harmonika, Titova 35/a 
2. Gregorinčič Franc, Titova 175 
3. Gospodinjska šivalnica, Tito- 

va 88 

Na podlagi t., 2., 7. in 9. člena 
Splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-269/55) 
in na podlagi 50. člena Zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. 1. LRS 
št. 19/52) v zvezi z določbami zvez- 
nega družbenega plana za leto 1956 
(Ur. I. FLRJ št. 14-155/56), določba- 
mi družbenega plana Ljudske re- 
publike Slovenije za leto 1956 (Urv 
1. LRS št. 13-43/56) in na podlagi 
10. in 24. člena statuta občine Gro- 
suplje je sprejel občinski ljudski 
odbor Grosuplje na svoji 9. seji dne 
31; maja 1956 

DRUŽBENI PLAN OBČINE 
GROSUPLJE ZA LETO 1956 

Prvi del 
Razvoj gospodarstva v letu 1956 

Smernice in ukrepi zveznega, re- 
publiškega in okrajnega družbene- 
ga plana nam narekujejo gotove 
spremembe v razvoju gospodarstva 
in v vodenju ekonomske politike 
na našem območju. 

Vse te spremembe so usmerjene 
v stabilizacijo tržišča in dvig živ- 
Ijeiijske ravni. To bo doseženo pred- 
vsem z zmanjšanjem proizvodnje 
sredstev za proizvodnjo ob istočas- 
nem povečanju celotnega obsega 
proizvodnje, večje storilnosti in iz- 
gradnje objektov družbenega stan- 
darda. 

•■Ker je bila doslej nesorazmerna 
potrošnja proračuna, eden od fak- 
torjev, ki so vplivali na nestabil- 
nost tržišča, moramo naraščanje 
proračunske potrošnje v letu 1956 
preprečiti. 

I. poglavje 
Skupni družbeni proizvod in 

narodni dohodek 
Predvideva se večja gospodar- 

ska aktivnost, ki bo v letošnjem le- 
tu omogočila povečanje družbenega 
proizvoda in narodnega dohodka. 

Na povečanje družbenega proiz- 
voda bo predvsem vplivalo poveča- 
nje! proizvodnje v nekaterih večjih 
obratih. V družbenem planu je upo- 
števano osnovno načelo, da gospo- 
darske organizacije zvišujejo proiz- 
vodnjo, predvsem z večjo produk- 
tivnostjo in boljšo organizacijo de- 
la, ne pa s povečanjem števila za- 
poslenih. 

II. poglavje 
Industrija 

Industrijska proizvodnja se bo v 
primerjavi z letom 1955 povečala za 
4Vo. Predvideno povečanje proiz- 
vodnje bo doseženo; 

1. z večjo produktivnostjo dela 
2. z boljšim izkoriščanjem ob- 

stoječih kapacitet 
3. z boljšo oskrbo z električno 

energijo 
Da bi industrijska proizvodnja 

dosegla" predvidene naloge in čim- 
boljše uspehe, se mora posvetiti po- 
sebna skrb povečanju ekonomično- 
sti dela. 

Za čim večje povečanje produk- 
tivnosti, morajo delovni kolektivi 
skrbeli predvsem za: 

uvedbo realnejših norm. 

uvajanje in pravilno izvajanje 
premiranja, 

zmanjšanje števila neproduktiv- 
nega osebja, 

boljšo organizacijo dela in 
racionalizacijo proizvodnega pro- 

cesa. 
111. poglavje 
Kmetijstvo 

Zaradi pretežno kmetijskega zna- 
čaja naše občine je dvig kmetijske 
proizvodnje gospodarsko izredno 
pomemben. V letu 1956 je predvi- 
deno, da se bo obseg kmetijske pro- 
izvodnje povečal za 10 Vo. Ugodna 
letina in ugodne vremenske prilike 
pa bodo omogočile ta procent celo 
prekoračiti. Dejavnost kmetijskih 
zadružnih organizacij, in pospeše- 
valni ukrepi, ki jih bodo vršile 
kmetijske zadruge Ijodo pripomog- 
li k večjemu obsegu proizvodnje. 

Predvsem važno je za naše ob- 
močje Kmetijsko posestvo Boštanj, 
ki bo dvignilo proizvodnjo v letoš- 
njem letu za 10 Vo. To posestvo po- 
staja vedno močnejši in vplivnejši 
gospodarsko-kmetijski faktor v ob- 
čini. 

Številčno stan je živine se bo po- 
večalo, na kar bo ugodno vplival 
pridelek krme v preteklem letu. 

V letošnjem letu se bo predvido- 
ma povečala mlečnost in prirast ži- 
vine. 

Agrotehnični ukrepi, povečana 
uporaba kvalitetnega semenskega 
blaga ter zaščitna sredstva bodo 
močno vplivala na povečanje hek- 
tarskih donosov. 

Predvideva se povečanje proiz- 
vodnje žita za 2Vo in krompirja za 
3Vo. Površina krmnih rastlin se bi- 
stveno ne bo spremenila. 

Donos v sadjarstvu bo prevido- 
ma letos manjši, ker je bilo pre- 
teklo leto zelo ugodno za sadjar- 
stvo. 

Ukrepi, ki bodo vplivali^ na pove- 
čanje proizvodnje 

a) Promet z umetnimi gnojili bo 
letos nekoliko manjši, vendar bomo 
s smotrno, uporabo lahko dosegli 
iste rezultate kot v preteklem letu. 

b) Uporaba zaščitnih sredstev 
proti rastlinskhn boleznim in škod- 
ljivcem bo za 25 Vo večja kot v letu 
1955. Uporabila se bodo kombinira- 
na sredstva, ki učinkujejo istočasno 
proti škodljivcu, kakor tudi proti 
boleznim (koloradski hrošč in krom- 
pirjeva plesen). 
■ c) Zaradi zaščite rastlin pred 
škodljivci in boleznimi je potrebno 
nabaviti predvsem stroje, ki bodo 
služili v te namene (motorne škro- 
pilnice, zaprašilce). 

Občinski ljudski odbor bo imel 
letos znatna sredstva za investicije 
in gospodarski napredek vasi. 

IV. poglavje ^ 
Zadružništvo 

Na območju naše občine jo 7 
kmetijskih zadrug splošnega tipa. v 
katerih je včlanjeno precejšnje šte- 
vilo članov. Skoraj vse zadruge 
opravljajo trgovinsko, gostinsko ali 
obrtno uslužnostno dejavnost. V nji- 
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hovem sklopu posluje tudi voč po- 
spcšcvuluih odsekov, kakor živino- 
rejski, sudjurski, čebelarski, strojni 
in drugi. 

Pretežni del dobička, ki so ga za- 
druge- ustvarile v letu M't'i bo vlo- 
žen v investicijski sklad, ki bo upo- 
rabljen za gradnjo gospodarskih 
objektov. 

Odkup kmetijskih pridelkov bo 
predvidoma povečan za 20 0/o. Poleg 
lega se bo okrepila gospodarska de- 
javnost posameznih zadrug. 

V. poglavje 
Gozdarstvo 

V letu 1956 se bodo nekoliko 
zmanjšala redna pogozdovalna dela, 
povečala pa se bo nega in varstvo 
gozdov. 

V občini je predvidena ustanovi- 
tev nove drevesnice v Medvedici s 
skupno površino 1190 kvadratnih 
metrov. 

VI. poglavje 
Grnd beništvo 

Vrednost gradbenih storitev v 
naši občini bo v letošnjem letu ne- 
koliko padla, kar je pripisati pred- 
vsem Zmanjšanju investicijske gra- 
ditve, delno pa tudi znižanju cen. 

VII. poglavje 
Trgovina 

Blagovni promet na področju ob- 
čine bo v letošnjem letu porastel 
za 6 0/o. 

Predvideno povečanje bo dose- 
ženo s povočan jem industrijske 
proizvodnje, predvsem predmetov 
za široko potrošnjo. 

Pomembno vlogo v razvoju bla- 
govnega prometa bo imelo Trgov- 
sko pod jetje »TABOR« v Grosupljem, 
ki bo povečalo- svoje kapacitete z 
izgradnjo modernega lokala v obli- 
ki trgovske hiše. 

VIII. poglavje 
Gostinstvo 

Promet v gostinstvu bo letos 
predvidoma padel za I00/o. 

Zmanjšali ie prometa v gostinstvu 
je pripisati izredno velikemu pro- 
metu gostinstva v letu I9,j5 zaradi 
graditve avto ceste. Ker so dela v 
glavnem končana ni mogoče v letoš- 
njem letu računati na tolikšen pro- 
met. Obenem z znižanjem prometa 
se bo znižalo tudi število zaposle- 
nih za 15 "/o. V letu 19% je pred- 
videna tudi reorganizacija gostin- 
ske mreže. 

IX. poglavje 
Obrt 

Obrtniška proizvodnja je v pre- 
teklih letih stalno rastla, vendaf ni 
dosegla predvidenega razvoja, pred- 
vsem zaradi pomanjkanja potrebnih 
investicijskih sredstev. 

V letošnjem letu je predviden 
porast obrtniških storitev za 9 0/o, 
pri skoraj enakem številu zaposle- 
nega osebja. 

Ker je pavšali/.acija dala v letu 
1955 ugodne rezultate, /aradi pove- 
čanja iniciative delovnih kolektivov 
za povečan je proizvodnje, je . letos 
predvidena razširitev pavšalizacije. 

V letu 19"6 je predvsem važna 
naloga občinskega ljudskega odbo- 
ra, da določi pravilne davčne osno- 
ve privatnemu sektorju in tako do-* 
seže izenačenje družbenih obvez- 
nosti med socialističnim in privat- 
nim sektorjem. Šele to izenačenje 
bo omogočilo zdravo konkurenco 
med obema sektorjema. V tn namen 
so uvedene občinske doklade na 
dohodek samostojnih poklicev. 

X. poglavje 
Komunala 

Kot komunalni podjetji posluje- 
ta v nnši občini Pekarna Grosup- 
lje in Kino Grosuplje, ki je v letu 
1956 ne bosta povečala svoje proiz- 
vodnje in uslug. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti 

občine Grosuplje 
za leto 1956 

XI. poglavje ' 
Kot komunalni podjetji bosta po- 

slovali na območju občine Grosup- 
lje: Pekarija Grosuplje in Kino 
Grosuplje. 

XII. poglavje 
Amortizacija 

1. Gostinstvo; 
Gostinska podjetja in gostišča 

ter pavšaliranu samostojna gostišča 
bodo obračunala polni znesek pred- 
pisane amortizacije izračunane po 
amortizacijskih stopnjah, ki so do- 
ločene z zveznimi predpisi. 

Gostišča na pravila bodo obra- 
čunala amortizacijo po stopnji 
10 "/o od vseh osnovnih sredstev. 

2. Obrt: 
Obrtne gospodarske organizacije 

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

Ne glede na prejšnji odstavek'bo 
plačal »MLIN GROSUPLJE« le 50°/« 
polne amortizacije. 

3. Komunalna podjetja: 
Komunalna podjetja bodo obra- 

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

Xtll. poglavje 
Obresti od osnovnih sredstev 
1. Gostinstvo: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) zgradbe 2 % 
b) ostala osnovna sredstvo 4% 

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

2. Obrt: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
1. Opekarno Boštanj 1 »/o 
2. Mesarijo Grosuplje 2 0/o 
3. Mesarijo Smarje-Sap 2 0/o 
4. Mlin Grosuplje 2 "/o 
5. Čevljarstvo, Smarje-Sap 2% 
6. Klektrostroj. podj. Grosup. 2»/o 
7. Mizarstvo, Grosuplje 20/o 

3. Komunalna podjetja: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) Kino Grosujdje I "/o 
b) Pekarno Grosuplje 2% 

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

stva znaša na leto 2 "/o 

XIV. poglavje 
Občinski prometni davek cd 

prometa na drobno 
Trgovina: 
Od vsega prometa v trgovini na 

drobno se določa občinski promet- 
ni davek v višini 1,5"/o od. doseže- 
nega prometa. 

Ta davek se ne plača od proiz- 
vodov. ki so z zveznimi predpisi 
oproščeni plačila tega davka. 

Na promet z alkoholnimi pijača- 
mi v trgovini na drobno se določa 
občinski prometni davek v višini 
l00/o od prometa. 

Prodajalci na drobno, ki proda- 
jajo vino lastne proizvodnje (pro- 
izvajalci) nn javnih prostorih (trgih) 
plačajo občinski prometni davek v 
višini 15 Vo od doseženega prometa. 

XV. poglavje 
Razdelitev dobička 

1. Trgovina: 
Dobiček trgovskega podjetja na 

drobno oziroma trgovine, ki osta- 

ne ko se izločijo sredstva za okraj- 
ni družbeni investicijski sklad po 
členu 91. Uredbe o delitvi celotne- 
ga dohodka gospodarskih organiza- 
cij (Ur. list FLRJ št. 10/56) se vlo- 
ži 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 sred- 
stva za okrajni družbeni investicij- 
ski sklad po 113. oz. 90. členu Ured- 
be o delitvi celotnega dohodka go- 
spodarskih organizacij (Ur. I. FLRJ 
št. 10/56) še razdeli: 

50% v občinski družbeni inve- 
sticijski sklad. 

50 "/o v občinski proračun 
3. Komunalna podjetja: 
a) Od komunalnih podjetij vloži 

50 0/o del dobička, ki ustreza zvez- 
nemu davku: 

Pekarna v občinski družbeni in- 
vesticijski sklad, ki se namensko 
uporablja za investicije v pekarnah. 

Kino podjetje v svoj investicij- 
ski sklad. 

b) Ko odvede gospodarska orga- 
nizacija iz svojega dobička znesek 
za investicijski sldad. krije obvez- 
nosti po zakonu iz dobička (člen 39. 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih organizacij Ur. list 
FLRJ št. 10/56). 

c) Iz dobička po odbitku obvez- 
znosti po zakonu se izloči plačilni 
sklad iz dobička s prispevkom za 
socialno zavarovanje in prispevkom 
za stanovanjski sklad. 

Plačilni sklad iz dobička znaša 
do 16 »/o plačilnega sklada pred iz- 
računom dobička. 

d) Po odbitku plač iz dobička se 
izldči določeni del za samostojno 
razpolaganje, ki znaša 1 % od ce- 
lotnega dohodka. Sredstva za samo- 
stojno razpolaganje komunalnih 

podjetij se smejo ,,Po
l
r

1
a',0 de'" 

kot določa 51. člen Uredbah1 

celotnega dohodka g0SI)0.,' ((Л . 
ganizacij (Ur. I. FLRJ ^ 0,d Л nizacij (ur. i. i l"-j crr -'a i 

e) Dobiček gospodurs j/ 
zacije po odbitku delo (1'(|уЖ ^о|(ГС 
stojno razpolaganje, se vCS(|cir™ 
občinski družbeni 111 jfn 0 
sklad. . l!'Jisi 

4. Splošne kmetijske j2|# JJ' clt 
Dobiček, ki ostane P vczBe' 

tistega dela, ki uetreza ^ ^ Ц; 
davku od dobička se ra 

a) 10 % v „„v, „ 
b) 40«/« v sklad Okrajne 

ne zveze 

иска si- .„(•цЛ л "ii 
občinski >1 

(p 
Sredstva tega sklada snj® j J . 

"PP^keVT'N na zadružna zveza 
za pospeševanje trgovin 
nosti. 

len 

c) 50% kmetijski zodf11^1 

XVI. poglavje лј| 
Sklad za plače gosp«"18' 

organizacij 
1. Trgovina: |гГ 

vf 

K i. ir^ovinu; '' (Ttll.-'if'i, 
Trgovskim podjetjem j/:|ti Ч|1г' 

nam se določa sklad z" V,, 
doseženega prometa v 1 

odstotkih: ^ 
Trgovsko podjetje 

4,10% 
2. Gostinstvo: . r 
Gostinskim podjetje"1 

ščem se "določa sklad z" ^slf1 

doseženega prometa v n' ,, 
odstotkih: CtO1 

Gostinsko podjetje 
17.5% rjr^ 

Gostinsko podjetje 
16,7% 

"Ni 

k 
»i i 

\ 

$ 
N 

XVI,. poglavje 
Ohčmske (InMade na <,""|Jic|"i'' 
kmetijstva (sumostojnih •"'[,) 

zasebno pravnih os. 
Stopnje občinske 

hodek od kmetijstva, s",,nih л 
poklicev in zasebno РГ? .j.tt 
bodo predpisane s p0- 
kom Občinskega ljudski 

h 

XVIII, poglavje 

A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
I, SREDSTVA 

1. Del dobička gospodarskih organizacij • 
2. 1% prometnega davka iz gospodarstva • 
3. 50 %-poselHiega proračunskega prispevka . . . • • 
4. 50% dohodnine kmečkih gospodarstev • 
5. 50% dohodnine ostalih poklicev   . • 
6. 45% občinske doklade na dohodke od kmetov . • • 
7. Občinske doklade na dohodke ostalih poklicev . • * 
8. Občinski prometni davek  
9. Lokalne takse • 

10, /emljarina (brez kmetijstva) • 
11, Dohodki uradov in ustanov * 
12, Ostali proračunski dohodki • 
13, Davek na maloprodajni promet • 
14, 50% ostanka dobička gostinskih podjetij in ostanka 

dobičku pavšaliranih podj   • 
Skupaj proračunska sredstvU 

II, IZDATKI 
1. Administrativni proračun" • 

B. SREDSTVA SKLADOV OBČINSKEGA LJUDSKEGA 
V LETU 1956 

к 'j 

l.rf 

56.^ 

Ol>!V 

1, Občinski investicijski sklad bo znašal 
Sredstva tega sklada bodo porabljena: 
a) v kmetijstvu za povečanje agrotehničnih ukrep()V 

in za pospeševanje živinoreje * ' 
b) za investicijska posojila trgovini . . . . 
c) /n pospeševanje gostinstva, trgovine, obrlnrh 111 

komunalnih podjetij  • ' 
2, Občinski cestni sklad bo znašal • ' 
3, Sklad za pobijan je alkoholizma • ' 
4, Sklad za.stanovanjsko izgradnjo   • ' 

5>l! 
V 

730 
njV 
№ 

XIX. poirlav ie 
Končne določbe 

Svet za gosn .durstvo ie poob'n- 
Sčon. da po potrelv i/-ln natančnej- 
ša na1." '"' ' za izvedbo,tega družbe- 
nega plati a. 

Ta družbeni plan vi'ja 

nuarja 1956 dalje. 

od 

i- 
Ne 
4 

Si 

l 

S 
4 

Ji 

Preds<;''n'L c'"''' 
Obči kegn t- 

Jan^žic An'0" 



$ ^SM 

11» 
d# 
cih' 
) ''P1 

1.. 2., 7. 
e.J /7т u uruuuvi UUi lll 

:icf % ј„v (Ur. list FLRJ št. 26- 
S 0 . [|,а podlogi 50. člena 7a- 
J''lisi Ijuilskili odborih 

Џ št, 14-135/56), določ- .d ll;i Г||'1>сп..,г!, ..i  i ..1  »nd i'il>eueffa planu Ljudsko ro- 
llj^ ""'i1 'i' — -!-" 

h j к t i —■ ^ 
$ l isl.nkv? a občin« Logatec je 

4rln 
H,|"ski ljudski odbor Lo- 

P 
$ 
№ 

IK 

CEC1M LOGITEC 

DRUŽBENI PLAN 

»•. u., 7. m 9. člena 
0krni...Zu..-)na 0 ureditvi občin 

g sedežem izven govskih podjetij 
občine Logatec. 

Promet v trgovini se bo v bitu 
1956 v primerjavi s prejšnjim le- 
tom zvišal za 80/o. 

Trgovsko podjetje Logatec bo 
odprlo novo poslovalnico, nekatere 

genije za I. 1956 (Uradni kmetijski! zadruge pa bodo moder- 
" ' st- 13-45/56) in na podlagi nizirale svoje prodajne prostore. 

Stanje delovne sile v trgovini se 
v 1. 1956 ne bo bistveno spremenilo. 

V. poglavje 
Gostinstvo ' 

V okolišu občine Logatec poslu- 
jeta 2 gostinski podjetji, ki imata 
po 3 poslovalnice, 2 gostilni sploš- 
nih kmetijskih zadrug in 3 privatne 
gostilne. 

V gostinstvu se predvideva v pri- 
merjavi z I. 1955 znižanje prometa 
za 3»/o. Znižanje prometa je posle- 
dica prenehanja del pri gradnji ce- 
ste Logatec—Planina, poleg tega pa 
tudi delno znižanje dohodkov pre- 
bivalstva od prometa z- lesom. 

V letu 1956. predvideva občinski 
ljudski odbor delno reorganizacijo 
gostinske mreže. Iz dosedanjih po- 
slovalnic gostinskih podjetij se bodo 
ustanovila samostojna podjetja ali 
pa gostišča s kolektivnim upravlja- 
njem. S tem bi se omogočila konku- 
renca med posameznimi podjetji in 
dvignila kvaliteta gostinskih storitev 
ter kulturnost postrežb®. 

a svoj) seji dne 31. maja 1956. 

Lp'^BENI PLAN 
* LOGATEC ZA LETO 1956 

V^i Prvi del 
za razvoj gospodarstva 11,1 Logatec za leto 1956 

1- poglavje 
A Industrija 
|"{<21г?сЈи občine Logatec po- 

■ "uhistrijski podjetji in 
ђ i, Ustrijskih podjetij s se- 

kSc?Ven l)0('r0čja občine. 
Slij Proizvodnje industrijskih 
Ppo»8* '>0 v primerjavi z letom 
■ predvidoma za ll,90/o. Jvs,.,'10 povečanje bo vplivalo 

in J," Povečanje proizvodnje v 
liisiU.s.,r'ji- Število delovne sile 
ZriJi se bo v primerjavi z 

■ Povečalo za 3 do 4°/». 
i' Г jVnost se ,)() povo- 
ji bo i ('0v 

0/o. Večja produ k ti v- 
%0|iiao8ežena z večjo strokovno 

j ^strii!
p,1ostjo delavcev v lesni 

''tU ' uvajanjem realnejših 
г "oljšo organizacijo dela. 

j-,. H. poglavje 
<Ј^рг|у Kmetijstvo 

sektorju kmetijstva 
. ž« '!evu povečanje proizvod- 

Ne i^i 
4 

povečanje proiz 
Povečalo se bo pred- 

Lf: ki "J0 j" število go 
'viv |P

r«dstavlja glavni 
goveje zi- 

M)V i i'ieostuvlja glavni vir do- 
llt)^ ^ečkega dela prebivalstvi. 

bo 

VI. poglavje 
Obrtništvo 

Na področju občine poslujejo 
4 obrtna podjetja socialističnega in 
6 obrtnih podjetij zadružnega sek- 
torja ter 63 prj vatnih obrtnikov. 
V družbenem sektorju obrtništva se 
predvideva v primerjavi z l. 1955 
porast proizvodnje za 20/o. Ta po- 
rast je razmeroma nizek zamdi 
tega, ker so dela na cesti Ljublja- 
na—Planina končana in je zato po- 

4>Cn;-UnU-tnih g"0iil ГгГ treba po "obrtnih izdelkih in uslu- lii"jLi. nJsanja regresov nekoliko 11 , u "jSni 'Jsania regresov ne«v«iii»« . •». 
IjI ,'ilradi višjih cen umet- K'1 !,r

,nillMs'! Jo јђ »o treba ta bolj racio- 
t'A ta-^otrno uporabljati. 
СЧ s'v.(1J 'n pospeševanje kme- 
L^ti . i 0<lo morale v večji meri 

n .Sne kmetijske zadruge, 
ctr>slovunje je bilo v prejš- 

■ ■■ ilkupu KH,"«ib()lj II k I i \ 
k^lii.lli . '■ lesom. 
>)> гЈЗ0 posestvo posestvo OZZ Logatec 

',''0 >r,1'sm,'rilo na intenzivnejšo 
JC'lno 

^V'ne. 
i'1'siv?.0 u,rt'('''('v gnojne jame 
'iski .Vo v letu 1956 najelo inve- kfeditf 

Hi. poglavje 
чЦц. Gozdarstvo 
^ ^ ol).^ Površina gozdov na pod- 

ч-и0 Logatec znaša 8242 ha, 
privatnega in 2715 

» Ц.„ "žbenega sektorja, 
^r!.. K 
i 

4lSSit».()^"Sania gozdne takse in 
ЧИ n!J?.Cen hlodovine sc bo 

/" zniž„f Vals*va iz gozdarstva 

V občini primanjkuje uslužnost- 
nih obrtnih delavnic ključavničar, 
ske, kleparske in urarske stroke. 

V občini se je v zadnjih letih 
razbohotilo šušmarstvo pri obrtni- 
kih, ki so zaposleni v industriji. 
Naloga organov občinskega ljudske- 
ga odbora bo, da to omeje in od- 
pravijo. . 

VII. poglavje 
Investicije 

V letu 1956 bo občinski ljudski 
odbor izvršil v pr.vi vrsti dograditev 
stanovanjskega bloka iz sredstev 
občinskega kreditnega sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiš. Sredstva, 
ki bodo ostala po zadostitvi notreb 
za dozidavo stanovanjskega bloka, 
se bodo dala kot posojilo podjetju 
»KLI« Logatec in privatnikom za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

Končana bodo tudi dopolnilna 
dela pri rekonstrukciji ceste^ Loga- 

se 
fnr" 

tui tf Sp. . " . _/ . Končana noao nun aopomui 
iv ? se J"? dida pri rekonstrukci ji ceste Log 

ЦгЛ /iin, f- itom ^Г' P0V(4a' tec—železniška postaja, za kar 
Dou?- ,.1'СГ0Р0У v Prometu j)))(]() uporabila sredstva občinske 

lektrifikacija vasi 
v letu 1956 nada 

l^tvu 

sklada v višini 
',1.i, b0 i din. Občinski ljudski 

% vi,. l'l za koristno in ra- 
Porabo teh sredstev. 

se J a®je komunikacij v go- 0no v letu 1956 porabila 

Чц^ 
lv. poglavje 

trgovina 
ol »čine Logatec po- 

e s 3 ^ , , 
^ц'г?0уш splošnih kme- 

S 111 6 poslovalnic tr- 

■'Hio »fRovr "očine '»kj^ni, 7 
sk(> podjete s 3 pošlo 

1 >л triruvi., - - 

ipo 
cestnega sklada. 
Novi svet se bo 
Ijevala. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti 

družbenega plana občine 
Logatec za leto 1956 

VIII. poglavje 
Parna pekarna Logatec bo v letu 

1956 poslovala kot komunalno pod- 
jetje. 

TX. poglavje 
Amortizacija 

t. Gostinstvo: 
Gostinstvo Dolenji Logatec in 

Gostinstvo Gorenji Logatec bosta v 
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letu 1956 obračunavala polni znesek 3. Gostinstvo: 
amortizacije po amortizacijskih stop- Dobiček gostinskih podjetij in 
njah, ki so določene z zveznimi gostišč, ki ostane, ko se določijo 
predpisi. sredstva za okrajni družbeni inve- 

Gostišče na pravila Rovte bo sticijski sklad po čl. 113, oziroma ■ 
obračunavalo amortizacijo v letu 90. členu Uredbe o delitvi celotnega 
1956 po stopnji 10% od vseh osnov- dohodka gospodarskih organizacij 
nih, sredstev. (Ur. list FLRJ št. 10/56), se razdeli: 

2. Obrt: 500/o v občinski družbeni inve- 
Obrtna podjetju in delavnice sticijski sklad; 50,,/o v občinski pro- 

bodo obračunavale v letu 1956 pol- račun. 
ni znesek amortizacije, izračunane 4. Keinnnalna podjetja: 
po stopnjah, ki so določene z zvez- a) Komunalno podjetje vloži 
nimi predpisi. Ne glede na prejšnji 50"/o del dobička, ki ustreza zvez- 
odstavek bo plačevala le 500/o polne nemu davku od dobička v občinski 
amortizacije Mizarska delavnica družbeni investicijski sklad, ki se 
Hotederšica. namensko uporablja za investicije 

3. Komunalno podjetje Parna pe- v pekarnah. 
karna Logatec bo obračunala polni b) Ko odvede komunalno pod- 
znesek amortizacije po amortizacij- jetje iz svojega dobička znesek za 
škili stopnjah, ki so določene z investicijski sklad, krije obveznosti 
zveznimi predpisi. po zakonu iz dobička po čl. 39 

Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
X. poglavje gospodarskih organizacij (Ur. list 

Obresti od osnovnih sredstev FLRJ št. 10/56). 
1. Gostinstvo: c) Iz dobička po odbitku zakoni- 
Obrestna mera na osnovna sred- tih obveznosti se izloči plačilni 

stva v gostinstvu znaša v I. 1956: za sklad iz dobička s prispevkom za 
zgradbe 20/o. za ostala osnovna socialno zavarovanje in s prispev- 
sredstva 4п/л -kom za stanovanjski sklad. Plačilni 

Menza KLI Logatec ne plačuje sklad iz dobička znaša do 16% pla- 
obresti od osnovnih sredstev. čilnega sklada pred izračunom do- 

2. Obrt: bička. 
Obrestna mera za osnovna sred- d) Po odbitku plač iz dobička se 

stva v obrti znaša v letu 1956 na izloči določeni del za - samostojno 
leto: razpolaganje, ki znaša 1% celotne- 

a) Čevljarska delavnica Dolenji ga dohodka. Sredstva sklada za 
Logatec 2%; b) Mehanična delavni- samostojno razpolaganje se smejo 
ca Logatec 3%; c) Mizarska delav- uporabiti tako, kot določa čl. 31 
niča Hotederšica 4%; č) Obrtno Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gradbeno podjetje Logatec 6%. gospodarskih organizacij. 

3. Komunalna podjetja: e) Dobiček komunalnega pod- 
Komunalno podjetje Parna pe- jetja po izločitvi dela za samostoj- 

karna Logatec bo plačalo obresti na no razpolaganje, se odvede v občin- 
osnpvna sredstva v letu 1956 2%. ski investicijski sklad. 

4. Kmetijske zadruge: vvin ,1 
Obrestna mera za osnovna sred- c-i • i i av'0 • , .. 

stva znaša 2% 814,1,(1 za Plnže gospodarskih organizacij 
XI. poglavje L Trgovina: 

Občinski prometni davek od pro- 1 rgovskemu podjetju Logatec se 
meta na drobno določa sklad za plače od dosežene- 

Občinski prometni davek od pro- ga prometa v višini 3,7%. 
metu na drobno se predpiše s po- 2. Gostinstvo: 
sebnim odlokom. Gostinskim podjetjem se določa 

sklad za plače od doseženega pro- 
XII. poglavje meta z naslednjimi odstotki: 

Razdelitev dobička Gostinstvo Dol. Logatec 14%; 
1. Splošne kmetijske zadruge: Gostinstvo Gor. Logatec 15%. 

• Dobiček, ki ostane po izločitvi Х1у , ; 
tistega dela, ki ustreza zveznemu -• i i V i i i i »i . „ i i -. Občinske doklade davku od dobička, se razdeli: . .... ■ • ■ . 

10% v občinski proračun; 40% v 1. Stopnja občinske doklade na 
sklad Okrajne zadružne zveze; 50% dohodke od kmetijstva znaša 7,j% 
kmetijski zadrugi. katastrskega dohodka. 

Sredstva sklada OZZ se smejo 2. Občinske doklade na dohodek 
uporabiti le za vzdrževanje trgo- ostalih poklicev. , , , , 
vinske dejavnosti. Stopnja občinske doklade na; 

2. Trgovina: dohodek do 100.000 din; dohodek 
Dobiček trgovskega podjetja na nad 100.000 din do 160.000 din >%; 

drobno, ki ostane, ko se izločijo nad 160.000 din za uslužnostne obr- 
sredstva za okrajni družbeni inve- ti 10%; na ostale pridobitne obrti 
sticijski sklad po čl. 90 in sredstva 30% od dohodnine. , , 
za razdelitev potrošnikom po čl. 92 Dohodnina skupaj z občinsko 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka doklado ne sme znašati več kot 80 It 
gospodarskih organizacij (Ur. list davčne osnove. 
FLRI št 10/56) se vloži v občinski Občinska doklada se odmerja in 
družbeni investicijski sklad in se plačuje v gotovini istočasno m na 
sme uporabljati le za investicije v isti naein, kakor odgovarjajoča do- 
trgoviui. , hodnina. 

Tretji del 
XV. poglavje, 

A BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE LOGATEC 
ZA LETO 1956 

I. SREDSTVA: .. 
v 000 din 

1. Del dobička gospodarskih organizacij 8.385 
2. 2% prometnega davka iz gospodarstvu  
3. 100% posebnega proračunskega prispevka Уог>1 
4. 70% dohodnine kmečkih gospodarstev 7.224 
5. 70% dohodnine ostalih poklicev 2.0 - 6. 45 % občinske doklade na dohodke od kmetov . . . . 1.930 
7. Občinske doklade na dohodke od ostalih poklicev . . 100 
8. Občinski prometni davek  
9. Lokalne takso    

10. Zemljarina (brez kmetijstva)  
11. Dohodki uradov in ustanov4.  1 



Stran 252 

v 000 (lin Oddajnnje opremljenih sob v 
12. Ostali proračunski dohodki  150 podnajem za čas, daljši od 15 dni, 
13. Davek nu muloprudajm promet  1.725 se ne šteje za oddajanje sob pot- 
14. 500/o ostanka dobička gost. podjetij in pavšalnih podj. 888 nikom in turistom v smislu tega 
15. Dotacija OLO Ljubljana  902 odloka. 

    9. člen 
Skupaj proračunska sredstva 30.259 Predpisi o prijavljanju prebiva- 

lišča veljajo tudi za potnike in tu- 
li. IZDATKI riste po tem odloku. 

1. Administrativni proračun  30.239 
2. Dotacije gospodarstvu  — III. 
3. Negospodarske investicije    — . Dajanje hrane aboncntom y zasebnih 

  gospodinjstvih 
Skupaj izdatki 30.239 10. člen 

Ce zasebna gospodinjstva dajejo 
B. SREDSTVA SKLADOV OBČINE LOGATEC ZA LETO 1956 hrano kot petim abonentom, ki niso njihovi stanovalci, se šteje to 

1. Občinski družbeni investicijski sklad bo znašal v 1. 1956 6.895 za gostUsko delavnost in je zanjo 
2. Občinski cestni sklad bo znašal  590 potrebno dovoljenje po predpisih 
3. Sklad za pobijanje alkoholizma bo znašal ,2.526 uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni 
4. Sklad za zidanje stanovanjskih hiš bo znašal  15.243 list LRS št. 14-49/54). 

X.VJ. poglavju 
Končne določbe 

Svet za gospodarstvo je poobla- 
ščen, da po potrebj izda natančnej- 
ša navodila za izvajanje tega druž- 
benega plutia. 

Ta družbeni plan stopi v velja- 

vo z dnem objave v »Glasniku« OLO 
Ljubljana,, njegove odločbe pa se 
uporabljajo od 1. januarja 1956 
dalje. - 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Petkovšek Anton 1. r. 

OBČINA BOROVNICA 

Na podlagi 18., 19. in 20. točke 
pod XXVIII/1 dela priloge I/A Za- 
kona o pristojnosti občinskih' in 
okrajnih ljudskih odborov (Uradni 
list FLRJ št. 34-371/55) v zvezi s 
čl. 57, 53 in 59 Uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list 
FLRJ št. 6—63/54) je občinski ljud- 
ski odbor Borovnica na 11. seji dne 
15/7—1956 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev iz- 
ven iKtslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob turistom in potni- 
kom in o dajanju hrane abonentom 
t zasebnih gospodinjstvih na ob- 
močju oisčine Borovnica. 

I. 

Opravlja-nje gostinskih storitev iz- 
ven poslovnih prostorov gostinskih 

podjetij in gostišč. 
1. člen 

Gostinske storitve se lahko 
opravlja jo izven poslovnih prostorov 
gostinskih podjetij in gostišč na pri- 
ložnostnih shodih in prireditvah 
(zabavah, veselicah), na sejmih, raz- 
stavah in raznih drugih prireditvah 
na prostem ali v zaprtih prostorih. 

2. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev 

po 1. členu te<»a odiolta je potrebno 
posebno dovoljenje, ki se izda samo 
za čas, dokler traja prireditev. 

3. člen 
Dovoljenje po prejšnjem členu 

ee daje gospodarskim, aadružnim, 
družbenim in množičnim organiza- 
cijam, predvsem pa tistim organiza- 
cijam, ki imajo lastna gostinska 
podjetja in gostišča ter ga izda taj- 
ništvo občinskega ljudskega odbora 
po prejšnjem zaslišanju gostinske 
zbornice in pristanku pristojnega 
organa zi notranje zadeve, na proš- 
njo organizacije, ki namerava oprav- 
ljati take storitve. 

Dovoljenje se iztja, če organiza- 
cija, ki namerava opravljati take 
storitve, izpolni naslednje pogoje: 

a) da prosilec nlidi dovolj poro- 
štva 7-\ kulturno postrežbo, 

b) da poda prosilec »zagotovilo, 
da bodo prireditveni prostori ustfe- 
zali osnovnim sanitarnim in higien- 
skim pogojem za opravljanje go- 
stinskih 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- 
hom in da ne ovira javnega pro- 
meta. 

II. ' v 

Oddajanje opremljenih sob turistom 
in potnikom 

4. člen 
Zasebniki lahko oddajajo turi- 

stom 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 tajništvu občinskega 
ljudskega odbora število in opis teh 
sob ter morebitne druge podatko 
o sobah. 

Na podlagi priglasitve odredi taj- 
ništvo pregled priglašenih sob po 
komisiji, ki jo sestavljajo zastopniki 
sanitarne inšpekcije, turistične or- 
ganizacije in gostinske zbornice. 

Na podlagi poročila komisije iz- 
da tajništvo prosilcu dovoljenje za 
oddajanje sob in določi najemnino 
ter vpiše sobo v seznam opremlje- 
nih sob in en izvod dovoljenja do- 
stavi krajevni turistični ali gostin- 
ski organizaciji. 

6. člen 
Ce je komisija mnenja, da soba 

ni primerna za oddajanje potnikom 
In turistom, da komisija prosilcu 
ustrezno navodilo za odpravo po- 
manjkljivosti. Na zahtevo prosilca 
pa izda tajništvo prosilcu tudi od- 
ločbo o odklonitvi dovoljenja in vpi- 
sa v seznam opremljenih sob/ 

Proti odklonitvi dovoljenja ima 
prizadeta stranka pritožbe na Svet 
za gospodarstvo občinskega ljudske- 
ga odbora. 

7. člen 
Zasebnik, ki prejme dovoljenje 

za oddajanje sob, lahko oddaja sobe 
samo po napotnici krajevne turi- 
stične ali gostinske . organizacije, s 
katero sklene pogodbo, da bo odda- 
jal sobe s posredovanjem te orga- 
nizacije. 

8. člen 
Zasebniki, ki bodo oddajali sobo 

turistom in potnikom v smislu tega 
odloka, smejo nuditi prenočevalcem 
le take storitve, ki so neposredno 
vezane na oddajo sob. 

0^ 
tovljeni katastrski ^0'10 „.уеП 
tijstva, doklada pa se 

enotni stopnji 100/o. 
4. clcn . jfP . "i 

Samostojnim poklice10 iT!', 
no-pravnim osebam 8С.гапаЈЛ 
odmeri občinska dpklade j, 
nino, predpisano na d0'1.0 „sli . 
ho ve pridobit vene c'e''8\.a n' Л 
samostojnega poklica. 'lC l-eI)j» "Ц 

Jtfn, 
liC'e j 

I- 
#Лг 

Itodke iz njihovega .Prtini,0|ik'' 
premoženjskih pravic, * (Јгс^ 
obdavčujejo po 34. členu 
dohodnini. m) 

Občinska doklada se P0 1
к8И 

nu ne odmeri zavczancein.^ ^ 
celokupni letni dohodek 
ga 50.000 dinarjev. 

Vsem ostalim zavezance11! do" 

IV. 
Končne določbe 

11. člen 
Za prekrške se kaznujejo z de- 

narno kaznijo do 3000 din: 
1. fizične in pravne osebe, ki niso 

gostinska podjetja in gostišča, ki 
brez dovoljenja opravljajo gostin- 
ske storitve; 

2. kdor se pri oddajanju oprem- 
ljenih sob turistom in potnikom 
ravna v nasprotju s predpisi 4., 7. in 
8. člena tega odloka. 

Ce opravljajo gostinska podjetja 
ali gostišča gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov brez dovoljenja, 
se kaznujejo po uredbi o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list 
FLRJ št. 6/54). 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« Okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana. 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha na območju te občine ve- 
ljati predpis: 

1. Odlok o pogojih za opravljanje 
gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov na območju okraja Ljub- 
Ijana-okolica (Uradni list LRS št 
28-418/54). 

Predsednik ObLO: 
Cerin Janez 1. r. 

Enake predloge so sprejeli občin- 
ski ljudski odbori: Grosuplje na 
10. seji, dne 13. Vil. me, Kamnik 
na 12. seji, dne 11. VII. 1956 in Ivnnč- 
na gorica na 8. seji, dne 30. VIL 1956. 

OBČINA 
DOBROVA PRI LJUBLJANI 

Na osnovi 21. člena Temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. 1. FLRJ 
13/56), 1. in 2. člena Temeljnega za- 
kona o občinski' dokladi in poseb- 
nem krajevnem prispevku (Ur. list 
FLRJ št. 19/55) je Občinski ljudski 
odbor Dobrova pri Ljubljani spre- 
jel im svoji Vil. soji dne 13. juni- 
ja 1956 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklnde na 

dohodnino od kmetijstva, od samo- 
stojnih poklicev in od zasebno- 

pravnih oseb v letu 1956 
f. člen 

Na območju občinskega ljudske- 
ga odbora Dobrova pri Ljubljani 
se pobira v letn 1956 občinska do- 
klada na dohodnino od kmetijstva, 
od samostojnih poklicev in od za- 
sebno-pravnih oseh. 

2. člen 
Občinska doklada na dohodnino 

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

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado od 

kmetijstva tvori za leto 1956 ugo- 

Л1 
»Л c 

I. e 

\ 

ii 

tem členu odmeri občinska 
takole: it' 

I. samostojnim рокП'^ У 
sebno pravnim osebam *'. цјЛ 
nine, odmerjene na Рг190.„л|И 
javnost oziroma na 
mostojnega poklica: 

II. brivcem in frizerje1®' 
jem, čistilcem čevljev, cu .[lll'u ^ 
kalov, stanovanj, vozil 
dežnikarjem. dimnikarje'1 V * Ц 
roberjem, izdelovalcem 4ia 
jačem, krpalcem vreč, " 
maserjem in pedikerjen1- 
kam, pericam in likalka!11^^ ^ 4|0| 
Ijalcem glasbil, popravij® јИ' 
gavic, preprog in drUg)B

ye(ili ^ (цј, 
snažilcem oken, šiviljnj"' k1. ч 
Žagarjem drv in osel'8" ^#^ «, 
ukvarjajo s prepisovanje111'!^'1^ \ 

' л S ževanjem, kopiranjem 
njem ter sestavljanjem 'jj t 
reklam — pod pogojem, -.^j 
tezno bavijo z uslužnostn jjn Im 
vili zasebnim potrošniko"1 

hodnine. _ „lA '5j0 
Dohodnina skupaj z j jc' |V 

doklado ne sme znašati v Г\ 
davčne osnove. . |№ 

5. člen \ 
Občinska doklada s0 „o 111 j 

plačuje v gotovini isto58
i(,iof' K.'c 

isti način kakor odgpvnfJ filli 
hodnina. 

6. člen ), 
Uredba o dohodnini ' (i?» 

št. 56/53) z vsemi spre"1®?!,!))'I 
o daV Љ > 
leto /J, o I". 

dopolnitvami, odlok o 
njah dohodnine za 'ej0 j[,e "У 
list FLRJ št. 6/56) ter 
silni izterjavi davkov in,^ 
računskih dohodkov v<'! 
kakor za odmero in P0 ju    in po^ 
hodnine — tudi za odme" 
ranje občinske doklnde. 

7. člen .hodu!1 

Davčne olajšave pr| 
morajo upoštevati tudi P^ 
dokladi na odgovarjaj0 Igovf 

8. člen 
Ta odlok zaen^ vclj8'1 

objave v »Glasniku« ;'^n, tf h 
oiijave v >ViiusmKii« v . 
na, uporablja pa se od • kj'1 
т-ш m o^fpl 1956. 

*4 OBČINA 6ROSUP^5 
Na podlagi 12. in 1 'ц, o*J 

kona o občinskih v ';/! k 
(Ur. list LRS št. 19-88/52)>lfM 
5. Clenoth Zakona ,,0 

občinskih in okrajnih ('|oSc(l'1 (I Ut 
■jene, Z,T1 li«1/ tv 

republiškimi predpis'/. ЈЈк'.« j'iU 
št. 26/55) je ODČinski .'Jjpu ' 

borov, ki so urejene li'j,# C* 
I ''' 

Grosuplje na 10. sej' "■ 
lija 1956 sprejel nesle 

ODLOK 
i/raduju11 

I J\ 

o odškodnini za gradnj"' (|^ 
naprav Жј 
I. člen. i; f rf/t 

Vse zgradbe, kl r
/"](.jii|,s^, 1'' ?' 

namena ali pa z!ira
1„),liZ0c \| 

rabe potrebujejo ^al111 



Javno mre/.o in javno raz- II ■ ' 
''8v0J n, . — J •' 

."'Ho k101^0 priključene 
'»jav* a"zacij0 ali vodovod 

01( jti.je 0 cestno in energetsko 
H "Striip I • !(i p,,.-. ■ imajo lasten do- 
ti ZcrJJu ski vir> niso dolžne 
i" hko r ,, Pritii j učiti na javno 
'i'1 Кгпп * režje- 
k"' k(S- Priključitve nastane 
# к'1о'Пцпи|ЈС oljjekt dograjen, če 

4 k0 
116 naprave še ni, z 

m' ol^il0''^0 dograjen, da je 
;j|(l Jekt priključiti. 

VS|:( .,2. člen. 
R ,_0rj.1 so dolžni povrniti 

i 

m* 
'''и Suj'! s'roiškov /.a komunalne 
^ Si0(lpade na 

4|f Чц ' sc ugotovi v upravnem 'jf 
.K ^ 
ft 

člen. 
' i ijne'r'Ves^c'''s l stroškov za ^»itp.iaprave mora investitor 

L vl0'1 prošnjo za širšo 
"j lle izpolni teh pogojev, 
03 i 0 lokaciji odkloni. 
Ak 
^ [Conski ljudski odbor od- 
« ^ 86 zavezanec v   celoti ali 
.irov-T-" povračila gradbenih 

0^ " komunalne naprave, je "Iiiij, Veljavna samo, čc občiu- 

ИШк l8 ..Vgradnjo komunalnih 
)vodi 
8tanovanjske ceste, javna K 

l8!an 

J'ni neposredno služijo, 
kanali, konzumni dovidni 

чЦ|а ' • "ii j оллј t.л lv>, jti v in« 
>l|Sta 6 cest, naprave hod- 
^„^^njskili polov, zelenic 
iSliv ?nčiu, ne glede na go- lir,. M Solf+л« Лr• V i . •_ sektor. Višina zneska in- 

, ! sfrošk 
odpade na posameznega 

4. člen. 

;:ir 

odbor istočasno zagotovi 
tt v; Slni prispevek v sklad iz 

„^1 St . 
Ij' .'J" 8 J® investitor občina, se 
' ?H['C) .n za komunalne na- ijl poviti v občinskem pro- 

!ч ~ , Pred dokončanjeB) po- 
\ ги 'zdajo gradbenega dovo- 

<iH(v„ , 5. člen. 
%2'in i ?c pb'čujejo po do- 
№1 4 ћ člena toga odloka in 
i Vii. 5i0,členu, so namenska ' ' -1-1-J 

ftl) ^ člena toga odloka in 

P11 ,.,J,(-'kajo se v poseben sklad, 
'a,1oVi občinski ljudski 

6- člen. 
velja od dneva objave 

Kllt 01,{) Ljubljana. v 

Obfi, Predsednik 
'skega ljudskega odbora 

•lancžič Anton 1. r. 

fX 

Ji 

;!да.0М je sprejel Občinski 
Ivanfna gorica na 

VI!. i<r>7>. 
IhV TvnnVna 

d 2- I. Ш - 
A ^Р1П|(Ље 0 cestni} 
/ ? 'V:1.st- имн<,/%1. 

J ViSt |!,,^;кП1 o(lbo- 
J. »Д f) ''^s- št. 14/52) in 4., 8., 

15., 24., 31. in 
h skladih 

50. člena 

' S i«'občine Gro- 
4ie nц, 

^činski ljudski odbor 
Sn. seji dne 13. ju- Pfejcl J 

1,1 Vit odlok 
■'il Vl občinskega ceslncgn 
"J A skladn 
'.iiVk , ■ člen. 
Il Pthire<lMv0t0Vi''0 ,Potrebna fi- |k) S ' V:i;Q 

Vn zii vzdrževanje, re- 
i'' Iv mot'cril'zacij0 i" gra- 

'I L ^гоч iVda. se ustanovi za 
Ргор1Је občinski cestni 

računski sklad. 
'''i; ^itlslf ■ Člen. 

1 . ГОсК. . Cestni sklad se ste- 

4°"■ VC.^stni'u stalnih virov po 
l dtu"'!! п.Л skladih in po dru- 
^TViJ^^pisih; 
№'Л^&Крв12 Proračuna občin- 

odbora; 
OdkiP080jila ter drugi 

3. člen. 
Stalni dohodki občinskega cestne- 

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

se plačujejo za registracijo motor- 
nih in vprežnih vozil po predpisih 
o taksah (tar. št. 61 in 62 tarife. Za- 
kona o taksah); 

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

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

4. denarne kazni zaradi kršitve 
prometnih predpisov o varstvu jav- 
nih cest ter zaradi poškodovanja 
cest. 

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

4. člen. 
Dohodke sklada pobirajo organi 

občinskega ljudskega odbora, ki so 
pristojni po vrstah dohodka. 

5. člen. 
Sredstva občinskega cestnega 

sklada se nalagajo na poseben ra- 
čun pri komunalni banki, ki izvršu- 
je proračun občinskega ljudskega 
odbora. 

6. člen. 
Občinski cestni sklad upravlja 

Odsek za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve občinskega ljudskega 
odbora. 

7. člen. 
Odredbodajalec za predračun do- 

hodkov in izdatkov občinskega 
cestnega sklada je tajnik občinskega 
ljudskega odbora. 

8. člen. 
Računodajalec občinskega cestne- 

ga sklada je referent za komunalne 
zadeve. 

9. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

v >Glasniku«, uporablja pa se od 
1. januarja 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

janežič Anton. 1. r. 

CBČ5HA IVAMČNA GORICA 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena Sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list F1-R] št. 26/55), 
t. točke, pod XXVII. dela priloge 
l/A-b Zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. Ust FLRJ št. 34/55), v zvezi z 
8. členom Uredbe o gospodarjenju 
z osnovnimi sredstvi gospodarskih 
organizacij (Ur. list FLRJ št. 52/53) 
je občinski ljudski odbor Ivančna 
gorica na 8. redni seji dne 30. ju- 
lija 1956 sprejel: 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 
1. člen. 

Ustanovi se investicijski sklad 
občine Ivančna gorica kot družbeni 
sklad. 

2. člen. 
Namen sklada je dajanje posojil 

gospodarskim organizacijam, zadru- 
gam in drugim družbenim organi- 
zacijam za gospodarske investicije, 
kakor tudi kmetijstvu in obrtništvu 
za pospeševanje njihove delavnosti. 

3. člen. 
V občinski investicijski sklad se 

stekajo: • , , 
1. obresti od osnovnih sredstev 

komunalnih podjetij; 
2. del dobička gospodarskih or- 

ganizacij, ki pripada občinskemu 
investicijskemu skladu po predpisih 
o delitvi celotnega dohodka gospo- 
darskih organizacij; 

3. obresti za posojilo iz tega 
sklada; 

'4. drugi dohodki, ki so določeni 
v zveznih predpisih. 

4. člen. 
Najdaljši odplačilni roki in naj- 

nižja obrestna mera za posojila se 
določijo z družbenim planom obči- 
ne Ivančna gorica. Ce v družbenem 
planu občine Ivančna gorica to ni 
določeno, veljajo zadevna določila 
zveznega družbenega plana. 

5. člen. 
Sredstva investicijskega sklada 

občine Ivančna gorica se nalagajo 
pri komunalni banki, ki izvršuje 
proračun občinskega ljudskega od- 
bora. 

6. člen. 
S skladom upravlja Upravni od- 

bor sklada na podlagi pravil, ki jih 
potrdi Svet za gospodarstvo. 

7. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Predsed nik 
Občinskega ljudskega odbora 

Keber Stanislav I. r. 
Na osnovi 2., 8. in 9. člena Sploš- 

nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ št. 26/55), 
5. in 19. točke, pod lil. delom priloge 
I/B-b Zakona o pristojnosti občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov 
(Ur. list FLRJ št. 34/55), je Občin- 
ski ljudski odbor Ivančna gorica na 
8. redni seji dne 30. julija 1956 
sprejel: 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega sklada 

za pobijanje alkoholizma 
1. člen. 

Ustanovi se občinski sklad za po- 
bijanje alkoholizma za občino 
Ivančna gorica. 

2. člen. 
Sklad za pobijanje alkoholizma 

za občino Ivančna gorica je prora- 
čunski sklad. 

3. člen. 
Namen tega sklada je podpira- 

nje proizvodnje brezalkoholnih pi- 
jač in trgovine z brezalkoholnimi 
pijačami. 

4. člen. 
V sklad za pobijanje alkoholizma 

se steka občinski prometni davek 
od prometa z alkoholnimi pijačami 
v gostinstvu in v trgovini, ki^ je do- 
ločen po občinskem družbenem 
planu. 

5. člen. 
Sklad upravlja Upravni odbor 

sklada, pravila pa potrdi Svet za 
socialno varstvo in zdravstvo. 

6. člen. 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

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

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Keber Stanislav 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-RUD^K 
Občinski ljudski odbor Ljublja- 

na-Rudnik je na podlagi 2. točke, 
24. člena, in 1. točke, 123. člena, sta- 
tuta z dne 11. 11. 1956, 21., 22/2 in 
42. člena Temeljnega zakofta o pro- 
računih (Ur. list I'LIIJ št. 13/56) ter 
ob upoštevan ju orientacijskega glo- 
bala za predlog proračuna za leto 
1956, izdanega od OLO Ljubljana 
št. 21/4 6551/1, z dne 11. maja 1956, 
na svoji 9. redni seji z dne 31. maja 
leta 1956 izdal 

ODLOK 
o proračunu občinskega ljudskega 
odbora Ljubljana-Rudnik za 1. 1956 

1. člen. 
Proračun Občinskega ljudskega 

odbora Ljubljana-Rudnik za leto 
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1956 s posebnimi prilogami obsega: 
1. Občinski proračun: . din 

z dohodki v znesku 54,948.000 
z izdatki v znesku 54,948.000 

2. Proračun finančno samostojnih 
zavodov: ' din 
z dohodki 8,491.523 
z izdatki 8,491.523 
in s presežkom iz- 
datkov v znesku — 

3. Predračun posebnih izdatkov: 
din 

z dohodki v znesku 44,482.000 
z izdatki v znesku 44,482.000 
in s presežkom iz- 
datkov v znesku — 

2. člen. 
Finančno samostojni zavodi, ki 

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

a) v Sklad za nagrado največ 
50% presežka, z omejitvijo, da ta 
znesek ne sme presegati ene dvaj- 
setine rednih osebnih izdatkov za 
leto 1956. 

b) V Sklad za nadomestitev in 
dopolnitev ostali del presežka. 

Če ima finančno 'samostojni za- 
vod po določbi o ustanovitvi še kak 
drug sklad, določi organ, ki odobri 
zaključni račun, kolikšen del pre- 
sežku dohodkov nad izdatki, ki pre- 
ostane po plačilu v sklad za na- 
grade, gre v letu 1956 v posamezne 
druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finanč- 
no samostojni zavod ne doseže na 
način, določen v prvem odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom 
o zaključnem računu o izvršitvi 
občinskega proračuna za leto 1956. 
Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki jih doseže Zdrav- 
stveni dom, velja ta odlok o fjnan- 
siranju in poslovanju zdravstvenih 
zavodov (Ur. list FLRJ št. 14/53) in 
odredba o skladih zdravstvenih za- 
vodov s samostojnim finansiranjem 
(Ur. list LRS št. 17/53). 

- 3. člen. 
Predračun novo ustanovljenih 

občinskih organov in zavodov, ka- 
kor tudi izdaje novih odlokov, ki 
imajo za posledico povečanje izdat- 
kov, odobrava Komisija za proračun, 
ki jih predloži naknadno v potrdi- 
tev občinskemu ljudskemu odboru. 

4. člen. 
Komisija za proračun je poobla- 

ščena, da razpolaga s proračunsko 
rezervo v vsakem četrtletju do eno 
četrtine letnega plana proračunske 
rezerve proti naknadnemu poroča- 
nju Občinskemu ljudskemu odboru. 

5. člen. 
Kredit, ki ga vrne Zavod za so- 

cialno zavarovanje po čl. 2t—29 Za- 
kona o zdravstvenem zavarovanju 
delavcev in uslužbencev, se ne sme 
uporabljati brez soglasja Komisijo 
za proračun. 

6. člen. 
Nastavitve pri občinskih organih 

in zavodih, za katere v proračunu 
niso predvideni krediti, se lahko iz- 
vršijo samo po prejšnji pritrditvi 
Komisije za proračun. 

7. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uporablja pa sc od 
1. januarja 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Franc Sitar 1. r. 



STRAN 254 0^1 

OBČINA LOGATEC 
Nu osnovi 42. člonu lenieljnega 

zakona o proračunu (Ur. list FLKJ 
št. 13/5) je Občinski ljudski odbor 
l.ogatec sprejel na svoji 8. redni 
due 31. maja ИЛб. 

ODLOK 
o proračunu občine 
Logatec za le'.o 1956 

1. člen. 
Proračun občine Logatec za leto 

1956 s prilogami obsega: 
1. Občinski proračun: dm 

z dohodki v znesku 30,239.000 
z izdatki v znesku 30,239.000 

2. Predračune finančno 
samostojnih zavodov: din 
z dohodki v znesku 18,995.000 
z izdatki v znesku 24,300.000 
in s presežkom iz- 
datkov nad dohodki 5,305.000 

3. Predračun posebnih 
skladov; din 
z dohodki v znesku 35,304.000 
z izdatki v znesku 35,304.000 

2. člen. 
Presežki izdatkov nad dohodki v 

predračunih finančno samostojnih 
zavodov v skupnem znesku 5,305.000 
dinarjev se krijejo z dotacijami 
občinskega ljudskega odbora. 

3. člen. 
t'mu učno samostojni zavodi, ki 

dosežejo v letu 1956 presežek do- 
hodkov nad izdatki s tem, da z 
uspešno organizacijo delu dosežejo 
večje dohodke, kot so v proračunu 
planirani ali pa brez škode za ka- 
kovost storitev, oziroma proizvodov, 
znianjšajo planirane izdatke, razde- 
lijo na ta način doseženi presežek 
dohodkov nad izdatki, kot bo ugo- 
tovljeno z zaključnim računom za- 
voda za leto 1956 tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 
50IV» presežka z omejitvijo, da ta 
znesek ne sme presegati Vts zneska 
rednih osebnih izdatkov za 1. 1956; 

b) v sklad za nadomestitev in do- 
polnitev ostali del presežka. 

4. člen. 
Proračun občine Logatec se iz- 

vršuje po tromesečnem finančnem 
planu, po potrebi pa tudi po meseč- 
nem finančnem planu. 

5. člen. 
Svet za splošno upravo in pro- 

račun občine Logatec se pooblašča, 
da 'v primeru neenakomernega do- 
toka proračunskih dohodkov med 
proračunskim letom najame v Ko- 
munalni banki kratkoročno posojilo 
za kritje proračunskih izdatkov po 
tromesečnih planih. Posojilo ne sme 
presegati 75°/» rednih proračunskih 
izdatkov v dotičnem tromesečju ter 
mora biti vrnjeno najkasneje do 
31. decembra 1956. 

6. člen. 
Dotacije finančno samostojnim 

zavodom se bodo izplačevale po de- 
janski potrebi in največ do višine, 
odobrene v proračunu občine. 

7. člen. 
I a odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v (dasniku« OLO Ljublja- 
na, uporablja pa se od (. januairu 
leta 1956 dalje. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 

Petkovšek Anton 1. r. 

OSČSMA LOŠKA DOLINA 
Občinski ljudski odbor Loška do- 

lina je nu podlagi 10. točke 50. člena. 
Zakonu o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Ur. list LRS št. 19/88-1952) ter 
člena 106 lemeljnega zakona o pro- 
računih (Ur. list FLHj št. 13/126-56) 
na svoji 7. redni seji due 3, juniju 
leta 1956 sprejel 

ODLOK 3. člen. 
o potrditvi /.ukijučnega računa Doseženi dohodki in izvršeni iz- 

o izvršitvi proračuna Občinskega datki so znašali po zaključnem ra- 
Ijudskega odbora Loška dolina čunu Občinskega ljudskega odbora 

za leto 1955 Loška dolina za leto 1955: 
. .i din 

n . ■ ■ , . . . 1. Po proračunu dohodki 4,798.022 Potrjuje se zaključni račun o iz- „ „    , 
vršitvi proračuna Občinskega hud- " Prora l/('utki 4,396.80) 
skega odboru Loška dolina za K'to 3. Presežek dohodkov 113.337 
1955, sestavljen po veljavnih pred- 4. Obvezna rezerva 287.880 
pisih Zakona o proračunih in dolo- 
čilih Uredbe o izvajanju proračuna člen. 
in računovodskem poslovanju držav- Odlok stopi v veljavo po objavi 
nih organov in zavodov. v »Glasniku«, uradnem glasilu 

„ ,, okraja Ljubljana. 2. člen. 
Zaključni račun Občinskega ljud- Predsednik 

skega odbora Loška dolina za leto Občinskega ljudskega odbora 
1955 je sestavni del tega odloka. Zigmund Janez 1. r. 

OBČINA MORAVČE 

Na podlagi člena 9 Uredbe 0 ure- RAVCE sprejel na svoji seji dne 
ditvi in opravljanju dimnikarske 19. julija 1956 
službe (Uradni 1. LIIS št. 21-116/50) ODLOK 
v zvezi z 2. poglavjem 111. razdelka 0 nujvišji dimnikarski tarifi za 

. priloga I/A Zakona o pnstoj- dimnikarske storitve 
nosti občinskih in okrajnih ljud- j. gien 
skih odborov v zadevah, ki so ure- v območju občine Moravče se 
jene z dosedanjimi republiškimi predpisuje naslednja najvišja tari- 
predpisi (Ur. list 1'LRJ št. 26/55), ter fa, do katere lahko socialistični ali 
določil temeljnega zakona o prekr- privatni dimnikarski obrati določa- 
skih (Uradni list FLRJ, št. 26-428/51) jo cene za naslednje vrste dimni- 
je Občinski ljudski odboror MO- karskih storitev: 

1. Za odprto kuhinjsko ognjišče 40 din 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom   60 „ 
3. Plezalni dimnik: 

a) v pritlični hiši 30 „ 
b) v liЈчУ z več nadstropji, za vsako nadstropje ... 7 

4. Ozki ali val jas t i dimniki: 
n) v pritlični hiši 15 „ 

• b) za vsako nadaljnjo nadstropje ali mednadstropje . . 3 
5. Dimna cev: 

") d<> 2n\  5 „ 
b) za vsak nadaljnji meter    3 „ 

6. Dimniki ogrevalnih naprav, navadnih in parnih peči; 
a) do vštevši I. nadstropja 40 „ 
b) za vsako nadaljnje nadstropje ali mednadstropje . 10 „ 

7. Dimniki od etažnih peči, gostinskih in zavodskih šte- 
dilnikov: » 
a) do 1. nadstropja  15 „ 
b) za vsako nadaljnje nadstropje  5 " 

8. Kanal centralne ogrevalne 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 1 pečico in kotličem  30 „ 
b) z 2 pečicama in kotličem 40 " 

10. Štedilniki v gostinskih obratih in zavodih: 
a) 111 i/ni, prosto stoječi ali z nadstavkom v gostinskih 

obratih ali zavodih — mali 50 , 
b) isti veliki   ! ! ! ! 90 " 

11. Ogrcvalec vode (bojler)   . ! 12 " 
12. Grelci posode .     24 
13. Pralni kotel z dimovodom  n 
14. Običajna železna peč s cev jo do 2 m 20 ! 
15. Peč sistema »Lutz« in podobno: 

a) brez pečice 20 , 
b) z eno pečico       25 
c) z dvema pečicama 30 ' 
d) izredno velika | 45 " 
e) kopalna peč do 1 m dimne cevi . . .- 25 
f) slaščičarska peč 70 ' 

16. Pekovska peč, navadna z duški . , .   50 
17. Pekovska (tarna peč: 

a) z I etažo   *>0 „ 
b) z dvema etažama     125 

18. Ktažna peč /a centralno ogrevanje   35 , 
19. Centralne ogrevalne naprave: 

a) do 8 ins ogrevalne površine d4) vklj. 8 členov ... 62 „ 
b) do 12 nis ogrevalne površine do vklj. 14 členov . . 120 „ 
c) nad 12 m2 ogrevalne površine nad 14 členov . . . 150 „ 

20. Iz/iganje dimnikov: 
a) plezalnih dimnikov z materialom po komadu . . . 200 „ 
1<) ozkih dimnikov z materialom po komadu .... 175 

21. Pregled in izstruganje dimnikov v novih in adapti- 
ranih stavbah: 
a) v pritlični hiši do 4 dimnikov po komadu .... 50 „ 
b) /a vsako nadaljnje nadstropje ali mednadstropje po 

komadu  jq 
c) v pritlični hiši z več kot 4 dimniki i>o komadu 40 „ 
č) /a vsako nadaljnje nadstropje ali mednadstropje 

po komadu . , . . •   

2. člen _ 
Za drugi pregled in 

dimnikov v novih " 
stavbah sme dimnikar гл^ i mi m i л-«1, u 
tarifo iz toč. 21 a-č le '". 'i,, ta'" 
ji pregled pa 25 % doloc' 

3. člen ^ 
Za dimnikarska dela, jel^ 

N 
k 

^4 

žena s posebnim nei mvir 
ali, ki ga dimnikarji "I1, 
posebnem naročilu stran 
odstavek 3. čl. odredbe o [[1 

jrnin1 

vij0, 

■■■i.  
ometanju kurilnih naP^ai'V^ 
nega lista LRS, št. 11 
zaračunati največ 20'/» P 
tarifi iz čl. 1 tc^ga odlok'1- ^ 

Za vsa dimnikarska 
opravljajo po naročilu e'1 V»J / I V* » ■ J u J V/ 111Л 1 v v/ • ■ _ -j 
primerih ob nedeljah zlr 
ter v nočnem času se s'11 ^ t 
nati največ 500/o pribija 
iz čl. 1 tega Odloka. Za " e. 
se šteje čas od 22. do <>• 

4. člen ^ 
Za kontrolni pregled ^ ^ ,1 j 

in peči v gospodinjstvih, КД»(. ^|, 
ra dimnikar izvajati, .'u, 
upravičen zahtevati p'8®1.1. «![£ Si 
vrši čiščenja teh ometali11 

tov po tarifi iz čl. 1 t('?a 

Ciščenje teh ometalnih, Д'1, 
se mora obvezno izvaj"'1, 

(P> 
mesečno v času od L 
30. aprila vsakega leta. 

oktoi" 

Id V 
n. P'/ 

S 

5. člen 
Za dimnikarska del« r 

všteta v čl. 1 tega odlok« f Г 
ščeuje tovarniških dim'11 

nih kotlov, velikih kanali V(ljii 
določi odškodnina po inr „ijlj8" 
sporazumu na podlagi |>or 

časa za opravljeno delo. 

6. člen jjfn1' 
Dimnikar je na zahtevo ^ ј/> 

dimnikarskih storitev d? дјаЛ 
viti in izročiti potrdilo 0 

dimnikarske storitve z nj po'v 
ki jih je opravil ter tarl 'j pr'! 
ko, po kateri je zaračii'111 

bino. 1 lif1', 
Dimnikarju, ki po 

ne opravi čiščenja ne P^j.j ' 
d i čilo, koristnik dimnikar^. pris j 

jekta pa je dolžan P'u i/rif'/ 
bino po tarifi, če je I®. 0l)t4' 
dimnikar ne more opravi' 
ga dela. 

7. člen џ ^ 
Dimnikar je opravie'1^^ tKf 

tanje dimnikarskega "'"I ,, 
denih v čl. I tega Od'( .()«/i , 
nati v svojem okolišu , {!■ J |Л 
tarifo od tarife naveden'' (||ц1' J hi; 
ga Odloka, če se nahaj8 к |' 
objekt nad 2 do 5 km. ^ j T 
se nahaja ometalni obj''14, „jjгЈјс 
10 km in za 30%, če se 
talni objekt nad 10 k'1' * rsk''f 

nosti od .sedeža dimnik®r9 

rata. , 
Kršitve tega Odloka * 

' "SV 
jejo z denarno kaznijo 
če za kršitve po dru" 
ni zagrožena 

8. člen „ 
Ta Odlok stopi iVV S 

javo v »Glasniku« OL' •|l- 
uporablja pu se od •• u>r 

Predsedi"^ ^ 
Občinskega ^ f. 

Martin KloP<|( ^ 

Enake odloke so 
ski ljudski odbori. jv ^б. Кј„ ^ 
na 8. seji dne 30. VII- 1 

na 12. seji dne И- ^ Ц 
rovnica na li. seji dn'^ pf " 
zadnji z izjemo, da od' 
1. odstavku ČL ?. 

Sii 
Iv 

4 

fh 

/S4 

i 

k 


