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OBČINA VRHNIKA 

I 
•« ^ ^11 ^ieria 

i&niiv ^oria o ureditvi občin 
^ (Ur. list FI.RJ št. 26- 

0 .J}? Podlagi 50. 61ena Za- 
»n'^kLh ljudskih odborih 

št. 19/52) v zvezi z do- 

..fe* HU 
ЧЧ,.^ ^bičkom 88, 

l'Ui' •sektar indus 

r)«; 
i* 
9 

DRUŽBENI PLAN 
a) z večjo produktivnostjo dela, 
b) z boljšo organizacijo dela in 

samega proizvodnega procesa, 
c) z boljšim izkoriščanjem, ka- 

kor tudi čuvanjem proizvodnih ka- 
pacitet, 

d) z večjo štednjo s surovinami in 
pomožnim materialom, 

e) s povečanjem obstoječih kapa- 
citet in posebno 

f) z boljšo oskrbo električne ener- 
gije. 

II. poglavje 
Kmetijstvo in zadružništvo 

Predvideva se, da se bo kmetij- 
ska proizvodnja z upoštevanjem po- 
ljedelstva in živinoreje povečala v 
letu 1956 za 2 0/o napram letu 1955, 
z upoštevanjem sledečih možnosti in 
pogojev: 

a) če bodo ugodne vremenske pri- 
like, t. j. da ne bo poplav na barju 
ali suše na višje ležečih predelih; 

b) da se izkoristi dosedanja de- 
, „    . javnost in poveča dejavnost obstoje- 
кЦц'fi ^"Z« napram proizvod- čih zadružnih organizacij posebno v 
™*- 85s pospeševalni službi, službi strojnih 

O ^ 

^ -v* V Z. VIVJ- 
Л 1пЛгпеКа družbenega plana 
/ ® (Ur. list FLRJ št. 14- 
J^^ami družbenega plana 

,(ђг publike Slovenije za leto 
Ji 2 T: U®-8 št. 13-43/56) in na 

člena statuta ob- 
'V v '0 sprejel občinski Ijud- 
1. ћ, rhniika na svoji 10. seji 

1956 
4v^BENI AN 

vrHNIKA ZA LETO 1956 

^Voj Prvi del 
' gospodarstva občine 

v U 1956 
^ poglavje 
Industrija По e, da se bo celotna 

.■.iMflb. Proizvodnja povečala v 

X f^trijske proizvodnje: 
^ Obfj. ^bljana-okolioa — Varat 

Vrhnika 

^trii;1
C>f>Ckarne 

Ui'?, usnja Vrhnika 
|ћУ®м — Obrat 

industrija Ljub- 
Obrat Vrhnika 

* Vrh ^ga Ljubijan- 

111 
122 
103 

93 

99 

115 

d) Pojačati službo selekcilje in 
rodovnikov, nadaljevati in izkori- 
ščati dosedanje pridobitve z umetno 
osemenjevalno službo ter povečati 
število krav, ki se umetno oseme- 
njujejo, za 20 0/o napram letu 1955. 

c) Z upoštevanjem povečanja 
hektarskih donosov njih in travni- 
kov na račun porabljenih količin 
umetnih gnojil v letu i955 in doslej 
Izvršenih melioracij. 

f) Stremeti je, da se kljub spre- 
menjeni politiki regresiranja umet- 

industrije: z 
Ч dobičkom 100 na- 

Sito.no Predvidenim dohodkom 

I,,ti 1цц.sektor industrije: z do- nih gnojil uporabi za leto 1956 vsaj P v. > 1r> „„ 80 Vo lanskoletnih porabljenih koli- 
čin umetnih gnojil, 
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Usnja Vrhnika 99, 
4 , "sna . a — Obrat Verd 94, 
K>C^trija Liubl>ana ■ 
5 ^'.na 07' 
NV- 
fS'l^n-sile 

posameznih in ljubljanski trg, z odpravkom ve- 
likega števila vrst artiklov v kme- 
tijski proizvodnji.' 

Isti pogoji in smernice veljajo 
tudi za zadružno posestvo Cankar- 
jevo Verd. 

Na področju dejavnosti kmetij- 
skih zadrug se predvideva sledeči 
razvoj in se postavlja sledeče na- 
loge; 

a) Kmetijske zadruge, katerih je 
8, je arganizacijsko urediti in to po 
vprašanju odsekov in dela, kakor 
tudi njihove uprave, posebno po 
vprašanju velike režije. 

b) Pri organizacijskem urejeva- 

* '•ega Ljubljanski vrh 

se ujemajo s 

LKTO III., šiev. (>4 

liVJ Cii> isi« »nosti v letu 1956 

j9- Л Hi iJV' Ne odgovarja edi- 
r i ji, to vsled od- nju je urediti vprašanje članstva, 

' dni 8,3 števila nadur in katerega je v letošnjem letu nujno 
vSv k' je bilo v letu povečati za 20 "/o napram letu 1955, ^ to posebno tam, kjer je bil izpad v 

Jir<MviH<>vei^nie Proizvod- preteiklih letih zaradi slabe organi- 1 k iri(>le 
na realizacija bo zacije in spornih vprašanj deležev. 

!оЈеу. 1 "Poštevamjem sile- c) Urediti je organizacijo odkup- 
ne in tiigov»ke službe kmetliskih 

zadrug in doseči to, da so si na tem 
vse kmetijske zadruge na enakem in 
enakovredne — pri dobičkih, regre- 
sih itd. Razčistiti je vprašanje po- 
slovnih zvez. 

d) Dolžnost kmetijskih zadrug je, 
da skrbijo in da se čutijo odgovorne 
za organizacijsko izvedbo točk a) do 
g) toga poglavja po vprašanju kme- 
tijstva, da s svojimi zbori zadružni- 
kov, upravnimi odbori in ostalo svo- 
jo organizacijo, skrbijo za izvedbo 
tega. 

e) Obstoječa in pi flobljena fi- 
nančna sredstva iz dobička, skladov 
in dotacij je porabiti smotrno v 
cilju dviganja in jačanja moči in 
vrednosti skupne zadružne imovine 
in v korist celotne vasi in občine po 
vprašanju organizacije, raznih obra- 
tov, skladišč, stiojne službe itd. 

f) Kljub temu, da kmetijske za- 
druge pri sestavljanju plana niso 
upoštevale reorganizacije v odkupu, 
se predvideva v letu 1956 za 20 "/o 
povečanje odkupnega in trgovskega 
prometa kmetijskih zadrug, na pod- 
lagi vsaj 80 0/o prevzema odkupa v 
svoje lastne roke, s čemer se bo 
tu d« ustrezno dvignil dobiček kme- 
tijskih zadrug. 

III. poglavje 
Obrtništvo 

Obrtna proizvodnja je vsa pre- 
tekla leta pozitivno naraščala in se 
jačala, ni pa kljub temu pokrila 
vseh zahtev in potreb naročnikov in 
potrošnikov, kakor tudi še ni prišla 
do primerne in solidne medsebojne 
konkurence. V letu 1956 so dani moč- 
ni pozitivni pogoji za jačanje in na- 
daljnjo krepitev obrti, posebno druž- 
benega sektorja, t. j. prav s strani 
investicij, katerih gotovi del je pre- 
šel v občinsko pristojnost in katerih 
bo v letu 1956 na razpolago skupno 
za obrt in trgovino v občini, 24 mi- 
lijonov. 

V skupnem pregledu družbenega 
sektorja obrtništva se predvideva za 
leto 1956 realizacija dohodka 106 in 
dobička 106, z delovno silo 104 in- 
deksa, napram letu 1955, brez pove- 
čenja cen storitvam in uslugam. 

V skupnem pregledu privatnega 
sektorja obrtništva se predvideva 
porast prometa 135 in delovne sile 
110 indeksa, napram letu 1955, z za- 
htevo brez povečanja cen storitvam 
in uslugam, z upoštevanjem novih 
obrti In realnejšim zajetjem, odnos- 
no ugotavljanjem celokupnega pro- 
meta. 

Predvideno povečanje bo dose- 
ženo: 

a) Z reanejšo oceno prometa v 
privatnem sektorju obrtništva, 

b) na podagi že Izdanih in na- 
daljnjo predvideno izdajo odločb in 
dovoljenj zia uslužnostno in malo 
drobno obrt, 

d) s pravilno Investicijsko politi- 
ko prav na vprašanju povečainja ob- 
stoječih kapacitet v družbenem sek- 
torju, brez nepotrebnih visokih inve- 
sticij in visokih nepotrebnih zadol- 
žitev podjetij. 

e) z organizacijo novih obratov 
družbenega sektorja, s povečanjem 
sedanjih ter z organizacijsko In de- 
lovno ureditvijo že obstoječih. 

f) z večjo produktivnostjo in ko- 
riščanjem obstoječih kapacitet, več- 
jim čuvanjem materiala ter večje 
delovne discipline, 

g) z boljšo preskrbo obrti, poseb- 
no družbenega sektorja v materialu, 

h) z boljšo preskrbo družbenega 
in privatnega sektorja z električno 
energijo, 

i) z nadaljevanjem ukrepov In 
preganjanja šušmairstva in vključe- 
vanja teh v družbeni in privatni 
sektoir. ■ 

Predvideva se sledeči razvoj bla- 
govnega prometa v občina napram 
letu 1955, izražen v tisočih, in to lo- 
čeno državni in zadružni sektor; 

a) državni sektor: 
Promet »/o Dobiček '/o 

1955 235.147 100 1510 100 
1956 244.552 104 1569 104 

b) zadružni sektor; 
Promet 

1955 160.707 
1956 167.135 

0/o Dobiček «/o 
100 3026 100 
104 3147 104 

Brez upoštevanja možnega pove- 
čanja prometa In dobička v zadružni 
trgovini prav na vprašanju vsaj 800/o 
zajetja odkupa kmetijskih proizvo- 
dov, kar kmetijske zadruge niso 
predvidevale pri sestavljanju druž- 
benega plana, ter se temu ustrezno 
končna letna realizacija pokaže pri- 
merno višja. Skupno upoštevanje 
državne in zadružne trgovine, t. j. 
na notranji trgovinii po teritorialnem 
principu, se predvideva za leto 1958 
realizacija 410.099 ali 104 nasproti 
letu 1955 s 4645 dobička ali 104 na- 
sproti letu 1955 

Predvideva se, da se predpiše ob- 
činski prometni davek na malopro- 
dajni promet v trgovini na drobno, 
kateri pa ne sme vplivati na dvig 
cen. 

Možnost dviga prometa in izpol- 
nitve postavljenih pogojev in po- 
stavljenega plana so možne v sle- 
dečem: 

a) s povečanjem števila vrst ar- 
tiklov v maloprodajni mreži in večjo 
možnostjo izbire, 

b) z organizacijo novih posloval- . 
nic, trgovin ali novimi oddelki z 
istočasnim povečanjem števila vrst 
artiklov, posebno po vprašanju pre- 
hrane in materiala obrti, 

c) s solidnejšo in kulturnejšo po- 
strežbo potrošnikov, 

d) z z.bližanjem potrošnika kmeč- 
kim proizvajalcem potom trgovske 
mreže kmetijskih zadrug in odprave 
vseh nepotrebnih posredovalcev ter 
vsaj 80 Vo zajetjem odkupa kmečkih 
viškov, 

e) z rentabilno in koristno na- 
ložbo-finančnih sredstev svojih skla- 
dov, kakor tudi skladov za investi- 
cije. 

V. poglavje 
Gostinstvo 

Promet gostinstva, posebno druž- 
benega sektorja, se je vsa leta ne- 
nehno dvigal in to na podlagi usta- 
navljanja in odpirunia novih go- 
stišč, dotoka turistov, kakor tudi na 
podlagi boljše in solidnejše možnosti 
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nadaljnjega razvoja v sedanjih ka- 
pacitetah, v glavnem izkoriščene, 
ter se s te struni ne more pričako- 
vati večjega nadalinjegu razvoja in 
dviga, ker so vse kapacitete v lasti 
privatnikov, ter je družbeni sektor 
najemnik, ru/,e'n manjše vrednosti 
osnovnih sredstev in drobnega in- 
ventarja. 

Predvideva se, da se bo promet 
družbenega sektorju gostinstva v 
letu 1956 povečal na 108, z dobič- 
kom 108, ter delovno silo 100 na- 
sproti letu 1955. 

Pogoji za dosego tega so: 
a) izboljšati in urediti vprašanje 

solidne in kulturne postrežbe ter 
dati še večjo možnost izbire; 

b) izkoristili se neizkoriščene ka- 
pacitete prostorov za nova gostišča 
družbenega sektorja; 

e) perspektivno je delati na tem, 
da se z investicijsko politiko zaga- 
rantira družbenemu sektorju gostin- 
stva v čim krajši bodočnosti lastne 
prostore — lastna gostišča — lastna 
osnovna sredstva. 

VI. poglavje 
Davčna politika 

Л Kmetijstvo: 
Vsled sprememb v katastru in 

to po vprašanju urejevanja posest- 
nega stanja in spremembah kultur, 
bo letošnja višina katastrskega do- 
hodka v občini 96% nasproti I. 1955. 

S predvidenim predpisom občin- 
ske-doklade v višini If do 150/o na 
katastrski dohodek in prištevkom 
dohodnine po novi davčni lestvici 
za leto 1956. se predvideva višina 
davka v kmetijstvu 93,9 0/o, nasproti 
letu 1955 po takratni davčni lestvici 
in občinski dokladi. 

Z upoštevanjem novih predpisa- 
nih taks na vprežna vozila, vozove 
in stroje, bo skupna davčna in 
taksna obremenitev 113 Vo, nasproti 
obremenitvi v letu 1955 ali 122 0/o 
nasproti obremenitvam vi letu 1953, 
kar ustreza dvigu cen kmečkih ar- 
tiklov v teh letih. 

Primerjava dajatev, dohodnine, 
občinske doklade in taks, t. j. skup- 
na obremenitev kmetovalcev pokaže, 
da vzame v letu 1956 7,2 0/o skupnega 
celotnega dohodka kmetijstva. 

B Obrtništvo: 
Predvideva se predpis občinske 

doklade na dohodnino obrtništva in 
samostojnih poklicev, in sicer na ta 
način, da plača do 160.000 din davč- 
ne osnove 10%, od 160.000 do 
300.000 din 20% in nad 300.000 din 
davčne osnove 25 % občinske dokla- 
de, ako se bavi pretežno z usluž- 
nostnimi storitvami in storitvami 
individualnih naročil. Ce se ,bavi 
obrtnik pretežno s serijsko proiz- 
vodnjo, brez individualnih naročil, 
in to v pretežni meri, se po istih 
kategorijah davčne osnove predpiše 
dohodnina 15. 30 in 45% občinske 
doklade na dohoflnino. Z upošteva- 
njem tega, novih obrti, dejansko 
višjim prometom in realnejšim za- 
jetjem prometa, bo obdavčitev v 
letu 1956 nasproti letu 1955 izgle- 
dala takole: 

L. Promet Dohod- 55 : 50 •/• V pro- 
v 000 ni na v 000 metu 

1955 40.497 4.149 100 10,2 
1956 54.050 6.010 133 11,1 
ter se s tem smatra, da je predvide- 
na obdavčitev realna in primerne. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti občine 

za leto 1956 
Vil. poglavje 

Kot komunalna podjetja bodo 
poslovale na območju občine Vrh- 
nika naslednje gospodarske organi- 
tacije: 

Pekarna Vrhnika, 
Kino Cankarjev dom. 

VTIl. poglavje ^ 
Amortizaoija 

1. Gostinstvo; 
Gostinska podjetja in gostišča 

ter pavšalizirana samostojna go- 
stišča bodo obračunala polni znesek 
predpisane amortizacije, izračunane 
po amortizacijskih stopnjah, ki so 
določene z zveznimi predpisi. 

Gostišča na pravila bodo obraču- 
nala amortizacijo po stopnji 10% 
od vseh osnovnih sredstev. 

2. Obrt: 
Obrtne gospodarske organizacije 

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

Ne glede na prejšnji odstavek bo 
vplačevala le 50% polne amortiza- 
cije: 

Zadružna mlekarna Vrhnika. 
3. Komunalna podjetja: 
Komunalna podjetja bodo obra- 

čunala polni znesek predpisane 
amortizacije, izračunane po amorti- 
zacijskih stopnjah, ki so določene z 
zveznimi predpisi. 

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

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

prehrane ne plačujejo obresti od 
osnovnih sredstev. 

2. Obrt: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za: 
a) obrate, ki izdelujejo gradbeni 

material 1 %, 
b) obrate živilske stroke, stroke 

osebnih uslug, storitev in popravil, 
kakor tudi za vse novo ustanovlje- 
ne obrate 2 %, 

c) obrate s pretežno ročnim de- 
lom 3 %, 

d) obrate z večjo uporabo stro- 
jev 4 %, 

e) obrate, ki se bavijo z večjo 
serijsko proizvodnjo 6 %. 

Razvrsti [ev obrtnih podjetij in 
delavnic po navedenih skupinah je 
razvidna iz seznama, ki je priložen 
planu. 

Podjetja, ki so bila v letu 1955 
zadolžena za pavšalno plačilo obrest- 
ne mere na osnovna sredstva, se jim 
tudi za leto 1956 predpiše plačilo 
obrestne mere v pavšalnem znesku. 
O višini pavšalnega zneska odloča 
in izda odločbo pristojni svet z« 
družbeni plan. Pavšalna obremeni- 
tev podjetij je razvidna iz seznama, 
ki je priložen planu. 

3. Komunalna podjetja: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto za;- 
a) podjetja za predvajanje fil- 

mov 1 %. • 
4. Splošne kmetijske zadruge: 
Obrestna mera za osnovna sred- 

stva znaša na leto 2%. 

X. poglavje 
Občinski prometni davek 

od prometa na drobno 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno v trgovina in go- 
stinstvu se predpiše s posebnim od- 
lokom. 

XI. poglavje 
1. TrKovina: 
Dobiček trgovskega podjetja na 

drobno, oziroma trgovine, ki ostane, 
ko se izločijo sredstva za okrajni 
družbeni investicijski sklad po 90. čl. 
in sredstva za razdelitev potrošni- 
kom po 92. čl. Uredbe o razdelitvi 
celotnega dohodka gospodarskih or- 
ganizacij (Ur. list FI.RJ št. 10/56) 
se vloži v občinski družbeni investi- 
cijski sklad in se sme uporabljati le 
za investicije v trgovini. 

2. Goslinslvo: 
Dobiček gostinskjji podjetij in 

gostišč, ki ostane, ko se izločijo 
sredstva za okrajni družbeni investi- 
cijski sklad po 113. oziroma 90. čle- 
nu Uredbe o delitvi celotnega do- 

XII. poglavje jj 
Sklad za plače gospo«8 

organizacij 
1. Trgovina: . . 
Trgovskim podjetjem ia{(; 

določa sklad za JJslS11' 

rt" 

1 11   i , •i  . .7 1ШШ SC UOIOVU SI4"" - aS hodka gospodarskih organizacij (Ur. doseženega prometa v џ 

odstotkih: 
Trgovsko podjetje VrhnJ* 
Sadje Vrhnika 5 %• 
2. Gostinstvo: it Gostinskim podjetjem 

list FLRj št. 10/56) se razdeli: 
50% v občinski družbeni investi- 

cijski sklad, 
50 % v občinski proračun. 
3. Komunalna podjetja: 
a) Od komunalnih podjetij vlo- 

žijo 50% del dobička, ki ustreza doseženega prometa 
zveznemu davku: 

pekarne v občinski družbeni in 
vesticijski sklad, ki se namensko odstotka, 
uporablja za investicije v pekarnah, 

vsa ostala komunalna podjetja v 
svoj investicijski sklad. 

fNeg, 

irOCl 

'vec 

ščem se določa sklati 28 ^ 

odstotkih; v.lmil" 
Gostinsko podjetje Vrl1 

Met 
Obč 

4 

5 
XIII. poglavje 

Občinska doklada na 0° .jJ /, гг i , i i i^ueinsKa шжшиа u«- ,i0>i Б) Ko odvede gospodarska orga- d kmetijsivn in občinske ^ 
mzacija iz svojega dobička znesek .Л., • j „hrtn"1"' uzacija iz svojega 
za investicijski sklad, krije obvez- 
nosti po zakonu iz dobička (39. člen 
Uredbe o delitvi celotnega dohodka 
gospodarskih organizacij — Ur. list 
FLRJ št. 10/56). 

c) Iz dobička po odbitku zakon- 
skih obveznosti se izloči plačilni 
sklad iz dobička s prispevkom za 

na dohodnino od "''/'{"'(■v 
in samostojnih pok" ^ 

Osnova za občinsko 
dohodkov iz kmetijstva лј ^ 
leto 1956 ugotovljeni 
hodek, stopnja znaša 13,5 м 

o *V J i • \ 1 i mj VA *' ЛЈ1V - J v СЛ o ^' & ID - V IVV* III лј l* / j Ц o v- U III 1 i 11 1 IVA 
socialno zavarovanje in prispevkom i>okIici plačajo občinsko '10 

Zasebni obrtniki in t- • _• y ■ i doik' i« j/vriviiv^l )MtlV4ipr \Ги\ЈћЛшашт— . 
dohodnine j«) naslednj''1 

rijah: * 
a) obrtnik, čigar delo 

serijsko-proizvii jajhiega zna 

Pri dohodku 
na Iclo — din 0'/» 

do 160.000 jO1'1 

nad 160.000 -300.000 tf'!' 
nad 300.000 ,, J 
b) obrtnik čigar dejo^.!1 jcl ^ 

za stanovanjski sklad. 
Plačilni sklad iz dobička znaša 

od 8 do 16% plačilnega sklada pred 
izračunom dobička. 

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

Sredstva za samostojno razpola- 
ganje komunalnih podjetij se smejo 
uporabiti tako, kot določa 51. člen       
Uredbe o delitvi celotnega dohodka stoji iz osebnih storitev a 

gospodarskih organizacij (Ur. list individualnem naročilu: 
FLRJ št. 10/56). 

e) Dobiček gospodarske organiza- 
cije po odbitku dela za samostojno 
razpolaganje sc odvede v občinski 
družbeni investicijski sklad. 

4. Obrt: 
Obrtna podjetja, obrati in delav- 

nice, ki so bila pavšalizirana v 
letu 1955, se pavšalizirajo tudi v 
letu 1956. Odločbe o pavšalni obre- 
menitvi po vprašanju delitve do- 
bička izda pristojni svet občine za 
družbeni plan. Katera podjetja se 
pavšalizirajo. je razvidno iz sezna- 
ma, ki je priložen planu. 

5. Splošne kmetijske zadruge: 
Dobiček, ki ostane po odbitku 

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

a) 20% v občinski proračun, 
b) 80% kmetijski zadrugi. 

Pri dohodku , 
nu-lcto — din jO ' 

do 160.000 20'i 
nad 160.000—300.000 tf'- 
nad 300.000 .jj 
Obvezanci ostalih e И/ .....  nraVU®,!, " 1 

klicev, ter zasebne PtauM&' 
plačajo doklado kot 

eS 

M 

S 

tofki b 
Dohodnina z občins* j,0i 

vred ne sme znašati ve« 
davčne osnove. 

XV. poglavje ^ 
S posebnim odlokom s<: 

predpiše; л, , 
a) občinski prometni o . ^ 
b) občinska doklada jrUil^BSl 

obstoječimi predpisi 'п 
planom. 

XIV. poglavje 

A. BILANCA PRORAČUNSKIH SREDSTEV SKLADOV 1 

VRHNIKA ZA LETO 1956 
DOHODKI: 

1. Del dobička gospodarskih organizacij .... 7°/' 
2. Del prometnega davka iz gospodarstva ... 1 0'0 

3. Del posebnega proračunskega prispevka . . . 50% 
4. Del dohodnine kmečkih gospodarstev .... 70% 
5. Del dohodnine ostalih i>oklicev . . . ч . . 70% 
6. Del občinske doklade na dohodke kmetov . . 45°/» 
7. Občinska doklada dohodkov ostalih poklicev 100% 
8. Občinski prometni davek 100% 
9. Ix>kalne takse 100% 

10. Zemljarina brez kmetijstva   100% 
11. Dohodki uradov in ustanov — 
12. Ostali proračunski dohodki . 
13. Davek na maloprodajni promet 10^ Z0 

14. Ostanek dobička gostinskih podjetij, 50 od- 
stotkov ostanka  

15. Občinski prometni davek na prodajo peska 3, 
in kamna  

16. Del občinskega prometnega davka na proniet 0. 
z alkoholnimi pijačami ." . 50 Z0 

17. Posojilo iz občinskega investicijskega sklada 
za finansiranje investicij   ' 

18. Dotacija iz okraja ~Z,t. 
19. Dobiček KZ .   20^ 

Skupaj proračunska sreds'v0 
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j DotB„;^ra^ vni proračun 46.42'? 
'Ne«,,J'" Bospodarstvu  310 

''IHHlarske investicije   — IrfJ 
Skupaj proračunski izdatki 46.733 

5 STVA SKLADOV OBČINE OBČINE VRHNIKA ZA LETO 1956 
* iOb(ii, t- v 000 din 

Ob6inli družbeni investicijski sklad bo znašal v 1. 1956 24.962 
Wlit ■ Cfs'11' sklad 1k> znašal za leto 1956   у|е1ц Jg^klad /a z'('anie stanovanjskih hiš bo znašal 

\A [?feinski6šk 
^ o&V9?6  
«! № za varstvo otrok bo znašal v letu 1956 Цц |(

s^ sklad za pospeševanje živinoreje bo znašal v 

sklad za pobijanje alkoholizma bo znašal 

2.658 

18.076 

1.500 
264 

 I  
ајГ1181апоуппЈхк' ^<,Г|<' za dotacijo in pomoč stano- "i.skupnosti in hišnim svetom bo znašal v letu 1956 

XV. poglavje 
^'ehodne določbe 

453 

2.217 

JM^eoepodarstvo je i)oobla- 
d" JVjNlji Potrebi izda natančnej- 
" а.7-а izvajanje tega plana. П| plan velja od objave v 

j40, Rednem glasilu okraja 
11 . ''lasnikn, uporablja pa 
Dj s

Januarja 1956 dalje, v ko- 
ioj^.^amezn itn i določili dru- 

Predscduik 
0hčinskega LO Vrhnika 
BRENCIC JANEZ, 1. r. 

i' 

У 

4 

S*>1 
^ev 

1., 2., 7. in 9. člena 
^'kona o ureditvi občin 

С'Пћ (lJr- list FLRJ St- 26" ^.Podlagi 12. in 50. člena 

mi- 

K 
0gA K DRUŽBENEMU 

PLANU 
L SEZNAM 
'^l^^ciji obrtnih podjetij 

po stopnjah obresti 
Snovnih sredstev 

l^^egorija b (2«/») 
^j''arska zadruga Vrhnika 

l^žna mlekarna Vrhnika 
VV^erijn e (6«/.) 

шРад0 т'гаг8'уо Vrhnika 
V.f0 ?radl)eno i>odjetje RE- cnnika 

SEZNAM 
o pavšalni obremenitvi ]ctij 

davka na osnovna sn^.^va 
(namesto obreslne mere 

na osnovna sredstva) 
1. Kovinarska delavnica 
2. Klavnica Vrhnika 
3. Brivnica*in čcsalnica 
4. Stavbeno in pohištveno 

zarstvo 
5. Destilacija >Jelka€ 
6. Splošno krojaštvo in šiviljstvo 
7. »Elektront 
8. Pekarna Vrhnika 
9. Šivalnica Vrhnika 

10. Vodovodno instalaterstvo 
11. Dimnikarstvo 

SEZNAM 
o pavšalni obremenitvi podjetij 

za dobiček 
1. Kovinarska delavnica 
2. Klavnica Vrhnika 
3. Brivnica in čcsalnica 
4. Stavbeno in pohištveno mi- 

zarstvo 
5. Destilacija > Jelka« 
6. Splošno krojaštvo in šiviljstvo 
7. >Elektron« 
8. Pekarna Vrhnika 
9. Si valil ica 

10. DknnikaTstvo 
11. Vodovodno instalaterstvo 

OBČINA LOŠKA DOLINA 
DRUŽBENI PLAN 

I. poglavje 
Skupni družbeni proizvod 

in narodni dohodek 
V leitu 1956 je predvideno pove- 

A ^kčiiiskih ljudskih odborih čanje skupnega družbenega proizvo 
Лј št 19/52) v zvezi z do- da in narodnega dohodka. 
иЗ ui-^oga družbenega plana K1 1чс;в e6a družbenega piana 

la FU" Sl-,4- 

e Cjj?' točke 14. člena statuta 
dolina je sprejel ob- 

'il odbor Loška dolina 
5б 41rii 8. seji dne 21.- ju- 

4^.Vzbeni ЛЕ i.neu-, 

Na povečanje družbenega proiz- 
voda bo v največji meri vplivalo 

i| -= r,x —ml družbenega plana povečanje obrtno-in-dustrijske pro- 
^ publike Slovenije za leto izvodnje. Povečanje proizvodnje mo- 

LRS Št. 13-43/56) in rajo gospodarske organizacije doseči 
predvsem z večjo produktivnostjo in 
boljšo organizacijo dela, s poveča- 
njem štev V a zapoulenih pa samo 
tam, kjer razširitev proizvodnih ka- 
pacitet to nujno narekuje. 

II. poglavje 
Industrija in obrt 

Industrijska in obrtniška proiz- 
vodnja se bo v primearu z realiza- 
cijo iz leta 1955 povečala. Predvideno 
povečanje bo doseženo; 

1. z večjo produktivnostjo dela, 
2. z boljšim izkoriščanjem obsto- 

ječih kapacitet, 
3. z vključitvijo v proizvodnjo 

novoustanovljenega obrtno kovinske- 
ga podjetja. 

  j™  Največji delež pri povečanju pro- 
^ temu, da se doseže izvodnje odpade na novoustanovlje- 

podjetje in lesno 
proizvod- 

PLAN 
LOŠKA DOLINA 

a leto 1956 
Prvi del 

јч. " —-rslva v letu 1956 
Л ^ področju občine V v .. se bo v letu 1956 raz- 

Л'00 m i* 8 splošnimi smerni- 
N ^ ij^cazano v zveznem, re- 

'sj u, okrajnem družbenem 
^јбпЈ ,0p' družbenega pjana iSK • K 4 _ J n M 

П1. poglavje 
Kmetijstvo in gozdarstvo 

V družbenem planu za leto 1956 
nii predvideno povečanje kmetijske 
proizvodnje zairadi neugodnih vre- 
menskih prilik v prvem polletju te- 
kočega leta, ki, so zelo nepovoljno 
vplivale predvsem na posevke ži- 
taric. Kljub temu se pričakuje, da 
bo v kmetijstvu v povprečju dose- 
žena realizacija v višini lanskoletne, 
zaradi povečane uporabe umetnih 
gnojil, kvalitetnih semen ter upo- 
rabe sredstev za zatiranje rastlinskih 
bolezni in škodljivcev. 

IV. poglavje 
Zadružništvo 

Na področju občine Loška doli- 
na so 4 zadruge splošnega tipa. Kme- 
tijske zadruge opravljajo trgovinsko, 
gostinsko in obrtno uslužnostno de- 
javnost. V sklopu teh zadrug poslu- 
jejo naslednji odseki: 

a) kmetijsko pospeševalni, 
b) sadjarski, 
c) živinorejski, 
d) poljedelski, 
c) strojni, 
f) lesni in 
g) hranilno kreditni odseki. 
Odkupi klavne živine, poljedel- 

skih pridelkov, zdravilnih rastlin in 
lesa se vršijo preko zadrugi Da bi 
bile zadruge^ sposobne prevzeti celo- 
ten odkup viškov kmetijskih pridel- 
kov, je potrebno čimpreje strokovno 
usposobiti kadre, nabaviti nujno po- 
trebna prevozna sredstva in zagoto- 
viti Investicijska sredstva za grad- 
njo priročnih skladišč v svrho oču- 
vanja blaga pred okvaro. 

V. poglavje 
Trgovina in gostinstvo 

V letu 1956 se bo blagovnupro- 
met v primerjavi z letom 1955 dvig- 
nil predvidoma za 3 0/o predvsem za- 
radi povečane izbire blaga široke po- 
trošnje. 

Sredstva, ki bodo v tekočem letu 
na razpolago za pospeševanje trgo- 
vinske dejavnosti, se b6do pretežno 
porabila za izpopolnitev opreme, za 
notranjo ureditev lokalov In za Iz- 
boljšanje zunanjega izgleda posa- 
meznih poslovalnic. 

Promet v gostinstvu se bo pred- 
vidoma povečal napram realizaciji 
iz leta 1955 za 2 "/o. Na povečanje 
prometa bo vplivalo izboljšanje no- 
tranje organizacije in poslovanja po- 
sameznih gostinskih obratov. Sred- 
stva, ki se stekajo iz gostinstva v 
občinske sklade, se bodo porabila za 
investicije v gostinstvu. 

Drugi del 
Ekonomski instrumenti 

družbenega plana občine 
Loška dolina za leto 1956 

VI. poglavje 
Amortizacija 

Gostinska in obrtna podjetja ter 
obrtne delavnice in gostišča obra- 
čunavajo in plačujejo amortizacijo 
po stopnjah, ki so določene z zvez- 
nimi predpisi. , 

Ne glede na prejšnja določila 
bodo plačevala: 

1. Gostinstvo Loška dolina za po- 
slovno stavbo v Pudobu samo del 
amortizacije za vzdrževanje. 

2. Obrtno kovinsko podjetje Lož 
50 % od polne amortizacije za vsa 
osnovna sredstva. 

VII. poglavje 
Obresti od osnovnih sredstev 

Gostinska podjetja in gostišča 
plačujejo obresti od osnovnih sred- 

to* K. •ле vuivcobiA^ij- 
Vproizvodno- Gospodarskih pano- 

f^oi'-vodnjo blaga ši- 
''iio ^ smotrne izrabe In 

^jivogjjStoječih proizvod- 

Da bi se dosegla čim večja pro- 
duktivnost, morajo organi družbene- 
ga upravljanja skrbeti predvsem za: 

a) uvod bo realnih norm in pravil- 
no izvanaje premiranja, 

b) boljšo organizacijo dela in 
c) racionalizacijo proizvodnega 

procesa. 

stev po stopnji 4 0/o. 
Izjemoma ne bo plačevalo nobe- 

nih obresti gostinstvo Loška dolina 
za stavbo v Pudobu. 

Obrtna podjetja in delavnice pla- 
čujejo obresti od osnovnih sredstev 
po sledečih stopnjah: 
1. Mizarsko podjetje. Stari trg 6 "/o 
2. Obrtno kovinsko podjetje 6 Vo 
3. Mizarstvo, Lož 4 0/o 

Splošne kmetijske zadruge plaču- 
jejo obresti po sledečih stopnjah: 
1. Kmetijska zadruga Stari trg 6 0/e 
2. Kmetijska zadruga Iga vas 6 "/o 
3. Kmetijska zadruga Lož 2 0/o 
4. Kmet. zadruga Babno polje 2 0/» 

VIII. poglavje 
Občinski prometni davek 

od prometa na drobno 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno v trgovini in go- 
stinstvu se določi ,s posebnim odlo- 
kom. 

IX. poglavje 
Sklad za plače 

. Trgovska podjetja oblikujejo svoj 
sklad za plače v procentih od dose- 
ženega prometa kot sledi: 
1. Trgovsko podjetje Ulaka, 

Stari trg 3 »Z« 
Gostinska podjetja oblikujejo svoj 

sklad za plače v procentih od do- 
seženega prometa (brez prometa to- 
bačnih izdelkov) kot sledi: 
1. Gostinstvo Loška dolina 16 0/e 

Svet za gospodarstvo in komu- 
nalo je pooblaščen, da lahko ta pro- 
cent poveča v primeru ko trgovsko 
ali gostinsko podjetje ni moglo kriti 
svojega sklada za plače po tarif- 
nem pravilniku za leto 1955 oziroma 
ko ugotovi, da se s tem procentom 
ne krijejo redne plače do tarifnega 
pravilnika za leto 1956. 

X. poglavje 
Delitev dobička 

Dobiček trgovskih in gostinskih 
podjetji:}, ki ostane ko se izločijo 
sredstva za okrajni Investicijski 
sklad po 90. in 113. členu Uredbe 
o spremembah in dopolnitvah Ured- 
be o delitvi celotnega dohodka go- 
spodarskih organizacij (Ur. list FLRJ 
št. 10/56) se razdeli 50 »/* v občinski 
proračun, 50 "/o pa v občinski druž- 
beni investicijski sklad. 

Gostišče Lož plačuje svoje ob- 
veznosti do občinskega proračuna in 
občinskega družbenega investicijske- 
ga sklada ter stalne prispevke druž- 
beni skupnosti v enem samem pav- 
šalnem znesku. 

Splošne kmetijske zadruge razde- 
lijo tisti del dobička, ki ostane po 
izločitvi zveznega davka na dobiček 
kot sledi:" 

1. 30 Vo v občinski proračun, 
2. 10 "/o v sklad za pospeševanje 

kmetijstva KZ, 
3. 10»/« v sklade okrajne zadruž- 

ne zveze, 
4. 50 »/o kmetijski zadrugi. 
Sredstva sklada pod točko 3 smo 

Okrajna zadružna zveza uporabiti lo 
za pospeševanje trgovinske dejav- 
nosti. 

XI. poglavje 
Občinske doklade 

Stopnja občinskih doklad na do- 
hodnino od kmetijstva znaša 60/« 
od katastrskega dohodka. 

Stopnja občinskih doklad od pri- 
vatnih obrtnikov in ostalih poklicev 
se določi s posebnim odlokom. 

XII. poglavje 

A. BILANCA DOHODKOV IN IZDATKOV 
OBČINSKEGA LJUDSKEGA ODBORA LOŠKA DOLINA 

ZA LETO 1956 
Občinski LO Loška dolina bo v letu 1956 razpolagal s sredstvi, ki so 

bodo zbrala iz sledečih virov: 
DOHODKI: 

v 000 din 
1. Del dobička gospodarskih organizacij   4.085 
2. Del prometnega davka iz gospodarstva 1.295 
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3. Del posebnega proračunskega prispevka .>••>> 200 
4. Del dohodnine kmečkih gospodarstev 4.138 
5. Del dohodnine ostalih poklicev 1 -200 
6. 45 Vo občinske doklade na dohodke od kmetov .... 927 
7. Občinske doklade na dohodke ostalih poklicev .... 20 
8. Občinski prometni davek 1.100 
9. Lokalne takse t  480 

10. Zemljarina (brez kmetijstva)  70 

11. Dohodki uradov in ustanov    200 

12. Ostali proračunski dohodki  30 
13. Davek na maloprodajni promet  1.110 
14. 50"/« ostanka dobička gost. podjetij in pavšal, podjetij 305 
15. Dotacija OLO  102 
16. 100/o davka z alkoholnimi pijačami . .   1.500 

Skupaj dohodki 16.762 
IZDATKI: 

1. Administrativni izdatki 16.762 

B. SREDSTVA SKLADOV 
OBČINSKEGA LJUDSKEGA ODBORA LOŠKA DOLINA 

1. Občinski družbeni investic. sklad bo znašal v letu 1956 11.724 
2. Občinski cestni sklad   480 
3. Občinski sklad za stanovanjsko izgradnjo 6.464 

XIII. poglavje Ta družbeni plan velja od 1. ja- 
Končne določbe пиатја 1956 dalje. 

Svet za gospodarstvo in komunalo 
nooblaščen, da po potrebi izda na- Predsednik 
onejša navodila za izvajanje tega Občinskega ljudskega odbora; 

• žbenega plana. Janez Zigmund 1. r. 

OBČINA CERKNICA 
DRUŽBENI PLAN 

Na podlagi 1., 
Splošnega zakona 

2., 7. in 9. 
o ureditvi 

čleua 
občin 

in okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-269/55) 
m na podlagi 50. čleua Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur. 1. 
LRS št. 19/52) v zvezi г določbami 
zveznega družbenega plana za leto 
1956 (Ur. I. FLRJ št. 14-135/56), do- 
ločbami družbenega plana Ljudske 
republike Slovenije za leto 1956 
(Lir. 1. LRS št. 13-43/56) 10. in 24. čle- 
na statuta občine Cerknica, je spre- 
jel občinski odbor Cerknica na svoji 
7. seji dne 31. maja 1956 

DRUŽBEN! PLAN 
OBČINE CERKNICA ZA LETO 1956 

Prvi del 
OSNOVNE ZNAČILNOSTI IN 

SMERNICE RAZVOJA 
GOSPODARSTVA V LETU 1956 

I. poglavje 
Splošni pregled 

Za gospodarski razvoj občine 
Cerknica bodo v letu 1956 značilne 
zlasti tele okolnosti: 

1. Industrijska proizvodnja bo 
znatno večja, kot je bihi v pretek- 
lem letu. Povečanje skupne proiz- 
vodnje bo omogočilo povečanje 
zmogljivosti v proizvodnji končnih 
izdelkov lesne industrije. 

2. Predviden je manjši obseg 
kmetijske proizvodnje kot v letu 
1955 zaradi neugodne zimf. pozne 
spomladi in zaradi tega, ker so bili 
poljedelski pridelki v lanskem letu 
izjemno dobri. Dosedanji ukrepi in 
napori na področju kmetijstva oodo 
omogočili nekoliko višjo raven pro- 
izvodnje, kot je bila povprečna pro- 
izvodnja v preteklih petih letih. 

3. Sečnja v gozdovih na področju 
občine bo zaradi lanskoleftiega za- 
stoja nekoliko povečana. 

4. Obseg gradbenih del bo znatno 
manjši, kot je bil v preteklem letu. 
To zmanjšanje bodo povzročili 
ukrepi v zvezi z omejevanjem in- 
vestiei j. 

5. Blagrtvni promet bo v primer- 
javi /. letom 1955 nekoliko večji. 
Povečanje blagovnega prometa bo 
omogočila povečana kupna moč v 
industriji, v obrti ter kmetijstvu. 

6. Večja sredstva za razvoj obrti 
bodo poleg povečane vzpodbude in 
skrbi organov družbenega uprav- 
ljanja pripomogla, da bo raven 
obrtne proizvodnje znatno presegla 
laven iz leta 1955. ' 

Tak razvoj bo mogoče zagotoviti 
le ob smotrni izrabi obstoječih 
zmogljivosti in s povečanim priza- 
devanjem za dvig storilnosti dela 
na vseh področjih gospodarstva. 

Na podlagi predvidevanj bo 
skupni družbeni proizvod na pod- 
ročju občine kljub manjši kmetijski 
proizvodnji za 1 0/o večji kot v pre- 
teklem letu. 

Fizični obseg industrijske proiz- 
vodnje bo za 7'/o večji kot je bil 
v letu 1955. Na to povečanje bo v 
največji meri vplivala povečana 
proizvodnja pohištva v podjetju 
»Breste v Cerknici, medtem ko se 
proizvodnja rezanega lesa in zabo- 
jev v bistvu ne bo povečala. 

II. poglavje 
Kmetijstvo 

Obseg kmetijske proizvodnje je 
predviden v višini 95 "/o lanskoletne 
proizvodnje oziroma za okoli SVo 
nad petletnim povprečjem. Poveča- 
na kmetijska proizvodnja v primer- 
javi s petletnim povprečjem je re- 
zultat ugodnega delovanja ekonom- 
skih ukrepov na področju kmetij- 
stva v preteklih letih ter širše upo- 
rabe agrotehničnih mer. 

Vsled povečanih dohodkov kme- 
tov zaradi dobre letine v letu 1955 
in nesorazmernega porasta cen kme- 
tijskih proizvodov bo'treba z davki 
zajeti del neupravičenih zaslužkov 
kmetijskih^proizvajaleev. Tako bo 
dohodnina kmetov povečana za 
okoli 20°/«. Zraven lega bodo pred- 
pisane občinske doklade v znesku 
7,5 milijona dinarjev. 

III. poglavje 
Zadružništvo 

Kmetijske zadruge bodo letos 
razpolagale z znatnimi sredstvi za 
pospeševanje kmetijstva in za dru- 
ge investicije, ki so posredno v 
zvezi s kmetijsko proizvodnjo, lako 
je v planu predvideno, (fa bodo 
skladi zadrug, ki i/virajo iz opro- 
stitve pri plačevanju zveznega dav- 
ka na dobiček, dosegli 16 milijonov 
dinarjev. Poleg tega bodo zadruge 
razpolagale še z 10 milijonidinar- 
jev iz tistega dela dobička, ki se 
deli med občino in zadrugami. S te- 
mi sredstvi in ob povečanih napo- 
rih za organizacijsko učvrstitev 
kmetijskih zadrug bo mogoče znat- 
no izboljšali in razširili ukrepe na 

o J ^ 

A 
področju zaščite rastlin, semenske 
službe, selekcije v živinoreji itd. 

Kmetijske zadruge bodo morale 
zlasti skrbeti, da bodo s temi sred- 
stvi razširile svojo dejavnost na vsa 
tista področja, kjer ima zadružni- 
štvo gospodarske osnove za nadalj- 
nji razvoj. 

IV. poglavje 
Gozdarstvo 

Sečnja v gozdovih Splošnega 
ljudskega premoženja bo v letu 19^56 
znašala 12,739m8, zasebnih gozdovih 
pa 25.320 m3 raznih sortimentov. Ob- 
činski gozdni sklad bo v letu 1956 
razpolagal s približno 14 milijoni 
dinarjev, ki bodo dotirani iz okraj- 
nega gozdnega sklada. Navedena 
sredstva bodo uporabljena predvsem 
za varstvo gozdov, za vzdrževanje 
gozdnih cest, gozdno-gojitvena dela 
in za pogozdovanje. 

V. poglavje 
Gradbeništvo 

Obseg gradbeništva bo za okrog 
300/o-manjši kot je bil v preteklem 
letu. Zmanjšan obseg gradenj bo 
omogočil konkurenco mefl izvajalci 
gradbenih del. Na tej podlagi je 
mogoče pričakovati znatno zboljša- 
nje kvalitete gradbenih storitev ter 
znižanje gradbenih stroškov. 

VI. poglavje 
Trgovina 

Blagovni promet trgovine na 
drobno bo za 2 "/o večji, kot je bil 
v lanskem lelu. To povečanje bo 
povzročila večja kupna moč (za 
okrog 6 milijonov dinarjev), med- 
tem ko bo kmetijsko prebivalstvo 
razpolagalo z okoli 8 milijonov di- 
narjev prenesene kupne moči iz 
lanskoletnih dohodkov, ki so bili 
zaradi dobre letine v preteklem 
letu sorazmerno visoki. 

Zadružni sektor trgovine bo po- 
večal svoj promet za 60/o zlasti na 
osnovi povečanega odkupa kmetij- 
skih pridelkov. Doslej so namreč 
kmetje prodajali precejšen del svo- 
jih tržnih presežkov mimo kmetij- 
skih zadrug. V tem.letu pa je pred- 
videno, da bodo kmetijske zadruge 
na osnovi boljše organizacije od- 
kupa uspele zajeti pretežni del teh 
presežkov. Novost v trgovini na 
drobno je udeležba potrošnikov na 
njihovem dobičku. Го bo ojačalo 
družbeno kontrolo v trgovini in pri- 
pomoglo k kulturnejši postrežbi in 
znižanju stroškov. 

Za modernizacijo poslovanja bo- 
do imele trgovine na področju ob- 
čine okoli 600.000 din v skladih za 
samostojno razpolaganje. Zraven 
tega bo v občinskem investicijskem 
skladu na razpolago pol milijona 
dinarjev, ki bodo uporabljeni iz- 
ključno za razvoj trgovinske de- 
javnosti, 
opreme in 

skladov kmetijskih , 
stva iz dbčinskega п0у ^ .Jfjo 
sklada v znesku 5 ,nl' J trt1''8 i/1 'čel 

Posebno pozornost D ^sti, чц 
svetiti dotoku vajeiH4, uli 
elektrotehnično, mclia11' ^ik«!1 ЈЦј 
tehnično, urarsko in ujjD« '".in« 
stroko, ki na področju lj J1"'"!!! 
krijejo potreb. x .:jacije ^oti 

Predvidena je pavšala |)() f 
tov čevljarske stroke. . уПеј^Ј ,Vi; 
obratom omogočilo enoet , jf, (O i| ^ 
slovanje in znižanje ?' i(rbe''' Л i 
škov. Obenem bo treba ■ .-,nfrt 
bodo obveznosti sociali* . ,ј#1Пј| 
privatnega sektorja 0^r, -njb ''1% 
Razvoj obrti zlasti "sl11 .Јго^ 
bo treba v tem letu P^fitir 
proučiti in v ta namen s'1" 
seben perspektivni progr 

Drugi del > 
EKONOMSKI INSTR,'M|0' 

OBČINE CERKNICA ZA ^ 

IX. poglavje . И 
Kot komunalno podjetJ^(|i« . 

slovala na območju občil1® 
Pekarna Rakek. 

X. poglavje 
Amortizacije , 

Costinska, obrtna i'1 
podjetja ter ohrtue " 
gostišča obračunavajo j.| s" 
omortizacijo po stopnjan-. • 
ločene l zveznimi predp1 ' 

XI. poglavje 
Obresti od osnovnih лГ 
Costinska podjetja 1,1'i, / 

plačujejo obresti od osnov 

stev po stopnji 4 0/oi iplu*11 

Obrtna podjetja in vllili ^ 
plačujejo obresti od osriO 
stev po tehle stopnjah: .(t 
Splošno čevljarstvo Cerk11 

Obutev Rakek 
Elektroinštalacija Ccrkni''' ^ j. i 

obrati, ki se v letu 
UOVIJO 
Cerku ica 

vas 

novo ustanovi 
Valjčni mlin 
Elektro žaga Nova 
>Tisa< Rakek 
»Remont« Cerknica 

Komunalna podjetja 
plačujejo obresti od osn0 u 
stev po stopnji 20/o. dri1?1'if 

'■i oVP' 

S?1 

i? 

zlasti za izpopolnitev 
ureditev lokalov. 

Promet 
večji kot 
bo t reba 

VII. poglavje 
Gostinstvo 

gostinstva bo za 5'/o 
v letu 1955. V ta namen 
zlasti zboljšati postrežbo 

Splošne kmetijske 
čujejo obresti od "snoVI"i()šii|' иј1 

po stopnjah 6 "/o. razen s|' j pl« ^ 
tijske zadruge Cajnarje, 
obresti od osnovnih sr 

stopnji 2 0/o. 

XII. poglavje > »j 
Občinski prometni <" t 

prometa na drob"' k 
Občinski prometni 

predpisan s posebnim 0 

XIII. poglavje фЈј^јјј 
Sklad za plače trgovsk«'1 j.gfti 

trgovin, gostinskih P" 

t< t. 
Trgovska podjetja 

oblikujejo svoj sklad 
tehle odstotkih od dose- 

,|9C |П 
z8 ;*» nt!) 

meta: 114 I rflUl ZIHMI pwn, i, ,  ... /"V rk П ' ^ л< 
in skrbeti, da bodo gostinski lokali I ekstil-galantenjn tr,,rloV,c 

primerno založeni s hrano in pija- Prgovsko podjetje, j 
•. : Cerknica _. 

VIII. poglavje 
Obrt 

Obrtna proizvodnja bo za 10.2"/o 
večja kot v letu 1955. Od tega po- 
večanja odpade okrog polovico na 
povečano proizvodnjo lesno-galan- 
teri jskih izdelkov v delavnici »Tisa« 
na Rakeku. Poleg tega -se bodo iz- 
popolnile obstoječe zmogljivosti in 
osnovale nove obrtne delavnice, zla- 
sti v zadružnem sektorju, ker je 
predvideno, da se bo obrtna proiz- 
vodnja povečala za 150/o. V ta na- 
men bodo na razpolago sredstva iz 

Cerknica .. 4,,ii(i 
Trgovsko podjetje »S'' 

Rakek . 
mešanim binh t« 

Trgovina z mesiinii" - 
Rakek ir,io< З" 

Trgovsko podjetje 
Cerknica ,0< 

Trgovsko podjetje »»' 
Rakek ..urfi 

2- . . (,l'
||Kj/ 

Gostinska ""'l>etla • i" " 
svoj sklad za 

t 

podjetje j |f 
plače v te' 

kili: rerkn"'9 

Gostinsko podjetje 
Gostinsko podjetje 

Rakek 
,LoVcC<' 

4 



GtA« fi Чц 
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ticij* 

XIV. 

^iček i * • 
i\A S ог! 'lg0!skega podjetju na 

o ' 16 UW" 'rKov'ne, ki ostane, 
.iiik*'* i '^0 sredstva za okrajni 
..fipr Ч »^ticijski sklad po У0. 

SUn, redstvu '« razdelitev po- 
iie ^ ćlenu Uredbe o de- 

1)0 '' ^Игаг ''"hodka gospodarskih 
„eftt S-lP'' list KLRJ š<- ,0/5b> 
kibs ' Pa .. . v 0b^i"ski proračun.    proraei 

'«i >i ^'"''"ski družbeni inve- 
£ ^lad. .^lanoi, J . 

>W'Lk prodajaln pro- 
1 ^ yl[l0

po,lJ<'tij po zadiije.ii od- 
At^ ^etu"! !1('na Uredbe o delitvi 
„.цВг [Vci! „'hodku gospodarskih or- 

j K .iv. ■ ''st lO/'iG) se vloži: 
\ j '"ski proračun, 50 "/o v 

investicijski sklad. 

gostinskih podjetij in 
Л« 0s'u"e, ko se izločijo V," Za ,a„.J.„.v.u : 

•(№ 

J 
[ll^» 
111 rf 
j 0 

ls,f> 

ii 

i "M и 0'tr<1j,,^ družbeni uive- 
j41t 

(I, po ll3- členu oziroma 
Чц redbe o delitvi celotnega 

' Li »gospodarske organizacije 
V,'' ft-Hj St. ,0/56) se razdeli: 
L^insV proračun, "jOVo 4 družbeni investicijski 

podjetje »Ravnik« na 
"ter. fe^uje svoje obveznosti С^кеки nr 1 

proračuna iti do.ob- 
\ (e 

ri|žbenoga investicijskega 
S./.stelne prispevke družbe- 
^'i v enem samem pavšal- 

Jiiii,''" P0<ljetja »Obutev« Rakek, 
Ifoij, .'^'j'trstvo« Cerknica in 
Чј 'Racija — Cerknica plaču- 
ici jeL0 11 os t i do družbenega 
''lil i'a s^'a('u 'n občinskega 

C'klin ter 8<al"c prispevke druž- 
\ ''"osti v enem samem pav- 

"'j1k4i!l!u.na,na podjetja: 
" ai^le* podjetja delijo dobi- 

4i ' 
Wi скЛ občinski družbeni inve- 

\У 

гЛ 

$ 
e< 

dobička po odbitku 
'očko a) krijejo svoje 

. iž 'Po zakonu iz dobička; 
k »Ov j ^lka dobička po odbitku 
i'" Po > "' ko u) '•) izločijo 
i,'"1/. V i unie plač, in sicer naj- 
S||, pačilnega sklada pred iz- 

J ij ^bieka; 
Ч v Г'пка 'lobička po odbitku ■tif odv,.. Preišiijih odstavkih te 
ч v sUi U/0 od celotnega do- 'ijj.. Kmd za samostojno razpo- 

50 •/, 
Lto v jPfCostulega dobička <к1- 
V,1 sl(|,.'| .' 'aski družbeni investi- 
k ' 50 »/o pa v občinski pro- 

li i "nalr, 
^1,^1 v I "tt Podjetja smejo upora- « L a za samostojno razpola- 
l(. i.c o za 

u . namene po 51. členu 
I s' Fl n , v' celotnega dohodka 
li W St. 10/56). 

VJ'liifek" .H'netijske zadruge: 
4,1 d,.]' ki ostane po izločitvi 

m 'fkn ' ustreza zvez. davku 
J 5()./в

4' se razdeli: 
'O'/ v občinski proračun; 

. f So Г skl»<l zn pospeševanje 
ЧЈО*/«' k,ll(:tijske zadruge; sklad okrajne zadružne 

J) 
^'Žlv^^^iski zadrugi. 
I* 1а a P0^ toČ. e sme 
4°^žev1""?118 zveza uporabljati anje trgovinske dejav- 

SSej^^nske^okilade 
\si orl , nskih doklad na do- 

^ —Sa 6»/a 

'4ti>stoi, .'."klndu na dohodnino 
4,1 Os,,i' Poklicev in zasebno 4 s« določa s posebnim 

Tretji del 
XVI. poglavje 

A. BILANCA SREDSTEV OBLO CERKNICA 
DOHODKI: 

1. 45 */« občinskih doklad na dohodke od kmetijstva . . . 3.555 
2. Občinska doklada na dohodke ostalih poklicev .... 200 
3. Občinski prometni davek   2.400 
4. Lokalne takse 1.520 
5. /emljarina  80 
6. Davek na maloprodajni promet 1.200 
7. Proračunski prispevek trg. gostinstva in splošnih KZ . . 4.932 
8. Davek na dediščine in darila  50 
9. Del posebnega proračunskega prispevka iz plač .... 329 

10. Dohodki uradov in zavodov > * • 
11. Ostali proračunski dohodki  3tH) 
12. Del dohodnine od kmetijstva (70*/«) 19.420 
13. Del dohodnine od ostalih poklicev (70%) ЗЛ75 
t4. Del prometnega davka iz gospodarstva (20/o) 1.260 
15. Del dobička gospodarskih organizacij (43 Ve) 4.650 
t6. Dotacija OLO  1.733 

Skupaj dohodki 45.304 
IZDATKI: ' 
1. /a administrativne izdatke  44.425 
2. Za negospodarske investicije  879 

Skupaj izdatki 45.304 

B. SREDSTVA SKLADOV OBČINE CERKNICA 
1. Občinski družbeni investicijski sklad bo znašal v 1. 1956 13.102 
2. Občinski cestni sklad   1.250 
3. Občinski sklad za pobijanje alkoholizma 1.390 
4. Občinski sklati za zidanje stanovanjskih hiš 17.464 

XVII. poglavje 2. pri hišah, zgrajenih od 1. 1901 
Končne določbe do vključno leta 1910 — 40"/»; 

Svet za gospodarstvo in komu-- l)r' hišah, zgrajenih od I. 1911 
nalo je pooblaščen, da po potrebi do vključno leta 1918 — 500/o; 
izda natančnejša navodila za izved- "k pri hišah, zgrajenih od I. 1918 
bo tega družbenega plana. do vključno leta 1945 — 6<)0/«; 

Ta družbeni plan velja od 1. ja- 5. pri hišah, zgrajenih od I. 1945 
nuarja 1956 dalje. dalje 70°/«. 

Predsednik ObLO: Ostanek najemnine pa se razdeli: 
Telič jože 1. r. najmanj 600/o v amortizacijski 

sklati; 
. najmanj 20<,/o za vzdrževanje; 

OBČINA do 20 v/o za hišno upravo. 
UUBUANA-ŠENTVID Hišni svet lahko določi za razde- litev v amortizaeijski sklad in v 

Na podlagi 2. odstavka 15. in sklad /u vzdrževanje tudi višji od- 
79. člena Zakona o občinskih ljud- stotek na račun zmanjšanja stroškov 
skih odborih (Ur. list I.KS št. 19/52), ™ '"šno upravo. 
III. razdelka 2. imgluvja priloge l/B člen 
Zakona o pristojnosti občinskih in Hism sveti, ki bodo po določbah 
okrajnih ljudskih odborov (Ur. list *eKa odloka razpolagali z večjimi 
FLRJ št. 34/55) ter 3. člena zakona denarmnu sredstvi, tega viška sred- 
o spremembah in dopolnitvah Te- stev ne smejo uporabljati za stroške 
meljnega zakona o prekrških (Ur. I. hKne uprave. 
FLRJ št. 58/55) izdaja občinski ljud- ''en 
»ki odbor po sklepu seje Ta odlok velja od dneva objave v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 

ODLOK Ljubljana, n porablja pa se od 1. ja- 
o spremembah in dopolnitvah odlo- nuarja 19% dalje, 
ka o stanovanjski tarifi razdelitvi Predsednik Atular l,oj/e 1. r. 

najemnin in skladih Eliak <(<i|ok je Spreje| ObLO 
1. g|en Ljubljana-Bežigrad na 12. seji dne 

Besedilo 7. člena odloka o stano- "• 1956. 
vanjski tarili, razdelitvi najemnin 
in skladih Ml.O Ljubljana (Ur. list ПШММД 
št. 31/54) se spremeni tako, da se UDi»mM 
glasi: UUBUANA-ŠIšKA 

Hišni sveti stanovamjskih hiš, ki 
so bile zgrajene v letu 1918 in prej. Na osnovi 2. in 9. člena splošnega 
ne vplačujejo v sklad za zidanje zakona o ureditvi občin in okrajev 
stanovanjskih hiš dela amortizacij- (^Г- ''s^ f LRJ št. 26/55), zakona o 
skega sklada. pristojnosti občinskih in okrajnih 

Amortizacijski sklad in sklad za ljudskih odborov (Uradni list FLRJ 
vzdrževanje se za te hiše združita St. 34/55), priloga l/A — LXXVI1., 
v en sklad za vzdrževanje. točke 18., 19. in 20. no osnovi 57., 

Hišni sveti stanovanjskih hiš, ki 58. in 59. člena uredbe o gostinskih 
so bile zgrajene po letu 1918, odva- podjetjih in gostiščih (Ur. list FLRJ 
jajo od stanovanjskih najemnin me- št. 6/54) in po predlogu Sveta zn 
sečno iz amortizacijskega skluda v gospodarstvo je Občinski ljudski 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš odbor Ljubljuna-Sižka na 12. seji 
občinskega ljudskega odboru 20 0/» dne 13. juliju 1956 izdal 
tistega dela najemnine, ki se pla- l 
čuje v amortizacijski sklad. ODLOK 

. 2- ^en . . o opravljanju gostinskih storitev 
V istem odloku se spremeni be- jzven poslovnih prostorov gostin- 

sedilo 8. člena tako, da se glasi: skih podjetij in gostišč, o oddajn- 
Od najemnin za poslovne pro- „ ju opremljenih sob turistom in o 

store v hišah, last splošnega ljud- ^idujllnju hrane abonentom v za- 
skegu premoženja, družbenih m za- gebnih goSp<>(iinjstvili na področju 
družnih organizacij ter zasebnih hiš, оШпс i :ubljnna-ŠiŠka. 
ki so vključene v stanovanjsko * 
skupnost, odvaja hišni svet za zida- I. 
nje stanovanjskih hiš: Opravljanje gostinskih storitev iz- 

1. pri hišah, zgrajenih do vključ- ven poslovnih prostorov gostinskih 
no leta 1900 — 30 »/o; podjetij in gostišč 
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1. člen 
Gostinske storitve se lahko oprav- 

ljajo izven poslovnih prostorov go- 
stinskih podjetij in gostišč na pri- 
ložnostnih shodih in prireditvah (za- 
bavah. veselicah), na sejmih, raz- 
stavah in raznih drugih prireditvah 
na prostem ali v /aprtih prostorih. 

2. člen 
Za opravljanje gostinskih stori- 

tev po 1. členu tega odloka je po- 
trebno dovoljenje, ki se izda samo 
za čas, dokler truja prireditev. 

3. člen 
Dovoljenje po prejšnjem členu se 

daje gospodarskim, zadružnim, druž- 
benim in množičnim organizacijam, 
t) red v se m pa tistim organizacijam, 
li imajo lastna gostinska podjetja 

in gostišča ter gn izda oddelek za 
gospodarstvo občinskega, ljudskega 
odbora po poprejšnjem zaslišanju 
gostinske zbornice in pristanku pri- 
stojnega organa zo notranje zadeve, 
na prošnjo organizacije, ki name- 
rava opravljati take storitve. 

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

a) da prosilec nudi dovolj po- 
roštva za kulturno postrežbo; 

b) da poda prosilec zagotovilo, 
da bodo prireditveni prostori ustre- 
zali osnovnim sanitarnim in higien- 
skim pogojem za opravljanje gt>stin- 
skih storitev; 

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

č) da je prireditveni prostor v 
nočnem času zadosti razsvetljen; 

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

II. 
Oddajanje opremljenih sob turi- 

stom in potnikoin 
4. člen 

Zasebniki lahko oddajajo turi- 
stom i« potnikom opremljene вчЉе 
v svojem stanovanju pod pogoji 
predpisanimi s tem odlokom. 

5. člen 
Zasebniki, ki nameravajo odda- 

jati opremljene sobe v svojih stano- 
vanjih potnikom in turistom, mora- 
jo priglasiti oddelku za gospodar- 
stvo občinskega ljudskega odbora 
število in opis teh sob. ter morebitne 
druge podatke o sobah. 

Na podlagi priglasitve odredi od- 
delek za gospodarstvo pregled pri- 
glašenih sob po komisiji, ki jo se- 
stavljajo zastopniki sanitarne in- 
špekcije, turistične organizacije in 
gostinske zbornice. 

Na podlagi poročila komisije izda 
oddelek za gospodarstvo prosilcu do- 
voljenje za oddajanje sob i« določi 
najemnino ter vpiše sol«) v seznam 
opremljenih sob in en izvod dovo- 
ljenja dostavi krajevni turistični ali 
gostinski organizaciji. 

6. člen 
Ce je komisija mnenja, da soba 

ni primerna zu oddajanje potnikom 
in turistom, (16 komisija prosilcu 
ustrezno navodilo za odpravo po- 
manjkljivosti. Na zahtevo prosilca 
pa izda oddelek za gospodarstvo 
prosilcu tudi odločbo o odklonitvi 
dovoljenja in vpisa v seznam oprem- 
ljen i h sob. 

Proti odklonitvi dovoljenja ima 
prizadeta stranka pravic« pritožbe 
na Svet za gospodarstvo občinskega 
ljudskega odbora. 

7. člen 
Zasebnik, ki prejme dovoljenje 

za oddajanje sob, lahko ootlaja 
sobe samo po napotnici krajevne 
turistične ali gostinske organizacije, 
s katero sklene pogodbo, da bo od- 
dajal sobe s posredovanjem te orga- 
nizacije. 

8. člen 
Zasebniki, ki bodo oddajali sobe 

turistom in potnikom v siuLslu lega 

i 
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odloka, smejo nuditi prenoCevalcem 
le take storitve, ki so neposredno 
vezane na oddajo sob. 

Oddajanje opremljenih sob v 
podnajem za čas. daljši od 15 dni, 
se ne šteje za oddajanje sob potni- 
kom in turistom v smislu lega od- 
loka. 

9. člen 
Predpisi o prijavljanju prcbiva- 

lišCa veljajo tudi za potnike in tu- 
riste po tem odloku. 

III. 
10. člen 

Ce zasebna gospodinjstva dajeio 
hrano vi-f kot potim abonentom, ki 
niso njihovi stolni stanovalci, se 
šteje to za gostinsko delavnost in je 
zanjo potrebno dovoljenje po pred- 
pisih uredbe o zasebnih gostiščih 
(Ur. list FLRJ št. 14/54). 

IV. 
11. člen 

Končne določbe 
Za prekrške se kaznujejo z de- 

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

gostinska podjetja in gostišča, ki 
brez dovoljenja opravljajo gostinske 
storitve; 

2. kdor pri oddajanju opremlje- 
nih sob turistom in potnikom ravna 
v nasprotju s predpisi 4., 7. in 8. čl. 
tega odloka. 

Ce opravljajo gostinska podjetja 
ali gostišča gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov brez dovoljenja, 
se kaznujejo po uredbi o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Ur. list FLRJ 
št. 5/54). 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

T >G1asniku«, uradnem glasilu OI.O 
Ljubljana. 

Z dnem uveljavitve tega odloka 
{»renehajo na območju te občine ve- 
}ati predpisi odloka o opravljanju 
gostinskih storitev izven gostinskih 
poslovnih prostorov, o dajanju 
opremljenih sob turistom in potni- 
kom in o dajanju hrane abonentom 
t zasebnih gospodinjstvih (Ur. list 
LRS št. 15/55), ki je veljal na pod- 
ročju bivšega MI.O Ljubljana. 

Predsednik občinskega 
ljudskega odbora 

Jenko Marjan 

Enake odloke so sprejeli občinski 
ljudski odlmri: 

Ljubljana-Bežigrad na 12. seji 
dne II. julija 1956; 

Ljubljana-Rudnik na 10. seji dne 
14. julija 1056 in 

Ljubljana-Sentvid na 9. seji dne 
16. julija 1956. 

Na osnovi 2. in 9. člena splošnega 
laiona o ureditvi občin in okrajev 
(Ur. list FLRJ št. 26/55), zakona o 
firistojnosti občinskih in okrajnih 
judskih odborov (Uradni list FLRJ 

št. 34/55), 4., 8., 23. in 30. člena sta- 
tuta občine Ljubljana-Siška in po 
predlogu Sveta za gospodarstvo 
ObLO Ljubljana-fiiška je Občinski 
ljudski odbor l.jubljana-Siška na 
12. seji dne 13. julija 1956 izdal 

ODLOK 
o namenski uporabi lokalov 

1. člen 
Kot lokali po tem odloku se šte- 

jejo poslovni prostori, ki so grajeni 
ali preurejeni za trgovsko, gostin- 
sko, turistično, obrtno, uslu/nostno 
dejavnost in za namene ateljejev 
(kiparjev, slikarjev, arhitektov). 

Kot lokali se štejejo tudi oni po- 
slovni prostori, ki so na dan uvelja- 
vitve tega odloka uporabljeni za po- 
trebe javne službe, družbenih orga- 
nizacij in društev. 

2. člen 
Svet občinskega ljudskega odbo- 

ra, pristojen za gospodarstvo, raz- 

vrsti lokale iz člena I. tega odloka 
po primernosti uporabe upoštevajoč 
zlasti: 

namen, za katerega so bili gra- 
jeni ali preurejeni, krajevno potre- 
bo, lego ter zunanji izglc<l ulic, 
trgov, odnosno kraja. 

3. člen 
Odločbe o razvrstitvi lokalov po 

sklepu sveta izdaja pristojni uprav- 
ni organ. 

4. člen 
Do razvrstitve lokalov v smislu 

2. člena tega odloka je dopustna 
sprememba uporabe lokala za drugo 
dejavnost le s pristankom upravnega 
organa občinskega ljudskega odbora, 
pristojnega za gospodarske zadeve. 

5. člen 
Po pravnomočnosti odločbe o 

razvrstitvi je izpraiznjene lokale do- ■ 
pustno uporabljati samo v namene, 
ki so po razvrstitvi zanje določeni, 
pri čemer pa se tudi zamenjava 
smatra za izpraznitev. 

6. člen 
Kršitve določil iz člena 4. in 5. 

tega odloka se kaznujejo z denarno 
kaznijo do 3000 din. 

7. člen 
Pristojni upravni organ iz čl. 3. 

tega odloka odredi prisilno izpraz- 
nitev lokalov, ki eo zasedeni v na- 
sprotju z določili tega odloka. 

Prisilna izpraznitev po tem členu 
se izvrši takoj, in sicer po predpisih, 
ki veljajo za izvršitev upravnih 
odločb. 

8. člen 
Navodilo za izvajanje odloka bo 

izdal Svet za gospodarstvo. 
9. člen 

Ta odlok velja od dneva objave 
v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana. 

Predsednik obč, ljudskega od- 
bora: Jenko Marjan I. r. 

Enak odlok je sprejel občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Bežigrad na 
11. seji dne 11. julija 1956. 

OBČINA LJUBUANA-VIČ 

Na podlagi 29. in 35. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Ur. 
list FLRJ št. 29-344/54), v zvezi z 
2. členom zakona o pristojnosti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odborov 
— priloga l/A — točka 2/Х-8 (Ur. I. 
FLRJ št. 34-371/55), 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list FLRJ št. 46-428/51) in 2. točke 
24. člena statuta občine je Občinski 
ljudski odbor Ljubljana-Vič sprejel 
na 11. redni seji dne 13. julija 1956 

ODLOK 
o hišnem redu 

1. člen 
Ta odlok velja za vse hiše, v ka- 

terih se oddajajo stanovanja v na- 
jem, ne glede na to, kdo jih upravlja. 

2. člen 
Ob vselitvi, najkasneje pa v pet- 

najstih dneh po pravnomočnosti od- 
ločbe, mora organ upravljanja ozi- 
roma hišni lastnik skleniti z užival- 
cem stanovanja oziroma sostanoval- 
cem (v nadaljnjem besedilu: uživa- 
lec stanovanja) pismeno pogodbo na 
predpisanem obrazcu in zapisniško 
ugotoviti stanje prostorov. 

3. člen 
Skupni prostori in skupne na- 

prave (odprte kleti, stopnišča, hod- 
niki. terase, pralnice, dvorišča, parki, 
dvigala, vodnjaki itd.) morajo biti 
na razpolago vsem stanovalcem hiše. 

Cas, način uporabe in čiščenja 
skupnih prostorov in naprav, določi 
organ upravljanja, hišni lastnik pa 
sporazumno z uživalci stanovanj. 

4. člen 
Uživalci stanovanj so dolžni upo- 

rabljati stanovanja, skupne prostore 
in naprave in se vesti v njih tako, 
da ne motijo dela in počitka stano- 

valcev, da pazijo na čistočo in da 
ne delajo škode. Prepovedano je: 

1. uporabljati stanovanjske in 
skupne prostore v nasprotju z njih 
Ramenom ter na način, ki povzroča 
prekomerno obrabo; 

2. uporabljati vodovodne, elek- 
trične, plinske, ogrevalne in druge 
sanitarne naprave in instalacije na 
način, ki i>ovzroča okvaro; 

3. hraniti kurjavo, sekati drva 
ali drobiti premog v prostorih, ki 
niso za to določeni; 

4. prekomerno močiti tla in ri- 
bati parkete z vodo; 

5. prati ali sušiti perilo v stano- 
vanjih, če je na razpolago pralnica 
ali prostor za sušenje perila; 

6. metati odpadke ali druge pred- 
mete v stranišča in vodovodne školj- 
ke ali odtočne cevi in kanale; 

7. s pisanjem, pritrjevanjem ob- 
jav, naznanil in obvestil na mestih, 
ki niso za to določena ali na kakr- 
šen koli drug način zamazati ali 
poškodovati poslopje; 

8. opustiti nujno potrebno zrače- 
nje stanovanjskih prostorov; 

9. opustiti uničenje mrčesa v sta- 
novanju; 

10. rediti domače živali ali imeti 
pse, mačke ali večje število ptičev 
brez dovoljenja hišnega sveta oziro- 
ma hišnega lastnika; 

11. pri straniščih brez vodnega 
izpiranja opustiti potrebno razkužc- 
vanjej 

12. polivati kurivo z bencinom 
ali drugimi hitro vnetljivimi tekoči- 
nami; 

13. hraniti v hiši večjo količino 
vnetljivih snovi, v podstrešju pa 
sploh vnetljive predmete; 

14. poškodovati parke, vrtove, 
nasade, lepotično grmičje in druge 
ureditve pri hiši; 

15. brez potrebe pustiti teči vodo 
ali v skupnih prostorih prižgano luč, 
kratiti uporabo plina, vode in elek- 
tričnega toka; 

16. puščati v letnem času od 21. 
do 5. ure, v zimskem času pa od 20. 
do 6. ure vežna ali vrtna vrata od- 
klenjena; 

17. metati odpadke, pljuvati ali 
drugače ponepnažiti poslopje; 

18. iztepati predmete, zračiti po- 
steljnino, sušiti perilo ali odlagati 
odpadke na nedovoljenih mestih aH 
na neprimeren način ter onesnažiti 
okolico smetnjakov; 

19. zastavljati veže, hodnike, 
stopnišča in dvorišča s kakršnimi 
koli predmeti. Kolesa, otroške vo- 
zičke in posode za smeti je dopustno 
postavljati na mesta, ki jih določi 
organ upravljanja oziroma hišni 
lastnik; 

20. postavljati na okna nezavaro- 
vane posode s cveticami ali zalivati 
tako, da odteka voda po fasadi 
zgradbe; 

21. zlagati drva tik ob zidu in 
izven prostora, ki ga določi organ 
upravljanja oziroma hišni lastnik 
ter jih dalje časa puščati na teh 
mestih; 

22. motiti mir in počitek stano- 
valcev, predvsem od 22. do 6. ure; 

23. uporabljati stroje ali napra- 
ve, ki povzročajo prekomerni hrup, 
ropot ali smrad; 

24. nadlegovati, smešiti, izzivati 
ali ogrožali stanovalce hiše; 

25. puščati izobešene okenske ali 
izložbene rolete ali senčne zavese ob 
nalivih in mrazu. 

5. člen 
Uživalci stanovanj morajo oskr- 

beti vsa popravila, ki postanejo po- 
trebna zaradi njihove krivde ali ma- 
Ipmarnoeti in vsa popravila, ki |к>- 
stamejo potrebna v času, ki je krajši 
od časa normalne obrabe, sicer to 
stori na njih stroške organ uprav- 
ljanja oziroma hišni lastnik. 

Užjvalci stanovanj morajo na 
lastne' stroške: 

.4, I. oskrbeti popravila 1,1. . vs 
kot n. pr. električnih s, " •ko''0'!!2 

valk, vodovodnih tesnih !'■у0осЧ|к 
nih ključev in ključavnic, z J Л 
pri vratih, razbitin pečn|C .„fla' tt 
in štedilnikih, kurilnih J".1 plo* 
vratic, rešetk, štediln|^'., rejfj 
plovk in tesnil v stranisc 
voarjih, straniščnih desK. '•IS 
stekel in podobno; p« (Tli'l0 1 

2. preslikati stanovanje i, i« 
trebi ali ako to odredi san 
špekcija. 

Popravila se morajo oS¥ff£ 
koj po ugotovitvi okvarC jj p( Ua 

" kvaliteti, ki odg<>v8 segu in 
votnemu stanju. 

Druge okvare so uživ. 
vanj dolžni takoj 
upravljanja oziroma hisDf' liaj/ : 
niku, sicer odgovarjajo 
škodo. 

6. člen $ 
Uživalec stanovanja 

selitvi izročiti v najem v^c . nttf 
re v takem stanju kot ji'1 ''5 
upoštevajoč normalno o''r" 
nje prostorov se zapisniški 
ob izselitvi v navzočnosti " 
ga uživalca stanovanja. 

Povračilo ugotovljene - a 
obravnava po določilih 5. c j. 
odloka. _ .jjif1,, 

Ob izselitvi je dolžan цр''. 
stanovanja izročiti organ01:'kO'T 
Ijanja oziroma hišnemu 'a* 
primerke kljilčev od • ' ^ 
vežnih vrat in ostalih 
kor tudi listine o točkovanj 
vanja. 

7. člen 
Organ upravljanja ozir0"1 

lastnik je'dolžan: 
1. vsaj enkrat na leto 

k 

v navzočnosti 
stanovanje; 

uživalca 

2. določiti sporazumno 
valci v hišah, kjer ni hišni" .i. pt 
ki hrani ključe od skup" 
štorov; 

3. skrbeti za pravočasn0 ' fS _ 
kovno izvršitev potrebnih I 

4. skrbeti, da se oh '^jl^ 
praznikih izobesi primerna ki. 

5. skrbeti za urejeno u*1*' 
(dvorišče in vrt). uP1^ 

V hišah, ki se družben (P 
Ijajo, določi orgain upravlj jjjo , 
bo, ki nadzira slanovanjs" 
predlaga pravočasno 
vseh napak ter potrebno P* 

8. člen -»nit:« ( 
Pravice in dolžnosti n jO 

določijo s posebno P®?0" j^vl)! i 
njim sklene organ "P ipjs1.. 
skladno z veljavnimi P!4 ofnA 
vseh hišah, kjer ni hišni" 
Ijajo dolžnosti hišnika * y 
hiše po vrstnem redu, ki <i. 
razumu z uživalci 
upravljanja oziroma hisn' zfl 

Hišnik se lahko nasln 
hiš. 

si»l 
*> 4 

to. 

i: 

s 

*5 

crfl 

Hišnik je dolžan: 
1. vsak dan pomesti 1* V Л<1 rv UUII I гхпшж-*-— i J, f 

ga pozimi do 6. ure ^ј11 

snega, ob poledicah ga l _„h 
tako oSillli vse p"" 

pomesti ju 
hodnike ler 

prav 
hiše; 

2. vsak dan 
veže in skupne 
potrebi tudi poribati; „ri^', J 

3. vsak dan očistiti dv«^ „V* 
4. pomiti enkrat n9i ■ 

na stopniščih in skupni" ucp^\(f 
5. ob določenih urah vr8te 

odklepati vežna ali Уг luč1, 

prižigati in ugašati skup и« 
6. opozarjati hišni svi ^ 

ke in okvare na hiši te r 
potrebna popravila : _ ffivefV 

7. vse hišne naPr. ге<1 )Пг ј 
pred okvarami, zlasti p ^ vseJ 
vlago ali požairom ter J 
krat na mesec pregleda » 
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v vsaki hiši. 
10. člen 
kaznijo do 3000 din se 
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wa kazen. 

И. člen •» « 0(l|„i, "• cien 
'" i srJ, ?а1,че veljati z dnem, r / dH^iavi ^^-^&ifiski ljudski od- 

14 
1 •. даЈау! ^""" "uclnsKI ljudski 
•rI Чаћ« P® se v >Glasniku€ OLO 

1956; Ljubljana-Po- 
?eJ' dne 10. julija 1956; 

na 9. seji dne 
(l infi r ^ I., Medvode na 10. seji 
"f 1» i'l, Moravče na 8. 
j* ,9'56; Vrhnika na 11. 

*'• Junija 1956. 

^lNi 
od' 

& 
Sv 0 »r 

№ 

% 

sK 
A 
A 

% 

».i jo, 
i?"1? 
"lif 
$ 
k 

i 
"V 

Predsednik ObLO 
e , dr. Štefan Soba 
dslc' so бРгеЈе'' občin- nj 1 o<U)ori: Dobrova pri 

llalf.'f seji dne 13. junija 
'Jana-Moste na 11. seji 

^ LOŠKA DOLINA 

■nj iti 12., 16. in 10. točke 
Л11к *i >na o občijiskih Ijud- 
5, čl/ (lIr' list LRS 19-88/52) 
4min^Tt

TemeUl,e,Ka zakona o 
P0S (lJr- Iis' FLRJ 13-126/56) 
''s n 

lnski ljudski odbor Jožku 
Svoji 9. seji dne 29. ju- 

ti 
t4f„ i- Člen 
V'a U'l Občinskega ljudskega 

"iitii - dolina za leto 1956 s 
^ Prilogami obsega: 

> d43žinski proračun: 
4tt- 16,762.000 din, 
[j 16,762.000 din. 

, , sat„
re('račun finančno 

; Hftrn^'jniH zavodov: 
(Чг" 1 5.696 000 <lin 

ODLOK 
ifn P0, Občinskega ljudskega 

^oska diiona za i. 1956 
1. člen 

k!jučnetn računu o Izvršitvi občin- 
skega proračuna za leto 1956. 

Za razdelitev presežka dohodkov 
nad izdatki, ki ga dosežejo zdrav- 
stveni zavodi, veljata odloka o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstve- 
nih za,vodov (Ur. list FLRJ ŠL 14/53) 
in odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim financira- 
njem (Ur. list FLRJ št 17/53). 

4. člen 
Predračune novo ustanovljenih 

občinskih organov in zavodov, ka- 
kor tudi izdajo novih odlokov, ki 
imajo za posledico povečanje izdat- 
kov, odobrava komisija za gospo- 
darstvo ObLO, ki jih predloži na- 
knadno v potrditev ljudskemu od- 
boru. 

5. člen 
Komisija za gospodarstvo se po- 

oblašča, da razpolaga s proračunsko 
rezervo proti naknadnemu poroča- 
nju občinskemu ljudskemu odboru. 

6. člen 
Krediti, ki jih vrnejo zavodi za 

socialno zavarovanje po 24., 26. in 
29. členu zakona o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in uslužben- 
cev, kakor tudi od samoplačnikov 
zdravstvenih storitev, se smejo upo- 
rabiti brez soglasja komisije za go- 
spodarstvo. 

7.-člen 
Nastavitve pri občinskih organih 

in zavodih, zn katere v proračunu 
niso predvideni krediti, se lahki) iz- 
vršijo samo po poprejšnji pritrditvi 
Komisije za gospodarstvo. 

Ц. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem glasilu 0LO 
Ljubljana, uporablja pa sc od 1. ja- 
nuarja 1956. 

Predsednik Obč. ljudskega od- 
bora : Zigmund Janez I. r. 

„n*1 5,696.000 din. 
Si,.-!1 7,659.000 din. 'Cik, "H izdatkov 1,963.000 din. 

f I- Skladi: 
(jNjiti . ,2- cifn 

;АцПЈ1 lzdatkov nad dohodki v 
Л v , finančno samostojnih 

!Vv Se tllRn?m ziu'skl1 1,963.000 c?q i:, pijejo z dotacijami ob- Judskega odbora. 
V^^nt n 

N|> v
tj,samostojni zavodi, ki 

Vv n letu i95() presežek do- 
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Na podlagi 1. odstavka 15. člena 
Zakona o občinskih ljudskih odborih 
(Ur. list LRS št. 19-88/52) ter 8. člena^ 
temeljnega zakona o prekrških (Ur. 
list KLRJ št. 46-428/51) je Občinski 
ljudski odbor Loška dolina na de- 
veti redni seji dne 29. julija 1956 
sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju (rent- 
genskem slikanju) prebivalcev na 

območju občine Loška dolina 
1. člen 

Zaradi preprečevanja in zatiranja 
tuberkuloze se izvede obvezno fluo- 
rografiranje vseh prebivalcev občine 
I^oška dolina, ki bodo na dan za- 
četka fluorografiranja stari nad 
15 let. 

2. člen 
Fluorografiranje je brezplačno. 

3. člen 
Svet za zdravstvo se pooblašča, 

da za izvajanje tega odloka izda 
potrebne ukrepe ter določi čas rent- 
genskega slikanja na območju ob- 
čfne. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se 

kaznuje, kdor se ne udeleži fluoro- 
grafiranja, čeprav je k temu obve- 
zen, ali kdor sicer ovira ali prepre- 
čuje izvrševanje ukrepov na pod- 
lagi tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«. 
Predsednik obč. ljudskega od- 

bora: Zigmund Janez I. r. 

OBČINA MENGEŠ 

Na podlagi določil 1., 2., 8. in 
f. člena Splošnega zakona o ureditvi 
ohžin in okrajev (Uradni list FLRJ 
št. 26/55) ter 3. točke XXI. poglavja 
zveznega družbenega planu za 1. 1956 
(Ur. list FLRJ št. 14-30/56) in na 

podlagi 4. In 6. člena nređbc o pra- 
vici ljudskih odborov, da lahko pred- 
pisujejo takso in prometni davek 
(Ur. list FLRJ 19-188/53), 4. člena 
uredbe o spremembah in dopolnit- 
vah tarife prometnega davka (Ur. 1. 
FLRJ št. 8/56), }. čl. odloka o okvir- 
nih stopnjah občinskega prometnega 
davka (Ur. list LRS št. 16-62/56), 
II. odst. odredbe o najvišji stopnji 
občinskega prometnega davka in o 
vrstah blaga, ki so izvzete od tega 
davka (Uradni list FLRJ št. 29/56), 
skladno z določili občinskega druž- 
benega plana za leto 1956 je Občin- 
ski ljudski odbor Mengeš na svoji 
.12. seji dne 16. julija sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno na območju ob- 

čine Mengeš 
1. člen 

Občinski prometni davek od pro- 
meta na drobno plačujejo trgo.vska 
podjetja, trgovine, prodajalne pro- 
izvajalnih podjetij in zasebni proiz- 
vajalci alkoholnih pijač od prometu 
z blagom nu drobno, ki ga us'tvar- 
jajo na območju občine. 

2. člen 
Občinski prometni davek sc ne 

plačuje: 
a) od prometa na proizvode, za 

katere se po zveznih predpisih pri- 
zna povračilo (regres) pri prodaji 
na drobno; 

b) od prometa proizvodov, za ka- 
tere so z zveznimi predpisi določene 
prodajne cene na drobno; 

c) od prometa proizvodov, za ka- 
tere je z zveznimi predpisi določen 
način oblikovanja prodajnih cen na 
drobno; 

č) od prometa z živilskimi po- 
trebščinami; 

d) od prodaje tobaka, tobačnih 
izdelkov, vžigalic in kuriva. 

3. člen 
Kot živilske potrebščine,' od ka- 

terih se davek ne plačuje, se štejejo 
prehrambeni proizvodi iz panoge 127 
začasne nomenklature zvezne plan- 
ske komisije iz letu 1948 iz panoge 
211 — kmefijstvo, 212 — sadjarstvo, 
213 — vinogradništvo, 214 — živi- 
noreja, 215 — ribKtvo, 216 — do- 
mača predelava kmetijskih pridel- 
kov z izjemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni davek po tem 

odloku se plačuje: 
a) od prometa v trgovini izvzem- 

ši od alkoholnih pijač 1,5 0/o; 
b) od prometu z ulkoholnimi pi- 

jačami v trgovini 100/o; 
c) od prodaje alkoholnih pijač 

(vina in žganja) na drobno po indi- 
vidualnih proizvajalcih 150/o. 

5. člen 
Individualni proizvajalci plaču- 

jejo prometni davek od alkoholnih 
pijač ob prejemu dovoljenja za pro- 
dajo alkoholnih pijač, /a tiste koli- 
čine alkoholnih, pijač, ki jih na- 
knadno pripeljejo za prodajo, pa so 
dolžni vložiti prijavo pri občinskem 
finančnem organu v 24 urah po do- 
spetju in v istem roku plačati 
davek. 

6. člen 
Ce se iz poslovnih knjig gospo- 

darske organizacije, ki je zavezana 
plačilu tega davka, ne more ugoto- 
viti promet blaga, ki jc zavezan pla- 
čilu tega davka, lahko občinski LO 
z individualno odločbo določi po- 
vprečni odstotek občinskega davka 
od celokupnega prometa, ki ga je 
dotična gospodarska organizacija 
dosegla z nadrobno prodajo tega 
blaga z izjemo alkoholnih pijač. 

7. člen 
Trgovsko podjetje na debelo, ki 

se ukvarja hkraiti s trgovino na 
drobno, plačuje prav tako prometni 
davek od prometa na drobno. 
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8. Člen 
Uredba o prometnem davku (Ur, 

list FLRJ št. 55/53) z vsemi poznej- 
šimi spremembami in dopolnitvami, 
navodila za izvajanje uredbe o pro- 
metnem davku (Ur. list FLRJ 2/54) 
in navodilo o spremembah in do|H)l- 
nitvah navodila za izvajanje uredbe 
o prometnem davku (Ur. list FLRJ 
št 4/55), Uredba o prisilni izterjavi 
davkov in drugih proračunskih do- 
hodkov (Ur. list FLRJ št. 33/53) in 
Uredba o pobiranju dohodkov pro- 
računov in skladov od gospodarskih 
organizacij (Ur. list FLRJ št. 19/56) 
veljajo načelno tudi glede občinske- 
ga prometnega davka od prometa 
na drobno. 

9. člen 
Tolmačenje za izvrševanje tega 

odloka izdaja Svet za gospodarstvo, 
družbeni plan in finance občinske- 
ga ljudskega odl>ora Mengeš. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem glasilu OLO 
Ljubljana, uporablja pa se od 20. ju- 
lija 1956 dalje. 

Predsednik ObLO Ivan Vidali, 
1. r. 

OBČINA MORAVČE 

Na osnovi 1., 2., 3. in 10. točke 
odredbe o zatiranju koloradskega 
hrošča (Ur. list FLRJ, št. 42-324/47), 
33. in 34. člena Temeljnega zakona 
o varstvu rastlin pred boleznimi In 
škodljivci (Ur. list FLRJ 26-292/54), 
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 — pri- 
loga I/A, poglavje C — LII (Uradni 
list FLRJ, št. 34-371/55) izdaja ob- 
činski ljudski odbor po sklepu 
8. seje z dne 31. maja 1956 naslednjo 

ODREDBO 
o zatiranju koloradskega hrošča 

1. Krompirjevi in paradižnikovi 
nasadi se morajo v času rasti naj- 
manj enkrat na teden pregledati. 

Pregled opravijo pridelovalci pa- 
radižnika in krompirja, ki so tudi 
dolžni storiti vse potrebno, da se 
koloradski hrošč v vseh svojih raz- 
vojnih fazah (hrošč, jajčeca, ličinka) 
zatre in najdena zalega uniči. Pre- 
glede in zamiranja so dolžni razširiti 
tudi na krompir samosevee, ki raste 
med žitom in drugimi kulturami — 
obenem pa skrbeli, da ličinke ne 
bodo prerasle preko 1—2 cm veli- 
kosti. 

2. Hrošč In njegova zalega se 
lahko uničujeta oziroma zatirata 
mehanično ali s kemičnimi sredstvi. 
Obvezno dvakratno mehanično za- 
tiranje (škropljenje ali zapraševa- 
nje) pa je opraviti: 

a) če zavzamejo okužbe več kot 
200/o površin nasadov in 

b) ob ' izbruhu lokalne močne 
okužbe. 

3. Gospodarski svet občine se 
pooblašča, da v slučaju dvoma raz- 
širjenosti aH močnega razmaha 
škodljivca odredi skupne preglede 
ali tudi posebne mere zatiranja. 

4. Ce v točki 1. navedeni ne iz- 
vršijo gornjih ukrepov, izvrši občina 
škropljenje aH zapraševanje na njih 
račun. 

5. Kdor se ne ravna po določbah 
te odredbe, se kaznuje po Temelj- 
nem zakonu o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Ur. 1. FLRJ 
št. 26/54). 

Ta odredba stopi v veljavo takoj, 
objavi pa se v »Glasniku« uradnem 
glasilu OLO Ljubljana. 

Predsednik ObLO 
Martin Klopčič, 1. r. 

i 
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ОЗШД LITIJA 

Na podlapi 2 odst. (2. členu ter 
2. točki1 50. člfiia /.tikona o občin- 
skih Ijudksih odborih (Ur. list I,RS 
št. 10/521 m v skiudu s 5. odstavkom 
2. točka Odločbe o kategorizaciji 
javnih cest (Ur. list FLRJ št 2/51) 
in 2. odstavka 2. člena Odločbe o 
kategorizaciji cest II. reda (Ur. list 
LRS št. 40/51) je Občinski ljudski 
odbor l itija na svoji seji dne 3. ju- 
lija 1956 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest IV. reda 
na območju občine Litija 

t. člen 
Zaradi posebnega gospodarskega 

in prometnega pomena na območju 
občine Litija, se za jervne ceste 
IV. reda določijo ceste, ki so nave- 
dene v priloženem seznamu, ki je 
sestavni del tega odloka. 

2. člen 
Ta odlok začne veljali z dnem 

objave v »Glasnikuc, glasilu okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana. 

Nadomesluje predsednika 
ObLO podpredsednik: 

JESENSEK ALBIN, I. r. 

Zap. 
štev 

t. 
2. 
з! 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

- 17. 

SEZNAM 
cest IV. reda na območju občine Lilija 

Ime (smer ceste) . k. o. 
Gradišče—Sevno—Dojni vrh Poljane 
(iabrovka — Brezje 
Brezovo—Vodice 
Javorski 1'il—Javoje Velika Goba 
Odcep od rep. ceste v Mali Kostrev- 
nici—Vel. Kostrevnica—Ješče Liberga 
ješče—Sobrače (del) Ježni vrh 
Mala Kostrevnica (od Ulafa) — Jelša 
—Roden vrh -Bič—Liberga Liberga 
Odcep od okr. ceste na Leskovici 
— javorje Vintarjevec 
Odcep od okr. ceste (pri Krznarju) 

-mimo Simončiča do Kola Vintarjevec 
Šmartno (trg) mimo Tomazina Šmartno 
Odcep od rep. ceste na Bregu—Za- 
gorica—priključek na rep. cesto 
I ,itija—Smari no Litija-Smartno 
Odcep od rep. ceste (pri mostu v 
Litiji) — Ježu in priključek na rep. 
cesto pod Grbinom Litija 
Odcep od okr. ceste (pri Cerarju) 
preko žel. prelaza pri ObLO mimo 
Zdravstvenega doma do Jarihata Konj 
Odqep od rep. ceste (pri Turku)— 
(iraška cesta do podvoza ob pri- 
ključku na rep. cesto Konj 
Kresnice (skozi vas) Kresnice 
Odcep od ceste lil. reda 1241 — 
I losle — Bžišče—Boltija — 1'onoviče— 
priključek na cesto III. reda št. 1239 Vače-Konj 
Odcep od Graške ceste (pri Turku) 
mimo Jelnikarja—Sp. I/og—priklju- Konj 
ček na rep. cesto Ljubljana—Litija 

dolžina 
v km 
3,700 
2,000 
3,000 
1,500 

7,100 
0.420 

3,630 

2,960 

3,950 
0,110 

0,700 

1,400 

1,700 

0,970 
2,000 

4,000 

2,200 
42,340 

OBČINA LOGATEC 

Na podlagi 15. člena zakona o 
pokopališčih (Ur. I. LltS št. 49-160/55) 
je Občinski ljudski odbor Logatec 
na svoji 9. redni seji dne 15. 7. 1956 
sprejel 

ODLOK 
o pokopališkem redu za |Mikopališča 

na območju občine Logatec 
1. člen 

Vstop na pokopališče je dovoljen 
Tsak dan v času od 5. do 20.3(^ ure. 

2. člen 
Poškodovanje in ponesnaženje 

grobov, nagrobnikov, spomenikov, 
grobne okoHee grobov, nasadov, stez 
ter drugih zgradb in naprav na po- 
kopališčili je prepovedano. 

Pri okra ševan ju grobov nastale 
odpadke in smeti je treba odlagati 
na krajih, ki so za to določeni z 
vidno označbo. 

Pse je dovoljeno voditi na poko- 
pališča samo na vrvici. 

3. člen 
Na pokopališčih mora vladati 

mir. Petje in godba je dovoljena na 
pokopališčih samo v okviru pogre- 
bov ali komemoracij. 

4. člen 
Prostori za grobove se praviloma 

dodeljujejo na podlagi mrliško 
oglednega lista- ter po plačilu pred- 
pisane pristojbine zu vrstni rodbin- 
ski grob, zagrobnieo ali za skupno 
grobišče. Prostori za grobove bor- 
cev padlih v NOV iti za grobove 
žrtev* fašističnega terorja se odka- 
zujejo brez plačila pristojine. 

5. člen 
Prostori za grobove se dodelju- 

jejo za dobo največ 10 let. Uporab- 
na d<iba se lahko podaljša po pla- 
čilu pristojbine za nadailjnjih 10 let. 

Grobovi borcev NOV in žirtev fa- 
šističnega terorja se ne smejo pre- 
kopavati. 

6. člen 
Grob vzdržuje uporabnik prosto- 

ra za grob. Vzdrževanje se mora 
vršiti v skladu z načrtom o razde- 
litvi grobov ter s predpisi o ureditvi 
pokopališč. Za sajenje in odstranje- 
vanje okrasnih dreves je potrebno 
posebno dovoljenje. 

7. člen 
Kdor ne želi več uporabljali pro- 

stora zu grob, mora to naznaniti |>o- 
kopališkemu oskrbništvu. V tem pri- 
meru lahko odpelje nagrobnike in 
spomenike, vendar mora sporočiti 
oskrbništvu. da jih namerava od- 
straniti. Okrasno drevje in vzidane 
spomenike sme odpeljati le s privo- 
ljenjem pokopališkega oskrbništvu. 

8. člen 
Kadar pokopališko oskrbništvo 

ugotovi opuščen grob ali grobnico 
ali zanemarjen nagrobnik ali spo- 
menik, pozove člane družine, če so 
znani, da se v določenem roku izja- 
vijo, ali žele ohraniti grob ter pla- 
čati pristojbino, če je dospela v 
plačilo, pri čemer jih tudi opozori, 
da morajo poskrbeti za ureditev 
groba. Лко se družinski člani v do- 
ločenem roku nC odzovejo povabilu. 

ugasne pravica do uporabe prostora 
zu grob s potekom roka in pokopa- 
liško oskrbništvo lahko svobodno 
razpolaga s prostorom za grob. 

9. člen 
Za vzdrževanje javnih potov in 

nasadov, čistoče, reda in miru na 
pokopališčih, za izkope jam, za za- 
sutje in naprave gomil ter za pomoč 
pri sodnih obdukcijah skrbi poko- 
pališko osebje, to so grobarji in paz- 
niki. 

Poleg pogodbeno določenih pra- 
vic in dolžnosti morajo grobarji 
tudi skrbeti za to, da se sproti od- 
stranjujejo odpadki, smeti in druga 
nesnaga. Лко opazijo nered in ne- 
snago na grobovih in grobnicah, 
morajo opozoriti na to u|HirabnLkc 
prostorov. 

10. člen 
Kršitelji določil L, 2., 3., 6. in 

7. člena tega odloka se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 3000 din. 

11. člen 
Ta odlok stopi v veljavo z dnem 

objave v »Glasniku«, uradnem gla- 
silu OLO Ljubljana. 

Predsednik ObLO: 
PETKOVSEK ANTON, L r. 

OBČINA VRHNIKA 

Po določilih 2. točke 50. člena 
zakona o občinskih LO (Ur. list LRS 
št. 19/52), na podlagi čl. 4. in 6. 
uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpišejo takse in pro- 
metni davek (Ur. list FLRJ 19/53), 
čl. 1. odloka o okvirnih stopnjah 
občinskega prometnega davka (Ur. 
list LRS 16/56), čl. 4. uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah tarife pro- 
metnega davka (Ur. list FLRJ 8/56), 
11. odst. odredbe o najvišji stopnji 
občinskega prometnega davka in o 
vrstah blaga, ki so izvzete od tega 
davka (Ur. list FLRJ 29/56) in 
3. toč. XXI. poglavja zveznega druž- 
benega plana za leto 1956, je Ob- 
činski ljudski odbor Vrhnika na 
11. redni seji dne 11. julija 1956 
sprejel naslednji 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku od 
prometa na drobno v občini Vrhnika 

1. člen 
Občinski prometni davek od pro- 

meta na drobno plačujejo trgovska 
jmljetja, trgovine, prodajalne proiz- 
vajalnih podjetij m zasebni proiz- 
vajalci alkoholnih pijač od prometa 
z blagom na drobno, ki ga ostvar- 
jajo na območju občine Vrhnika. 

2. člen 
Občinski prometni davek se ne 

plačuje: 
1. na proizvode, za katere se po 

zveznih predpisih priznava povra-' 
čilo (regres) pri prodaji na drobno; 

2. na proizvode, zu katere so z 
zveznimi predpisi določene prodajne 
cene na drobno; 

3. na proizvode, zu katere je z 
zveznimi predpisi določen način 
oblikovanja prodajnih cen na 
drobno; 

4. na živila; 
5. na kolke in poštne znamke, 

poštne dopisnice in vse druge vred- 
notnice; " • 

6. nu časnike, revije in knjige. 

3. člen 
• Kot živilske .potrebščine, od ka- 

terih se davek ne plačuje, se štejejo 
prehrambeni proizvodi iz panoge 127 
začasne nomenklature zvezne plan- 
ske komisije iz leta 1948, iz panoge 
211 — kmetijstvo. 212 — sadjarstvo, 
213 — vinogradništvo, 214 — živino- 

reja, 215 — ribištvo, 216 Тјецо» 
predelava kmetijskih Prl 

izjemo alkoholnih pijač. 

4. člen 
Občinski prometni dave 

odloku se plačuje: јПј, 
a) od prometa v v®, ^i/d 

vzemši od alkoholnih P'J? »„jmi 
b) od prometa z alkoli« 

jačami v trgovini l00/o; . „„ju/J 
c) od prodaje vina ju *jZv«r 

drobno i H) individualnih P 
cih 15 0/«. 

5- г'1'" . . • р|Л 
Individualni proizvaja' 

jejo prometni davek od J 
pijač ob prejemu t}ovi> /a ' 
prodajo alkoholnih P.'i? V; jih 
količine alkoholnih P'J "j ^ sf 
k mul no pripeljejo za P^^jslo]1 

dolžni vložiti prijavo pf ' u po 
finančnem organu v 24 ur®. M 
spet-ju in v istem roku 
davek. 

6. člen f 
Cc se iz poslovnih kni^ct8'1' 

darske organizacije, ki j*1 (p11' 
plačilu tega davka, ne ro0' 
viti promet blaga, ki је лЖ. 
plačilu tega davka, lahko 
ljudski odbor z individua^ ^ 
l>o določi povprečen odsto'1 ^ 
skega davka od celokupne?® 
ta, ki ga je tista gospode15 

nizacija dosegla z nudrob"^ ^„jn1 

tega blaga 
pijač. 

z izjemo 

7. člen .j# 
Trgovsko "" 

se ukvarja 
drobno, plačuje prav tak0, ^ 
davek od prometa na dro" 

■fk 

ikrati .4 
-av tako 

prometa 
8. člen 

Občinski prometni da*e\fiii>''1. 
odloku je deloma dohodek .fa ( 
ga proračuna, deloma pa 
pobijanje alkoholizma. 1, 
katerem se deli dohodek p# 
činski proračun in sklad 
janje alkoholizma, se dekje®^ p 
ko leto z občinskim družb1 

nom. 
9. člen (llf 

Uredba o prometnem ('".V 

list FLRJ št. 55/53) z vs^|>/ 
suni spremembami m " ^jH. o^l 
navodilu za izvajanje ure je 0 

je ure"' >"1, 
metnem davku (Ur. 1. ' 'n '''''iK 
in navodilo o sprememba'1 . цЛј 
nitvah-navodila za izvaja"' j (l (j 
o prometnem davku (Цг-" и: 
št- 4/55), Uredba o Pr'sl

y
n.'„stit, j|i 

davkov in drugih proračUII,y0) 
hodkov (Ur. list FLRJ St-Zf П 
uredbe o |>obiranju 
računov in skladov od t'ir 

•ij (Ur. list FLHJ 
ačelno tudi gle<hj „(OH1 

davka 

5t- ''лг 
organizaci j ^ 1 ■ 
veljajo nač 
ga prometnega 
na drobno. , 

10. člen -g 1'^ 
Tolmačenja za" izvrši'^'jjr^j) 

odloka izdaja Svet za ■ 
družbeni plan, finance in f" 

ek P0 

Vrhnika. 
11. člen 

Občinski prometni dav' ^ 
odloku se plačuje: i^vii1'' i» 

a) od prometu v !■1 

vzemši od alkoholnih pUe , 
nuarja 1956; „ i.-.lni'1!' e' 

b) od prometa z ailk*' 'daj^i 
jačami v trgovini i" ' ,)() i"' ji« 
koholnih pijač na d rob'10 (|neve 
dualnih piHMlajalcih 01 

stopi ta odlok v veljavo. 

•'jat' ? ^ 
objave v »Glasniku«- n1"'11 

Ta odlok 
12. člen 

prične vel. 

silu OLO Ljubljani). . .it 

občinskega ^-jC, 
JANEZ 


