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Odpisi občinskih ljudskih odborov 

OBČINA LITIJA 
DRLIŽBKNi PLAN 

U'^lagi 1., 2.. 7. in 9. člena 
j,,, 'акоиц o im^fitvi občin 

^ tw!ii(Ur' list l l-RJ. 26-264/55) 
klHili i-K' 50. člena Zakona o 
V 'l tftlU('skiii odborih (Ur. Ii«t Л. , '2), v zve/i z določbami 
P Ш, /"žbt'nega plana /a leto 
Ri KI.K J. št. 14-155/56), 

lJisj 'ke Slovenije za leto 1956 
Лј ,' štev. П-45/56) in na 
r' tvtv, 'n 5. točke 24. členu 
rCjin.e i(' sprejel Ob- 

't(li • odbor Litija na svoji 
" seji dne 6. VI. 1956 

plan obcinb litija 
'A LETO (956 

K , г v 1 del 
sin,, '"'darslvn 
^Hcah in 

v letu 1956 
ukrepih, ki jih 

predvideva Občinski ljudski odbor 
Litija za nadaljnji razv4)j gospodar- 
stva n« svojem področju, so upošte- 
vane značilnosti zveznega, republi- 
škega in okrajnega družbenega 
plana, ki so odraz sprememb v naši 
ekonomski politiki. Vse te spremem- 
be so usmerjene na stabilizacijo 
tržišča in na dvig življenjske ravni. 
To bo doseženo z večjo produktiv- 
nostjo, povečanjem proizvodnje za 
široko potrošnjo in izgradnjo objek- 
tov družbenega standarda, predvsem 
stanovanj. 

L poglavje 
Skupni družbeni proizvod 

in narodni dohodek 
Predvideno je sledeče gibanje 

»kupnega družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka: 

01)0 din 
Ml 
Ntj'j' .družbeni proizvod 

1,11 dohodek 

№ ;."4njšanjc družbenega pro- 
"arodnega dohodka bo 

V^^anje obsega grad- 
Pfoi,,"Geti in deloma industrij- 

odnje. 

. П. poglavje 
Industrija 

leto 1955 
1,557.5)9 
1,252.254 

leto 1956 
1,318.605 
1,202,862 

Indeks 
1955 = 100 

97,1 
96,1 

nizke molznosti 
pod republiškim 
letu 1956 posve- 
povečanju molz- 

seg industrijske proiz- 
.i InL,.Posameznih strokah se bo «) ,L?0le: 1 (l*r,e: "»val sektor: 

!• ^kt r<'"''jubljana. 

'•>'Ska ivr 

Iiuleks fiz. 
obscgn: 

1955 100 
obrat 

109.2 
rudniki, obrat 

industrija ap- 

Litiju 
Usnja Šmartno 

V;^lri|'-
S,:kU,r — skupaj 

-s,., 
l»b| 

'"''"i sektor: 
'"o Podjetje 

lana. obrat 
'"•llbiti 

LIP, 
Za gorica 

t69.0 

97.2 
140.9 
103.4 
124.9 

109.4 

270.6 
rija — skupaj 110.6 

S Sriii bsefe' proizvodnje se bo 
tJ? trei, ,,<'V(,('ul /a 10 6 "/o. Pri 
ieJ1' ћ1ч ? Posebej poudariti po- 
''if ^^(^'^"'nje Hudnika Silar- lz{?radnje dveh novih 

^'"^91^'^,'pnih v industriji 
v 'etu 1956 za 6%. 

N 
& S k 

v k 
III. Ur »-"B Ul V JI 
kmetijstvo 

se 

-oglavje 

rH ^56 "'^''jske proizvodnje se 
} ir,U«<HlMil, ' povečal. 
iVs "itd: Pogojev za živino- kNv.^iarsiv. ^ tr,lm z|tieti 

v Sij, li 

... 
u,ije 

panogi kmetijske 

bo razširilo umet- 
iu izvinila selek- 

cija živine. Zaradi 
krav, ki je sedaj 
[M)vprečjein, bo v 
Cena posebna skrb 
nosti. 

Poljedelska proizvodnja bo v 
glavnem ista kot v prejšnjem letu. 
Zaradi (»večanja živinoreje se bodo 
povečale površine [kkI krmnimi 
rastlinamii. 

Sadjarstvo, ki ima ugodne pogoje 
je zaostalo, kar se kaže v majhnih 
donosih posameznih dreves in slabi 
negi dreves. Predvideno je, da se v 
letošnjem letu izvrši izbor tistih 
vrst sadja, ki daje največji donos 
in da se pristopi k sistematskemu 
čiščenju im negi sadovnjakov. Na 
novo se ImmIo ustanavljale sadne 
plantaže, ki nudijo širše možnosti 
razvoja sadjarstva. 

IV. poglavje 
Zadružništvo 

Splošne kmetijske zadruge zaje- 
majo 69 "/o vseh kmetijskih gospo- 
darstev. Poleg odkupne dejavnosti 
se zadruge bavijo tudi s kmetijsko 
pospeševalno službo, sadjarstvom in 
predelavo sadja. 

V letu 1956 se predvideva, večji 
obseg odkupa in nadaljnje jačanje 
gospodarskih dejavnosti zadrug. 
Predvsem bodo zadruge nadaljevale 
■/. ustanavljanjem sadnih plantaž in 
predelavo sadja, 

V. poglavje 
Gozdarstvo 

Skupna |M)vršina gozdov na pod- 
ročju občine Litija obsega 14.428 ha, 
od česar odpade: 

na gozdove SI,P 2.813 ha 
na privatne gozdove 11.615 ha 
V letu 1956 se Ivo sečnja v pri- 

merjavi z letom 1955 zmanjšala za 
3 "/o. Večja skrb pa bo posvečena 
obnovi in varstvu gozdov ter iz- 
gradnji gozdnih komunikacij. 

VI. poglavje 
Trgovina 

Blagovni promet se l>o v 1. 1956 
povečal za 5,5 "/o. Število trgovinske 
mreže se ne Ih) spremenilo, medtem 
ko se .l>o število zaposlenih neznatno 
povečalo. 

Večji razmah trgovine onemogo- 
čajo slabo urejeni skladiščni pro- 
stori in slabi in neprimerno oprem- 
ljeni trgovski lokali. Zaradi tega se 
bodo v letu 1956 porabila sredstva 
za investicije v trgovini predvsem 
za modernizacijo opreme v lokalih 
in ureditvi in opremi skladišč. 

VII. poglavje 
Gostinstvo in turizem 

V gostinstvu se predvideva pove- 
čanje prometa za 22,t %. Na tako 
povečanje IkhIo vplivale uove inve- 
sticije, ki ImkIo vložene v letu 1956 
v , gostinstvo. Predvideno je,, da se 
adaptira poslopje »Restavracija 
Pošta«. S to adaptacijo IhkIo pridob- 
ljeni novi prostori, ki bodo omogo- 
čili širši razmah gostinstva. Poleg 
tega je predvidena tudi ustanovitev 
kavarne in adaptacija obrata >MA- ' 
JOLKA« v Smartnem. 

VIII. poglavje 
Obrt 

Obrtna dejavnost bo v letu 1956 
porastla, na kar bodo vplivali novi 
obrati, ki 1к«1о ustanovljeni v letu 
1956. Predvideno je, da se ustanove 
obrati socialističnega sektorja ko- ■ 
vinsko mehanične stroke, ker teh 
obratov v občini najbolj primanj- 
kuje. 

Za ustanavljanje novih obratov 
se bodo |>oral)jla sredstva občinske- 
ga investicijskega sklada. 

Obseg obrtne gradbene dejavno- 
sti se lx> v letu 1956 v primeri z 
letom 1955 zmanjšal za 33,9°/« za- 
radi tega, ker je gradbeno [MMljetje 
TEHNIKA-Ljubljana v letu 1956 
prenehalo z deli na območju občine. 
Število zaposlene delovne sile se bo 
zmanjšalo za 700/o. 

IX. poglavje 
Komunala 

Predvideva se, da Ivo vrednost 
proizvodnje in uslug komunalne 
dejavnosti povečana za 1,7°/». 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti za občino 

Litija za leto 1956 
X. poglavje 

Kot komunalni podjetji bosta 
poslovali na območju občine Litija: 

Pekarije Litija in 
Kino Litija. 

XL poglavje 
Amortizacija 

Gostinstvo: 
Gostinska podjetja in gostišča ter 

pavšalirana samostojna gostišča bo- 
do obračunavala polni znesek рпч!- 
pisane amortizacije, izračunane po 
amortizacijskih stopnjah, ki so do- 
ločene z zveznimi predpisi, za grad- 
bene objekte pa samo za vzdrževa- 
nje v višini 30%) predpisane polne 
amortizacije. 
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Obrt: 
Obrtne gospodarske organizacije 

bodo obračunavale polni znesek 
amortizacije, izračunane po amorti- 
zacijskih stophjah, ki so določene 
z zveznimi predpisi. 

Komunalna podjelja: 
Komunalna |M>djeija bodo obra- 

čunavala polni znesek amortizacije, 
izračunane po amortizacijskih stop- 
njah, ki so določene z zveznimi 
predpisi. 

XII. poglavje 
Obresti od osnovnih sredstev 
Gostinstvo: 
Obrestna mera za osnovna srett 

stva znaša na leto za: 
a) zgradbe 2 V« 
b) ostala osnovna sred. 4°/» 
Obrati družbene prehrane k« 

plačujejo obresti na osnovna sred- 
stva. 

Obrt: 
Obrestna mera za osnovno sred- 

stva znaša na leto za: 
1. Opekarna Litija 1 •/• 
2. Kovačnica Šmartno pri 

Litiji 2V» 
3. Krojačnica in šivalnica 

Litija _ 2*/» 
Šmartno pri' 4. Krojačnica 

Litiji 2% 
5. Cevljarna Litija 2*/« 
6. Mesarija in prekajevalnica 

Litija 2 Vi 
7. Brivsko-frizerski salon 

Litija 2*l<« 
8. Elektrotehnično podjetje 

Litija З*/« 
9. Mizarska delavnica Litija 4V« 

10. Obrtno gradbeno podjetje 
Remont Litija 6*/« 

Komunalna podjetja: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) Kino Litija I •/• 
b) Pokarija Litija 2 "/t 
Splošne kmetijske zadruge: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto 2 '/o. 

XIV. poglavje 
Občinski prometni davek 

Občinski prometni davek bo 
predpisal Občinski ljudski odboi 
Litija s posebnim odlokom. 

XV. poglavje 
Razdelitev dobička 

1. Trgovina: 
Dobiček trgovskega podjetja is 

trg4)vine na drobno, ki ostane, ko se 
izločijo sredstva za okrajni družbe- 
ni investicijski sklad po 90. členu 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih' organizacij (Ur. list 
I'LRJ, št. 10/56), se razdeli: 

50% v občinski družbeni inve- 
sticijski sklad, 

50% v občinski proračun. 
2. Gostinstvo: 
Dobiček gostinskih podjetij in 

gostišč, ko se izločijo sredstva za 
okrajni družbeni investicijski sklad 
po 113. oziroma 90. členu Uredbe o 
delitvi celotnega dohodka gospoder- 
skih organizacij (Ur. list M.RJ, št. 
10/56), se razdeli: 

50% v občinski družbeni investi- 
cijski sklad. 

50 "/o v občinski proračun, 
3. Splošne kmetijske zadruget 

4 
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Dobiček, ki ostane po izločitvi 
tistega delu, ki ustreza zveznemu 
davku od dobička, se razileli; 

10°/« v občinski proračun, 
400/o v sklud Okrajne zadružne 

aveze (ta sredstva sme Okrajna za- 
družna zveza uporabiti samo za 
pospeševanje trgovinske dejavnosti), 

50% kmetijski zadrugi. 

XVI. poglavje 
Sklad zo plače gospodarskih 

organizacij 
1. Trgovina: 
Trgovskim podjetjem in trgovi- 

nam se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih: 
Trg. podjetje »PRESKRBA« 

Litija 3.12% 
Trg. podjetje >T1S]E« — 

Šmartno 3.50% 
>NASA KNJIGA« Litija 9.10% 

2. Gostinslvo: 
Gostinskim podjetjem in gosti- 

ščem se določa sklad za plače od 
doseženega prometa v naslednjih 
odstotkih: 
Gostinsko podjetje Litija 10.84 Ve 
Gostilna »MAJOLKA« 

Šmartno 13.20% 

XVII. poglavje 
Občinske doklade na dohodke od 

kmetijstva, privatne obrti 
in samostojnih poklicev 

1. Kmetijstvo: 
Stopnja občinske doklade na 

dohodke od kmetijstva znaša 11.4% 
katastrskega dohodka. 

2. Privatna obrt in samostojni 
poklici: 

Privatnim obrtnikom, samostoj- 
nim poklicem in zasebno-pravnim 
osebam se za leto 1956 odmeri ob- 
činska doklada na dohodnino, pred- 
pisano na dohodke iz njihove pri- 
dobitvene dejavnosti, oziroma samo- 
stojnega poklica. 

Občinska doklada se ne odmeri 
zavezancem, katerih celokupni letni 
čisti dohodek ne presega 160.000 din. 

Stopnjo te doklade bo predpisal 
Občinski ljudski odbor Litija s po- 
sebnim odlokom. 

XVIII. poglavje 
Predpis družbenih obveznosti 

v pavšalu 
Gostinskim, obrtnim in komunal- 

nim gospodarskim organizacijam — 
pavšalistom bo Občinski ljudski 
odbor Litija predpisal družbene ob- 
veznosti s posebnimi odločbami. 

Tretji del 

A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE LITIJA 
V LETU 1956 

I. SREDSTVA v 000 din 
1. del dobička gospodarskih organizacij (29%) .... 21.142 
2. del prometnega davka iz gospodarstva (1 %) .... 2.678 
3. del posebnega proračun, prispevka (50 %)  391 
4. del dohodnine kmečkih gospodarstev (70%) .... 11.056 
5. del dohodnine od ostalih poklicev (70%) 6.297 
6. 45 % občin, doklade na dohodnino od kmetijstva . . 5.266 
7. občinska doklada na dohodnino od ostalih poklicev . 381 
8. občinski prometni davek 3.780 
9. lokalne takse 1.880 

10. zemljarina (brez kmetijstva)   597 
11. dohodki uradov in ustanov  287 
12. ostali proračunski dohodki  188 
13. davek na maloprodajni promet 3.446 
14. 50% ostanka dobička od gostin. in pavšal, podjetij 

ter 10% od dobička KZ 2.727 

Skupaj proračunska sredstva: 60.116 

П. IZDATKI: 
1. administrativni proračun  53.358 
2. negospodarske investicije   3.331 
5. dotacije in subvencije    3.427 ' 

Skupaj izdatki 60.116 

B. SREDSTVA SKLADOV OBČINE LITIJA V LETU 1956 
1 4 

Občinski investicijski sklad bo znašal v letu 1956 . . . 10.884 
2 

Sklad za zidanje stanov, hiš bo znašal v letu 1956 . . . 33.610 
3 

Občinski cestni sklad bo znašal v letu 1956   1.235 
4 

Občinski sklad za pobijanje alkoholizma bo znašal v 
letu 1956   3.253 

XIX. poglavje Ta družbeni plan velja od 1. ja- 
Prehodne določbe nuarja 1956 dalje. 

Svet za gospodarstvo je poobla- 
Ičen, da po potrebi izda natančnejša Predsednik: 
navodila za izvajanje tega družbe- Miha Berčič, 1. r. 
nega plana. 

OBČINA UUBLJANA-CRNUČE 

DRUŽBENI PLAN 
Na podlagi 1., 2., 7. in 9. člena 

Splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. sist FLHJ, 26-269/55) 
in na podlagi 50. členu Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS, št. 19/52) v zvezi z določbami 
zveznega družbenega planu za leto 
1956 (Ur. list FLRJ, št. 14-135/56), 
določbami družbenega plana Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1956 
(Ur. list, LRS, št. 13-43/56) in na 
podlagi 24. člena statuta občine 
Črnuče je sprejel občinski ljudski 

nizncije v letu 1955 ter analize mož- 
nosti proizvodnje in plasmaja indu- 
strijskih izdelkov, se predvideva, da 
se bo vrednostni obseg industrijske 

Stroka 

o-H4' 

л1/"' -d v i, proizvodnje v letu 1956 v P^,. 
z letom 1955 povečal za јер4'):; 

Po posameznih stroke , 
čanje predvideno takole: 

-oi»,ow 
Vrednost P"" 1 J 

m: 

111 Proizvodnja in razdelj. električne energije 
119 Elektroindustrija 
120 Kemična industrija 
121 Industrija gradbenega materiala 
127 Živilska industrija 

Skupaj industrija 

lođck' 
1955-' 

123 
(26 
121 

90 
125 

4 e 
St 
.Na 
/'od 
5 

fto 

Pri tem povečanju proizvodnje 
Jia se bo povečalo število zaposlenih 
e za 6%. Po posameznih strokah 

predvidevamo, da se bo število de- 
Stroka 

lovne sile v primerjavi • 
nim številom zaposlenih 
gibalo takole: 

O h 

Povprečno 
▼ letu 1955 

111 Proizvodnja in razdelj. 
električne energije 65 

119 Elektroindustrija 577 
120 Kemična industrija 58 
121 Industrija grud. mat. 40 
127 Živilska industrija 8 

Industrija skupaj 748 

Zaposlenih 
plan 1956 

45 
635 

63 
40 

8 
791 

1955 ' " 

70 1 

H" 
(08 
100 
100 
10« 

'Cin 
»d 

ii " Ло 

i 
ij"9' 

iN 

t Si 

izgradnje. Predvideva 

Elektroindustriia bo vrednostno 
povečala proizvodnjo za 26%. Po- 
rasla bo proizvodnja instalacijskega 
materiala in termičnih aparatov za 
široko potrošnjo. 

V kemični industriji se bo pove- 
čala proizvodnja za 21 %. Izdelali 
bodo več finejših barv in povečali 
proizvodnjo steklarskega kita. 

Belinka, tovarna elektrokemičnih 
izdelkov v Soteski ob Savi. je v 
končni fazi 
se, da 1m) podjetje z novembrom 
1956 pričelo s poizkusno proizvodnjo 
vodikovega peroksidu. 

Industrija gradbenega materiala 
bo povečala proizvodnjo za 4% 
zaradi večje proizvodnje votlih iz- 
delkov. 

II. poglavje 
Kmetijstvo 

Z ozirom na lansko dobro letino 
v letošnjem letu ni pričakovati 
znatnega povečanja kmetijske pro- 
izvodnje. 

Za izboljšanje in dvig kmetijske 

4 
IV. poglavje 
Gozdarstvo 

V občini je 887 ha £0/<К|Г'' 
ga odpade na zasebni se ^ 
gozdnih i>0VTŠin. 

V zasebnih gozdovih Je 

seči zmanjšanje sečnje H 5(f 
z boljšim izkoriščanjeifljjgD" 
ostankov ter uporabe 
nva. 

Redno vzdrževanje r 
(гг\'#г1л\гп inn del^ 

C18 

л, 
s 
4i 

s 

in urejanje gozdov, se 4S 
nadaljevalo. Na novo b0 ' V?(i *a|,, 
20.000 sadik smreke 
valna dela na gozdnih p0 

v letu 1956 zmanjšala. 

V. poglavje 
Trgovina ?,o' 

V trgovini na drobno 
v letu 1956 porastel za 5 {''лиЛ   • — ()a ' r 
realizaciji v letu 1955. 

delno nadomestile z
1
0 

d 
ne. Odkup ostalih кте^ц $ 
delkov je minimalen, *аТ 
ljubljanskega trga. ri-.jur 

Z boljšo organizacijo .P ^1)'', rf 
mleka in ureditvijo novi" 

odbor Črnuče na svoji seji, dne 
31. maja 1956 

DRUŽBENI PLAN OBČINE 
L J UBL J AN A-CR NUCE 

za LETO 1956 
Prvi del 

.Smernice za razvoj gospodarstva 
občine Ljnbljana-Crnuče za 1. l*)^ 

L poglavje 
Induslri ja 

Na podlagi uspehov, ki so jih do- 
segle industrijske gospodarske orgu- 

prometa v trgovini no 
odpadlo na trgovine oP1 ^ 
tijskih zadrug 41%. 

Odkup, ki ga vršijo Sp ^ 
tijske zadruge, se bo * /.a izooijsanje m uv.g K...eujs«.e neko|iko zmanjšal, zarad' ^ IJ 

proizvodnje so predviden, sledeči (,ijskih sp^memb pri 
ukreP1: v Ta izpad bodo kmetijske/ 

1. rajonizacija pasem živine, 1 1 1 - ^/ikui .t 
2. selekcija molznic, 
3. nabava dobrih plemenjukov, 
4. povečanje hektarskih donosov, 
5. smotrnejša uporaba umetnih 

gnojil, 
6. negovanje sadnega drevja. 
Zaradi pravilnejše obremenitve 

kmečkih gospodarstev se z letom 
1956 uvajajo nove takse na vprežno 
živino, mlatilnice. vozove, mline in 
na kotle za žganjekuho. Vse te takse 
skupaj bodo znašale 1,900.000 din. 

III. poglavje 
Zadružništvo 

Na območju občine poslujejo tri 
splošne kmetijske zadruge, ki vršijo 
kmetijsko pospeševalno služI«) vsaka 
na svojem območju. 

V letošnjem letu bodo kmetijske 
zadruge posvetile največ skrbi živi- 
noreji. Z odkupom živine si bodo 
pridobile znatna denarna sredstva, 
ki bodo vložena v nakup plemenske 
živine. 

Urediti je treba tudi zbiralnice 
mleka. Vse kmetijske zadruge so 
dolžne posvetiti največjo skrb odku- 
pu mleka in okrepitvi gospodarskih 
dejavnosti. 

Večji del občinskih doklad in 
taks se bo stekal v Občinski investi- 
cijski sklad, iz katerega se bodo 
črpala sredstva za pospeševanje 
kmetijstva iu zboljšanje vaškega 
gospodarstva. 

S 4i 

t 

5 
S 

se bo odkup mleka v l*1'11 

večal za 10%. 

VI. pogluvje 
Gostinstvo 

Gostinstvo povečuje v j 
promet za 6 %. 

V letu 19.56 je treba I* '' 
trošnjo brezalkoholnih Pjins^V 
v privatnem sektorju flt1 J 

Zu uresničitev rf ofV 
bodo potrebne tudi m 

zacijske spremembe v P 

Vil. poglavje 
Obrt SO 

V letu 1956 se 
daljnji porast obrtniške P \e№ 
ki In) za 10% večja 1 i,rtni''Vv' 

Socialistični sektor 0^]0iiie 

katerega odpade 40% f \e ifi J 
nosti obrtniške proizvod"^ . Л 

arivatnin* '' ^г'11 ^ 

sociai 

tev, nekoliko zaostaja^^^pi' 
razvoju za 
Zaradi tega 

' usi>ešen razvoj 
torja obrti. 

VIII. pogini® 
Investicije^ у , 

Obseg investicij sl' "/«> 
predvidoma znižal z" 

s'" 

Ž 

Oi 
{k 

k 
»i 

0] 

s 
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,«о ђ.^г ]<* v skladu z gospn- 
ji V |,,Г1"!«>. 
^ ^Obin пЈет l«tu se formirajo 

>{inslti
na8lednji skladi: 

> Чцј,.,! "'vosticijski sklad bo 
pod,. v.za finansiranje investicij 
Цђр ;'u 'cmutijstva> ohrlništvu, 
Л" gostinstva. 
I'la.šil Sri4lstvu tega skhula bo- 
"'t 0,1 '' "'и' -t milijone dinarjev. 

Za : e sredstev se bo upora- 
^ тк v napredek va- 
fel ^'''""stvu (gradnja silosov, 

mir- ■ 
»жчад ji ' cestni sklad v višini 
l" J IV " j služil za vzdrževanje 

Siii.Potrebe [K) predlogu ceste pri ObLO pa zna- 
k^^iiona dii 
i» -Vaniski sk 

nariev. 
sklad bo predvido- 

ЈТц a.' 'j4, pol milijona dinar- 
Jhav

S^ ..stva se bodo uporabila 
WlaNW s^'a('a za posojila 
i^ij. 1 organizacijamt ustano- 
* ((./Nebnim prosilcem za zida- 
ffi^njskih hiš. 

t 'ојц;' '^"'jetij bodo predvidoma. »- leni letu nekoliko voeji kot 
га ein 'etu, ter bodo uporab- 

Г nPl!nu"jSe rekonstrukcije, na- Ncj: ?а^11| osnovnih sredstev, 
^ЧЈе P0'0?e- ter delno tudi za 

'"Чац 0"stoječega stanovanjske- 

Ађ Drugi del 
Ц'"^' ukrepi za izvršitev .K" plana občine Ljubljana- 

■■"ufe za leto i946 
IX. poglavje 

C0Amortizacija 

,4i podjetja 1хк1о obraču- 
zni'sek predpisane 

'NJ kj lj(:' izračunane po stop- 
nPisj 80 določene z zveznimi 

C 'itn4 'l® Pravila bodo obraču- јшј! '"rtizacijo po povprečni 
'"'/e od "vseh osnovnih 

Ol.' 
■ <V! 

^ Цј^ Podjetja in obrtne delav- 
®hračunavale amortizacijo 

K. PtM k i so določene z zvez- 

Vfe1- !5 
na -je , ..u prejšnji odstavek 

'"Še |e '"o podjetje Šivalnica 
50% polne amortizacije. 

^Vs(. X- poglavje 
Sir 0d osnovnih sredstev 

bodo vplače- №Ska: 

V'fesK Р0<,Ј,'1Ја h 

Si „ od osnovnih   ...... sredstev po 
Ud^'. ki znaša: 

0(1 2 Vo 
0»NsC

h osn"vnih 

A 
šl ^lA.^'jetia in obrtne delav- 
*1 Av Jflej« obresti od osnovnih 

^resU,i nler': 

b) Trgovina Dol pri Ljuhljan! e},50Vo т občinski druSbeni in- 
4,6 "/o veaticijski sklad, 

c) Gostinsko podjetje Črnuče b) 5t)0/o v občinski proračun. 
14.1 Vo Splošne kmetijske zadruge: 

d) DUR Elma Črnuče 8,5 "/o Dobiček, ki ostane po izločitvi 
tistega dela, ki ustreza zveznemu 

XII. poglavje davku od dobička, se razdeli: 
Razdelitev dobička a) 40 "/o v občinski proračun. 

Trgovina: 100/° v skla
l
d

4 okrajne zadruž- 
Dobiček .trgovin, ki ostane po iz- ne ^eze (ta sredstva sme Okrajna i --i • i /rnn/\ zadružna zveza ијкшшпаи le za ločitvi sredstev (50 0/o) za okrajni _ v . , i i • 4-\ 

družbeni investicijski sklad po 90. trgovinske dejavnost,), 
členu Uredbe o delitvi celotnega c) 50«/. kmetijski zadrugi, 
dohodka gospodarskih organizacij XIII. poglavje 
(Ur. list FLRj. št, 10/36), se vloži Občinske doklade 
v občinski družbeni investicijski St ja ol)6inske doklnde na 
sklad ter se bo uporabil izključno do,lod^

J
0{| kmetijstva znaša zu 

le za investicije v trgovali. k 0 Dol> Kleče> 120/o> ^ 
Gostinstvo: ostale k. o. na območju občine pa 
Dobiček gostinskih podjetij in 13 0/o. Osnova za izračun občinske 

gostišč, ki ostane, ko se izločijo doklade na dohodke od kmetijstva 
sredstva (">0 0/c) za okrajni družbeni je katastrski dohodek, 
investicijski sklad za 113. člen Občinske doklade na dohodnino 
Uredbe o delitvi celotnega dohodku od samostojnih poklicev in. zasebno 
gospodarskih organizacij (Ur. list pravnih oseb se določi s posebnim 
FLR J, št. 10/56) se deli: odlokom. 

XIV. poglavje 
A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE 

LJUBLJANA-CRNUCE ZA LETO 1956 
I. SREDSTVA v 000 din 

1. Del dobička gospodarskih organizacij 5.170 
2. Del posebnega proračunskega prispevka  220 
3. Del dohodnine kmečkih gospodarstev (300/o) 2.750 
4. Del dohodnine ostalih poklicev (30 0/o) 2.381 
5. 45 0/o občinske doklade na dohodke od kmetijstva . < . 2.326 
6. Občinska doklada na dohodke samostojnih poklicev . 1.000 
7. Občinski prometni davek 6.400 
8. Lokalne takse  600 
9. Zemljarina  91 

10. Dohodki uradov in ustanov  150 
11. Ostali proračunski dohodki  80 
12. Davek na maloprodajni promet (4%)  800 
13. 500/o ostanka dobička gost. podj. in pavšalir. podjetij 394 

Proračunska sredstva — skupaj 20.362 

II. IZDATKI: 
L Administrativni proračun  20.362 
2. Občinski cestni sklad bo znašal  — 
3. Negospodarske investicije  

Skupaj izdatki 20.362 
B. SREDSTVA SKLADOV OBČINE LJUBLJANA-CRNUCE V L. 1956 

1. Občinski investicijski sklad bo znašal  4224 
2. Občinski cestni sklad bo znašal  330 
3. Sklad za zidanje stanovanjskih hiš  16657 
4. Sklad za pobijanje alkoholizma  3280 

XV. poglavje Ta družbeni plan velja od 1. ja- 
Svet za gospodarstvo je poobla- nuarja 1956. 

ščen, da po potrebi izda natančnejša Predsednik 
navodila za izvajanje tega družbe- Občinskega ljudskega odbora: 
nega plana. Peter LeŽtijak, 1. r. 

OBČINA BOROVNICA 

3»/o 

Ki * £rn"če 
»"I 

mizarstvo 

2 0/o 
2 »/o 
3 0/o 
3 °/o 
40/0 

6 «/• 

6 »/o 
Hi 1 ."stanovljena obrtna . lavnice bodo obraču- 

»ol 

(Ho 
gradbeno podjetje 

г.,оСг' 
1 4г Z"' osnovnih sredstev 
4: "V . "'i .meri. 
Si/0i>restTe<Vske za,'r,1Ke vpla- 

obro 1 00 osn<yvnih sredstev tstni meri. 

^4(1 Poglavje 
v Plače gospodarskih 

%f^lvitlc 
r8aiiizu<ij 

"'ofe0 Din? ■ gostinska podjetja 
44 ni sklu'» v naslednjih 

'Sovin J1*,' lu'fe'a prometa: >Center< Črnuče 4°/« 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena Sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. list FLRJ. št. 26/55), 
Zakona o pristoinosti občinskih iu 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list 
FLRJ. št. 34/55), pril. I/A-b/XXVII. 
— 1. točka 15. člena Uredbe o poso- 
jilih za gospodarske investicije (Ur. 
list FLRJ št. 4/54) in Uredbe o go- 
spodarjenju z osnovnimi sredstvi go- 
spodarskih organizacij (Ur. I. FLRJ, 
št. 52/53) in 4., 8., 10. in 23. člena 
Statuta občine Borovnica, je občin- 
ski ljudski odbor Borovnica na 11. 
seji dne 15/7-1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada 
1. člen 

Da se omogoči dajanje posojil go- 
epodarskim organizacijam, zadru- 
gam in drugim družbenim organiza- 
cijam za gospodarske investicije, 
kakor tudi kmetijstvu in obrtništvu 
za pospešitev njihove delavnosti, se 
ustanovi investicijski sklad občine 
Borovnica kot družbeni sklad. 

2. člen 
V občinski investicijski sklad se 

stekajo: 
1. obresti od osnovnih sredstev 

komunalnih podjetij, 
2. del dobička gospodarskih orga- 

nizacij, ki pripada občinskemu in- 
vesticijskemu skladu po predpisih o 
delitvi celotnega dohodka gospodar- 
skih organizacij, 

3. obresti od posojil iz tega 
sklada, 

4. drugi dohodki, ki so določeni 
y zveznih predpisih. 

3. člen 
Z družbenim planom občine Bo- 

rovnica se določijo najdaljši odpla- 
čilni roki in najnižja obrestna mera 
za posojila iz tega sklada. 

V kolikor pa družbeni plan ob- 
čine Borovnica ne bi vseboval toza- 
devnih določb, veljajo zadevna do- 
ločila zveznega družbenega plana. 

4. člen 
Sredstva investicijskega sklada 

občine Borovnica se nahajajo pri 
Komunalni banki, ki izvršuje prora- 
čun občinskega ljudskega odbora. 

5. člen 
Sklad upravlja Svet za gospodar- 

stvo in delo občinskega ljudskega 
odbora Borovnica. 

6. člen 
i a odlok vel ja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od t. januarja 1956. 

' Predsednik OBLO: 
Cerin Janez 1, r. 

Na podlagi 15. in 50. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS št. 19/52), 2., 8. in 
9. člena Splošnega zakona o ureditvi 
občin in okrajev (Uradni list FLRJ 
št. 26/55) ter 2. člena Uredbe o cest- 
nili skladih (Uradni list FLRJ, štev. 
19/56), jc občinski ljudski odbor Bo- 
rovnica na svoji 11. seji dne 15/7- 
1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega cestnega 

sklada 

1. člen 
Ustanovi se občinski cestni sklad 

za občino Borovnico kot proračunski 
sklad, da bi se s tem zagotovila fi- 
nančna sredstva za vzdrževanje, re- 
konstrukcijo, modernizacijo ter gra- 
ditev cest IV. reda. 

2. člen 
V občinski cestni sklad se ste- 

kajo: « 
1. dohodki iz stalnih virov po 

Uredbi o cestnih skladih in po dru- 
gih veljavnih predpisih; 

2. dotacije iz proračuna, občin- 
skega ljudskega odbora; 

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

3. člen 
Stalni dohodki občinskega cest- 

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

se plačujejo za registracijo motor- 
nih in vprežnih vozil po predpisih 
o taksah; 

2. prometni davek od prevoznih 
storitev zasebnih lastnikov cesinih 
vozil; 

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

4. denarne kazni zaradi kršitve 
prometnih predpisov in predpisov o 
varstvu javnih cest ter zaradi po- 
škodovanja cest, o katerih je izdal 
odločbo sodnik za prekrške OBLO 
Borovnica. 

Poleg teh ostalih dohodkov so 
stalni dohodki tudi denarna sredstva 
posebnega krajevnega prispevka, ki 
ga lahko predpiše občinski ljudski 
odbor. 

4. člen 
Dohodke občinskega cestnega 

skladu pobirajo organi uprave za 
dohodke OBLO, nalagajo pa se na 
posebnem računu pri KB, ki izvr- 
šuje proračun občinskega ljudskega 
odbora. 

5. člen 
Občinski cestni sklad upravlja 

svet za komunalne in stanovanjske 
zadeve. 

6. člen 
Odredbodajalec za proračun do- 

hodkov in izdatkov občinskega cest- 
nega sklada je tajnik ObLO. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OLO Ljubljana, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1956. 

Predsednik ObLO: 
Cerin Jane/, 1. r, 

OBČINA GROSUPLJE 

Na podlagi 2. odstavka 3. člena 
Uredbe o prodaji stanovanjskih hiš 
iz splošnega ljudskega premoženja 
(Uradni list FLRJ št. 17—101/53) in 
2. točke 24. člena Statuta občine 
Grosuplje z dne 31. maja 1956 je 

k 
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ObCinski ljudski о(11к)г Grosuplje nn 
i 10. seji dne 13. julija 1956 sprejel 

ODLOK 
« postopku pri prodnji stanovanj- 

skih liiš i/ splošnega ljudskega 
premoženja 

1. člen 
Enoslanovanjske in dvoslanovnnj- 

eke hiše se prodajajo iz splošnega 
ljudskega premoženja v območju 
občine Grosuplje praviloma na javni 
dražbi, ki se opravi po določbah 
lega odloka, 

2. člen 
Vse potrebno za prodajo hiš na 

javni dražbi pripravi posebna komi- 
sija, ki jo imenuje občinski ljudski 
odbor. Komisija ima predsednika in 
6 članov. Predsednik komisije mora 
biti odbornik občinskega ljudskega 
odbora. 

3. člen 
Komisija po 2. členu določi, ka- 

tere stanovanjske hiše i/, splošnega 
ljudskega premoženja se prodajo, 
ugotovi njinovo prometno vrednost 
oziroma izklicno ceno za dražbo, 
razpiše dražbo in določi dražbene 
pogoje. 

Na eni dražbi se lahko proda ena 
hiša ali več hiš skupaj. 

4. člen 
Izklicna cena je enaka prometni 

vrednosti. Komisija ugotovi promet- 
no vrednost na mestu. Pri ugotav- 
ljanju prometne vrednosti hiše, se 
upošteva vrednost vgrajenega ma- 
teriala, stanje hiše, bremena, ki so 
na hiši in pravice tretjih oseb, vi- 
Sina investicij, ki bi bile potrebne 
za popravila, in cene za podobne 
hiše, ki se prodajajo v kraju iz pro- 
ste roke. 

Ko komisija ugotovi in pripravi, 
kar je treba za prodajo hiš in draž- 
bo, razpiše javno dražbo. 

5. člen 
Dražba se razpiše tako, da pre- 

teče med dnem razgalsdtve in dnem' 
dražbe najmanj 15 dni. 

Dražba se razglasi na krajevno 
običajen način, na občinski deski ter 
najmanj v enem dnevniku. 

6. člen 
Oglas o razglasitvi javne dražbe 

mora vsebovati: 
1. kraj, dan in uro začetka 

dražbe; 
2. označbo hiše (ulica in številka) 

ж zemljiško-knjižnimi podatki (štev. 
parcele, in štev. vložka, k. o. in iz- 
mera); 

3. izklicno ceno; 
4. višino kavcije, ki jo mora dati 

ponudnik: 
5. način plačila kupnine. 
Stanovalci hiše se morajo o draž- 

bi obvestiti tako. da se jim najmanj 
8 dni pred dražbo pošlje oglas o 
draž.bi. 

7. člen 
Vsakdo, ki se namerava udeležiti 

javne dražbe kot ponudnik, mora 
plačali kavcijo pri Komunalni ban- 
ki, podružnici Grosuplje v višini 10 
odstotkov izklicne cene ter predložili 
o tem potrdilo Komunalne banke 
dražbeni komisiji vsaj I uro pred 
začetkom dražbe. 

I uro pred začetkom dražbe se 
lahko vplača kavcija v gotovini v 
roke predsednika dražbene komisije. 

Ponudniku, čigar ponudba ni bila 
sprejeta, se takoj vrne potrdilo Ko- 
munalne banke oziroma vplačani 
ziH'sek. 

8. člen 
Javno dražbo samo opravi po- 

sebna dražbena komisija treh čla- 
nov, ki jo imenuje občinski ljudski 
о(11и)г in v kateri morala biti dva 
člana iz komisije po 2. členu. 

0. člen 
Dražba se iu- more začeti, če ni 

vsaj dveh ponudnikov za dražbo. 
Ce se dražba ne more opraviti, ker 
ni ponudnikov ali iz drugih razlo- 
gov, se razpiše ponovna dražba. Tu- 
di pri ponovni dražbi mora preteči 
15 dni med razglasom in dnem 
dražbe. 

Ce se tudi ponovna dražba ne 
more opraviti, odloči občinski ljud- 
ski odbor na seji, ali naj se niša 
p 1чк1 a izven dražbe, določi najnižjo 
ceno in način, kako se prodaja 
opravi. 

Prodajo opravi dražbena komi- 
sija. 

10. člen 
Javna dražba se začne in opravi 

tako, da predsednik dražbene komi- 
sije ali njegov namestnik objavi ob 
pričetku dražbe, katere hiše se bodo 
na dražbi prodajale. 

Najo objavi predsednik ali nje- 
gov namestnik izklicno ceno za hišo, 
ki je prva na seznamu in pozove 
navzoče, naj slavijo ponudbe. 

Kadar na trikratni poziv ne stavi 
nihče boljše ponudbe, se prizna hiša 
najboljšemu ponudniku pod pogo- 
jem, da stanovalec hiše ne Ihi stavil 
enake in ugodnejše ponudbe. 

Ce je. stanovalec hiše na dražbi 
navzoč, se mu ustno objavi, da mora 
v 24 urah podati enako ali boljšo 
ponudbo, kakor najboljši ponudnik, 
sicer se bo hiša prodala najboljšemu 
ponudniku 

NajlKtljši ponudnik ostane na 
svoj® ponudbo obvezan, dokler se 
hiša пг prizna stanovalcu. 

11. člen 
O javni dražbi se piše zapisnik, 

ki mora za vsako hišo vsebovati: 
a) potek dražbe; 
b) ponudnike, kakor si sledijo: 
c) najboljšega ponudnika: 
č) pozi v navzočemu stanovalcu 

hiše, da slavi svojo ponudbo v do- 
ločenem roku in rok, ki se mu zato 
določi ter pravne posledice prekora- 
čitve roka. 

Ce stanovalec hiše na dražbi ni 
navzoč, kar se ugotovi v zapisniku, 
se mu mora poslati pismeno obve- 
stilo z vročilnico. Obvestilo mora 
vsebovati: znesek najboljše ponudbe 
in poziv, d« mora staviti enako 
ugodno ponudbo, kakor najboljši po- 
nudnik ali pa boljšo ponudbo v ro- 
ku 48 ur od prejema obvestila, ker 
se bo sicer hiša priznala najboljše- 
mu ponudniku. V vročilnici o tem 
obvestilu se mora navesti dan in uro. 
ko je najemnik obvestilo prejel. 

12. člen 
Ce stavi stanovalec hiše komisiji 

iz 2. člena pismeno ali ustno na za- 
pisnik, ki ga komisija s stanovalcem 
sestavi, v določenem roku, enako 
ugodno ali boljšo ponudbo, kakor 
najlMiljši ponudnik, napravi komi- 
sija v imenu občinskega ljudskega 
odbora kot zastopnik splošnega 
ljudskega premoženja s stanovalcem 
kupno pogodbo za kupljeno hišo. 

Ce preteče rok, v katerem bi mo- 
ral stanovalec hiše dali ponudbo iz 
prejšnjega odstavka, brezuspešno, se 
sklene kupna pogodba z najboljšim 
ponudnikom. 

Kupna pogodba z najboljšim po- 
nudnikom ali stanovalcem hiše mora 
vsebovati zlasti: 

a) nepremičnino, na kateri hiša 
stoji, z označbo parcelne številke 
in k. o.; 

b) izmero parcele, ki se kupcu 
prepušča v brezplačno uporabo: 

c) ceno. za katero se hiša proda: 
č) izredno dovolitev prenosa last- 

ninske pravice do hiše na kupca ter 
zaznambo pravice do uporabe zem- 
ljišča. na katerem sloji hiša in 
ustreznih vpisov v zemljiški knjigi. 

V kupni pogodbi se mora natanč- 
no popisali način, kako se poravna 
kupnina. Natančno se morajo tudi 
navesti posledice, ki nastopijo zaradi 
zamude plačila ali obrokov kup- 
nine. 

Ce se določi kupnina v obrokih, 
se mora izrecno zapisati, da kupec 
dovoljuje, da se hkrati z vknjižbo 
lastninske pravice na "njegovo ime, 
vknjiži na nišo zastavna pravica za 
vso še neplačano kupnino in še za 
10 odstotkov varščine za stroške iz- 
terjave in obresti v korist občinskega 
ljudskega odbora. 

13. člen 
Ponudnilk mora plačati vso kup- 

nino na tekoči račun občinskega 
ljudskega odbora pri Komunalni 
banki, podražnici mi Grosupljem 
najdalj v 14 dneh po tem, ko se je 
sklenila kupna pogodba. 

Tekoči račun občinskega ljud- 
skega odbora pri Komunalni batiki 
se navede v kupni pogodbi. 

Ce občinski ljudski <к11к)г dovoli 
plačevanje na obroke, se morajo 
obroki kupnine plačevati točno po 
določenih rokih, kakor je zapisano 
v pogodbi. 

Pri zamudi plačila vse kupnine 
ali pri zamudi zaporednih obrokov 
kupnine se ostanek vse kupnine ne 
sme takoj sodno izterjali. У tem pri- 
meru ima občinski ljudski odlmr iz- 
biro, ali zahteva plačilo ostanka 
kupnine, ali pa odstopi od pogodbe. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

r »Glasniku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Janežič Anton L r. 

OBČINA IVANČNA GORICA 

Na osnovi 21. člena Temeljnega 
zakona o proračunih (Ur. 1. FLRJ, 
št. 13/56) in I. ter 2. čl. Temeljnega 
zakona o občinski dokladi in poseb- 
nem krajevnem prispevku (Ur. list 
FLRJ, št. 19/55) in 21. pogl. 1. točke 
Zveznega družbenega plana za leto 
1956 (Ur. 1. FLRJ 14/56) je občinski 
ljudski odl)or Iva učna gorica spre- 
jel na svoji 7. redni seji 30. V. 1956. 

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

oseb v letu 1956 

1. člen 
Na območju občrnskega ljudskega 

odbora Ivančna gorica se pobira v 
letu 1956 občinska doklada na do- 
hodnino od kmetijstva, od samostoj- 
nih poklicev in od zasebno pravnih 
oseb. 

2. člen 
Občinska doklada na dohodnino 

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

3. člen 
Osnovo za občinsko doklado od 

kmetijstva tvori za leto 1956 ugotov- 
ljeni katastrski dohodek od kmetij- 
stva, doklada pa se odmeri po kata- 
slralnih občinah v sledečih od- 
stotkih : 

Katastralna občina "/o • 
1. Gorenja vas 10 
2. Hudo 10 
3. Muljava 10 
4. Podboršt 10 
5. Radohova vas 10 
6. Slična 10 
7. Šentvid 10 
8. Vel. Pece 8 
9. Male Dole 10 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Draga 
Dob 
Bu kovica 
Dedni dol 
Krka 
Pod bukovje 
Subrače 
Sušicu 
Zagradec 
Temenica 
Višnja gora 

Cešnjice 
Vrhe 
Ambrus 
1 )ob ra va 
Kriška va« 
l^-skovec 
Melnaj 
Polica 
Valična vas 
Vel. Globoko 
Višnje 

1 
I* 

k 118 

^ (Kil, 
, t Zvi 

vIT 

4. člen 
Samostojnim poklic6^ 

pravnim osebam se za " 
meri občinska doklada jI 
no, predpisano na dobo (j« 
hove pridobitvene dejav л( P , . ,1- 1 ./»fl. 1 л1 

ma samostojnega p< 

Чјј 

J 

dohodke 
ali premoženjsk 

po 

11 sej' 

Nrdii 

M 

I ji 

ijV; 
^ S 
V 
H(l 
fet 
s. 

s 

iz njegovega • 
(kili pravili 

se obdavčuje po 34. čle" 
dohodnini. 

Občinska doklada se P* H1 

čisti do«00 
nn ne odmeri 
celokupni letni 
sega 160.000 dinarjev. '.u 

Vsem ostalim zavez"'' Ji* 
tem členu odmeri obč'n' 
takole: r .-n'fl 

I. Samostojnim poki' o/, № 
sebno pravnim osebam 
nine, odmerjene na PrI. „d«! 
javnost oziroma na dej«1 j 
stojnega poklica. . 

II, Brivcem, frizerje J 
m, čistilcem fiovUrv. t" 

S: 

»kii 

i 

4 
5 8. 

\l v, stanovanj, vozil i" !'r 

ni kar jem. dimnikarjem 

l' 
cm, izdelovalcem peri'0, 

rpalcem vreč. krznarje1 

)edikerjem, modistkam. 
I ikal kam, pop ra v 1 j a v ceni jO, 
pravljavcem nogavic, P^.,, 
gih tkanin, preliskovu1' 
snažilcem oken, šivilj'1"1'■ ^11 ,) K1 цОЈу Žagarjem drv in osebam, 
jajo s prepisovanjem. 
njem, kopiranjem, ршк"' [ЈЛ 
sestavljanjem oglasov ij' ђа' 
pogojem, da se pretez" i^ii1 

z" ■ 
trošnikom — 10 »/o doho'lj'ljl|,il>y 

Dohodnina skupaj z k«'1' 
klath) ne sme znašati 
davčne osnove. 

nslvžnoslnimi opravili 

vet 

oO J tU1 5. člen 
Občinska doklada „o | 

plačuje v gotovini i*'*."■ 
način kakor odgovarjaj 
nina. ,.|j 

6. člen |, f 
(№>' Uredba o dohohnini 

št. 56/53) z vsemi sPrvč11' 
dopolnitvami, odlok o " (•> 
njhli dohodnine ža leto 1 gfJ 
FLRJ, št. 6/56) ter lirK a| пЛ1 

izterjavi davkov iu 'lrut' 
škili dohodkov, velja LiKid"'^ 
odmero in pobiranje ццјс 
tudi za odmero in P*"" 
ske doklade. 

" č,en , ЈоћЧИ 
Davčne olajšave pr 'i |V 

morajo upoštevati f1. -, Јо''1 

dokladi na odgovarjajo 

8. člen j t * 
Ta odlok začne 

objave v »Glasniku«" iip?.(i 
skega odbora Ljublja"^ JjU 
pa se od 1. januarja j 

Predsedn-J,".^ 
Občinskega IJu,.\av, '' 

Keber bta»^!', 

% 

Pol 
'-i 

L^l 

'Gl 

H "Ji 

N 

t 

i 1 
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St OBČINA KAMNIK 

i tofkc 50. člena in 
'* (HiL •iU la 0 občinskih lliid- 

? V г ^
ri11 (Ur. list LRS, št. 19/52) 

iNinpir'1 8 4,4• členom 
■ list n zuk<>na o proračunih 

Hi • H{J- žt- 13/54) izdaja ob- 
Si t/:; jski odbor KAMNIK na 

dne 11. VII. 1056 

Wmi, .0dlok 

Občin V 2aključnega računa biv. 
HirvSf® ljudskega odbora 
Kotnik z« leto 1955 

i.Nrd' '■ ^'on 

rfa I; V? zalt'jut'ni račun Občin- 
\ l9J

5^
skega odbora MOTNI K za 

2. člen 
'■eni doliodki in iz 

4iiu znašali 
fc'^ki 
fatki 

ii dohodko 

M 

vrsem iz- 
po zaključnem 

4,292.528 
3,8((4.589 

v 427.939 
3. člen 

ni račun Občinskega Ijud- 
to ra MOTNI K je sestavni Ва <Hllakii. 

Ta „ji . 4. člen 
e 1 stopi v veljavo z dnem 

i.ian ' -л 1K U <, glasilu OLG 
0|,).| Predsednik 

"skega ljudskega odbora: 
Janko Alfred, I. r. 

iA 
J; 10. točke 50. člena in 
k1 odi" Zakona o občinskih Ijud- 
?у ^'f'h (Ur. list LRS, št. 19/52) 

s 37.. 48. in 49. členom 
1к'1е?А zakona o proračunih 

Hi 1- UR J, št. 13/54) izdaja ob- 
^ji J.I'Klski <«lb()r KAMNIK na 

Jl dne U. VII. 1956 

v ODLOK 
v' zaključnega računa biv. 

'rit J5? ljudskega odliora 
'UHINJ za leto 1955 

d^olf i. 1. člen 
.% I? se zaključni račun Občin- 
4 ,^kesu oilbora TUHINJ 

2. člen 
C* So'"' dohodki in izvršeni iz- 1 znašali po zaključnem 

8,953. 397 
„v 7.5<)6.4I9 

'ek dohodkov 1,4Wi.978 

fačun'Vibčinskega Ijud- 
4'a i'1 TUHINJ je sestavni 

3. člen 

>!? 
odloka. 

4. člen 
velja z dnem- objai ASN1KU. ОШ Ljubljana. 

Predsednik ''"sk . c6a ljudskega odbora; 
Jai'ko Alfred, 1. r. 

j 
*1(1točke 50. člena in 
ii) ''KlL, .."kona o občinskih Ijnd- 
14

V C,r'h list 1 .RS, št. 19/52) 
s in 4r9. členom 

{i/Jist 1®. zakona o proračunih 
Si- lii„i i -U -^- 13/54) izdaja ob- 

,еЈ| h ot'bor KAMNIK na dne u. vil. 1956 

' ODLOK ' 
j učnega računa biv. 

lilliNK?a Undskega odbora ,Jf,KA SREDNJA VAS 
v, /a leto 1959 

^",rdi !• flen 
ЧЉи^гок]'М račun Občin- 

<«lbora TUfllNJ- 
. • JA VAS za leto 1955. 

4>4i Лс,<>п Чп,К| ц, , dohodki in izvršeni 
U; zi]Ui5uij pjj zaključncin 

Dohodki 3,572.420 
Izdatki 3,103.100 
Presežek dohodkov 469.320 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega ljud- 

skega odbor« TUHINJSKA SRED- 
NJA VAS je sestavni del tega 
odloku. 

4. člen 
Tu odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »GLASN1KU<, glasilu OLG 
Lj ubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Janko Alfred, I. r. 

Na podlagi 10. točke 50. člena in 
78. člena Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS, št. 19/52) 
in v zvezi s 37., 48. in 49. členom 
Temeljnega zakona o proračunih 
(Ur. list FLRJ, št. 13/54) izdaja ob- 
činski ljudski odbor KAMNIK na 
svoji seji dne 11. VII. 1956 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa biv. 

Občinskega ljudskega odbora 
KOMENDA za leto 1955 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občin- 

skega ljudskega odbora KOMENDA 
za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni 

izdatki so znašoili po zaključnem 
računu; 

Dohodk i 9,726.397 
Izdatki 8,112.201 
Presežek dohodkov 1,614.196 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega ljud- 

skega odbora KOMENDA je sestav- 
ni del tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »GLASNIKU«, glasilu OLG 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Jatiko Alfred, I. r. 

Na |>odlagi 10. točke 50. člena in 
78. člena Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS, št. 19/52) 
in v zvezi s 37..-48. in 49. členom 
Temeljnega zakona o proračunih 
(Ur. list FLRJ, št. 13/54) fjednja ob- 
činski ljudski odbor KAMNIK a« 
svoji seji dne 11. Vil. 1954 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega račena biv. 

Občinskega ljudskega odbora 
KAMNIŠKA BISTRICA za telo 1955 

1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občin- 

skega ljudskega odbora KAMNIŠKA 
BISTRICA za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni 

izdatki so znašali po zaključnem 
računu: 

Dohodki 7,325.419 
Izdatki 5,657.656 
Presežek dohodkov 1,667.783 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega ljud- 

skega odbora KAMNIŠKA BISTRI- 
CA je sestavni del lega odloka. 

4. člen 
Ta odlok slopi v veljavo z dnem 

objave v »CLASNlKUt, glasilu OLG 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudsikega odbora; 

Janko Alfred, I. r. 

Na podlapi 10. točke 50. člena in 
78. člena ZaJtona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. list LRS, St. 19/52) 
in v zvezi s 37., 48. in 49. členom 
Tenioljnega zakona o proračunih 

(Ur. list FLRJ, SI. 13/54) izdaja ob- 
činski ljudski odbor KAMNIK na 
svoji seji dne U. VH. 1956 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa 
Občinskega ljudskega odbora 

KAMNIK za leto 1955 
1. člen 

Potrdi se zaključni račun Občin- 
skega ljudskega odbora KAMNIK 
za leto 1955. 

2. člen 
Doseženi dohodki . in izvršeni 

izdatki so znašali po zaključnem 
računu: - > 

Dohodki 60,432.678 
Izdatki 51,575.823 
Presežek dohodkov 8,856.855 

3. člen 
Zaključni račun Občinskega ljud- 

skega odbora KAMNIK, je sestavni 
del tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »GLASNIKU«, glasilu OLG 
Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora; 

Janko Alfred, L r. 

Na podlagi 10. točke 50. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS št. 19/52), 3. toč- 
ke 24. člena Statuta občine Kamnik 
ter 1. člena Temeljnega zakona o 
proračunih (Uradni list FLRJ štev. 
13—126/56) je Občinski ljudski od- 
bor KAMNIK sprejel na svoji 11. 
seji dne 31. maja 1956 

ODLOK 
o proračunu Občinskega'' ljudskega 

odbora KAMNIK za leto 1956 
1. člen 

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

I. občinski proračun z dohodki v 
znesku 84,354.000 din; z izdatki ▼ 
znesku 84,354.000 din. 

II. predračune finančno samosta- 
nih zavodov; z dohodki v znesku 
52,330,000 din; z izdatki v znesku 
61,530.000 din in s presežkom izdat- 
kov v znesku 9,100.000 din. 

III. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 118,050.000' din; 
z izdatki v znesku 118,050.000 din. 

2. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki v 

predračunih finančno zamostojnih za- 
vodov v skupnem znesku 9,100,000 
dinarjev, se krijejo z dotacijami ob- 
činskega proračuna. 

3. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki v 

predračunih posebnih skladdv v 
skupnem znesku 00000 din, se kri- 
jejo iz občinskega proračuna. 

4. Člen 
Finančno samostojni zavodi, ki 

dosežejo v letu 1956 presežek do- 
hodkov nad izdatki s tem, da z uspeš- 
no organizacijo dela dosežejo večje 
dohodke, kot so s predračunom pla- 
nirani, ali pa brez škode za kakovost 
storitev oziroma proizvodov zmanj- 
šajo planirane izdatke, razdelijo na 
ta način doseženi presežek dohod- 
kov nad izdatki, kot bo ugotovljeno 
z zaključnim računom zavoda za leto 
1956, tako da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50 
odstotkov presežka z omejitvijo, da 
ta znesek ne sme presegati eno dva- 
najstino zneska rednih osebnih iz- 
datkov za leto 1956; 

b) v sklad za nadomestitev in do- 
polnitev ostali del presežka. Ce ima 
finančno samostojni zavod po odloč- 
bi o ustanovitvi še kak drug sklad, 
določi organ, ki odobri zaključni 
račun, kolikšen del presežka dohod- 
kov nad izdatki, ki preostane po 

pTafilu v sklad za nagrade, gre v 
letu 1956, * 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 ob- 
činskega proračuna. 

Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki ga dosežejo zdrav- 
stveni zavodi, veljata odlok o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstve- 
nih zavodov (Uradni list FLRJ št. 
14/53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim fi- 
nansiranjem (Uradni list LRS šte- 
vilka 17/53). 

5. člen 
Predračune novoustanovljenih 

občinskih organov in zavodov, ka- 
kor tudi izdaje novih odlokov, ki 
imajo za posledico povečanje izdat- 
kov, odobrava Svet za družbeni plan 
in proračun, ki jih predloži naknad- 
no v potrditev občinskemu ljudske- 
mu odboru. 

6. člen 
Svet za družbeni plan in prora- 

čun je pooblaščen, da razpolaga s 
proračunsko rezervo v vsakem če- 
trtletju do ene četrtine letnega pla- 
na proračunske rezerve proti na- 
knadnemu poročanju Občinskemu 
ljudskemu odboru, 

7. člen 
Krediti, ki jih vrnejo zavodi za 

socialno zavarovanje po členih 24., 
26. in 29. Zakona o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in uslužben- 
cev, se ne smejo uporabiti brez so- 
glasja Sveta za družbeni plan in 
proračun. 

8. člen 
Nastavitve v upravi Občinskega 

ljudskega odbora in zavodih, za ka- 
tere v proračunu niso predvideni 
krediti, se lahko izvršijo samo po 
prejšnji pritrditvi Sveta za družbe- 
ni plan in proračun, 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku« OL( LJUBLJANA, upo- 
uporablja p« se od 1, jan. 1956. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

Alfred Janko, I. r 

OBČINA LJUBLJANA-ŠIŠKA 
Ne podlagi 38. člena Uredbe o 

ustanavljanju podjetij in ob rtov 
(Ur. list FLRJ. št. 51/53 in 30/54), 
na podlagi 2. odst. 15. čl. in 2. točke 
50. členu Zakona o občinskih ljud- 
skih odborih (Ur. I. FLRS 19/52) in 
23. člena statuta občine Ljubljana- 
Siškn je ob'činški ljudski odbor 
Ljubi iana-Siška na 12. seji dne 
13. julija 1956 izdal naslednji 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

odloku o določitvi prevoznih tarif 
komunalnemu podjetju »Električna 

cestna železnica v Ljubljani« 
(ECŽ) 
1. člen 

Prva in druga točka 2. člena od- 
loka o določitvi prevoznih tarif ko- 
munalnemu podjetju »Električna 
cestna železnica v Ljubl jani« z dne 
16. marca 1956, objavljenega v 
»Glasniku« št. 22 dne 20. marca 
1956 se spremenita in dopolnita ta- 
ko, da se glasita: 

1. Redna larifn zo potnike: 
Najnižja tarifa ie 10 din in velja 

za največ dve delni progi. 
Za vsako nadaljnjo začeto delno 

progo se plača 5 din več, toda 
skupno največ 30 din. 

Za vožnje v času od 0.05 do 5. 
ure se doplača 10 din na tarifo te 
prvega in drugega odstavka. 

2. Ugodnostne tarife za delavce, 
uslužbence, upokojence v klužbl, 
učence in vajence: 

k 
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Del avci, uslužbenci, upokojenci 
T služhi, dijaki, šUulciilje 111 vajen- 
ci imajo za prevoz od stanovanju 
do delovnega mesta oziroma šole 
in mrzaj ugodnost nakupa poseb- 
nega bioko s hO oziroma 52 vozovni- 
cami na podlagi posebnega potrdila 
delodajalca ozir. šole. 

Podjetja socialističnega in za- 
družnega sektorja ter ustanove lah- 
ko nabavijo za svoje uslužbence 
brezimenske mesečne vozovnice po 
4000 din, ki veljajo /a vse proge in 
za neomejeno število voženj: 

a) tarifa za nakup blgka s 60 vo- 
zovnicami za delavci!, uslužbence in 
upokojence v službi je za tri delne 
proge 600 din. za šest delnih prog 
900 din, za nad šest delnih prog 
pa 1200 din. Delavci in uslužbenci, 
ki dokažejo, da imajo ves mesec 
deljen delovni čas, si lahko naba- 
vijo blok s 110 vozovnicami za isto 
ceno; 

b) tarifa /a nakup bloka z 52 
vozovnicami za iKenee, dijake, štu- 
dente in vajence je 250 din. Lahko 
pa si nabavijo še I blok z 52 vo- 
zovnicami po ceni 250 din. 

2. člen 
V prvi točki 5. člena odloka o 

določitvi prevoznih tarif komunal- 
nemu podjetju »Električna cestna 
železnica v Ljubljani« se doda kot 
drugi odstavek; 

»Podjetja socialističnega in za- 
družnega sektorja ter ustanove lah- 
ko nabavijo za svoje uslužbence 
brezimenske mesečne vozovnice po 
4000 din. ki vel jajo za vse proge in 
za neomejeno število voženj.« 

Druga točka 5. člena odloka o 
določitvi prevoznih (arif komunal- 
nemu podjetju »Električna cestna 
železnica v Ljubljani« s«' spremeni 
in dopolni tako. da se glasi: 

»2. Ugodnostne tarife za delavce, 
uslužbence, upokojence v službi, 
učence in vajence: 

Delavci, uslužbenci, upokojenci 
v službi, učenci, dijaki, študentje 
in vajenci imajo za prevoz od sta- 
novanja do središča mesta in nazaj 
ugodnost nakupa posebnega bloka 
s 60 oziroma 52 vozovnicami na pod- 
lagi posebnega potrdila delodajal- 
ca oziroma šole. 

a) Tarifa za nakup bloka s 60 
vozovnicami za delavce, uslužben- 
ce iji npo!-ojence v službi na rela- 
cijah Ljubljana—Sedmica in Ljub- 
ljana—Stepan ia vas je 600 din, na 
relacijah Ljubljana—Vevče, Ljub- 
ljana—1 )obrun ie. I ,jubl jana—Rud- 
nik (erasilski dom) iu Ljubljana— 
Rudnik (naselje London) je ()00 din 
in na relacijah Ljubljana—Zalog, 
Ljubljana Sostro. Ljubljana—Lav- 
rica in Ljubljana—Škofljica pa 1200 
din. Delavci in uslužbenci, ki do- 
kažejo da imajo ves mesec deljen 
delovni čas. lahko nabavijo blok s 
110 vozovnicami za isto ceno. 

b) Na relacijah Ljubljana—Za- 
log, Ljubljana—Sostro, Ljubljana— 
Lavrica in Ljubljana—-Škofljica je 
za učence, dijake, študente in va- 
jence ugodnostna tarifa polovična 
tarifa iz točke 2. a toga člena z 52 
vozovnicami.« 

3. člen 
Ta odlok velja od t. maja 1056 

dalje in se objavi v uradnem gla- 
silu OLO Ljubljana »Glasnik«. 

Predsednik ObLO: 
Jenko Marjan, 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-VIČ 

Na podlagi 1., 2. in 9. člena sploš- 
nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Uradni list FLRJ štev. 
26-269(55), 16. člena temeljnega za- 
kona o Štipendijah (Uradni list 
FLRJ, št. 32-549(55), v zvezi z 91. 
flenom temeljnega zakona o pro- 

računih (Uradni list FLRJ, št. П-126 
^56) in 22. točke 2-t. člena statuta 
občine z dne 8/6-1956, je Občinski 
ljudski odbor Ljubljana Vič spre- 
jel na 11. redni seji dno 13/7-1956 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za štipendije 

pri ObLO Ljubljana-Vič 

1. člen 
Ustanovi se sklad za štipendije 

pri ObLO Ljubljana-Vič. 
Sklad je proračunski sklad in 

pravna oseba, s sedežem v Ljubljani, 
Tržaška cesta št. 3. 

2. člen 
V sklad se stekajo naslednja 

sredstva; 
a) dotacije iz proračuna Občin- 

skega ljudskega odbora Ljubljana- 
Vič; 

b) darila gospodarskih, zadruž- 
nih in družbenih organizacij ter 
drugih pravnih oseb in posamez- 
nikov; 

c) denarne kazni po predpisih 
temeljnega zakona o štipendijah in 
povrnjeni zneski štipendij. 

3. člen 
Iz. tega sklada se dajejo štipen- 

dije; 
a) za reden študij na fakultetah, 

umetniških akademijah in visokih 
šolah; 

b) za strokovno in znanstveno 
izpopolnitev; 

c) za šolanje na strokovnih šo- 
lah, učiteljiščih, na srednjih umet- 
niških šolah- in v višjih razredih 
gimnazije. 

4. člen 
Sklad upravlja komisija za šti- 

pendije, ki jo imenuje ObLO Ljub- 
Ijana-Vič. Komisija ima 12 članov, 
ki jih imenuje navedeni ObLO na 
predlog Sveta za šolstvo ObLO. 

Te odlok začne veljati od dneva 
objave v »Glasniku« OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega ljudskega odbora: 

dr. Štefan Soba I. r. 

OBČINA LOŠKA DOLINA 

Na podlagi 2. točke 50. člena Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih, 
2. /Mena Zakona o pristojnostih občin- 
skih in okrajnih ljudskih odborov v 
zadevah, ki so urejene z dosedanjimi 
republiškimi predpisi (Ur. 1. LRS, 
št. 26-130/55) v zvezi s 24. točko 
odloka o finansiranju in poslovanju 
Zdravstvenih zavodov (Ur. 1. FLRJ 
št. 14-85/53) je Občinski ljudski od- 
bor Loška dolina na 7. redni seji 
dne 3. 6. 1956 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvah in olajšavah samoplač- 
nikov za zdravstvene storitve na ob- 
močju občinskcRa ljudskega odbora 

Loška dolina. 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačeva- 

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

bolezni, če davčni predpis od bolni- 
kovega premoženja ali dohodka dru- 
žinske skupnosti ne presega 200 din 
letno dohodka ra družinskega člana, 
pri čemer se v družinsko skupnost 
štejejo le člani, ki niso drugje stal- 
no zaposleni 

b) Šolska mladina osnovnih in 
srednjih šol za medicinsko indioira- 
no preventivno zdravljenje — zobno. 

c) Bolniki ob lokalnih epidemijah 
za zdravljenje v bolnišnici, čeprav ni 
zdravljenje v bolnišnici predpisano. 

C) Bolniki za zdravljenje v bol- 
nišnici, če sq je šele naknadno ugo- 

odbora na 
zdravstvo pri 

ja 1956 in se objavi v 
OLO Ljubljana. 

tovilo, đa gre za nalezljive bolezni, 
zaradi katere so bili napoteni v bol- 
nišnico. 

2. člen 
Tistim, ki imajo imetje ali do- 

hodek, od katerega se plača davek, 
se določi delna oprostitev od plače- 
vanja za zdravstvene storitve po sle- 
deči lestvici; 

Bolnik plača predpisane zdrav- 
stvene storitve, če znaša davčni 
predpis od premoženja ali dohodki 
na družinskega člana letno: 

25 % od 201 din do 300 din, 
50 % od 301 din do 400 din, 

75 % od 401 din do 500 din 
Ce znaša davčni predpis od pre- 

moženja ali dohpdka na družinskega 
člana bolnika 451 din ali več, plača 
bolnik polni znesek za zdrastvene 
storitve. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se 

lahko popolnoma ali delno oprostijo 
od plačevanja zdravstvenih storitev 
tisti, ki bi bili zaradi socialnih, pri- 
dobitvenih ali drugih razmer gospo- 
darsko ogroženi, če bi morali plače- 
vati stroške za zdravstvene storitve 
v delnem ali polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z 

reševalnimi vozili so popolnoma 
oproščene osebe iz točke a) 1. člena 
tega odloka. V vseh primerih ge lah- 
ko popolnoma ali delno oprostijo 
plačila prevoznih stroškov tisti, ki bi 
bili zaradi socialnih, pridobitvenih 
ali drugih razmer gospodarsko ogro- 
ženi, če bi morali plačati stroške 
prevoza v delnem ali popolnem ob- 
segu. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po 

tem odloku štejejo sledeča zdrav- 
stvena opravila: 

a) Zdravniška pomoč v ambulanti 
in na bolnikovem domu. 

b) Zdravniška pomoč in oskrba v 
bolnišnicah, sanatorijih in vseh dru- 
gih zdravstvenih zavodih. 

c) Prejemanje zdravil in sanitar- 
nega materiala. 

č) Izjemoma in po prosti presoji 
Sveta za socialno skrbstvo in zdrav- 
stvo občinskega ljudskega odbora v 
vsakem posameznem primeru: preje- 
manje ortopedskih in drugih zdrav- 
stvenih pripomočkov, zdraviliško in 
klimatsko zdravljenje ter specialni 
zdravniški pregledi. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. 

členu odloka se priznajo le na pod- 
lagi posebnega potrdila o upraviče- 
nosti. To potrdilo morajo predložiti 
upravičenci zdravstvenemu zavodu 
ob prvem iskanju zdravstvene po- 
moči, razen v nujnih primerih, ko se 
lahko potrdilo predloži najkasneje 8 
dni po prejemu obračuna za zdrav- 
stvene storitve. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do po- 

polne ali delne oprostitve od plače- 
vanja za opravljeno zdravstveno sto- 
ritev, ki mora obsegati sledeče kon- 
kretno navedene okoliščine in razlo- 
ge za oprostitev, kakor tudi obseg 
oprostitve (to je ali gre za popolno 
ali delno oprostitev), izda: 

a) Za osebe iz točke a) 1. člena 
tega odloka referent za ljudsko 
zdravstvo in sociolno varstvo. 

b) Za vse druge primere pristojni 
zdravnik. Prav tako izda potrdila o 
brezplačem zdravljenju v pri.nerih, 
kadar gre za brezplačno zdravstve- 
no oskrbo po 1., 2 . 3 ,15. in 7. točki 
6. člena Zvezne uredbe o obračunava- 
nju in zaračunavanju oskrbnine v 
državnih zdravstvenih ustanovah 
(Ur. list FLRJ, št. 56—448—48). 

Obrazec nredniše Svet za social- 
no politiko ObLO. prepisovanjem. 

8. člen i Sje«. 
jljar' Odločbo o popolni ali 

stitvi plačevanja za zdrav лл 
ritve po 3. in 4. členu i 
izda Svet za socialno P0'1 

skega ljudskega odbora. 
9- 61811 Jlln V Zoper izdano P0^ 1 „ust"9 

7. člena tega odloka je , 
tožba v roku 15 dni od Pr 

ko tukajšnjega občinskeg^ јјцР g 

■"jem 
^rojei, 
1 J? u*n 

lednii 

10. člen 
Ta odlok stopi v ye^a^gijsIli''1 'j 

'Po rw Jjjuuijuna. totin' , 
Z 31. majem 1956 ^ At Нл 

OLO Postojna o Xi,j].oVj Wftj ■ 

7 t " 

odlok 
in olajšavah »cui^r- 
zdravstvene storitve v. 

samoplafn 

/iuiavaivc.-iic suuritve "3 . ' 
Občinskega IjudnlJega 0(1 

dolina z dne 19. februarja ■ 
list LRS, št. 6—76—54). 

Predsednik ^ 
občinskega ljudskcS f 

Zigmund Jane« 

doi 

OBČINA ME dvo^ 

Se - 
,!e obi 

4 
iHn'" 
K!ok,i 

T(4fle' i Na podlagi 21. Clena
r''ji*''1 

zakona o proračunih (lJr- ['Л 
št. 13/56) in 1. ter 2. 
nega zakona o občinski (

)Гј5ре^ 
posebiie!n_ krajevnem , PW1.I. 
(Ur. list FLRJ št. 19/55) 

ga piana za i. ivju tu"/ki ^ 
št. 14/56) je Občinski Ij1"1.; 

glavja 1. točke zveznega . i rjj., 
>56 (Uf-'ii ^ 

svoj1 
Medvode sprejel na 
dne 21. junija 1956. 

.ODLOK „rTg* ^ 
o uvedbi občinske doki" JLjIoi. '■ 5o, 
hodnino od kmetijstva, ^^jli" 1 
poklicev in od zasebno P1,11 (i 

v letu 1956 tiiV4 

1. člen. . ^ 

>U) 
'• Jtl 

% 

Na območju občinske?8. 
ga odbora Medvode se P0\,liAr 
1956 občinska doklada na ,.jpjb i 
od kmetijstva, od sani0^njli л 
klicev in od zasebno Pr0 

2. člen. doKn. Občinska doklada na ka- 

nalnih, gospodarskih. zilr" „'mil1, 
je dohodek občine za 
■ ' ■ ■->!> socialnih, kulturnih, Pr.<j ?1) 
drugih potreb, predvideni'1 

3. člen. inV^f 
Osnovo za občinsko < ^6. 

kmetijstva tvori za leto . oll*j 
tovljeni katastrski dohoo' ^ft' 
tijstva," doklada pa sc 
enotni stopnji ^Vo. .jr 

' 4. člen. tA 
Samostojnim poklicem jipo J 

pravnim osebam se za, 
meri občinska doklada У / 
nino, predpisano na (l0!"' .0ftl f 
hove pridobitvene "e-'1fiic8, 11 / 
roma samostojnega Pok' рГ"1" 
na dohodke iz njihoveg1^^ ■ ^ 
nja ali premožen jskih 1,г 
likor se obdavčujejo P" j|r 
uredbe o dohodnini. „n f'V 

Občinska doklada se P |ifl J 
nu ne odmeri z a v e za n | 
celokupni letni čisti ' j 
presega 140.000 dinarjev- ^jpii 
lim zavezancem se P0. .„иоШ (, 
meri občinska doklada ^ iO 

I. samostojnim P"*4 ,,-o/j ^ № 
sebnopravnim osebam .(|0l)il" 9(/ 
nine, odmerjene na P-^vn08'' 
javnost, oziroma na dej j/ 
stojnega poklica: . пГ',е&'Ace 

II. brivcem in 
Ijarjem. dežnikarjetn, vr,0i(r 
perila, krojačem, ^P ,.,)rii

vP (K 
ricam in likalkam, Vjnaa*,Ci':]c^ 
glasbil, poprnvljalcem 
prog in drugih ^„j". 
oken, šiviljam, ve/.ilja^^^rjV 
drv in osebam noŽe^ 

raz#1111 

A 



t ['iaiem' P'^atiranjera ter ee- 
li) Pogojem 0®i sov 'u reklam — 

"služrin'4 
se Pretežno bavi- 

opravili zaseb- 
Mo(]n,„ Dl 10% dohodnine. 

no1"1 skupaj z občinsko 
Hov ri 8,?e znašati več kot 80 

j л 
aavCne osnove, 

j, 5- člen 
ji ie v 8 , 0К'П(1" se odmerja in .^[ovini istočasno in na 
Ча, аког odgovarjajoča do- 

t li.Nbn 6-, 61cn 

1 Jt, 5f. 2 dohodnini (Ur. list 
^ (lim i 'z vsemi sprememba- 
4nl i"i.tvai,li- odlok o davč- 
•list vr

l dohodnine za leto 1956. 
ki: , •1. št. 6/56) ter uredba 
Л,,,, , urjavi davkov in drugih 
L^ko dohodkov veljajo — 
4ih0

r Za odmero in pobiranje 
tudi za odmero 

finske 
7. člen 

doklade. 
in po- 

olajšuv«^ pri dohodnini %■ 
''ildli upoštevati tudi pri ob- KIQ(!i Tin <\/I t« I »i шглХел rl/'i- ч, 

k 

na odgovarjajočo do- 

mu Л£1еп , . ■t: v tS začne veljati z dnem 
'Oglasniku, v uradnem gla- 
Ч I .Ljubljana, uporablja pa 

' ^luarja 1956. 
Olj.. Predsednik 

"Ijikegn l'rdi kega odbora; 
Mravlje Franc I. r. 

0Вб1ИА V??' 5^'Л 
L®0*!!; 

(
aSi določil 1., 2., 7., 8., 

^ko" 111 67- ^lena Temelj- o proračunih (Ur. list 
50 Xl^3—128/58), 2. ter 10. 

' ^ait^etla 1- odstavka 16. 
Jih ,I

0na o občinskih ljudskih 
'^Шг- list FLKJ št. 19/52) 

kj ^občinski ljudski odbor 
svoji redni X. seji, dne 

ODLOK 
Ha1"1 'n skladih občinskega 

^bora Vrhnika za 1. 1956. 
Cj4tne „ l- flen 
V ohs- odlok o proračunu in u" ^skega LO Vrhnika za 
(,-«0 .^terega proračunsko in 
\ Jeto traja od 1. I. do' 31. 

!"0!!odlbŽinSki l,rora^un 

Чљ' • • . 46,733.000 din 
• . . 46,733.000 din 

Nttnl. n. 
( 

ni finančno samostojnih 
iSodk, 2avo<lov 

(flatki • • • 16,252.288 din 
V46' • . . 16,252.288 din 
\ vh,, Samosto,inemu zavodu JV?ke ;n ? Vrhnika« se prizna za 

   ..o™ -  
VNki Ti5ini ПЗ.бУб d'in"in"last 
4C«V. o/®« 1956 v višini 166.000 

^^i ljudski odbor pa 
*0 osebja vrtca. 

nL 

li ^ki p<>stbnih skladov 
'^atkj • • ■ 61,313.000 din 

v • ■ . 62,713.000 din 

i?ri2\,61en 

VSlh "atkov nad dohodki v 
4i '.40П„Posebnih skladov v 

"biin", din se krije z dota- ke8a proračuna. 

^ izdatke višek sredstev 

ta o,,, 3' Člen 
V5insk(f'

oSne zadeve in prora- 
% k' da ^ LO Vrhnika se po- 
Ли nakom'1mc pri banki v slu- 
il\ ' kratu:eineSa dotekanja do- 

i>itvp
0l^no Posojilo, s po- Л p- do konca proračun- 

'/« ^lUo se sme najeti do 
troj,, "jesečnega plana do- ecja. Svet pa lahko 

vzame poecjflo tudi pri enem Izmed 
svojih skladov točke 3. tega odloka, 
razen pri skladu za kreditiranje gra- 
denj stanovanj-. 

4. člen 
Proračun se Izvršuje po trome- 

sečnih planih dohodkov in Izdatkov 
po potrebi pa tudi lahko po meseč- 
nih blagajniških planih dohodkov in 
izdatkov. O tromesečnih in "mesečnih l 
planih odloča Svet za splošne zade- 
ve in proračun. 

5. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje 

proračuna občinskega LO Vrhnika 
je tajnik ljudskega odbora. 

6. člen 
Občinski ljudski odbor Vrhnika 

pooblašča Svet za splošne zadeve in 
proračun, da razpolaga s proračun- 
sko rezervo. Svet je dolžan, da za 
vsak odobren izdatek iz proračunske 
rezerve poroča na prvi seji občin- 
skega LO. 

, 7. člen 
Tabelne priloge dohodkov in iz- 

datkov so sestavni del tega odloka. 
8. člen 

Odlok stopi v veljavo z objavo v 
»Glasniku«, uradnem glasilu okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. I. 
1956 dalje. 

Predsednik 
občinskega LO Vrhnika: 

Brenčič Janez 1. t. 

Po določbah 2. odstavka 15. čle- 
na /akoiiii o občinskih LO je ob- 
činski ljudski odbor Vrhnika na 11. 
redni seji dne II. julija 1956 s pri- 
stankom občinskega ljudskega od- 
bora Dobrova pri Ljubljani sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o tarifi 

pristojbin za osemenjevanje ter 
skočnini 

1. člen 
1. člen odloka o tarifi pristojbin 

za osemenjevanje ter skočnini z 
dne 27. januarja 1956, št. 530/1, ob- 
javljenem v »Glasniku« St. 14 z dne 
21. februarja 1956, se dopolni z na- 
slednjim stavkom: Za osemenjeva- 
nje krav na področju občine Dobro- 
va pri Ljubljani se plača 500 din 
po glavi. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave т 

»Glasniku«, uradnemu glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik: 
Občinskega LO Vrhnika: 

Jane/. Brenčič I. r. 

Občinski ljudski odbor Vrhnika 
je po določbah 15. in 50. členu Za- 
kona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. I. LRS, št. 19/52), 25. člena ured- 
be o obrtnih delavnicah in obrtnih 
podjetjih (Ur. 1. FLRJ," št. 5/54), 59/ 
člena uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah 
(Ur. I. FLRJ, št. 57/55), 3. in 8. čle- 
na temeljnega zakona o prekrških 
(Ur. 1. FLRJ. št. 46/502) po zasliša- 
nju obrtne in trgovinske zbornice 
tčr po sklepu VT. in Vili. seje Sveta 
za gospodarstvo ObLO Vrhnika na 
XI. redni seji dne 11. julija 1956 
sprejel naslednji 

ODLOK 
o poslovalnein času trgovin, lekarn 

in obrtnih delavnic 

1. člen 
S tem odlokom se predpisuje 

obratovalni čas trgovinam, lekar- 
nam, obrtnim delavnicam in drugim 
gospodarskiiji organizacijam, ki po- 
slujejo s strankami, razen gostišč. 

V času, ki je predpisan v tem 
odloku, morajo bili obrati odprti za 
stranke, lahko so pa odprti tudi 

izven tega časa, če je to ▼ skladu 
s časom, ki je predpisan za zapo- 
slene delavce. 

2. člen 
Tajnik ObLO sme na utemeljeno 

prošnjo gospodarske organizacije 
izjemno dovoliti, da se obrat zapre 
med poslovalnim časom, če je to 
nujno zaradi inventure, adaptacij 
in podobnih razlogov. 

Svet za gospodarstvo lahko do- 
voli posameznemu obratu na ute- 
meljeno prošnjo obratovalni čas, 
različen od tistega, ki je predpisan 
s tem odlokom. 

3. člen 
Zimski poslovalni čas traja od 

16. septembra do 15. aprila, poletni 
pa od 16. aprila do 15. septembra. 

4. člen 
Poslovalni čas, naveden v tej od- 

ločbi, velja le za delavnike. Ob 
nedeljah in dela prostih dneh mo- 
rajo biti odprte le slaščičarne in 
brivnice, in sicer brivnice od 8. do 
12. ure, slaščičarne pa pozimi od 
8. do 14., poleti pa od 7. do 13. ure. 

5. člen 
Obrati morajo biti odprti v času, 

določenem s tem odlokom. 

6. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno 

objavljen na vhodu obrata. 
C'e je obrat zaprt po izjemnem 

dovoljenju, danem po 2. členu tega 
odloka, morajo biti na vhodu obra- 
ta objavljeni podatki o tem, koliko 
časa bo obrat zaprt, kdo je izdal 
dovoljenje. 

7. člen 
Trgovine morajo biti odprte: 
a) trgovine z živili, gospodinjski- 

mi potrebičinami in industrijskim 
blagom: 

od ponedeljka do petka: » 
pozimi od 8. do 12. in od 14. do 

17,30, 
ob sobotah od 8. do 13. ure; 
poleti od 7.30 do 12,50 in od 17. 

do 19,30, ob sobotah od 7,30 do 12,30; 
b) prodajalne sadja in zele- 

njave: 
pozimi od 7,30 do 12. in od 15. 

do 18. ure; 
poleti od 6,30 do 12. in od 17. 
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do 19. ure; 
c) trafike: 
pozimi od 7,30 do 12. in od 15. 

do 18. ure, 
poleti od 6,30 do 12. in od 17. do 

19. ure; 
d) bencinske črpalke: 
pozimi od 8. do 18. ure, 
poleti od 7,30 do 19,30. 

8. člen 
Lekarne morajo biti odprte po- 

zimi od 8. do 12. in od 15. do 18. ure, 
poleti pa od 8. do 12. in od 16. do 
18. ure. 

.9. člen 
a) Poslovalni čas obrtnih delav- 

nic, ki poslujejo s strankami razen 
brivskih in frizerskih delavnic, pe- 
karn, slaščičarn iu mesarij, je od 
ponedeljku do petka: 

pozimi od 8. do 12. in od 14. do 
17,30, ob sobotah od 7. do 15. ure, 

poleti od 7. do 12. in od 15. do 
18. ure ob sobotah od 6. do 14. ure. 

b) Brivske in frizerske delav- 
nice: 

od torka do petka pozimi od 8. 
do 12. in od 14,50 do 18,30 ure; 

ob sobotah od 7. do 12,30 in od 
14. d(j 20,30, 

polet* od 8. db 12. in od 15,30 do 
19,30, ob sobotah od 7. do 12,30 in 
od 14. do 20,30. 

Ob ponedeljkih so obrati briv- 
skih in frizerskih delavnic zaprti. 

c) Pekarne: 
pozimi od 5,30 do 11. in od 15,30 

do 18. ure, 
poleti od 5,30 do 11. in od 16,30 

do 19. ure. 
d) Slaščičarne: 
pozimi od 8. do 12. in od 15. do 

18. ure, 
poleti od 8. do 12. in od 16. do 

19. ure. 
e) Mesarije 
pozimi od 7. do 11. ure, ob so- 

botah od 6. do U. in od 15. do 
18. ure, 

poleti od 6. do 11. ure, ob sobo- 
tah od 6. do U. in od 16. do 19. ure. 

11. člen 
Ta odlok ' velja od 15. avgusta 

1956, objavi pa se v »Glasnikuc 
OLO Ljubljana. 

Predsednik 
Občinskega LO Vrhnika: 

Janez Brenčič 1. r. 

OBČINA LJUBLJANA-RUDNIK 

DRUŽBENI PLAN 
Na podlagi L, 2., 7. in 9. člena 

Splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. I. FLRJ št. 26-269/55) 
in na podlagi 50. člena Zakonu o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS št. 19/52), v zvezi z določbami 
zveznega družbenega planu za leto 
1956 (Ur. 1. FLRJ št. 14-135/56), do- 
ločbami družbenega planu Ljudske 
republike Slovenije za leto 1956 
(Ur. list LRS št. 13-43/56) in na pod- 
lagi 8., 10. in 21. člena statuta obči- 
ne Ljubljana-Rudnik je sprejel 
občinski ljudski odbor Ljubljana- 
Rudnik na svoji deveti seji dne 
31. maja 1956 

DRUŽBENI PLAN 
OBCINK LJUBLJANA-RUDNIK 

ZA LETO 1956 
Prvi del 

Razvoj gospodarstva v letu 1956 
Smernice za razvoj gospodarstva 

občine predvidevajo zmanjšanje in- 
vesticij, povečanje proizvodnje za 

široko potrošnjo in hitrejšo izgrad- 
njo družbenega, standarda. Glavni 
poudarek nove ekonomske politike 
je na stabilizaciji tržišča. Podvzeti 
so vsi ukrepi, da bodo ostali pro- 
računski izdatki na isti višini kot 
v letu 1955. 

I. poglavje 
Skupni družbeni proizvod 

in narodni dohodek 
Porast družbenega proizvoda in 

narodnega dohodka bo v primerjavi 
z letom 1955, kot kaže tabelica spo- 
daj. 

II. poglavje 
Industrija 

Največji porast proizvodnje je 
predviden v industriji. To poveča- 
nje, ki bo v glavnem rezultat bolj- 
šega izkoriščanja obstoječih kapa- 
citet in boljše organizacije dela, 
prikazuje tabela na nasl. strani. 

Realizacija Plan Indeks 
1953 1956 1995 = 100 

v 00(1 din 
Družbeni proizvod 374.421 615.280 164 
Narodni dohodek    330.398 564.139 171 

A 
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Podjetje 
Поп1. Plan 

1. Kovinska ind. Ig 
2. Ulcnsilia 
3. 1,1 i' Škofljica 
4. LIP Ljub. obr. Ig 
5. Llcktro Ljubljana 

obrat Ig 
6. Pos. rud., obrat 

Pleše 
7. Vcledrog. obrat 

Lavrica 
Skupaj 

1455 145(1 
v 000 din * 000 din 

90.001 269.525 
350.370 365.000 

90.0«) 1 148.412 
24.150 40.810 

5.917 

57.147 

7.015 

54.000 

— 282.165 
617.676 1,166.927 

Indeks 
19« 

100 
299 
104 
164 
170 

118 

94 

189 

St. taposl. 
1455 195(1 
75 

360 
65 
20 

4 

62 

41 
627 

79 
361 

73 
20 

6 

66 

50 
655 

Indeks 
1955 

100 
105 
100 
112 
100 

150 

106 

122 
104 Vo 

Pregled ka/.e, da bodo v letu 
1956 vsa industrijska podjetja ob- 
čutno povečala vrednost proizvod- 
nje, razen Posavskih rudnikov svin- 
ca, cinka in banta, v obratu Pleše, 
kjer je treba zaradi slabse kvali- 
tete rude pričakovati slabši finanč- 
ni rezultat. K porastu proizvodnje 
bo znatno doprinesla tudi Veledro- 
gerija Ljubljana z novim obratom 
v Lavrici, ki je v letu 1955 poskusno 
obratoval. 

III. poglavje 
Gradbeništvo 

V gradbeništvu bo predvidena 
realizacija v letu 1956 znašala samo 
46"/o realizacije leta 1955. To zmanj- 
šanje je predvideno zaradi 'tega, 
ker so dela na avtocesti Ljubljana— 
Zagreb na področju občine v glav- 
nem zaključena. 

IV. poglavje 
Kmetijstvo 

V kmetijstvu se pričakuje na 
vseli sektorjih porast proizvodnje 
za 4«/o nasproti I. 1955, ki je bilo za- 
radi precejšnjih padavin povprečno. 

V poljedelstvu bo porasla pro- 
izvodnja vseh kultur z uporabo 
kvalitetnih semen, kakor tudi zara- 
di melioracijskih ukrepov, ki se že 
nekaj let postopoma izvajajo na 
področju Barja. 

(■lavno delo na našem področju 
bo regulacija Išče, za katero so že 
zagotovljena sredstva v višini 121 
milijonov dinarjev iz zveznega kre- 
ditnega sklada. Po programu bodo 
morala biti ta dela končana naj- 
kasneje do leta 1957. Te investicije 
bodo za kmetijstvo naše občine iz- 
rednega gospodarskega pomena, ker 
bodo kasneje omogočile regulacijo 
Zelimeljšce in osušitev predela Pi- 
jave gorice. 

V. poglavje 
Zadružništvo 

Za uspešen razvoj kmetijstva 
bodo morale odigrati odločilno in 
napredno vlogo kmetijske zadruge, 
ki jih je v občini 7. Kmetijske za- 
druge bodo kmetovalcem pomagale 
pri osvajanju naprednih kmetijskih 
metod, s čimer se bo proizvodnja 
povečala in pocenila. Predvidevamo, 
da se bo povečal odkup preko kme- 
tijskih zadrug najmanj za ЗО0^. Na 
ta način bodo zadruge izključile 
nepotrebne posrednike in si ustva- 
rile sredstva za zgraditev skladišč, 
zbiralnic■ mleka; manjših mlekarn, 
strojnih lop in plemenilnih postaj. 

i V|. poglavje 
Gozdarstvo 

Površina gozdov znaša tla pod- 
ročju občine 6639 hektarov. Gozdove 
upravlja Uprava za gozdarstvo pri 
OLO Ljubljana, v manjši meri pa 
Uprava zelenega pasu. Vsa sredstva 
gozdnega sklada bodo v letu 1956 
porabljena za izgradnjo in vzdrže- 
vanje cest ter nego gozdov. 

VII. poglavje 
Trgovina 

V trgovini se računa v letu 1956 
na povečanje blagovnega prometa 
za 100/o. Го povečanje bo doseženo 

predvsem z boljšo organizacijo od- 
kupne mreže v kmetijskih zadrugah. 

Ker je glavni vzrok za slabo po- 
slovanje kmetijskih zadrug v sla- 
bem vodilnem kadru, bo moral 
občinski ljudski odbor v letu 1956 
posvetiti temu vprašanju več pozor- 
nosti in skrbi. 

K reševanju tega vprašanja bodo 
delno pripomogli potrošniški sveti, 
ki jih bo formiral občinski ljudski 
odbor. 

VIII. poglavje 
Gostinstvo 

V gostinstvu je predvideno po- 
večanje prometa za 41 Vo. V sociali- 
stičnem sektorju se bo promet po- 
večal za 8"/o, v privatnem pa za 
86"/o. To povečanje gre na račun 
spremenjene strukture lastništva. 

IX. poglavje 
Obrt 

V obrti, ki je v občini zastopana 
s 3 socialističnimi obrati in 174 pri- 
vatnimi obrtniki, v letu 1956 ni 
predvideno povečanje proizvodnje. 
Največji socialistični obrat je ope- 
karna Draga-Ig, ki bo v tem letu 
s pomočjo investicijskega kredita 
uredila svoje proizvodne naprave, 
kar pa bo vplivalo na povečanje 
proizvodnje šele v letu 1957. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti 

' Občine Ljubljana-Rudnik 
za leto 1956 
X. poglavje 

Amortizacija 
1. Gostinstvo: 
Pavšalirana samostojna gostišča 

bodo obračunavala polni znesek 
predpisane amortizacije, izračunane 
po amortizacijskih stopnjah, ki so 
določene z zveznimi predpisi. 

Gostišča na pravila bodo obra- 
čijnavala amortizacijo po stopnji 
lrt0/o od vseh osnovnih sredstev, ra- 
zen gostišča Iški dom, ki bo obra- 
čunalo amortizacijo po stopnji 1 »/o 
od stavb in 2,,/(i od ostalih osnovnih 
sredstev. 

2. Obrt: 
Obrtne gospodarske organizacije 

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

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

stva znaša: 
a) od zgradb 2l,/e 
b) od ostalih osnovnih 

sredstev 4 »/o 
Za gostišče Iški dom znaša obrest- 

na mera: 
a) od zgradb 1.50/o 
b) od ostalih osnovnih 

sredstev 2.0 0/o 
2. Obrt: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) Opekarno Drago 10/o 
b) Mesarijo Ig 2°/« 
c) Strojno mizarstvo Ig 3»/o 
3. Splošne kmetijske zadruge: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša 

ХП. poglavje 
Razdelitev dobička 

1. Trgovina: 
Dobiček trgovskega podjetja na 

drobno, oziroma trgovine, ki ostane 
po izločitvi sredstev za okrajni 
družbeni investicijski sklad po čle- 
nu 90 in sredstva za razdelitev po- 
trošnikom po členu 92 Uredbe o do- 
delitvi celotnega dohodka gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLHJ 
št. 10/56) se vloži v občinski druž- 
beni investicijski sklad in se sme 
uporabljali le za investicije v trgo- 
vini. 

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

tistega dela. ki ustreza zveznemu 
davku na dobiček, se razdeli: 

a) v občinski proračun 10% 
b) v sklad Okrajne za- 

družne zveze 40% 
Sredstva tega sklada sme Okra j- 

na zadružna zveza uporabiti samo 
za pospeševanje trgovinske dejav- 
nosti. 

c) kmetijski zadrugi 50% 

XIII. poglavje 
Sklad za plače gospodarskih 

organizacij 
T rgovina: 
Obrtno nabavni prodajni zadrugi 

metlarjev in ščetarjev se določa 
sklad za plače od doseženega pro- 
meta v odstotku 1.8%. 

XIV. poglavje 
Pavšalisti 

Gostiščem in obrtnim gospodar- 
skim organizacijam-pavšalistom bo 
družbene obveznosti predpisal občin- 
ski ljudski odbor s posebno odločbo. 

XV. poglavje 
Občinske doklude 

Za posamezne katastrske občine 
so določene doklade od kmetijstva 
v naslednjih odstotkih katastrskega 
dohodka: 

a) bivši ObLO Ig za naslednje 
k. o.: 

Dobravca 9.0% 
Golo 6.0 % 
Ig. Iška loka, Iška vas 

(razen Zg. Iga), To- 
rnišelj in Vrbljenje 11.5% 

Gornji Ig (k. o, Iška vas) 6.0% 
Za potok 5% 
Žel i in I je 8% 

b) bivši ObLO Škofljica^ 
(»radišče 
Lan išče (razen vasi 

Pleše) 
Pleše k. o. Lanišče 
Pijava gorica 
Drenik k. o. Vino 
c) bivši MLO Ljublja"8' 
Katastrske občine biv- 

šega MLO (razen vasi -ij, 
Orlje) .., od'' 

vas Orlje (k, o. Rudni*) j 
Samostojnim poklicem m 

no-pravnim osebam se za 
odmeri občinska'dokiada 
nino, predpisano na . oSti ^ 
njihove pridobitne dejav" „f 
roma samostojnega pokli' ',.111/1 
na dohodke iz njihovega 1 Д' 
n ja ali premoženjskih lir',,V(-|,'W 
likor se obdavčujejo p<> ■ 1 
be o dohodnini. . ;'B i/> I ' 1J 

Občinska doklada se P® .j), f'j'eit. 
ne odmeri zavezancem, k"" ne oamen zavezancem, *»' .e f ' 
kupni letni čisti dohocK'k kj, ^ % 11 
sega 160.000 din. Vsem J/ PflL' 
vezancem pa se po tej tof" 
občinska doklada takole: шн 

a) samostojnim рокИ1^"1 Jiily 
sebno-pravnim osebam j1. 
nine. odmerjene na Pr'( 'Vi«'' 
javnost oziroiha na dejavB" 
stojnega poklica; ■ ... V't 

b) brivcem m fnzerj"!1,ju'li. 
jem, čistilcem čevljev, •'J 
dimnikarjem, garderobe1"!' ^ 
lovalcem perila, krojac''"^^ ^ 
ceni vreč, krznarjem. 
pedikerjem, modistkam, P| 
likalkam. popra vljalccin ^^ 
pravi jalcem nogavic. РГ| ,.|ii » 
drugih tkanin, pretiskov«' ји 
nin, snažilcem oken. vczfJ1' 
vil jani, Žagarjem drv in "'V.ni. 
se ukvarjajo s prepisovanj |8M 
množevanjem. kopiranje"1' ^l#"1 vtiiip lil. |\l>| I I I <1 IIJ - Op ft' 4|i 
ranjeni ter sestavljanje!"' sf l'. Д 
in reklam, pod pogojem, ^п0Л % »k 
t^zno ukvarjajo a л«!" . ^ ^ lc<i opravili, zasebnim potrosi'1 у <ii 

h 

Eni 

1 
;nN 

f 5/5 

№>■ 
b 

t* 
N- 

41 

;уој| 
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№ 

določi občinska doklm'® 
10% dohodnine. . 

Dohodnina skupaj z 0'<'|[ol 
klado ne sme znašati vec 
davčne osnove. (l(j», 

Občinska doklada '"j/ 
plačuje v gotovini istoP"!' -„fJ 
isti način, kakor odgovarj 
hodnina. 

. 41- 

XVI. poglavje 
Л. BII.ANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 

I. SRKDSTVA 
1. 26% del dobička gospodarskih organizacij , , . • 
2. 1% del prometnega davka iz gospodarstva . . • 
3. 50% del posebnega proračunskega prispevka . . • 
4. 70% del dohodnine od kmečkih gospodarstev . . • 
5. 70% del dohodnine ostalih poklicev  
6. 45% del obč. doklade na doli. od kmetijstva . • • 
7. Občinska doklada na doli. ostal, poklic  
8. Občinski prometni davek    
9. Lokalne takse • 

10. /emljarina (brez kmetijstva)  
-II. Dohodki uradov in ustanov  
12. Ostali proračunski dohodki • 
13. Davek na maloprodajni promet 
14. 50% ostanek dobička gostinskih in pavšal, podjetij . 

Skupaj • 
II. IZDATKI 
1. Administrativni proračun .••* 

(9^ 
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B. SREDSTVA SKLADOV OBČINE LJUBLJANA-RU^'^)/ 

Občinski investicijski sklad bo znašal . 
Občinski cestni sklad bo znašal .... 
Sklad za gradnjo stanovanj bo znašal 
Sklad za pobijanje alkoholizma bo znašal 

XVIL poglavje 
Končne določbe 

Svet za gospodarstvo je poobla- 
ščen, da po potrebi i/.da natančnejša 
navodila za izvajanje tega druibe- 
nega plana. 

Ta družbeni plan 
nuarja 1956. 
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