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IV. poglavje 
Zadružništvo 

Na področju občine se nahaja 
samo KZ Šmartno ob Savi. Predvi- 
deva se zboljšanje njene delavnosti 
na področju odkupa in kmetijske 
pospeševalne službe. 

V. poglavje 
Gozdarstvo 

Gozdne površine občine so ne- 
znatne in spadajo v področje zele- 
nega pasu mesta Ljubljane. V letu 

se bo nadalj evalo z varova- 
njem in zaščito gozdnega bogastva, 
omejevalo sečnjo in pospeševalo po- 
gozdovanje. 

VI. poglavje 
Gradbeništvo 

Obrtno gradbeno podjetje Gra- 
ditelj bo preusmerilo svojo dejav- 
nost v gradnjo stanovanjskih objek- 
tov in izvrševanje gradbenih vzdr- 
ževalnih del stanovanjskih objek- 
tov. Pomožni obrati ljubljanskih 
gradbenih podjetij, ki se nahajajo 
nu področju občine Ljubljana-Moste, 
bodo delovali v okviru potreb ma- 
tičnih gradbenih podjetij, katerih 
dejavnost se bo znižala zaradi pre- 
usmeritve investicijske izgradnje. 

VII. poglavje 
Promet 

Porast proizvodnje in življenjske 
ravni povečuje tudi dejavnost pro- 
meta. Podjetje SAP bo povečalo 
svojo dejavnost zlasti v tujskem 
prometu s priključitvijo podjetja 
Turist biro. Poleg vzdrževanja red- 
nih prog bo združeno podjetje or- 
ganiziralo skupinske izlete po drža- 
vi in v inozemstvo. 

VIII. poglavje 
Trgovina 

Plan blagovnega prometa trgo- 
vine na področju občine I.jubljana- 
Moste predvideva porast za 15 V«. Po 
posameznih vrstah trgovine je pred- 
viden sledeči porast prometa: 

IndekN 
1955 i 00 

3. uvedbe normiranih in akordnih 
del, 

4. uvajanja in pravilnega izvajanja 
premiranja. 

III. poglavje 
Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja v občini 
se ne bo bistveno razlikovala od 
proizvodnje v letu ШЗ. Predvideva 
se, da bo skladna s predvidevanji 
okrajnega družbenega plana, ki 
predvideva 2 "/o povečanja proiz- 
vodnje. 

Živinoreja je najmočnejši vir 
dohodkov kmetijstva, /aradi ugod- 
nega pridelka krme v letu 1953 se 
predvideva porast številčnega sta- 
nja živine, pa tudi večja proizvod- 
nja mleka. 

Povečanje števila živine in smo- 
trnejše uporabljanje umetnih gno- 
jil bo ugodno vplivalo na rodovit- 
nost obdelovalnih površin. Pričakuje 
se povečana proizvodnja žit in 
krompirja. Površina krmnih rastlin 
se ne bo povečala. 

Zaradi obilne letine v 1. 1955 se 
donos sadjarstva ne bo povišal. ICer 
se sadjarstvu še ne posveča zadost- 
na skrb, bo v letošnjem letu donos 
verjetno manjši. 

V zimski dobi 1955/56 je bila v 
vsej občini izvršena akcija za čišče- 
nje drevja in zatiranje sadnih škod- 
ljivcev. V letu 1956 se predvideva 
smotrnejše obnavljanje sadovnja- 
kov. 

V občini se nahaja precejšnje 
število obdelovalcev manjših po- 
vršin, to je vrtičkarjev. Tudi tej 
drobni kmetijski proizvodnji, ki je 
važna za preskrbo mestnega trga z 
zelenjavo in raznimi zgodnimi kme- 
tijskimi pridelki, se bo posvetila 
večja skrb. Potom zadruge »Sadjar 
in vrtnar« se bo organiziralo siste- 
matično zatiranje rastlinskih škod- 
ljivcev, zlasti koloradskega hrošča. 

UZBENI PI.AN 
LJUBLJANA-MOSTE 
* LETO 1956 

2. z boljšim izkoriščanjem obstoje- 
čih kapacitet, 

3. z večjo produktivnostjo delu, 
4. z izboljšano kooperacijo med po- 

sameznimi podjetji, 
5. z boljšo oskrbo z električnoener- 

R'j0- .v Indeks fizičnega obsegu industrij- 
ske proizvodnje in delovne sile bo 
j)o posameznih industrijskih podjet- 
jih naslednji: 

Indeks fi/. Indeks 
obsega proi/,v. delovno sile 

igv. IOO vm - IO« 
  100 100 
  190 100 
  115 106 
  102 98 

V trgovini na veliko, državni sektor . 
V trgovini na veliko, zadružni sektor 
V trgovini nu malo, državni sektor 
V prod. proizv. podj., državni sektor . 
V časopisu, založb, podj., državni sektor arna 

V občini bo potrebno v letu 1956 
stremeti za povečanjem trgovske 
mreže, zlasti v prehrambeni trgo- 
vini, in povečati število prodajaln 
sadja in zelenjave. 

/a razvoj in napredek blagovne- 
ga prometa bo potrebno: 

a) da se skladi podjetij in na- 
menski skladi občine za trgovino 
čimbolj racionalno porabijo, 

b) da se trgovska mreža poveča 
z novimi prodajalnami živilske in 
galanterijske stroke ter modnim in 
munufakturnim blagom, 

c) čimprejšnja ustanovitev po- 
trošniških svetov, ki bo omogočila 
družbeno kontrolo kulturne postrež- 
be in zboljšanje notranje in zuna- 
nje ureditve trgovinskih poslovalnic. 

V trgovini se bo moralo zaostriti 
varčevanje pri materialnih stroških, 
odpraviti nepotrebne posredovalce, 
odpraviti nepotrebno kopičenje bla- 
ga in s tem pripomoči k stabilizaciji 
trga in znižanju cen. Potrošniški 
sveti bodo morali skrbeti za stro- 
kovno in moralno-politično kvalifi- 
kacijo zaposlenih delavcev in usuž- 
bencev v trgovini. 

IX. poglavje 
Gostinstvo in turizem 

Promet v gostinstvu se bo pove- 
čal skladno s porastom celotnega 
blagovnega prometa, pri tem se pa 
ne bo povečalo število zaposlene 
delovne sile. 

Skupno industrija 
rez Tovorne močnih krmil 

povečanje fizičnega 
',njc in stanja delov- 
Ustriji kaže, da bo 
v "»diistrijski proiz- 

Povcčanje produktivnosti dela v 
letu 1956 bo odvisno od: 
1. boljše organizacije dela, 
2. boljše mehanizacije in racionali- 

zacije proizvodnega procesa. 
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_Da so ouiogoCi Širši razmah go- podjetje, se v letu 1956 vodijo kot 
stihstva, so amorn/ucija določi v 
višini in stopnji, ki bo omogočala 
redno vzdrževanje in nadomestitev 
osnovnili sredstev. 

Zaradi posebne družbene vloge 
se obrati delavsko uslnžbenskih re- 
stavracij in inenz oprostijo pl-ače- 
vanja obresti od osnovnih sredstev. 

Sredstva, ki jih ustvarja gostin- 
stvo v korist občinskega investicij- 
skega sklada, se bodo uporabila za 
investicije v gostinstvu. 

X. poglavje 
Obrt 

Pomanjkanje ustreznih investi- 
cijskih srfdstev pa tudi ustreznih 
delavnic in lokalov je vzrok, da 
obrtna di-javnost kljub preseganju 
proizvodnje v letu 1У55 ni dosegla 
skladnega razvoja z ostalimi pano- 
gami gospodarstva. 

V letu 1956 se bodo proizvodnja 
in storitve obrtniške dejavnosti v 
družbenem sektorju obrti povečale 
za 10 0/o, medtem ko se v privatnem 
sektorju predvideva povišanje za 
8 0/o. 

V nadaljnjem razvoju obrti v 
letu 1956 se predvideva razširitev 
mreže obrtniških delavnic, predvsem 
uslužnostpih. Posebna skrb pa bo 
veljala tudi izpolnitvi opreme ob- 
stoječih obratov, ki imajo iztrošeno 

50 »/o 
25 »/o 
20 »/o 

ganizacije od polne amortizacije: 
Modno krojaštvo Ob 

Ljubljanici 
Kolarsko-kovaško podjetje 
Čevljarsko podjetje 

3. Komunalna podjetja: 
Komunalna podjetja plačujejo 

in pomanjkljivo opremo. Razširitev amortizacijo v polnem znesku in po 
obrti je v pretežni večini odvisna izračunu v višini amortizacijskih 
od pridobitve novih lokalov in 
obrtnih delavnic, katerih na pod- pisi 

komunalna podjetja. 

XIV. poglavje 
Amortizacija 

1. Gostinstvo: 
Gostinska podjetja in gostišča 

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

Gostišča na pravila obračunavajo 
amortizacijo po stopnji 100/o od vseh 
osnovnih sredstev in jo morajo v 
celoti uporabiti za investicijsko 
vzdrževanje. 

2. Obrt: 
Obrtne gospodarske organizacije 

obračunavajo polni znesek predpi- 
sane amortizacije, izračunane po celotnega dohodka gospodarskih or- lokom, 
stopnjah, ki so določene z zveznimi ganizacij (Ur. list FLllJ št. 10/56). 
predpisi. e) Dobiček gospodarske organi- 

Ne glede na prejšnji odstavek zacije po odbitku dela za samostoj- 
plačujejo naslednje gospodarske or- no razpolaganje se odvede v občin- 

ski investicijski sklad. 
3. Splošne kmetijske zadruge: 
Dobiček KZ, ki ostane po izlo- 

čitvi tistega dela, ki ustreza zvez- 
nemu davku od dobička, se razdeli: 

pogled6 
XVIJ 

Sklad za plače gosp0*' 
organizacij 

.etstf te' 

1. Gostinstvo: „ 
Gostinskim podjetjCIj Nc i.iia V1. i.ii Udi ^ 

'lin' 
Ц 

Jtil 
i«! 

b) Ko odvede gospodarska orga- 
nizacija iz svojega dobička znesek 
za investicijski sklad, krije obvez- 
nosti po zakonu iz dobička (čl. 39. 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarske organizacije. Uradni 
list FLRJ št. 10/56). 

c) Iz tega dobička, po odbitku 
obveznosti po zakonu, se izloči pla- 
čilni sklad iz dobička s prispevkom • ■ mi etir 
za soc. zavarovanje in prispevkom Gostilna pri Zeleni J8 ra( I i 1 

za stanovanjski sklad. Gostin. podjetje >Planl 

Plačilni sklad iz dobička znaša DUH >Saturnus€ 
največ 16°/o plačnega sklada pred 
izračunom dobička. 

d) Po odbitku plač iz dobička se 
izloči določeni del za samostojno 
razpolaganje, ki znaša 1 % od ce 

ščem se določa sklad zaХјјјЛ 
seženega prometa v n"' 
stotkih: 

XVIII. poglavje 
Občinske dokl8^e 

. , _ __ Stopnja občinske dok (<> 
lotnega dohodka. Sredstva za samo- hodek od kmetijstva ,ZIViaJe 
stojno razpolaganje komunalnih Stopnje občinske 
podjetij se smejo uporabiti samo mostojnih poklicev in га,еђ| 
kot določa 51. čl. Uredbe o delitvi nih oseb se določijo s P 

iP' 
S 

1' l" lin 
[•*0] 
fst 

XIX. po 
Določitev pavšalov v t' 

in obrti 
Obrtn 

ter gost 
v letu 1955 družbene 

Inim podjetjem in J jO'" 
iščem na pravila- 

družbenega investicij5 

a) 10% v korist občinskega pro- in proračuna in stal 
računa, 

b) 40 "/o v sklad OZZ — sredstva 
tega sklada sme OZZ uporabiti za 

stopenj, ki jih določajo zvezni pred- ^Х^апје Z1,<,r"™0 trpovske 

v ieiu 1V59 amznene s 
ločene s pavšalom, bo oP jjJ % 

ШЖшШтШ 
družbeni skupnosti h! 

\ TV* *1 đ~\ r* Ir ■ ■ VF ж-v 1^- * f I T* 11 J 

ročiu občine manjka. 
Pravilno določanje davčnih osnov 

za privatne obrtne proizvajalce in 
uporaba enotnih davčnih stopenj 
sta omogočili izenačenje družbenih 
obveznosti med socialističnim in 
privatnim sektorjem in pospešili 
zdravo konkurenco med obema sek- 
torjema. Da se vsldadijo družbene 
obveznosti med socialističnim in 
privatnim sektorjem, se uvajajo 
občinske doklade na dohodek obrti 
in samostojnih poklicev. 

XI. poglavje 
Komunalna podjetja 

Medtem ko komunalno službo 

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

stva znaša na leto za: 
a) zgradbe 2 %, 
b) ostala osnovna sredstva 4 %. 
Podjetja in gostišča družbene 

prehrane ne plačujejo obresti od 
osnovnih sredstev. 

2. Obrt: 
Obrestna mera od osnovnih sred- 

stev znaša za obrtna podjetja 6 % 
letno. 

Spodaj našteta podjetja plaču- 

c) 50% 
druge. 

v korist kmetijske za- 

šalnem znesku v okviru . 
instrumentov Občinski 'J 
bor Ljubija na-Moste 8 уЛ 
odločbami. Odločbe se 

podlagi sklepa Sveta zn iC. 
stvo ObLO Ljubljana-M0' 

XX. poglavje 
A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV V 

DOHODKI 
letu 

vršijo na področju občine Ljublja- -HV ,)l>resli "a osnovna sredstva po *4....i. i_. 'i i . . . J. y.m-/;inin cfnnninh* na-Moste komunalna podjetja 
ostalih predelov mesta Ljubljane, 
se v občini Moste vodijo kot komu- 
nalna podjetja: 

Pekarna Moste s 4 pekovskimi in 
1 slaščičarskim obratom. Pekarna 
Galjevica z 1 obratom na področju 
Most, ter Kino Triglav.- 

XII. poglavje 
Izvoz 

V letu 1956 se izvoz ne bo bistve- 
no menjal. V izvozu sodelujejo na- 
slednja industrijska podjetju: 

Kemična tovarna Moste, Satur- 
nus. Tovarna kleja. Oljarna in 
Mineral. Komična tovarna Moste 
zmanjšuje svoj izvoz napram pre- 
teklem^ letu zaradi izpada izvoza 
glinice. Tovarna kleja znižuje izvoz 
živalskih kosti zaradi spremenjene- 
ga načina odkupa in prodaje žival- 
skih odpadkov. Izvoz tovarne Satur- 
nus predvideva povečanje 
l,„  ^ J 

znižanih stopnjah: 
Modno krojaštvo * 2 % 
Čevljarska delavflica 2 % 
Brivnica in česalnica 2% 
Kol. kovaška delavnica 3 % 
Vulkan 30/,, 

3. Komunalna podjetja: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto: 
Kino Triglav 1 % 
Pekarna Moste 2 % 

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

stva kmetijskih zadrug znaša letno 
2 %. 

XVI. poglavje 
Razdelitev dobička 

1. Gostinstvo: 

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

10. Zemljarina     
11. Dohodki uradov in ustanov  
12. Ostali proračunski dohodki  
13. Davek na maloprodajni promet • 
14. 50% ostanka dobička gost. in pavšaliranih podjetij 

IZDATKI 

k 

d 

i 

1. Administrativni proračun  . 
2. Negospodarske investicije   . . • ' 

B. SREDSTVA SKLADOV 

1. Občinski investicijski sklad . , 
2. Stanovanjski sklad  
3. Občinski cestni sklad .... 
4. Sklad za pobijanje alkoholizma 

i 
ti 

Občinski skladi skupno 

XXI. poglavje 

4 

i 

Dobiček gostinskih podjetij in 8уе.4 za gospodarstvo je poobla- 
gostišč, ki ostane, ko se izločijo »cen, da po potrebi izda natančnejša 
sredstva za okrajni družbeni inve- "avoaila za izvajanje tega družbe- 

se sticijski sklad po 113. oz. 
inve- 

90. čl. bo orientiral predvsem na Bližnji Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
vzhod. Na novo nastopa v izvozu .... 
podjetje Mineral, ki bo izvažalo iz- 
delke iz marmorja. Oljarna bo iz- 
važala tehnično olje. 

nega plana. 

Ta družbeni plan vdj* 
nuarja 1956 dalje. J 

Predsednik ^ 
Občinskega U1"'., i 'r. 

Eain Ciril 

gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ št. 10/56), se razdeli; 

50% v občinski družbeni inve- 
sticijski sklad, 50% v občinski pro- 
račun. 

2. Komunalna podjetja: 
a) Od komunalnih podjetij vloži 

m 

Drugi del 
Ekonomski inštrumenti občine 
Ljubijana-Moste za leto 1956 

XIII. poglavje . , . • • i ve* ii» i ii v i. iv. i j n i\ i BIVItlU. UDniH podjetji Pekarna Moste ki se namensko uporablja za inve- 
rekarna Galjevica ter Kino Tri- sticije v pekarnah; Kino Triglav v 

OBČINA GROSUPLJE 

Na osnovi 1„ 2., 3. in 10. točke glavjaC-IM (Ur. 1. FLRJ 
izdaja občinski 
suplje naslednjo 

         «,«1 
Odredbe o zatiranju koloradskega izdaja občinski ljudski 
hrošča (Ur. list FLRJ št. 42-324/47), 
33. in 34. člena Temeljnega zakona 
o varstvu rastlin pred boleznimi in 

50% del dobička, ki ustreza zvez- škodljivci (Ur. I. FLRJ št. 26-292/54) 
nomu rlnvlru P/> L-f t> f« «» 1. .1.1. vri ni ■ ч/ • • i .. '' nemu davku. Pekarna Mogte v ob- 
činski družbeni investicijski sklad, 

i - . .J ■ J * M lil €• II« Лж|||\ glav, ki se je vodil kot trgovsko svoj investicijski sklad. 

določil odloka o območjih, ki so 
okužena z nevarnimi boleznimi in 
škodljivci (Ur. list FLRJ št. 37/55) 
ter Zakona o pristojnosti občinskih 
in okrajnih ljudskih odborov I/A po- 

ODREDBO j/ 
o zatiranju koloradski 

iK< 
Krompirjevi in parn'gV)1 

sadi se morajo v 
enkrat na teden pref? 

4i 

»t 

S 

1^ 
b > 
i(4 ■ )l, 

S 

ki 

L" • 'i 

л 

I 
I 
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ЈђрГ.;". opravijo pridelovalci 
klini st ^Paradižnika, ki so tudi 
4adOnti vse potrebno, da se 
'•ЈоЦ, f 1 nrošC v vseh svojih raz- 

I "''a i,? . 'l'^'nka, jajčeca, hrošč) 
:il tde j Dajdena zalega uniči. Pre- 
ji' ^ Ha KZa''ra.nje so dolžni razširiti »d г , Кгошрјг samosevec, ki raste 

Рг;'|'0|т 'n drugimi kulturami. 
l)re?n .ci so dolžni paziti, da 

loj, j.poBojno uničijo prvi hrošči 
*S (,

0,lezejo iz zemlje, obenem 
da ličinke ne ■ ' 11 Pol centimetra. 

- >• "jeta 
Hi 2- * in njegova zalega se lahko 

oziroma zatirata meha- s kemičnimi sredstvi. Ob- 
dvakratno kemično zati- 

.!'iev, 
ГоР1Јепје ali zapraševanje), 

1Ц. amejo okužbe več kot 20% 
I Ok".6, nasadov. 
K J« 2b,ruhu lokalne močne okuž- 

PHstojnj upravni organ ob- 
K4« ♦ jjudskega odbora lahko 'iJtii. - ' večkratno škropljenje 

"»sevanje. 

^ij'o^lci krompirja so dolžni 
8
e Parcele označiti s tabli- 
. bočnim naslovom pridelo- 
11 izinero površine. Tablice 

Ц 'ti napravljene tako, da jih 
•->«1 dež ali odnesel v(;t<!r, 1 |аЈ" biti postavljene na njivi mem in lahko dostopnem 

J, 4. 

iP'Snn'nK kmetijskim za- 
у i'vrše takoj škropljenje Лр, »Sevanje, no račun lastnika 

\ 111 ali paradižnikovega na- 

Se nc ravna po določbah te 
Лц' Se kaznuje po Temeljnem 
rJfii ;0 varstvu rastlin predf bo- 

^odljivci (Ur. list FLRJ 

iskega ljudskega odbora 
Jancžič Anton 1. r. 

Na uubuana-šiska 

r 2- odstavka 15. in 
i I 0('l)()P:i ,."a 0 občinskih Ijud- 

6. 

J« 

ohfi Predsednik 

4 

V hišah, ki so zgrajene po lein 
1950, se najemnina razdeli: 

najmanj 70 Vo v amortizacijski 
•klad; 

najmanj lO'/о za vzdrževanje; 
do 20Vo za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za raz- 

delitev v amortizacijski sklad in v 
sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stro- 
škov za hišno upravo. 

2. člen. 
Besedilo 7. člena v prejšnjem 

členu imenovanega odloka se spre- 
meni tako, da se glasi: 

Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 
so bile zgrajene v letu 1918 in prej, 
ne vplačujejo v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš dela amortizacij- 
skega sklada. 

Amortizacijski sklad in sklad za 
vzdrževanje se za te hiše združita 
v en sklad za vzdrževanje. 

Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 
so bile zgrajene po letu 1918, odva- 
jajo od stanovanjskih najemnin me- 
sečno iz amortizacijskega sklada v 
sklad za stanovanjsko komunalno 
graditev 20Vo tistega dela najem- 
nine, ki se plačuje v amortizacijski 
sklad. 

3. člen. 
V istem odloku se spremeni be- 

sedilo 8. člena tako, da se glasi: 
Od najemnin za poslovne pro- 

store v hišah, last Splošnega ljud- 
skega premoženja, družbenih in za- 
družnih organizacij ter zasebnih hiš, 
ki so vključene v stanovanjsko skup- 
nost, odvaja hišni svet v sklad za 
stanovanjsko komunalno graditev: 

1. pri hišah, zgrajenih do vključno leta 1900   500/o 
2. pri hišah, zgrajenih od 1. 1901 do vključno 1. 1910 . . . 400/o 
3. pri hišah, zgrajenih od 1. 1911 do vključno 1. 1918 . . . 50Vo 
4. pri hišah, zgrajenih od 1. 1918 do vključno 1. 1945 . . . 60% 
5. pri hišah, zgrajenih od leta 1945 dalje 70"/o 

lL*neru dvoma o razširjenosti 
'S oine.m razmahu škodljivca 
L ojeni skupni pregledi ali eDiii ukrepi zatiranja. 

®jni 
a, __ ,   

Oii,.1105'' aH močnega razmaha 

l№ni upravni organ občine 
Rn.'a8fa, da v primeru močne 

Ostanek najemnine pa se razdeli: 
najmanj 60% v amortizacijski 

sklad; 
najmanj 20% za vzdrževanje; 
do 20% za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za raz- 

delitev v amortizacijski sklad in v 
sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stro- 
škov za hišno upravo. 

4. člen. 
Hišni sveti, ki bodo po določbah 

tega odloka razpolagali z večjimi 
denarnimi sredstvi, tega viška sred- 
stev ne smejo uporabljati za stro- 
ške hišne uprave. 

5. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

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

Predsednik 
občinskega l judskega odbora 

Jenko Marijan 1. r. 
Enak odlok sla sprejela občin- 

ski ljudski odbor Borovnica na 
11. seji dne 15. julija 1956 in občin- 
ski ljudski odbor Ljubljana-Riidiiik 
na 10. seji dne 14. julija 1956. 

S ^'Iba Stopi v veljavo z 
vliati e v »Glasniku« OLO 

in )Jj;^lPorablja pa se od 1. ja- 

Ч W1 # 1 ■ ■ o I\ III 1J li VI 
^Nćil (Ur-list LRS st-,<>/52)- 2. poglavja, priloge 
VrSn:! ? Pristojnosti občinskih 
V C^Jjndskih odborov (Ur. 1. 
^li "»pt, iv ter 3. člena Zakona 

-. i1 'u dopolnitvah Te- 
si, 5fca o prekrških (Ur. 1. 

('Ij ''5) je občinski ljudski 
Vil ^i^^a nn sej' "• 1956 sprejel naslednji 

»4, ODLOK 
in dopolnitvah 

'Ivi „"ovanjski lariti, raz- 
^ ajemnin in skladih 

0 Stanovanjski tarifi, 
fi/.■|einiiin in sk)adih М1Х) 

^ !• LRS št. 31/54) se 
• doda nov člen 6 a, ki 

Na podlagi 10. člena temeljne 
uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Ur. list FLRJ št. 51/53), na 
podlagi 2. odst., 15. člena. Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS 19/52) in 23. člena statuta obči- 
ne Ljubljana-Siška, je občinski ljud- 
ski odbor Ljubljana-Siška na 12. seji 
dne 13. julija 1956 sprejel naslednjo 

ODLOČBO 
o razglasitvi »Glasbene šole Siška- 
Bcžigrad« v Ljubljani za finančno 

samostojni zavod 
1. člen. 

Proračunska ustanova »Glasbena 
šola Siška-Bežigrad« se razglasi za 
finančno samostojni zavod. 

Ime zavoda se glasi: »Nižja glas- 
bena šola Siška-Bežigrad«. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2. člen. 
Naloga »Nižje glasbene šole Ljub- 

ljana-Siška« je ta, da vzgaja učen- 
ce do take stopnje glasbene iz- 
obrazbe, da bodo po dovršeni šoli 
sposobni aktivno sodelovati v raz- 
nih orkestralnih skupinah in tako 
dejansko prispevati k povzdigi Ijud- 
skoprosvetnega dela. 

Poleg tega daje zavod vidno na- 
darjenim učencem tako osnovo, da 
lahko neposredno nadaljujejo glas- 

beno poklicni študij na srednji ozi- 
roma višji glasbeni šoli. 

3. člen. 
Zavod gospodari s premoženjem, 

ki mu je dano v upravljanje in ki 
ga je uporabljala ustanova »Glas- 
bena "šola Siška-Bežigrad«. 

4. člen. 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delav- 

cev in uslužbencev (sklad za na- 
grade) ; 

b) sklad za nadomestitev in do- 
polnitev osnovnih sredstev in za 
velika popravila. 

5. člen. 
Zavod ima upravni odbor in di- 

rektorja. 
Upravni odbor ima 7 do 9 čla- 

nov. Največ tretjino članov uprav- 
nega odbora voli delovni kolektiv 
izmed sebe, ostale člane pa imenuje 
občinski ljudski odbor na predlog 
sveta za prosveto in kulturo. ' 

Direktor je po svojem položaju 
član upravnega odbora. 

Direktorja imenuje in razrešuje 
občinski ljudski odbor. 

Pravice in dolžnosti upravnega 
odbora in direktorja so določene s 
pravili zavoda. 

6. člen. 
Plače glasbenih pedagogov se 

določijo po predpisih o plačah in 
o napredovanju prosvetno-znanstve- 
nih delavcev. Plače ostalega osebja 
se določajo po predpisih o plačah 
in o napredovanju uslužbencev 
državnih organov oziroma po pred- 
pisih o plačah delavcev, zaposlenih 
pri državnih uradih in zavodih. 

7. člen. 
Za zadeve »Nižje glasbene, šole 

Siška-Bežigrad« je pristojen Svet za 
prosveto in kulturo. 

8. člen. 
Ta odločba velja od dneva obja- 

ve v »Glasniku«, uradnem glasilu 
OLO Ljubljana, zavod pa začne po- 
slovati po tej odločbi s 1. septem- 
brom 1956. 

Predsednik 
občinskega ljudskega odbora 

Jenko Marijan 1. r. 

OBČINA MENGEŠ 

Na podlagi 2., 8. in 9. člena 
Splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26/55), 
Zakona o pristojnosti občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. 1. 
FLRJ št. 34/55) v zvezi s predpisi 
XXV. poglavja Zveznega družbenega 
plana za leto 1956 (Ur. 1. FLRJ 
št. 14/56) in določili Uredbe o druž- 

benih investicijskih skladih (Ur. L 
FLRJ št. 22/56) je Občinski ljudski 
odbor Mengeš na svoji 11. seji dne 
16. julija 1956 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi občinskega investicij- 

skega sklada. 
1. člen. 

Ustanovi se investicijski sklad 
občine Mengeš kot družbeni sklad. 

2. člen. 
Sredstva investicijskega sklada 

se uporabljajo za gospodarske inve- 
sticije, zlasti pa se iz skladu dajejo 
investitorjem posojila: 

1. za gospodarske investicije; 
2. za garancijske zneske in vse 

druge obveznosti iz posojil za go- 
spodarske investicije, ki jih gospo- 
darske organizacije dobijo iz drugih 
skladov; 

3. za prispevek k stroškom za 
investicije gospodarskih organiza- 
cij, ki se kreditirajo ali finansirajo 
iz drugih skladov; 

4. za negospodarske investicije. 
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 posojila, ki se da- 
jejo iz tega sklada; 

4. drugi dohodki, ki so določeni 
v zakonitih predpisih. 

Sredstva sklada se nalagajo pri 
banki, ki izvršuje občinski pro- 
račun. 

4. člen. 
Posojila iz sklada se dajejo po 

predpisih, ki veljajo za posojila za 
gospodarske investicije, če ni dru- 
gih zakonitih predpisov. 

5. člen. 
Sklad upravlja Svet za gospodar- 

stvo, družbeni plan in finance ljud- 
skega odbora, upoštevajoč predpise 
odloka o omejitvi porabe in o upo- 
rabi sredstev nekaterih skladov v 
letu 1956 (Ur. 1. FLRJ št. 25/56). 

6. člen. 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. L 
1956 dalje. 

Predsednik ObLO; 
Ivan Vidali 1. r. 

Na podlagi čl. 50 zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih (Ur. list 
LRS 19/52) in na podlagi 8. in 10. 
člena Statuta občine Mengeš je Ob- 
činski ljudski odbor na svoji 9. se- 
ji dne 25/5-1956 sprejel 

ODLOK 
o socialnih podporah 

1. člen 
V svoji skrbi za socialno varstvo 

ljudi daje občinski ljudski odbor 
socialno ogroženim socialne podpo- 
re v okviru za to namenjenih pro- 
računskih sredstev. 

2. člen 
Praviloma se socialne podpore 

dajejo le osebam: 
a) ki stalno bivajo na območju 

občine; 
b) ki so dela nezmožne in nepre- 

skrbljene. 
Dela nezmožne in nepreskrblje- 

ne so osebe, ki se ne morejo pre- 
življati z lostnim delom zaradi mla- 
doletnosti, onemoglosti, starosti, te- 
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lesnih iu dušovnih defektov, težjih 
bolezni zlasti tuberkoloznih, riiili 
oskrbe nedoraslih otrok in radi štu- 
dija, pa nimajo premoženja ali do- 
hodkov, s katerimi bi se mogli pre- 
življati, niti nimajo svojeev, ki iti 
jih bili dolžni na katerikoli pod- 
lagi preživljati. 

•5. člen 
Socialne podpore so glede na na- 

men in trajanje stalne, začasne in 
enkratne, ter dijaške podpore. 

Pravica do stalne podpore, za- 
časne in dijaške podpore teče od 
prvega dne v naslednjem mesecu, 
ko je bila podpora dovoljena. Pra- 
vica do teh podpor pa preneha s 
prvim dnem sledečega meseca, ko 
so odpadli pogoji za upravičenost. 
Svet za socialno skrbstvo pa lahko 
aklene tudi drugače upoštevaje 
okolnosti in potrebe. 

4. člen 
Stalna podpora se daje onim, ki 

so trajno dela nezmožni in nepre- 
skrbljeni, ter znaša upoštevaje na- 
ravo socialne ogroženosti mesečno 
največ 4'>00 din, vendar ta meja ni 
obvezna za posebno težke primere, 

Ce živijo stalni podpiranci v 
družini svojcev, ki so jih dolžni 
vzdrževati, jc stalna podpora le do- 
polnitev dohodkov dotične družine 
do največ 2000 mesečnih dohodkov 
na vsakega člana družine. 

Ce živijo stalni podpiranci v do- 
movih, sme dosegati mesečna pod- 
pora največ razliko med mesečno 
oskrbovalnino v domn in lastnimi 
dohodki podpiranca; oskrbovanci — 
upokojenci v domovih onemoglih si 
smejo zadržati 20Vo pokojnine ozi- 
roma najmanj 1000 din za svoje 
osebne izdatke, 

■>. člen 
Začasno soc. podporo morejo preje- 

mati osebe, ki so zaradi smrti, bo- 
lezni, nesreče, zdravstvenih in dru- 
gih okoliščin socialno ogrožene in 
se ne morejo preživljati z lastnimi 
Johodki. 

Začasna podpora znaša mesečno 
največ 4500 din, vendar ta meja za 
posebno težke primere ni obvezna. 

6. člen 
Enkratne podpore .znašajo naj- 

več 10.000 din in se morajo dati iz- 
tčinoma osebam, ki so potrebne en- 

ratne pomoči radi nesreče, smrti, 
bolezni, plačila nujnih stroškov po- 
f;reba, plačila vozovnice in preživ- 
janja na povratku v domačo ob- 

čino. 
Tudi za nabavo ozimnice je mo- 

goče dati enkratno podporo. Tu se 
posebno upošteva socialne podpi- 
rance, minimalne upokojence in so- 
cialno ogrožene družine. 

7. člen 
Dijaško podporo lahko preje- 

majo: učenci osnovnih Sol, nižjih 
gimnazij in vajenci, dijaki višjih 
fimnazij, strokovnih šol in slušate- 
ji visokih šol, ki prejemajo štipen- 

dijo. 
Dijaške podpore se dajejo le 

otrokom padlih borcev NOV in žrt- 
vam fašističnega terorja, ter otro- 
kom socialno ogroženih družin, 
upoštevaje uspešnost pri študiju. 

Dijaška podpora znaša mesečno 
največ "5000 din, za štipendiste v do- 
movih pa le do ra/like med oskr- 
bovalnimi v domovih, ter štipendijo 
in otroškim dodatkom. 

8. člen 
Osebe, ki imajo nepremičnine, 

lahko prejmejo stalno ali začasno 
podporo proti svoječasni vrnitvi s 
tozadevnim zemljiškoknjižnim za- 
varovanjem. 

0. člen 
Socialne podpore dodeljuje po 

prostem preudarku Svet za zdrav- 
stvo in soc. skrbstvo na pismeno 
prošnjo, enkratne podpore pa lah- 
ko v nujnih primerih prizna šef za 
socialno skrbstvo, vendar more v 
tem poročati na prvi sledeči seji 
pristojnega sveta. 

O dodelitvi podpor, ki so veza- 
ne na zemljiškoknjižno zavarova- 
nje se sklenejo ustrezajoče pogod- 
be, ki jih za občino sklene in pod- 
piše predsednik ObLO. 

O dodelitvi ostalih podpor pa iz- 
da pristojni upravni organ tozadev- 
no odločbo. 

Odločba se glasi na podpiranca, 
v utemeljenih primerih pa se lah- 
ko določi izplačevanje podpore ose- 
bi, ki se za to odredi. 

Socialne podpore se dodelijo v 
gotovini, izjemoma, če je potrebno 
pa tudi v blagu. 

10. člen 
Zoper odločbe, s katerimi se za- 

vrne prošnja za dodelitev stalne ali 
začasne podpore je dopustna pri- 
tožba na Tajništvo za socialno var- 
stvo Ol.O Ljubljana, in sicer v 15 
dneh po prejemu odločbe. 

Zoper odločbo o zavrnitvi proš- 
nje za podelitev enkratne podpore 
in dijaške podpore, ter o zavrnitvi 
prošnje za podporo po pogodbi z 
zemljiškoknjižnim zavarovanjem, 
kakor tudi zoper višino stalnih in 
začasnih podpor pa ni pritožbe, pač 
pa je dopusten ugovor na ObLO, 
ki reši zadevo dokončno. 

11. člen 
Stalne, začasne in dijaške pod- 

pore se ukinejo, ali pa se njih vi- 
šina spremeni, če so za te ukrepe 
ugotovljeni utemeljeni razlogi, ali 
če so odpadli pogoji upravičenosti, 
ki so jih podpiranci dolžni javiti. 

O teh ukrepih sklepa za socialno 
skrbstvo pristojen svet, odločbo pa 
izda ustrezni upravni organ. 

Zoper odločbo o ukinitvi stalne 
in začasne podpore je dopustna pri- 
tožba na OLO Ljubljana, Tajništvo 
za socialno varstvo, zoper odločbo 
o spremembi višine podpore in uki- 
nitvi dijaške podpore pa je dopu- 
sten ugovor na ObLO, ki reši za- 
devo dokončno. 

12. člen 
Socialne podpore, ki jih preje- 

majo podpiranci te občine, je tre- 
ba vskladiti z določili tega odloka 
do konca julija t. I. 

15. člen 
Najmanj enkrat letno se opra- 

vi pregled vseh- podpirancev. 
Pregled opravi komisija, ki jo 

imenuje ObLO iz odbornikov ObLO, 
zastopnikov množičnih organizacij 
in drugih državljanov. 

Poročilo o ugotovitvah in za- 
ključkih pregleda in predloži komi- 
sija radi proučitve svetu za social- 
no skrbstvo. 

14. člen 
Odlok velja od objave v »Glas- 

niku« OLO Ljubljana. 
Predsednik 

Občinskega ljudskega odbora: 
Ivan Vidali I. r. 

Na osnovi predpisov Pravilnika 
o ustanovitvi, organizaciji in delu 
dečjih dispanzerjev (Ur. I. FLRJ 
št. 88/49) in v zvezi s 13. členom sta- 
tuta občine Mengeš je Občinski 
ljudski odbor na svoji 11. seji dne 
16. VII. sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi dečjega dispanzerja. 

1. člen. 
Ustanovi se dečji dispanzer za 

območje občine Mengeš kot prora- 
čunski zavod s sedežem v Mengšu. 

2. člen. 
Naloge dečjega dispanzerja so: 

zmanjševati obolenja in umrljivost 
pri dojenčkih in inajhnih otrocih, 
aktivno nadzirati otroke, posebno v 
prvem letu. in razvijati zdravstve- 
no-prosvetno delo meti prebivalstvom 
občine. 

V zvezi s temi osnovnimi nalo- 
gami opravlja dečji dispanzer po- 
sebno tole dčlo: 

a) daje ob določenih dneh, naj- 
manj pa dvakrat na teden, strokov- 
ne nasvete materam z dojenčki in 
malimi otroki; 

b) opravlja aktivno zdravstveno 
nadzorstvo nad otroci do 5 let, zlasti 
pa nad novorojenimi, nedonošentmi 
in bolnimi otroci, kakor tudi nad 
tistimi otroci, ki živijo v neugodnih 
socialnih in neprimernih zdravstve- 
nih razmerah; 

d izvaja protiepidemijske ukre- 
pe; imunizira otroke proti obolenjem 
za nalezljivimi boleznimi in pošilja 
obolele otroke v ustrezne zdrav- 
stvene ustanove stacionarnega tipu; 

č) organizira zbiranje materinega 
mleka za novorojene in nedonošene 
otroke, ki so ostali brez materinega 
mleka in za zdravljenje umetno 
hran jenih dojenčkov, ki bolehajo za 
motnjami v prehrani in prebavi;' 

d) razvija zdravstveno-prosvetno 
delo med materami in prebivalstvom 
s predavanji, razstavami in tečaji 
o higieni in negi otroka: 

e) vodi evidenco o gibanju obo- 
lenj in umrljivosti otrok, zlasti pa 
evidenco o gibanju nalezljivih bo- 
lezni; 

Г) opravlja patronažno službo, ki 
ji je namen, poučiti matere o pra- 
vilni negi in vzgoji dojenčkov in 
majhnih otrok in odpraviti vse 
škodljive pojave v otrokovi hiši, ki 
bi lahko ogrožali njegovo zdravje. 

5. člen. 
Sredstva za poslovanje zavoda so 

zagotovljena v občinskem proračunu. 
4. člen. 

Dečji dispanzer upravlja Svet za 
zdravstvo in socialno varstvo ljud- 
skega odbora. 

5. člen. 
Ta odločba stopi v veljavo z dnem 

objave v »Glasnikuc, uporablja pa 
se od 1. I. 1956 vse dotlej, ko bo 
dispanzer prevzela v svojo službo 
Zdravstvena postaja Mengeš po 
predpisih zakona o zdravstvenih 
domovih in zdravstvenih postajah 
(Ur. 1. LRS št. 21/56). 

Predsednik ObLO: 
Ivan Vidali I. r. 

OBČINA MORAVČE 

Na osnovi 21. člena Temeljnega 
zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ št. 13/56), 1. ter 2. člena Te- 
melnjega zakona o občinski dokladi 
in posebnem krajevnem prispevku 
(Uradni list FLRJ, št. 19/55) in XXI. 
poglavja, 1. točke zveznega družbe- 
nega plana za leto 1956 (Uradni list 
FLRJ št. 14/56), je Občinski ljudski 
odbor Moravče sprejel na svoji 9. se- 
ji, dne 19. julija 1956 

ODLOK 
o uvedbi občinske doklade na dohod- 
nino od kmetijstva, od samostojnih 
poklicev in od zasebno-pravnih oseb 

v letu 1956 
1. Men 

Na območju občinskega ljudskega 
odbora Moravče se pobira v letu 1956 

občinska doklada na doho 
kmetijstva, od samostojni" 
in od zasebno-pravnih ose 

2. člen |( 
Občinska doklada na dohod^ 

dohodek občine za kritje ^ 
nih, gospodarskih, zdravstv 
cialnih, kulturnih, prosvei111. ^ 
gih potreb, predvidenih za 

^ k 

3. člen 
Osnovo za občinsko —- -j 

kmetijstva tvori za leto 1 pn 
tovljeni katastrski dohodек^^ј f P 
tijstva, doklada pa se 
enotni stopnji 8 odstotkov. 

4. člen 
Samostojnim poklicem f 11 

no-pravnlm osebam se za 
odmeri občinska doklada јјРГШД 
nino, predpisano na dohod*: Ж Л 
hove pridobitvene dejavno« pj "J ^ 
ma samostojnega {»klica, ' ■ 
dohodke iz njihovega Pren}<jj(:(!r '{ 
premoženjskih pravic, v 
obdavčujejo po 34. členu 
dohodnini. 

Občinska doklada se pokril«' 
ne odmeri zavadovancem. * . 
lokupni letni čisti dohodek 
ga 160.000 dinarjev. je jj 

Vsem ostalim zavezan0®11^' 
tem členu odmeri občinska 
takole. 

I. samostojnim poklicen1 .,/, $ 
no-pravnim osebam . • • .^if1 

hodnine, odmerjene na Prl, [jca: 
' dejavnost samostojnega P0 

II. brivcem in frizerjen^ 1' 
jem,, čistilceln čevljev, fu рЛ 
kalov, stanovanj, vozil i" 
dežnikarjem, dimnikarjem' Лгч, 
berjem, izdelovalcem P® ijeifli j, ^ 
čem, krpalcem vreč, ^ггп 
sarjem in pedikerjem, nl„vlj^\, r,, • 
pericam In likalkam, ^' 
glasbil, popravljalcem пО®јн«К0*'л 1 

Jn /"11-11 (Г i V, 4'1 n i,, ored k 

K 

prog in drugih tkanin, Pr siv'".«! V 
"t >5 t cem tkanin, snažilcem okeii ^ , 

veziljam, Žagarjem drv 
ki se ukvarjajo s ,y 
razmnoževanjem, kopira™ дфК. 
katiranjem ter sestavljan]^ ^ 
in reklam, pod pogojem, Л 
težno bavijo z uslužnostn ^ 
vili zasebnim potrošnikom 
hodnine. ,flrXi 

Dohodnina skupaj 1 "vi ^ 
klado ne sme znašati vec 
davčne osnove. 

5. člen 
Občinska doklada se odi*1 

S UDCinska doklada sc " )>•«, 
plačuje v gotovini Istoca,^ 
isti način kakor odgovaO 
hodnina. 

6. člen 
Uredba o dohodnini 

FLRJ, št. 56/53) z vsemi »V., 
bami in dopolnitvami, оо^ 
nih stopnjah dohodnine 
(Ur. 1. FLRJ št. 6/56) ter ,p Л« 
prisilni izterjavi davkov ,!aj0 > 
proračunskih dohodkov v jo ^ 
kakor za odmero in P0^1. ^ ^ 
nine za odmero in pobir 
ske doklade. 

7. člen 
Davčne olajšave pri Cj!' 

morajo upoštevati tudi 
dokladi na odgovarjajočo 

8. člen 
/eljat': Ta odlok začne velja" VjU^HV ?VC 

jave v »Glasniku« OLO ^ 
uporablja pa se od 1- 

predsednik ^ 
občinskega IJudsk^ ^ 

Martin KIoP® ' 
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